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สะอาดร่างกาย ( X = 14.52, S.D. = 1.17), ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร ( X = 14.43, S.D. = 
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 The purpose of this research was to compare the pre training and post training of 
parent’s knowledge and ability for training autistic children to perform their own self-care skill 
in daily routine activities. The sample in this study consisted of 30 parents of autistic children 
living in Regional Special Education Center 1, Nakhon Pathom Province, who has not been 
chosen to join the Change Their Home to be Classroom, Train Parents to become Teachers 
Project. The samples were chosen by a purposive sampling method. The equipments were 1) 
the training package for parents for training autistic children to perform their own self-care skill 
in daily routine activities 2) the guidebook for parents to use Visual Strategies for training 
autistic children to perform their own self-care skill in daily routine activities 3) the test for 
parents of autistic children 4) the performance assessment for parents of autistic children. The 

data was analysed by mean ( X ) and standard deviation (S.D). 
 
 The results found that; 

 The evaluation scores of parents’ knowledge for training autistic children to 
perform their own self-care skill in daily routine activities in the post training was higher than in 

the pre training, X  = 18.00, S.D = 1.55 and X = 8.33, S.D = 1.21 respectively. 
 The parents’ performance assessment scores in self-care skills for autistic 

children’s daily routine activities was at a good level ( X  = 14.91, S.D. = 1.10). However, 
when consider in each part, the findings showed that; the parents’ ability in training the 
autistic children’s self-care skill in daily routine activities in part 2: dressing, was at a very 

good level ( X  = 16.54, S.D. = 1.20). Whereas other 3 parts were in a good level; part 3: 

bathing ( X = 14.52, S.D. = 1.17), part 1: dining ( X = 14.43, S.D. = 1.33), and part 4: toilet 

hygiene ( X  = 14.14, S.D. = 1.25) respectively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department  of  Psychology  and  Guidance        Graduate  School, Silpakorn  University   

Student’s Signature…………………………………            Academic  Year 2014 

Thesis   Advisors’Signature 1…………………………………2……………………………………. 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย ์ดร.นงนุชโรจนเลิศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นวลฉวี 

ประเสริฐสุข อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ดร.สมทรัพย์ สุข อนันต์ ประธานกรรมการสอบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิรัชรินทร์  ช านาญกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าสั่งสอนและ

ให้ความรู้รวมทั้งความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในคว ามเมตตากรุณาและกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ลิขิต   กาญจนาสภรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ ดร.นพดล ธุลีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ และน ายรุ่งโรจน์  นิ่มนวลเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ที่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ  
 ขอขอบพระคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม  ที่ได้ให้โอกาส
และสนับสนุนในการศึกษาครั้งน้ี  ขอขอบคุณเพื่อนผู้วิจัยและเพื่อนนักศึก ษาปริญญาโทสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือค าปรึกษาแนะน าและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัย
ตลอดมา  
 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ
บิดา  มารดา และครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ให้การช่วยเหลือแ ละให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัย
อย่างดียิ่งตลอดมา 
 



 ช 

สารบัญ 
                                                                                                                                                           

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ........................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ................................................................................................................................  ญ 
สารบัญภาพ...................................................................................................................................  ฏ 
สารบัญแผนภูมิ .............................................................................................................................  ฏ 
บทที่   

1 บทน า .............................................................................................................................  1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .........................................................................  1 
  วัตถุประสงค์การวิจัย ......................................................................................................  6 
  ค าถามของการวิจัย .........................................................................................................  6 
  สมมติฐานการวิจัย..........................................................................................................  6 
  ขอบเขตของการศึกษา ....................................................................................................  6 
   ขอบเขตด้านตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................  7 
   ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ..............................................................................  7 
  นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................  7 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ........................................................................................  10 

2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...........................................................................  11 
  แนวคิดเกี่ยวกับเด็กออทิสติก .........................................................................................  13 
   ความหมายของเด็กออทิสติก .........................................................................................  13 
   สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม ........................................................................................  14 
   ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก .............................................................................  17 
   การช่วยเหลือเด็กออทิสติก ............................................................................................  20 
  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองในการฝึกทักษะเด็กออทิสติก ......................................  25 
   ความหมายของผู้ปกครอง ..............................................................................................  25 
   ความส าคัญและบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพ              

เด็กออทิสติก ...................................................................................................................  
 

25 



 ซ 

  บทที่                                                                                                                                            หน้า 
   ความส าคัญของการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก  ....................................................  28 

           โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  ...........................................  30 
  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ  

กิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติก................................................................ 
 

33 
   ความหมายของทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร   

ประจ าวัน ........................................................................................................................  
 

33 
   ความส าคัญของการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ 

กิจวัตรประจ าวัน.............................................................................................................  
 

34 
   ปัญหาการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ

เด็กออทิสติก ....................................................................................................................  
 

36 
   สาระและผลการเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ  

ปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน ตามแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับ  
เด็กออทิสติก พุทธศักราช 2555 ......................................................................................  

 
 

38 
   หลักการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร 

ประจ าวันเด็กออทิสติก ...................................................................................................  
 

39 
   การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

เด็กออทิสติกด้วยกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (visual strategies) .................................  
 

41 
   การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธี 

การเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ  
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก .............................................................................  

 
 

523 
  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกครอง...............................................  

           ความหมายของการฝึกอบรม.............................................................. 
55 
55 

             กระบวนการของการฝึกอบรม............................................................ 56 
             วิธีการฝึกอบรม................................................................................... 57 
             ชุดฝึกอบรม........................................................................................ 59 
             การประเมินผลการฝึกอบรม............................................................... 58 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก..........................................  
 

 
61 



 ฌ 

  บทที่                                                                                                                                               หน้า 
   งานวิจัยต่างประเทศ ........................................................................................................  61 
   งานวิจัยในประเทศ .........................................................................................................  62 

     3 วิธีด าเนินการวิจัย ............................................................................................................  66 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ...........................................................................................  66 
  ตัวแปรที่ศึกษา ................................................................................................................  66 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................  67 
  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ ........................................................................................  67 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................................  81 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................................  85 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................  86 
  ผลการวิเคราะห์ ..............................................................................................................  87 

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................  101 
  สรุปผลการวิจัย ..............................................................................................................  102 
  อภิปรายผล .....................................................................................................................  103 
  ข้อสังเกตที่พบในงานวิจัย ..............................................................................................  107 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ...............................................................................................  108 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ...............................................................................  109 

รายการอ้างอิง ..................................................................................................................................  110 
ภาคผนวก ........................................................................................................................................  116 

 ภาคผนวก ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ............................  117 
 ภาคผนวก ข  ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง....................................................................... 

                      คู่มือส าหรับผูป้กครอง......................................................................                   
136 
251 

 ภาคผนวก ค  ภาพประกอบ..................................................................................... 
ประวัติผู้วิจัย...........................................................................................................

  
                       
 

265 
271 

 

   
 



 ญ 

สารบัญตาราง 
  ตารางที่                                                                                                                                       หน้า 

1 ตารางการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทั กษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ...............................................................................  

 
84 

2 
 
 

3 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองรายบุคคลใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวั นเด็ก
ออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม .....................................................................  

เปรียบเทียบความรู้ในการฝึกทั กษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ก่อนและหลังการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อ
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
เด็กออทิสติก ..........................................................................................................  

 
 

87 
 
 
 

89 
4 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 

8 

ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านที่ 1 การ
รับประทานอาหาร............................................................................... 

ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การแต่งกาย 

ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านที่ 3 การท า
ความสะอาดร่างกาย............................................................................ 

ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 4 การขับถ่าย 

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทั กษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติกก่อนและหลัง
การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อการฝึกทั กษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติก .....................................................  

 
 

90 
 

92 
 
 

94 
 

96 
 
 
 

98 
 

 
 

 
 



 ฎ 

สารบัญภาพ 
   ภาพที่                                                                                                                                          หน้า 

1 ภาพแสดงการด าเนินโครงการระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ............... ...........  31 
2 ภาพแสดงการด าเนินโครงการระดับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด............. ...........  32 
3 ภาพการรับรู้และการสื่อความหมายในเด็กออทิสติก.......................................... ............  42 
4 ภาพเปรียบเทียบการสอน โดยพูดอย่างเดียวกับการใช้สื่อสนั บสนุนการเรียนรู้

ผ่านการมอง ...........................................................................................................  
 

44 
5 ภาพล าดับกิจกรรมท าให้เด็กเข้าใจกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน .............................  45 
6 ภาพขั้นตอนการสวมรองเท้า ..........................................................................................  46 
7 ภาพแสดง การเปรียบเทียบ คะแนน ค่าเฉลี่ยความรู้ในการฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและ
หลังการทดลอง ....................................................................................................  

 
 

89 
8 ภาพแสดงการเปรียบเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการฝึก

ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอ งในการปฏิ บัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                  
ออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง  ......................................................................  

 
 

99 
9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ก่อนและ
หลังการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตน เองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก................................................ 

 
 
 

100 
10 ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนการทดลอง  

(Pretest)................................................................................................... 
 

266 
11 

 
12 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนการทดลอง 
(Pretest).................................................................................................... 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยให้ค าแนะน าในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้าน………………………… 

 
267 

 
268 

13 
 

14 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยให้ค าแนะน าในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้าน………………………… 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกกหลังการทดลอง 
(Posttest)...................................................................................................   

 
269 

 
270 

 



  

บทท่ี 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปี ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ. 2550 และจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 
2550 - 2554 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนพิการจะต้องได้ รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุปสรรค และจากเป้าประสงค์ ในข้อที่ 2 เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ในทุกมิติของสังคม สามารถเลือกรูปแบบ การบริการที่เหมาะสมตาม  ความพิการจ าเป็นของแต่ละ
บุคคล และสามารถด ารงชีวิตอิสระ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการทุกด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จากพระราชบัญ ญัติดังกล่าว ครอบครัวและชุมชนจึง
ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ และมีความส าคัญในก ารจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ โดยจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กที่บกพร่อง การให้ค าปรึกษาในการเลี้ยง
ดู สามารถแนะแนวให้ความรู้ในเร่ืองการเลี้ยงดูและแนวทางในการศึกษาให้กับเด็กพิการ ดั้งนั้น จึง
ควรได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลเหล่านี้ให้เกิดการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนา
เด็กพิการรุนแรงที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ (สุพล บุญธรรม, 2554 : 74-83)  
 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการน้ัน  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2551 :          
85-86)   กล่าวถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการว่า  บ้านและครอบครัวเป็นปัจจัยที่
ส าคัญมากที่สุดในการพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  ตามศักยภาพและความพร้ อมของเด็ก  บทบาทของบุคคลในครอบครัว
ต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการมีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการให้มี
ประสิทธิภาพ  ควรได้มีการเร่ิมกระตุ้นพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่สุด
ในการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะต่างๆ  เพื่อชีวิตของเด็กและเป็ นหัวใจหลักในการฟื้นฟู
สมรรถภาพก็คือ  พ่อแม่   ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนส าคัญในการวางแผนให้เด็ก              
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพของคนพิการ  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างมีบทบาทที่แตกต่างกัน  
เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากที่ สุด ในการดูแลเลี้ยงดูบุตรพิการ  ครอบครัวมี
ส่วนส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก  เพราะครอบครัวจะใกล้ชิดเด็กและเด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวมาก

1 



2 

 

ที่สุด  ซึ่งบุคคลในครอบครัวต้องให้การยอมรับเด็กพิการ  ให้ก าลังใจ  ให้ความปลอดภัยมั่นคง                 
ไม่ทอดทิ้งเด็ก  ติดต่อขอความช่ วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  น าไป รับบริการเพื่อรับการรักษา  
ประเมินพัฒนาการ และการฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ  ที่เหมาะสมกับลักษณะความพิการ  และในโลก
ปัจจุบันการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จะต้องจัดให้เกิดขึ้นต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
จนตลอดชีวิตโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึ งสิทธิที่เป็นจริง ทั้งนี้ คนพิการและ
ครอบครัวจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมทั่วไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม นี่คือปรัชญาในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคน โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาของเด็กพิการที่มีความ
พิการมาก บ้านก็อยู่ไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด อีกทั้งฐานะยากจน ขณ ะเดียวกันพ่อ
แม่ผู้ปกครองก็ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการดูแลลูกพิการ และยังไม่ยอมรับหรื อยังไม่มี
ก าลังใจพอที่จะมาดูแลลูกพิการ เด็กพิการกลุ่มนี้จึงถูกละเลยจากครอบครัว รวมทั้งชุมชนก็ ไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแต่อย่างใด จึงเป็นช่องว่างของการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง และมี
แนวโน้มที่เด็กพิการกลุ่มนี้จะถูกทิ้งให้อยู่กับครอบครัวตามล าพัง  (สุพล บุญธรรม , 2554 : 74-83) 
สอดคล้องกับ สมพร หวานเสร็จ (2548, อ้างถึงใน ปนัดดา วงค์จันตา, 2554 : 84) กล่าวถึงครอบครัว
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกตั้งแต่แรกเร่ิม  จึงควรมีการจัดท าแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเฉพาะครอบครัว เพื่อให้มีกระบวนการร่วมมือที่เหมาะสมและเป็น
การประเมินศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละครอบครัว  มีกิจกรรมและเทคนิคในการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
 งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการจัดโครงการปรับ บ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผู้ปกครอง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  มีความรู้  ความเข้าใจในการดูแลพัฒนาช่วยเหลือเด็กพิการ
ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  เพื่อให้เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเพื่อศึกษารูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาในชุมชนและครอบครัว  
 ส าหรับเด็กออทิสติกมีความผิดปกติไม่เหมือนเด็กทั่วไป เด็กมีพัฒนาการไม่สมตามวัย               
มีปัญหาในการรับรู้ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการใช้ภาษาและการ
สื่อสาร ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยได้ พัฒนาการในด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป ทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ที่จะต้องเร่ิมฝึกหรือเรียนรู้ในวัยนี้ก็ต้องหยุดชะงักไป (อโรชา ธรรมศิ ริ, 
2551: 2) ลักษณะอาการของเด็กออทิสติกตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรค  DSM-IV-TR ประกอบด้วย                  
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1)  บกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง  ไม่เล่นกับเพื่อนร่วม
วัย  ไม่มีการแบ่งปันความรู้สึกหรือมีความสนใจร่วมกับคนอ่ืน  2) บกพร่องทางด้านภาษาและการ
สื่อสาร คือ พูดช้า พูดไม่สมวัย ล าบากในการสร้างบทสนทนา  หรือสนทนาต่อเน่ือง  พูดซ้ าๆ หรือมี
ภาษาแปลกๆ  การเล่นไม่สมวัย  3) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมซ้ าๆ  ในสิ่งที่ตนสนใจ   
คือ  สนใจสิ่งของบางสิ่งอย่างมาก  ด าเนินชีวิตประจ าวันซ้ าๆ  มีพฤติกรรมทา งร่างกายซ้ าๆ  เช่น   
กระโดดปรบมือ  เขย่งปลายเท้า  หมกมุ่นในชิ้นส่วนย่อยของวัตถุ  เช่น เปลือกส้ม  เส้นเชือก  (DSM-
IV-TR  2000, อ้างถึงใน ญาดา ธงธรรมรัตน์, 2549: 1) ในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องเหล่านี้เป็น
ข้อจ ากัด และส่งผลกระทบต่อความสามารถท าให้เด็กออทิสติกไม่สาม ารถดูแลช่วยเหลือตนเ องใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555: 1)  
  ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติกนั้น 
ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและส าคัญ ทั้งนี้เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในกา ร
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน นอกจากจะไม่เป็นภาระของครอบครัวแลบุคคลรอบข้างหรือเป็นภาระน้อย
ที่สุดแล้ว ยังส่งผลต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กด้วย เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นผลต่อเน่ืองกัน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งจะมีส่วนท าให้เด็ กมีความ
พร้อมหรือเสริมให้เกิดทักษะใหม่ในพัฒนาการอ่ืนๆ ต่อไป (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , 
2555: บทน า ) และความพร้ อมหรือทักษะพื้นฐานที่ต้องเตรียม เด็กออทิสติก ก่อนเข้ าเรียน  มีการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การเข้าห้องน้ า  การแต่งกาย การรับประ ทาน
อาหาร   เป็นต้น ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปด้วยและท าให้เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข                  
(สถาบันราชานุกูล, 2555 : 21) อีกทั้งการสอนทักษะพื้นฐาน พ่อแม่เปรียบเสมื อนครูคนแรกของลูก
ในการฝึกสอนให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองและฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อที่จะอยู่ในสังคม แต่การ
ฝึกสอนเด็กปกติย่อมมีความแตกต่างจากเด็กออทิสติกมาก เน่ืองจากเด็กกลุ่มนี้นอกจากที่ไม่พูดคุย
ด้วยแล้วยังไม่เข้าใจภาษาอีกด้วย การสอนทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นแก่เด็กอ อทิสติกได้แก่ การฝึกเข้า
ห้องน้ า การช่วยเหลือตนเอง ซึ่งการช่วยเหลือนั้นกินความหมายตั้งแต่การอาบน้ า แปรงฟัน สระผม 
หวีผม แต่งตัว การทานอาหาร การล้างจาน เป็นต้น การสอนทักษะขั้นพื้นฐานนั้นไม่ใช่การท าให้ดู
หรือบอกให้ท า แต่ต้องท าไปพร้อมๆ กันระหว่างพ่อแม่และตัวเด็ก  (วิชิต สุทธโส, 2545: 51)  และ
จากจุดแข็งของเด็กออทิสติกที่เรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็น น าไปสู่การใช้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร เมื่อเด็กออทิสติกไม่พูด ไม่สามารถสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจความต้องการของ
ตนเองได้  เป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิดปัญหาทาง พฤติกรรมและเป็นอุปสรรคส าคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ตลอดจนการจัดการศึกษาทุกระดับ ดังนั้นการช่วยเหลือส าหรับเด็กออทิสติกที่ไม่มีภาษาพูดควร
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เร่ิมต้นที่การใช้ระบบการสื่อสารโดยการใช้ภาพและใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆ ตามควา มต้องการจ าเป็น (Quill, 1997; Hodgdon, 2000; Frost and 
Bondy, 2002, อ้างถึงใน สมพรหวานเสร็จ , 2552: 25) สอดคล้องกับ เพ็ญแข   ลิ่มศิลา (2542, อ้างถึง
ใน อัญนิษฐ์  ทองประเสริฐ , 2553: 38) กล่าวถึงการฝึกกิจวัตรประจ าวันในเด็กออทิสติกต้องสอน
อย่างละเอียด  ตามล าดับขั้น ตอนในการท า  เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้ และสิ่งที่
ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ปกครองสามารถเรียนรู้และน าไปปรับใช้ในการฝึกทักษะเด็กออทิสติกได้คือ การใช้
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ผู้ปกครองสามารถ
น าไปปรับใช้ ในการดูแลเด็กที่บ้านได้   และจากที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนกับเด็กออทิสติก
สังเกตเห็นว่าเด็กออทิสติกจะมีลักษณะพิเศษคือสามารถเรียนรู้และจดจ าโดยการใช้สายตาได้เป็น
อย่างดี  สามารถใช้สายตาในการจดจ ารายละเอียดต่างๆได้จากการมอง สอดคล้องกับ สมพร          
หวานเสร็จ (2552 :1) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่เกิดจากการจดจ าสิ่งของที่เป็น
ของจริง สิ่งของจ าลอง  ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ป้ายโฆษณา สัญลักษณ์
และโลโก้ต่างๆ ซึ่งท าให้เด็กออทิสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อีกทั้งวันทนีย์  พันธชาติ  
และอลิสา สุวรรณรัตน์  (2547, อ้างถึงใน ดวงสมร ศิริ , 2552: 108) ที่กล่าวว่า  แนวคิดการสอนเด็ก
ออทิสติกแบบ  TEACCH และแนวการสอนเด็กออทิสติกโดยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองเห็น
สามารถน ามาใช้ในการปรับพฤติกรรมและการสื่อความหมาย ในเด็กที่ความบกพร่องทางสติปัญญา
ต่างๆ เช่น เด็กออทิสติก เป็นต้น และเน่ืองจากมีผลงานวิจัยที่พบว่า เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้ได้ดี
จากการมอง (Visual learner) (Schopler, 1972; Frost and Bondy, 2002) สอดคล้องกับอาพร ตรีสูน  
(2550: 65) ได้ศึกษา พบว่า ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองในกา รพัฒนา
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก  มีคะแนนการแสดงพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลองใช้
ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกสูง
กว่าก่อนการทดลอง และยังสอดคล้องกับประภัสสร  คาเมือง (2556: 93) ได้ศึกษาการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ดูแลเด็กออทิสติกด้วยระบบการสื่อสารด้วยภาพ  พบว่า การใช้ visual 
strategy ร่วมกับการฝึกด้วยระบบการสื่อสารด้วยภาพท า ให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้ น วิธีใช้ผู้ฝึกจะเป็นผู้ชู
ภาพสิ่งเสริมแรงนั้นๆ ให้เด็กเห็นพร้อมกับพูดบอกท าให้เด็กเข้าใจความหมายได้ดี ขึ้น เพราะเด็ก
ออทิสติกเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีด้วยภาพซึ่งการใช้กลยุทธ์ของ  Visual strategy ท าให้ลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกได้ด้วย เช่น เด็ กบางคนรอไม่ได้ผู้ฝึกจึงต้องน า กลยุทธ์ของ  Visual 
strategy มาให้เด็กเรียนรู้ที่จะรอคอย  หรือการใช้ภาพสิ่งเสริ มแรงใหม่ๆ ที่เด็กยังไม่คุ้นเคยผู้ฝึกต้อง
ใช้หลักการของ Visual strategy มาให้เด็กเรียนรู้ร่วมด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมองกับผู้ปกครองเด็กออทิสติก โดยการ ฝึกอบรมผู้ปกครองให้ผู้ปกครองได้
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เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถน าเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และให้สามารถฝึกเด็กออทิสติก
ที่อยู่ที่บ้านเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  และจากงานวิจัยพบว่าการอบรม
ผู้ปกครองโดยครูที่มีประสบการณ์และวิธีการท างานอย่างเป็ นระบบจะช่วยให้เด็กและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดความเครียดในครอบครัว (Wolery and Garfinkle, 2000, อ้างถึงใน สมพร 
หวานเสร็จ, 2552: 18) 
 การช่วยเหลือเด็กออทิสติกนั้นต้องท ากันเป็นทีม ได้มีการพยายามจากบุคคลหลายกลุ่ม
ที่จะท าการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเหล่ านี้ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา 
นักจิตวิทยาบ าบัด ปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้ท ากันเป็นทีม เพราะเด็กต้องได้รับการดูแล
จากบุคคลหลายความถนัด เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมหลายด้าน และที่ขาดไม่ได้คือ บุคคลใน
ครอบครัวของเด็ก ต้องรู้จักเข้าใจและการให้การช่วยเหลือ แก่เด็กไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุคคลที่ได้รับการ
ฝึกหัดมาเพื่อช่วยเหลือเขาโดยตรง ในสหรัฐอเมริกามีสมา คมพ่อแม่เด็กออทิสติกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
ก าลังใจและช่วยเหลือกันและกันในการดูแลลูกที่เป็นออทิสติก ครอบครัวจึงมีส่วนในการช่วยเหลือ
หรือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กออทิสติกคือ 1) หาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภาษาของเด็ก
ออทิสติก 2) ร่วมมือกับครู แพทย์กับการบ าบัดรักษา 3) เข้าอบรมวิธีการเลี้ยงดูบุตรออทิสติก 4) 
สนใจดูแล แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทีละอย่าง 5) มีทัศนะคติที่ดีต่อตัวเด็กและการรักษา 6) 
ร่วมมือในการดูแลเด็กกับสมาชิกอ่ืนๆ ในบ้าน 7) แลสุขภาพตนเองรู้จักพักผ่อนและรู้จักการบันเทิง
ใจ 8) อย่าท าตัวให้เหน็ดเหนื่อยในการดูแลเด็กมากจนเกินไปจนท าให้อารมณ์เสียและมาลงกับเด็ก 
9) หาโรงเรียนที่เหมาะสมให้เด็กและให้เด็กมีโอกาสในการเข้าเรียน (ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2543: 
238, อ้างถึงใน วิชิต สุทธโส , 2545: 49) และการช่วยเหลือเด็ก ออทิสติกที่ดีที่สุด คือ  การร่วมมือกัน
ทั้งครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเด็ก
ออทิสติกได้อย่างรอบด้าน และเหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน  ครอบครัวมีบทบาท
ส าคัญที่สุดในการส่ งเสริมพัฒนาการ รวมถึงการปรับพฤติกรรม  บุคลากรทางการแพทย์ เช่น 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  กุมารแพทย์  นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบ า บัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้ น เพื่อ
การช่วยเหลือในกรณีที่ต้ องท าการรักษาด้วยยา กระตุ้ นพัฒนาการด้านต่างๆ การฝึ กพูด รวมไปถึ ง
การปรับพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ และการฝึกทักษะทางสังคม  บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู
การศึกษาพิเศษ ครูที่โรงเรียน  เป็นต้น เพื่ อช่วยเหลือในด้านการจั ดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
(สถาบันราชานุกูล, 2555: 17)   
 จากความส าคัญข้างต้น และด้วยเหตุที่ผู้วิจัยมีหน้าที่รับ ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
ด าเนิน โครงการ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  และใ นปีการศึกษา 2557 นี้มีเด็ก                  
ออทิสติกที่จะเข้าร่วมโครงการโดยยังไม่เคยได้รับการจัดการศึกษาจากหน่วยงานใด และผู้ปกครอง
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เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความสามารถรวมถึงเทคนิควิธีการ ในการช่วยเหลือ เด็กออทิ
สติก การให้แนวทางและเทคนิคส าหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการฝึกทักษะเด็ก ออทิสติก โดยเฉพาะ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันน้ัน  เป็นทักษะที่ส าคัญกับเด็กที่ควรจะสามารถท าได้
ด้วยตนเองเพื่อลดภาระของครอบครัว  จากที่กล่าวมาข้ างต้นผู้วิจัยเชื่อว่าการฝึกอบรมผู้ปกครอง
สามารถช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถเพื่อใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม    
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
  1.  ความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใ นการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมหรือไม่ 
 2.  ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม   
 2.  ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม   
 
ขอบเขตของการศึกษา 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   จึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
ดังนี ้
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 1.  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้  เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสติก  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมาก่อน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
30 คน  พิจารณาจากเกณฑ์  ดังนี้ 

     1.  เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสตกิที่มีอายุ 5-10 ป ี 
  2.  สมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปกครอง  
 2.  ขอบเขตด้านตัวแปร   
       ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  มีดังนี้ 

  2.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
  2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
        2.2.1  ความรู้ ในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 
    ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
         ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
        ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
         ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
        2.2.2  ความสามารถ ในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 
    ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
         ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
        ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
         ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. ผู้ปกครอง   หมายถึง  พ่อ  แม่  ญาติพี่น้องหรือบุคค ลอ่ืนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กออทิสติก ให้
การอุปการะเลี้ยงดู  ดูแล  เอาใจใส่ ในระหว่างการฝึกอบรมในการวิจัยครั้งน้ี 
  2. เด็กออทิสติก  หมายถึง เด็กออทิสติกอายุระหว่าง 5-10 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ว่าเป็นออทิสติก และไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
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 3. การฝึกอบรมผู้ปกครอง   หมายถึง   การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ในการฝึกอบรม
ผู้ปกครองให้สามารถฝึกเด็กออทิสติกในการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  
โดยเน้นฝึกให้ผู้ปกครองให้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ซึ่งทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร   

   ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
  ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย  

   ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
  ในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 
  3.1 ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันเด็กออทิสติก   หมายถึง  ชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ของเด็กออทิสติก  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ประกอบด้วย 
   1.  ชื่อเร่ือง  
   2.  วัตถุประสงค์  
   3.  เน้ือหา/สาระของชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง 
   4.  กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
    5.  สื่อประกอบการฝึกอบรมผู้ปกครอง  
   6.  แผนการจัดกิจกรรม  
   7.  การวัดและการประเมินพฤติกรรม 
  3.2  คู่มือส าหรับผู้ครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันของเด็กออทิสติก  หมายถึง คู่มือ
ส าหรับผู้ปกครองในการ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
   1.  บทน า 
   2.  สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านการมองเพื่อฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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    ด้านที ่1 การรับประทานอาหาร   
     ด้านที ่2 การแต่งกาย  

    ด้านที ่3 การท าความสะอาดร่างกาย  
     ด้านที ่4 การขับถ่าย 

   3. ขั้นตอนการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน 
  4.  ความรู้ของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  หมายถึง การที่ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัต รประจ าวันเด็กออทิสติก  ที่เกิดจากการเรียนรู้ในการฝึกอบรม  
และสามารถปรับใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวัน เด็ก
ออทิสติกใน 4 ด้าน คือ                      
  ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร   
   ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
  ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย  
   ด้านที่ 4 การขับถ่าย  
   ความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือต นเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกสามารถวัดได้จากแบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น   
  5.  ความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก หมายถึง การที่ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็กออทิสติก โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวั ตรประจ าวันเด็กตามขั้นตอนของกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง  การ เรียงล าดับรูปภาพ การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือต นเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน เด็กออทิสติก ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  การใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้ นตอนการฝึก ทักษะการดูแล
ช่วยเหลือต นเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็กออทิสติก  การใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็กออทิสติก  และใช้การเสริมแรง ใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน คือ                      
  ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร   

   ด้านที่ 2 การแต่งกาย 



10 

 

  ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย  
   ด้านที่ 4 การขับถ่าย  

  ความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก สามารถวัดได้จากแบบประเมิน ความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็ก
ออทิสติกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  1.  ได้ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

 2.  ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีความรู้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก 
 3.  ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก 
 4. ผู้ปกครองเด็กออทิสติกสามารถฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติกที่บ้านได้ 



 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัด
นครปฐม ในปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยได้รวบรว มแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1.  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก 

1.1 ความหมายของเด็กออทิสติก 
1.2 สาเหตุการเกิดภาวะออทิซึม 
1.3 ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
1.4 การช่วยเหลือเด็กออทิสติก 

 2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองในการฝึกทักษะเด็กออทิสติก 
2.1 ความหมายของผู้ปกครอง 
2.2 ความส าคัญและบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก  
2.3 ความส าคัญของการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก  
2.4 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

 3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบั ติกิจวัตร
ประจ าวันของเด็กออทิสติก 
  3.1 ความหมายของทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
  3.2 ความส าคัญของการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร    
ประจ าวัน 

3.3  ปัญหาการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติก 
   3.4 สาระและผลการเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน ตามแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับเด็กออทิสติก พุทธศักราช  2555 
   3.5 หลักการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                 
ออทิสติก 
  3.6 การฝึ กทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                           
ออทิสติกด้วยกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (visual strategies) 
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  3.7 การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
 4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

4.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
4.2 กระบวนการของการฝึกอบรม 
4.3 วิธีการฝึกอบรม 
4.4 ชุดฝึกอบรม 
4.5 การประเมินผลการฝึกอบรม 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกคร องเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลื อตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
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1.  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก 
 
1.1  ความหมายของเด็กออทิสติก 

 จากการศึกษาและการค้นคว้ามีผู้ให้ความหมายของเด็กออทิสติก  ไว้ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู  (2546: 1) ให้ความหมายเด็กออทิสติ กว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษาประเภทหน่ึง  เด็กกลุ่มนี้ต้องการการศึกษาพิเศษ  ในลักษณะที่แตกต่างไปจาก
การศึกษาที่ให้เด็กปกติเพราะมีความบกพร่องในพัฒนาการด้านการสื่อความหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้สีหน้าท่าทางหรือการใช้ภาษาถ้อยค า  มีปัญหาทางพฤติกรรม  ปัญหาทางสังคม  และพฤติกรรมที่
แปลกๆ ซ้ าๆ 
 สมาคมเด็กออทิสติกสหรัฐอเมริกา  (Autism Society of America) ได้ให้ความหมายของ
เด็กออทิสติก ว่ามีลักษณะเด่น 5 ประการ ดังนี ้
 1.  พัฒนาการล่าช้าหรือมีพัฒนาการไปในทางถดถอย 
 2.  แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะแปลกๆ  หลีกเลี่ยงการมองหน้ามี
ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเสียงที่ได้ยินมีการรับรู้ด้านการสัมผัสหรือความเจ็บปวดในลักษณะที่มากหรือ
น้อยเกินไปหรือไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ ต่อสิ่งเร้าที่กล่าวแล้ว 
 3.  แสดงอาการสนใจต่อตนเองหรือกระตุ้นตนเอง  โดยไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งที่อยู่
รอบตัว 
 4.  มีปัญหาการพูดและภาษา 
 5.  ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบผู้คนสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ให้ค าจ ากัดความบุคคลออทิสติก หมายถึง  บุคคลที่มีความ
ผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้าน
ภาษา ด้านสังคมแ ละการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจ
จ ากัดเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน 
 องค์การอนามัยโลก  (WHO, อ้างถึงใน ดวงสมร ศิริ, 2552 : 12) ได้ให้ความหมายของ
โรคออทิสติกว่า   เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิด ปกติทางพฤติกรรมแบบจ าเพาะ  ซึ่งปรากฏให้เห็นได้
ในระยะแรกของชีวิตก่อนอายุ  30 เดือน พฤติกรรมที่ผิดปกติน้ันเป็นความบกพร่องเกี่ยวกับการ
สร้างสัมพันธภาพทางสังคมภาษา การสื่อความหมาย และการใช้จินตนาการในการเล่น 
 ปนัดดา  วงค์จันตา (2554 : 43) กล่าวว่า เด็กออทิสติก หมา ยถึง เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพัฒนาการอย่างรุนแรงในด้านสูญเสียปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือขาดทักษะทางสังคมด้านการ
สื่อความหมาย หรือขาดทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และมีพฤติกรรมซ้ าๆ บ้างก็มีพัฒนาการต่ าหรือ



14 
 

สูงกว่าเด็กทั่วไป โดยเฉพาะพัฒนาการทางภาษา การพูด การแสดงท่าทางที่ บอกความหมายต่างๆ 
มักพบเห็นอาการเหล่านี้ได้ชัดเจน ต้ังแต่วัยเด็กเล็กก่อนอายุ 3 ขวบ 
 สรุปได้ว่า เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการในด้านต่างๆ  ทั้ง
ด้านการสื่อสาร  ด้านอารมณ์  ด้านพฤติกรรม  ด้านสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่น   ส่งผลให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่มีพฤติกรรมแปลกๆ  มีพฤติกรรมซ้ าๆ ท า ให้เกิดปัญหาในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สามารถพบอาการเหล่านี้ได้ในวัยเด็กก่อนอายุ 36 เดือน 
หรือ 3 ปี และเป็นเด็กที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษที่แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปกติ  
 
1.2  สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 
 ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน แต่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  พอสรุป
ปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนสาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึมน่าจะเกี่ยวข้องกับทางระบบ
ประสาท (Mild - Brain) พันธุกรรม (Genetic) ความผิดปกติของสารชีวเคมีในสมอง (Neurological 
or biological origin) สิ่งแวดล้อม (Environmantal)พัฒนาการในครรภ์ (Development) มีนักการ
ศึกษาได้กล่าวถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก ดังนี้ 
 การ์กิอูโล (Gargiulo, 2012: 330) กล่าวว่าสาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึมไ ม่ทราบแน่ชัด 
ในขณะนี้นักวิจัยก าลังศึกษากันอยู่อย่างกว้างขวาง แต่จากการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบัน พอสรุป
ปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนสาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
         1.  สาเหตุทางระบบประสาท (Mind - Brain) ความผิดปกติของสมองภาวะออทิ สซึม
เป็นความผิดปกติของสมองที่เป็นมาโดยก าเนิดสมองอาจผิดปกติทั้งโครงสร้างและการท างานมี
ความผิดปกติของเซลล์ที่เด่นชัดในสมอง 2 ส่วนคือส่วน  Limbic System และ Cerebellum และมี
ความผิดปกติของขนาดของก้านสมองดังนี้ 
   1.1 บริเวณ  Limbic System พบความผิดปกติในส่วนของ  Amygdala และ
Hippocampus ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมด้านความจ าอารมณ์การเรียนรู้และแรงจูงใจความผิดปกติที่พบ
คือลักษณะของเซลล์บริเวณนี้มีขนาดเล็กมากและมีจ านวนมากกว่าในคนปกติจ านวนเซลล์ประสาท
บริเวณนี้มีความหนาแน่นมากอาจท าให้เด็กออทิสติกมีความผิดปกติทางอารมณ์การเรียนรู้ควา มจ า
และพฤติกรรมเนื่องจากสมองส่วนนี้ท าหน้าที่ควบคุมในเร่ืองดังกล่าว  (อุมาพร  ตรังคสมบัติ , 2545: 
12 -16) 
            1.2  เซลล์ประสาทที่บริเวณสมองส่วน  Cerebellum ของเด็กออทิสติกมีจ านวน  
Purkinje Cell  ลดลงและการขาดหายไปของ  Gliosis ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสมองส่ วนที่เป็น
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โครงพยุงเซลล์ประสาทมีช่องว่างระหว่างเซลล์มากมายจนมองเห็นการกระจัดกระจายของเซลล์
เซลล์มีลักษณะไม่พัฒนาเช่นเดียวกับเซลล์บริเวณ  Limbic System ซึ่งอาจเป็นผลให้เด็กออทิสติกมี
ความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหวการควบคุมกล้ามเนื้อในการทรงตัวและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Bauman, 1991, อ้างถึงใน เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, 2545: 69) 
            1.3  ก้านสมอง  (Brainstem) นักวิทยาศาสตร์พบว่าก้านสมองของเด็กออทิสติกจะมี
ขนาดเล็กกว่าปกติอาจมีอันตรายเกิดขึ้นต่อก้านสมองขณะที่เด็กเป็นตัวอ่อนเมื่อก้านสมองเกิดปัญหา
ก็จะท าให้สมองส่วนอ่ื นท าหน้าที่บกพร่องต่อเน่ืองกันเป็นลูกโซ่และท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
มากมาย (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2545: 13)       
  โรเดีย  (Rodier, 2000,  อ้างถึงใน Pinel, 2009: 231) ได้ระบุถึงสาเหตุภาวะ                 
ออทิสซึม ที่เกิดจากระบบประสาทว่า  เนื่องจากผู้หญิงที่ตั้ งครรภ์หากเกิดอาการแพ้ท้องและกินยาที่
มีส่วนผสมของ thalidomide  จะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาสัปดาห์แรก
ท าให้เส้นประสาทเกิดความผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่  เส้นประสาทที่ควบคุม
ใบหน้า,  ปาก,  ตาและสาร  thalidomide  อาจส่งผลให้ก้านสมองสั้น   
  นอกจากนั้นมีหลักฐานพบว่าสาเหตุออทิสซึมเกิดจากระบบประสาทมีความผิดปกติ
จากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมอง  เช่น  สมองน้อย  (Cerebellum),  สมองใหญ่  (Cerebral contex),  
และก้านสมอง (Brain stem)  การ์กิอูโล (Gargiulo, 2012: 331) 
        2.  สาเหตุทางพันธุกรรม   (Genetic)  จากงานวิจัยพบว่า   ครอบครัวที่มีลูกคนหน่ึงเป็น
ออทิสติกแล้วลูกคนอื่น ๆ  มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นออทิสติกได้ร้อยละ  3 – 5  (Duran and  Barlow  
1997, อ้างถึงใน   รุ่งนภา  ทรัพย์สุพรรณ , 2546: 11)  และจากการศึกษาคู่แฝดที่มีอาการออทิสซึม   
พบว่าในคู่แฝดที่ มาจากไข่ใบเดียวกันหากเด็กคนหนึ่งเป็นออทิสติกคู่แฝดอีกคนมีโอกาสเป็นด้วย
ร้อยละ  40 ซึ่งมากกว่าคู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบที่โอกาสเป็นเพียงร้อยละ  10 เท่านั้น (เพ็ญแข      
ลิ่มศิลา, 2545: 21) 
    นิชรา เรืองดารกานนท์และคณะ  (2551, อ้างถึงใน ศิริพร  หอมคาวะ , 2554: 16) 
กล่าวว่าในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่ า ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุส า คัญของการเกิดออทิสติก  
เน่ืองจากมีการศึกษาในแฝดเหมือน  (monozygotic twins) พบอุบัติการณ์การเกิดซ้ า  (concordance 
rate) สูงถึงร้อยละ 60-90 เปรียบเทียบกับการเกิดซ้ าในฝาแฝดคนละใบ  (dizygotic twins) ที่พบเพียง
ร้อยละ 0-10 
    มีความผิดปกติบนโครโมโซมซึ่งมีหลายงานวิจัยที่ศึกษาถึงต าแหน่งต่างๆ บน
หลายๆ โครโมโซมที่อาจเป็นสาเหตุของออทิสติก  ได้แก่ ความผิดปกติที่ตาแหน่ง  15q11-q13 locus 
ที่พบถึงร้อยละ  1-4 ซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่พบมากที่สุดในผู้ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็น
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ออทิสติก แต่ความผิดปกติของโครโมโซมนี้ไม่ได้ท าให้เกิดอาการออทิสติกเสมอไป  นอกจากนี้มี
งานวิจัยที่ได้ศึกษาบนโครโมโซม  7 q21-q32 ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
ภาษา และมีการศึกษาโครโมโซม  X ที่ต าแหน่ง  Xq13-q21 ที่เป็นต าแหน่งของ  neuroligin genes 
และพบว่าเกี่ยวข้องกับอาการออทิสติก นอกจากนี้มีการศึกษาในโครโมโซม  2,4,6,13,16,17,19 และ 
22 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถสรุปถึงยีนจ าเพาะเจาะจงที่เป็นสาเหตุของออทิสติก
ได้ แต่พอสรุปได้เบื้องต้นว่าการเกิดออทิสติกเกิดจากความผิดปกติข องหลายๆ ยีนเข้ามาเกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาพบว่าบิดา  มารดาที่มีอายุมาก  มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดออทิสติก                 
(นิชรา เรืองดารกานนท์และคณะ, 2551, อ้างถึงใน ศิริพร หอมคาวะ, 2554: 16-17) 
    เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2545 : 24) กล่าวว่าออทิสซึ มมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 
เน่ืองจากพบเด็กออทิสติกในคู่แฝดจากไข่ใบเดียวกันมากกว่าคู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ อัตราส่วน
ของภาวะออทิสซึมในพี่น้องท้องเดียวกันพบถึง 1 : 5 ส่วนเด็กทั่วไปพบ 1 : 2,000 
    วินัดดา ปิยะศิลป์ (2543 , อ้างถึงใน ปนัดดา วงศ์จันตา , 2554 : 45) กล่าวว่า
กรรมพันธุ์ อาจจะเป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลัง  เน่ืองจากพบโรคนี้ร่วมกับโรคที่มีความผิดปกติทาง
กรรมพันธุ์ เช่น Tuberous Sclerosis, Fragile Syndrome (โรคทางกรรมพันธุ์ที่มีความผิดปกติของ
เน้ือสมองและผิวหนัง) และพบเด็กออทิสติกในครอบครัวได้ 
    จากหลักฐานพบ ว่าครอบครัวที่มีลูกฝาแฝดถ้าเกิดจากใข่ใบเดียวกันจะมีโอกาส
เกิดภาวะออทิสซึมได้ เนื่องจากที่โครโมโซม X มีความผิดปกติ (Hyman and Towbin อ้างถึงใน  
Gargiulo, 2012: 331) 
  3.  สาเหตุจากสภาวะจิตใจ  แนวคิดนี้เชื่อว่า  ภาวะออทิสซึมในเด็กเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางลบในครอบค รัว เด็กใช้กลไกป้องกันตัวแบบหลบไปอยู่ในโลกของตัวเอง  เพื่อ
หลีกเลี่ยงความรู้สึกกดดัน  และการปฏิเสธของพ่อแม่ผู้ปกครอง  (ทั้งนี้ในระดับส านึกรู้และ /หรือใต้
ส านึก ) แนวคิดนี้ไม่ สู้ได้รับการยอมรับมากนักในปัจจุบัน  แต่ยังคงได้รับความสนใจอยู่บ้าง  
โดยเฉพาะในแง่ของความกลัว ความกังวลของเด็กทารกที่เกิดใหม่ รวมทั้งความเพ้อฝันในระดับจิต
ใต้ส านึกของเด็กทารกในครรภ์ (de Benedetti-Gadini, 1993 ; Haag, 1993 ; Weininger, 1993, อ้าง
ถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545: 209)   
        4. ปัญหาระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด  ซึ่งแทรกซ้อนระหว่างตั้ งครรภ์และการ 
คลอด เช่น มีเลือดออกในช่วง  3 เดือนแรกของการต้ังครรภ์  การใช้ยาในขณะตั้งครรภ์  การคลอดที่
ผิดปกต ิล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบในประวัติเด็กที่มีภาวะออทิสซึม(ชาตรี วิฑูรย์ชาติ, 2540: 118) 
    นอกจากนี้พบว่าภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่เข้ากันระหว่างมารดากับท ารกในครรภ์ซึ่งท า
ให้เกิดการท าลายของเซลล์ประสาทของทารกตัวอ่อน อาจเป็นสาเหตุของออทิสติก มีรายงานพบว่า
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เด็กที่เป็นออทิสติกมีประวัติว่ามารดาเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการต้ังครรภ์และการคลอด เช่น 
ภาวะเลือดออกในช่วงไตรมาสแรกของการต้ังครรภ์ มีขี้เทา (macronium)ในน้ าคร่ า  (amniotic fluid) 
และมีการใช้ยาในระหว่างการต้ังครรภ์บ่อยกว่ามารดาของเด็กปกติ เด็กออทิสติกบางรายมีประวัติ
หายใจล้มเหลวอย่างรุนแรง (acute respiratory distress syndrome) และทารกแรกเกิดที่มีภาวะซีด 
(neonatal anemia) (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2545, อ้างถึงใน ศิริพร หอมคาวะ, 2554: 19) 
         สรุปได้ว่า สาเหตุของโรคออทิสซึมในเด็กออทิสติก ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า
มาจากสาเหตุใด  แต่จาก การศึกษาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุทางระบบประสาท สาเหตุ
ทางพันธุกรรม สาเหตุทางสภาวะจิตใจ หรือปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มารด าตั้งครรภ์และการ
คลอด  แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ 
 
1.3  ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
  รัชนีกร ทองสุขดี (2550 : 87-88) กล่าวถึงลักษณะของเด็กออทิสติกไว้ ว่า เด็กออทิสติก
แต่ละคนจะมีความแตกต่ างกนทั้งลักษณะอาการแสดงระดับความรุนแรงของ  อาการจะเปลี่ยนไป
ตามอายุของเด็กโดยจะมีพัฒนาการผดปกติ และล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน  ในขวบปีแรกมักเลี้ยงง่าย
ไม่ค่อยร้องแตในบางรายอาจมี ปัญหาการกิน ดูดนมไม่ ดีกลืนไม่ เป็น มีปัญหาการนอน นอนช่ วง
สั้นๆ ตื่นบ่อย ร้องไห้ไม่มีเหตุผลหรือเงียบเฉยเกินไป ไม่ติดใครเลย หรือ ติดมากผดปกติ  ไม่ชอบให้
ถูกตัว ไม่ค่อยสบตา หรือจ้องอย่างมาก จ้องมองแบบทะลุทะลวงแตไม่มีความหมาย ช่วงหลัง 1 ปีจะ
เร่ิมสังเกตวา่พูดช้า ไม่พูด ไม่ชี้บอกความตอ้งการ อาจมีการออกเสียงค าสั้นๆ แล้วหยุดไป ไม่สบตา 
หรือจ้ องมองมากผิดปกติ  ไม่สนใจใครและไม่ สนใจเล่ นกับเด็กอื่นตามวัย  เลียนแบบไม่ เป็น มี
พฤติกรรมทางสังคมที่ แปลกกว่าเด็กอื่น มักไม่อยู่นิ่ง ว่ิงไม่ระวัง หกล้มไม่ร้อง เหมือนไม่รู้สึกเจ็บ 
ไม่มีการตอบสนองทางอารมณ์ และหากมีสีหน้าเฉยเมย  เมื่อเด็กอายุ  18 เดือน หากพบพฤติกรรม
ต่อไปนี้ มากกว่า 2 ข้อห้นึกถึง ภาวะออทิซึม ได้แก่ 
 1.  ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและบุคคลเล่นกับเด็กอืน่ไม่เป็น 
 2.  ไม่สามารถชี้นิ้วบอกความต้องการได ้
 3.  เล่นสมมุติไม่เป็น  
 4.  ไม่สามารถมีพฤติกรรมแสดงความสนใจร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 
 เสาวภา สุขเฉลิมชัย (2550 : 13)  กล่าวว่าเด็กออทิสติกมีลักษณะส าคัญ  คือขาดทักษะ
ทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพันธ์กั บบุคคลอ่ืน  มีปัญหาในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการพูด                             
มีประสาทสัมผัสไวกว่าคนปกติ มีความสามารถพิเศษบางอย่าง มีพฤติกรรมซ้ าๆ 
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 สถาบันราชานุกูล (2555 : 7) กล่าวถึงโรคออทิสติก  (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม  
เป็นความผิดปกติของสมองแบบหนึ่ งที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก  โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมาใน  3 
ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 
   1.  ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
   2.  ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร 
   3.  ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม 
พฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคออทิสติก สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  1.  ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

   เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กเล็ก แสดงอาการโดย 
    ไม่ตอบสนองต่อผู้อ่ืน เช่น เรียกชื่อแล้วไม่หัน ไม่สนใจฟังเวลาพูดด้วย 
    ไม่มองหน้าไม่สบตาเวลาคนพูดด้วยหรืออาจมองหน้าสบตาน้อยมาก  
    ชอบเล่นกับสิ่งของ สนใจสิ่งของมากกว่าคน 
    ไม่เข้ามาหาเพื่อให้กอด ไม่เข้ามาคลุกคลีกับผู้ใหญ่ 
    ชอบเล่นคนเดียว ไม่ท าอะไรร่วมกับคนอ่ืน  เช่น เล่นหรือฟังนิทาร่วมกับเด็ก
คนอ่ืน 
    ไม่รู้จักหน้าที่ของสิ่งของ เช่น เอาของเล่นมาดมแทนที่จะเล่นเหมือนเด็ก
ทั่วไป 

 ไม่เล่นสมมุต ิเช่น เล่นขายของเล่นป้อนข้าวตุ๊กตา หรือท าท่าทาเลียนแบบ 
ผู้ใหญ่ 
    ไม่ยิ้มให้ 
      เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กโต แสดงอาการโดย 
    ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
    ไม่ค่อยสบตาเวลาพูดคุยด้วย 
    ชอบเก็บตัวหรืออยู่ตามล าพัง 
    มักเล่นคนเดียว 
    ไม่ค่อยมีเพื่อน 
    เข้ากับเพื่อนได้ยาก 
    ไม่มีเพื่อนสนิท 

2.  ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร 
     เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กเล็ก แสดงอาการโดย 
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     ท าตาลอยหรือมองอย่างไร้จุดหมาย 
พูดช้าหรือไม่พูดเลย 
มีภาษาแปลกๆ ที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจ 
ชอบพูดทวนค าหรือประโยคที่คุณครูพูดไป 
ไม่ชี้นิ้วบอกเวลาอยากได้อะไร แต่จะร้องไห้หรือดึงมือผู้ใหญ่ไปที่สิ่งนั้น 

   เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กโต แสดงอาการโดย 
สานต่อบทสนทนาไม่ค่อยได้ 
ใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมาะกับกาลเท 
ไม่เข้าใจค าพูดข าขัน อุปมาอุปมัย 

   3.  ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม 
   เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กเล็ก แสดงอาการโดย 

เฉยเมย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ 
ไม่รู้จักปลอบ  เช่น ไม่ปลอบเวลาผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นร้องไห้หรือเจ็บ  

  ไม่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหาหรือไม่มาให้ผู้ใหญ่ 
ปลอบใจ 

ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ ได้ยาก เช่น ร้องไห้เวลาเจอสถานการณ์หรือบุคคลที่ 
ไม่คุ้นเคย 

  ชอบท าอะไรซ ้าๆ หากไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เค้าเคยท าเค้าจะหงุดหงิด 
อาละวาด 

   เด็กออทิสติกที่เป็นเด็กโต แสดงอาการโดย 
         ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกคนอื่น 

ชอบคิดซ ้าซากหรือท าอะไรซ ้าๆ 
ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะ ท าอะไรที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปรับตัวยาก 

ข้อสังเกตอาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้บางอย่างอาจพบได้ในเด็กปกติ  แต่ก็จะเป็นอยู่ชั่วคราวเท่านั้น  
ส่วนเด็กออทิสติกจะมีอาการหลายอย่างพร้อมกันและเป็นอยู่นาน (สถาบันราชานุกูล, 2555: 8 - 10)  
  สรุปได้ว่ า   ลักษณะส าคัญของเด็กออทิสติก คือ  มีพฤติกรรมหรือการกระท าซ้ า ๆ ขาด
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนรวมถึงอารมณ์และความรู้สึก มีปัญหาทางภาษา การพูดหรือการสื่อสาร  
แต่ในเด็กออทิสติกบางคนก็มีความสามารถพิเศษ ลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมาของเด็กออทิสติกแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล 
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1.4  การช่วยเหลือเด็กออทิสติก 
 ศูนย์พัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2543, อ้างถึงใน ดวงสมร ศิริ , 
2552: 20-21) กล่าวว่า เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านสังคม การสื่อสาร และอารมณ์  พฤติกรรม 
ดังนั้นการช่วยเหลือ  ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาพฤ ติกรรมที่เหมาะสม  จึงจ าเป็นมาก  เพื่อให้เขา
สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเด็ก  โดยเฉพาะฝ่ายพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ฝ่ายแพทย์  จิตแพทย์ นักบ าบัด และ
ฝ่ายครูอาจารย์ โดยที่ทั้ง 3 ฝ่ายต้องประสานงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

ครู 
 
     
 

พ่อแม่      แพทย์ 
 
 พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก  ต้องเอาใจใส่ให้ความรัก  ความอบอุ่น  รู้จักวิธีสังเกต
พัฒนาการของลูก  เพื่อเป็นข้อมูลในการบ าบัดรักษา  และพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม  พ่อแม่เด็ก
ออทิสติกต้องมีความอดทนสูง  ท าใจยอมรับสภาพความจริงที่เกิดขึ้น  ปรับสถานการณ์ภายในบ้าน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู 
 แพทย์ หมายถึง กุมารแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด 
นักกิจกรรมบ าบัด นักอาชีวบ าบัด โดยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือประสานงานกับพ่อแม่และครูช่วยรักษา
บ าบัด ให้ค าแนะน า ฝึกอบรม เพื่อลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  เสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองใน
การท ากิจวัตร รวมทั้งทักษะอื่นๆ 
 ครู และบุคลากรในโรงเรียน  ต้องมีความรู้และเข้าใจในเร่ืองของเด็กออทิสติกยอมรัก
เด็กมีจิตใจที่เมตตา  เห็นใจ และปรารถนาจะให้ความช่วยเหลือพัฒนาเด็ก  นอกจากนี้ยั งต้องมีความ
อดทนในการที่จะช่วยเหลือลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  สร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ตลอดจนให้เด็กได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และให้การศึกษาพิเศษตามความถนัดของเด็กแต่ละคน 
 การกระตุ้นพัฒนาการจะเป็นการช่วยเหลือให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้โลกรอบตัวที่ ละ
เล็กละน้อย  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถโดยมีหลักส าคัญดังต่อไปนี้  (ดวงสมร              
ศิร,ิ 2552: 21-23) 

      เด็ก 
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 เข้าใจโลกของเด็ก 
  บุคคลออทิสติกจะมองโลกและเข้าใจโลกที่แตกต่างไปจากเรา  ข้อจ ากัดต่างๆ  ในตัวเขา
ท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต  ดังนั้นความเข้าใจจะเป็นการยอม รับเขาอย่างที่เขาเป็นและจ า
ท าให้เกิดความรู้สึกในแง่บวกที่จะน ามาซึ่งความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 เร่ิมต้นด้วยการท าให้เด็กกล้าเข้าหา 
 การฝึกควรเร่ิมต้นด้วยการจูงใจเด็กให้อยากเข้าหาเรา  โดยการท าให้เด็กรู้สึกสนุกมี
ความสุข  ผ่อนคลาย  เมื่อเด็กรู้สึกปลอดภัย  เด็กก็อยากเข้าหาเรา  อยากสื่อสาร  อยากสัมผัสโลก
ภายนอก และจะเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
 สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้ 
 การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ท าได้โดยพยายามท าบทเรียนให้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและช่วยให้
เด็กรู้ว่าเขามีความสามารถพอ  เชื่อมั่นในตนเองว่าเขา  “ท าได้” รวมทั้งช่วยให้เด็กมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จตามสมควร 
 จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
 สภาพแวดล้อมที่ท าให้เด็กออทิสติกเรียนรู้ได้ดี  คือ สภาพแวดล้อมที่มีระเบียบมีความ
แน่นอน คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ดังนั้นจะต้องจัดชีวิตประจ าวันเด็กให้เป็นระเบียบ เช่น  แบ่ง
ห้องให้เป็นสัดส่ว น เพื่อให้เด็กรับรู้ว่าช่วงเรียนเด็กจะออกไปนอกบริเวณไม่ได้การจัดเก็บสิ่งของ
ต้องเป็นระเบียบ มีที่เก็บแน่นอน  ซึ่งจะช่วยให้เด็กรับรู้และประมวลข้อมูลได้ดี ท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ง่าย ส่วนห้องเรียนเด็กควรสงบเพื่อช่วยให้มีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้น ความไม่สงบไม่มีสิ่งเร้าเกินไป
จะท าให้เด็กผ่อนคลายและเรียนรู้ได้ดีขึ้น  นอกจากนี้แล้วยังไม่ควรตกแต่งห้องที่จะท าให้เด็ก
วอกแวกง่าย รวมทั้งควรกั้นม่านเพื่อลดสิ่งเร้าภายนอกห้อง 
 จัดโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  
 โดยประเมินจุดเด่นจุดด้อยของเด็กเพื่อน าจุดเด่นมาพัฒนาจุดด้อย 
 ฝึกตามล าดับพัฒนาการ 
 กิจกรรมที่สอนต้องเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ต้องประเมินพัฒนาการก่อนว่าเด็กท าอะไร 
ได้บ้าง แล้วเร่ิมฝึกในเร่ืองที่เด็กท าไม่ได้ เช่น เด็กเขียนเส้นยังไม่ได้ก็ต้องเร่ิมฝึกการจับดินสอให้ 
ถูกท่า ฝึกระบายสีภาพ  ฝึกเขียนเส้น  และฝึกเขียนวงกลม  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยมตามล าดับนอกจากนี้
การฝึกพัฒนาการต้องฝึกทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน เช่น ฝึกให้พูดค าใหม่ ร่วมกับฝึกทักษะสังคมด้วย 
 ฝึกจากง่ายไปยาก 
  การสอนต้องให้เด็กรู้สึกประสบผลส าเร็จ ดังนั้นต้องฝึกจากง่ายไปยาก เช่น ให้ตัด 
กระดาษขาดเป็นสองชิ้น แล้วจึงตัดตามเส้นตรงหรือใช้ค าสั่งขั้นตอนเดียว เช่น “หยิบหนังสือ” 
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จากนั้นเพิ่มค าสั่งสอนขั้นตอน เช่น “หยิบหนังสือเอามาให้ครู” เป็นต้น 
 แตกงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ 
 จะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าท าได้ไม่ยาก และจะช่วยให้เด็กประสบผลส าเร็จทีละขั้น 
 ฝึกซ้ าๆ 
 การฝึกสิ่งใหม่ ๆ ส าหรับเด็กออทิสติกต้องฝึกบ่อย ๆ ซ้ าๆ และจะช่วยให้เด็กประสบ 
ผลส าเร็จทีละขั้น 
 ฝึกอย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ เข้มข้น จริงจัง 
 ต่อเน่ือง หมายถึง ท าไปสักยะยะหนึ่งจนเด็กสามารถท าสิ่งนั้นได้ดีมิใช่ฝึก  5-6 วันแล้ว
เด็กยังท าไม่ได้ก็เลิกฝึก 
 สม่ าเสมอ  หมายถึง ท าทุกวัน เพราะเด็กลืมเร็ว  การฝึกบ้าง  ไม่ฝึกบ้างจะท าให้เด็กไม่
สามารถคงทักษะที่ฝึกได้แล้วคงอยู่ได้ 
 เข้มข้น หมายถึง การฝึกตัวต่อตัวเป็นหลัก และฝึกในกลุ่มใหญ่เสริม 
 จริงจัง หมายถึง  ตั้งใจฝึกและมีชีวิตชีวา  เพื่อท าให้เด็กอยากเรียนรู้  อย่าลืมว่าต้องฝึกเด็ก
ทุกวันให้ได้ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 การฝึกเด็กออทิสติกจ าเป็นต้องมีโปรแกรมที่ชัดเจนและจัดตารางเวลาให้แน่นอนโดยมี
เป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ 
 1.  น าเด็กออกจากโลกของตนเองให้เข้ามาใช้ชีวิตกับผู้อื่น  โดยเร่ิมจากบ้านก่อนและจึง
ขยายไปสู่สังคมนอกบ้าน 
 2.  พัฒนาความสามารถของเด็กให้สูงสุดเท่าที่จะท าได้ 
   ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
   06.00 น. ตื่นนอน อาบน้ า แปรงฟัน 
   07.00 น. รับประทานอาหาร 
   08.00 น. ร้องเพลง เล่นที่สนาม 
   10.00 น. ฝึกทักษะพื้นฐาน 
   11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   12.00 น. พัก ฟังนิทาน 
   13.00 น. กิจกรรมผ่อนคลาย ฟังเพลง นวด 
   14.00 น. ฝึกทักษะการสื่อสาร 
   15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
   16.00 น. ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
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   17.00 น. เดินเล่นที่สนาม 
   18.00 น. อาบน้ า รับประทานอาหาร 
   19.00 น. ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   20.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ 
   21.00 น. เข้านอน 
 การฝึกเด็กสามารถฝึกได้ทั้งการฝึกตั วต่อตัว  ฝึกรายกลุ่ม  ฝึกในสถานการณ์จริงผ่าน
กิจวัตรประจ าวัน  ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่กับเด็ก  สามารถหากิจกรรมให้เด็กท าได้ตลอดเวลาแม้กระทั่ง
การนั่งเล่นที่สนาม  ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวมาสอนเด็กได้  ทั้งนี้เพื่อลดการหมกมุ่นอยู่ใน
โลกตัวเอง และให้เด็กเรียนรู้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 การช่วยเหลือเด็กที่ดีที่สุด  คือ การร่วมมือกันทั้งครอบครัว  บุคลากรทางการแพทย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างรอบด้าน  และเหมาะสมตามความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน (สถาบันราชานุกูล, 2555: 17) 
 สมพร  หวานเสร็จ (2552: 15)  กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กออทิสติกว่า ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้  การปรับตัว  และเชื่อมต่อการ
ด าเนินชีวิตอิสระในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  แต่การจัดการศึกษาภายใต้ข้อจ ากัดจ านวนมาก
ไม่ใช่เร่ืองง่าย  มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยเหลือ  ส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนเด็กออทิสติกที่ส าคัญ 10 วิธี ดังนี ้
 1. ทีช (TEACCH) TEACCH ย่อมาจาก Treatment and Education of Autistic and 
Related Communication Handicapped Children เป็นแนวการสอนเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความ
บกพร่องประเภทอ่ืน โดยเน้นการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กและการสอนอย่างเป็น
ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสื่อสารกับเด็กโดยการจัดโครงสร้างใหม่ ก าหนดตารางเวลา  และ การจัด
หมวดหมู่ เป็นการสอนรายบุคคลให้สอดคล้องกับปัญญาและความต้องการของเด็ก 
 2. เพ็คส์ (PECS) PECS ย่อมาจาก Picture Exchange Communication System เป็นการ
สอนการสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยใช้ภาพ ในการสื่อสารจะเร่ิมจากการแลกเปลี่ยนภาพระหว่างคู่
สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุย ถัดจากนั้นครูจะเร่ิมพูดคุยกับเด็กทีละน้อย  ในตอนแรกเด็กอาจยัง
ไม่ได้ตอบแต่ต่อมาเด็กจะเร่ิมโต้ตอบโดยใช้ภาพ โดยใช้ภาษาท่าทางและใช้ภาษาพูดในที่สุด 
 3. การอ่านจิตใจ (Mind Reading) เป็นกระบวนการที่น ามาใช้ในการสอนเด็กออทิสติก
ให้เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน รวมไปถึงการคาดเดาว่าผู้อื่นคิดอะไรอยู่ในใจ โดยวิธีการที่เป็นขั้นต อน
สอดคล้องกับพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก วิธีอ่านจิตใจ มี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การสอนให้เข้าใจ
อารมณ์ของผู้อื่น การสอนให้เข้าใจสภาวะข้อมูล และการสอนให้รู้จักการเล่นสมมุติ 
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 4. เร่ืองเกี่ยวกับสังคม (Social story) เร่ืองเกี่ยวกับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการ
สอนทักษะทางสังคมแก่เด็กออทิสติก และเด็กอื่นที่ขาดทักษะทางสังคม เร่ืองเกี่ยวกับสังคมอาจเป็น
เร่ืองหรือสถานการณ์นั้นๆได้ดียิ่งขึ้น เร่ืองเกี่ยวกับสังคมมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ ลักษณะทางสังคมที่
ส าคัญ ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เราคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไป ปฏิกิริยาโต้ต อบที่เราคาดเดาว่าจะ
เกิดขึ้นจากเด็กออทิสติก และเหตุผลที่เด็กแสดงปฎิกิริยาโต้ตอบเช่นน้ัน  
 5. กิจกรรมบนพื้น (Floor Time) เป็นวิธีการที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก คิดค้น
โดย Stanley greenspan แพทย์แห่งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นวิธีส ร้าง
ความสัมพันธ์กับเด็ก และให้เด็กสร้างความสัมพันธ์กับเราด้วยวิธีการต่างๆ อาจด้วยท่าทาง หรือด้วย
การเปล่งเสียง หรือการพูด ท าให้เราเข้าใจว่าเด็กก าลังคิดอะไรอยู่ 
 6. ฟาสท์ฟอร์เวิด (Fast For Word) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การฝึกทักษะการฟังใ ห้จ าแนกเสียงในภาษาได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็มีพื้นฐานที่น าไปสู่การสื่อสาร และ
การเข้าใจภาษาได้ 
 7. การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์  ใช้ภาษาอังกฤษว่า Applied Behavior analysis ใช้
ชื่อย่อว่า ABA เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมมาใช้ในการสอนเด็ก น ามาใช้สอนทักษะต่างๆให้เกิดขึ้น
ในตัวเด็ก สร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
 8. การใช้ประสาทรับรู้ร่วมกัน (Sensory Intergration) หมายถึง การใช้ประสาทรับรู้
หลายๆด้านร่วมกัน เพื่อให้การรับรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้นคือมีการใช้การรับรู้ทางด้านการสัมผัส 
การเคลื่อนไหว การใช้ส่วนต่างๆ ของล าตัว การใช้สายตา การฟัง การลิ้มรส และการดมกลิ่น  
 9. กิจกรรมบ าบัด (Occupational therapy) เป็นวิธีการที่นักกิจกรรมบ าบัดน ามาใช้เพื่อ
ช่วยให้บุคคลด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 
รวมไปถึงการเรียน การนันทนาการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 10. หนังสือการ์ตูน (Comic Book) เป็นการใช้ภาพวาดจากการ์ตูน เป็นภาพลายเส้น
แสดงออกซึ่งอารมรณ์ข าขัน ของคู่สนทนาสองคน หรือมากกว่า ตัวละครจะสนทนากัน ค าพูดของ
ตัวละครจะได้รับการบรรจุไว้ในกรอบ ซึ่งอาจเป็นรูปวงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปฟองอากาศก็ได้  
  ดารารัตน์ สัตตวัชราเวช (2546) และ ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2548, อ้างถึงใน  ปนัดดา   
วงศ์จันตา , 2554: 83) ได้เสนอแนะวิธีการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้               
1) ฝึกพ่อแม่ให้มีความสามารถกระตุ้นพัฒนาการตามขั้นตอน 2)ใช้พฤติกรรมบ าบัดเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจ าวัน ฝึกเปลล่งเสียง 
3) ฝึกพูดโดยนักอรรถบ าบัด 4)การจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล 5) จัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่
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มีความสามารถสูงและสติปัญญา ดี 6) รักษาทางยาส าหรับเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ชัก หรืออาการ
ซึมเศร้า 7) ฝึกอาชีพที่จ าเป็นและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเด็กออทิสติกสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 สรุปได้ว่า   การช่วยเหลือเด็กออทิสติก จะให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบไปด้วย
บุคลากรและหน่วยงานที่ท างานเป็นทีม  ต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคมให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุน  และต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน  อาจจะเป็นการฝึกพฤติกรรมบ าบัดกับการรักษาด้วยยา  
หรือการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในการฝึกทักษะในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองในการฝึกทักษะเด็กออทิสติก 
 
2.1  ความหมายของผู้ปกครอง 
 ผู้ปกครอง ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2546: 739) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ปกครอง ดูแล หรือผู้ปกครอง อาจหมายถึง 
พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา คนรู้จัก หรือคนที่ไม่รู้จักก็ได้ ถ้าคนที่กล่าวนี้ท าหน้าที่ ดูแลชีวิตพื้นฐานน า
แนวทาง ช่วยเหลือ และแนะแนวแก่เด็ก ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ปกครอง 
 สุภาวิณี  ลายบัว (2554: 30) กล่าวว่า ผู้ปกครอง คือ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือบุคคลใดก็
ตามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็ก มีความรักความเข้าใจเด็ก และท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูแ ละ
ให้การศึกษาแก่เด็ก 
 ภิญโญ อิสรพงศ์ (2551: 19) กล่าวถึงผู้ปกครองเด็กออทิสติก ว่า เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการดูแล บุคคลเหล่านี้ได้แก่ บิดา มารดา ตา ยาย ปู่ ย่า หรือญาติ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ กออทิสติกได้ 
รวมทั้งให้ความรักและความเข้าใจอุทิศตนเพื่อเด็กได้  
 สรุปได้ว่าผู้ปกครองเด็กออทิสติก  คือ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องหรือบุคคลอ่ืนที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก
ออทิสติก ให้การอุปการะเลี้ยงดู  ดูแล เอาใจใส่ ท าหน้าที่ดูแลอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษารวมทั้งให้
ความรักและควา มเข้าใจแก่เด็ก  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของผู้ปกครองว่า  
ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ ญาติพี่น้องหรือบุคคลอ่ืนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กออทิสติก  ให้การอุปการะเลี้ยง
ดู ดูแล เอาใจใส่ ในระหว่างการฝึกอบรมในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
2.2  ความส าคัญและบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก 
  ผู้ปกครองเป็นคนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด 
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ ความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ 
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ความต้องการด้านความรัก และความอบอุ่น นอกจากนั้นเด็กยังได้รับอิ ทธิพลจากสภาพแวดล้อม
ภายในครอบครัว การจัดการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถส่งเสริมศักยภาพของเด็กอย่าง
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็กและลดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ฉันทนา ภา คบงกช และ
คณะ , 2541; ยุทธชัย เฉลิมชัย และ คณะ , 2543; สมพร หวานเสร็จ , 2545 อ้างถึงใน ปนัดด า               
วงค์จันตา, 2554: 73)  
 โฟรเบล (Froebel, 1782 – 1852, อ้างถึงใน  อรัญนิตย์  ศรีจันทร์ , 2549 : 12)                 
นักปรัชญาการศึกษาชาวเยอรมัน  มีความเห็นว่ า  “เด็กทุกคนเกิดมาดี แต่สิ่งที่ท าให้เด็กให้เด็กไม่ดี 
คือ  การไม่ได้รับการศึกษาที่ดีอย่างเพียงพอ และขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่”   
 มอนเตสซอร่ี (Maria  Montessori, 1870 – 1952 อ้างถึงใน อรัญนิตย์  ศรีจันทร์ , 2549: 
12)  มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับโฟรเบล ว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่ส าคัญต่อการเตรียมเด็ก
ให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ส าหรับเด็กออทิสติกซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในพัฒนาการทางด้านสังคม และการ
สื่อความหมายอย่างรุนแรง ครอบครัวเป็นสังคมแรกและเป็นสังคมส าคัญที่สุดส าหรับเด็ก 
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีส่วนช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจะช่วย
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมดีขึ้น โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง ต้อง
ปรับอารมณื ความรู้สึกและทัศนะใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก และเป็นผู้ร่วมรักษาไปกับบุคลากร
ทางการแพทย์ด้วย หากครอบครัวมีรูปแบบการเลี้ยงดูที่มั่นคงและสม่ าเสมอจะสามารถส่งผลถึง
พัฒนาการเด็กต่อไป (จอม ชุ่มช่วย, 2539, อ้างถึงใน กรวรรณ ภูทองก้าน, 2550: 19)  
 ภิญโญ อิสรพงศ์ (2551: 20) กล่าวว่า ผู้ปกครองเด็กออทิสติก  ต้องมีบทบาททั้งในการ
เป็นผู้ให้การดูแลเด็กโดยตรง และการประสานงานกับบุคคลากรด้านสุขภาพ  นอกจากนี้ยังต้องดูแล
ด้านอ่ืนๆ เพื่อช่วยในการตอบสนองความต้องการการดูแลตนเอง  เพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับการ
ดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540, อ้างถึงใน ภิญโญ อิสรพงศ์, 2551: 20) กล่าวถึง บทบาทและ
หน้าที่ของผู้ปกครองในการแลเด็กออทิสติก สรุปโดยรวมได้ดังนี้  
 1.  บทบาทในการเป็นผู้เลี้ยงดู เป็นบทบาทที่ผู้ปกครองเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กออทิสติกทั้งด้านสุขภาพอนามัย และตอบสนองความต้องการด้านอ่ืนๆ โดยยึดแนว
ทางการรักษา เช่น การส่งเสริมพัฒนาการ การรับประทานอาหาร การรับประทานยา เป็นต้น 
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 2.  บทบาทในด้านกระตุ้นพัฒนาการ ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการ
กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่เด็กออทิสติกจะอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน การฝึก
และกระตุ้นพัฒนาการทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาลจะท าให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
  3.  บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ผู้ปกครองจะต้องช่วยจัดสิ่งของต่างๆ 
ภายในบ้านอย่างมีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน เช่น มีมุมห้องส าหรับท ากิจกรรมโดยเฉพาะ และใน
ห้องจะต้องไม่มีสิ่งเร้า หรือมีสิ่งเร้าน้อย มีตารางการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีการจัดล าดับ
ขั้นตอนของการท างานแต่ละอย่าง โดยที่เด็กออทิสติกจะท าตามล าดับขั้นตอนทุกครั้ง ดังนั้น
ผู้ปกครองจะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพ ให้เกิดการ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล    
  สมพร หวานเสร็จ (2548, อ้างถึงใ น ปนัดดา วงค์จันตา , 2554: 83-84) กล่าวว่า 
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกตั้งแต่แรกเร่ิม จึงควรมีการจัดท า 
แผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเฉพาะครอบครัว เพื่อให้มีประบวนการร่วมมือที่เหมาะสม 
และเป็นการประเมินศักยภาพและความพร้อมของแต่ละครอบครัว มีกิจกรรมและเทคนิคในการ
ให้บริการช่วยเหลือพาะครอบครัวในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ดังนี้ 1) การให้ค าปรึกษา 
เทคนิคการให้บริการแนะน าเกี่ยวกับความรู้เร่ืองคนพิการ แนะน าวิธีปฏิบัติต่อบุตรหลานที่มีความ
พิการในเ บื้องต้น แนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนในชุมชน การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ 2) การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่มีความพิการ ในการให้ความรู้ผู้ปกครองควรมีเอกสาร
ความรู้ที่ใช้ภาพหรือภาษาง่ายๆ ประกอบการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนพิการให้กับผู้ปกครอง การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ พูดคุยซักถามปัญหาหลังจากฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่าท าได้ 
เยี่ยมบ้านและให้ก าลังใจ 3) การติดตามและประเมินผล บุคลากรที่ให้บริการควรจัดท าแบบประ เมิน
การติดตามผลให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต 
และแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น ติดตามผลทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์ เยี่ย มบ้าน สัมภาษณ์ สังเกต
และน าไปแก้ไ ขปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลตามความคิดเห็น น าผการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการต่อไป 4) การอบรมผู้ปกครองให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุตรด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม  บทบาทของครอบครัวในการบ าบัดและการเลี้ยงดูเด็กพิเศษควรปฏิบัติ
ด้วยการยอมรับ ให้ความเข้าใจ หาความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็ก  รวมถึงการฝึกส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้
เด็กสามารถท ากิจกรรมการด าเนิ นชีวิตได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป  ซึ่งในทางกิจกรรมบ าบัดมี
แนวคิดว่าการที่มีเด็กพิเศษในครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคในการท าหน้าที่ต่างๆ  ของครอบครัว  โดย
กิจกรรมต่างๆ  เช่น การเตรียมสิ่งสนับสนุนทางจิตสังคมและวัฒนธรรมจะช่วยให้เด็กมี
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ประสบการณ์ที่เหมาะสมสูงสุดทางสุขภาพและก ารเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนใหญ่  (Jaffe, et al., 
2010, อ้างถึงใน ภัทราวุธ กิ่วแก้ว, 2555: 15) 
  สรุปได้ว่า  เด็กออทิสติก  ต้อ งการการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษจากบุคคลรอบข้าง  
ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการดูแลช่วยเหลือ  เพราะเป็น ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาและ
การรักษาเด็ก   มีความจ าเป็นต้องมีความรู้ และการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อให้ รู้แนวทางการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม  ถูกต้อง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติก  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเองแล ะเป็นภาระกับครอบครัวน้อยที่ สุด ผู้วิจัย
เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติก จึงจัดการ
ฝึกอบรมให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในทักษะที่ผู้ ปกครองสามารถฝึกเด็กที่บ้านได้ และ
ทักษะพื้นฐานที่เด็กออทิสติกควรปฏิบัติได้ด้วยตนเองคือ ทักษะการดูแลช่วยเหลือ ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 
2.3  ความส าคัญของการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
 ผู้ปกครองเป็นผู้ที่รู้รายละเอียดความผิดปกติของเด็กก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัย  
ผู้ปกครองอาจพยายามที่จะกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม มีงานวิจัยพบว่า  
ผู้ปกครองเป็นครูและผู้ประสานงานในการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างมากที่สุด ผู้ปกครองสามารถ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันของเด็ก ดังนั้ นผู้ปกครองควรได้รับการสร้างพลัง  
(empowered) ในการรับผิดชอบด้านการศึกษาและการรักษาเด็ก ผู้ปกครองมักอยากทราบว่าตนเอง
มีส่วนส าคัญอย่ างไรต่อกระบวนการในการรักษาที่เด็ก เพราะการให้การศึกษาผู้ปกครองก็ส าคัญ
พอๆ กับการรักษาเด็กด้วยเช่นกัน ผู้รักษาต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองในภาวะทียุ่งยาก
ระหว่างกระบวนการรักษา การให้ความส าคัญกับผู้ปกครองท าให้ผู้รักษาและผู้ปกครองไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน เคารพกัน  มีการสื่อสารกัน ซึ่งล้วนส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น (Carey and  
Rothstein, 2004, อ้างถึงใน ญาดา  ธงธรรมรัตน์, 2549: 51) 
 จากลักษณะและอาการของเด็กออทิสติกจะส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง
ของเด็กดังนั้นผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลส าคัญในการกระตุ้นและส่งเ สริมให้เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และฝึกทักษะพื้นฐานทางสังคม  แต่จากความบกพร่องด้านต่างๆ  ของเด็ก การดูแลเด็กจึง
ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน  ผู้ปกครองจึงควรมีความรู้และทักษะในการดูแล  เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม การท ากิจวัตรประจ าวัน
การสื่อความหมาย  การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม  การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อลดสิ่งกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากเด็กออทิสติกได้รับการดูแลและการตอบสนองที่เหมาะสมดังกล่าว  
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ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเ องได้และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนๆ ได้ตามศักยภาพ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , 2548 อ้างถึงใน  ภิญโญ อิสรพงศ์, 
2551: 33) 
 O’Toole (1995, อ้างถึงใน ปนัดดา วงค์จันตา , 2554: 84) พบว่า ผู้ปกครองของเด็ก              
ออทิสติกจ าเป็นต้องได้รับการอบรมพื่อให้มีค วามรู้ มีทักษะและมีความตระหนักในเร่ืองต่อไปนี้ 
คือ 1) พัฒนาการของเด็กทั่วๆ ไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่เด็กทุกคนจะ พัฒนาไปตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการ 2) ผู้ปกครองต้องเชื่อว่าเด็กจะพัฒนาได้เร็วถ้าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก แล้วประสิทธิผลการอบรมจะเกิดขึ้ นกับเด็ก 3) เด็กออทิสติกควรได้รับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพโดยผู้ปกครองควรยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือบริบทใน
ชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพให้เด็กเรียนรู้ได้ดีและมากขึ้น 
 ศุภรัตน์  เอกอัศวิน  (2539 : 20)  กล่าวว่า  ผลของการฝึกพ่อแม่ พ่อแม่ จะได้รับทักษะใน
การฝึกลูก  และความเชื่อมั่นในตนเองเร่ืองการควบคุม การสอนลูก ซึ่งเป็นทักษะที่คงอยู่ตลอดไป
จนลูกโต  ยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ที่มีทักษะดีแล้วจะสามารถขยายผลต่อไปยังสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  
หรือพ่อแม่คนอ่ืนได้อีก 
 ญาดา  ธงธรรมรัตน์  (2549 : 52)  กล่าวว่า  ความรู้พื้นฐานที่ผู้ปกครองควรรู้ และจ าเป็น
ในการฝึกผู้ปกครอง โดยวิธี 
 1. พ่อแม่สังเกตผู้รักษาฝึกเด็ก 
 2.  พ่อแม่ลองฝึกเด็กให้ผู้รักษาให้ค าแนะน า 
 3.  พ่อแม่ฝึกเด็กที่บ้าน 
 4.  พ่อแม่กลับมาแสดงการฝึกเด็กให้ผู้รักษาช่วยแก้ไข 
 ปนัดดา  วงค์จันตา (2554 : 86) กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกควรเร่ิมตั้งแต่
แรกพบความบกพร่อง โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการ
ช่วยเหลือบุตร ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ควรประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ปัญหา เทคนิควิธีการแก้ไข และมีช่วงเวลาให้ผู้ ปกครองมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้ง
ความรู้และวิธีการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของเด็กออทิสติกแต่ละคนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ปกครองด้วยกัน 
 เห็นได้ว่า  การฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีความส าคัญ คือ เป็นการช่วยให้
ผู้ปกครองมีความรู้  ทักษะ ความสามารถ เกิดประสบการณ์ มีวิธีการในการแก้ปัญหา และท าให้      
ผู้ปกครองสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ผู้วิจัย
เห็นว่าการฝึกอบรมท าให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
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ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวั นเด็กออทิสติกและสามารถน าเอาความรู้และความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกลูกที่บ้านได้ 
 
2.4  โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักง านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักและเห็นความส าคัญในสิทธิโอกาสทางการศึกษาของทุกค น จึงมอบหมายให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน
ท าการศึกษาถึงแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการกลุ่มนี้ โดยขอสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานจากลูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ท าให้ค าตอบพบว่า เราสามารถพัฒนาให้ครอบครัวที่ มีลูก
พิการจัดการศึกษาอยู่กับบ้านได้ โดยการประสานงานและสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษแ ละ
เครือข่าย (สุพล บุญธรรม, 2554: 74-83) 
 2.4.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 
    โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพ่อ แม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการที่อยู่ที่บ้าน ตลอดจนการปรับสภาพบ้านสนับสนุนสื่อการสอนให้ครอบครัว ตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดจะเป็นหน่วย
บริการโครงการในแต่ละพื้นที่ โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ดังนั้นในการจัดการจึงมุ่งผลส าเร็จของโครงการเป็นหลัก โดยอาศัยการก าหนด
วัตถุประสงค์การท างาน และมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความก้าวหน้า หรือความส าเร็จของ
โครงการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
    แผนการด าเนินงานและวิธีที่ใช้ในการประเมินผลจะถูกก าหนดขึ้นด้วยความ
ร่วมมือกันของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษในทุกระดับของสายปฏิบัติงานภายใต้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีมในแต่ละจังหวัด โดยก าหนดให้มีการพัฒนาครอบครัวจากกรอบแนวคิดการเพิ่มพูน
ปัญญาและคว ามสามารถแห่งครอบครัวอย่างต่อเน่ือง ปรับรูปแบบการเรียนรู้ภายในครอบครัวให้
สอดคล้องกับความพิการของลูก การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกันกับศูนย์การศึกษาพิเศษในการ
พัฒนาลูกพิการ การเรียนรู้ร่วมกัน และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะน าไปสู่การเนครอบครัวแห่ง
การเรียนรู้ที่จะพัฒนาลูกพิการต่อไป  
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 2.4.2  องค์ประกอบในการท างานของครอบครัวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    1. ก าหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และ
แผนการศึกษาของลูกพิการแต่ละครอบครัวซึ่งจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป นอกจากนั้น
วัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายจะต้องมีความสอดค้องกัน 
    2. ผู้บริหาร ครู ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ต้องมีทัศนคติและ
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสิทธิหน้าที่ 
    3. การจัดงานให้ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยค านึงถึงการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
    4. การจัดให้มีระบบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือความรู้ต่างๆ 
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของแต่ละครอบครัว 
 2.4.3  วิธีการด าเนินโครงการ 
    การด าเนินโครงการจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระดับส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และระดับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 – 2 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1   แสดงการด าเนินโครงการระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
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ภาพที่  2   แสดงการด าเนินโครงการระดับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  

 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ าน ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนิน 
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 76  จังหวัด  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษได้ด าเนินโครงการโดยยึด
หลักการคือ การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ. 2550 และจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 
2550 -  2554 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาค ภายใต้ส ภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุปสรรค และจากเป้าประสงค์ ในข้อที่ 2 เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ในทุกมิติของสังคม สามารถเลือกรูปแบบ  การบริการที่เหมาะสมตาม  ความพิการจ าเป็นของแต่ละ
บุคคล และสามารถด ารงชีวิตอิสระ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการทุกด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จากการหลักการด าเนินโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในการด าเนินโครงการมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ครูในศูนย์
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การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลพัฒนา
ช่วยเหลือเด็กพิการได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้   และผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคือ ครอบครัวและ
ชุมชนมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่ ไม่สามารถเข้าเรียนใน ระบบโรงเรียน
หรือการศึกษาภาคปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของเด็กพิการแต่ละบุคคล 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีการศึกษา 2557 โดยที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิด ชอบ
โครงการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และ
ความสามารถในการฝึกทักษะให้กับเด็กออทิสติกที่บ้านได้ด้วยตนเอง 
 

3. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
ของเด็กออทิสติก 

 
3.1  ความหมายของทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 การดูแลช่วยเหลือตนเอง หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ในเร่ืองกิจวัตรประจ าวันให้
เด็กสามารถท าได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่เขามีอยู่ หรื อต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด
(หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ, 2536: 2, อ้างถึงใน วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล, 2549: 41) 
 สถาบันราชานุกูล (2548: 40) กล่าวถึงการฝึกฝนทักษะในชีวิตประจ าวั น (Activity Of 
Daily Living Training) ว่าควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองกิจวัตรประจ าวันให้เด็กออทิสติก
สามารถท าได้ด้วยตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551 : 3 - 4) กล่าวถึง ทักษะการช่วยเห ลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันว่า เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของบุคคลออทิสติก ควรได้รับการฝึก
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและ
สังคม 
 สรุปได้ว่า ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  เป็นทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  และในเด็กออทิสติกควรฝึกให้เด็กสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง การฝึกการรับประทานอาหาร การฝึกการแต่งกาย การ
ฝึกการท าความสะอาดร่างกาย การฝึกการขับถ่าย เป็นต้น 
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3.2  ความส าคัญของการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2542, อ้างถึงใน อัญนิษฐ์  ทองประเสริฐ , 2553: 38) กล่าวถึงการฝึก

กิจวัตรประจ าวัน ว่า กิจวัตรประจ าวันเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนต้องได้รับการฝึก แม้กระทั่งเด็กปกติเอง 
แต่ในเด็กออทิสติกต้องสอนอย่างละเอียด ตามล าดับขั้นตอนในการท า เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองต่อไปได้ ซึ่งในการฝึกกิจวัตรประจ าวันให้เด็กออมิสติก มีกิจกรรม ดังนี้ 

 1. สอนให้รุ้จักของใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กได้รู้จักสิ่งของ สามารถหยิบ จับ
สิ่งของนั้นได้ถูกต้องตามการใช้งาน 

 2. การช่วยเหลือต นเอง เพื่อให้เด็กสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา
บุคคลอ่ืน เช่น การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การขับถ่าย (กลุ่มงาน
การพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล, 2554 อ้างถึงใน อัญนิษฐ์  ทองประเสริฐ, 2553: 39) 

 ผดุง อารยะวิญญู และคณะ (2546: 86) กล่าวถึง วิธีสอนหรือวิธีช่วยเหลือเด็ก                  
ออทิสติก  กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของเด็กออทิสติก ต้องหาวิธีฝึกเด็กให้เกิดทักษะเพียงพอที่เด็ก
จะสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่อไปนี้ การดูแลตนเอง อาบน้ า 
แต่งตัว การใช้ห้องน้ า การกินอาหาร/ป้อนอาหาร 
 อุมาพร ตรังคสมบัติ (2545: 160-162) กล่าวว่า การฝึกเด็กออทิสติกให้ท ากิจวัตรต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันซึ่งได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง การช่วยงานบ้าน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีความ
สลับซับซ้อน การฝึกจึงต้องท าเป็นขั้นตอน โดยแบ่งกิจกรรมที่ต้องกา รให้เด็กท าเป็นขั้นตอนย่อยๆ 
ที่เด็กสามารถท าได้ง่าย และฝึกกิจกรรมดังกล่าวทีละขั้น หากต้องการให้เด็กกินข้าวเอง ก็ต้องฝึก
กิจกรรมย่อยๆ ดังนี้ 
 1.  เดินไปหยิบจานกับช้อน 
 2.  มาขอให้แม่ตักข้าว 
 3.  ถือจานข้าวไปที่โต๊ะ 
 4.  ตักข้าวเข้าปาก 
 5.  เอาจานไปเก็บ 
 หน่วยศึ กษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2536: 1-3, อ้างถึงใน อโรชา  ธรรมศิริ , 2551:            
23-24) ได้กล่าวว่าทักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดทักษะหนึ่งซึ่งเด็กจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ จนสามารถปฏิบัติได้และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แม้ว่ า
ผู้ปกครองจะล าบากและใช้เวลาอย่างมากกับเด็กในการฝึกทักษะ แต่ผลที่ได้รับจะมีค่ามหาศาล ทั้ง
ต่อตัวเด็กและตัวท่านเอง เด็กจะภาคภูมิใจในตัวเอง และท่านก็จะสบายขึ้นด้วย มีเวลาเหลือมากขึ้น  
มีเวลาเหลือท าอย่างอื่นได้อีก ทั้งยังช่วยเสริมสุขภาพจิตของครอบครัวได้ดีขึ้นด้ วย ทุกคนไม่ต้อง
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เหน็ดเหนื่อยคอยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กตลอดทั้งวัน และยังสามารถพาเด็กออกไปนอกบ้านได้
หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเด็กสามารถใช้ช้อนกลางตักอาหารรับประทานตามที่ต้องการ
ได้ไม่ต้องรอคอยคนป้อน เมื่อป้อนไม่ถูกใจก็จะท าให้เกิดปัญหาหงุดหงิดทางอารมณ์ ถ้ าเราทุกคน
ยอมเหน่ือยและช่วยกันฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง ให้แก่เด็กทุกเร่ืองเท่าที่เด็กจะมีความสามารถ
ท าได้ในขั้นต้น ในที่สุดทั้งเราและเด็กก็จะพบความสุขมากขึ้น ซึ่งการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองกิจวัตรประจ าวัน ให้เด็กสามา รถท าได้ด้วยตนเองเต็ม
ความสามารถที่เขามีอยู่หรือต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ประเภทของทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ได้แก่ 
 1.  การรับประทานอาหารและดื่มน้ า 
      1.1  การรับประทานอาหารด้วยช้อน 
      1.2  การรับประทานอาหารด้วยมือ 
      1.3  การดื่มน้ าจากถ้วยน้ า 

 2.  การแต่งตัว 
       2.1  การถอดเสื้อยืดทางศรีษะ 
       2.2  การสวมเสื้อยืดทางศรีษะ 
       2.3  การปลดกระดุมเสื้อ 
       2.4  การติดกระดุมเสื้อ 
       2.5  การถอดกางเกงเอวยางยืด 
       2.6  การสวมกางเกงเอวยางยืด 
       2.7  การถอดเสื้อผ่าหน้า 
       2.8  การสวมเสื้อผ่าหน้า 
       2.9  การถอดรองเท้า 
       2.10  การใส่รองเท้า 
       2.11  การถอดถุงเท้า 

 3.   สุขอนามัย 
       3.1  การล้างมือ 
       3.2  การแปรงฟัน 
       3.3  การล้างหน้า 
       3.4  การอาบน้ า 
       3.5  การล้างก้น 
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       3.6  การหวีผม 
 4.   การขับถ่าย 

       4.1  การถ่ายปัสสาวะ 
       4.3  การถ่ายอุจจาระ 
  สรุปได้ว่า  การฝึกทักษะการช่วยเหลือตน เองในชีวิตประจ าวันเด็กออทิสติก มี
ความส าคัญทั้งต่อตัวเด็กเองและผู้ปกครอง  ต่อเด็กคือ  เป็นการฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองได้ตาม
ศักยภาพ  ช่วยเหลือให้เด็กปรับตัวเข้าหาสังคมได้  และให้เด็กเกิดความภูมิใจว่าเขาสามารถท าอะไร
ได้ด้วยตัวของเขาเอง ต่อผู้ปกครอง คือ เป็นลดการดูแลของผู้ปกครองลง 
 
3.3  ปัญหาการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กออทิสติก 
  ส านักบริหารการงานการศึกษาพิเศษ (2551: 1) เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความบกพร่อง 
3 ด้าน คือ  ความบกพร่องในด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ความ
บกพร่องทั้ง 3 ด้านเหล่านี้เป็นข้อจ ากัด และส่งผลกระทบต่อความสามารถท าให้เด็กออทิสติกไม่
สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ดังนี้ 
 1. ด้านร่างกาย เด็กออทิสติกบางคนมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่ปกติ  เดินหรือวิ่งไม่
เหมือนเด็กทั่วไป การทรงตัวไม่ดี การใช้มือ  และเท้าไม่คล่องแคล่วไม่สัมพันธ์กัน มีปัญหาการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และมัดเล็กในการท ากิจกรรม กล้ามเนื้อพัฒนาไม่สมบูรณ์ตามวัยจึงส่งผลให้กา ร
หยิบจับหรือท างานไม่ได้ผลดี บางคนถนัดมือซ้ายจึงท าให้การท ากิจกรรมยุ่งยาก 
 2. ด้านสติปัญญา  เด็กออทิสติกบางคนมีลักษณะของความบกพร่องทางด้านสติปัญญา 
(ปัญญาอ่อน ) ร่วมด้วยจึงมีพัฒนาการทุกด้านล่าช้ากว่าเด็กปกติ ไม่สามารถคิดหาเหตุผล หรือ
แก้ปัญหาได้ ส่งผลไม่ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
 3. ด้านอารมณ์ เด็กออทิสติกจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมาก มีอารมณ์ขึ้นลงไม่คงที่
หงุดหงิดง่าย ทนต่อค าต าหนิไม่ค่อยได้ มีความกลัว และวิตกกังวลกว่าเด็กปกติ ควบคุมอารมณ์
ตนเองไม่ได้มีแนวโน้มของพฤติกรรมก้าวร้าวสูงเมื่อเกิดปั ญหาทางอารมณ์ เด็กมักจะแสดง
พฤติกรรมซ้ าๆ ในการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป 
 4. ด้านสังคม เด็กออทิสติกจะมีลักษณะที่ขากปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  โดยเฉพาะบุคคล
แปลงหน้า หรือไม่คุ้นเคย มีพฤติกรรมเลี่ยงการสบตา จึงขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ จากบุคคลรอบข้าง 
ขาดโอกาสการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวมีพฤติกรรมต่อต้านการสอนหรือการฝึก 
 5. ด้านการรับรู้สิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  เด็กออทิสติกมีความบกพร่องทางการ
รับรู้ต่อสิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง เพราะไม่สามารถแปล
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ความหมายสิ่งที่ตนเห็น  ได้ยิน ได้กลิ่น ชิมรส หรือสัมผัสได้ จึงส่งผลต่อการรับรู้ทุกๆ ด้านที่ผิดไป
จากปกต ิ
 6. ด้านการสื่อความหมายและภาษา เด็กออทิสติกมีความบกพร่องในการสื่อความหมาย
และเร่ิมมีภาษาล่าช้ากว่าเด็กทั่วไป ไม่สามารถเข้าใจความหมายของค าพูดหรือค าสั่งได้ดีเ ท่าเด็ก
ปกติในวัยเดียวกัน ไม่สามารถฟังค าสั่งยาวๆ หรือประโยคทีซับซ้อนได้ 
 7. ด้านความสนใจ  เด็กออทิสติกจะมีความสนใจที่สั้นมาก ไม่สนใจหรือสังเกต
รายละเอียดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กไม่ยอมรับสิ่งเร้าจากบุคคลหรือมีพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าได้เป็นระยะเวลาที่ สั้นมาก ซึ่งจะพบว่าเด็กจะมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง มีการเคลื่อนไหวทุกส่วน
ของร่างกายผิดปกติ โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่ปราศจากจุดมุ่งหมา ท าให้ช่วงความสนใจสั้น และ
วอกแวกต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
 8. ด้านการปรับตัว เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแป ลง 
และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ จึงมักท าอะไรตามแผน                   
ซ้ าๆ จะสับสนเมื่อพบสถานการณ์ใหม่ 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กออทิสติกจึงต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม  
ข้อจ ากัดและเลือกวิธีการช่วยเหลือเด็กให้สอดคล้องกับ ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล อีก
ทั้งจ าเป็นต้องจัดในลักษณะคณะสหวิชาชีพ คือ การให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ และด้าน
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555: 1-2) 
 จะเห็นได้ว่า จากความบกพร่องในด้านต่างๆ ของเด็กออทิสติกนั้น ส่งผลให้เด็กไม่
สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายด้าน  
ทั้งในด้านการรับรู้สิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  ด้านการสื่อความหมายและภาษา  ด้านอารมณ์  
ด้านสติปัญญา  ซึ่งเด็กออทิสติกควรได้รับการฝึกเพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง   ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ใน 4 ด้าน คือ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การท าความ
สะอาดร่างกาย  และการขับถ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กออทิสติกควรที่จะสามารถฝึกได้ตามแนวทางการจัด
หลักสูตรส าหรับเด็กออทิสติก พุทธศักราช  2555   
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3.4  สาระและผลการเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
       ตามแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับเด็กออทิสติก พุทธศักราช 2555 
 เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับเด็กออทิสติ ก พุทธศักราช 2555 ได้ก าหนดผล
การเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน ไว้ดังนี้   
 สาระที่  1  การจัดเก็บเคร่ืองนอน 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  จัดเก็บเคร่ืองนอนโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  จัดเก็บเคร่ืองนอนด้วยตนเอง 
 สาระที่  2  การท าความสะอาดร่างกาย 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  ท าความสะอาดร่างกายโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  ท าความสะอาดร่างกายด้วยตนเอง 
 สาระที่  3  การขับถ่าย 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  ขับถ่ายในห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  ขับถ่ายในห้องส้วมด้วยตนเอง 
 สาระที่  4  การแต่งกาย 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  แต่งกายโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  แต่งกายด้วยตนเอง 
  3.  แต่งกายถูกต้องเหมาะสม 
 สาระที่  5  การรับประทานอาหาร 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  หยิบจับอาหารรับประทานอาหารด้วยตนเอง 
  2.  ใช้ช้อนรับประทานอาหารด้วยตนเอง 
  3.  รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
  4.  ดื่มนมหรือน้ าด้วยตนเอง 
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 สาระที่  6  การท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  ท าความสะอาดของใช้ส่วนตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  ท าความสะอาดของใช้ส่วนตัวด้วยตนเอง 
 สาระที่  7  การท าความสะอาดห้องเรียน 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  ใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  ใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดด้วยตนเอง 
 สาระที่  8  การใช้เงิน 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  ใช้เงินซื้อสินค้าโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  ใช้เงินซื้อสินค้าด้วยตนเอง 
 สาระที่  9  ความปลอดภัย 
 ผลการเรียนรู้ 
  1.  เดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
  2.  เดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
  3.  หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองจากของมีคมหรือของปลายแหลม 
(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555: 12-13) 

 สรุปได้ว่า การจัดหลักสูตรส าหรับเด็กออทิสติก พุทธศักราช 2555 ได้ก าหนดสาระและ
ผลการเรียนรู้ในการ พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันไว้ 9  
สาระ  ประกอบด้วย  การจัดเก็บเคร่ืองนอน  การท าความสะอาดร่างกาย  การขับถ่าย   การแต่งกาย   
การรับประทานอาหาร การท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว  การท าความสะอาดห้องเรียน  การใช้เงิน  
และความปลอดภัย ที่ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะฝึกอบรมให้ผู้ปกครองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรปร ะจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้านคือการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การท า
ความสะอาดร่างกาย และการขับถ่าย เน่ืองจากเป็นทักษะล าดับต้นๆ ที่เด็กออทิสติกควรจะปฏิบัติได้
ด้วยตนเองและผู้ปกครองสามารถฝึกลูกที่บ้านได้ 

 
3.5  หลักการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555: 7 -8) กล่าวถึง หลักการฝึกทักษะด้านการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ดังนี ้
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 1. สอนเป็นรายบุคคล โด ยค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ เพราะเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมี
ระดับความบกพร่องหรือข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน จึงมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย 
 2. มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลายตามความสนใจ  และความสามารถของเด็กโดย
ผสมผสานหลายด้านเข้ าด้วยกันในลักษณะบูรณาการกิจกรรม ควรมีทั้งกิจกรรมเฉพาะบุคคล 
กิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
 3. มีการวิเคราะห์งานก่อนสอน หรือก่อนการฝึก กิจกรรมหรือทักษะบางอย่างอาจยาว
เกินไปส าหรับเด็กที่จะสามารถเรียนรู้ได้ ครูควรแตกงานออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ตามความสามารถ
ของเด็กแต่ละคน และควรบันทึกขั้นตอนที่เด็กสามารถท าได้แล้วไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยจะเร่ิม
สอนขั้นตอนของงานที่เด็กยังท าไม่ได้ก่อนในการสอนแต่ละขั้นตอนต้องก าหนดเกณฑ์การผ่านไว้
ว่าเป็นจ านวนกี่คร้ังที่เด็กท ากิจกรรมขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอนได้ส าเร็จโดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน
หลังจากนั้นจึงจะสอนขั้นตอนต่อไป การสอนขั้นตอนนั้น ๆ ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์  อาจจะ
สอบผ่านขั้นแรกของงานก่อนเรียกว่า “การฝึกแบบเดินหน้า ” หรืออาจสอนขั้นสุดท้ายของงานเป็น
ขั้นตอนแรกก่อนเรียกว่า “การฝึกแบบถอยหลัง ” เมื่อเด็กสามารถท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าเร็จ
ในแต่ละขั้นตอน และได้รับแรงเสริม เด็กจะรู้สึกภูมิใจ และครูเองจะไม่รู้สึกท้อถอยที่จะสอนทักษะ
ต่อไป 
 4.  เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกันสถานการณ์จริง  จะท าให้เด็กเรียนรู้และน าไปใช้
ได้ในชีวิตจริง อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สอนมารยาทในการรับประทานอาหารขณะที่เด็กก าลัง
รับประทานอาหาร ฝึกการสวมรองเท้าขณะก าลังเตรียมตัวจะกลับบ้าน เป็นต้น 
 5.  สอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน โดยมีการทบทวนความรู้เดิมซ้ าๆ ก่อนสอนทักษะใหม่ 
และใช้เวลาแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมประมา ณ  5-15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัยและศักยภาพของเด็ก 
 6.  การเลียนแบบ การเรียนรู้ ของเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปหรือเด็กออทิสติก  
พฤติกรรมส่วนหน่ึงเกิดจากการเลียนแบบ ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องน าการเลียนแบบไปใช้สอนให้
เด็กกระท าพฤติกรรมที่ต้องการได้โดยสาธิตให้ดูแล้วให้เด็กเลียนแบบซึ่งในระยะแรกของการ
เรียนรู้พฤติกรรมใหม่จะเกิดจากการเลียนแบบ ค รูอาจให้รางวัลเพื่อให้เด็กตอบสนองพฤติกรรม
แบบนั้นจนไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการจริงๆ  
 7.  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธี เช่น การสอนโดยวิเคราะห์งาน การสอนโดยให้
ความช่วยเหลือการปรับแต่งพฤติกรรม การเสริมแรง การทบทวน การเปิดโอกาสให้นักเรีย นได้ท า
กิจกรรมให้ส าเร็จด้วยตนเองเป็นต้น 
 กล่าวได้ว่า  หลักการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ช่วยให้สามารถฝึกทักษะเด็กออทิสติกให้ประสิทธิภาพ  ทั้งการสอนเป็น
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รายบุคคล ก่อนสอนต้องมีการวิเคราะห์งาน เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกันสถานการณ์ จริง รวม
ไปถึงการเลียนแบบ ซึ่งผู้ฝึกสามารถวางแผนก่อนการฝึกได้ 
  
3.6  การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกด้วยกลวิธี 
       การเรียนรู้ผ่านการมอง (visual strategies) 
  เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีปัญหาในด้านการสื่อความหมาย  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม  การเรียนรู้และพฤติกรรม  เมื่อเด็กอยู่ในสังคม จ าเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แต่เด็กจะขาดทักษะความรู้ความเข้าใจอย่างมาก  เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ ค าสั่งได้ ทั้งนี้เพราะ  เด็กจะสามารถเข้าใจในสิ่ งที่เห็นมากกว่าที่ได้ยิน  ข้อมูลใดๆ  ที่เป็น
ค าพูดมักเป็นข้อมูลที่คงอยู่เพียงชั่วคราว  (Transient Message) มักเกิดความยากล าบากในการจ า  
เพราะข้อมูลจะเข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว  แต่หากมีสิ่งใดก็ตามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการ
มองเห็น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  รูปภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่คงอยู่ได้นาน  (Non –Transient Message) (Linda 
A. Hodgdon, 2000 และ 2001, คะนึงนิตย์  ไชยลังการณ์  2546, นุชนารถ แก้วมาตร  2547, อ้างถึงใน 
ดวงสมร ศิร,ิ 2552 : 63) 
 สมพร  หวานเสร็จ  (2552 : 25) กล่าวว่า  เด็กออทิสติกจ านวนมากเรียนรู้ได้ดีที่สุดจาก
ภาพ  ถ้าเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นต้องการให้เขาท า  เขาสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกับเด็กคนอ่ืนๆ  
และถ้าเด็กออทิสติกไม่เข้าใจเขาจะไม่ปฏิบัติตามกฎหรือค าสั่ง  เด็กออทิสติกอาจกรีดร้องหรือเดิน
หนีหรือท าอย่างอ่ืนที่เขาก าลังท าอยู่โดยไม่สนใจสิ่งใด  การใช้ภาพจะช่วยให้บุคค ลออทิสติกเข้าใจ
เร่ืองราวต่างๆ ในโลกได้ดีขึ้น การใช้ภาพจะช่วยให้ปฏิบัติตามกฎได้ถูกต้อง  เข้าใจว่าถูกคาดหวังให้
ท าอะไร  รู้ว่าเหตุการณ์ อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในแต่ละวัน  เข้าใจว่าจะต้องท างานให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนจึงจะไปเล่นได้  และบอกคนอื่นๆ ได้ว่าเขาท างานเสร็จแล้วหรื อรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมจาก
กิจกรรมหนึ่งไปท าอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีทางเลือกเ กี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากจะท าไ การที่ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใกล้ชิดรู้ว่าเด็กออทิสติกมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรจะน าไปสู่การพัฒนาเด็กออทิสติก
ได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่า งบุคคล  ซึ่งมีเทคนิคที่ส าคัญในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   
 หลักการของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้ถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  ออทิ
สติกให้ดีขึ้นโดยแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปให้เด็กออทิสติกเห็นชัดเจน  ท าให้เด็กออทิสติกท ากิจกรรม
ได้อย่างอิสระและมั่นใจ  พัฒนาความสามารถในการเข้าใจของเด็กออทิสติก  เหตุผลที่ต้องใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง  เพราะการกระตุ้นทางการมองอาจท าให้เด็กออทิสติกประสบความส าเร็จใน
การท ากิจกรรม  เป็นการยากที่จะวัดได้ว่าเด้กออทิสติกเข้าใจสิ่งที่บอกให้ท าได้  เพราะเด็กออทิสติก
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อาจจะดูจากเพื่อนและท าตาม  หรือผู้ปกครอง  ครู  อาจจะเข้าใจว่าเด็ กออทิสติกไม่อยากท าตามที่
บอกจริงๆ  และเด็กออทิสติกกลุ่มนี้ไม่เข้าใจว่าต้องท าอะไรในขั้นต่อไปของกิจกรรมที่ด าเนินอยู่  
ดังนั้นกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เด็กออทิสติกด าเนินขั้นตอนของกิจกรรม  
ค าสั่ง  ค าอธิบายได้เสร็จสมบูรณ ์(สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 27) 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การรับรู้และการสื่อความหมายในเด็กออทิสติก (Linda A. Hodgdon, 2001, อ้างถึงใน               
ดวงสมร ศิร,ิ 2552 : 63) 
 
 3.6.1  ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Stratigies) 
   มีหลักการและแนวคิดมาจากการที่เด็กออทิสติกไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดทั้งหมด
ได้  จึงน ารูปภาพหรือสัญลักษณ์เข้ามาแทนภาษาพูด  เพื่อให้เด็กออทิสติกเข้าใจและสามารถสื่อสาร
ได้  รวมไปถึงการช่วยจัดการกั บปัญหาการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วย  จากการศึกษา
งานวิจัยพบว่า  เด็กออทิสติกและกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการสามารถเรียนรู้ผ่านการมอง
ได้ดี  เน่ืองจากสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและการท าร้ายตัวเอง  ลด
ความเครียดและความวิตกกังวล  สาม ารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียน  ช่วยให้ท างานได้เสร็จสมบูรณ์  ช่วยให้ท างานได้อย่างอิสระ (Hodgdon, 1995; 
Quill, 1997;  Frost and Bondy, 2000,  อ้างถึงใน  สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 27) 
  สมพร  หวานเสร็จ  (2552 : 1)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   การเรียนรู้ผ่านการมอง  
หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการคิด โครงสร้างความคิดในสมองของบุคคลอัน
เน่ืองมาจากการ รับรู้ทางสายตาหรือจากการมองเห็น  การเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่เกิด
จากการจดจ า  สิ่งของที่เป็นของจริ ง สิ่งของจ าลอง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น  
ป้ายโฆษณา สัญลักษณ์และโลโก้ต่างๆ ซึ่งท าให้บุคคลออทิสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ส่งเสริมกระบวนการคิดในสมอง คนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ได้ดีโดยใช้การมองและสร้าง
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ภาพในสมอง  เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา พัฒนาเป็นมโนมติใหม่ขยายองค์ความรู้
ต่อเน่ืองไปสู่ขั้นสูง 
 3.6.2   ความหมายของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
   สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  หมายถึง สิ่งของที่เป็นของจริง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด  ภาพลายเส้น  แผ่นป้ายและสัญลักษณ์   ซึ่งน ามาจัด ท าอย่างเป็น
ระบบเพื่อน าเสนอให้บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการมองเห็น  สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
จึงเป็น สิ่งที่ช่วยให้   เด็กออทิสติก   แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ทางการศึกษา เข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น  นักวิชาการเกี่ยวกับเด็กออทิ สติกจ านวนมากได้ให้นิยาม
เกี่ยวกับสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในเด็กออทิสติก  แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาว่า  เป็นเคร่ืองมือที่สามารถช่วยให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมหรือเหตุการณ์ระหว่างวันได้ส าเร็จเข้าใจกรอบข องเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมและประยุกต์องค์ความรู้ที่เรียนรู้มาแล้วจากสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันขณะนั้น  (สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 1)  
  สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กได้ ดังนี้   
(Hodgdon, 1995; Quill ,1997; Winter, 2003,  อ้างถึงใน  สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 49) 
  1.  สามารถท าตามกฎระเบียบ มารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   2.  เข้าใจสถานการณ์ที่มีการน ารูปภาพหรือสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองมา
ก าหนดพฤติกรรมตามล าดับ  เด็กจะรับรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างวัน  และสามารถ
บอกคนอ่ืนได้ว่าวันน้ีท าอะไรมาแล้วบ้าง  เข้าใจวิธีการท างานที่สมบูรณ์  เช่น  กิจกรรมการเล่นหรือ
สื่อสารกับคนอ่ืน ให้ส าเร็จด้วยตนเอง   

   3. สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิ่งทีเคยมีประสบการณ์มาแล้วผ่านกิจกรรม การใช้
รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่มีเป้าหมายคล้ายคลึง 
กัน 
    4. สามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการผ่านการสื่อสารโดยใช้
รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 3.6.3  ความส าคัญของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
            การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  แต่ละคนเรียนรู้
ได้ดี  แตกต่างกัน  บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการได้ยิน   การมองเห็น   หรือบางคนเรียนรู้ได้ดีจาก
ประสบการณ์ที่ได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  คนเรามักจะแสดงวิธีการเรียนรู้วิธีใดวิธีหนึ่งเด่ นชัดกว่า
วิธีอื่น ๆ  และมีแนวโน้มว่าจะใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเองเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประสบการณ์ให้
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ตนเองเพื่อเข้าใจสิ่งแวดล้อม  และสร้างเป็นองค์ความรู้เก็บไว้ใช้ในยามที่จ าเป็น   การที่ครูผู้สอน   
ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใกล้ชิดรู้ว่าบุคคลออทิสติกมี วิธีการเรียนรู้อย่างไรจะน าไปสู่การ
พัฒนาบุคคลออทิสติกได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  แนวทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับบุคคลออทิสติก  คือ  การเรียนรู้จากรูปภาพ   
แผ่นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ   (Watson, 1989; Hodgdon, 1995; Quill, 1997; Winter, 2003; Bergeson et 
al, 2008,  อ้างถึงใน  สมพร หวานเสร็จ , 2552: 50)  ดังนั้นโรงเรียนควรใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านการมองซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกกลุ่มนี้ผ่านการมองรูปภาพ   โดยรูปภาพนั้น
แสดงกิจกรรมที่บุคคลออทิสติกจะต้องท าในแต่ละวัน   น าเสนอทางเลือกที่ห ลากหลายและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน  ผู้ใหญ่หลายคนก็ใช้การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การมอง  เช่น  ปฏิทิน  ตารางงานในแต่ละวัน  ตารางโทรทัศน์ รายการภาพยนตร์  หนังสือท าอาหาร   
การท าบันทึกรายการ  หรือการท าแผนผังหรือแผนที่ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทรอบข้าง  การด าเนินชีวิต
ที่เหมือนกับคนทั่วไปและความอดทนในการท างานได้ส าเร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนด   การใช้สื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองมาเป็นสื่อในการสอนวิชาต่างๆ จะท าให้ครูผู้สอนสามารถสร้าง 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลออทิสติกได้ง่ายขึ้น   ลดข้อจ ากัดของบุคคลออทิ สติกที่มีปัญหาการสื่อสาร   
โดยใช้รูปภาพมาเป็นสื่อสนับสนุนการสื่อสารโดยการพูด  ช่วยให้การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ   
บรรลุตามจุดประสงค์  เพราะครูกับนักเรียนออทิสติกสื่อสารได้ตรงกันและมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
จัดเรียนการสอนตรงกัน  ดังแสดงในรูปภาพที่ 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบการสอนโดยพูดอย่างเดียวกับการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
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ภาพที่ 5 รูปภาพล าดับกิจกรรมท าให้เด็กเข้าใจกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
 
 3.6.4  บทบาทของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

    นักเรียนหลายคนที่มีภาวะออทิสติกห รือแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม  เรียนรู้ผ่านการ
มองได้ดี  ซึ่งในความเป็นจริงคนทั่วไปหลายคนก็เรียนรู้ได้ดีโดยวิธีนี้  สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การมองมีประโยชน์ส าหรับบุคคลออทิสติกทุกคนโดยไม่ค านึงถึงระดับเชาวน์ปัญญาและทักษะการ
สื่อสาร การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองไ ม่ได้ใช้ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีภาษาพูดเท่านั้นแต่
บุคคลออทิสติกที่มีทักษะการพูดดีอยู่แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการใช้รูปภาพมาส่งเสริมการเรียนรู้
ได้  บุคคลออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมบางคนที่สามารถพูดได้ดีแต่อาจจะไม่เข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่พูดหรือไม่เข้าใจค า สั่งของคนอ่ืน  บ่อยครั้งที่บุคคลออทิสติกไม่สามารถที่จะ
จัดการกับข้อมูลที่ได้รับมาซึ่งสังเกตได้  บุคคลออทิสติกไม่สามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง
ในทันทีหรือเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ  บุคคลออทิสติกบางคนสามารถพูดค าศัพท์ได้แต่ไม่
สอดคล้องกับความเข้าใจหรือไม่สอดคล้องกั บสิ่งที่ต้องการกระท า  ส่วนในบุคคลออทิสติกที่มี
ปัญหาทักษะการคิดหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น  เมื่อได้มองเห็น
รูปภาพเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องท าหรือว่ามีเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ที่เขาจะต้องเผชิญ   การตัดสินใจใช้รูปภาพ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ มอง  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องควรตัดสินใจใช้รูปภาพมา
พัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก  เมื่อบุคคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมดังนี้ 
    1.  ไม่สามารถท าตามค าสั่งอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง 
    2.  มักจะยืนมองหรือจูงมือคนรู้จักเมื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
    3.  เดินไปมาไม่หยุด 
    4.  หงุดหงิด โมโหง่าย 
    5.  ท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดต่อเน่ืองกันนานเกินความเหมาะสม  
    6.  แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เพื่อบอกความต้องการ 
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  ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตลอดเวลากับความพยายามในการที่
จะพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก   กิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจ าวันดูเป็นสิ่งที่ยุ่งยากส าหรับบุคคล
ออทิสติกที่จะท าความเข้าใจ   และไม่ใช่แค่เพียงความพยายามที่จะช่วยลูกเท่านั้น   ครูผู้สอน  
ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องยังต้องอดทนกับการถูกคนรอบข้างในสังคมถามเกี่ยวกับพฤติกรร มที่ไม่มี
ความหมายหรือไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ   การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลออทิสติกในการ
แสดงพฤติกรรมที่มีความหมายต่อครอบครัว  ต่อตัวเองและต่อเพื่อนๆ   นั้นผู้เกี่ยวข้องพึงระลึกไว้ว่า   
ถ้าครูผู้สอน   ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ตามใจ   บุคคลออทิสติกจะเชื่อฟั ง  บุคคลออทิสติก
สามารถท าลายข้าวของได้ตลอดเวลา   และรู้ตัวว่าต้องท าอะไรเพราะเขาเคยท ามาแล้วเป็นพันคร้ัง   
และต้องการท าในสิ่งที่เขาต้องการเสมอ 
 ถ้าบุคคลออทิสติกท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานๆ  อย่างไม่มีความหมายหรือแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้งใ นแต่ละวัน   การใช้รูปภาพสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมองจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในแต่ละวันของบุคคลออทิสติกและครอบครัว
เป็นไปด้วยดี  ซึ่งครูผู้สอน   ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้เวลากับการเรียนรู้ในช่วงแรกของ
การเร่ิมใช้รูปภาพ  โดยบุคคลออทิสติกจะแสดงความคับ ข้องใจหรือไม่เข้าใจความหมาย  ครูผู้สอน   
ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้องควรกระตุ้นเตือนหรือจับมือบุคคลออทิสติกท าจนส าเร็จในแต่ละงาน
ตามที่ก าหนดไว้    ซึ่งบุคคลออทิสติกจะเร่ิมเรียนรู้ขั้นตอน   ล าดับก่อน   หลัง  และการท างานให้
ส าเร็จทุกครั้งก่อนเร่ิมท ากิจกรรมอื่นๆ  ต่อไป  หลังจากใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  1 สัปดาห์  บุคคลออทิสติกจะเร่ิมเข้าใจความหมายของ
รูปภาพและเร่ิมท ากิจกรรมหรืองานที่ก าหนดให้ในแต่ละช่วงเวลาด้วยตนเอง   เช่น  การสวมรองเท้า   
ในตอนแรกต้องจับมือท า  สาธิตและให้โ อกาสฝึกด้วยตนเองซ้ าๆ  โดยการสาธิตควรน าเสนอ
รูปภาพประกอบตามขั้นตอนตามล าดับ  เมื่อเด็กสามารถท าได้ด้วยตนเอง  ครูหรือผู้ปกครองจะเป็น
เพียงผู้คอยจัดรูปภาพที่จ าเป็นตามขั้นตอนง่ายไปหายาก  และพบว่าเด็กมีความสุขที่สามารถประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมทุกคร้ัง ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 
 
  
 

 
ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสวมรองเท้า 
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 3.6.5  การวิเคราะห์งาน  (Task Analysis)   
    ผดุง อารยะวิญู (2542 : 65) ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์งานไว้ว่า การวิเคราะห์
งานเป็นการจ าแนกเนื้อหาที่จะสอนเป็นขั้นตอนย่อยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงล าดับจากง่ายไป
หายาก พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละขขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย (2539: 104 อ้างถึงใน เรวดี หงษ์สุดตา , 
2553: 41) ให้ความหมายหลักการวิเคราะห์งานไว้ว่า เป็นการน าพฤติกรรมตามรายการตรวจ
พฤติกรรมมาวิเคราะห์แยกเป็นขั้นตอนย่อย เ พื่อสะดวกในการสอนเด็กแต่ละขั้น จะเร่ิมจาก
พฤติกรรมที่เด็กท าได้ง่ายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยจนบรรลุเป้าหมาย 
   สรุปได้ว่า  การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
โดยน าหลักการวิเคราะห์มาเป็นการแยกงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ตั้งแต่เร่ิมต้น จนจบขั้นตอนการ
ฝึกในแต่ละทักษะ 
   งาน ในที่นี้  คือ  พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  หรือกลุ่มพฤติกรรมที่แต่ละบุคคล
ต้องปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีทักษะหรือความรู้น้ัน ๆ แบ่งได้เป็น 2 งาน ดังนี ้
           1. งานเป้าหมาย  (Target task) 
           2. งานย่อย  (Subtask) 
   วิธีวิเคราะห์งาน 

     การวิเคราะห์งาน เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  (เบญจา ชลธาร์นนท์ และศิริวิมล ใจงาม , 2543: 96, อ้างถึงใน เรวดี หงษ์สุดตา , 2553: 
41) 
  1. ก าหนดงานเป้าหมาย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2. วิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนย่อย หรืองานย่อย  
  3. จัดล าดับของงานย่อย 
  4. วิเคราะห์โดยก าหนดทักษะบังคับเบื้องต้น 
  5. จัดล าดับทักษะบังคับเบื้องต้น 
  6. จัดท าแผนภูมิ (Flow Chart หรือ Sequence Chart) 
  7. ท าสอบ 
  8. จัดประเภทพฤติกรรมเป้าหมาย 
  9. สอนโดยอธิบายไปต ามขั้นตอน แต่บางคร้ังต้องสอนโดยบูรณาการขั้นตอนย่อย
เข้าด้วยกัน 
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   ประกฤติ พูลพัฒน์ (2546: 73) กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์งานไว้ ดังนี้ 
   1. แบ่งงานแต่ละงานเป็นขั้นตอนการท าย่อยๆ ได้มากเท่าที่คิดว่าจ าเป็น  
  2. ระบุทักษะย่อยที่เป็นขั้นตอนส าคัญไว้ว่าคืออะไร 
  3. สอนให้เด็กท างานที่ก าหนดได้ส าเร็จ 
  4. แก้ไขดัดแปลงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ 
ในบางทักษะได้ 
   ศรียา นิยมธรรม (2534: 95, อ้างถึงใน เรวดี หงษ์สุดตา , 2553: 42) กล่าวว่า วิธี
วิเคราะห์งาน เป็นการน าเอางานที่จะเรียนรู้มาแบ่งย่อยเป็นขั้ นตอนโดยละเอียดจากง่ายไปยาก
ตามล าดับ ประกอบกับการใช้แรงเสริมอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เด็กประสบความส าเร็จตามศักยภาพ
ได้ในที่สุด การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานจึงจ าเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยเร่ิมจาก
สิ่งที่เด็กท าได้ไปยังสิ่งที่ยากและซับซ้อนการจัดล าดับขั้นเป็นการให้โอกาสเด็กก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
  สรุปวิธีการวิเคราะห์งาน เร่ิมต้นจากการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ และน าขั้นตอนจาก
การแบ่งงานไปฝึกเด็กจนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ 
 3.6.6  ประเภทของการใช้รูปภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
       ประเภทของการ ใช้รูปภาพที่ สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง มีหลายประเภทที่
สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและในชุมชน  เพราะมีแนวทางการใช้เหมือนกัน  แต่จุดป ระสงค์ของการ
ใช้อาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ  ประเภทของการใช้รูปภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านการมองโดยทั่วไปที่นิยมใ ช้มี 5 ประเภท ประกอบด้วย  (Watson, et al.,1989; Buffington, 
Krantz, McClannahan, and Poulson, 1998; Hodgdon,2000; Winter, 2003; Vicker, 2004, อ้างถึงใน  
สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 54) 
       1.  การใช้รูปภาพแสดงตารางเวลาและกิจกรรม 

      ตารางเวลารูปภาพเป็นการวางแผนกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในแต่ละ 

วัน  ต้ังแต่ตอนเช้า กลางวัน ตอนเย็นหรือกิจกรรมที่ต้องท าในระหว่างสัปดาห์ โดยการจัดท าจะเป็น
การเรียงล าดับกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนดจ านวนกิจกรรมและระยะเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละคน  บุคคลออทิสติกบางคนจะรู้สึกกังวลเมื่อเห็นรูปภาพที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องจัดให้ท าในตารางกิจกรรมแต่ละวันจ านวนมากเกินไป  ฉะนั้นในการจัดตารางรูปภาพที่
จะให้บุคคลออทิสติกท าครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องควรแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ เช่น 
กิจกรรมก่อนรับประทานอาหารกลางวัน  กิจกรร มหลังรับประทานอาหารกลางวัน หรือกิจกรรม
ก่อนเข้านอน 
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    ในการท ากิจกรรมบุคคลออทิสติกบางคนต้องเห็นภาพรวม (Big picture) ของ
กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องท าในแต่ละวันก่อน   ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรให้บุคคลออทิสติกมีส่วนร่วมในการสร้างตาราง รูปภาพกิจกรรมในแต่วันร่วมกับครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้องด้วย   ซึ่งตารางที่สร้างขึ้นต้องครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาพรวมและ
กิจกรรมที่แบ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ  ถ้าครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องไม่แน่ใจในการจัดตาราง
กิจกรรมประจ าวันให้แก่บุคคลออทิสติกครูผู้ สอนผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง ไม่ควรลังเลที่จะ
สอบถามครูที่สอนบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในโรงเรียนและกิจกรรมใดที่
บุคคลออทิสติกท าได้ดี    
    ในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกคร้ั งนี้  เลือกเฉพาะตารางกิจกรรมมาใช้ในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
     2.  การใช้รูปภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

          ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกนั้น มีค าถามหนึ่งที่
ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องมักจะถามบุคคลออทิสติกบ่อย ๆ คือ “วันน้ีลูกท าอะไรบ้าง ” และ
บุคคลออทิสติกในกลุ่มออทิสติกสเป็กตรัมมักจะไม่สามารถตอบค าถามนี้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
หรือผู้เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากบุคคลออทิสติกกลุ่มออทิสติกสเป็กตรัม มีปัญหาพื้นฐานดังนี้ คือ 1) การ
ย้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา  2)  ความเข้าใจค าถามที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
คนอ่ืนถาม และ  3)  การจัดการกับกระบวนการคิดในสมอง   เป็นต้น  จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ถ้า
ถามในบุคคลออทิสติกที่มีอายุมากขึ้นจะตอบว่า “ไม่รู้”  หรือ  “ไม่ได้ท าอะไรเลย” 

    ดังนั้นการใช้สื่อรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองส าหรับบุคคลออทิ
สติกนั้น  ครูผู้สอน ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้อง  ควรมีการใช้ค าถามเพื่อฝึกให้บุคคลออทิสติกมีการ
ย้อนคิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา  “วันน้ีหนูท าอะไรมาบ้าง ”  ค าถามนี้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากส าหรับบุคคลออทิ
สติกในการค้นหาค าตอบมากกว่าการตอบค าถามว่า   “วันน้ีหนูจะท าอะไร ”  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  
หรือผู้เกี่ยวข้องควรถามทุกคร้ังหลังจากที่บุคคลออทิสติกท ากิจกรรมที่ก าหนดให้ตามขั้นตอนส าเร็จ
ลง  เพราะบุคคลออทิสติกจะเรียนรู้ว่าหลังจากท าเสร็จแล้วครูผู้สอน   ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้อ ง  
จะต้องถามว่าท าอะไรบ้าง บุคคลออทิสติกจะพยายามจดจ าและย้อนคิดสถานการณ์ที่ได้กระท าแล้ว
ในช่วงแรกของการใช้กิจกรรมบุคคลออทิสติกจะรู้สึกเครียดครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรให้ความช่วยเหลือโดยการพูดน าแล้วให้บุคคลออทิสติกเลือกรูปภาพด้วยตนเอง 
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    3.  รูปภาพประกอบแบบตรวจสอบรายการ 

          รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองประเภทนี้จะเป็นการแบ่งกิจกรรมที่
บุคคลออทิสติกจะต้องท าออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ  เพื่อให้บุคคลออทิสติกประสบผลส าเร็จ เด็กกลุ่ม
ออทิสติกสเป็กตรัมบางคนสามารถท ากิจกรรมที่แบ่งย่อยบางขั้นตอนให้ส า เร็จ  จากการศึกษา 
พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคคลออทิสติกท ากิจกรรมไม่ส าเร็จ คือ บุคคลออทิสติกไม่รู้ว่าจะต้องท า
อะไรบ้าง กรณีนี้ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้บุคคลออทิสติกประสบ
ความส าเร็จได้โดยครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องท ารายการที่บุ คคลออทิสติกจะต้องท าว่ามี
อะไรบ้างแล้วให้บุคคลออทิสติกท าเคร่ืองหมายหน้าข้อที่ท าเสร็จแล้วหรือแยกขั้นตอนการท างาน
ในแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถท ากิจกรรมต่างได้ด้วยตนเองทีละ
ขั้นตอนง่ายๆ   ประสบความส าเร็จด้วยตนเองแบบตรวจรายการหรือแบบรวบรวมราย การ เป็นการ
แบ่งขั้นตอนการท ากิจกรรม   เป็นขั้นตอนย่อยๆ  เพื่อให้บุคคลออทิสติกประสบความส าเร็จในทุก
กิจกรรมและรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง 

   4.  การใช้รูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
        รูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ใช้ในการเตรียมความพร้อมแก่
บุคคลออทิสติกในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  นอกจากนั้นยัง
เป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจในเร่ืองของบทบาททางสังคมของบุคคลและสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทที่ควรจะเป็นอย่างเหมาะสมรูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มารยาท
บนโต๊ะรับประทานอาหาร พฤติ กรรมก่อนเข้านอนหรือ มารยาทการวางตัวในขณะที่อยู่ในสังคม 
ข้อมูลเหล่านี้ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องอาจจะท าขึ้นโดยเขียนกติกา หรือข้อควรกระท าใน
สถานการณ์ต่างๆ ในแผ่นกระดาษขนาด 3x5 นิ้วหรือมีขนาดเท่ากับนามบัตร ขึ้นอยู่ความต้องการ
จ าเป็นของบุคคลออทิสติกแต่ละคน 
    5.  การใช้รูปภาพสนับสนุนการสร้างทางเลือก 
            สื่อสนับสนุนการสื่อสารกับเด็กขั้นพื้นฐาน อย่างหนึ่งคือ กระดานทางเลือก  
เพื่อให้ข้อมูลเด็กในการเร่ิมต้นสื่อสารผ่านการมอง  เช่น การเลือกขนมแบบต่างๆ ในแฟ้มรูปภาพที่
ครูให้เป็นสิ่งเสริมแรง  การใช้กร ะดานทางเลือกมีประโยชน์ต่อเด็ก คือ ท าให้เด็กเรียนรู้ การชี้  การ
บอกความต้องการ  เด็กจะเร่ิมเข้าใจวิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการแก่บุคคลอ่ืนและรู้จักเลือก
สิ่งที่ต้องการ กระดานทางเลือก นี้ สามารถน ามาใช้ได้กับเด็กพิการรุนแรงทุกประเภท เพื่อเป็นการ
ฝึกริเร่ิมการสื่อสารและกระบวนการคิดเพื่อเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ  การสร้างกระดานสื่อสาร เป็น
การสร้างรายการต่างๆ ให้มีความหลากหลายของทางเลือก  เช่น  กิจกรรมนันทนาการที่ต้องการ   
ใครที่ต้องการท างานด้วย  ร้านอาหารที่ต้องการจะไปทานอาหาร  ห้างสรรพสินค้าอะไรที่ต้องการ
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ไปซื้อของ  เพลงอะไรที่ต้องการร้อง   เกมอะไรที่ต้องการเล่น รองเท้าแบบไหนที่ต้องการสวม ของ
เล่นอะไรที่ต้องการเล่น สถานที่ไหนที่ต้องการไปพักผ่อน  อาหารเช้าที่ต้องการทาน  ต้องการร่วม
กิจกรรมหรือไม่ต้องการ   กระดานทางเลือกเป็นรายการที่บอกทางเลือกและให้โอกาสคิดก่อน
ตัดสินใจกระท า  เช่น  การมอบหมายงานของครู ถ้าการมอบหมายงานของครูในแต่ละคร้ังนักเรียน
มีโอกาสเลือกแล้วนักเรียนจะมีรู้สึกมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เรียนรู้การตัดสินใจและยอมรับ
การตัดสินใจของตนเอง   
 3.6.7  การผลิตและใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
        ในการสร้างรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองควรด าเนินการดังนี้ 
   ขั้นตอนแรก  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรล าดับกิจกรรมระหว่างวัน
ของบุคคลออทิสติกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนว่ามีอะไรบ้าง  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ควรยึดหลักการที่ว่าต้องเร่ิมจากสิ่ งที่ง่ายๆ ก่อน  บุคคลออทิสติกสามารถท าได้ด้วยตนเอง  และ
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ในการท ารูปภาพขึ้นมาหนึ่งรูปภาพนั้นครูผู้สอน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องควรค านึงถึงประโยชน์ในการน าไปใช้  วิธีการน าไปใช้และรูปภาพนั้นสามารถแก้ปัญหา
หรือพัฒนาศักยภาพอะไรให้แก่บุคคลออทิสติก เช่น บุคคลออทิสติกมีปัญหาอย่างมากเวลาเข้านอน  
รูปภาพที่ใช้ควรเป็นรูปภาพแสดงขั้นตอนการเข้านอนแต่ละขั้นหลังจากที่ครูผู้สอนผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ลองใช้รูปภาพแล้วให้สังเกตว่าบุคคลออทิสติกและสมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อน
ตามที่ต้องการหรือไม่ 
   ขั้นตอนที่สอง ควรหารูปภาพที่แสดงเวลาตามล าดับ  สถานที่ในการท ากิจกรรม  
เช่น จัดท าแบบตรวจสอบรายการแปรงฟันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  หลังจากนั้นจึงเข้านอน  หรือหลัง
ตื่นนอนแล้ว จัดท าแบบตรวจสอบรายการหวีผมว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 
  การเลือกรูปภาพและสื่อเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมอง 
  การเลือกรูปภาพและสื่อ รวมทั้งการก าหนดจ านวนข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ผ่านการมองมีรูปภาพจ านวนมากที่สามารถน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การใช้ สิ่งที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรค านึงถึง คือ 
   1. รูปภาพนั้นต้องสอดคล้ องกับความสามารถที่บุคคลออทิสติกท าได้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจของบุคคลออทิสติกและคนรอบข้าง 
   2. รูปภาพนั้นต้องง่ายส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการเสาะหาและ
จัดท าให้แก่บุคคลออทิสติก 
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  วัสดุอื่นๆ 
  วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตเป็นรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายใน
บ้านหรือในโรงเรียน รายการวัสดุในการจัดท าประกอบด้วย กระดาษโครงสร้าง กระดาษ A4 กาว
วงแหวน อัลบั้มรูปขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป ดินสอ สีเทียน กระดาษการ์ด เทปกาว 
  เทปหนามเตย  
  ถูกน ามาใช้จ านวนมากในการท ารูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอน
ผู้ปกครองและผู้เกี่ ยวข้องควรซื้ อเป็นม้วน เทปหนามเตยมี 2 ลักษณะ คือด้านที่ เป็นตัวผู้ คือด้านที่
แข็ง มีลักษณะเป็นห่วงๆ อีกลักษณะหนึ่ ง คือ ด้านที่ เป็นตัวเมีย มีลักษณะเป็นฝอย นิ่ มๆ ในการติด
เทปหนามเตยนัน้ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ ยวข้องควรติดด้านที่ เป็นตัวผู้ไว้กับแผ่นโครงสร้างอยู่
กับที่และติดแผนตัวเมียไว้ด้านหลังรูปภาพ 
  แผ่นเคลือบพลาสติก 
   การใช้แผ่นเคลือบพลาสติกกับกระดาษเป็นการยืดอายุการใช้งานของแผ่นรูปภาพที่
ใช้สนับสนุนการเรียนรู้จากการดึง การเคี้ ยว หรือบุคคลออทิสติกบางคนที่ มีน้ าลายไหล หรือสภาพ
อากาศที่ เปลี่ยนแปลงไป แผ่นเคลือบควรมีลักษณะที่ ทนทาน แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ ขนาดความหนา
ของแผ่นเคลือบควรขึ้ นอยู่กับความสามารถของบุคคลออทิสติก และแผ่นเคลือบนี้ โรงเรียนควร
สนับสนุนแก่ครูและครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ ยวข้องในการน ามาท าเป็นแผ่นรูปภาพสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก 
  การก าหนดจ านวนข้อมูลส าหรับจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
   การจัดท ารูปภาพให้ชัดเจนครอบคลุมประกอบด้วยความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการท างานให้ส าเร็จของบุคคลออทิสติกทั้งรูปภาพและค าศัพท์ ที่ใช้ รูปภาพที่เลือกมา
ควรมีความชัดเจนและเน้นให้เห็นกิจกรรมที่ต้องการให้ท ารูปภาพนั้นควรดึงดูดความสนใจของ
บุคคลออทิสติก เช่น รูปภาพแปรงฟัน ควรประกอบด้วย แปรงสีฟันและยาสีฟัน หรือ เน้นที่ ใบหน้า
บุคคลออทิสติกที่มีแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันอยู่ข้างๆ ปาก ค าศัพท์ที่ใช้ต้องเป็นค าที่ชัดเจน เช่น ค าที่
ใช้ประกอบการแปรงฟัน ควรประกอบด้วย 1) บีบยาสีฟันลงบนขนแปรงสีฟัน 2) แปรงฟัน 3) เทน้ า
ลงในแก้ว 4) บ้วนปากให้สะอาด เป็นต้น ค าพูดที่ใช้ไม่ควรจะเป็นลักษณะของความรู้สึกหรือ
นามธรรมเช่น เหมาะสม สวยงาม เพราะจะท าให้บุคคลออทิสติกไม่เข้าใจ และรู้สึกสับสน เช่น ควร
ใช้ค าว่า แปรงฟันในห้องน้ าแทนการใช้ค าว่า แปรงฟันในสถานที่ที่เหมาะสม   เป็นต้น  (สมพร 
หวานเสร็จ, 2552: 81-91) 
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3.7  การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือนท่ีใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

 3.7.1  การเสริมแรง  (Reinforcement)   
    พรรณี  ชูชัย  เจนจิต  (2528: 300)  กล่าวว่า  เคร่ืองล่อใจต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
ให้เกิดการเรียน ซึ่งหมายถึงการให้การเสริมแรง (reinforcement) 
   สกินเนอร์กล่าวว่า ในชีวิตประจ าวั นของคนเรา รวมทั้งในห้องเรียนจะมีการใช้
แรงเสริมอยู่เสมอ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545: 194) และสกินเนอร์มีความเชื่อมั่นว่า แรงเสริมเป็นตัว
แปรส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรม (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2545: 193)    
   ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2548: 56-57) กล่าวว่า จากผลงานการทดล องของ สกินเนอร์
ที่ทดลองกับหนู และนกพิราบ ท าให้หลักการเรียนรู้ของพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่น ามาใช้กับ
พฤติกรรมของมนุษย์  และน าไปสู่การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่วางเงื่อนไขให้ปฏิบัติมากมาย โดยที่
หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้ น เกิดเพราะการได้รับผล
จากการกระท า (consequence) อย่างทันทีทันใด ผลที่ได้รับที่น าไปสู่ความพึงพอใจนี้ จะส่งผลให้
อินทรีย์ตอบสนองในลักษณะนั้นทั้งในด้านความถี่และคุณภาพ ในขณะที่ผลที่ไม่น่าพึงพอใจลด
ความถี่และคุณภาพการตอบสนอง ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านหนังสือแล้วมี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เขาก็จะอ่านบ่อยขึ้นอ่านได้เป็นระยะเวลานาน ตรงกันข้าม ถ้าพบว่าหนังสือเล่มนั้นไม่สนุก เขาก็ไม่
ตั้งใจอ่านและเลิกอ่านในที่สุด 
   ลิขิต  กาญจนาภรณ์  (2548: 57)  ได้ให้ความหมายของตัวเสริมแรงบวก  ไว้ว่า 
    ตัวเสริมแรงบวก  หมายถึง  สิ่งเร้าที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ  คนส่วนใหญ่อยากได้
ตัวเสริมแรงบวกนี้เป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้กับนักเรีย นบ่อยมาก พ่อแม่ก็เช่นเดียวกัน ตัวเสริมแรงนี้ 
ได้แก่ ค าชม รางวัล คะแนน ดาว  นอกจากจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มพลังการตอบสนองให้ดีขึ้นแล้ว ก็ยัง
น ามาใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือให้หนีออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น สิ่งเร้านี้จึงถูกมองว่า
เป็นสิ่งล่อใจเด็กๆ  
   หลักการจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกที่กล่าวมานั้นจะใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนคือ ครูผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่าง
ละเอีย ดก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร  มีปัญหาด้านใด ค้นหา
จุดเด่น จุดด้อยที่จะต้องพัฒนา  แล้วจึงเลือกเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียนแต่
ละคน 
   สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  เด็กออทิสติกมักไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จขั้นสุดท้ายของกิจกรรมที่ตนได้กระท าลงไป หรือไม่มีการรับรู้เร่ืองของคุณภาพของงานที่
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ส าเร็จไป เช่น เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ไม่ได้ตรวจดูว่าตนเองแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่  หรือเมื่อหวีผมก็ไม่
สนใจว่าทรงผมเป็นทรงหรือไม่  เป็นต้น ดังน้ันจึงควรช่วยชี้แนะหรือช่วยเหลือเด็กให้สน ใจที่จะ
ตรวจคุณภาพของผลส าเร็จของงานด้วย  (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555: 11) 
   เห็นได้ว่า  ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติกนั้น  มีเทคนิคการสอนเข้ามาเพื่อช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพ  และ
ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกว่า จะเลือกใช้เทคนิคใดโดยดูจากความแตกต่างของเด็กแต่ละคน  ผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง  สามารถน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้  
เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ที่ใช้รูปภาพเป็นหลัก  และเด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้จากรูปภาพได้เป็น
อย่างดี  และมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ส าหรับเด็กออทิสติกที่ท าให้เด็กออทิสติก
สามารถพัฒนาได้  โดยพรมณี  หาญหัก (2550: 67) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยกลวิธีการรับรู้ผ่ านการมองส าหรับนักเรียนออทิสติก  จากคะแนนการ
ประเมินผลหลั งการใช้ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตสาสตร์ โดยกลวิธีการรับรู้ผ่ านการมอง  ของ
นักเรียนออทิสติก 4 คน สูงกว่าคะแนนการประเมินผลก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตสา
สตร์ โดยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง  ผู้วิจัยเชื่อว่ากลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองสามารถฝึกให้เด็ก
ออทิสติกพัฒนาศักยภาพได้   ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะให้ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถที่จะน าเอา
เทคนิคที่ส าคัญในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันไปใช้ในการ
ฝึกเด็กออทิสติก  และในการฝึกอบรมผู้ปกครองผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหา /สาระในการฝึกอบรม
ผู้ปกครอง โดยการฝึกให้ผู้ปกครองมีความรู้และสามารถใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (visual  
strategies) ร่วมกับการใช้เทคนิคที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น การเสริมแรง การกระตุ้นเตือน เพื่อใช้ในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  4 ด้าน คือ  การ
รับประทานอาหาร การแต่งกาย การท าความสะอาดร่างกาย และการขับถ่าย 
 3.7.2  การกระตุ้นเตือน (Prompting)   
   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555 : 9) กล่าวว่า การกระตุ้นเตือน  
(Prompting) คือ เทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรืองานที่ยากให้นักเรีย นประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยครูเป็นผู้เร่ิมต้นให้ แล้วลดการช่วยเหลือลง 
เช่น จากการช่วยจับมือท า ครูช่วยเตือนความจ า เมื่อนักเรียนเรียนรู้ทักษะแล้ว ครูก็ลด การกระตุ้น
เตือนลงจนในที่สุดนักเรียนสามารถท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เอง โดยไม่ต้องกระตุ้นเตือนวิธีใด
เลย การใช้การกระตุ้นเตือนต้องวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต่อเน่ือง และชี้น า ก่อนที่
นักเรียนจะท าผิด ซึ่งแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้ 
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   1. การกระตุ้นเตือนทางกาย เช่น แตะมือนักเรียนเพื่อเตือนให้นักเรียนตักอาหาร
ใส่ปากขณะก าลังฝึกการ รับประทานอาหาร แตะศอกนักเรียนเพื่อเตือนให้หยิบหลอดยาสีฟันขณะ
ฝึกการแปรงฟัน  เป็นต้น 
   2. การกระตุ้นเตือนทางวาจา เช่น บอกให้นักเรียนหยิบช้อนวางลงในจาน  ครู
บอกให้ดึงเชือกผูกรองเท้าให้ตึง เป็นต้น 
   3. การกระตุ้นเตือนทางการเห็น เช่น การใช้ภาพสื่อความหมาย การใ ห้อ่านค าสั่ง 
เป็นต้น 
   4. การกระตุ้นเตือนโดยใช้ท่าทาง  เช่น  ชี้นิ้วให้นักเรียนหยิบแก้วน้ าแทนการบอก
ด้วยวาจา เป็นต้น 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Stratigies) มา
ฝึกให้ผู้ปกครองใช้ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันเด็กออทิสติก เน่ืองจากเด็ก
ออทิสติกเรียนรู้ได้ดีจากการมองรูปภาพและเป็นเทคนิควิธีการฝึกทักษะเด็กออทิสติกที่ผู้ปกครอง
สามารถฝึกและเรียนรู้ได้เพื่อน าเอากลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Stratigies) ไปใช้ในการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันเด็ กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 1) การรับประทานอาหาร 
2) การแต่งกาย 3) การท าความสะอาดร่างกาย 4) การขับถ่าย  
 

4. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 

4.1  ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม เป็นค าที่เรียกวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  Training 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ต่างๆ ดังนี้ 
 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) อันไปสู่การยก
มาตรฐานการเรียนรู้หรือการท าง านให้สูงขึ้น (สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ , 2545 ; ชูชัย สมิทธิไกร , 2548 ; 
เสน่ห์ จุ้ยโต, 2548; Goldstein,1993, อ้างถึงใน ปนัดดา วงค์จันตา, 2554: 73-74) 
 สุนันทา  แซมเพชร (2547 : 31) กล่าวถึง การฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสร้า ง เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัติงานใดให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ก าหนดไว้  
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 กูด (Good, 1973, อ้างถึงใน วิฑูรย์ ทองเนื้อดี , 2549: 15) ให้ความหมายของการ
ฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่
ยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไป 
 สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยจัดท าเป็นช่วง ๆ หรือระยะเวลาตามความเ หมาะสม  การจัด
ฝึกอบรมอาจจะจัดเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นหน่วยราชการหรือเอกชนก็ได้  ผู้วิจัยจึงเลือกการฝึกอบรม
ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความสามา รถในการฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ใน 4 ด้าน คือ การรับประทานอาหาร  การ
แต่งกาย การขับถ่าย และการท าความสะอาดร่างกาย  
 
4.2  กระบวนการของการฝึกอบรม 
 กระบวนการฝึกอบรมมีขั้นต อนการฝึกอบรม  ดังนี้คือ  (นิศา ชูโต, 2531, อ้างถึงใน                
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2542: 211)   
  1. การหาความต้องการจ าเป็นในการอบรม 
  2. การสร้างหลักสูตร 
  3. การด าเนินการฝึกอบรม 
  4. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 
       ในกระบวนการทั้ง  4  ด้านน้ัน  ในแต่ละด้านจะต้องตรวจสอบผลย้อนกลับในแต่         
ละด้านไปด้วยเสมอ 
       สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  (2532: 1) กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนที่
ส าคัญ 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้รับผิดชอบจัด โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละโครงการควร
จะต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีความ
สมบูรณ์ และเกิดผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ซึ่งอาจให้ความหมายและค าอธิบายย่อ ๆ  ส าหรับแต่ละ
ขั้นตอน ของกระบวนการ ฝึกอบรมได้ ดังนี้ 
 1.  การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
 2.  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
   3.  การก าหนดโครงการฝึกอบรม  
  4.  การบริหารโครงการฝึกอบรม      

  5.  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม  
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 สรุปได้ว่า  ในการจัดการฝึกอบรมนั้น  กระบวนการจัดการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้จัดการฝึกอบรมควรค านึงถึง  เพราะเปรียบเสมือนการวางแผนก่อนการจัดการฝึกอบรมในแต่ละ
คร้ัง ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญอาจประกอบด้วย  การหาความต้องการจ าเป็นใ นการอบรม การสร้าง
หลักสูตร  การด าเนินการฝึกอบรม  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม   ผู้วิจัยได้สร้าง
กระบวนการในการฝึกอบรมผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  โดยมีกระบวนการขั้นตอน  คือ   
 1.  ความส าคัญในการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 2.  การก าหนดเน้ือหา/สาระ ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 3.  การด าเนินการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 4.  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 
4.3  วิธีการฝึกอบรม 
 นิรันดร จุลทรัพย์ (2542: 23-33) กล่าวว่าการฝึกอบรมนับว่ามีผลส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการฝึกอบรมมากส่ วนใหญ่วิทยากรมักจะเป็นผู้ก าหนดวิชาการฝึกอบรม โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทรัพยากรสนับสนุน เช่น สถานที่ 
อุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการฝึกอบรม ก็มีส่วนส าคัญไม่น้อยในการก าหนด
วิธีการฝึกอบรม ดังน้ัน จึ งควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรมต่างๆ วิธีการฝึกอบรมที่
นิยมมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีจุดเด่นจุดด้อย ดังนั้นในการจัดโครงการฝึกอบรมควรมีการผสมผสาน
วิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังที่ ได้เสนอแนะวิธีการฝึกอบรมโดยทั่วไปไว้ดังนี้ 
 1. การบรรยาย (Lecture)  นับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไป เพราะง่ายต่อการจัดการ การ
บรรยายอาจจะเป็นการบรรยายประกอบสื่อหรือโทรทัศน์ต่าง ๆ การบรรยายเหมาะสมที่สุดกับการ
ฝึกอบรมในเร่ืองที่เป็นการเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่มีรายละเอียดซับซ้อนสามารถจัดส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมากได้ 
 2. การสาธิต (Demonstration) วิธีนี้เหมาะส าหรับเข้าฝึกอบรมที่ต้องการแสดงให้เห็น
กระบวนการขั้นตอนรายละเอียดเป็นล าดับ การแสดงให้เห็นจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
ได้ชัดเจนกว่าการบรรยายอย่างเดียว 
 3. การอภิปราย (Group Discussion) วิธีการอภิปรายเหมาะส าหรับหั วข้อการฝึกอบรมที่
ก าลังให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป วิทยากรที่จะเป็นคณะอภิปรายควรเป็นวิทยากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อน้ันอย่างแท้จริง และควรมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะ เช่น นักวิชาการ นัก
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ธุรกิจ ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ เพราะ วิทยากรแต่ละคนจะแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ  
โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กัน  
 4. การระดมสมอง (Brain Storming)  เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมใน
กลุ่มทีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ในระดับเดียวกัน มีความสนใจในเร่ืองที่คล้ายคลึงกัน 
ปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกัน มาร่วมกันแสดงคว ามคิดเห็นต่อเร่ืองเดียวกัน วิทยากรที่จะน าการระดม
สมองนี้ จะต้องเข้าใจหลักการระดมสมองและอธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจก่อน การใช้
วิธีการระดมสมองไม่เหมาะที่จะเป็นวิธีการฝึกอบรมในช่วงเร่ิมต้นเพราะผู้เข้ารับการอบรมยังไม่
คุ้นเคยกันจะไม่กล้าแสดงออกท าให้ได้ผลไม่เต็มที่ 
 5. กรณีศึกษา (Case Study)  เป็นการศึกษากรณีหรือเร่ืองราว ซึ่งได้รวบรวมขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเหมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใต้
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มเล็ก เร่ืองที่มอบหมายต้องมี
รายละเอียดมากพอให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นจุดส าคัญของปัญหาและข้อมูลเพื่อพิจารณา 
 6. กลุ่มซินดิเกต (Syndicate Method ) เป็นวิธีการท างานในรูปกรรมาธิการสมาชิกกลุ่ม
เป็นผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพต่างๆ หรือมาจาหน่วยงานต่าง ๆ มาประชุมเพื่อพิจา รณาปัญหา
ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการแบ่งกลุ่มย่อย 
 7. ทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปยังสถานที่อื่นนอกสถานที่
ที่จัดอบรม โดยไปเป็นกลุ่มทั้งหมดที่เข้าอบรมหรือแยกเป็นแต่ละกลุ่มย่อยตามความสนใจของ
สมาชิกที่จะเลือกชมสถานที่ต่าง ๆ  
 เห็นได้วา่  วิธีการฝึกอบรมมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ในการจัดการฝึกอบรมในคร้ังหนึ่ง ๆ 
นั้น สามารถใช้หลายวิธีการด้วยกัน ไม่ว่ าจะเป็น การบรรยาย การอภิปราย การสอน การระดม
สมอง  กรณีศึกษา  ขึ้นอยู่กับลักษณะของการจัดการฝึกอบรมและผู้จัดการฝึกอบรมเห็นว่าเหมาะสม   
ผู้วิจัยได้เลือก ใช้วิธีการฝึกอบรมผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  หลากหลายวิธีด้วยกันโดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธี  การบรรยาย  การ
อภิปรายกลุ่ม  การสาธิตและฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
 
4.4  ชุดฝึกอบรม 
  วิฑูรย์  ทองเน้ือดี (2549: 16) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม   หมายถึง ชุดฝึกส าเร็จรูปที่ช่วยทั้ง
ผู้ให้ การฝึกและผู้ เข้ารับการฝึกให้ได้มีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ชุดฝึกอบรมอาจจะ
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ประกอบด้วยสื่ อเด่ียวหรือสื่อผสมก็ได้ อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าชุดฝึกไปศึกษาด้วยตนเอง
ได้ ซึ่งชุดฝึกยังมีลักษณะเช่นเดียวกันกับชุดการสอนอีกด้วย 
 บุษกร ดอนพานเหล็ก  (2551 : 16) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม หมายถึง ชุดของสื่อประสมที่
จัดขึ้นมาอย่างมีระบบ โดยน าสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระที่จะท าการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งห มายเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัทมาภรณ์  เสือทองปาน (2556 : 48) กล่าวว่า  ในการฝึกอบรมแต่ละเร่ืองมีความ
จ าเป็นต้องมีชุดฝึกอบรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นของวิทยากรเสมือนเข็มทิศในการน าทาง ในชุดฝึก
อบรมจะมีข้อแนะ น าขั้นตอนการฝึกอบรมไว้โดยละเอียด มีองค์ประกอบ คือ ค าน า หลักการค า
ชี้แจงส าหรับผู้ใช้ สถานที่ฝึกอบรม แผนการสอนในการฝึกอบรม เป็นการอธิบายแนวทางที่จะให้
วิทยากรได้เตรียมการล่วงหน้า เช่น เน้ือหา วิธีสอน การใช้สื่อประกอบกิจกรรมและการประเมินผล 
สื่อ เอกสารประกอบและวัสดุฝึกอบรม และการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล 
 สรุปได้ว่า ในการฝึกอบรมแต่ละเร่ือง ชุดฝึกจะเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้วิทยากรหรือ
ผู้ให้การฝึกมีขั้นตอนที่ชัดเจนและประกอบไปด้วยสื่อประสมต่างๆ ที่เหมาะสมกับเร่ืองที่จะอบรม 
ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึก อบรมผู้ปกครองเพื่ อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ที่ประกอบด้วย  
 1. ชื่อเร่ือง  
 2. วัตถุประสงค์  
 3. เน้ือหา/สาระของชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 4. กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง  
 5. สื่อประกอบการฝึกอบรมผู้ปกครอง     
 6. แผนการจัดกิจกรรม       
 7. การวัดและการประเมินผล  
 
4.5  การประเมินผลการฝึกอบรม  
 1.  การประเมิน (Evaluation)  หมายถึง  กระบวนการพิจารณา วินิจฉัย เพื่อให้ทราบว่า
การกระท า กิจกรรม หรืองานต่างๆ ที่เราได้ท าไปนั้นเกิดผลอย่างไร โดยการสังเกตเก็บข้อมูลตัวเลข
ของผลที่ออกมานั้น แล้วเอามาเปรียบเทียบ หรือวัดกันกับเกณฑ์ วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เรามี
อยู่ตั้งขึ้น จากนั้นเราก็สรุป หรือตัดสินใจว่าดี หรือไม่ดี สูงหรือต่ ากว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด 
ควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BA%D8%C9%A1%C3%20%20%B4%CD%B9%BE%D2%B9%E0%CB%C5%E7%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  ในการฝึกอบรมนั้นการวัดการประเมินผลต้องท าอยู่ตลอดเวลา จะด้วยการสังเกต  
(Observe) การจดบันทึก การทดสอบย่อย สั้นๆ การให้ทดลองท าการปฏิบัติการในขณะที่ก าลังท า
การฝึกอบรม ข้อบกพร่องของผู้สอน ความก้าวหน้าของการอบรม ข้อบกพร่องของการอบรม การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อพบจะต้องจัดการแก้ไขทันที มิใช่ปล่อยให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอยู่อย่าง
นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการฝึกอบรมสูงการประเมินผลในขณะที่การอบรมก าลังด าเนินอยู่เช่นนี้ เรา
เรียกว่า การประเมินผลเพื่อการแก้ไขปรับปรุง (Formative evaluation)  
  การประเมินผลขั้นสุดท้าย หรือการประเมินผลเพื่อสรุปผลเมื่อการอบรมได้สิ้นสุด
ลงไปแล้ว (Summative evaluation)   เป็นการน าผลการวัดการประเมินผลย่อ ยทั้งด้านวิชาการ  ด้าน
การบริการ ว่าได้ค่าสูงต่ ากว่าเกณฑ์วัตถุประสงค์  ความมุ่งหมายเพียงไร มีความพอใจหรือไม่พอใจ 
เพื่อหาทางปรับปรุง แก้ไข โดยการประเมินผลเช่นน้ีการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าการ
ไม่ประเมินผล 
  การประเมินผลการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมอาจด าเนินการประเมิน 
เป็น 3 ระยะ คือ 
    1. ก่อนการฝึกอบรม 
    2. ระหว่างการฝึกอบรม 
    3. ภายหลังการฝึกอบรม 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยประเมินผู้ปกครองจากการ ฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก โดยประเมินความรู้และ
ความสามารถก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเพื่อเปรียบความรู้และความสามารถก่อนการ
ฝึกอบรม 
 2.  วิธีการการประเมิน สามารถท าได้ 4 รูปแบบ  คือ 

   1. การวัดผลจากการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน แล้ว
เปรียบเทียบคะแนนหรือดูจากผลที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
   2. ประเมินจากการสังเกตประสิทธิภาพการท างาน หลังการผ่านการฝึกอบรม และ
กลับเข้าไปปฏิบัติงาน 
   3. ส่งแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ไปยังหัวหน้างานต้นสังกัด ภายหลังจาก
พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม ก ลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง โดยใช้วิธีหาข้อมูลจากหัวหน้างานว่า 
พนักงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรืออาจหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ก็จะช่วยให้การประเมินได้ผลดียิ่งขึ้น 
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  4. วัดผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการฝึกอบรม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
   สรุปได้ว่า  ในการจัดการฝึกอบรมแต่ละคร้ัง หลังการฝึกอบรมต้องมีการประเมินผล
การฝึกอบรม  เพื่อให้ทราบว่าการฝึกอบรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  ท าให้ทราบถึง
ความบกพร่องของการจัดการฝึกอบรมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  และท าให้ผู้จั ดการ
ฝึกอบรมทราบถึงข้อมูลย้อนกลับในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมขึ้นอยู่ กับข้อประเมิน  
กระบวนการต่างๆ ที่ผู้จัดการฝึกอบรมต้องการทราบ  และในการวิจัย คร้ังนี้ ผู้วิจั ยได้มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ปกครอง โดยการประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองก่อน
และหลังการฝึกอบรม เพื่อเปรียบเทียบความรู้และความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

 
5.1  งานวิจัยต่างประเทศ 
 เวปสเตอร์ และ สเตรสตัน (Webster & Stratton, 1999) ได้ท าการศึกษาโปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครองโดยการใช้วีดีโอเทปเป็นสื่อในการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีเด็ก
ที่มีปัญหาด้านความประพฤติ โดยท าการศึกษ าแบบเปรียบเทียบ โดยการจัดอบรมเป็นเวลา 12 - 13 
คร้ัง โดยจัดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมโดยการใช้วิธีนี้สามารถ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กได้  รวมถึงพ่อแม่ที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจกับการใช้วิธีนี้ 
 เนฟท์ (Nefdt, 2007 อ้างถึงใน สุธากร  วสุโภคิน, 2554: 90) ได้ท าการศึกษารูปแบบการ
ให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัยออทิสติกในงานวิจัยที่เน้นทักษะการเรียนรู้ แบบน าตนเอง เนฟท์
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
โดยเนฟท์ท าโปรแกรมให้การศึกษาผู้ปกครอง ในเร่ืองทักษะการสื่อสารที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบน าตนเอง ผลของการใช้โปรแกรมร่วมกับคู่มือที่จัดท าเป็นวิดิทัศน์ (DVD) ท าให้ผู้ปกครองมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ มีกระบวนการตอบสนองและสามารถใช้ภาษากับลูกได้อย่าง
เหมาะสม มีระดับของความมั่นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กั บลูกสูงขึ้น และผลจากการประเมินความ
สามรถในการสื่อสารของเด็กหลังการทดลอง พบว่า เด็กมีการออกเสียงหรือวิธีการพูดที่ดีขึ้น ผล
การเปรียบเทียบระหว่างทดลองและกลุ่มควบคุมพบความแตกต่างกันอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ ทั้ง
ด้านความเหมาะสมในการใช้ภาษาของผู้ปกครองกับเด็ก ระดับความมั่นใจ และโครงสร้างทางภาษา  
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5.2  งานวิจัยในประเทศ 
 ญาดา  ธงธรรมรัตน์  (2549 : 87-89) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษาส าหรับ
ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครอง
และเด็กปฐมวัยออทิสติกที่มารับบริการกลุ่มงานจิตวิ ทยา สถาบันราชานุกูล จ านวน 14 คู่ เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบความรู้ส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยออทิสติก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติคว ามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที  (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน ผลการศึกษา พบว่า  ความรู้
และทักษะของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโป รแกรมการศึกษา ส าหรับผู้ปกครองใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติกในระดับมาก 
 ภิญโญ อิสรพงศ์ (2551: 62) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัด
เชียงใหม่ การศึ กษาครั้งน้ี  เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง  
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกต่อภาระ
การดูแล ระหว่างเดือนมิถุนายน  2550 ถึง กุมภาพันธ์  2551 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก
ออทิสติก จ านวน 15 คน ที่แผนกผู้ป่วยใน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  2 ส่วน ได้แก่  1) 
เคร่ืองมือด าเนินการวิจัย  ได้แก่ โปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแล  และ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินภาระการดูแลเด็กออทิสติก ข้อมูลที่
ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา  และสถิติทดสอบค่าทีชนิด  1 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-
test for dependent sample) ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติ ก
หลังเข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแล  ต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความ
พร้อมในการดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) 
 ชะไมพร  พงษ์พานิช (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของโปรแกรม
ส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ของโรงพยาบาล
ยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองและเด็กออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น DSM-IV Criteria และมีอายุต่ ากว่า 6 ปี จ านวน 30 ครอบครัว เข้าโปรแกรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียนแบบกลุ่ มโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ที่ผู้วิจัยและคณะได้
จัดท าขึ้น ใช้ระยะเวลาในการฝึกกิจกรรมที่โรงพยาบาลโดยพยาบาลเป็นผู้น ากลุ่มกิจกรรม 2 วันต่อ
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สัปดาห์นาน 12 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2550 และทุกสัปดาห์ผู้ปกครอง
จะต้องฝึกกิจกรรมให้กับผู้ป่วยตามโปรแก รมอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน เก็บข้อมูลทั่วไปจากแฟ้มเวช
ระเบียนและสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง เก็บข้อมูลก่อนและหลังเข้าโปรแกรมโดยใช้แบบสอบถาม
ผู้ปกครองเกี่ยวกับความรู้เร่ืองโรคออทิซึม ประเมินระดับความเครียดโดยแบบประเมินความเครียด
โดยแบบประเมินความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง ประเมินทักษะของผู้ปกครองโดยพยาบาลผู้น า
กลุ่ม และแบบประเมินระดับความรุนแรงของอาการออทิซึม ตามมาตรฐาน Childhood Autism Rating 
Scale โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง 30 ครอบครัว ประกอบด้วยเพศ
ชาย 9 ราย และเพศหญิง 21 ราย ความสมัพันธ์กับผู้ป่วยคือเป็นมารดา 18 ราย บิดา 9 ราย และอีก 3 ราย 
เป็นผู้ดูแลอื่นๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา / ปวช และปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 40 และ 33.3 ตามล าดับ สัดส่วนผู้ป่วยออทิสติก เพศชาย : เพศหญิง = 3.3: 1 อายุ เฉลี่ย 3.54 ปี 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ ทักษะในการฝึกเด็กออทิสติก ความเครียดของผู้ปกครอง
และอาการของเด็กก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ พบว่า ทักษะผู้ปกครองและ
อาการของเด็กดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนความรู้เพิ่มขึ้นและความเครียดลดลงแต่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายหลังเข้าโปรแกรม ท าให้ผู้ปกครองมีทักษะใน
การฝึกเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น  
 ดวงสมร  ศิริ (2552: 104-109) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแล
อนามัยส่วนบุคคลของเด็กออทิสติกโรงเรียนกาวิละอนุกูล อ าเภอเมืองเชียง ใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปกครองในการดูแลอนามัยส่วนบุคคลของเด็กออทิสติกโรงเรียนกาวิละอนุกูล  อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  การวิจัยครั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเ ด็กออทิสติกระดับ  High Function 
จ านวน 11 คน โดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลอนามัยส่วนบุคคลของ
เด็กออทิสติก  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กออทิสติกและ
แนวการสอนแบบ  TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children) และกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองเห็น  (Visual Strategies) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้
สอนเด็กออทิสติก และจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง  พบว่า เด็กออทิสติก
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟัน  และการล้างมือจนสาม ารถท าได้ด้วยตนเองมากขึ้น  
โดยพบว่าพฤติกรรมการแปรงฟัน เด็กสามารถบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันได้เองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  
36.36 เป็นร้อยละ 72.72 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น36.36 เด็กสามารถแปรงฟันให้ทั่วปากได้เองเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ  36.36 เป็นร้อยละ  72.72 คิดเป็นร้อยละที่เ พิ่มขึ้น 36.36 หลังจากนั้นเด็กสามารถอมน้ า
ล้างปาก  และล้างแปรงสีฟันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  27.27 เป็นร้อยละ  72.72 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น  
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45.45 เด็กสามารถหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดปากให้สะอาดได้เองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  54.54 เป็นร้อยละ  
72.72 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 18.18 และพฤติกรรมการล้างมือเด็กสามารถเปิดก๊อกน้ าได้เองเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ  36.36 เป็น ร้อยละ 63.63 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น  27.27 เด็กสามารถหยิบสบู่จากที่วาง
สบู่ ได้เองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  36.36 เป็นร้อยละ  90.90 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น  54.54 เด็กสามารถถู
สบู่ลงบนมือได้เอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.36 ร้อยละ 72.72 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 36.36  
 ภัทราวุธ  กิ่วแก้ว  (2555 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาด้าน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน งานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา  
มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การประกอบกิจกรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัวเด็ก               
ออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  ผู้ให้
ข้อมูลหลักคือ  พ่อ แม่หรือญาติเด็กออทิสติก  5 ครอบครัวจ านวน  10 คน ระยะเวลาของการ เก็บ
ข้อมูลคือ 4 เดือนและท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยวิธี  Thematic Analysis รวมทั้งใช้แนวคิดทาง
กิจกรรมบ าบัดและศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตเป็นแนวทางในตีความ ผลการศึกษายังแสดง
ให้เห็นถึงความหมายของกิจกรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัว  โดยน าเสนอสองประเด็นหลัก  คือ
“การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัว” ที่บ่งบอกถึงการที่สมาชิกในครอบครัวพยายามหาโอกาสใน
การท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีเด็กออทิสติกมีส่วนร่วมอยู่เสมอและการจัดสรรเวลาของครอบครัว
เพื่อให้สามารถดูแลเด็กออทิสติกได้และ  “ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียด ” ที่สะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับว่ามีความเครียดเกิดขึ้นในครอบครัวต้ังแต่รู้ว่าลูกเป็นออทิสติกและความเครียดที่
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการดูแลเด็กออทิสติกที่ส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว  รวมถึงวิธีการ
จัดการความเครียดของครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
ด าเนินชวีิตที่มีคุณค่าและความหมาย 
        จากรายงานการวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ปกครองหรืออบรมผู้ปกครอง
เด็กออทิสติก ท าให้ผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆ  
ให้กับบุตรหลนของตนได้  และจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเด็กเอง  คือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพราะผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้แม้กระทั่งอยู่ที่
บ้าน โดยไม่พึ่งสถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ถ้าผู้ปกครองมีเทคนิค
วิธีการความรู้ความเข้าใจในการฝึกบุตรหลานของตน เองจะสามารถฝึกบุตรหลานของตนเองที่บ้าน
ได้  เพื่อให้เด็กออทิสติกมีทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรชีวิตประจ าวันได้ ดัง
แสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัย แผนภูมทิี่ 1   
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        ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การฝึกอบรมผู้ปกครอง
เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน                  
เด็กออทิสติก                

1. ความรู้ ในการ ฝึกทักษะการ ดูแล ช่วยเหลือ
ตนเองใ นการปฏิบัติ กิจวัตร ประจ าวั น เด็ก                
ออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
 ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
 ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
 ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
2 . ความสามารถในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
 ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
 ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
 ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การ ฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใ นการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 5.  วิธีการด าเนินการทดลอง 
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสติก  ศูนย์การศึกษาพิเศษ     
เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน  
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมาก่อน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน  
พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี ้

 1. เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสตกิที่มีอายุ 5 – 10 ปี 
 2. สมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผูป้กครอง   

 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1   ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก                
      2.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ   

       2.2.1 ความรู้ในก ารฝึกทักษะ การ ดูแล ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 

 ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
 ด้านที่ 2 การแต่งกาย 

ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
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 ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
        2.2.2  ความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการป ฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
ด้านที่ 4 การขับถ่าย   

3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ 

  3.1  ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
    ด้านที่  1  การรับประทานอาหาร    

ด้านที่  2  การแต่งกาย   
ด้านที่  3  การท าความสะอาดร่างกาย   
ด้านที่  4  การขับถ่าย  

 3.2  คู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
 3.3  แบบทดสอบความรูส้ าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 

 3.4  แบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
      

4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้าง ชุดฝึกอบรม

ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก , คู่มือ
ส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก, แบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครอง
เด็กออทิสติก  และแบบประเมินความสามารถส าหรับ ผู้ปกครอง เด็กออทิสติก  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้ 

 1.  ชุดฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัต ร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 
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       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และ
ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก  
      1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าและการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
      1.3 ก าหนดกระบวนการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่2 กระบวนการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก 

ความส าคัญในการฝึกอบรม 

การก าหนดเน้ือหา/สาระ/วัตถุประสงค์ 

 

การด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่  : 1 ประชุมชี้แจง 
                       -  ประเมินความรู้และความสามารถก่อนการฝึกอบรม (Pretest) 
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
ขั้นตอนที่  : 2 ให้ความรู้/แนะน า/ฝึกปฏิบัติ 
                         -  บรรยาย/ให้ความรู้/แนะน า 
                         -  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
                         -  อภิปรายร่วมกัน 
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
ขั้นตอนที่  : 3  ฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
                        - ติดตาม/ให้ค าแนะน า 
 สถานที่  :  บ้านผู้ปกครอง/เด็กออทิสติก 
ขั้นตอนที่  : 4 สรุปผล 
                        - ประเมินความรู้และความสามารถหลังการฝึกอบรม (Posttest)   
 สถานที่  :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
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       1.4  น าเน้ือหา /สาระ /วัตถุประสงค์  มาสร้างชุด ฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก  ดังนี้ 

 1.4.1  สร้างชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง ประกอบด้วย    
   1. ชื่อเร่ือง 
         ก าหนดชื่อ เร่ือง การฝึก อบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
   2. วัตถุประสงค์  
         ก าหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง  เพื่อให้ผู้ปกครอง

มีความรู้และความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตน เองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 

   ด้านที ่1 การรับประทานอาหาร   
    ด้านที ่2 การแต่งกาย  
   ด้านที ่3 การท าความสะอาดร่างกาย  
     ด้านที ่4 การขับถ่าย   
   3.  เน้ือหา /สาระของชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 
         3.1 กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) 
    3.2  การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้

กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวั นเด็ก      
ออทิสติก  

    3.3 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
                 3.3.1  ก าหนด วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ในการฝึก อบรม
ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ดังนี้ 
         ด้านที ่1 การรับประทานอาหาร  
        ให้ผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะ เด็กออทิสติก
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการประทานอาหารตามขั้นตอนการตักอาหารเข้าปาก 
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        ด้านที ่2 การแต่งกาย  
        ให้ผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกายตามขั้นตอนการถอดเสื้อคอกลม 
        ด้านที ่3 การท าความสะอาดร่างกาย  
        ให้ผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิ สติก
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาดร่างกายตามขั้นตอนการฝึกอาบน้ าโดยใช้
ขัน 
        ด้านที ่4 การขับถ่าย 
       ให้ผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่ายตามขั้นตอนการขับถ่ายอุจาระโดยใช้ชักโครก 
          3.3.2  น าเน้ือหาจากการก าหนดทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติ กทั้ง 4 ด้าน มาวิเคราะห์งาน  (Task Analysis) เพื่อแบ่ง
งานออกเป็นขั้นตอนย่อยอย่างต่อเนื่องกัน ดังนี ้
       ด้านที ่1 การฝึกการรับประทานอาหาร วิเคราะห์งานตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
       ขั้นตอนที่  1  จับช้อน-ซ้อม 
       ขั้นตอนที่  2  ตักอาหาร 
       ขั้นตอนที่  3  น าอาหารเข้าปาก 
       ขั้นตอนที่  4  เคี้ยว 
       ขั้นตอนที่  5 กลืน 
       ขัน้ตอนที่  6  รวบช้อน  

 ด้านที ่2 การฝึกการแต่งกาย วิเคราะห์งานตามขัน้ตอน 
ดังนี ้

ขั้นตอนที่  1  จับชายเสื้อ 
ขั้นตอนที่  2  สอดแขนซ้ายออกจากเสื้อ 

         ขั้นตอนที่  3  สอดแขนขวาออกจากเสื้อ 
ขั้นตอนที่  4  จับคอเสื้อ 

        ขั้นตอนที่  5  ถอดเสื้อออกจากคอ 
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 ด้านที่  3 การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  วิเคราะห์
งานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ถือขัน 
ขั้นตอนที่  2  ตักน้ า 

        ขั้นตอนที่  3  เทน้ าราดตัว 
        ขั้นตอนที่  4  หยิบสบู่ 
        ขั้นตอนที่  5  ถูสบู่ 
       ขั้นตอนที่  6  ถูตัว 
       ขั้นตอนที่  7  ตักน้ า 
       ขั้นตอนที่  8  เทน้ าราดตัว 

 ด้านที ่4 การฝึกการขับถ่าย วิเคราะห์งานตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ยืนหันหลังให้ชักโครก 
ขั้นตอนที่  2  ถอดกางเกง 
ขั้นตอนที่  3  นั่งบนชักโครก 
ขั้นตอนที่  4  ถ่ายอุจาระ 
ขั้นตอนที่  5  จับสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  6  ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  7  เก็บสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  8  สวมกางเกง 
ขั้นตอนที่  9  กดชักโครก 

     4.     กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง  
      ก าหนดกิจกรรมในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง/ประเมินความรู้และความสามารถของ
ผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
      กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู ้ เร่ือง  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies)  
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      กิจกรรมที่  3 อบรมให้ความรู้   การเสริมแรงทางบวกและการ
กระตุ้นเตือนที่ใช้ ร่วมกับ การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   
      กิจกรรมที่  4 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการ
รับประทานอาหาร 
      กิจกรรมที่ 5 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย 
      กิจกรรมที่  6 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ ผ่านการมองฝึกการท าความ
สะอาดร่างกาย 
      กิจกรรมที่ 7 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย 
      กิจกรรมที่  8 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึก
ทักษะการดูแล ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
      กิจกรรมที่ 9 ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
      กิจกรรมที่  10  สรุปผล /ประเมินความรู้และความสามารถของ
ผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
      5. สื่อประกอบการฝึกอบรมผู้ปกครอง  
             5.1 ก าหนดประเภทของสื่อ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ การ
น าเสนอความรู ้เอกสารความรู้ และชุดฝกึอบรมผู้ปกครอง  
         5.2 สร้างเนื้อหาการน าเสนอ โดยน าเน้ือหาที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้มา
สร้างเน้ือหาการน าเสนอความรู้ และเอกสารความรู้  
             5.2 สร้างสื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กอ อทิสติก  ประกอบด้วย ตารางกิจกรรม , 
กล่อง/ซองพลาสติกส าหรับเก็บรูปภาพ และรูปภาพขั้นตอนการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
      6.  แผนการจัดกิจกรรม  
          สร้างแผนการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                  
ออทิสติก จ านวน 10 แผน/กิจกรรม 
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     7.  การวัดและการประเมินผล  
  ก าหนดการวัดการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม

ผู้ปกครอง เพื่อฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจ วัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   
ประกอบด้วย 

   7.1  แบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 

      7.2  แบบประเมินความสามรถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ก่อนและหลังการฝึกอบรม     
  1.5  น าชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกไปให้อ าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ สอบและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และท า
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     1.6  น าชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเ หลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ จัดการ
เรียนการสอน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ  ตรวจดูความเหมาะสมของ ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
  คะแนน     +1  หมายถึง   แน่ใจว่า ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทั กษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ 
  คะแนน      0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  คะแนน    -1  หมายถึง   แน่ใจว่าชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   น าผลการประเมินมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ชุดฝึกอบรม
ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเ องในชีวิตประจ าวันเด็กออทิสติก กับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  ค านวณโดยใช้สูตร                      พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ชุดฝึกอบรม
ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันเด็กออทิสติก กับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด (Index of Item Objective Congruency : IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ  

N

R
IOC
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    1.7  น าชุดฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มาท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วมา
จัดท าเป็น ชุดฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใ นการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกฉบับสมบูรณ ์
     1.8  น าชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  คู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
     2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่มือส าหรับผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
     2.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  มาจัดท าเป็น คู่มือส าหรับ
ผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย   

 1. บทน า 
   2.  สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง ก าหนดสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การมองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก
ประกอบด้วย  
           2.1 ตารางกิจกรรม 
             2.2 กล่อง/ซองพลาสติกส าหรับเก็บรูปภาพ 
           2.3 รูปภาพขั้นตอนการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
   3.   การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
     ด้านที ่ 1  การรับประทานอาหาร    
     ด้านที ่ 2  การแต่งกาย   
     ด้านที ่ 3  การท าความสะอาดร่างกาย   
     ด้านที ่ 4  การขับถ่าย 
  2.3  น าคู่มือส าหรับผู้ปกครอง กา รใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ไปให้
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คู่มือส าหรับผู้ปกครอง
ให้สอดคล้องกับชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง และท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   2.4 น าคู่มือส าหรับผู้ ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies)  เพื่อฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) จ านวน 3 ท่านได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการเรียน การสอน เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ตรวจดูความ
เหมาะสมของ คู่มือส าหรับผู้ ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติ กพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง คู่มือส าหรับผู้ปกคร อง กับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด (Index of Item Objective Congruency : IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ  

 2.5 น า คู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  มาท า
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท าเป็น คู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกฉบับสมบูรณ์ 
  2.6 น าคู่มือส าหรับ ผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 3.  แบบทดสอบความรู้ผู้ส าหรับปกครองเด็กออทิสติก  
  3.1  ศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)  
  3.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้าง ข้อค าถามเพื่ อประเมินความรู้

ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบถูกผิด รวมทั้งหมด 25 ข้อ  
     การให้คะแนน  จากแบบทดสอบความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มีรายละเอียดดังน้ี 
    ผู้ปกครองท าแบบทดสอบความรู้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน               
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็กออทิสติก จ านวน 25 ข้อ ซึ่งมีค าตอบเป็นถูก และ ผิด โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนน   
    ตอบถูก  ได้  1  คะแนน 
    ตอบผิด  ได้  0  คะแนน 
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  3.3 น าแบบทดสอบความรูส้ าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก  ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ สอบเพื่อพิจารณาข้อค าถาม ของแ บบทดสอบ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
  3.4   น าแบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการฝึกอบรมผู้ป กครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตรวจดูความเหมาะสมของแบบทดสอบ
ความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก  พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบความรู้
ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (Index of Item Objective Congruency : 
IOC) เท่ากับ 1.00 จ านวน 23 ข้อ และ 0.67 จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 และ ข้อ 9  

 3.5 น าแบบทดสอบความรู้ ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก  มาท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท าเป็น แบบทดสอบความรู้ ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิ
สติก ฉบับสมบูรณ ์
        3.6 น าแบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกไปทดลองใช้ (Try out) 
กับผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน 
   3.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หา ค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจจ าแนก  (r) 
ของแบบทดสอบ  

 3.7.1   การหาค่าความยากง่าย (p)  
      สูตรในการค านวณ   
 

N
R=P  

 

 เมื่อ P คือ ดัชนีความยากของข้อสอบ 
    R     คือ จ านวนผู้ปกครองที่ตอบข้อสอบนั้นได้ถูกต้อง  
  N     คือ จ านวนผูป้กครองที่ตอบข้อสอบทั้งหมด 
  เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ถ้าค่า p มีค่านอกเกณฑ์
ที่ก าหนดจะต้องปรับปรุงข้อสอบนั้น หรือตัดทิ้งไป (กรมวิชาการ, 2545: 66)  
    3.7.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (r)   
     สูตรในการค านวณ 
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เมื่อ  r      คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
 RU  คือ จ านวนผู้ปกครองในกลุ่มสูงที่ตอบถูก  
 RL คือ จ านวนผู้ปกครองในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก  
 N คือ จ านวนผู้ปกครองในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า  

  เกณฑ์อ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง  0.20 - 1.00 ถ้าค่าอ านาจจ าแนก
ต่ ากว่า 0.20 จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อน้ัน หรือตัดทิ้งไป (กรมวิชาการ, 2545: 68) 
       3.8   จากการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) จ านวน 25 ข้อ พบว่า
ข้อค าถามที่มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกอยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่า
ความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.60 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.60  
   3.9  น าแบบทดสอบไป หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
KR-20  ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2545: 80-81)  

สูตรในการค านวณ 
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  p      คือ สัดส่วนของผู้ท าถูกหารด้วยจ านวนคนสอบทั้งหมด 
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ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.80  
       3.10 น าแบบทดสอบความรู้ ส าหรับผู้ปกครอง เด็กออทิสติก ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

โดยเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ของผู้ ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มีรายละเอียด ดังน้ี 
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  เมื่อผู้ปกครองตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน รวมคะแนน
เต็ม 20 คะแนน  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลข้อมูล  โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น  2 ระดับ  คือ 
ระดับมากและระดับน้อย โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนน  2 ส่วนเท่าๆ  กัน คือ กลุ่มผู้ปกครอง ท่ี
ได้คะแนนตั้งแต่คร่ึงหนึ่งขึ้นไปของคะแนนเต็ม  และกลุ่มผู้ปกครองที่ได้คะแนนน้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง
ของคะแนนเต็มลงมา 
 การแปลผลคะแนน 

11 – 20  คะแนน  ระดับคะแนนมาก  
0 – 10   คะแนน  ระดับคะแนนน้อย   

 
 4.  แบบประเมินความสามารถผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
       4.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก  โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual 
Strategies)  
      4.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้าง แบบประเมินความสามารถของ
ผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็ก                
ออทิสติก โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก ่ 
   ด้านที่ 1 การฝึกการรับประทานอาหาร   

    ด้านที ่2 การฝึกการแต่งกาย 
   ด้านที ่3 การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  

    ด้านที ่4 การฝึกการขับถ่าย 
         ในแต่ละด้านมีรายการประเมิ นความสามารถจ านวนด้านละ 5 ข้อ ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

       4.3 น าแบบประเมินความสามารถ ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก ไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข แบบประเมินความสามารถ
ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก และท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ       
        4.4 น าแบบ ประเมินความสามารถ ส าหรับ ผู้ปกครองเด็ กออทิสติก  เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ านวน  3 ท่าน  ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการเรียน การสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีควา มต้องการพิเศษ  ตรวจดูความ
เหมาะสมของ แบบประเมินความสามารถส าหรับ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก  พบว่าค่าดัชนีความ
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สอดคล้องระหว่าง แบบประเมินความสามารถ ส าหรับ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก กับนิยามศัพท์ ที่
ก าหนด (Index of Item Objective Congruency : IOC)  เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ 
      4.5 น าแบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก  มาท าการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท าเป็น แบบประเมินความสามารถส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกฉบับสมบูรณ ์
      4.6 น าแบบประเมินความสามารถ ส าหรับ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก ไปใช้กับ กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบบประเมิน ความสามารถ ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก ในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

        ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร (ประเมินรายด้านจ านวน 5 ข้อ) 
        ด้านที่ 2 การแต่งกาย (ประเมินรายด้านจ านวน 5 ข้อ) 
        ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย (ประเมินรายด้านจ านวน 5 ข้อ) 
      ด้านที่ 4 การขับถ่าย (ประเมินรายด้านจ านวน 5 ข้อ) 
   เกณฑ์การให้คะแนน ความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก มีรายละเอียด  ดังนี ้
  1.  ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
   4    หมายถึง    สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกตามขั้นตอนของ กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองได้ด้วยตนเอง 

3 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกตามขั้นตอนของกลวิธีการ 
เรียนรู้ผ่านการมองได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน ด้วยวาจา    

2 หมายถึง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกตามขั้นตอนของกลวิธีการ 
เรียนรู้ผ่านการมองได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง    
   1 หมายถึง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึก ตาม ขั้นตอนของกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย    

0 หมายถึง ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกตาม ขั้นตอนของกลวิธี 
การเรียนรู้ผ่านการมองได้   
  2.  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 

4        หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกตามขั้นตอนของการ 
วิเคราะห์งานได้ด้วยตนเอง 
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3        หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกตามขั้นตอนของการ 
วิเคราะห์งานได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    

2        หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกตามขั้นตอนของการ 
วิเคราะห์งานได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง  

1        หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกตามขั้นตอนของการ 
วิเคราะห์งานได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

0        หมายถึง ไม่สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกตามขั้นตอนของการ 
วิเคราะห์งานได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
   3.  สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อสื่อสาร

ให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก 

4 หมายถึง สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ 
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกได้ด้วยตนเอง  
   3 หมายถึง สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ
มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    

2 หมายถึง สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ 
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง  
   1 หมายถึง สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย  
   0 หมายถึง ไม่สามารถใช้ภาษาพูด ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกได้  
  4.  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

4 หมายถึง สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกได้ด้วยตนเอง  
   3 หมายถึง สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกได้โดยใช้กระตุ้นเตือนด้วย
วาจา 
  2 หมายถึง สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน
ด้วยท่าทาง 
  1 หมายถึง สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกได้โดยใช้การ กระตุ้นเตือน
ด้วยกาย                                        
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  0 หมายถึง ไม่สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกได้  
     5.  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
        4 หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกได้ด้วยตนเอง 
   3 หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน 
ด้วยวาจา 
  2 หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน 
ด้วยท่าทาง 
  1 หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน 
ด้วยกาย 

0 หมายถึง ไม่สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกได้  
   การแปลผลจาก แบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก ทั้ง                

4  ด้านๆ ละ 5 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ  4 คะแนน คะแนนเต็มด้านละ  20 คะแนน มีคะแนนเต็มรวม             

4 ด้าน เท่ากับ 80 คะแนน แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ โดยใช้อันตรภาคชั้น   

 

   อันตรภาคชั้น  =   

 

   อันตรภาคชั้น  =                     
4

20      =     5 

   โดยแบ่งคะแนนความสามารถของผู้ปกครอง ได้ดังต่อไปนี้ 
   16  –  20 คะแนน   ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก 
   11  –  15 คะแนน   ความสามารถอยู่ในระดับดี 
   6   –  10 คะแนน   ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 
   0   –  5 คะแนน ความสามารถอยู่ในระดับปรับปรุง 
 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  แบบแผนการวิจัย  
         การวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบการทดลองแบบภายในก ลุ่ม (Within – subjects designs) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง แบบการทดลอง กลุ่มเดียววัดผลสองคร้ัง  One-Group Pretest-Posttest  

คะแนนเต็ม 

จ านวนชั้น 
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Design (นวลฉวี ประเสริฐสุข , 2556 : 193) โดยมีการวัดผลก่อนการทดลอง (Pretest) จากนั้นจึง
ด าเนินการให้ทรีทเมนต์ (Treatment) เสร็จแล้วจึงวั ดผลหลังการทดลอง (Posttest) ดังแสดงใน
แผนภูมทิี่ 3 
 
   

O1   X   O2 
 

เมื่อ O1 หมายถึง  การประเมินก่อนการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 X หมายถึง  การฝึกอบรมผู้ปกครอง 

O2 หมายถึง   การประเมินหลังการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
 

แผนภูมทิี่  3  แบบแผนการวิจัย 
 

 5.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
         5.2.1  ขั้นก่อนการทดลอง 
         1. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุญาต
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  1  จังหวัดนครปฐม  ด าเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  และแจ้งให้คณะครูทราบ 
        2. ผู้วิจัยท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
        3. ผู้วิจยัจัดเตรียมสถานที่และเคร่ืองมือ ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก, คู่มือส าหรับผู้ปกครองเพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก , แบบทดสอบความรู้
ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก และแบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
        5.2.2   ขั้นด าเนินการทดลอง  ใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์  (ขั้นก่อนการทดลอง  ขั้น
ด าเนินการทดลอง และขั้นหลังการทดลอง) 10 กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่  1  ประชุมชี้แจง/ประเมินความรู้และความสามารถของ  
ผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

  กิจกรรมที่  2  อบรมให้ความรู ้เร่ือง กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual Strategies) 
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      กิจกรรมที่   3  อบรมให้ความรู้  เร่ือง การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้น
เตือนที่ใช้ ร่วมกับการใช้กลวิธี การเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแล  ช่วยเหลือ  ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
       กิจกรรมที่  4  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการรับประทานอาหาร 
      กิจกรรมที่  5  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย 
 
      กิจกรรมที่  6  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาด 
ร่างกาย 
      กิจกรรมที่  7  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย 
         กิจกรรมที่  8  จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการ   
 ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
       กิจกรรมที่  9  ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
       กิจกรรมที่   10  สรุปผล /ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง
หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
       ด าเนินการใช้ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรั บเด็กออทิสติก  ใช้เวลา ทั้งหมด 5 สัปดาห์ 10 กิจกรรม โดย
ด าเนินการดังนี ้  
        1. ขั้นก่อนการทดลอง   ใช้ระยะเวลา  1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 1 โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย ประชุมชี้แจง และประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม (Pretest) ในสัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
        2. ขั้นด าเนินการ ทดลอง  ใช้ระยะเวลา เวลา  3 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 2 – 8 
โดยอบรมให้ความรู้เร่ือง  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies) อบรมให้ความรู้การ
เสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตื อนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะ
การดูแล ช่วยเหลือ  ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 4 ด้าน และ จัดท าสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิ
สติก ในสัปดาห์ที่ 1 วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 
ถึง วันที่ 4 กันยายน 2557 และในกิจกรรมที่ 9 ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน ใน
สัปดาห์ที่ 2 – 4 ตั้งแต่วันที่ 8  กันยายน 2557 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557 
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        3. ขั้นหลังการทดลอง  ใช้ระยะเวลา  1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 10 โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยสรุปผลและประเมินความ รู้และความสามารถของผู้ปกครองหลัง เข้ารับการฝึกอบรม
(Posttest) ในสัปดาห์ที่ 5 วันจันทรท์ี่ 29 กันยายน 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความสามาร ถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกหลัง การ
ทดลองที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเ มิน น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
แสดงตามตาราง  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ตารางการฝึกอบรมผูป้กครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ 

    กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
 

สัปดาห์ กิจกรรม / วันที่ /เวลา 
หมายเหต ุ

(สถานที่/ผู้เกี่ยวข้อง) 

สัปดาห์ที่  1 

กิจกรรมที่  1 วันที่ 1 กันยายน 2557 สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติก 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

ประชุมช้ีแจง 
ประเมินวัดความรู้และ

ความสามารถของผู้ปกครองก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม  (Pretest) 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  2 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  3 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 
 

08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 
อบรมให้ความรู้  เรื่อง 

กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) 

อบรมให้ความรู ้ การเสริมแรง
ทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้
ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองใน การปฏิบัตกิิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 
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ตารางที่ 1  ตารางการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ 
    กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก (ต่อ) 

สัปดาห์ กิจกรรม / วันที่ /เวลา 
หมายเหต ุ

(สถานที/่ผู้เกี่ยวข้อง) 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  4
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  5 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  6 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  7 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย, ผู้ปกครอง 

08.30-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.30-16.30 น. 
การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึก 
การรับประทาน
อาหาร 

การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกการ 
แต่งกาย 
 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการท า
ความสะอาด
ร่างกาย 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการ
ขับถ่าย 
 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  8 
วันที่ 4 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย, ผู้ปกครอง 

08.30-16.30 น. 
จัดท าส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

สัปดาห์ที ่
2-4 

 

กิจกรรมที่  9 
วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย, ผู้ปกครอง
และเด็กออทิสติก 

ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติกับเด็กออทิสติกที่บ้าน 
โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยคอยติดตามและให้ค าแนะน าที่บ้าน 

สัปดาห์ที่  5 
 

กิจกรรมที่  10 
วันที่ 29 กันยายน 2557 สถานที่ : ศูนย์

การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผูเ้กี่ยวข้อง : ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย, ผู้ปกครอง
และเด็กออทิสติกผู้วิจัย 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

สรุปผล 

ประเมินความรู้และ
ความสามารถของผู้ปกครอง
หลังเข้ารับการฝึกอบรม 

(Posttest) 

6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.1  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
     6.2   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ ดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม  จากการ วิจัย เชิง
ทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง (One-Group Pretest-Posttest  Design) นี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองโดยมีการด าเนินการทดลอง ตามขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนการวัดผลก่ อนการทดลอง เป็นขั้นตอนที่ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินความรู้
และความสามรถของผู้ปกครอง  จ านวน 30 คน ก่อนการทดลอง (Pretest) ขณะยังไม่ได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                 
ออทิสติก  โดยการประเมินความรู้เป็นระยะเวลา 30 นาที  และประเมินความสามารถ เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 
 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยด าเนินการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ใช้เวลาในการทดลอง  3 
สัปดาห์  โดยสัปดาห์ที่ 1 ใช้เวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่
วันที่ 2  กันยายน พ .ศ. 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน พ .ศ. 2557 สัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่
วันที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่
วันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  19 กันยายน  พ.ศ. 2557  สัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
ตั้งแต่วันที ่22  กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 
 ขั้นตอนการวัดผลหลังการทดลอง เป็นขั้นตอน ที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินความรู้
และความสามรถของผู้ปกครอง จ านวน 30 คน หลังการทดลอง (Posttest) เมื่อได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิ
สติกแล้ว โดยการประเมินความรู้เป็นระยะเวลา 30 นาที  และประเมินความสามารถ เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นแบบประเมินฉบับเดียวกับที่ประเมินก่อนการทดลอง  
และท าการตรวจให้คะแนน  คะแนนที่ได้จากการประเมินน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

86 



 

 
87 

ผลการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลคะแ นนความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการประเมินความรู้ ผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง จากผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน 
ผลการประเมิน ก่อนการทดลอง  (Pretest) และผลการประเมิน หลังการทดลอง  (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน เปรียบเทียบการประเมินความรูก้่อนและหลังการฝึกอบรม ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองรายบุคคลในการ  

 ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและ  
 หลังการฝึกอบรม 

 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 
1 8 น้อย 18 มาก 
2 10 น้อย 17 มาก 

3 6 น้อย 12 มาก 

4 9 น้อย 16 มาก 

5 9 น้อย 19 มาก 

6 9 น้อย 19 มาก 

7 8 น้อย 18 มาก 

8 10 น้อย 19 มาก 

9 9 น้อย 19 มาก 

10 10 น้อย 19 มาก 

11 8 น้อย 15 มาก 

12 10 น้อย 19 มาก 

13 10 น้อย 18 มาก 

14 7 น้อย 17 มาก 
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ตารางที่  2  ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองรายบุคคลในการ  
 ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและ  

  หลังการฝึกอบรม(ต่อ) 
  

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 
15 8 น้อย 19 มาก 

16 6 น้อย 19 มาก 

17 7 น้อย 19 มาก 

18 9 น้อย 18 มาก 

19 8 น้อย 19 มาก 

20 8 น้อย 19 มาก 

21 8 น้อย 17 มาก 

22 9 น้อย 18 มาก 

23 9 น้อย 17 มาก 

24 7 น้อย 19 มาก 

25 9 น้อย 19 มาก 

26 9 น้อย 19 มาก 

27 8 น้อย 19 มาก 

28 7 น้อย 18 มาก 

29 6 น้อย 17 มาก 

30 9 น้อย 19 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการ ประเมินความรู้ผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก รายบุคคล ผลการประเมิน ก่อนการทดลอง  
(Pretest) ท าคะแนนได้สูงสุด 10 คะแนน ต่ าสุด 6 คะแนน และผลการประเมินหลังการทดลอง 
(Posttest) ท าคะแนนได้สูงสุด 19 คะแนน ต่ าสุด 12 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน เปรียบเทียบการประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
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ตารางที่  3  เปรียบเทียบความรู้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร         
ประจ าวันเด็กออทิสติก ก่อนและหลังการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อ การฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

 

 
 จากตารางที่  3 พบว่า คะแนนการ ประเมิน ความรู้ ของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ก่อนการฝึกอบรม  ( X = 8.33,         
S.D = 1.21)  และคะแนนการทดสอบหลังการ ฝึกอบรม ( X  = 18.00 , S.D = 1.55) ความรู้ของ
ผู้ปกครองในการฝึกทักษะ การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก ออทิสติก  
คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดเป็นภาพรวมดังภาพที่ 7 
 
คะแนน 
 
           18.00 
 
 
 
             

                             8.33 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่    7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ 
                  ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง 

การทดสอบ n X  S.D ระดับความรู้ 
ก่อนทดลองการฝึกอบรม 30 8.33 1.21 น้อย 
หลังทดลองการฝึกอบรม 30 18.00 1.55 มาก 
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 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง 
 
ตารางที่  4  ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
  ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
1 2.00 0.00 ปรับปรุง 15.33 1.53 ดี 
2 3.33 1.53 ปรับปรุง 14.33 1.53 ดี 
3 2.33 0.58 ปรับปรุง 13.67 0.58 ดี 
4 4.33 1.15 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 
5 5.67 3.79 ปรับปรุง 14.67 2.08 ดี 
6 7.00 2.65 พอใช้ 14.67 2.52 ดี 
7 4.33 1.53 ปรับปรุง 13.67 1.15 ดี 
8 5.67 1.15 ปรับปรุง 17.00 1.73 ดีมาก 
9 4.33 1.53 ปรับปรุง 15.33 1.53 ดี 

10 6.33 1.53 พอใช้ 15.00 2.00 ดี 

11 6.00 2.00 พอใช้ 16.33 1.53 ดีมาก 
12 7.00 2.65 พอใช้ 17.33 1.53 ดีมาก 
13 4.67 1.53 ปรับปรุง 12.67 0.58 ดี 
14 6.33 1.15 พอใช้ 16.67 1.15 ดีมาก 
15 6.33 3.21 พอใช้ 14.33 2.31 ดี 

16 4.00 2.65 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 

17 4.00 1.00 ปรับปรุง 13.67 1.53 ดี 

18 6.00 3.61 พอใช้ 16.00 4.00 ดีมาก 
19 3.33 1.53 ปรับปรุง 13.33 1.53 ดี 

20 5.00 2.00 ปรับปรุง 13.33 0.58 ดี 
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ตารางที่  4 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร (ต่อ) 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
21 5.33 4.04 ปรับปรุง 15.00 4.36 ดี 

22 7.00 3.61 พอใช้ 13.67 3.06 ดี 

23 2.67 0.58 ปรับปรุง 11.67 1.15 ดี 

24 4.33 0.58 พอใช้ 13.33 1.53 ดี 

25 5.00 1.00 ปรับปรุง 13.33 3.21 ดี 

26 4.00 1.00 ปรับปรุง 13.00 2.00 ดี 

27 6.33 3.06 พอใช้ 15.33 4.04 ดี 

28 5.00 3.00 ปรับปรุง 13.33 1.53 ดี 

29 6.00 1.00 พอใช้ 13.67 1.15 ดี 

30 3.00 0.00 ปรับปรุง 14.67 1.53 ดี 

 
  จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความสามารถผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร จ าแนก
รายบุคคล ผลการประเมินก่อนการทดลอง  (Pretest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7 คะแนน ต่ าสุด 2 คะแนน 
และผลการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 17.33 คะแนน ต่ าสุด 11.67 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
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ตารางที่  5 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การแต่งกาย  
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
1 3.67 2.89 ปรับปรุง 17.00 1.73 ดีมาก 
2 5.00 2.00 ปรับปรุง 17.00 1.73 ดีมาก 

3 4.67 2.08 ปรับปรุง 17.67 2.31 ดีมาก 

4 6.00 1.73 พอใช้ 16.00 1.73 ดีมาก 

5 6.00 3.61 พอใช้ 15.33 4.04 ดี 
6 7.00 3.61 พอใช้ 17.33 2.08 ดีมาก 

7 5.67 2.08 ปรับปรุง 17.00 2.00 ดีมาก 

8 6.67 2.08 พอใช้ 18.33 1.53 ดีมาก 

9 7.33 0.58 พอใช้ 16.67 2.31 ดีมาก 

10 7.33 3.21 พอใช้ 18.33 2.08 ดีมาก 

11 8.00 1.00 พอใช้ 17.00 1.73 ดีมาก 

12 5.33 2.08 ปรับปรุง 18.00 2.65 ดีมาก 

13 4.00 2.65 ปรับปรุง 15.67 2.08 ดี 
14 9.33 1.15 พอใช้ 18.33 1.53 ดีมาก 

15 5.00 2.00 ปรับปรุง 17.67 1.53 ดีมาก 

16 6.67 1.53 พอใช้ 17.67 1.15 ดีมาก 

17 6.67 0.58 พอใช้ 16.00 0.00 ดีมาก 

18 4.67 2.08 ปรับปรุง 16.33 3.21 ดีมาก 

19 4.33 0.58 พอใช้ 14.00 2.00 ดี 

20 6.33 1.53 พอใช้ 16.00 1.73 ดีมาก 

21 5.67 1.53 ปรับปรุง 17.00 3.61 ดีมาก 

22 8.00 3.61 พอใช้ 17.00 3.61 ดีมาก 

23 4.00 1.00 ปรับปรุง 15.00 2.65 ดี 
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ตารางที่  5 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การแต่งกาย (ต่อ) 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
24 5.33 1.53 ปรับปรุง 15.67 2.31 ดี 
25 7.00 2.00 พอใช้ 15.33 4.16 ดี 
26 5.00 1.73 พอใช้ 15.67 3.21 ดี 
27 5.00 2.00 พอใช้ 15.00 1.00 ดี 
28 5.67 3.21 พอใช้ 16.00 2.65 ดีมาก 

29 6.33 1.15 พอใช้ 18.00 0.00 ดีมาก 

30 4.00 2.00 ปรับปรุง 14.33 3.06 ดี 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความสามารถผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การแต่งกาย จ าแนกรายบุคคล 
ผลการประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 9.33 คะแนน ต่ าสุด 3.36 คะแนน และ
ผลการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 18.33 คะแนน ต่ าสุด 11.67 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
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ตารางที่  6 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
1 3.33 1.53 ปรับปรุง 15.33 1.53 ดี 
2 4.67 2.52 ปรับปรุง 16.00 1.73 ดีมาก 
3 3.33 1.15 ปรับปรุง 16.00 1.00 ดีมาก 
4 4.33 1.15 ปรับปรุง 14.67 2.52 ดี 

5 5.00 3.61 ปรับปรุง 15.00 2.65 ดี 

6 6.67 2.08 พอใช้ 14.33 2.08 ดี 

7 5.67 2.08 ปรับปรุง 13.67 1.15 ดี 

8 5.67 2.08 ปรับปรุง 17.67 1.15 ดีมาก 
9 6.00 1.00 พอใช้ 15.67 0.58 ดี 

10 6.67 2.08 พอใช้ 14.67 1.53 ดี 

11 6.67 0.58 พอใช้ 15.33 2.52 ดี 

12 6.33 4.51 พอใช้ 17.00 2.65 ดีมาก 
13 3.67 2.08 ปรับปรุง 15.00 2.00 ดี 

14 7.00 1.00 พอใช้ 15.33 1.53 ดี 

15 4.00 1.00 ปรับปรุง 14.00 1.00 ดี 

16 4.67 2.52 ปรับปรุง 14.33 1.53 ดี 

17 6.00 1.00 พอใช้ 12.67 0.58 ดี 

18 6.00 3.61 พอใช้ 14.00 1.00 ดี 

19 4.67 2.52 ปรับปรุง 13.33 1.53 ดี 

20 6.67 0.58 พอใช้ 13.33 0.58 ดี 

21 4.33 2.08 ปรับปรุง 14.00 2.65 ดี 

22 6.33 2.52 พอใช้ 14.67 1.53 ดี 

23 4.00 1.00 ปรับปรุง 12.67 0.58 ดี 
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ตารางที่   6 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย (ต่อ) 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
24 4.33 0.58 ปรับปรุง 13.67 2.31 ดี 

25 5.33 2.08 ปรับปรุง 14.00 3.61 ดี 

26 4.00 1.00 ปรับปรุง 13.00 2.00 ดี 

27 4.33 2.52 ปรับปรุง 13.67 3.06 ดี 

28 4.67 2.31 ปรับปรุง 14.00 2.00 ดี 

29 5.00 1.00 ปรบัปรุง 14.33 1.53 ดี 

30 3.67 2.08 ปรับปรุง 14.33 3.06 ดี 

 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความสามารถผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การท าความสะอาดร่าง กาย 
จ าแนกรายบุคคล ผลการประเมิน ก่อนการทดลอง  (Pretest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7 คะแนน ต่ าสุด 
3.33 คะแนน และผลการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 17.67 คะแนน 
ต่ าสุด 12.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
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ตารางที่  7 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 4 การขับถ่าย 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
1 2.00 0.00 ปรับปรุง 14.00 1.73 ดี 
2 4.33 1.53 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 

3 2.00 0.00 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 

4 4.00 1.73 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 

5 4.67 2.08 ปรับปรุง 14.33 2.08 ดี 

6 5.67 2.52 ปรับปรุง 13.67 1.53 ดี 

7 4.00 1.73 ปรับปรุง 14.67 1.53 ดี 

8 5.67 2.08 ปรับปรุง 16.67 2.08 ดีมาก 
9 5.00 1.73 ปรับปรุง 16.00 1.00 ดีมาก 

10 5.33 2.52 ปรับปรุง 13.00 0.00 ดี 

11 7.00 1.00 พอใช้ 15.67 3.51 ดี 

12 7.33 3.21 พอใช้ 16.67 1.15 ดีมาก 
13 4.67 1.53 ปรับปรุง 12.67 0.58 ดี 

14 7.00 1.00 พอใช้ 16.67 1.53 ดีมาก 

15 3.67 2.08 ปรับปรุง 13.00 1.00 ดี 

16 4.67 2.52 ปรับปรุง 13.00 1.00 ดี 

17 3.33 1.53 ปรับปรุง 13.00 1.00 ดี 

18 4.67 2.52 ปรับปรุง 14.33 2.08 ดี 

19 2.67 0.58 ปรับปรุง 13.00 1.00 ดี 

20 5.00 0.00 ปรับปรุง 12.67 0.58 ดี 

21 6.00 4.58 พอใช้ 14.00 2.65 ดี 

22 5.67 1.53 ปรับปรุง 15.00 2.00 ดี 

23 3.67 2.08 ปรับปรุง 12.33 0.58 ดี 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 3 การขับถ่าย (ต่อ) 
 

คนที่ 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
24 4.67 2.08 ปรับปรุง 15.00 2.00 ดี 

25 4.33 1.15 ปรับปรุง 13.00 2.00 ดี 

26 4.33 1.15 ปรับปรุง 13.67 2.52 ดี 

27 5.00 1.00 ปรับปรุง 13.33 2.52 ดี 

28 5.00 2.65 ปรับปรุง 13.00 1.00 ดี 

29 4.67 1.15 ปรับปรุง 14.67 1.53 ดี 

30 3.00 1.00 ปรับปรุง 14.33 1.15 ดี 

 
 จากตารางที่ 7 ผลการประเมินความสามารถผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านที่ 2 การท าความสะอาดร่างกาย 
จ าแนกรายบุคคล ผลการประเมินก่อนการทดลอง  (Pretest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.33 คะแนน ต่ าสุด 
2 คะแนน และผลการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 16.67 คะแนน ต่ าสุด 
12.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 
 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อ 
 ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

ความสามารถของ
ผู้ปกครอง 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

X  SD 
ระดับ

ความสามารถ X  SD 
ระดับ

ความสามารถ 
ด้านที ่1  
การรับประทานอาหาร 

4.89 1.42 ปรับปรุง 14.43 1.33 ดี 

ด้านที่ 2  
การแต่งกาย 

5.86 1.37 พอใช้ 16.54 1.20 ดีมาก 

ด้านที่ 3  
การท าความสะอาด
ร่างกาย 

5.10 1.12 พอใช้ 14.52 1.17 ดี 

ด้านที่ 4  
การขับถ่าย 

4.63 1.31 ปรับปรุง 14.14 1.25 ดี 

รวม 5.12 0.53 ปรับปรุง 14.91 1.10 ดี 
  จากตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบความสามารถของผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ผู้ปกครองเพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
จ านวน 30 คน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความสามารถของผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ก่อนและหลังการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยใน 
ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร  ก่อนการทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับ ปรับปรุง ( X = 4.89, 
S.D. = 1.42) หลังการทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับดี ( X = 14.43, S.D. = 1.33) ด้านที่ 2 การ
แต่งกาย  ก่อนการทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 5.86, S.D. = 1.37) หลังการ
ทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ( X = 16.54, S.D. = 1.20) ด้านที่ 3 การท าความสะอาด
ร่างกาย  ก่อนการทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 5.10, S.D. = 1.12) หลังการ
ทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับดี ( X = 14.52, S.D. = 1.17) ด้านที่ 4 การขับถ่าย  ก่อนการ
ทดลอง มีความสามารถอยู่ในระดับ ปรับปรุง  ( X = 4.63, S.D. = 1.31) หลังการทดลอง มี
ความสามารถอยู่ในระดับดี ( X = 14.14, S.D. = 1.25) 
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คะแนน 
 
                            14.91 
 
 
                             5.12 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่    8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ 
  ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง 
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ภาพที่   9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ  

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออ ทิสติก  ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก 
ออทิสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  โดยในการวิจัยคร้ังนี้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า  ความรู้และ
ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน  
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู มาก่อน  จ านวน 30  คน    
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  1) ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  2) คู่มือส าหรับผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ กออทิสติก  3) แบบทดสอบความรู้ส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก 4) แบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง ด าเนินการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ที่ ยังไม่เคยได้รับการ
คัดเลือกเข้าโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมาก่อน จ านวน 30 คน โดยที่
ผู้ปกครองและนักเรียนออทิสติกให้ความร่วมมือและยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้อย่าง
ต่อเน่ือง การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลอง แบบภายในกลุ่ม (Within – subjects designs) ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง  One-Group Pretest-Posttest  Design 
ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ ช่วงขั้นก่อนการทดลอง ใช้ระยะเวลา 1 วัน ช่วงขั้นด าเนินการ
ทดลอง ใช้ระยะเวลาเวลา 18 วัน และช่วงขั้นหลังการทดลอ ง ใช้ระยะเวลา 1 วัน รวมทั้งสิ้น 3 
ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นก่อนการทดลอง  ใช้ระยะเวลา 1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 1 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ประชุมชี้แจงและประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pretest) 
ในสัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 ขั้นด าเนินการทดลอง ใช้ระยะเวลา  เวลา  3 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 2 - 8 โดยอบรมให้
ความรู้เร่ือง  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) อบรมให้ความรู้การเสริมแรงทางบวก
และการกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่ านการมองฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือ 
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ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 4 ด้าน และจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิ จวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ในสัปดาห์ที่ 1 
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 4 กันยายน 
2557 และในกิจกรรมที่ 9 ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปกครองฝึกปฏิ บัติที่บ้าน ในสัปดาห์ที่ 2 – 4
ตั้งแต่วันที่ 8  กันยายน 2557 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557   
 ขั้นหลังการทดลอง ใช้ระยะเวลา 1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 10 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
สรุปผลและประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม  (Posttest) ใน
สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. วันที่ 29 กันยายน 2557  ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกหลังการทดลอง
ที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมิน  น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉ ลี่ย  (Mean) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดท ากราฟแท่ง เพื่อเพื่อเปรียบเทียบความรู้และ
ความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการเปรียบเทีย บความรู้และความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปได้ว่า 
 ความรู้และความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึ กทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในกา ร
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก หลังการฝึกอบรมผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถเพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกสูง ขึ้นกว่าก่อนกา ร
ฝึกอบรม เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง  
 ความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิ จวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  หลังการฝึกอบรม  ( X  = 18.00 , S.D = 1.55)  สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม   
( X = 8.33, S.D = 1.21)   
  ความสามารถข องผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกในภาพรวม หลังการฝึกอบรม  ( X  = 14.91 , S.D = 1.10)  สูงขึ้นกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ( X = 5.12, S.D = 0.53)   
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 ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะก ารดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก จ าแนกรายด้าน 
 ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร ความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกการรับประทาน
อาหารเด็กออทิสติก หลังการฝึกอบรม  ( X = 14.13, S.D = 4.33) สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม  ( X = 
4.89, S.D = 1.42)   
 ด้านที่ 2  การแต่งกาย ความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกการแต่งกายเด็กออทิสติก หลัง 
การฝึกอบรม ( X = 16.54, S.D = 1.20) สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม ( X = 5.86, S.D = 1.37)    
 ด้านที่ 3  การท าความสะอาดร่างกาย ความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกการท าความ
สะอาดร่า งกายเด็ก ออทิสติก หลังการฝึกอบรม  ( X = 14.52, S.D = 1.17) สูงขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ( X = 5.10, S.D = 1.12)    
 ด้านที่ 4  การขับถ่าย  ความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกการขับถ่ายเด็ก ออทิสติก หลัง
การฝึกอบรม ( X = 14.14, S.D = 1.25)  สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม ( X = 4.63, S.D = 1.31)   

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า 
 ความรู้ขอ งผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนการฝึกอบรม พบว่าคะแนนภาพรวมมีค่าเท่ากับ  8.33  คะแนน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าผู้ปกครองท าคะแนนได้สูงสุด 10 คะแนน และได้คะแนนต่ าสุด 6 
คะแนน  ส่วนในระยะหลังทดลอง พบว่ าคะแนนภาพรวมมีค่าเท่ากับ  18.00 คะแนน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าผู้ปกครองท าคะแนนได้สูงสุด 19 คะแนน และได้คะแนนต่ าสุด 12 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนการฝึกอบรม พบว่าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 อยู่ใน
ระดับปรับปรุง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกอยู่ในระดับดีปรับปรุง คือ ด้านที่ 1 การ
รับประทานอาหาร มีคะแนนเฉลี่ยเ ท่ากับ 4.89 และด้านที่ 4 การขับถ่าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.63
ระดับพอใช้ คือ ด้านที่ 2 การแต่งกาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.86 และด้านที่ 3 การท าความสะอาด
ร่างกาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.10 ส่วนในระยะหลังทดลองพบว่ามีคะแนนสูงขึ้น  ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.91 อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถของผู้ปกครอง
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ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิส ติกอยู่ในระดับดี
มาก คือ ด้านที่ 2 การแต่งกาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.54 ระดับดี คือ ด้านที่ 1 การรับประทาน
อาหาร มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ  14.43 ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
14.52 และด้านที่ 4 การขับถ่าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.14 
 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า  ความรู้และความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกหลังการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  ที่เป็นเช่นนี้ เน่ืองมาจาก ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมใน
กระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี และจาก ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก และคู่มือส า หรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก ที่ผู้วิจัยได้สร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือ ขึ้นอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่ อยากจะให้บุ ตรหลานเด็กออทิสติกสามารถ ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  จึงเกิดแรงจูงใจให้ผู้ปกครองมีความตั้งใจในการท ากิจกรรมใน ระหว่าง
การฝึกอบรม ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                  
ออทิสติก  และกิจกรรมในการ ฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ได้มีการน าเอา กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) มา
เป็นเทคนิคเพื่อให้ผู้ปกครอง ใช้ฝึกทักษะการ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                
ออทิสตกิ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้ปกครองให้ความสนใจและท าให้ผู้ปกครองทุกคนมีความกระตือรือร้น
และให้ร่วมมือในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี เห็นได้จากกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
เร่ือง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies) ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเ องใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผู้ปกครองเด็กออทิสติกทุกคนจะ ได้รับการฝึกเพื่อให้สามารถใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกได้  ในระหว่างการฝึกอบรมผู้ปกครองมีการซักถามเพิ่มเติมในขณะ ที่มีการ
บรรยาย และในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติกิจวัตรประจ าวัน ผู้ปกครองมีความตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติเพื่อน าไปฝึก
ทักษะเด็กออทิสติกที่บ้าน และเมื่อมีการสรุปผลเพื่อให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียน รู้เกี่ยวกับการ
น ากลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้าน พบว่า ผู้ปกครองทุกคนมีความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้นในการฝึกทักษะเด็กออทิสติก และเด็กเด็กออทิสติกสามารถดูแลช่วยเห ลือตนเองได้มากขึ้น เช่น 
ผู้ปกครองท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า “ตอนนี้กล้าที่จะฝึกใบหม่อน และใบหม่อนก็ถอดเสื้อได้เองด้วย ไม่
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คิดว่าลูกจะท าได้ ” ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งเห็นด้วยและพูดเสริมว่า “เหมือนกันเลย น้องออโต้ก็ตัก
ข้าวกินเองได้ ญาติที่มาเยี่ยมที่บ้านชมใหญ่เลยว่าไม่ ต้องป้อนข้าวน้องออโต้แล้ว ก็ไม่คิดว่าลูกจะท า
ได้เหมือนกัน” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองสามารถจัดบรรยากาศที่เหมาะสมในการฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกและท าให้เด็กออทิสติกสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น เช่น ท าที่แขวนตารางกิ จกรรมไว้ด้านหน้าของตู้เสื้อผ้า เป็นต้น ผล
การศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สมจิตร พี่พิมาย (2544, อ้างถึงใน ดวงสมร ศิริ , 2552 : 
106) เร่ืองความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติกที่พบว่าผู้ปกครองมีความพร้อมในการ
ดูแล ย่อมส่งผลต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ  
 ผู้วิจัยเลือกการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  โดยมีการน าเอากลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) มา
เป็นเทคนิคเพื่อให้ผู้ปกครองใช้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                 
ออทิสติก เน่ืองมาจากผู้ปกครองยังขาดความรู้และความสามารถในการฝึกทักษะเด็กออทิสติก และ
เด็กออทิสติกไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้   อีกทั้ง เด็กออทิสติก 
ส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครองที่บ้านโดยที่ไม่ได้มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทราภรณ ์กาบกลาง (2545, อ้างถึงใน กรวรรณ  ภูทองก้าน, 2550: 
3) ได้สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากบุคลากรทางการแพท ย์ได้แก่  นักจิตวิทยา  พยาบาล นัก
อรรถบ าบัด  ที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ าบัดรักษาเด็กออทิสติก  ณ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง ยังขาดความรู ้ความเข้าใจ ดังนั้นครอบครัวจึงต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา หน้าที่หลักของครอบครัวคือ ผู้ปกครองจะต้องได้รับการฝึกอบรม
ถึงวิธีการกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมลูก รวมทั้งการฝึกกล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสต่าง  ๆ
สอดคล้องกับสถาบันราชานุกูล  (2550: 11) กล่าวว่า  การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ดีที่สุด  คือ การ
ร่วมมือกันทั้งครอบครัว  บุคลากร  ทางการแพทย์  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อที่จะสามารถ
ช่วยเหลือเด็กได้อย่างรอบด้าน  และเหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน  เช่นเดียวกับอรดี  
หรดาล (2534: 59, อ้างถึงใน อรัญนิตย์ ศรีจันทร์, 2548: 4) ได้ให้ความเห็นว่า รูปแบบการให้การศึกษา
ส าหรับผู้ปกครองที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทยนั้นควรมีลักษณะผสมผสานทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความรู้และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย   
 จากการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก ท าให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกโดบใช้กลวิธีการเรียนรุ้ผ่านการมอง (Visual Stratigies) และสิ่ง
ส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น  เพราะ เน่ืองจาก ผู้ปกครองได้รับ
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ความรู้พร้อมกับการฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติจริงจากการก ารฝึกอบรม ได้แก่ การให้ความรู้เร่ือง 
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual  Strategies) การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้
ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  การให้ความรู้และฝึกป ฏิบัติการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการ
รับประทานอาหาร การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย  
การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  การ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีก ารเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย  การจัดท าสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก การฝึกปฏิบัติจริงที่บ้านโดยมีผู้วิจัยให้ค าแนะน า และการสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในขณะการฝึกอบรมที่ ผู้ฝึกได้น าเสนอความรู้ พร้อมแจกคู่มือส าหรับผู้ปกครอง การ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก เพื่อให้ผู้ปกครองความรู้และความสามารถที่จะน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะการช่วยเหลื อตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ส่งผล
ให้เด็กออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  ดังที่ บุญยง เกี่ยวการค้า 
และกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2530, อ้างถึงใน กรวรรณ ภูทองก้าน , 2550: 77) ได้ศึกษา พบว่า 
การเรียนรู้จากประสาทสัมผั สหลายทาง การดู การฟัง และการพูด เช่น โดยการดูวีดิทัศน์ การฟัง
บรรยาย และการร่วมอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนแจกคู่มือ
ให้ศึกษาเพิ่มเติมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับกรวรรณ  ภูทองก้าน (2550: 
77) ได้ศึกษาผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลบุตรออทิสติกของผู้ปกครองที่มีต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของบุตรออทิสติก พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่หลากหลายยังส่งผล
ให้ผู้ปกครองบุตรออทิสติก มีความรู้เกี่ยวกับโรคออทิสซึม และการดูแลบุตรออทิสติกสูงขึ้น อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา ธงธรรมรัตน์ (2549: 87-89) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษา
ส าหรับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยออทิสติกที่มารับบริการกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล จ านวน 14 คู่ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบความรู้
ส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยออทิสติก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน ผลการศึกษา  พบว่า 
ความรู้และทักษะของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการศึกษา ส าหรับ
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ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติกในระดับมาก  และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2543, อ้างถึงใน ดวงสมร  
ศิร,ิ 2552: 106) ก็พบว่าเด็กออทิสติกจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยครู  ผู้ปกครอง  และแพทย์จะต้อง
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
 ดังนั้น จากผลการ ทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ช่วยท าให้ผู้ปกครองมีความรู้
และความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจ วัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก เพิ่มขึ้น 
 
ข้อสังเกตที่พบในงานวิจัย 
 จากการด าเนินการทดลอง ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีความรู้และ
ความสามารถในการทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก
เพิ่มขึ้น โดยผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในก ารฝึกทักษะเด็กออทิสติก และเกิดความภาคภูมิใจที่
สามารถท าให้เด็กออทิสติกช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น โดยเด็กออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ลดภาระของบุคคลในครอบครัวได้ โดยได้รับค าชมเชยจากบุคคล
รอบข้าง เช่น  เด็กออทิสติกสามารถตักข้าวกินเองได้แล้ว สามารถถอดเสื้อเองได้แล้ว สามารถนั่งชัก
โครกขับถ่ายเองได้แล้ว อาบน้ าเองได้แล้ว เป็นต้น  ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในประเด็นรายละเอียดของ
การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก พบข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัยดังนี้ 

1. ข้อดีของการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ 

  1.1 การวิจัยครั้งน้ีได้ท าการศึกษาการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นการน าเอากลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง (Visual Stratigies) มาฝึกให้ผู้ปกครองน าไปใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ซึ่งท าให้ผู้ปกครองได้รับเทคนิคและวิธีการในการฝึกเด็ก
ออทิสติกและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
  1.2 การวิจัยครั้งน้ีได้มีการอบรมให้ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้ผู้ปกครองมี
พื้นฐานความรู้ก่อนการน าไปปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติกับเด็กออทิสติกที่บ้าน และมีผู้วิจัยไปให้
ค าแนะน าเพิ่มเติมขณะฝึกปฏิบัติที่บ้าน ท าให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการฝึกทักษะการ
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ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิ สติกโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง (Visual Stratigies) 
    1.3 เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการใ ช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  จึงท าให้
ขณะที่ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติโดยใช้กลวิ ธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก จึงท าให้เด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการฝึกและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ เช่น สามารถตักอาหารเข้าปากได้ด้วยตนเอง สามารถถอดเสื้อได้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
   1.4 การวิจัยครั้งน้ีผู้ปกครองเด็กออทิสติกได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพ พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานออทิสติก ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
สามารถลดความวิตกกังวล เกิดแรงจูงใจในการช่วยเ หลือเด็กออทิสติก และมีความมั่นใจในการฝึก
ทักษะเด็กออทิสติกต่อไป 
 2.   ข้อจ ากัดของการวิจัย 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ นอกจากมีข้อดีแล้วยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะอยู่ต่างอ าเภอ มีความยากล าบากในการที่
ผู้วิจัยต้องไปให้ค าแนะน าที่บ้าน 
  2.2 การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก               
ออทิสติกในเวลาที่ไม่ตรง กับความต้องการใน กิจวัตรประจ าวัน ของเด็กออทิสติก เช่น การฝึ กการ
ขับถ่ายในขณะที่เด็กออทิสติกยังไม่ต้องการขับถ่าย เด็กออทิสติกจะไม่ให้ความร่วมมือในขณะที่ฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน จึงควรฝึกในขณะที่เด็กก าลังท า
กิจกรรมนั้นๆ ในแต่ละวัน เช่น การฝึกการขับถ่าย ควรฝึกตอนที่เด็กต้องการขับถ่าย เปน็ต้น 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการวิจัยพบว่า  การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏบัติกิจกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก สามารถส่งเสริมความรู้และความสามารถในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏบัติกิจกิจวัตรประจ าวันให้เด็กออทิสติกซึ่ งเป็นบุตรหลาน
ของตนเองได้ จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับผู้ปกครองที่พบว่าบุตรหลานได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นออทิสติก เพื่อเป็นการสร้างเจตคติและส่งเสริมความรู้และความสามารถหรือทักษะในการดูแล
เด็กออทิสติก ท าให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการดูแลบุตรหลานออทิสติก โดย ให้ผู้ปกครองได้
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พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานออทิสติก จะสามารถน าไป
ส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการและช่วยเหลือเด็กออทิสติกต่อไปได้ 

2. ควรจัดการฝึกอบรมผู้ปกครองส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกในวัยอ่ืนๆ เช่น วัยรุ่น
ออทิสติก เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองไ ด้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้มากขึ้น
เน่ืองจากพัฒนาการ พฤติกรรม ของเด็กออทิสติกแต่ละกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน อาจจะมีการดูแล
ช่วยเหลือที่แตกต่างกัน 

3. ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองหลังจากการฝึกอบรม มีการติดต่อพบปะ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างต่อเน่ือง และอาจพัฒนาผู้ปกครองที่ผ่าน
การฝึกอบรมให้เป็นผู้ปกครองต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปกครองเด็กออทิสติกคนอ่ืนได้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปกิจกรรมการฝึกเด็กออทิสติกในเร่ืองทักษะการดูแลช่วยเหลื อ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกในด้านอ่ืนๆ เช่น การแปรงฟัน การล้างมือ             
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปกครอง น าไปใช้ ในการฝึก ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กประเภทอ่ืนๆ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น  
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“ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก” 
 

ค าอธิบาย 
     โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคว ามคิดเห็น ตามความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อชุด
ฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน การปฏิบัติกิจวัตร ประจ าวันเด็ก                
ออทิสติก และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง กรุณาเขียนในช่องข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วย   
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
1. ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    

2. การจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
มีความต่อเนื่องกัน 

    

3. สาระส าคัญและเนื้อหามีความเหมาะสม     
4. กิจกรรมและสื่อในชุดฝึกอบรม
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

    

5. กิจกรรมและสื่อในชุดฝึกอบรม
ผู้ปกครองมีความสอดคล้องกัน 

    

6. แผนการจัดกิจกรรมมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 

 

   6.1  แผนการจัดกิจกรรมที่  1     
   6.2  แผนการจัดกิจกรรมที่  2     
   6.3  แผนการจัดกิจกรรมที่  3     
   6.4  แผนการจัดกิจกรรมที่  4     
   6.5  แผนการจัดกิจกรรมที่  5     
   6.6  แผนการจัดกิจกรรมที่  6     
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
   6.7  แผนการจัดกิจกรรมที่  7     
   6.8  แผนการจัดกิจกรรมที่  8     
   6.9  แผนการจัดกิจกรรมที่  9     
   6.10  แผนการจัดกิจกรรมที่  10     
7. การวัดและประเมินผลในกิจกรรมมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก 

    

8. การวัดและประเมินพฤติกรรมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    

9. ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง  มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ฝึกอบรม 

    

10. เป็นชุดฝึกอบรมที่สามารถท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    

 
 

             ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                              (...................................................) 
                                                                               ........../.........................../.............. 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
“คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies)   
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก” 

 

ค าอธิบาย 
     โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคู่มือ
ส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง  
กรุณาเขียนในช่องข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วย   
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
1. คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  มีรูปแบบที่
น่าสนใจ 

    

2. คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  จัดล าดับเนื้อหา
มีความเข้าใจง่าย    

    

3. การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual Strategies) มีความเหมาะกับการ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   

    

4. ขั้นตอนในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวนัมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับเด็กออทิสติก  

 

   4.1  ด้านที่1 การรับประทานอาหาร     
   4.2  ด้านที่ 2 การแต่งกาย     
   4.3  ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย     
   4.4  ด้านที่ 4 การขับถ่าย     
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
5. สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies)  มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเด็กออทิสติก 

    

 
 

             ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                              (...................................................) 
                                                                               ........../.........................../.............. 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
“แบบทดสอบความรู้ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก” 
ค าอธิบาย 
     โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องความคิดเห็น  ตามความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อ
แบบทดสอบความรู้ผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็ก
ออทิสติก  และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง  กรุณาเขียนในช่องข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วย   
 

วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง  
กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่าน
การมอง  
(Visual 
Strategies)  

1. กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง  (Visual  Strategies)  
มีหลักการและแนวคิดมา
จากการที่เด็กออทิสติกไม่
สามารถเข้าใจภาษาพูด
ทั้งหมดได้  จึงน ารูปภาพ
หรือสัญลักษณ์เข้ามาแทน
ภาษาพูด 

    

2. กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง  (Visual Strategies)  
ไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ฝึกทักษะเด็กออทิสติกได้ 

    

3. การใช้รูปภาพในการ
สื่อสารกับเด็กออทิสติก 
เป็นส่วนหน่ึงในการฝึก
ทักษะเด็กออทิสติกโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ 
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วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง  
กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่าน
การมอง  
(Visual 
Strategies)  

มอง (Visual Strategies)        
4. ในการฝึกทักษะเด็ก 
ออทิสติกโดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง  
ไม่จ าเป็นต้องมีการแบ่งงาน
ออกเป็นขั้นตอน 

    

5. ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกนั้น  
เด็กจะสามารถท าได้เองเมื่อ
โตขึ้นไม่จ าเป็นต้องได้รับ
การฝึก 

    

6. การแบ่งงานออกเป็น
ขั้นตอนย่อยๆ  
(Task Organizers) เป็น
องค์ประกอบของกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง   
(Visual Strategies)   

    

7. การสื่อสารกับเด็ก 
ออทิสติกโดยใช้รูปภาพใน
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มองจ าเป็นต้องใช้การ
สื่อสารด้วยท่าทางหรือภาษา
พูดประกอบด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง  
กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่าน
การมอง  
(Visual 
Strategies)  

8. กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มองไม่ต้องใช้สื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านการมอง ใช้
เพียงผู้ฝึกให้เด็กออทิสติกม
องเท่านั้น 

    

9. เมื่อแบ่งงานออกเป็น
ขั้นตอนของการฝึกแต่ละ
ทักษะแล้ว ในการปฏิบัติจริง
ไม่จ าเป็นต้องเรียงตาม
ขั้นตอนก็ได้ 

    

10. การสื่อสารกับเด็ก 
ออทิสติกไม่จ าเป็นต้อง
สื่อสารด้วยท่าทางหรือภาษา
พูดใช้รูปภาพเพียงอย่างเดียว 

    

11. เด็กออทิสติกไม่สามารถ
เรียนรู้ผ่านการมองได้เพราะ
เด็กออทิสติกไม่สบตา 

    

12. สื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านการมอง คือสิ่งของที่เป็น
ของจริงภาพเคลื่อนไหว  
ภาพถ่าย  ภาพวาด  เป็นต้น 

    

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง  
กลวิธีการ 

13. ในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติกในทักษะต่างๆ ต้อง 
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วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

เรียนรู้ผ่าน
การมอง  
(Visual 
Strategies) 
 เพื่อฝึกทักษะ
การดูแล
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็ก
ออทิสติก 

มีการแบ่งงานเป็นขั้นตอน
ก่อน-หลัง จึงจะสามารถ
น าไปฝึกเด็กออทิสติกได้ 

    

14.ในตารางกิจกรรม เมื่อ
เรียงล าดับขั้นตอนการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
แล้ว  เมื่อเด็กท าได้ให้ดึง
รูปภาพลงทีละขั้นตอนจน
เสร็จหมดทุกขั้นตอน 

    

15. การฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติกสามารถเร่ิมจาก
ขั้นตอนใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความถนัดของเด็ก 

    

16. ผู้ปกครองเป็นผู้เเรียง 
ล าดับรูปภาพขั้นตอนทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ก่อนฝึกเด็กออทิสติก 

    

17. การวิเคราะห์งาน (Task 
Analysis) การกระตุ้นเตือน  
(Prompting) การเสริมแรง
(Reinforcement) และกลวิธ ี
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วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง  
การเสริมแรง
ทางบวกและ
การกระตุ้น
เตือนที่ใช้ 
ร่วมกับการ
ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่าน
การมองเพื่อ
ฝึกทักษะ 
การดูแล
ช่วยเหลือ 
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็ก
ออทิสติก 

การเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) ไม่ควร
น ามาใช้ ร่วมกันในการฝึก
เด็กออทิสติก 

    

18. การฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรเด็กออทิสติก
ไม่ควรฝึกในสถานที่จริง  
ควรใช้รูปภาพในการฝึก
เท่านั้น 

    

19. การวิเคราะห์งาน  (Task 
Analysis) ของขั้นตอนการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
ควรให้เด็กออทิสติกวิเคราะห์
งานด้วยตนเอง  เด็กจะได้จ า
ขั้นตอนได้ 

    

20. ในระหว่างที่ฝึกทักษะเด็ก
ออทิสติก เมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตามได้ไม่
จ าเป็นต้องมีการเสริมแรง 

    

21. การเสริมแรงจะท าให้เด็ก
ได้ใจ  ไม่ควรน ามาใช้ในการ
ฝึกเด็กออทิสติก 
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วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบความรู้
ผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  เร่ือง
การเสริมแรง
ทางบวกและ
การกระตุ้น
เตือนที่ใช้ 
ร่วมกับการ
ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่าน
การมองเพื่อ
ฝึกทักษะ 
การดูแล
ช่วยเหลือ 
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็ก
ออทิสติก   

22. การกระตุ้นเตือน 
(Prompting)  แบ่งเป็นหลาย
รูปแบบ  เช่น การกระตุ้น
เตือนทางกาย วาจา เป็นต้น 

    

23. เมื่อมีการกระตุ้นเตือน
แล้ว  ไม่ควรมีการเสริมแรง
เมื่อเด็กท าได้ 

    

24. เมื่อเด็กออทิสติกไม่
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
การฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้   ให้กระตุ้น
เตือนด้วยกาย ท่าทาง วาจา  
ตามล าดับ 

    

25. การกระตุ้นเตือนโดยใช้
ท่าทาง  เช่น ชี้นิ้วให้เด็กหยิบ
แก้วน้ าแทนการบอกด้วย
วาจา 

    

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... ผู้ประเมิน 
                                                    (......................................................) 

                                                      ........../....................../......... 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
“แบบประเมินความสามารถผู้ปกครอง 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก” 
ค าชี้แจง 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องความคิดเห็น  ตามความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อแบบ
ประเมินความสามารถผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง กรุณาเขียนในช่องข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ด้วย   
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
การฝึกการรับประทานอาหาร  

1. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการ
รับประทานอาหาร  ตามขั้นตอนขอกลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง 

    

2. สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการ
รับประทานอาหาร  ตามขั้นตอนของการ
วิเคราะห์งาน 

    

3. สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อ
สื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึก
การรับประทานอาหาร    

    

4. สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึก
การรับประทานอาหาร 

    

5. สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึก 
การรับประทานอาหาร 

    

การฝึกการแต่งกาย  

1. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึก     
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
การแต่งกาย  ตามขั้นตอนขอกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง 

    

2. สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการ
แต่งกาย ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 

    

3. สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อ
สื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึก
การแต่งกาย   

    

4. สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึก
การแต่งกาย   

    

5. สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึก 
การแต่งกาย   

    

การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  

1. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการ
ท าความสะอาดร่างกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 

    

2. สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท า
ความสะอาดร่างกาย ตามขั้นตอนของการ
วิเคราะห์งาน 

    

3. สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอน 
การท าความสะอาดร่างกาย   

    

4. สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึก
การท าความสะอาดร่างกาย   
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
5. สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึก 
การท าความสะอาดร่างกาย   

    

การฝึกการขับถ่าย  

1. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการ
ขับถ่าย  ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง 

    

2. สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการ
ขับถ่าย ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 

    

3. สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอน 
การขับถ่าย 

    

4. สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึก
การขับถ่าย 

    

5. สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึก 
การขับถ่าย 

    

 

       ลงชื่อ....................................................... ผู้ประเมิน 

                                                                          (................................................) 

                                                                               ........../......................./......... 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 ชุดฝึก อบรมผู้ปกครอง เพื่อ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันเด็กออทิสติก 
 คู่มือส าหรับผู้ครอง กา รใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึก

ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
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ชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
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ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง  

เพ่ือเพ่ือฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ประจ าวันเด็กออทิสติกกออทิสติก  
 

 ชุดฝึกอบรมนี้  เป็นชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรใช้ประกอบ การฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย   

 

11..    ช่ือเรือ่ง  ช่ือเรือ่ง  
  การฝึกอบรมผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน การปฏิบัติกิจ วัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก   

22.  .  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และความสามารถในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ใน 4 ด้าน คือ 
 ด้านที ่1 การรับประทานอาหาร   

  ด้านที ่2 การแต่งกาย  
 ด้านที ่3 การท าความสะอาดร่างกาย  
  ด้านที ่4 การขับถ่าย 

33.  .  เนือ้หาเนือ้หา / / สาระความรูข้องชุดฝึกอบรมผู้ปกครองสาระความรูข้องชุดฝึกอบรมผู้ปกครอง  ประกอบด้วย ประกอบด้วย   
   3.1  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) 
        เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีปัญหาในด้านการสื่อความหมาย  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม  การเรียนรู้และพฤติกรรม  เมื่อเด็กอยู่ในสังคม  จ าเป็นต้องเรียนรู้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แต่เด็กจะขาดทักษะความรู้ความเข้าใจอย่างมาก  เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบ ค าสั่งได้ ทั้งนี้เพราะ  เด็กจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เห็นมากกว่าที่ได้ยิน  ข้อมูลใดๆ  ที่เป็น

ค าพูดมักเป็นข้อมูลที่คงอยู่เพียงชั่วคราว  (Transient Message) มักเกิดความยากล าบากในการจ า  

เพราะข้อมูลจะเข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว  แต่หากมีสิ่งใดก็ตามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการ

มองเห็น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  รูปภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่คงอยู่ได้นาน  (Non –Transient Message) (Linda 

A. Hodgdon. 2000 และ 2001 คะนึงนิตย์  ไชยลังการณ์  2546, นุชนารถ แก้วมาตร  2547 อ้างถึงใน 

ดวงสมร ศิร,ิ 2552: 63) 
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        สมพร  หวานเสร็จ  (2552 : 25) กล่าวว่า เด็กออทิสติกจ านวนมากเรียนรู้ได้ดีที่สุด
จากภาพ ถ้าเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นต้องการให้เขาท า  เ ขาสามารถปฏิ บัติได้เช่นเดียวกับเด็กคน
อ่ืนๆ และถ้าเด็กออทิสติกไม่เข้าใจเขาจะไม่ปฏิบัติตามกฎหรือค าสั่ง  เด็กออทิสติกอาจกรีดร้องหรือ
เดินหนีหรือท าอย่างอ่ืนที่เขาก าลังท าอยู่โดยไม่สนใจสิ่งใด  การใช้ภาพจะช่วยให้บุ คคลออทิสติก
เข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ในโลกได้ดีขึ้น  การ ใช้ภาพจะช่วยให้ปฏิบัติตามกฎได้ถูกต้อง  เข้าใจว่าถูก
คาดหวังให้ท าอะไร  รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในแต่ละวัน เข้าใจว่าจะต้องท างานให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่ อนจึงจะไปเล่นได้  และบอกคนอื่นๆ  ได้ว่าเขาท างานเสร็จแล้วหรือรู้ว่าจะต้องเปลี่ยน
กิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปท าอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากจะท าได้  
  การที่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใกล้ชิดรู้ว่าเด็กออทิสติกมีวิธีการเรียนรู้
อย่างไรจะน าไปสู่การพัฒนาเด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งมี
เทคนิคที่ส าคัญในการฝึกทักษะก ารดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยกลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง   
  หลักการของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้ถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกให้ดีขึ้นโดยแสดงสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อไปให้เด็กออทิสติกเห็นชัดเจน  ท าให้เด็กออทิสติกท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระและมั่นใจ พัฒนาความสามารถในการเข้าใจของเด็กออทิสติก เหตุผลที่ต้อง
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง เพราะการกระตุ้นทางการมองอาจท าให้เด็กออทิสติ กประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรม เป็นการยากที่จะวัดได้ว่าเด้กออทิสติกเข้าใจสิ่งที่บอกให้ท าได้  
เพราะเด็กออทิสตกิอาจจะดูจากเพื่อนและท าตาม  หรือผู้ปกครอง  ครู  อาจจะเข้าใจว่าเด็กออทิ สติก
ไม่อยากท าตามที่บอกจริงๆ และเด็กออทิสติกกลุ่มนี้ไม่เข้าใจว่าต้องท าอะไรในขั้นต่อไปของ
กิจกรรมที่ด าเนินอยู่  ดังนั้นกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เด็กออทิสติก
ด าเนินขัน้ตอนของกิจกรรม  ค าสั่ง  ค าอธิบายได้เสร็จสมบูรณ์  (สมพร  หวานเสร็จ, 2552 : 27) 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงการรับรู้และการสื่อความหมายในเด็กออทิสติก  (Linda A. Hodgdon, 2001 อ้างถึงใน               
ดวงสมร ศิร,ิ 2552: 63) 
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 3.1.1) ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Stratigies) 
  มีหลักการและแนวคิดมาจากการที่เด็กออทิสติกไม่สามารถเข้าใจภาษาพูด
ทั้งหมดได้  จึงน ารูปภาพหรือสัญลักษณ์เข้ามาแทนภาษาพูด  เพื่อให้เด็กออทิสติกเข้าใจและสามารถ
สื่อสารได้  รวมไปถึงการช่วยจัดการกับปัญหาก ารแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วย  จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่า  เด็กออทิสติกและกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการสามารถเรียนรู้ผ่าน
การมองได้ดี  เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและการท าร้ายตัวเอง  
ลดความเครียดและความวิตกกังวล  สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ ทั้ง
ที่บ้านและที่โรงเรียน  ช่วยให้ท างานได้เสร็จสมบูรณ์  ช่วยให้ท างานได้อย่างอิสระ (Hodgdon,  
1995; Quill, 1997; Frost and Bondy, 2000,  อ้างถึงใน  สมพร  หวานเสร็จ, 2552: 27) 
  สมพร  หวานเสร็จ  (2552 : 1)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   การเรียนรู้ผ่านการมอง  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  กระบวนการคิด  โครงสร้างความคิดในสมองของบุคคลอัน
เน่ืองมาจากการรั บรู้ทางสายตาหรือจากการมองเห็น การเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่เกิด
จากการจดจ า  สิ่งของที่เป็นของจริง สิ่งของจ าลอง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย  ภาพวาด  ภาพลายเส้น  
ป้ายโฆษณ า สัญลักษณ์และโลโก้ต่างๆ  ซึ่งท าให้บุคคลออทิสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ส่งเสริมกระบวนการคิดในสมอง  คนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ได้ดีโดยใช้การมองและสร้าง
ภาพในสมอง  เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา พัฒนาเป็นมโนมติใหม่ขยายองค์ความรู้
ต่อเน่ืองไปสู่ขั้นสูง 
  3.1.2)  ความหมายของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
            สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  หมายถึง  สิ่งของที่เป็นของจริง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด  ภาพลาย เส้น แผ่นป้ายและสัญลักษณ์ ซึ่งน ามาจัดท าอย่างเป็น
ระบบเพื่อน าเสนอให้บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการมองเห็น สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  จึง
เป็น สิ่งที่ช่วยให้ เด็กออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา เข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น นักวิชาการเกี่ยวกับเด็กออทิสติกจ านวนมากได้ให้นิยามเกี่ยวกับสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในเด็กออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาว่า  เป็นเคร่ืองมือที่สามารถช่วยให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถด าเนินกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ระหว่างวันได้ส าเร็จเข้าใจกรอบของเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและ
ประยุกต์อ งค์ความรู้ที่เรียนรู้มาแล้วจากสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันขณะนั้น (สมพร  หวานเสร็จ. 2552 : 1)  
   สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กได้
ดังนี ้ (Hodgdon, 1995; Quill ,1997; Winter, 2003  อ้างถึงใน  สมพร  หวานเสร็จ, 2552 : 49) 
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1)  สามารถท าตามกฎระเบียบ มารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    2)  เข้าใจสถานการณ์ที่ มีการน ารูปภาพหรือสื่ อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การมองมาก าหนดพฤติกรรมตามล าดับ  เด็กจะรับรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้ นในระหว่างวัน   
และสามารถบอกคนอื่นได้ว่าวันนีท้ าอะไรมาแล้วบ้าง  เข้าใจวิธีการท างานที่สมบูรณ์  เช่น  กิจกรรม
การเล่นหรือสื่อสารกับคนอ่ืน ให้ส าเร็จด้วยตนเอง   

    3) สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิ่ งทีเคยมีประสบการณ์มาแล้วผ่าน
กิจกรรมการใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองไปสู่กิจกรรมอืน่ๆ ที่มีเป้าหมายคล้ายคลึง 
กัน 
     4) สามารถสร้างทางเลือ กที่หลากหลายเกี่ ยวกับสิ่ งที่ต้องการผ่านการ
สื่อสารโดยใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

  3.1.3)  ความส าคัญของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
                     การเรียนรู้ของมนุษย์เกิ ดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  แต่ละคน

เรียนรู้ได้ดี   แตกต่างกัน  บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการได้ยิน   การมองเห็น   หรือบางคนเรียนรู้ได้ดีจาก
ประสบการณ์ที่ได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  คนเรามักจะแสดงวิธีการเรียนรู้วิธีใดวิธีหนึ่ งเด่นชัดกว่า
วิธีอืน่ ๆ  และมีแนวโน้มว่าจะใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเองเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประสบการณ์ให้
ตนเองเพื่ อเข้าใจสิ่ งแวดล้อม   และสร้างเป็นองค์ความรู้เก็บไว้ใช้ในยามที่ จ าเป็น   การที่ครูผู้สอน   
ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ ยวข้องหรือผู้ใกล้ชิดรู้ว่าบุคคลออทิสติกมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรจะน าไปสู่การ
พฒันาบุคคลออทิสติกได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
    แนวทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับบุคคลออทิสติก  คือ  การเรียนรู้จาก
รูปภาพ แผ่นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ   (Watson, 1989; Hodgdon, 1995; Quill, 1997; Winter, 2003; 
Bergeson et al, 2008  อ้างถึงใน  สมพร หวานเสร็จ, 2552 : 50)  ดังนัน้โรงเรียนควรใช้สื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านการมองซึ่ งเป็นวิธีการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกกลุ่มนี้ ผ่านการมองรูปภาพ   โดย
รูปภาพนั้นแสดงกิจกรรมที่ บุคคลออทิสติกจะต้องท าในแต่ละวัน   น าเสนอทางเลือกที่ หลากหลาย
และสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน  ผู้ใหญ่หลายคนก็ใช้การสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมอง   เช่น  ปฏิทิน  ตารางงานในแต่ละวัน   ตารางโทรทัศน์  รายการภาพยนตร์  
หนังสือท าอาหาร   การท าบันทึกรายการ   หรือการท าแผนผังหรือแผนที่ ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทรอบ
ข้าง  การด าเนินชวีิตที่เหมือนกับคนทั่วไปและความอดทนในการท างานได้ส าเร็จสมบูรณ์ตามเวลา
ที่ก าหนด   การใช้สื่ อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองมาเป็นสื่ อในการสอนวิชาต่างๆ  จะท าให้
ครูผู้สอนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลออทิสติกได้ง่ายขึ้ น  ลดข้อจ ากัดของบุคคลออทิสติกที่
มีปัญหาการสื่อสาร  โดยใช้รูปภาพมาเป็นสื่อสนับสนุนการสื่อสารโดยการพูด  ช่วยให้การเรียนการ
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สอนในรายวิชานั้นๆ  บรรลุตามจุดประสงค์  เพราะครูกับนักเรียนออทิสติกสื่ อสารได้ตรงกันและมี
ความเข้าใจในเนือ้หาที่จัดเรียนการสอนตรงกัน  ดังแสดงในรูปภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพเปรียบเทียบการสอนโดยพูดอย่างเดียวกับการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 
 
 
 
 

ภาพล าดับกิจกรรมท าให้เด็กเข้าใจกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
   

3.1.4) บทบาทของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
                     นักเรียนหลายคนที่ มีภาวะออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม  เรียนรู้

ผ่านการมองได้ดี   ซึ่งในความเป็นจริงคนทั่ วไปหลายคนก็เรียนรู้ได้ดีโดยวิธีนี้  สื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมองมีประโยชน์ส าหรับบุคคลออทิสติกทุกคนโดยไม่ค านึงถึงระดับเชาวน์ปัญญา
และทักษะการสื่อสาร การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองไม่ได้ใช้ส าหรับนักเรียนที่ ไม่มีภาษาพูด
เท่านัน้แต่บุคคลออทิสติกที่มีทักษะการพูดดีอยู่แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการใช้รูปภาพมาส่งเสริม
การเรียนรู้ได้   บุคคลออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมบางคนที่ สามารถพูดได้ดีแต่อาจจะไม่
เข้าใจความหมายของสิ่งที่พูดหรือไม่เข้าใจค าสั่งของคนอ่ืน บ่อยครั้งที่บุคคลออทิสติกไม่สามารถที่
จะจัดการกับข้อมูลที่ ได้รับมาซึ่ งสังเกตได้  บุคคลออทิสติกไม่สามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง
ในทันทีหรือเหมาะสมกับสถานการณ์นั้ นๆ บุคคลออทิสติกบางคนสามารถพูดค าศัพท์ได้แต่ไม่
สอดคล้องกับความเข้าใจหรือไม่สอดคล้องกับสิ่ งที่ต้องการกระท า   ส่วนในบุคคลออทิสติกที่ มี
ปัญหาทักษะการคิดหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้ น  เมื่อได้มองเห็น
รูปภาพเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องท าหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เขาจะต้องเผชิญ   การตัดสินใจใช้รูปภาพ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  ครูผู้สอน   ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ ยวข้องควรตัดสินใ จใช้รูปภาพมา
พัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก เมือ่บุคคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมดังนี้ 
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    1)  ไม่สามารถท าตามค าสั่งอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง 
    2)  มักจะยืนมองหรือจูงมือคนรู้จักเมื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
    3)  เดินไปมาไม่หยุด 
    4)  หงุดหงิด โมโหง่าย 
    5)  ท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดต่อเน่ืองกันนานเกินความเหมาะสม 
    6)  แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เพือ่บอกความต้องการ 
    ผู้เกี่ ยวข้องกับบุคคลออทิสติกจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตลอดเวลากับความ
พยายามในการที่ จะพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  กิจกรรมทั่ วไปในชีวิตประ จ าวันดูเป็นสิ่ งที่
ยุ่งยากส าหรับบุคคลออทิสติกที่ จะท าความเข้าใจ   และไม่ใช่แค่เพียงความพยายามที่ จะช่วยลูก
เท่านัน้ ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องยังต้องอดทนกับการถูกคนรอบข้างในสังคมถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่มีความหมายหรือไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล
ออทิสติกในการแสดงพฤติกรรมที่ มีความหมายต่อครอบครัว  ต่อตัวเองและต่อเพื่ อนๆ  นั้น
ผู้เกี่ยวข้องพึงระลึกไว้ว่า   ถ้าครูผู้สอน   ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ ยวข้องไม่ตามใจ   บุคคลออทิสติกจะเชื่ อ
ฟัง  บุคคลออทิสติกสามารถท าลายข้าวของได้ตลอดเวลา   และรู้ตัวว่าต้องท าอะไรเพราะเขาเคยท า
มาแล้วเป็นพันครัง้  และต้องการท าในสิ่งที่เขาต้องการเสมอ 
   ถ้าบุคคลออทิสติกท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งนานๆ  อย่างไม่มี
ความหมายหรือแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้ งในแต่ละวัน   การใช้
รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองจะช่ วยให้การด าเนินกิจกรรมในแต่ละวันของบุคคลออทิ
สติกและครอบครัวเป็นไปด้วยดี   ซึ่งครูผู้สอน   ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ ยวข้องจะต้องให้เวลากับการ
เรียนรู้ในช่วงแรกของการเร่ิมใช้รูปภาพ   โดยบุคคลออทิสติกจะแสดงความคับข้องใจหรือไม่เข้าใจ
ความหมาย   ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง   หรือผู้เกี่ยวข้องควรกระตุ้นเตือนหรือจับมือบุคคลออทิสติกท า
จนส าเร็จในแต่ละงานตามที่ ก าหนดไว้    ซึ่งบุคคลออทิสติกจะเร่ิ มเรียนรู้ขั้นตอน ล าดับก่อน  หลัง 
และการท างานให้ส าเร็จทุกครั้ งก่อนเร่ิมท ากิจกรรมอื่ นๆ ต่อไป หลังจากใช้รูปภาพสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมองอย่างต่อเน่ื องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  1 สัปดาห์   บุคคลออทิสติกจะเร่ิ มเข้าใจ
ความหมายของรูปภาพและเร่ิ มท ากิจกรรมหรืองานที่ ก าหนดให้ในแต่ละช่วงเวลาด้วยตนเอง   เช่น  
การสวมรองเท้า ในตอนแรกต้องจับมือท า สาธิตและให้โอกาสฝึกด้วยตนเองซ้ าๆโดยการสาธิตควร
น าเสนอรูปภาพประกอบตามขั้นตอนตามล าดับ เมือ่เด็กสามารถท าได้ด้วยตนเอง  ครูหรือผู้ปกครอง
จะเป็นเพียงผู้คอยจัดรูปภาพที่ จ าเป็นตามขั้นตอนง่ายไปหายาก  และพบว่าเด็กมีความสุขที่ สามารถ
ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมทุกคร้ัง ดังแสดงในภาพ 
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ภาพขั้นตอนการสวมรองเท้า 

   
3.1.5) การวิเคราะห์งาน  (Task Analysis)   

              ผดุง อารยะวิ ญู (2542 : 65) ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์ งานไว้ ว่า การ
วิเคราะหง์านเปน็การจ าแนกเน้ือหาที่จะสอนเป็นขัน้ตอนย่อยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงล าดับจาก
ง่ายไปหายาก พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละขขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
             ศูนย์พัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย  (2539 : 104 อ้างถึงใน เรวดี หงษ์สุด
ตา, 2553 : 41) ให้ความหมายหลักการวิเคราะห์งานไว้ว่า เป็นการน าพฤติกรรมตามรายการตรวจ
พฤติกรรมมาวิเคราะห์แยกเป็นขั้นตอนย่อย  เพื่อสะดวกในการสอนเด็กแต่ละขั้น  จะเร่ิมจาก
พฤติกรรมที่เด็กท าได้ง่ายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยจนบรรลุเป้าหมาย 
             สรุปได้ว่า   การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน โดยน าหลักการวิเคราะห์มาเป็นการแยกงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบ
ขั้นตอนการฝึกในแต่ละทักษะ 
             งาน ในที่นี้  คือ  พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  หรือกลุ่มพฤติกรรมที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีทักษะหรือความรู้น้ันๆ แบ่งได้เป็น 2 งาน ดังนี้ 
           1. งานเป้าหมาย  (Target task) 
           2. งานย่อย  (Subtask) 
      วิธีวิเคราะห์งาน 

             การวิเคราะห์งาน  เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกวิธีหนึ่ง           
ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  (เบญจา    ชลธาร์นนท์  และศิริวิมล  ใจงาม .  2543 : 96, อ้างถึงใน เรวดี               
หงษ์สุดตา, 2553 : 41) 

1. ก าหนดงานเป้าหมาย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2. วิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนย่อย หรืองานย่อย 
3. จัดล าดับของงานย่อย 
4. วิเคราะห์โดยก าหนดทักษะบังคับเบื้องต้น 
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5. จัดล าดับทักษะบังคับเบื้องต้น 
6. จัดท าแผนภูมิ (Flow Chart หรือ Sequence Chart) 
7. ท าสอบ 
8. จัดประเภทพฤติกรรมเป้าหมาย 
9. สอนโดยอธิบายไปตามขั้นตอน  แต่บางคร้ังต้องสอนโดยบูรณาการ

ขั้นตอนย่อยเข้าด้วยกัน 
    ประกฤติ พูลพัฒน ์(2546 : 73) กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์งานไว้ ดังนี้ 
    1. แบ่งงานแต่ละงานเป็นขั้นตอนการท าย่อยๆ ได้มากเท่าที่คิดว่าจ าเป็น 

2. ระบุทักษะย่อยที่เป็นขั้นตอนส าคัญไว้ว่าคืออะไร 
3. สอนให้เด็กท างานที่ก าหนดได้ส าเร็จ 
4. แก้ไขดัดแปลงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ 

ในบางทักษะได้ 
    ศรียา นิยมธรรม  (2534 : 95 อ้างถึงใน  เรวดี หงษ์สุดตา , 2553 : 42) กล่าวว่า วิธี
วิเคราะห์งาน  เป็นการน าเอางานที่จะเรียนรู้มาแบ่งย่อยเป็นขั้นตอนโดยละเอียด จากง่ายไปยาก
ตามล าดับ ประกอบกับการใช้แรงเสริมอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เด็กประสบความส าเร็จตามศักยภาพ
ได้ในที่สุด การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานจึงจ าเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  โดยเร่ิมจาก
สิ่งที่เด็กท าได้ไปยังสิ่งที่ยากและซับซ้อนการจัดล าดับขั้นเป็นการให้โอกาสเด็กก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
    กล่าวได้ว่า วิธีการวิเคราะห์งาน เร่ิมต้นจากการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ  และน า
ขั้นตอนจากการแบ่งงานไปฝึกเด็กจนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ 

3.1.6) ประเภทของการใช้รูปภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
              ประเภทของกา รใช้รูปภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  มีหลาย
ประเภทที่สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและในชุมชน  เพราะมีแนวทางการใช้เหมือนกัน  แต่จุดประสงค์
ของการใช้อาจจะแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ  ประเภทของการใช้รูปภาพที่สนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านการมองโดยทั่วไปที่นิ ยมใช้มี 5  ประเภท  ประกอบด้วย    (Watson, et al.,1989 ; 
Buffington, Krantz, McClannahan, and Poulson, 1998 ; Hodgdon,2000; Winter, 2003; Vicker, 
2004  อ้างถึงใน  สมพร  หวานเสร็จ, 2552 : 54) 
              1. การใช้รูปภาพแสดงตารางเวลาและกิจกรรม 

     ตารางเวลารูปภาพเป็นการวางแผนกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในแต่ละ
วัน  ต้ังแต่ตอนเช้า กลางวัน ตอนเย็นหรือกิจกรรมที่ต้องท าในระหว่างสัปดาห์ โดยการจัดท าจะเป็น
การเรียงล าดับกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนดจ านวนกิจกรรมและระยะเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการ
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จ าเป็นของแต่ละคน  บุคคลออทิสติกบางคนจะรู้สึกกังวลเมื่อเห็นรูปภาพที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องจัดให้ท าในตารางกิจกรรมแต่ละวันจ านวนมากเกินไป  ฉะนั้นในการจัดตารางรูปภาพที่
จะให้บุคคลออทิสติกท าครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องควรแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ เช่น 
กิจกรรมก่อนรับประทานอาหาร กลางวัน  กิจกรรมหลังรับประทานอาหารกลางวัน หรือกิจกรรม
ก่อนเข้านอน 

        ในการท ากิจกรรมบุคคลออทิสติกบางคนต้องเห็นภาพรวม (Big 
picture) ของกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องท าในแต่ละวันก่อน   ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องควรให้บุคคลออทิสติกมีส่วน ร่วมในการสร้างตารางรูปภาพกิจกรรมในแต่วันร่วมกับ
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้องด้วย   ซึ่งตารางที่สร้างขึ้นต้องครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาพรวม
และกิจกรรมที่แบ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ  ถ้าครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องไม่แน่ใจในการจัด
ตารางกิจกรรมประจ าวันให้แก่บุคคลออทิสติกครูผู้สอนผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง ไม่ควรลังเลที่จะ
สอบถามครูที่สอนบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในโรงเรียนและกิจกรรมใดที่
บุคคลออทิสติกท าได้ดี    

        ในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัต รประจ าวันเด็กออทิสติกคร้ังนี้  เลือกเฉพาะตารางกิจกรรมมาใช้ในการฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
               2. การใช้รูปภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

              ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกนั้น มีค าถามหนึ่งที่
ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องมักจะถามบุคคลออทิสติกบ่อย ๆ คือ “วันน้ีลูกท าอะไรบ้าง ” และ
บุคคลออทิสติกในกลุ่มออทิสติกสเป็กตรัมมักจะไม่สามารถตอบค าถามนี้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
หรือผู้เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากบุคคลออทิสติกกลุ่มออทิสติกสเป็กตรัม มีปัญหาพื้นฐานดังนี้ คือ 1) การ
ย้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา  2)  ความเข้าใจค าถามที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
คนอ่ืนถาม และ  3)  การจัดการกับกระบวนการคิดในสมอง   เป็นต้น  จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ถ้า
ถามในบุคคลออทิสติกที่มีอายุมากขึ้นจะตอบว่า “ไม่รู้”  หรือ  “ไม่ได้ท าอะไรเลย” 

   ดังนั้ นการใช้สื่ อรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองส าหรับ
บุคคลออทิสติกนัน้  ครูผู้สอน ผู้ปกครอง  หรือผู้เกี่ยวข้อง  ควรมีการใช้ค าถามเพื่ อฝึกให้บุคคลออทิ
สติกมีการย้อนคิดเหตุการณ์ที่ ผ่านมา “วันน้ีหนูท าอะไรมาบ้าง ”  ค าถามนี้ เป็นสิ่งที่ยุ่งยากส าหรับ
บุคคลออทิสติกในการค้นหาค าตอบมากกว่าการตอบค าถามว่า   “วันน้ีหนูจะท าอะไร”  ครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง   หรือผู้เกี่ยวข้องควรถามทุกคร้ั งหลังจากที่ บุคคลออทิสติกท ากิจกรรมที่ ก าหนดให้ตาม
ขัน้ตอนส าเร็จลง  เพราะบุคคลออทิสติกจะเรียนรู้ว่าหลังจากท าเสร็จแล้วครูผู้สอน  ผู้ปกครอง   หรือ
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ผู้เกีย่วข้อง  จะต้องถามว่าท าอะไรบ้าง บุคคลออทิสติกจะพยายามจดจ าและย้อนคิดสถานการณ์ที่ ได้
กระท าแล้วในช่วงแรกของการใช้กิจกรรมบุคคลออทิสติกจะรู้สึกเครียดครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกีย่วข้องควรให้ความช่วยเหลือโดยการพูดน าแล้วให้บุคคลออทิสติกเลือกรูปภาพด้วยตนเอง 
    3. รูปภาพประกอบแบบตรวจสอบรายการ 

             รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองประเภทนี้จะเป็นการแบ่ง
กิจกรรมที่บุคคลออทิสติกจะต้องท าออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ  เพื่อให้บุคคลออทิสติกประสบ
ผลส าเร็จ เด็กกลุ่มออทิสติกสเป็กตรัมบางคนสามารถท ากิ จกรรมที่แบ่งย่อยบางขั้นตอนให้ส าเร็จ  
จากการศึกษา พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคคลออทิสติกท ากิจกรรมไม่ส าเร็จ คือ บุคคลออทิสติกไม่
รู้ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง กรณีนี้ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้บุคคลออทิสติก
ประสบความส าเร็จได้โดยครูผู้สอน ผู้ปกค รองหรือผู้เกี่ยวข้องท ารายการที่บุคคลออทิสติกจะต้อง
ท าว่ามีอะไรบ้างแล้วให้บุคคลออทิสติกท าเคร่ืองหมายหน้าข้อที่ท าเสร็จแล้วหรือแยกขั้นตอนการ
ท างานในแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถท ากิจกรรมต่างได้ด้วยตนเองทีละ
ขั้นตอนง่ายๆ   ประสบความส าเร็จด้วยตน เองแบบตรวจรายการหรือแบบรวบรวมรายการ เป็นการ
แบ่งขั้นตอนการท ากิจกรรม   เป็นขั้นตอนย่อยๆ   เพื่อให้บุคคลออทิสติกประสบความส าเร็จในทุก
กิจกรรมและรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง 

4. การใช้รูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
            รูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ใช้ในการเตรียมความพร้อม
แก่บุคคลออทิสติกในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  นอกจากนั้น
ยังเป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจในเร่ืองของบทบาททางสังคมของบุคคลและสามารถ
ปฏิบัติตนตามบทบาทที่ควรจะเป็นอย่างเหมาะสมรูปภาพสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่ น 
มารยาทบนโต๊ะรับประทานอาหาร พฤติกรรมก่อนเข้านอนหรือ มารยาทการวางตัวในขณะที่อยู่ใน
สังคม ข้อมูลเหล่านี้ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องอาจจะท าขึ้นโดยเขียนกติกา หรือข้อควร
กระท าในสถานการณ์ต่างๆ ในแผ่นกระดาษขนาด 3x5 นิ้วหรือมีขนาดเท่ากับนามบัตร ขึ้นอยู่ควา ม
ต้องการจ าเป็นของบุคคลออทิสติกแต่ละคน 
    5. การใช้รูปภาพสนับสนุนการสร้างทางเลือก 

           สื่อสนับสนุนการสื่อสารกับเด็กขั้นพื้นฐาน อย่างหนึ่งคือ กระดาน
ทางเลือก  เพื่อให้ข้อมูลเด็กในการเร่ิมต้นสื่อสารผ่านการมอง  เช่น การเลือกขนมแบบต่างๆ ในแฟ้ม
รูปภาพที่ครู ให้เป็นสิ่งเสริมแรง  การใช้กระดานทางเลือกมีประโยชน์ต่อเด็ก คือ ท าให้เด็กเรียนรู้ 
การชี้  การบอกความต้องการ  เด็กจะเร่ิมเข้าใจวิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการแก่บุคคลอ่ืน
และรู้จักเลือกสิ่งที่ต้องการ กระดานทางเลือก นี้ สามารถน ามาใช้ได้กับเด็กพิการรุนแรงทุก ประเภท 
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เพื่อเป็นการฝึกริเร่ิมการสื่อสารและกระบวนการคิดเพื่อเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ  การสร้างกระดาน
สื่อสาร เป็นการสร้างรายการต่างๆ ให้มีความหลากหลายของทางเลือก  เช่น  กิจกรรมนันทนาการที่
ต้องการ   ใครที่ต้องการท างานด้วย  ร้านอาหารที่ต้องการจะไปทานอาหาร  ห้า งสรรพสินค้าอะไรที่
ต้องการไปซื้อของ  เพลงอะไรที่ต้องการร้อง   เกมอะไรที่ต้องการเล่น รองเท้าแบบไหนที่ต้องการ
สวม ของเล่นอะไรที่ต้องการเล่น สถานที่ไหนที่ต้องการไปพักผ่อน  อาหารเช้าที่ต้องการทาน  
ต้องการร่วมกิจกรรมหรือไม่ต้องการ   กระดานทางเลือกเป็นรายการที่บอก ทางเลือกและให้โอกาส
คิดก่อนตัดสินใจกระท า  เช่น  การมอบหมายงานของครู ถ้าการมอบหมายงานของครูในแต่ละคร้ัง
นักเรียนมีโอกาสเลือกแล้วนักเรียนจะมีรู้สึกมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เรียนรู้การตัดสินใจและ
ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง   
  3.1.7)  การผลิตและใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
              ในการสร้างรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองควรด าเนินการดังนี้ 
         ขั้นตอนแรก  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ ยวข้องควรล าดับกิจกรรม
ระหว่างวันของบุคคลออทิสติกตั้ งแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอนว่ามีอะไรบ้าง  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและ
ผู้เกีย่วข้องควรยึดหลักการที่ว่าต้องเร่ิมจากสิ่งที่ง่ายๆ ก่อน บุคคลออทิสติกสามารถท าได้ด้วยตนเอง  
และขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ในการท ารูปภาพขึ้ นมาหนึ่ งรูปภาพนั้ นครูผู้สอน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกีย่วข้องควรค านึงถึงประโยชน์ในการน าไปใช้  วิธีการน าไปใช้และรูปภาพนั้ นสามารถแก้ปัญหา
หรือพัฒนาศักยภาพอะไรให้แก่บุคคลออทิสติก เช่น บุคคลออทิสติกมีปัญหาอย่างมากเวลาเข้านอน  
รูปภาพที่ ใช้ควรเป็นรูปภาพแสดงขั้ นตอนการเข้านอนแต่ละขั้ นหลังจากที่ ครูผู้สอนผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ลองใช้รูปภาพแล้วให้สังเกตว่าบุคคลออทิสติกและสมาชิกในครอบครัว ได้พักผ่อน
ตามที่ต้องการหรือไม่ 
    ขั้นตอนที่สอง ควรหารูปภาพที่ แสดงเวลาตามล าดับ  สถานที่ในการท า
กิจกรรม เช่น จัดท าแบบตรวจสอบรายการแปรงฟันว่ามีขั้ นตอนอะไรบ้าง  หลังจากนั้นจึงเข้านอน  
หรือหลังตืน่นอนแล้ว จัดท าแบบตรวจสอบรายการหวีผมว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 
   การเลือกรูปภาพและสือเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมอง 
    การเลือกรูปภาพและสื่อ  รวมทั้งการก าหนดจ านวนข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองมีรูปภาพจ านวนมากที่สามารถน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การใช้ สิ่งที่ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรค านึงถึง คือ 
    1) รูปภาพนั้นต้องสอดคล้องกับความสามารถที่บุคคลออทิสติกท าได้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจของบุคคลออทิสติกและคนรอบข้าง 
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    2) รูปภาพนั้นต้องง่ายส าหรับครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการ
เสาะหาและจัดท าให้แก่บุคคลออทิสติก 
   วัสดุอื่นๆ 

วัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลิตเป็นรูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่
หาได้ง่ายในบ้านหรือในโรงเรียน  รายการวัสดุในการจัดท าประกอบด้วย  กระดาษโครงสร้าง  
กระดาษ A4 กาววงแหวน อัลบั้มรูปขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป ดินสอ สีเทียน กระดาษการ์ด เทปกาว 

เทปหนามเตย  
ถูกน ามาใช้จ านวนมากในการท ารูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอน 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรซื้อเป็นม้วน  เทปหนามเตยมี  2 ลักษณะ  คือด้านที่เป็นตัวผู้  คือด้านที่
แข็ง มีลักษณะเป็นห่วงๆ  อีกลักษณะหนึ่ง  คือ ด้านที่เป็นตัวเมีย  มีลักษณะเป็นฝอย  นิ่มๆ ในการติด
เทปหนามเตยนั้นครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องควรติดด้านที่เป็นตัวผู้ไว้กับแผ่นโครงสร้างอยู่
กับที่และติดแผนตัวเมียไว้ด้านหลังรูปภาพ 

แผ่นเคลือบพลาสติก 
การใช้แผ่นเคลือบพลาสติกกับกระดาษเป็นการยืดอายุการใช้งานของ

แผ่นรูปภาพที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้จากการดึง  การเคี้ยว  หรือบุคคลออทิสติกบางคนที่มีน้ าลาย
ไหล หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  แผ่นเคลือบควรมีลักษณะที่ทนทาน  แข็งแรง  ยืดหยุ่นได้  
ขนาดความหนาของแผ่นเคลือบควรขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลออทิสติก  และแผ่นเคลือบนี้
โรงเรียนควรสนับสนุนแก่ครูและครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในกา รน ามาท าเป็นแผ่น
รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก 

การก าหนดจ านวนข้อมูลส าหรับจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ
มอง 

การจัดท ารูปภาพให้ชัดเจนครอบคลุมประกอบด้วยความถูกต้องแม่นย า
ของข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการท างานให้ส าเร็จของบุ คคลออทิสติกทั้งรูปภาพและค าศัพท์ที่ใช้  
รูปภาพที่เลือกมาควรมีความชัดเจนและเน้นให้เห็นกิจกรรมที่ต้องการให้ท ารูปภาพนั้นควรดึงดูด
ความสนใจของบุคคลออทิสติก  เช่น  รูปภาพแปรงฟัน  ควรประกอบด้วย  แปรงสีฟันและยาสีฟัน  
หรือ เน้นที่ ใบหน้าบุคคลออทิสติกที่มีแปรงสีฟันพร้อมยาสี ฟันอยู่ข้างๆ ปาก  ค าศัพท์ที่ใช้ต้องเป็น
ค าที่ชัดเจน เช่น ค าที่ใช้ประกอบการแปรงฟัน ควรประกอบด้วย  1) บีบยาสีฟันลงบนขนแปรงสีฟัน  
2) แปรงฟัน 3) เทน้ าลงในแก้ว 4) บ้วนปากให้สะอาด เป็นต้น ค าพูดที่ใช้ไม่ควรจะเป็นลักษณะของ
ความรู้สึกหรือนามธรรมเช่น  เหมาะสม  สวยงาม  เพราะจะท าให้บุคคลออทิสติกไม่เข้าใจและรู้สึก
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สับสน  เช่น  ควรใช้ค าว่า  แปรงฟันในห้องน้ าแทนการใช้ค าว่า  แปรงฟันในสถานที่ที่เหมาะสม                 
เป็นต้น (สมพร หวานเสร็จ, 2552 : 81-91) 
 3.2  การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือน ท่ีใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
  3.2.1)  การเสริมแรง  (Reinforcement)   
       พรรณี  ชูทัย  เจนจิต  (2528 : 300)  กล่าวว่า  เคร่ืองล่อใจต่างๆ  เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียน  ซึ่งหมายถึงการให้การเสริมแรง (reinforcement) 
     สกินเนอร์กล่าวว่า  ในชีวิตประจ าวันของคนเรา  รวมทั้งในห้องเรียนจะมี
การใช้แรงเสริมอยู่เสมอ (สุรางค์  โค้วตระกูล , 2545 : 194) และสกินเนอร์มีความเชื่อมั่นว่า แรง
เสริมเป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรม (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2545 : 193)   
         ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2548:56-57) กล่าวว่า จากผลงานการทดลองของ 
สกินเนอร์ที่ทดลองกับหนู และนกพิราบ ท าให้หลักการเรียนรู้ของพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่น ามาใช้
กับพฤติกรรมของมนุษย์  และน าไปสู่การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่วางเงื่อนไขให้ปฏิบัติมากมาย 
โดยที่หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดเพราะการ
ได้รับผลจากการกระท า (consequence) อย่างทันทีทันใด ผลที่ได้รับที่น าไปสู่ความพึงพอใจนี้ จะ
ส่งผลให้อินทรีย์ตอบสนองในลักษณะนั้นทั้งในด้านความถี่และคุณภาพ ในขณะที่ผลที่ไม่น่าพึง
พอใจลดความถี่และคุณภาพการตอบสนอง ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านหนังสือแล้วมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เขาก็จะอ่านบ่อยขึ้นอ่านได้เป็นระยะเวลานาน ตรงกันข้าม ถ้าพบว่าหนังสือเล่มนั้นไม่
สนุก เขาก็ไม่ตั้งใจอ่านและเลิกอ่านในที่สุด 
    ลิขิต  กาญจนาภรณ์  (2548 : 57)  ได้ให้ความหมายของตัวเสริมแรงบวก  
ไว้ว่า 
     ตัวเสริมแรงบวก  หมายถึง  สิ่งเร้าที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ  คนส่วนใหญ่
อยากได้ตัวเสริมแรงบวกนี้เป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้กับนักเรียนบ่อยมาก  พ่อแม่ก็เช่นเดียวกัน  ตัว
เสริมแรงนี้  ได้แก่  ค าชม  รางวัล  คะแนน  ดาว  นอกจากจะน ามาใช้เพื่ อเพิ่มพลังการตอบสนองให้
ดีขึ้นแล้ว  ก็ยังน ามาใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือให้หนีออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น สิ่งเร้า
นี้จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งล่อใจเด็กๆ  
     หลักการจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกที่กล่าวมานั้นจะ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้ นขึ้นอยู่กับผู้สอนคือ ครูผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักเรียนอย่างละเอียดก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร  มีปัญหาด้าน
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ใด ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยที่จะต้องพัฒนา  แล้วจึงเลือกเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน 
      สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  เด็กออทิสติกมักไม่มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับผลส าเร็จขั้นสุดท้ายของกิจกรรมที่ตนได้กระท าลงไป หรือไม่มีการรับรู้เร่ืองของคุณภาพ
ของงานที่ส าเร็จไป เช่น เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ไม่ได้ตรวจดูว่าตนเองแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่  หรือเมื่อ
หวีผมก็ไม่ส นใจว่าทรงผมเป็นทรงหรือไม่  เป็นต้น ดังน้ันจึงควรช่วยชี้แนะหรือช่วยเหลือเด็กให้
สนใจที่จะตรวจคุณภาพของผลส าเร็จของงานด้วย  (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555 : 11) 
   3.2.2)  การกระตุ้นเตือน (Prompting)   
         ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555 : 9) กล่าวว่ า การกระตุ้นเตือน  
(Prompting) คือ เทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรืองานที่ยากให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยครูเป็นผู้เร่ิมต้นให้ แล้วลดการช่วยเหลือลง 
เช่น จากการช่วยจับมือท า ครูช่วยเตือนความจ า เมื่อนักเรี ยนเรียนรู้ทักษะแล้ว ครูก็ลด การกระตุ้น
เตือนลงจนในที่สุดนักเรียนสามารถท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เอง โดยไม่ต้องกระตุ้นเตือนวิธีใด
เลย การใช้การกระตุ้นเตือนต้องวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต่อเน่ือง และชี้น า ก่อนที่
นักเรียนจะท าผิด ซึ่งแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ดังนี ้
       1. การกระตุ้นเตือนทางกาย  เช่น แตะมือนักเรียนเพื่อเตือนให้นักเรียนตัก
อาหารใส่ปากขณะก าลังฝึกการรับประทานอาหาร แตะศอกนักเรียนเพื่อเตือนให้หยิบหลอดยาสีฟัน
ขณะฝึกการแปรงฟัน  เป็นต้น 
      2. การกระตุ้นเตือนทางวาจา เช่น บอกให้นักเรียนหยิบช้อนวางลงใ นจาน  
ครูบอกให้ดึงเชือกผูกรองเท้าให้ตึง เป็นต้น 
       3. การกระตุ้นเตือนทางการเห็น เช่น การใช้ภาพสื่อความหมาย การให้
อ่านค าสั่ง เป็นต้น 
       4. การกระตุ้นเตือนโดยใช้ท่าทาง  เช่น  ชี้นิ้วให้นักเรียนหยิบแก้วน้ าแทน
การบอกด้วยวาจา เป็นต้น 

 3.3   การใช้กลวิธีก ารเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
   3.3.1)  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกโดยใช้ กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง (Visual Strategies) ดังนี ้
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    ด้านที ่1 การรับประทานอาหาร  
    -  ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติกโดย ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองฝึกการประทานอาหารตามขั้นตอนการตักอาหารเข้าปาก 
    ด้านที ่2 การแต่งกาย  
    -  ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติกโดย ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกายตามขั้นตอนการถอดเสื้อคอกลม 
    ด้านที ่3 การท าความสะอาดร่างกาย  
    -  ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติกโดย ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาดร่างกายตามขั้นตอนการฝึกอาบน้ าโดยใช้ขัน 
    ด้านที ่4 การขับถ่าย 
   -  ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะเด็กออทิสติกโดย ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่ายตามขั้นตอนการขับถ่ายอุจาระโดยใช้ชักโครก 
  3.3.2)  ขั้นตอนการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 
   ด้านที ่1 การฝึกการรับประทานอาหาร วิเคราะห์งานตามขั้นตอนดังน้ี 
     ขั้นตอนที่  1  จับช้อน-ซ้อม 
     ขั้นตอนที่  2  ตักอาหาร 
     ขั้นตอนที่  3  น าอาหารเข้าปาก 
     ขั้นตอนที่  4  เคี้ยว 
     ขั้นตอนที่  5 กลืน 
     ขั้นตอนที่  6  รวบช้อน  
   ด้านที่ 2 การฝึกการแต่งกาย วิเคราะห์งานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  จับชายเสื้อ 
ขั้นตอนที่  2  สอดแขนซ้ายออกจากเสื้อ 

      ขั้นตอนที่  3  สอดแขนขวาออกจากเสื้อ 
ขั้นตอนที่  4  จับคอเสื้อ 

      ขั้นตอนที่  5  ถอดเสื้อออกจากคอ 
   ด้านที ่3 การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย วิเคราะห์งานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ถือขัน 
ขั้นตอนที่  2  ตักน้ า 
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      ขั้นตอนที่  3  เทน้ าราดตัว 
      ขั้นตอนที่  4  หยิบสบู่ 
      ขั้นตอนที่  5  ถูสบู่ 
     ขั้นตอนที่  6  ถูตัว 
     ขั้นตอนที่  7  ตักน้ า 
     ขั้นตอนที่  8  เทน้ าราดตัว 
   ด้านที ่4 การฝึกการขับถ่าย วิเคราะห์งานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ยืนหันหลังให้ชักโครก 
ขั้นตอนที่  2  ถอดกางเกง 
ขั้นตอนที่  3  นั่งบนชักโครก 
ขั้นตอนที่  4  ถ่ายอุจาระ 
ขั้นตอนที่  5  จับสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  6  ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  7  เก็บสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  8  สวมกางเกง 
ขั้นตอนที่  9  กดชักโครก 

  

44.  .  กิจกรรมกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง การฝึกอบรมผู้ปกครอง 
  การด าเนินกิจกรรมในระหว่าง การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 10 กิจกรรม  ดังนี้  

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจง /ประเมินความรู้และความสามารถของ ผู้ปกครอง
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

กิจกรรมที่  2 อบรมให้ความรู ้เร่ือง กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
  (Visual Strategies) 

    กิจกรรมที่  3 อบรมให้ความรู ้เร่ือง การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือน  
ที่ใช้ร่วมกับการ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการ
ดูแล ช่วยเหลือ  ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                  
ออทิสติก 

     กิจกรรมที่  4 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการรับประทานอาหาร 
    กิจกรรมที่  5 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย 
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    กิจกรรมที่  6 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาด 
     ร่างกาย 
    กิจกรรมที่  7 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย 
       กิจกรรมที่  8 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการ   
      ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
     กิจกรรมที่  9 ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
     กิจกรรมที่  10 สรุปผล/ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองหลังเข้า 
     รับการฝึกอบรม 

    ด าเนินการ ใช้ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติก ใช้เวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ 10 กิจกรรม โดยด าเนินการ
ดังนี้   

 1. ขั้นก่อนการทดลอง ใช้ระยะเวลา  1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 1 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ประชุมชี้แจงและประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  (Pretest) 
ในสัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 2. ขั้นด าเนินการทดลอง ใช้ระยะเวลา เวลา  3 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 2 – 8 โดยอบรมให้
ความรู้เร่ือง กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) อบรมให้ความรู้การเสริมแรงทางบวก
และการกระตุ้น เตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือ  
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 4 ด้าน และจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ในสัปดาห์ที่ 1 
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 4 กันยายน 
2557 และในกิจกรรมที่ 9 ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน ในสัปด าห์ที่ 2 – 4 
ตั้งแต่วันที่ 8  กันยายน 2557 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557 
  3. ขั้นหลังการทดลอง ใช้ระยะเวลา  1 วัน ด าเนินกิจกรรมที่ 10 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
สรุปผลและประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Posttest) ใน
สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557  เวลา 08.30 – 16 .30 น. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกหลังการทดลอง
ที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน แสดง
ตามตาราง  ดังนี ้
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ตารางการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

สัปดาห์ กิจกรรม / วันที่ /เวลา 
หมายเหต ุ

(สถานที่/ผู้เกี่ยวข้อง) 

สัปดาห์ที่  1 

กิจกรรมที่  1 วันที่ 1 กันยายน 2557 สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติก 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

ประชุมช้ีแจง 
ประเมินวัดความรู้และ

ความสามารถของผู้ปกครองก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม  (Pretest) 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  2 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  3 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 
 

08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 
อบรมให้ความรู้  เรื่อง 

กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) 

อบรมให้ความรู ้ การเสริมแรง
ทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้
ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองใน การปฏิบัตกิิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  4
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  5 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  6 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  7 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 

08.30-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.30-16.30 น. 
การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึก 
การรับประทาน
อาหาร 

การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกการ 
แต่งกาย 
 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการท า
ความสะอาด
ร่างกาย 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการ
ขับถ่าย 
 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  8 
วันที่ 4 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 

08.30-16.30 น. 

จัดท าส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
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สัปดาห์ที ่
2-4 

 

กิจกรรมที่  9 
วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติก 

ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติกับเด็กออทิสติกที่บ้าน 
โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยคอยติดตามและให้ค าแนะน าที่บ้าน 

สัปดาห์ที่  5 
 

กิจกรรมที่  10 
วันที่ 29 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติกผู้วิจัย 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

สรุปผล 

ประเมินความรู้และ
ความสามารถของผู้ปกครอง
หลังเข้ารับการฝึกอบรม  

(Posttest) 
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5.  สื่อประกอบการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
      5.1 การน าเสนอความรู้โดยใช้โปรแกรม PowerPoint  
      5.2  เอกสารความรู้ 
      5.3 ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
      5.4 คู่มือส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 

  
6.  แผนการจัดกิจกรรม 
  แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 10 กิจกรรม ดังนี้ 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง/ประเมินความรู้และความสามารถของ  
     ผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู ้เร่ือง กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  

 (Visual Strategies) 
  แผนการจัด กิจกรรมที่  3  อบรมให้ความรู ้เร่ือง การเสริมแรงทางบวกและการ 
     กระตุ้นเตือน ที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน 
     การมองฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือ ตนเองในการ 
     ปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
  แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการรับประทาน 
     อาหาร 
 แผนการจัด กิจกรรมที่ 5 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย 
 แผนการจัด กิจกรรมที่ 6 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความ 
     สะอาดร่างกาย 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะ 
     การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
     เด็กออทิสติก 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 

  แผนการจัด กิจกรรมที่ 10  สรุปผล/ประเมินความรู้และความสามารถของ 
     ผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
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7.  การวัดและการประเมินผล  
  การวัดการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้ปกครอง เพื่อฝึก ทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประกอบด้วย 
  7.1)  แบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 7.2)  แบบประเมินความสามรถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม     
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่   1  ประชุมชี้แจง/ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง  
     ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

เวลา  08.30 – 09.00  น.         สถานท่ี     ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา  1  จังหวัด
นครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  
1.2 เพื่อประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  

2. เนื้อหาสาระ 
2.1 ประชุมชี้แจงผู้ ปกครองเกี่ยวกับการ ฝึกอบรมผู้ ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
2.2  ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
3. วิธีการ 

3.1 การประชุมชี้แจง 
3.2 การประเมินความรู้ 
3.3 การประเมินความสามารถ 

4. สื่อ/อุปกรณ์  
4.1 การน าเสนอโดยใช้โปรแกรม  PowerPoint 
4.2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 
4.3 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
ด้านที่ 2 การแต่งกาย 
ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย  
ด้านที่ 4 การขับถ่าย 

4.4 อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก 
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5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
5.1 ประเมินความรู้ผู้ปกครองก่อนท าการฝึกอบรม ผู้ฝึกน าแบบทดสอบแจกให้

ผู้ปกครองคนละ 1 ฉบับ และอธิบายลักษณะแบบทดสอบและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
เพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที เมื่อ
ครบก าหนดเวลา ผู้ฝึกก็บรวบรวมแบบทดสอบ 

5.2 ประเมินความสามารถผู้ปกครอง ก่อนท าการฝึกอบรม  ผู้ฝึกอธิบายเกี่ยวกั บการ
ประเมินความสามารถของผู้ปกครองก่อนรับการฝึกอบรม   โดยให้ผู้ปกครอง ปฏิบัติการฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก  ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
รับประทานอาหาร  ด้านการแต่งกาย  ด้านการท าความสะอาดร่างกาย   และด้านการขับถ่าย ผู้ฝึก
เตรียมอุปกรณ์ในการฝึก ดังนี ้
   5.2.1 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก ใน  4  ด้าน คือ การรับประทานอาหาร การ
แต่งกาย การท าความสะอาดร่างกาย และการขับถ่าย 
  5.2.2 อุปกรณ์ในการ ฝึกทักษะการ ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันกับเด็กออทิสติก 

5.3 ในการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก  ใช้อุปกรณ์จริงในการประเมินการฝึก ทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวั นกับเด็กออทิสติก   2 ด้าน  คือการ
รับประทานอาหารและการแต่งกาย  ส่วนการขับถ่ายและการท าความสะอาดร่างกายให้ผู้ปกครอง
ฝึกตามขั้นตอนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริง  เนื่องจากจะรบกวนภาวะส่วนตัว (private) ของเด็ก     
ออทิสติก  

5.4 ผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกประเมิน ความสามารถของผู้ปกคร องในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก 

5.5 ผู้ฝึกอธิบายถึงความส าคัญของการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   

5.6 ผู้ฝึกบอกวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษ ะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   คือ เพื่อฝึกอบรมผู้ปกครองให้สามารถฝึกเด็ก
ออทิสติกในการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ โดยเน้นฝึกให้ผู้ปกครองให้
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Stategies) เพื่อฝึกทักษะกา รดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประกอบด้วย 4  ด้าน  คือ 
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ด้านที่ 1 การรับประทานอาหาร 
 ด้านที่ 2 การแต่งกาย 

ด้านที่ 3 การท าความสะอาดร่างกาย  
ด้านที่ 4 การขับถ่าย 

5.7 ผู้ฝึกบอกขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ในการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ใช้เวลาด าเนินกิจกรรม 5 สัปดาห์  
สัปดาห์ 10 กิจกรรม  

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจง /ประเมินความรู้และความสามารถของ ผู้ปกครอง
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

กิจกรรมที่  2 อบรมให้ความรู้ เร่ือง กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
     (Visual Strategies) 
    กิจกรรมที่  3 อบรมให้ความรู้ เร่ือง การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือน  

ที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการ
ดูแล ช่วยเหลือ ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                  
ออทิสติก 

     กิจกรรมที่  4 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการรับประทานอาหาร 
    กิจกรรมที่  5 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการแต่งกาย 
    กิจกรรมที่  6 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการท าความสะอาด 
     ร่างกาย 
    กิจกรรมที่  7 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกการขับถ่าย 
      กิจกรรมที่  8 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการ   
     ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
     กิจกรรมที่  9 ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
     กิจกรรมที่  10 สรุปผล/ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองหลังเข้า 
     รับการฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
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สัปดาห ์ กิจกรรม / วันที่ /เวลา 
หมายเหต ุ

(สถานที่/ผู้เกี่ยวข้อง) 

สัปดาห์ที่  1 

กิจกรรมที่  1 วันที่ 1 กันยายน 2557 สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติก 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

ประชุมช้ีแจง 
ประเมินวัดความรู้และ

ความสามารถของผู้ปกครองก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม  (Pretest) 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  2 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  3 
วันที่ 2 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 
 

08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 
อบรมให้ความรู้  เรื่อง 

กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) 

อบรมให้ความรู ้ การเสริมแรง
ทางบวกและการกระตุ้นเตือนที่ใช้
ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองใน การปฏิบัตกิิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  4
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  5 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  6 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

กิจกรรมที่  7 
วันท่ี 3 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 

08.30-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.30-16.30 น. 
การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึก 
การรับประทาน
อาหาร 

การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่าน
การมองฝึกการ 
แต่งกาย 
 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการท า
ความสะอาด
ร่างกาย 

การใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการ
มองฝึกการ
ขับถ่าย 
 

สัปดาห์ที่  1 
 

กิจกรรมที่  8 
วันที่ 4 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครอง 

08.30-16.30 น. 

จัดท าส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

สัปดาห์ที ่
2-4 

กิจกรรมที่  9 
วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
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ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติกับเด็กออทิสติกที่บ้าน 
โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยคอยติดตามและให้ค าแนะน าที่บ้าน 

เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติก 

สัปดาห์ที่  5 
 

กิจกรรมที่  10 
วันที่ 29 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 1 
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย, 
ผู้ปกครองและเด็ก
ออทิสติกผู้วิจัย 

08.30-09.00 น. 09.00-16.30 น. 

สรุปผล 

ประเมินความรู้และ
ความสามารถของผู้ปกครอง
หลังเข้ารับการฝึกอบรม  

(Posttest) 
 

5.8 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองซักถามหากมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับ การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ป กครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิ จวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest)  

6.2  การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมินก่อนการ
ฝึกอบรม (Pretest)   
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี  2 อบรมให้ความรู้  เร่ือง  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) 
เวลา    08.30 - 12.00  น. สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง  กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง                                   

(Visual Strategies) 
2. เนื้อหาสาระ 

2.1 กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   (Visual Strategies) 
3. วิธีการ 

3.1  การอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
4. สื่อ/อุปกรณ์ 

4.1 การน าเสนอความรู้โดยใช้โปรแกรม  PowerPoint   
4.2 เอกสารความรู้ 

5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
5.1 ผู้ฝึกอธิบายถึงเหตุผลเกี่ยวกั บการใช้ กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง                        

(Visual  Strategies) ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็ก
ออทิสติก ว่าเกี่ยวข้องกับการฝึกเด็กออทิสติกอย่างไร   

5.2 ผู้ฝึกอธิบายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   
(Visual Strategies) โดยมีเนื้อหา/สาระ  ดังนี ้  

5.2.1 หลักการและแนวคิดของ กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   (Visual 
Strategies)   

5.2.2 ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
5.2.3 ความหมายของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
5.2.4 ความส าคัญของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
5.2.5 บทบาทของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  
5.2.6 การวิเคราะห์งาน  (Task Analysis)   
5.2.7 ประเภทของการใช้รูปภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
5.2.8 การผลิตและใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
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5.3 ผู้ฝึกอธิบายสรุปเนื้อหาสาระของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   (Visual Strategies)  
ให้ผู้ปกครองฟังอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวน 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในก ารฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม  (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2  การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมิ นความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  3  อบรมให้ความรู้  เร่ือง   การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือน ที่ใช้ 
ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะกา รดูแลช่วยเหลือ  
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

เวลา   13.00-16.30  น. สถานท่ี   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่ือง  การเสริมแรงทางบวกและการกระตุ้นเตือน ที่ใช้ 

ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ  ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร  
ประจ าวันเด็กออทิสติก  

2. เนื้อหาสาระ 
2.1 การเสริมแรงทางบวก ที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือ ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
2.2 การกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือ ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
3.  วิธีการ 

3.1 การอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
4. สื่อ/อุปกรณ์ 

4.1 การน าเสนอความรู้โดยใช้โปรแกรม  PowerPoint   
4.2 เอกสารความรู้ 

5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
5.1 ผู้ฝึกอธิบายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง  การเสริมแรงทางบวกและการ

กระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

5.2 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองจับคู่กันผลัดกันฝึกปฏิบัติ ในเร่ืองของ การเสริม แรงทางบวก  
(Positive  Reinforcement) และการกระตุ้นเตือน  (Prompting) โดยมีผู้ ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอยให้
ค าแนะน า  
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6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรูโ้ดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ 

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม  (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2  การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  4  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านการรับประทานอาหาร 

เวลา    08.30-10.00  น.     สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการม องเพื่อฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านการรับประทานอาหาร 
1.2 เพื่อให้มีความสามารถในการ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ มองเพื่อฝึกทักษะการ

ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการรับประทานอาหาร 
2. เนื้อหาสาระ 

2.1 การใช้กลวิธี การเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูและ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเดก็ออทิสติก  ด้านการรับประทานอาหาร  

3. วิธีการ 
3.1 การอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
3.2 การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอ ง (Visual Strategies)  

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

5.1 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองศึกษา  “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง  (Visual  Strategies) ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก” โดยผู้ฝึกอธิบายองค์ประกอบโดยรวมของคู่มือว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง    

5.2 ผู้ฝึกอธิบายถึงการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies) ในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ในด้านการรับประทาน
อาหาร  โดยอธิบายขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือ ส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านก ารมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 
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5.3 ผู้ฝึกสาธิตการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบั ติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ในด้านการรับ ประทาน
อาหาร โดยสาธิตขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือส าหรับผู้ปกครอง กา รใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง  (Visual  Strategies) ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  ดังนี้  

5.3.1 ผู้ฝึกน าตารางกิจกรรมติดไว้กับผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ที่จะใช้ฝึกเด็ก                  
ออทิสติก 

5.3.2 ผู้ฝึกเตรียมรูปภาพสนับสนุน กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอน
การฝึกการรับประทานอาหาร 

5.3.3 ผู้ฝึกน ารูปภาพสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอนการฝึก
การรับประทานอาหาร  ติดในตารางกิจกรรมตามขั้นตอน  ดังนี้  

ขัน้ตอนที่  1  จับช้อน-ซ้อม 
   ขั้นตอนที่  2  ตักอาหาร 
   ขั้นตอนที่  3  น าอาหารเข้าปาก 
   ขั้นตอนที่  4  เคี้ยว 
   ขั้นตอนที่  5 กลืน 
   ขั้นตอนที่  6  รวบช้อน  

5.3.4 ผู้ฝึกบอกเด็กออทิสติกว่าจะฝึกการรับประทานอาหาร ตามรูปภาพ
ขั้นตอนที่ติดไว้ในตารางกิจกรรม  โดยล าดับขั้นตอนอีกครั้ง 

5.3.5 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่ 1 โดย ชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 1  จับช้อน – ส้อม”  โดยผู้ฝึก
ใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่ อเด็ก
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.6 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่ 2 โดย ชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 2  ตักอาหาร ”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิ
สติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่อง กิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 
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5.3.7 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอ นที่  3  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 3  น าอาหารเข้าปาก ”   โดยผู้
ฝึกใช้การกระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.8 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  4  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 4  เคี้ยว”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตอืนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.9 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  5  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิ จกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 5  กลืน”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุ ดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.10 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  6  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 6  รวบช้อน”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นต อน  และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.11 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองจับคู่กันผลัดกันฝึกปฏิบัติ   โดยมีผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอย
ให้ค าแนะน า    

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม  (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2  การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
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ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  5  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึก ทักษะการดูและช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านการแต่งกาย  

เวลา    10.30 -12.00  น.  สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง เพื่อฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการแต่งกาย 
1.2 เพื่อให้มีความสามารถในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพือฝึกทักษะการ

ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการแต่งกาย 
2. เนื้อหาสาระ 

2.1 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูและ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านการแต่งกาย 

3. วิธีการ 
3.1 การอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
3.2 การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 คู่มือส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการม อง (Visual Strategies)  

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

5.1 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองทบทวน  “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตน เองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก”   

5.2 ผู้ฝึกอธิบายถึง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการแต่งกาย โดย
อธิบายขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือ ส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                 
ออทิสติก 
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5.3 ผู้ฝึกสาธิตการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการแต่งกาย  โดยสาธิต
ขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก                
ออทิสติก  ดังนี ้

5.3.1 ผู้ฝึกน าตารางกิจกรรมติดไว้กับผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ที่จะใช้ฝึกเด็ก                 
ออทิสติก 

5.3.2 ผู้ฝึกเตรียมรูปภาพสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอน
การฝึกการแต่งกาย  

5.3.3 ผู้ฝึกน ารูปภาพสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอนการฝึก
การแต่งกาย  ติดในตารางกิจกรรมตามขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1  จับชายเสื้อ 
ขั้นตอนที่  2  สอดแขนซ้ายออกจากเสื้อ 

    ขั้นตอนที่  3  สอดแขนขวาออกจากเสื้อ 
ขั้นตอนที่  4  จับคอเสื้อ 

    ขั้นตอนที่  5  ถอดเสื้อออกจากคอ 
5.3.4 ผู้ฝึกบอกเด็กออทิสติกว่าจะฝึกการแต่งกา ย  ตามรูปภาพขั้นตอนที่ติดไว้

ในตารางกิจกรรม  โดยล าดับขั้นตอนอีกครั้ง 
5.3.5 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  1  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 

พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ  “ขั้นตอนที่ 1  จับชายเสื้อ” โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็ กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.6 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  2  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเดก็ออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 2  สอดแขนซ้ายออกจากเสื้อ ”   
โดยผู้ฝึกใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรง
เมื่อเด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของ
ตารางกิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.7 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  3  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 3  สอดแขนขวาออกจากเสื้อ ”   
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โดยผู้ฝึกใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติ ตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรง
เมื่อเด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของ
ตารางกิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.8 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  4  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อ ความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 4  จับคอเสื้อ ”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิ
สติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.9 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  5  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 5  ถอดเสื้อออกจากคอ ”   โดย
ผู้ฝึกใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรง เมื่อ
เด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของ
ตารางกิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.10 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองจับคู่กันผลัดกันฝึกปฏิบัติ  โดยมีผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอย
ให้ค าแนะน า    

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2 การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม 
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  6  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง เพื่อฝึก ทักษะการดูและช่วยเหลือ
ตนเอ งในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติ ก  ด้านการ ท าความ
สะอาดร่างกาย  

เวลา    13.00 -14.00  น.    สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการม องเพื่อฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือ ตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันเด็ก ออทิสติก  ด้านการ ท าความสะอาด
ร่างกาย 

1.2 เพื่อให้มีความสามารถในการ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการม องเพื่อฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านการท าความสะอาดร่างกาย 

2. เนื้อหาสาระ 
2.1 การใช้กลวิธี การเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูและ

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเดก็ออทิสติก  ด้านการท าความสะอาดร่างกาย 
3. วิธีการ 

3.1 การอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
3.2 การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอ ง (Visual Strategies) 

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

5.1 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองทบทวน  “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประ จ าวัน
เด็กออทิสติก”   

5.2 ผู้ฝึกอธิบายถึง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ด้านการท าความสะอาด
ร่างกาย โดยอธิบายขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือ ส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิธีการ
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เรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก 

5.3 ผู้ฝึกสาธิตการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ กออทิสติก   ด้านการ ท าความสะอาด
ร่างกาย  โดยสาธิตขั้นตอนการฝึกเด็กออ ทิสติกตามคู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  ดังนี ้

5.3.1 ผู้ฝึกน าตารางกิจกรรมติดไว้กับผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ที่จะใช้ฝึกเด็ก                  
ออทิสติก 

5.3.2 ผู้ฝึกเตรียมรูปภาพสนับสนุน กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอน
การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  

5.3.3 ผู้ฝึกน ารูปภาพสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอนการฝึก
การท าความสะอาดร่างกาย  ติดในตารางกิจกรรมตามขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1  ถือขัน 
ขั้นตอนที่  2  ตักน้ า 

    ขั้นตอนที่  3  เทน้ าราดตัว 
    ขั้นตอนที่  4  หยิบสบู่ 
    ขั้นตอนที่  5  ถูสบู่ 
   ขั้นตอนที่  6  ถูตัว 
   ขั้นตอนที่  7  ตักน้ า 
   ขั้นตอนที่  8  เทน้ าราดตัว 

5.3.4 ผู้ฝึกบอกเด็กออ ทิสติกว่าจะฝึกการแต่งกาย  ตามรูปภาพขั้นตอนที่ติดไว้
ในตารางกิจกรรม  โดยล าดับขั้นตอนอีกครั้ง 

5.3.5 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตาม ขั้นตอนที่  1  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 1  ถือขัน”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตอืนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.6 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  2  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิ จกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 2  ตักน้ า”   โดยผู้ฝึกใช้การ
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กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.7 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  3  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 3  เทน้ าราดตัว”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตา มขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก               
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.8 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  4  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 4  หยิบสบู่”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.9 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  5  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 5  ถูสบู่ ”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเ มื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.10 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  6  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่  6  ถูตัว”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.11 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้น ตอนที่ 7  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 7  ตักน้ า”   โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่
มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.12 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่ 8  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่  8  เทน้ าราดตัว”  โดยผู้ฝึกใช้
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การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก               
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.13 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองจับคู่กันผลัดกันฝึกปฏิบัติ   โดยมีผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอย
ให้ค าแนะน า    

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2 การประเมิน ความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  7  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝทึักษะการดูและช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ด้านการขับถ่าย   

เวลา    14.30-16.30  น.     สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการม องเพื่อฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการขับถ่าย  
1.2 เพื่อให้มีความสามารถในการ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการม องเพื่อฝึกทักษะการ

ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการขับถ่าย  
2. เนื้อหาสาระ 

2.1 การใช้กลวิธี การเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies) เพื่อฝึกทักษะการดูและ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเดก็ออทิสติก  ด้านการขับถ่าย   

3. วิธีการ 
3.1 การอธิบาย/สร้างความรู้ความเข้าใจ 
3.2 การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 คู่มือส าห รับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอ ง (Visual  Strategies)  

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

5.1 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองทบทวน   “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก”   

5.2 ผู้ฝึกอธิบายถึง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้านการขับถ่าย โดย
อธิบายขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือ ส าหรับผู้ปกครอง  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual  Strategies)  ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็ก
ออทิสติก 
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5.3 ผู้ฝึกสาธิตการใช้กล วิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual  Strategies) เพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ด้าน การขับถ่าย  โดยสาธิต
ขั้นตอนการฝึกเด็กออทิสติกตามคู่มือส าหรับผู้ปกครอง การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิ จวัตรประจ าวันเด็ก               
ออทิสติก  ดังนี ้

5.3.1 ผู้ฝึกน าตารางกิจกรรมติดไว้กับผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ที่จะใช้ฝึกเด็ก                  
ออทิสติก 

5.3.2 ผู้ฝึกเตรียมรูปภาพสนับสนุน กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอน
การฝึกการขับถ่าย  

5.3.3 ผู้ฝึกน ารูปภาพสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองตามขั้นตอนการฝึก
การขับถ่าย  ติดในตารางกิจกรรมตามขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1  ยืนหันหลังให้ชักโครก 
ขั้นตอนที่  2  ถอดกางเกง 
ขั้นตอนที่  3  นั่งบนชักโครก 
ขั้นตอนที่  4  ถ่ายอุจาระ 
ขั้นตอนที่  5  จับสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  6  ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  7  เก็บสายที่ช าระก้น 
ขั้นตอนที่  8  สวมกางเกง 
ขั้นตอนที่  9  กดชักโครก 

5.3.4 ผู้ฝึกบอกเด็กออทิสติกว่าจะฝึกการขับถ่าย  ตามรูปภาพขั้นตอนที่ติดไว้ใน
ตารางกิจกรรม  โดยล าดับขั้นตอนอีกครั้ง 

5.3.5 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตาม ขั้นตอนที่  1  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 1  ยืนหันหลังให้ชักโครก ”   
โดยผู้ฝึกใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรง
เมื่อเด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่ างสุดของ
ตารางกิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.6 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  2  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 2  ถอดกางเกง”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิ
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สติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่อง กิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.7 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  3 โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกร รม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ  “ขั้นตอนที่ 3  นั่งบนชักโครก” โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน  และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก               
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.8 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  4  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ  “ขั้นตอนที่ 4  ถ่ายอุจจาระ”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิส ติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก                
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.9 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่ 5 โดยชี้รูปภาพขั้นตอนในตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 5  จับสายช าระก้น”  โดยผู้ฝึก
ใช้การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตา ราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.10 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  6 โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ  “ขั้นตอนที่ 6  ช าระก้น”  โดยผู้ฝึกใช้การ
กระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถปฏิบัติตาม ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงในกล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตารางกิจกรรมที่มี
ข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.11 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  7  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 7  เก็บสายช าระก้น ”   โดยผู้
ฝึกใช้การกระตุ้นเตือนเพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก
ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.12 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่  8  โดยชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอกเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ   “ขั้นตอนที่ 8  สวมกางเกง”   โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก               
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ออทิสติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่องกิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.13 ผู้ฝึกเร่ิมฝึกตามขั้นตอนที่ 6 โดย ชี้รูปภาพขั้นตอนใน ตารางกิจกรรม 
พร้อมกับบอ กเด็กออทิสติกตามข้อความที่ก ากับรูปภาพ  “ขั้นตอนที่ 9  กดชักโครก” โดยผู้ฝึกใช้
การกระตุ้นเตือน เพื่อกระตุ้นให้เด็กออทิสติกปฏิบัติตามขั้นตอน   และให้การเสริมแรงเมื่อเด็กออทิ
สติกสามารถปฏิบัติตาม  ให้น ารูปที่หยิบขึ้นมาเก็บลงใน กล่อง กิจกรรมด้านล่างสุดของตาราง
กิจกรรมที่มีข้อความว่า  “เสร็จแล้ว” 

5.3.14 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองจับคู่กันผลั ดกันฝึกปฏิบัติ   โดยมีผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอย
ให้ค าแนะน า    

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม  (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2  การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการ ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่  8  จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อฝึกทักษะการดูแล  
    ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
เวลา    08.30-16.30  น.     สถานท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
2. เนื้อหาสาระ 

2.1 จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

3. วิธีการ 
3.1 ปฏบัติ 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 

4.1.1 ตารางกิจกรรม 
4.1.2 รูปภาพขั้นตอนการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 

เช่น  พรม,  เทปกาว 2 หน้า,  หนามเตย,  กรรไกร  มีดคัตเตอร์,  เคร่ืองเคลือบรูปภาพ,  เคร่ืองปริ๊น
รูปภาพ  เป็นต้น 

5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
5.1 ผู้ฝึกทบทวนขั้นตอนการ ฝึกและสื่อ /อุปกรณ์  ที่ใช้ในการฝึก ทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ตาม  “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง   การใช้
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก”   

5.2 ผู้ฝึกอธิบายขั้นตอนในการจัดท าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ดังนี ้

5.2.1 จัดท ารูปภาพขั้นตอนการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ใน  4  ด้าน  คือ  การรับประทานอาหาร,  การแต่งกาย ,  การท าความ
สะอาดร่างกาย  และการขับถ่าย  
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5.2.2 ปริ๊นและตัดรูปภาพ   
5.2.3 น าไปเคลือบ 
5.2.4 ติดหนามเตยตัวผู้เพื่อจะได้ติดพรมได้ 
5.2.5 น าใส่ซองพลาสติกแยกโดยแยกเป็นด้านๆ เช่น 1  ซอง / 1 ด้านการ

รับประทานอาหาร  เป็นต้น 
5.2.6 จัดท าตารางกิจกรรม  โดยน าพรมมาตัดเป็นสี่เหลี่ย มผืนผ้าแนวต้ังให้มี

ความยาวเพียงพอกับรูปภาพขั้นตอนการฝึกทักษะ การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติก  

5.2.7 น าเทปกาวติดขอบของพรมที่ตัดแล้ว 
5.2.8 ท ากล่องเพื่อติดไว้ด้านล่างสุดของตารางกิจกรรม  และติดรูปภาพ  

“ปรบมือ”  พร้อมข้อความก ากับ  “เสร็จแล้ว” 
5.2.9 น าเชือกมาท าเป็นที่ส าหรับแขวนด้านบนสุดของตารางกิจกรรม 

5.3 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติโดยมีผู้ฝึกและผุ้ช่วยฝึกคอยให้ค าแนะน า 
5.4  ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองน าสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองเพื่อฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   ที่จัดท าขึ้นกลับบ้านเพื่อน าไปฝึกกับ
เด็กออทิสติกที่เป็นบุตรหลาน  โดยจะมีผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอยติดตามและให้ค าแนะน าที่บ้าน
ผู้ปกครอง 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วันเด็ กออทิสติก ประเมินก่อน ได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม  (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

6.2 การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม 
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติที่บ้าน 
เวลา     3   สัปดาห์     สถานท่ี  บ้านผู้ปกครอง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   

2. เนื้อหาสาระ 
   2.1 ผู้ปกครอง ทดลอง ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้านด้วยตนเอง 

3. วิธีการ 
3.1 ปฏบัต ิ
3.2 ติดตามที่บ้าน/ให้ค าแนะน า 

4. สื่อ/อุปกรณ์ 
4.1 คู่มือส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน การมอ ง (Visual Strategies)  

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

   5.1 ผู้ปกครองฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติกที่บ้านตาม   “คู่มือส าหรับผู้ปกครอง   การใช้กลวิ ธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual  
Strategies)  เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก”   

5.2 ผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกคอยติดตามให้ค าแนะน าที่บ้านผู้ปกครอง 
6. การวัดและประเมินผล 

   6.1 การประเมิน ความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครอ งในการฝึก
ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมินก่อนได้รับการ             
ฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมินหลังได้รับการฝึกอบรม (Posttest) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
   6.2 การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบ บประเมินความสามารถของผู้ปกครอง
ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินก่อน
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ได้รับการฝึกอบรม (Pretest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 และประเมิน หลังได้รับการฝึกอบรม  
(Posttest) ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 

แผนการจัดกิจกรรมที่   10  แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 สรุปผล/ประเมินความรู้และ ความสามารถ 
        ของผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
เวลา  08.30 – 16.30  น.         สถานท่ี     ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา  1  จังหวัด
นครปฐม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
1.2 เพื่อประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครองหลังเข้ารับการฝึกอบรม  

2. เนื้อหาสาระ 
2.1 สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล การฝึกอ บรมผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะการดูแ ล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
2.2  ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง ในการฝึกทักษะการดูแล

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
3. วิธีการ 

3.1 สรุปผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.2 การประเมินความรู้ 
3.3 การประเมินความสามารถ 

4. สื่อ/อุปกรณ์  
4.1 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที ่1 การฝึกการรับประทานอาหาร 
ด้านที ่2 การฝึกการแต่งกาย 
ด้านที ่3 การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
ด้านที ่4 การฝึกการขับถ่าย 

4.2 อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เด็กออทิสติก 
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5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
5.1 ผู้ฝึกให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก   
5.2 ประเมินความรู้ผู้ปกครอง หลัง ท าการฝึกอบรม ผู้ฝึกน าแบบทดสอบแจกให้

ผู้ปกครองคนละ 1 ฉบับ และอธิบายลักษณะ แบบทดสอบและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
เพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ  30 นาที เมื่อ
ครบก าหนดเวลา ผู้ฝึกก็บรวบรวมแบบทดสอบ 

5.3 ผู้ฝึกอธิบาย ทบทวน เกี่ยวกับการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง หลังกา ร
ฝึกอบรม  โดยให้ผู้ปกครอง ปฏิบัติการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันกับเด็กออทิสติก  ใน 4 ด้าน  คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการแต่งกาย  ด้านการท า
ความสะอาดร่างกาย และด้านการขับถ่าย ผู้ฝึกเตรียมอุปกรณ์ในการฝึก ดังนี้ 

5.3.1 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิ จวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก ใน 4  ด้าน คือ การรับประทานอาหาร ด้าน
การแต่งกาย  การท าความสะอาดร่างกาย และด้านการขับถ่าย 

5.3.2 อุปกรณ์ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
กับเด็กออทิสติก 

5.4 ในการประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการ ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก ใช้อุปกรณ์จริงในการประเมินการฝึ กทักษะ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก  2 ด้าน  คือการรับประทาน
อาหารและการแต่งกาย  ส่วนการขับถ่ายและการท าความสะอาดร่างกายให้ผู้ปกครองฝึกตาม
ขั้นตอนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริง  เนื่องจากจะรบกวนภาวะส่วนตัว (private) ของเด็กออทิสติก 

5.5 ผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแล
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับเด็กออทิสติก 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 การประเมินความรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ปกครองในการฝึกทักษะ

การดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร ประจ าวันเด็กออทิสติก ประเมิน หลัง ได้รับการ             
ฝึกอบรม  (Posttest)   

6.2 การประเมินความสามารถ  โดยใช้แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองใน
การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  ประเมินหลัง
ได้รับการฝึกอบรม  (Posttest)   
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แบบทดสอบวัดความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
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        ประเมินก่อน 

           ประเมินหลัง 
 

 
 

แบบทดสอบความรู้ส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
 

ชื่อ    นามสกุล   วันที่    
 เวลา    สถานที่        
 

ค าอธิบาย      ให้อ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ เขียน 
         เคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่ถูก  ถ้าผิดให้เขียนเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความที่ผิด 

   
   1.   กลวีธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual  Strategies)  มีหลักการและแนวคิดมาจาก 
                       การที่เด็กออทิสติกไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดทั้งหมดได้  จึงน ารูปภาพหรือ 
   สัญลักษณ์เข้ามาแทนภาษาพูด 
   2.    กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไม่สามารถน ามาใช้ในการฝึก  
   ทักษะเด็กออทิสติกได้   
   3.   การใช้รูปภาพในการสื่อสารกับเด็กออทิสติกเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกทักษะเด็ก  
  ออทิสติกโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  (Visual Strategies)    
   4.  ในการฝึกทักษะเด็กออทิสติกโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง ไม่จ าเป็นต้องมี  
         การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน 
   5.  การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ (Task  Organizers) เป็นองค์ประกอบของ  
    กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)    
   6. การสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยใช้รูปภาพในกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง   
   จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารด้วยท่าทางหรือภาษาพูดประกอบด้วย 
   7.   เมื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนของการฝึกแต่ละทักษะแล้ว ในการปฏิบัติจริงไม่  
   จ าเป็นต้อง เรียงตามขั้นตอนก็ได ้
       8.    การสื่อสารกับเด็กออทิสติกไม่จ าเป็นต้องสื่อสารด้วยท่าทางหรือภาษาพูดใช้ 

รูปภาพเพียงอย่างเดียว 
   9. เด็กออทิสติกไม่สามารถเรียนรู้ผ่านการมองได้เพราะเด็กออทิสติกไม่สบตา 
   10 . สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง คือสิ่งของที่เป็นของจริง  ภาพเคลื่อนไหว   
   ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น 
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   11.  ในตารางกิจกรรม  เมื่อเรียงล าดับขั้นตอนการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการ  
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน แล้ว  เมื่อเด็กท าได้ให้ดึงรูปภาพลงทีละขั้นตอนจนเสร็จ
หมดทุกขั้นตอน 

   12.  การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก 
   สามารถเร่ิมจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเด็ก 
   13.  ผู้ปกครองเป็นผู้เรียงล าดับรูปภาพขั้นตอนทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ 
   ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันก่อนฝึกเด็กออทิสติก 
   14.  การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรเด็กออทิสติกไม่ควรฝึกใน  
   สถานที่จริง ควรใช้รูปภาพในการฝึกเท่านั้น 
    15. ในระหว่างที่ฝึกทักษะเด็กออทิสติก  เมื่อเด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติตามได้ไม่  

จ าเป็นต้องมีการเสริมแรง 
   16. การเสริมแรงจะท าให้เด็กได้ใจ ไม่ควรน ามาใช้ในการฝึกเด็กออทิสติก 
   17. การกระตุ้นเตือน  (Prompting)  แบ่งเป็นหลายรูปแบบ  เช่น  การกระตุ้นเตือนทาง  

กาย วาจา  เป็นต้น 
   18.  เมื่อมีการกระตุ้นเตือนแล้ว  ไม่ควรมีการเสริมแรงเมื่อเด็กท าได้ 
   19.  เมื่อเด็กออทิสติกไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง  
   ในการ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ให้กระตุ้นเตือนด้วยกาย ท่าทาง วาจา   

ตามล าดับ 
   20.  การกระตุ้นเตือนโดยใช้ท่าทาง เช่น ชี้นิ้วให้เด็กหยิบแก้วน้ าแทนการบอกด้วย 
  วาจา 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

 ตอบถูก  1 คะแนน 
 ตอบผิด  0 คะแนน 

 คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
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แบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
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แบบประเมินความสามารถส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
ชื่อผู้รับการประเมิน                 นามสกุล     
วันที่    เวลา   สถานที่      
ค าอธิบาย   ใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของเด็กมากที่สุด 
 

ท่ี 
ความสามารถของผู้ปกครอง 

ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 0 

การฝึกการรับประทานอาหาร 

1 
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหาร    
ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 

     

2 
สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร   
ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 

     

3 
สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการรับประทานอาหาร    

     

4 สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร      
5 สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร       

รวมคะแนนการฝึกการรับประทานอาหาร 
     
 

การฝึกการแต่งกาย 

6 
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการแต่งกาย ตามขั้นตอนของ 
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 

     

7 
สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย   ตามขั้นตอนของ 
การวิเคราะห์งาน 

     

8 
สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการแต่งกาย    

     

9 สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย      
ท่ี ความสามารถของผู้ปกครองในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ เกณฑ์การให้คะแนน 

         ประเมินก่อน 

           ประเมินหลัง 
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ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4 3 2 1 0 

10 สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย      

รวมคะแนนการฝึกการแต่งกาย 
     

 

การฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 

11 
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย   
ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 

     

12 
สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย   
ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 

     

13 
สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการท าความสะอาดร่างกาย 

     

14 สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการท าความสะอาดร่างกาย      
15 สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย      

รวมคะแนนการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 
     
 

การฝึกการฝึกการขับถ่าย 

16 
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 

     

17 
สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่ายตามขั้นตอนของ 
การวิเคราะห์งาน 

     

18 
สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง   
เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย 

     

19 สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย      
20 สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย      

รวมคะแนนการฝึกการฝึกการขับถ่าย 
     
 

รวมคะแนน  (คะแนนเต็ม  80  คะแนน)  
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน              
(............................................)  

 



197 
 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 

การรับประทานอาหาร 
 

1.  ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึก
การรับประทานอาหาร    

4 หมายถึง   สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหารตาม 
ขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง ได้ด้วยตนเอง 

3 หมายถึง   สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหาร  ตาม  
    ขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้น 

เตือนด้วยวาจา    
2 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหาร  ตาม   

ขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้ โดยใช้การกระตุ้น
เตือนด้วยท่าทาง    

1 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหาร  ตาม  
ขั้นตอน  ของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้น
เตือนด้วยกาย    

0 หมายถึง  ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการรับประทานอาหาร   
    ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้   
 

2.  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร  ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  
4 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร ตาม  
     ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้ด้วยตนเอง 
 3 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร ตาม 

 ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย  
วาจา    

2 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร ตาม 
ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย
ท่าทาง  
 

1 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร ตาม 
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     ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
0         หมายถึง  ไม่สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการรับประทานอาหาร ตาม   
  ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย  
 

3.  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการฝึกการรับประทานอาหาร    

4 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  
                             มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการรับประทาน  
                              อาหาร ได้ด้วยตนเอง 

  3 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  
                                       มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการรับประทาน 

อาหารได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    
  2 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ 

มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการรับประทาน  
อาหาร ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

  1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ 
มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการรับประทาน
อาหาร ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

  0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน 
การมอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการ 
รับประทานอาหารได้  
 

   4.  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร 
 4 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 

ด้วยตนเอง 
 3 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 

โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 

โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 

 1 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 
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     โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย  
0   หมายถึง  ไม่สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการรับประทานอาหาร 

ได้  
 

5.  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร 
       4 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 
     ด้วยตนเอง 
  3 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 

โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 

โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 1 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหาร ได้ 
      โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

 0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการรับประทานอาหารได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง 



200 
 

เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 

การแต่งกาย 
 

1.  ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึก
การแต่งกาย 

 

4        หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการ เรียนรู้ผ่านการมอง  ได้ด้วยตนเอง 

3        หมายถึง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย
วาจา    

2        หมายถึง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกร ะตุ้นเตือนด้วย
ท่าทาง    

1        หมายถึง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย    

0        หมายถึง ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้   

 

2.  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  
 

4 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ  
     การวิเคราะห์งาน  ได้ด้วยตนเอง 
3 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    
2 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง  
1 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
 

 0 หมายถึง ไม่สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการแต่งกาย  ตามขั้นตอน  
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ของการ วิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
 

3.  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการแต่งกาย 

 4 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการแต่งกาย  ได้
ด้วยตนเอง 

  3 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการแต่ งกาย  ได้โดยใช้
การกระตุ้นเตือน  ด้วยวาจา    

  2 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการแต่งกาย  ได้
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

  1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการแต่งกาย  ได้
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

  0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน  
การมอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการแต่งกาย
ได้  
  

4.  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย 
 4 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย ได้ด้วยตนเอง 
  3 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 1 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยกาย 

 0      หมายถึง  ไม่สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการแต่งกายได้  
 

5.  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย 
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       4 หมายถึง          สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย ได้ด้วยตนเอง 
 3      หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้ 

การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2       หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้ 

การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 1       หมายถึง สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกาย ได้โดยใช้ 

การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
 0 หมายถึง           ไม่สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการแต่งกายได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง 
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เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 

การท าความสะอาดร่างกาย 
 

1.  ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองในการฝึก
การท าความสะอาดร่างกาย 

    

4 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง ได้ด้วยตนเอง 

3 หมายถึง   สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
ตามขั้นตอน  ของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การ
กระตุ้นเตือนด้วยวาจา    

2 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
ตามขั้นตอน  ของกลวิธีการเรียนรู้ ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การ  
กระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง    

1 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
ตามขั้นตอน  ของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การ  
กระตุ้นเตือนด้วยกาย    

0        หมายถึง  ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกกา รท าความส ะอาด
ร่างกาย ตามขั้นตอน ของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้   

 

2.  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  
 

4        หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้ด้วยตนเอง 

3        หมายถึง สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย
วาจา    

2        หมายถึง สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้ว ย
ท่าทาง  

1        หมายถึง สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
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0        หมายถึง ไม่สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย
ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้น เตือน
ด้วยกาย 

 

3.  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติ
ตามขั้นตอนฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 

 

 4 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  
                                มอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการท าความ  

สะอาดร่างกาย ได้ด้วยตนเอง 
 3 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  

มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการท าความ 
สะอาดร่างกาย ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    

 2 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  
มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการท าความ 
สะอาดร่างกาย ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

  1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการท าความ 
สะอาดร่างกาย ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

  0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน 
การมอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการท าความ  
สะอาดร่างกายได้   
 

4.  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 
 

 4 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
                                ได้ด้วยตนเอง 

  3 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
                                        ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
                                         ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
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 1 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย  
                                         ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

0   หมายถึง  ไม่สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการท าความสะอาด  
ร่างกายได้  
 

5.  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 
 

 4 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ได้  
     ด้วยตนเอง 

  3 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ได้ 
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 

 2 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ได้ 
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

 1 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย ได้ 
      โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

0   หมายถึง  ไม่สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการท าความสะอาดร่างกาย 
ได้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
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การขับถ่าย 
 

1.  ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองในการ ฝึก
การขับถ่าย 
    

4 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ 
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง ได้ด้วยตนเอง 

3 หมายถึง   สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ 
กลวิธี การเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย  
วาจา    

2 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ 
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วย  
ท่าทาง    

1 หมายถึง  สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ 
    กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย    
0 หมายถึง  ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอน 
    ของกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองได้   
 

2.  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 
 

4 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ   
     การวิเคราะห์งาน  ได้ด้วยตนเอง 
3 หมายถึง   สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    
2 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง  
1 หมายถึง  สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ  

การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
 

0 หมายถึง  ไม่สามารถเรียงล าดับรูปภาพการฝึกการขับถ่าย ตามขั้นตอนของ  
การวิเคราะห์งาน  ได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 
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3.  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย 

 

 4 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย ได้ 
ด้วยตนเอง 

 3 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ  
มอง เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย ได้ 
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา    

  2 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย ได้
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

  1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ   
มองเพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย ได้
โดยใช้การกระตุ้นเตือนด้วยกาย 

  0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้ภาษาพูด  ประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน  
การมอง  เพื่อสื่อสารให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกการขับถ่าย  
ได้  
  

4. สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย 
 

  4 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย ได้ด้วยตนเอง 
  3 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 1 หมายถึง  สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยกาย 

 0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้การกระตุ้นเตือนในการฝึกการขับถ่ายได้  
 

5. สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย 
 

       4 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย  ได้ด้วยตนเอง 
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  3 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
 2 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
 1 หมายถึง  สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่าย ได้โดยใช้การ 
      กระตุ้นเตือนด้วยกาย 

 0 หมายถึง  ไม่สามารถใช้การเสริมแรงในการฝึกการขับถ่ายได้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการน าเสนอความรู้ 
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เอกสารความรู้ 
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คู่มือส าหรับผู้ครอง 
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) 

เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบ 
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ภาพการฝึกอบรมผู้ปกครอง 
เพื่อฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติก  

 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครอง เด็กออทิสติก  จ านวน  30 คน ก่อนการ
ทดลอง (Pretest)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  10  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนการทดลอง (Pretest)   
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ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินความสามรถของผู้ปกครองเด็กออทิสติก จ านวน 30 คน 
ก่อนการทดลอง (Pretest)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  11  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความสามารถผู้ปกครองเด็กออทิสติกก่อนการทดลอง  
                  (Pretest)   
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นด าเนินการทดลอง  
 ผู้วิจัยฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก โดยการน าเสนอความรุ้และการฝึกปฏิบัติที่บ้าน  
โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยให้ค าแนะน าที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  12  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยให้ค าแนะน าในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ  
                ปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้าน 
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ภาพที่  13  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยให้ค าแนะน าในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการ  
                  ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเด็กออทิสติกที่บ้าน 
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ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติก จ านวน 30 คน หลังการ
ทดลอง (Posttest)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  14  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยประเมินความรู้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกกหลังการทดลอง (Posttest)   
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล          นางเนตรชนก  รินจันทร์ 
ท่ีอยู่ 59 หมู่ 1 ต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

                             33140 
ท่ีท างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1  จังหวัดนครปฐม           
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.  2547 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา  
  จังหวัดศรีสะเกษ 
 พ.ศ.  2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ.  2553 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.  2552 – 2554  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม           
 พ.ศ.  2555 – ปัจจุบัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม            

  
     

 




