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บทน า 

 เด็กออทิสติกเป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางพฤติกรรม  การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  
การใช้ภาษา  การส่ือความหมายและการควบคุมอารมณ์ ท าให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้  การส่ือสารได้ไม่สมบูรณ์เหมือน
เด็กทั่วๆ ไป ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  หากไม่มีครอบครัวดูแลเด็กไป
ตลอดชีวิต ก็จะกลายเป็นภาระต่อสังคมที่ต้องดูแลเล้ียงดูต่อไป 

  ในส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่จะด าเนินการปฏิรูป
การศึกษา ได้ก าหนดขอบข่ายของการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์และเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติและเพื่อเตรียมเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสูงเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา คือ การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล ภายในปี 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

 จุดมุ่งหมายของการสอนของเด็กออทิสติกนั้น คือการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมพัฒนาการ  ความรู้ ความสามารถ
ในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมให้ได้  การจะท าให้ถึงจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน  จึงจะท าให้ได้
จุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์  ทั้งความรักความเข้าใจจากครอบครัว  การศึกษาหาวิธีการที่ช่วยรักษาจากแพทย์  และการ
สร้างเสริมพัฒนาการจากครู  การท่ีครูจะปรับพฤติกรรมของเด็กได้นั้นต้องเข้าใจในกระบวนการสอนเสียก่อน  วิธีการ
สอนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย  ที่มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีลักษณะเฉพาะแบบรายบุคคล  ขึ้นอยู่กับการ
น ามาปรับใช้สอนเด็กออทิสติกแต่ละคนให้มีพัฒนาการ  การเรียนรู้ และมีความสามารถในการด ารงชีวิตเพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้   

  

 

 

 

 

 

 

 

*อาจารย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก    
ออทิสติกซึ่งเป็นเด็กพิเศษนั้น  มีกระบวนการวิธีการ
ต่างๆ มากมาย  แต่ก่อนอ่ืนผู้สอนควรมีความเข้าใจใน
ตัวผู้เรียนให้มากที่สุด  จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับเด็กออทิสติกได้ดี ซึ่งมีเทคนิคในการสอนเด็ก
ออทิสติกโดย (พัทยา, 2552) 

เทคนิคการสอนเด็กออทิสติก 

1. เน้นทักษะที่จ าเป็น  

2. การสอนทักษะทางภาษาควรเน้นการรับรู้ทาง
ภาษาและการแสดงออกทางภาษา 

3. จัดกิจวัตรประจ าวันให้เป็นระบบและด าเนินการ
ตามเดิมทุกวัน หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องบอก
และอธิบายให้เข้าใจ 

4. ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการสอน 

5. หลีกเล่ียงการลงโทษหรือเปล่ียนเป็นการให้แรง
เสริมแทนการลงโทษ 

6. การเรียนการสอนควรให้เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

7. ควรเน้นทักษะทางสังคมและเลือกใช้วิธีปรับ
พฤติกรรมให้เหมาะสม 

8. เมื่อพบว่าเด็กออทิสติกบางคน มีพฤติกรรมที่
ผิดปกติมาก ครูจึงจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ   

9. เด็กบางคนอาจเรียนรู้ช้าและใช้เวลานานมากใน
การแสดงทักษะง่ายๆครูบางคนอาจลดเกณฑ์ใน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและลดเนื้อหาวิชาลง 

(ทิศนา, 2549) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ
ต่างๆ ทีใ่ช้สอนเด็กทั่วไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

1. วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration)  

เป็นวิ ธี การสอนที่ ช่ วยให้ ผู้ เ รี ยนได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง  เห็นส่ิงที่เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าในเรื่องที่สาธิตได้ดี
และนาน  

ความหมาย 

 วิ ธี ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ ก า ร ส า ธิ ต   คื อ
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้  โดยการแสดง
หรือท าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกต
ดู  แล้วให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ 

วัตถุประสงค์  

 วิธีสอนโดยใช้การสาธิตเป็นวิธีการที่มุ่งช่วย
ให้ผู้เรียนได้เห็นการปฏิบัติจริงด้วยตาตนเอง  ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้น
ชัดเจนขึ้น 

องค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีสอน 

 1. มีเรื่องหรือส่ิงที่จะสาธิต 

 2. มีการแสดง/ การท า/ ให้ผู้เรียนสังเกตดู
และปฏิบัติตาม 

 3. มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการ
สาธิต 

ขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ของการสอน 

 1. ผู้สอนแสดงการสาธิต  ผู้เรียนสังเกตการ
สาธิต  

 2. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายและสรุปการ
เรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต 

ข้อดีของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต 

 1 .  เ ป็ นวิ ธี สอนที่ ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง  เห็นส่ิงที่เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าในเรื่องที่สาธิตได้ดี
และนาน 



 2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยประหยัดเวลา  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่าย  หากใช้ทดแทนการทดลอง 

 3. เป็นวิธีที่สามารถสอนผู้เรียนออทิสติก
แบบรายบุคคลได้ง่าย 

 วิธีการสอนแบบสาธิตนี้มีผู้สอนหลายท่าน
ได้น าไปใช้สอนเด็กออทิสติกอยู่ตลอดเกือบทุกชั่วโมง  
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนทุกคน  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวิธีการสอนโดยใช้การสาธิตนี้   มี
ความเหมาะสมกับการสอนให้เด็กออทิสติกให้
สามารถส่ือความหมายได้เปน็อย่างดี 

2. วิธีการสอนโดยใช้เกม (Game)  

 จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้วิธีการเล่น  
กติกา  เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย  ผู้สอนจ าเป็นต้อง
เข้าใจจุดเน้นของการใช้เกมในการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

ความหมาย 

 วิธีการสอนโดยใช้เกม  คือกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตาม
กติกา  และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม  พฤติกรรม
การเล่น  วิธีการเล่น  และผลการเล่นเกมของผู้เรียน
มาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์  

 วิธีการสอนโดยใช้เกม  เป็นวิธีการที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้า
ทายความสามารถ  โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง  ท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

องค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีสอน 

 1. มีเกม  และกติกาการเล่น 

 2. มีการเล่นเกมตามกติกา 

 3.  มีการอภิปราย เกี่ ยวกับผลการเ ล่น  
วิธีการเล่น  และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการ
เล่น  

ขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ของการสอน 

 1. ผู้สอนน าเสนอเกม  ชี้แจงวิธีการเล่นและ
กติกาการเล่น 

 2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา 

 3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผล
การเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน  

ข้อดีของวิธีการสอนแบบใช้เกม 

 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้สูง  ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิด
การเรียนรู้จากการเล่น 

 2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง  ท าให้การเรียนรู้
นั้นมีความหมายและอยู่คงทน 

 3. เป็นวิธีสอนที่ ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมาก
ขณะสอนและผู้เรียนชอบ 

 วิ ธี ก า ร ส อน โ ด ย ใ ช้ เ ก ม นี้ ไ ด้ มี ผู้ วิ จั ย 
(กาญจนา, 2552) ได้น าวิธีการนี้ไปใช้สอนเด็กออทิ
สติกในเรื่องของทักษะการส่ือสารด้านการพูดในเด็ก
ออทิสติกโดยใช้เกมจับคู่ภาพ ซึ่งผลของวิธีสอนนี้ท า
ให้เด็กออทิสติกมีทักษะทางด้านการส่ือสารดีขึ้น 

3 . วิ ธี ก า รสอนโดยใช้ สถานการณ์ จ าลอ ง  
(Simulation) 

 เป็นการสอนท่ีมุ่งช่วยผู้เรียนให้มีความเขา้ใจ
เกี่ยวกับความเป็นจริงที่สถานการณ์นั้นจ าลองขึ้นมา  
ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเรียนรู้
ความเป็นจริงว่า  ในความเป็นจริง  สถานการณ์ใน
เรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร  และอะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้จากการ
เล่นของตนเองในสถานการณ์นั้น  



ความหมาย 

 วิ ธี สอนโดยใช้ สถานการณ์จ าลองคื อ
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยให้ผู้เรียนลงไป
เล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท  ข้อมูล  และกติกาการ
เล่น  ที่สะท้อนความเป็นจริง  และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิง
ต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น  โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพ
คล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง  ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ  ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่น
ในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 

วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  เป็น
วิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง  
เกิดความเข้าใจในสถานการณ์  หรือเรื่องที่มีตัวแปร
จ านวนมากที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน 

องค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีสอน 

 1. มีสถานการณ์  ข้อมูล  บทบาทและกติกา  
ที่สะท้อนความเป็นจริง 

 2. ผู้เล่นในสถานการณ์มีปฏิสัมพันธ์กันหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์นั้น  

 3. ผู้เล่นหรือผู้สวมบทบาทมีการใช้ข้อมูลที่
ให้ในการตัดสินใจ 

 4. การตัดสินใจส่งผลต่อผู้เล่นในลักษณะ
เดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 

 5. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์  
ข้อมูล   และกติกาของสถานการณ์วิ ธีการเ ล่น  
พฤติกรรมการเล่น  และผลการเล่น  เพื่อการเรียนรู้ 

ขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ของการสอน 

 1. ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลอง 

 2.  ผู้สอนน า เสนอสถานการณ์จ าลอง  
บทบาท  ข้อมูล  และกติกาการเล่น 

 3. ผู้เรียนเลือกบทบาทที่จะเล่น  หรือผู้สอน
ก าหนดบทบาทให้ผู้เรียน  

 4. ผู้เรียนเล่นตามกติกาที่ก าหนด 

 5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกบั
สถานการณ์  ข้อมูล  และกติกาของสถานการณ์  
วิธีการเล่น  พฤติกรรมการเล่น  และผลการเล่น 

 6. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากการเล่น  

ข้อดีของวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง
ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ  เกิดความ
เข้าใจ  เนื่องจากได้มีประสบการณ์ที่เห็นประจักษ์ชัด
ด้วยตาตนเอง 

 2. เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สูงมาก  ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  การ
เรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน   

 3. เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
กระบวนการต่างๆ จ านวนมาก  เช่น  กระบวนการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น   ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ื อ ส า ร  
กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการคิด  เป็นต้น  

 วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองนี้เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่ได้มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางในวง
การศึกษา  เพราะเป็นวิธีที่สร้างพัฒนาการณ์ทางด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์อย่างมาก  (ทวีศักดิ์, 2552) ได้น า
วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองมาช่วยในแนว
ทางการดูแลเด็กออทิสติกแบบบูรณาการ ซึ่งได้ช่วย
สร้างพัฒนาการณ์ด้านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบที่ดี
ให้กับเด็กออทิสติก   

บทสรุป 

 จากลักษณะและพฤติกรรมส่วนตัวของเด็ก
ออทิสติกจะมีพัฒนาการทางด้านพฤติกรรม  อารมณ์  



สังคม  ที่แตกต่างไปขากเด็กปกติ  ท าให้การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ช้า  ดังนั้นผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่
เหมาะสมและส่งผลกับพัฒนาการของเด็กออทิสติก
แต่ละคนเป็นอย่างดี  ซึ่งวิธีการสอนทั้ง 3 แบบที่กล่าว
มา เป็นวิธีการสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  และเป็น
วิธีการท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสตกิเป็นอย่าง
ดี ไม่ว่าจะเป็น  วิธีการสอนแบบสาธิต  ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ ส่งเสริมให้เด็กออทิสติกได้เห็นถึงกระบวนการ  
วิธีการปฏิบัติจากผู้สอนได้ตรงและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์  อาจมีปัญหาที่จะเกิดคือเด็กยังไม่เข้าใจ
และไม่สามารถท าเองได้ในตอนแรกของการสอน  
ดังนั้นผู้สอนควรช่วยเด็กในการปฏิบัติก่อน  เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้  และต่อไปเด็กออทิสติกก็จะสามารถ
ท าเองได้  ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยพัฒนาเด็กออทิสติก
ทางด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้  วิธีการสอนแบบใช้
เกม  เป็นวิธี การที่สอดแทรกความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  ท าให้เด็กเกิดความสนใจอยากที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม  การสอนโดยใช้เกมนี้จะช่วยพัฒนาเด็ก
ออทิสติกทางด้านความคิด  และด้านอารมณ์  โดยมี

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ  และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้
ได้  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเด็กจะค่อยๆ แก้ปัญหาได้
เอง  อาจใช้เวลาพอสมควร แต่ก็จะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้  ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยพัฒนา
เด็กออทิสติกทางด้านพฤติกรรม  และด้านอารมณ์  
วิ ธี ก า รสอน สุดท้ าย   คื อ   วิ ธี ก า รสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง  วิธีการน้ีเป็นการช่วยเหลือให้เด็ก
ได้เรียนรู้ชีวิตจริง  รู้ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตใน
สังคม  โดยจะช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ และด้าน
สังคม  ตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ  เด็กจะได้
เรียนรู้เข้าใจบุคลิกลักษณะ หน้าที่ของตนเอง เมื่ออยู่
ในส่ิงแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางด้านการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  การสื่อสาร การตัดสินใจการคิด  
และการแก้ปัญหา  ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กออทิสติก  นอกจาก
วิธีการสอนท้ัง 3 แบบนี้แล้วยังมีวิธีการสอนแบบต่างๆ 
อีกมากมาย หากแต่มีผู้สอนน าวิธีการสอนเหล่านี้มา
ประยุกต์ปรับใช้ ก็จะได้วิธีการสอนหลายๆ แบบที่ช่วย
พัฒนาเด็กออทิสติกให้มีความเป็นปกติมากยิ่งขึ้น
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