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 57156340 :สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

คําสาํคญั :  เด็กออทิสติก สอืสง่เสริมการเรียนรู้ 

 อนตุรประภา แสงรัศมี : สอืส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้นระดบั

ศกัยภาพของสมองช่วงอาย ุ -  ปี.  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.ธนาทร  เจียรกลุ และ รศ.ประภากร  

สคุนธมณี.  220  หน้า. 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการออกแบบของเล่นสําหรับเด็กออทิสติกเพือ

สง่เสริมการเรียนรู้ทางด้านพฒันาการทางด้านสงัคมของเด็กออทิสติกและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน

โดยใช้ลกัษณะภาพประกอบทีมีบริบทสิงแวดล้อมความเป็นไทยใส่ลงไปในของเล่นเพือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ

ง่ายขึนเนืองจากปัจจุบันสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีโรงพยาบาลและโรงเรียนใช้สอนเด็กออทิสติกนันยังไม่มีการ

นําเอาบริบทความเป็นไทยนํามาประยกุข์ใส่ลงไปในภาพประกอบเพือทําของเลน่ 

 การดําเนินงานวิจยัใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในการทําสือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดังนีศึกษาอาการของ

เด็กออทิสติกระยะเบืองต้นจากเอกสารทางการแพทย์, หลกัการออกแบบรูปแบบลายเส้นและสีทีเหมาะสมและ

ได้รวบรวมข้อสรุปมาออกแบบเป็นสือส่งเสริมทักษะทางสงัคมเป็น  ประเภทดังนี .สือสอนจับคู่คน, สัตว์, 

สงิของจํานวน  ชิน .สอืสอนเรียงลาํดบัเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวันจํานวน  ชินผู้ วิจัยได้ออกแบบเครืองมือ

ทีมีรูปแบบลายเส้นและการใช้สต่ีางกนัมา  แบบได้แก่ การนํารูปแบบลายเส้นของอาจารย์ประหยัดพงษ์ดํา มา

ใสใ่นงาน การใช้รูปถ่ายมาจากสงิของจริงมาใสใ่นสอื, การออกแบบโดยใช้รูปแบบการ์ตูนญีปุ่ นมาประยุกข์ใช้ใน

งานโดยให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์  คนและผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษา  คนทําการตรวจสอบ 

และแนะนําหลงัจากนนัจงึได้นําไปใช้กลุ่มเป้าหมายจํานวน  คน 

 ผลการวิจัยพบว่า  สือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้นโดยมีระดับ

ศักยภาพของสมอง -  ปีกลุ่มเป้าหมายเมือเปรียบเทียบกับสือแบบเก่าทีมักใช้แต่กระดาษและไม้อัด 

ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษาได้ ผู้ วิจยัค้นพบว่าการทํารูปแบบสือจับคู่หรือเรียงลําดับเหตุการณ์นันสามารถทํา

ให้กลุ่มเป้าหมายสร้างปฎิสมัพันธ์ทีดีกับครูผู้สอนได้โดยระหว่างการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วมผู้ วิจัยค้นพบว่ากลุ่มเป้าหมายพยายามพูดคุยและเล่าเรืองราวในชีวิตวันประจําวันตัวเองผ่านการเล่นสือ

ผู้ วิจัยค้นพบว่าแม้ว่าศักยภาพทางสมองและสติปัญญาของเด็กออทิสติกจะมีมาไม่เท่าเด็กปกติทัวไปแต่การ

สง่เสริมทกัษะทางสงัคมให้เด็กออทิสติกรู้จกัช่วยเหลอืตนเองและเข้าสงัคมนนัคือสงิสาํคัญทีจะทําให้เด็ก 

ออทิสติกโตมาช่วยเหลอืตวัเองได้ไม่เป็นปัญหาของสงัคม 
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 ANOOTARAPRAPHA  SANGRATSAMEE:MEDIA DESIGN FOR PROMOTING LEARNING IN 

AUTISTIC PATIENTS MENTAL AGE BETWEEN 3-6 YEARS OLD. THESIS ADVISORS: THANATORN. 

JIARAKUL, Ph.D. AND ASSOC. PROF. PRAPAKORN SUKHONTHAMANEE. 220 pp. 

  This research have objective about studying in Media design for autisms children for develop 

their own social skill and help them to improve their daily activity. By using illustrate that including thai 

context so the targets can understand the media easily. Hospital and school in Thailand now a days are 

using the media that don’t have Thai context included in their media toys. The researcher processing by 

collect the information of media design with observe the documentary about autisms from medical file, 

theory of illustrate and color is suitable for autism children, theory about material that suitable for autisms, 

inside interview with teaching expert from Laooautid school, Srinakarin wiroj university, Bangkok Hospital 

for designing by ask them the questionnaire and summarize data to be these following  2 kinds of media 

:1. 36 pieces of matching game Human animal object, 2.25 pieces of sequencing game by using 

illustrate from their living activity. The researchers design 3 kind of design following1. Ajan Prayat 

Pongdum direction.2.Using real picture from their daily life activity, 3.design by using Ghibi studio apply 

with the design. By giving the 5 specialists of Medical team and Education Team prove and suggest. 

After that the researcher brings the media using with 5 different samples. The result shows that 1.this 

media design for autisms children is suitable for the target 2.5 specialists of Medical Team have opinion 

about material should be more interesting and safe for the target compare with the old one that used 

wood material and paper.3.5 specialists of Education team have chosen the design 3 because they 

believe that carton kind can build the target’s imagination while the Medical team have chosen the 

design 2 because they believe that  the target should learn from the real pictures. 4. The whole 10 

specialists evaluated the design as a good level.5 the targets are interested in the media and have more 

concentrate with the teacher.6. The researcher fond this Media design make good relationship between 

teacher and the target during the researcher observe participating and non-participating fond that the 

target want to tell their own story in their real life by the media.7 The researcher found that although he 

ability of Autisms children is the same as normal children, improving and supporting their ability of social 

skill is important for helping them can live their real life.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยความเพียรพยายามอตุสาหะรวมทังกําลงัใจและการสนบัสนุน

จากนายประมาณ แสงรัศมีและนางบุปผา แสงรัศมี บิดาและมารดาอนัเป็นทีรักของผู้วิจัย และนางวาสนา 

ธนยงพิบูล, นายพงศ์พนัธ์ ปรุณมณีวิวัฒน์, นายพทุธินนัท์ ปรุณมณีวิวฒัน์, จิกามาตร แสงรัศมี  

  ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ  อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล และ รศ.ประภากร  สุคนธมณี อาจารย์ทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ทีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้และเสียสละเวลาให้คําแนะนําคําปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นอนัเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทงักรุณาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร้องตา่งๆทุกขนัตอนของการ

ทําวิทยานิพนธ์ รวมทงัให้การช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจทีดีเสมอมา ผู้ วิจัยขอกราบขอพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ 

ณ โอกาสนี  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านทีกรุณาเสนอแนวคิดทีเป็นประโยชน์เพือให้

วิทยานิพนธ์นีมีความถกูต้องและสมบูรณที์สดุ และขอขอบคุณ อ.ดร เพิมศกัด์ สวุรรณทตั ทีได้กรุณาเสียสละ

เวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบเครืองมือวิจยัพร้อมทงัให้ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์และเป็นแรงบนัดาลใจกบั

ผู้ วิจยัในการสร้างสรรค์ผลงาน ขอขอบคุณผู้ อํานวยการโรงเรียนละอออุทิศ, เจ้าหน้าทีการศึกษาศูนย์

การศกึษาเด็กพิเศษมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ, แพทย์และเจ้าหน้าทีพนกังาน, นกักายภาพ, นกัแก้ไขภาษา 

แผนกพฒันาการเด็กพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการทดลองใช้เครืองมือ การ

เก็บร่วมรวมข้อมูลรวมไปถึงข้อเสนอแนะทางด้านการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิเศษ, ข้อเสนอแนะในการ

ประยกุต์เอางานออกแบบหรืองานศิลปะมาใช้ร่วมกบัการทํางานของเจ้าหน้าทีการแพทย์ได้และขอขอบคุณ

นายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล เป็นอยา่งสงูทีกรุณาตรวจสอบเครืองมือและให้ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์

ตอ่การพฒันางานให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติก 

ขอบคณุนางสาวชลิดา รัตนพงศธร ทีให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะทีดีมาโดยตลอด ส่วนในส่วนของ

เรืองข้อมูลการทําวิจยัระเบียบการในการดําเนินการตลอดเวลาทีทําวิทยานิพนธ์มาขอขอบคณุนางสาววนิสา 

สายมา สําหรับความช่วยเหลือและคําปรึกษาทีมีมาให้ผู้ วิจยัอยูเ่สมอตลอดทุกวนัและเวลา ขอคุณประโยชน์

ทีเกิดจากการทําสือสง่เสริมการเรียนรู้ฯครังนีขอมอบแด่ทุกท่านทีได้เอ่ยนามมา ขอพลงัจงสถิตย์อยูก่บัท่าน 
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บทที 1 

 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  ออทิสติก (Autistic) เป็นชือเรียกเดก็ทีมีภาวะของโรคออทิสซึม (Autism)ซึงมีความผิด 

ปรกติและมีความล่าช้าด้านพัฒนาการทางสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืนด้านภาษาและ 

การสือสารด้านอารมณ์และพฤติกรรมซึงในปัจจุบันได้ใช้คําว่ามีต้องการจําเป็นพิเศษ 

แทนคําว่าคนพิการหรือผู้ ที มีความบกพร่องทังหมด(เกศรา,2551)โดยส่วนใหญ่แล้วนัน  

เดก็ออทิสติกในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัมีพฒันาการทางด้านกล้ามเนือและการเคลือนไหวปรกติ 

จนกระทังอายุปีครึงถึงสองปีพ่อแม่จึงสังเกตเห็นว่าเด็กมีพัฒนาก ารทางสังคมทีล่าช้า 

และผิดปรกติซึงเป็นความบกพร่องหลักของโรคออทิสซึม(จิรยาและนิชรา,2551) ได้กล่าวว่า

เ ด็ ก ช อ บ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ซํ า ๆ ( เ พ็ ญ แ ข , 2542) เ ช่ น ก ร ะ ดิ ก นิ ว ไ ป ม า นั ง โ ย ก ตั ว 

ตลอดเวลาและไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองจากอันตรายบางรายอาจมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเอง 

(ศรีเรือน, 8; อุมาพร, )แต่ก็ มีเด็กเป็นจํานวนมากทีสังเกตพบอาการผิดปรกติ

ได้ตังแต่ขวบปีแรกการเ รียนการสอนเด็ออทิสติกนันถือเป็นเสมือนการบําบัดทางอ้อม 

เพือลดพฤติกรรมทีไมพ่ึงประสงค์และเพือให้เดก็สามารถใช้ชีวิตประจําวนักบัคนทวัไปได้เป็นปรกติ

จนสามารถพฒันาไปในสาขาวิชาชีพทีแตล่ะคนมีความถนดัได้ซึงเป็นสิทธิของบคุคลพิเศษทีพึงจะ 

ได้รับการศึกษาเหมือนบุคคลทัวไป ตามทีได้มีบันทึกไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช2542(ฉบับปรับปรุง )หมวด ในเรืองสิทธิและหน้าทีทางการศึกษามาตรา 10

กล่าวว่าการทีเราจะจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับ 

การศึกษาขันพืนฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที รัฐต้องจัดใ ห้อย่างทัวถึง  และมีคุณภาพ 

โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย”ซงึได้รวมไปถึงบคุคลซึงมีความบกพร่องทางร่างกาย,จิตใจ,สติปัญญา,สงัคม

,การสือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายการบุคคลทุพพลภาพหรือบุคคลซึงไม่สามารถพึงตวัเอง 

ได้ด้วยทําให้เห็นวา่การศกึษาถือเป็นแนวทางสําคญัในการพัฒนาชีวิตของเด็กออทิสติกอย่างมา 

แต่ในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกนันย่อมแตกต่างจากการเรียนโดยทัวไปเด็กออทิสติกทุกคน
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จําเป็นต้องได้รับการบําบดัเพือทีจะดงึเดก็ออกจากโลกสว่นตวัมายงัโลกแห่งความจริงทีมีคนอืนๆ 

ร่วมอยู่ด้วยปัญหาทีสําคัญของเด็กออทิสติกคือปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 

ปัญหาด้านการเล่นปัญหาด้านภาษาพูดช้ากว่าปรกติ(เพ็ญแข ลิมศิลา.2542) ซึงกล่าวได้ว่า

ลกัษณะดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การปรับตวัของเดก็ทําให้เดก็ออทิสตกิมีปัญหาในการเลน่การเข้า

สงัคมกบัเพือนและการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนและเนืองจากภาวะอาการออทิสติกไม่สามารถ 

รักษาให้หายขาดการรักษาจึงใช้ วิธีการกระตุ้ นพัฒนาการปรับพฤติกรรมโดยได้ใช้ดนตรี 

บํ า บัด ศิ ลป ะบํ า บัด เ ป็ น ต้ น เ พื อ ลด พฤ ติ ก ร รม ที ไม่พึ ง ป ระ สง ค์ และส ร้ าง พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ทีเหมาะสม(Richard.2000:59)การนําความรู้ ด้านต่างๆมาใช้ ในการพัฒนาของเล่นจะ 

ช่วยเสริมศกัยภาพให้การเลน่ของเลน่ชินนันเกิดพัฒนาการกระตุ้นความรู้แก่เด็กได้ศิลปะช่วยให้ 

เดก็พิเศษมองเป็นและรู้จกัใช้พืนทีให้เกิดความสวยงามด้วยเส้นและสีงานศิลปะช่วยให้เขามีสมาธิ

ทีนานใช้เวลามุ่งมนัไปกับงานนัน(สนทนี ศุขประเสริฐ,2552)ศิลปะช่วยพัฒนาการคิดทักษะ 

การแก้ไขปัญหาช่วยส่งเสริมให้สามารถเ รียนรู้ในเ รืองราวต่างๆได้ดีขึน ศิลปะช่วยให้ 

เดก็เกิดการเรียนรู้ในเรืองสี,รูปทรงและพืนผิวได้ดีช่วยให้เกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค์พัฒนา 

สติปัญญา พฒันาสมาธิ พฒันาจิตใจ รวมไปถึงการพฒันา สงัคม (ทวีศกัดิ สิริรัตน์เรขา. . ) 

บทบาทของกิจกรรมของศิลปะเพือการบําบัด (Art Therapy) นันถือว่ามีความสําคญัและนับเป็น

กิจกรรมหนึง ของการทํา จิตบําบัด (Psychotherapy) ทีใช้ศิลปะเป็นสือเพือช่วยเหลือเด็กทีมี

ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจซึงหลักการของกิจกรรมศิลปะบําบัดคือใช้ศิลปะเป็นสือกลาง 

ในการแสดงออก และการ ปลดปลอ่ยอารมณ์และความรู้สกึความขดัแย้งและความต้องการทีซ้อน

อยู่ภายในจิตใจการใช้กิจกรรมทางศิลปะสามารถใช้วินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ความผิดปรกติ

บางประการของกระบวนการทางจิตใจ,ช่วยในการบําบัดรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึน 

อาจารย์พรรณา นรินทร์ ซึงเป็นผู้ เ ชียวชาญด้านสือการเ รียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกที

ศนูย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรุงเทพได้กล่าวไว้ว่า“เด็กจะเรียนรู้ได้ดีต้องได้รับการดแูลและ

เอาใจใสที่ดีจากรอบตวัและทีสําคญัทีสดุในการช่วยพัฒนาทักษะเด็กก็คือผู้ปกครองของเด็กเอง 

แต่ผู้ ปกครองส่วนใหญ่ล้วนมองเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของทางโรงเรียน” จึงมักมี 

การจัดงานสัมมนาเพือใ ห้ความรู้แก่ผู้ ปกครองในการสอนและเ ลียงดูบุคคลออทิสติก 

แต่ อีกส่วน ที สําคัญและพัฒน าควบคู่ ไปด้วยคือสือทีจะช่ วยสนับสนุนการเ รียน รู้ของ 

เด็กออทิสติกทีสามารถจะใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผลทีดีต่อเด็กด้วยจากทีผู้ วิจัย 

ทําการศึกษและสํารวจของเล่นทีช่วยเสริมพัฒนาการทักษะต่างๆทีจําหน่ายในท้องตลาด 

ในประเทศไทย พบว่าของเล่นสําหรับเด็กออทิสติกทีมีเ นือหาสอดคล้องเ ข้ากับบริบท 



3 

ประเทศไทยนันมีน้อยมากด้วยรูปแบบและภาพลักษณ์ของต่างประเทศทําให้เด็กออทิสติก 

ทีมีพัฒนาการและการเรียนรู้ทีช้าเพราะไม่เข้าใจถึงเรืองราวในภาพ เช่น ภาพวันฮาโลวีน 

ภ า พ วัน ค ริ ส ม า ส ต์ เ ป็ น ต้ น  แ ต่ เ ด็ ก อ อ ทิ ส ติ ก ก ลับ คุ้ น เ ค ย กับ ภ า พ วัน ล อ ย ก ร ะ ท ง 

ภาพเทศกาลวนัสงกรานต์หรือจะเป็นภาพสัตว์ ต่างๆเช่นหมีขวัโลก ภาพเหล่านีเด็กออทิสติก 

ไม่สามารถเข้าใจได้ เด็กออทิสติกแต่จะเข้าใจ ภาพสตัว์ ประเภท แมวไทย สุนัขไทย ช้างไทย 

เป็นต้น เมือไมเ่ข้าใจเนือหาในสือแล้ว ทําให้เดก็ออทิสติกไมเ่กิดการกระตุ้นและพัฒนา การเรียนรู้ 

สือทีขาดไปเหล่านี ทําให้ เด็กออทิสติก ไม่ เ กิดการตอบสนองทีดี  ทีควรได้จากการเล่น 

ของเล่นเพราะของเล่นหรือสือนันจะช่วยเสริมพัฒนาการทีดีสําหรับเด็กออทิสติก ของเล่นหรือ 

สือการเรียนรู้ทีมีเนือหาสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ทีผลิตเพือเด็กออทิสติกนันปัจจุบัน 

ยงัเป็นทีขาดแคลนและมีอย่างไมแ่พร่หลายในโรงพยาบาลและศนูย์การเรียนรู้ สําหรับเด็กพิเศษ 

การเล่นของเล่นหรือสือนันจะช่วยเสริมพัฒนาการทีดีสําหรับเด็กออทิสติกปัญหาเหล่านีทําให้

ผู้ วิจัยมีจุดประสงค์ทีจะออกแบบสือส่งเสริมการสอนเพือเป็นต้นแบบและพัฒนาสือทีจะ 

ช่วยสนบัสนนุการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติกโดยยึดหลกัการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

เป็นแกนหลกัในการออกแบบโดยเนือหาภาพประกอบทังหมดทีออกแบบ จะมีความสอดคล้อง 

และเข้ากบับริบทของประเทศไทยเพือให้เดก็ออทิสติกสามารถเข้าใจ ในรูปแบบของภาพประกอบ

ของสือสง่เสริมการเรียนรู้ได้ดีขนึ,เข้าใจภาพประกอบในสือที ผู้ เชียวชาญใช้สอนเพือพัฒนาทักษะ

ได้มากขึนและมีพัฒนาการทางการช่วยเหลือตนเองทีดีขึนเพือเป็นรากฐาน ในการสร้างทักษะ

พืนฐานให้เดก็ออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.สร้างรูปแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีมีการนําเอาบริบทความเป็นไทยสอดแทรก 

เข้าไปในเนือหา  

2.สร้างรูปแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้นทีมีระดับ 

ศกัยภาพสมองช่วงอายุ - ปี ได้ใช้วสัดทีุปลอดภยั และเหมาะสม 

.สร้างสือสง่เสริมพฒันาการสําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้น  

ช่วงอายศุกัยภาพสมอง 3-6 ปี 
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สมมุติฐานของการศึกษา 

การออกแบบสือสง่เสริมการเรียนรรู้ทีมีการนําเอาภาพประกอบทีใส่บริบทความเป็น

ไทยจะช่วยให้เด็กออทิสติกได้ใช้สือทีใช้วัสดุทีปลอดภัยและเหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการ

ทางด้านสงัคมของเดก็ออกทิสติก 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจยัครังนีมุง่ศึกษาเฉพาะเนือหาทีจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านทักษะและการ 

สือสารทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติคช่วงอายุ  ถึง 6 ขวบ ทีมีอาการแรกเริมระยะ ของอาการ 

ไม่รุนแรงอาการอยู่ในระดับ ทีสามารถพูดสือสาร หรือ ชีได้และอายุของศักยภาพของสมอง 

จะอยู่ในช่วง  ถึง 6 ปี 

 

ขอบเขตการออกแบบ 

โดยงานวิจยัครังนีมุง่ศกึษาการออกแบบสือสง่เสริมเพือพฒันาทกัษะทางด้านสงัคม  

และการช่วยเหลือตนเองในเดก็ออทิสติค  

 

ขันตอนของการศึกษา 

 1.รวบรวมข้อมลู 

  1.1 ข้อมลูทตุิยภมิู (ข้อมลูภาคเอกสาร)  

         1.2 ข้อมลูปฐมภมิู (ข้อมลูภาคสนาม) 

   ศกึษารวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพ, ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

  2.วิเคราะห์ข้อมลู 

 2.1 ภาคปฐมภมิู (ภาคเอกสาร) วิเคราะห์ข้อมลูจากพฤติกรรมเด็กออทิ

สติกทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญ 

  .  นําแบบร่างทีออกแบบของสือทีออกแบบมาให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะเพือนําไปแก้ไขปรับปรุงก่อนนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

. ภาคทตุิยภมิู (ภาคสนาม)  

นําผลงานออกแบบทีผลิตเป็นสือทดลองนําไปใช้ทดลองจริงกบัคนไข้เดก็ออทิสติก 

ทีโรงพยาบาลกรุงเทพ และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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. ปรับปรุงงานออกแบบให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ 

. สร้างเครืองมือวดัประสิทธิผลงานออกแบบ และทําการวิเคราะห์งาน

ออกแบบและอภิปรายผลของการศึกษาสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 

ระยะเบืองต้นทีมีระดบัศกัยภาพของสมอง3-6 ปี 

. สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้ ใ ช้ สื อ ไ ด้

สง่เสริมและพฒันาทกัษะทางด้านสงัคมของเดก็ออทิสติก 

2

.เดก็ออทิสติกสามารถเข้าใจในเนือหาทีมีบริบทความเป็นไทยมากขนึ 

. เดก็ออทิสติกได้ใช้วสัดทีุเหมาะสมและปลอดภยั 

 

ข้อจาํกัดในการศึกษา 

สือสนบัสนนุการเรียนรู้เรืองคําศพัท์สําหรับเดก็ออทิสติกนีมีความจํากัดใ

น เ รื อ ง 

ของความสามารถและอาการของเดก็ซึงทําให้การเรียนรู้ของแตล่ะคนไมเ่หมือนกันเนื

องจาก 

อาการของเดก็ออทิสติคและคนมีลกัษณะเฉพาะจึงต้องทําการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบ

บเจาะจงเป็นกลุ่ม เป้าหมายเพือ เป็นตัวแทน ของเด็กออทิสติก ในการทําวิจัย 

ในครังนี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

   ออทิสติกคือบคุคลทีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์วา่เป็นผู้ทีมีความบกพร่อง 

ทางด้านตา่ง ๆดงันี  

1.เดก็ทีมีความบกพร่องทางด้านการสือสาร 

2.เดก็ทีมีความบกพร่องทางด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

3.เดก็ทีมีความบกพร่องลกัษณะทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 

4.เดก็ทีมีความบกพร่องทางด้านการเลียนแบบและจินตนาการ 

5.เดก็ทีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสั 
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6.เดก็ทีมีความบกพร่องด้านการใช้อวยัวะตา่งๆอย่างประสานสมัพนัธ์ กนั 

ซึงในการวิจัยครังนีเด็กออทิสติกทีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ ทีมีภาวะออทิสติก 

ทีสามารถพูดออกเสียง สือสาร ได้เพือความสะดวก  ในการวดัผล  จากการทดลอง  สือส่งเสริม 

การเรียนรู้ หมายถึง สือตา่งๆทีใช้ เป็นเครืองมือ หรือช่องทาง ทําให้การสอน ของผู้สอนและผู้ เรียน 

ได้สง่เสริม และพฒันาการเรียนรู้ให้ดียิงขนึ 
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บทที 2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

สือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะอาการเบืองต้น ระดบัศกัยภาพของสมอง

ช่วงอาย ุ3 –6 ปีนี ผู้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องโดยเรียบเรียงตามหวัข้อตอ่ไปนี 

1. เอกสารและงานวิจยัเกียวข้องกบัออทิสติก 

2. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องเกียวกบัสือการเรียนรู้เดก็ออทิสติก 

3. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการออกแบบ 

4. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการใช้สีทีใช้ในงานออกแบบ 

5. เอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องกบัภาพประกอบสําหรับเดก็ 

6. เอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการผลิตของเลน่สําหรับเดก็ 

7. เอกสารงานวิจยัทีเกียวกบัการพิมพ์ผ้า 

 

1.เอกสารและงานวจัิยเกียวข้องกับเด็กออทสิติก 

ในการศกึษาหาข้อมลูเพือทําสือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกการศึกษาเอกสาร

งานวิจยัเกียวกบัสาเหตขุองโรคออทิสติกทีเกิดขนึนนัถือวา่เป็นเรืองสําคญัทีต้องศกึษาความหมาย

ของ ออทิสติก ออทิสติก คือ โรคชนิดหนึง ซึงถกูค้นพบทีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์จาก 

โรงพยาบาล John Hopkins ชือว่า Leo Kanner ซึงพบพฤติกรรมเด็กทีไม่เหมือนคนทัวไป เช่น 

ชอบ อยู่คนเดียวทําอะไรซําๆ มกัจะไม่มีพฤติกรรมการ ตอบสนอง บางกรณีอาจมีอารมณ์รุนแรง

บ้าง เวลาโกรธหรือไมพ่อใจ จึงนิยามอาการเหลา่นีวา่ ออทิสซึม (Autism) โดยคําว่าออทิสติกหรือ  

ออทิสซึม ทีใช้เรียกอาการหรือ พฤติกรรมทีเกิดขึน มาจากภาษากรีก มีรากศัพท์มาจากคําว่า 

“Auto” หรือ “Self” ทีหมายความว่า ตวัเอง (สมพร หวานเสร็จ, 2552) เด็กออทิสติก คือ เด็กทีมี



8 

 

ความบกพร่องทางด้านพฒันาการ, ด้านการสือสารและความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน รวมไปถึงด้านทกัษะ

ทางร่างกายแต่จะอาการจะรุนแรงในเรืองของการสือสารและการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

มากกว่า เด็กจะไม่สามารถเข้าใจคําพูดและความรู้สึก, ความต้องการของผู้ อืนทางด้านการ

พฒันาการทางภาษาและสติปัญญาก็จะไมส่มบรูณ์ทําให้เดก็ไมส่ามารถทีจะสือสารกบัคนรอบข้าง

และสงัคมได้ดีมากนกั สมองของเดก็ออทิสติก จะมีแนวโน้มจะทํางานหนักเป็นส่วน ๆ  หรือคล้าย

กับรถทีเหยียบคนัเร่งตลอดเวลาเวลาทีเด็กตืนนอนสมองของคนเรานันทํางานคล้ายกับระบบ

เครือข่าย (Network) จะมีเครือข่ายย่อย ๆ มากมายและจะมีการเชือมต่อกันระหว่างเครือข่าย

ประมวลผล ข้อมลูร่วมกนัเป็นพกั ๆ แตส่มองของเดก็ออทิสติกจะมีปัญหาในการเชือมต่อระหว่าง

เครือขา่ย ทําให้ไมส่ามารถเชือมโยงเรืองตา่ง ๆ  เข้าด้วยกนั (วลัลภ พรเรืองวงศ,์ 2552) ในแตล่ะคน

อาจจะมีหน่วยย่อยทีเสียหายแตกตา่งกนัซึงสว่นมากจะมีความผิดปรกติของทางสมองส่วนหน้าที

ทําหน้าทีแก้ปัญหาและการวางแผนการเข้าใจพฤติกรรมบคุคลการควบคมุการพดูกลุม่เดก็ 

ออทิสติกบางคนจะสามารถสือสารกบัผู้ อืนได้บ้างและมีความฉลาดอย่างไรก็ตามเดก็บางคนก็อาจ

มีความเป็นไปได้วา่เป็นเดก็ปัญญาออ่นเนืองจากไมพ่ดู หรือมีเดก็ออทิสติกบางคนก็จะมีพฤตกิรรม 

เช่น เกิดอาการพิการซ้บซ้อน รวมอยูใ่นอาการของโรคด้วย ซึงเราจะเห็นวา่เดก็แตล่ะคนมีอาการไม่

เหมือนกันมีความรุนแรงของระยะอาการโรคและอาการต่างกัน หรือไม่เท่ากัน แต่เด็กออทิสติก

ส่วนมากจะมีปัญหาทีคล้ายกัน นันคือในเรืองทางสงัคม การสือสาร พฤติกรรม กล้ามเนือและ 

อาการเหลา่นี เดก็บางคนมีโอกาสสงูทีจะเป็นตงัแต่เด็กอยู่ในครรภ์ของมารดา อย่างไรก็ตามเด็ก

บางคนจะเป็นตอนทีเกิดโดยสามารถสงัเกตได้ชดัเจนตงัแตก่่อนอาย ุ2-3 ปี 

สาเหตุและระดับอาการของเด็กออทสิติก  

ในปัจจบุนัทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการเกิดโรคออทิสติกนันมีสาเหตมุาจาก

อะไร มีหลายทฤษฎีทีพยายามอธิบายเรืองกลไกการเกิดภาวะ ออทิสติก แต่ทฤษฎี เหล่านัน 

มกัจะเน้นทีการกําหนดหรือระบวุา่ความบกพร่องในสมองสง่ผลให้เดก็เหลา่นีทําอะไรได้บ้าง ไมไ่ด้

บ้างเช่นไมเ่ข้าใจความรู้สึกของผู้ อืนไม่มีจินตนาการและไม่สามารถเข้าใจนามธรรมแต่จากการ

ค้นคว้าและ งานวิจยัทีหลากหลายทําได้แน่ชดัแล้ววา่ เป็นการผิดปรกต ิจากระบบประสาท 
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และอาจมีสาเหตมุาจากพนัธกุรรมของเดก็ออทิสติกคนนนัโดยตรง โดยมีคนตงัข้อสงัเกตถึงพีน้อง

ร่วมสายเลือดและพ่อแม่ทีมีความฉลาดจะมีอตัราแนวโน้มในการกําเนิดลูกทีมีภาวะออทิสติก

มากกวา่และเมือลกูคนแรกเป็นมีความเป็นไปได้สงูทีจะเกิดความเสียงทีลกูคนตอ่ไปจะ 

เป็นออทิสติกสงูตามเช่นกนัจึงทําให้เป็นหลกัฐานทีแสดงถึงภาวะออทิสติกนันมีส่วนเกียวข้องทาง

กรรมพนัธุ์ (แก้วตา บปุผเวส, 2548: 9) มีการตงัทฤษฎีการเกิดภาวะออทิสติกโดยคิดว่าสาเหตมุา

จากร่างกาย เนืองจากมีผู้สงัเกต วา่ความลําบากในการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา และการควบคมุ

การทํางานประสานกนัของอวยัวะต่างๆในการเคลือนไหวร่างกายนัน เด็กทีมีความผิดปรกติทาง

ร่างกายก็มีอยู่เช่นเดียวกบัทีพบ ในเดก็ออทิสติก มีการเอกซเรย์เดก็ออทิสติกกลุม่หนึง พบวา่มีการ

พฒันาการของกระดกูช้ากวา่อายแุละมีผู้รายงานการนอนของเดก็ออทิสติกวา่กลุม่ที 

เป็นเดก็ออทิสติกมกัมีอาการนอนน้อยกว่าเด็กปรกติ กว่าจะนอนก็ประมาณ 5 ทุ่ม หรือเวลาตี 2 

แล้วก็ตืนตงัแต ่6 โมงเช้า โดยทีไม่มีท่าทางง่วงนอนเลย (อุ่นรือน คล้ายทรัพย์, 2547: 14) ซึงจาก

การรายงานผลของคณุ อุ่นเรือน คล้ายทรัทย์แล้วนันผลสรุปทีเกิดขึนนันทําให้พบสาเหตมุาจาก

ความผิดปรกติของระบบประสาทมากกวา่ระบบในร่างกาย นิตาสา ปิติเจริญธรรม ได้พูดกล่าวว่า

ระดบัอาการของเดก็ออทิสติก ระดบัอาการของบคุคลออทิสติก สามารถจําแนก กว้าง ๆ ได้เป็น 3 

ระดบัดงันี 

(นิติสา ปิติเจริญธรรม, 2555) 

  ระดับกลุ่มทีมีอาการน้อย หรือ Mild Autism 

 ซึงบางครังจะถกูเรียกวา่กลุม่ High Function เป็นกลุม่ทีเข้าไปเรียนอยู่ใโรงเรียนได้ เนืองจากจะ

มีระดบัสติปัญญาทีปรกติหรือ อาจจะสงูกวา่ปรกติ มีการพัฒนาการทางภาษาดีกว่ากลุ่มอืน แต่

ยังคงมีพฤติกรรมออกมาบ้างบางส่วน เป็นความบกพร่องทักษะด้านสังคม การรับรู้อารมณ์  

แตส่ว่นใหญ่จะสามารถควบคมุพฤติกรรมตนเอง ได้ และสามารถเล่าเรียนจนจบระดบัปริญญา

เอกได้ก็มี 
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  ระดับกลุ่มทีมีอาการปานกลางหรือ Moderate Autism  

สําหรับกลุม่นีจะมีความลา่ช้าในพฒันาการด้านภาษาการสือสาร กวา่กลุม่ Mildและยงัคงมีปัญหา 

ในด้านการเข้าสงัคม และปัญหาทางพฤติกรรมอยู่ แตใ่นกลุม่นีเดก็บางคน สามารถมาเข้าเรียนกบั

โรงเรียนเรียนร่วมได้แตต้่องควบคูไ่ปกบัการไปทีศนูย์สง่เสริมพฒันาการและควรมีผู้ติดตามดแูล 

 

ระดับกลุ่มทีมีอาการรุนแรง หรือ Sevia Autism  

สําหรับเด็กออทิสติกกลุ่มนีอาการของโรค จะกระทบ IQ ด้วย เช่นจะมีไอคิวตํา มีความล่าช้าใน

พัฒนาการเกือบทุกด้าน ไม่เอาอะไรเลย นิง เฉือยชา ไม่พูดอะไรเลย อยู่ในโลกของตัวเอง การ

พัฒนาส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี จะเน้นเป็น เรืองประสาทสัมผัสทัง 5 และ ทักษะในการใช้

ชีวิตประจําวนั สว่นใหญ่ จะพฒันา ไปถึงแค่การฝึกอาชีพ หรืออยู่ทีบ้าน ในกลุ่มนีจะ ทํางานได้ดี 

ในเรืองทีทําซําๆ เป็น หรือทีเรียกวา่ Trainable ไมใ่ช่ Educable เช่น เย็บปักถักร้อย หรือ ไสไม้ ซึง

เป็น การทีทําในรูปแบบคล้าย ๆ เดิมตลอดเวลา 

ลักษณะโดยทัวไปของเด็กออทสิติก 

เดก็ออทิสติก คือเดก็ทีมีภาวะทางผิดปรกติทางสมองทําให้มีอาการลกัษณะ บางอย่างทีแตกต่าง

จากคน ทัวไปและจะแตกต่างไปตามระดับความรุนแรงของอาการ อีกด้วย จิตแพทย์ ทวีศักดิ  

จิตแพทย์เดก็ และวยัรุ่น ได้แบ่งลกัษณะความผิดปรกติ ของโรคออทิสติกไว้ 3 ด้านหลกั คือ 

1.เดก็ออทิสติกทีมีลกัษณะในการเข้าสงัคมทีผิดปรกติ เดก็จะมีความบกพร่อง  

ในการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล กับสิงแวดล้อม เช่นไม่สบตา ไม่แสดงออกทางสีหน้าเล่นกับ

เพือนไมเ่ป็น และมกัจะอยู่ในโลกของตวัเอง  

2.เดก็ออทิสติกทีมีลกัษณะในการสือสารผิดปรกติเป็นการบกพร่อง 

ทงัในด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การสือสาร การสือความหมาย และการใช้ภาษา เด็กใน

แตล่ะระดบัเดก็จะมีพฒันาการทางภาษาทีแตกตา่งกนั เดก็บาง คนไม่สามารถพูดสือความหมาย

ได้เลยหรือพูดได้แต่จะโต้ตอบกับผู้ อืนอย่างเข้าใจได้ไม่ดี หรือมีการ สลับคําหน้าทีของคําใน

ประโยค 
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3.เดก็ออทิสติกทีมีมีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมทีจํากดั 

ทํซ้า ๆ และคงรูปแบบเดิม เช่น เลน่มือโบกมือไปมาหรือหมนุตวัรอบ ๆ มกัจะยึดติดกับสิงทีทําใน

ชีวิตประจําวัน และไม่ยอมนรับถึงการเปลียนแปลง ในกรณีเด็กบางคนอาจแสดงอารมณ์ ไม่

เหมาะสมกับวัย หัวเราะร้องไห้ อย่างไม่มีเหตุผล การปรับตวัมีปัญหาเมือมีการเปลียนแปลง

สิงแวดล้อม รอบตวัจะแสดงพฤติกรรม ทีไมพ่ึงประสงค์ออกมา เด็กออทิสติก คือเด็กทีมีภาวะทาง

ผิดปรกติทางสมอง ทําให้มีอาการลกัษณะบางอย่างทีแตกตา่งจากคนทวัไปและจะแตกตา่งไปตาม

ระดบัความรุนแรงของอาการอีกด้วยจิตแพทย์ ทวีศกัดิจิตแพทย์เด็ก และวยัรุ่น ได้แบ่งลกัษณะ

ความผิดปรกติ ของโรค ออทิสติกไว้ 3 ด้านหลกั ๆ คือ 

ลักษณะในการเข้าสังคมทีผดิปรกติ 

  เดก็จะมีความบกพร่อง ในการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้อม เช่นไม่

สบตาไมแ่สดงออกทาง สีหน้า เลน่กบัเพือนไมเ่ป็น และมกัจะอยู่ในโลกของตวัเองลกัษณะในการ

สือสารผิดปรกติเป็นการบกพร่องทังในด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษาและการพูดคยุการ

สือสารในสังคมการสือความหมายและการใช้ภาษาเด็กในแต่ละระดับนันเด็กออทิสติกจะมี

พฒันาการทางภาษาทีแตกตา่งกนัเดก็บางคนไมส่ามารถพดูสือความหมายได้เลยหรือพดูได้ 

แต่จะโต้ตอบกับผู้ อืนอย่างเข้าใจได้ไม่ดีหรือมีการสลบัคําหน้าทีของคําในประโยคมีแบบแผน

พฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมทีจํากดัทําอะไรซําๆ และจะคงไว้ซึงรูปแบบเดิม เช่น เลน่มือ โบก

มือไปมาหรือหมนุตวัรอบๆเด็กออทิสติกจะยึดติดกับสิงทีทําในชีวิตประจําวนัและไม่ยอมเปลียน 

เดก็ออทิสติกบางคนแสดงอารมณ์ไมเ่หมาะสมกบัวยั หวัเราะร้องไห้อย่างไม่มีเหตผุล การปรับตวั 

มีปัญหา เมือมีการเปลียนแปลงสิงแวดล้อมรอบตวัจะแสดงพฤติกรรม ทีไมพ่ึงประสงค์ออกมา 

ความสนใจของเด็กออทสิติก 

เนืองจากออทิสติก คือภาวะทีเกิดจากทางสมอง การบังคบั ควบคมุตวัเองนัน เด็กออสติกจะไม่

สามารถทําได้ เสียงบางเสียง หรือสถานการณ์บางอย่าง ล้วนแตส่ามารถทําให้เดก็เกิด พฤติกรรมที

ไมพ่ึงประสงค์ได้เสมอ ทําให้คนทวัไปคิดวา่ เดก็จะซนเกินกว่าเหตแุละไม่เข้าใจใน พฤติกรรมของ

เด็กออทิสติกเหล่านัน ดังนันการทีจะเรียนรู้ และเข้าใจ ในลักษณะทีเด็กออทิสติกเป็นเน้น 



12 

 

ความสําคญัรวมไปถึงการศกึษา ความสนใจ หรือสิงทีสามารถดงึดดูความสนใจ ของกลุม่เด็กออทิ

สติกเหลา่นีไว้จะสามารถนํามาเป็นประโยชน์ ตอ่ไป ในการนํามาพฒันาต่อยอดสร้างสรรค์สิงทีจะ

เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กออทิสติกเอง ครูนิม นิติสา ปิติเจริญธรรม ผู้ อํานวยการศูนย์กระตุ้ น

พฒันาการ บ้านอุน่รักและ งานวิจยัทีเกียวข้องมากมายล้วน กลา่ววา่ “เดก็ออทิสติก จะรับสารได้ดี

มากทางสายตา ดงันนัหากมี สิงทีสามารถ ดงึดดูความสนใจของเด็กออทิสติกได้จะสามารถสร้าง

สมาธิ ให้แก่ตวัเดก็ออทิสติกและลดการเหมอ่ลอย การอยู่ในโลกของตวัเอง ลงได้ โดยความสนใจ

หลกั ของเดก็แบ่งเป็น 2 อย่างดงันี 

1.จะมีความสนใจในสิงของทีเคลือนไหวไปมา หรือกระทําอย่างซําๆ เช่น ใบพดัลม ขณะที

กําลงัหมนุอยู่ หรือ เสารถไฟทีผา่นไป เวลานงัรถไฟผา่น 

2.จะมีความสนใจในภาพทีอยู่บนพืนทีโลง่เช่น เดก็ ๆ หลายคนชอบเดินมาหาคนที อยู่รอบ

ข้างซึงจริง ๆ แล้วเด็กไม่ได้ต้องการทีจะมาเล่นกับคนทีอยู่ตรงนัน แต่เด็กจะสนใจลวดลาย 

บางอย่างบนตวัของคนคนนนั เช่น เสือ กระเป๋า เนืองจากมีสีสนั ทีดงึดดูสายตาของเดก็ และอยู่ใน 

ระดบัทีเดก็หนัมาเห็นพอดีดงันนัความสนใจของเด็กออทิสติกนี ถือเป็นหลกัสําคญัอย่างหนึง ใน

การนําไป สร้างสรรค์เป็นสิงต่าง ๆ ทีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้ เช่น หากจะ

ออกแบบสมดุภาพ ให้กบัเดก็ ก็ควรจะทําให้พืนหลงัมีสิงเร้าสายตาเดก็น้อยทีสดุ หรือจะออกแบบ

สือมัลติมีเดียให้กับเด็กออทิสติกหากมีลูกบอลเด้งอยู่ซําๆ อยู่ในหน้าจอ อาจจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของเดก็เพิมขนึได้ 

ความสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทสิติก 

  เดก็ออทิสติกกลา่วโดยทวัไปก็เสมือนบคุคลธรรมดาคนหนึง ทีมีความต้องการใน

ขนัพืนฐานเหมือนกนั โดยในความสําคญัของการเรียนรู้นีแบ่งออกเป็น 3 ข้อดงันี 

1.การเรียนรู้ เพือการใช้ชีวิตประจําวนัของเดก็ออทิสติกเป็นการเรียนรู้เบืองต้นทวัไป ไม่ว่า

จะเป็นเดก็กลุม่ไหนล้วนแล้วแตต้่องผา่นกระบวนการ การเรียนรู้นีทงัสิน เช่น การเรียน คําศพัท์ นับ

เลข เป็นต้น แตใ่นการเรียนการสอนของเดก็ออทิสติก อาจมีวิธี รูปแบบ และการใช้เวลาที แตกตา่ง

กบัเดก็ทวัไปออกไป 
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2.การเรียนรู้เพือบรรเทาอาการและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก 

ความสําคญัในการเรียนรู้ข้อนี เพือเป็นการลดพฤติกรรมทีไมพ่ึงประสงค์ โดยฝึกให้เดก็ออทิสติกใช้ 

ชีวิตร่วมกบักลุม่คนในสงัคม เรียนรู้จากผู้ อืนการเรียนการสอนจะบอกในสิงทีเด็กควรทํา และไม่

ควรทํา โดยมีวิธีสอนในแบบของการสอนเดก็เป็นแนวทางปฏิบตัิอยู่แล้ว 

3.การเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างพฒันาการและศกัยภาพของเดก็ออทิสติกเดก็ออทิสตกิบางคน

เป็นเดก็ฉลาด ความจําดีเป็นเลิศ การช่วยเหลือในการเรียนรู้นัน ถ้าหากมีความเข้าใจ ใน ตวัเด็ก

ออทิสติกเป็นอย่างดี และนําเอาข้อดีต่าง ๆ ของเด็กมาพัฒนาในการเรียนการสอน จะสามารถ 

ช่วยสง่เสริมความสามารถพิเศษของเขา ให้โดดเดน่ได้ บางคนสามารถเรียนจบปริญญาเอก ได้ก็มี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สแตรีย์ กรีนสแปนและคณะ ได้ร่วมกนัสร้างสมมตุิฐาน ทีชือว่า Affected 

Diathesis Hypothesis โดยเชือว่าเด็กกลุ่มนีมีความบกพร่อง ชือ Affected Diathesis 

Hypothesis เป็นความบกพร่องหลักอยู่ทีการเชือมต่อระหว่างความรู้สึกอารมณ์หรือ ความ

ต้องการกับการสังการ กล้ามเนือ และความบกพร่องรอง อยู่ ที การรับรู้สิงเ ร้า ( Sensory 

modulation) การประมวลข้อมลู(ทําความเข้าใจ) ผ่านการได้ยินและการมองเห็น(Auditory and 

Visual-spatial processing) และการวางแผนการสงัการ กล้ามเนือ (Motor planning) สมมตุิฐาน

นี นําไปสู่แนวทางการรักษาทีพยายาม เชือมต่อระหว่างการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และการสงั

การ กล้ามเนือขึนมาใหม่ ซึงการแก้ปัญหาพืนฐาน ปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี และการเรียนรู้ก็

เป็นอีกวิธี หนึง ทีจะเสริมสร้างพฒันาการเหลา่นนั ให้กลบัคืนมา 

   การรับรู้ของเด็กออทสิติก 

   การรับรู้ของเด็กปรกติ จะมีการรับรู้สิงแวดล้อมจากสัมผัสทัง 5 และ

สมองก็สามารถทีจะแปลผลนนัได้อย่างถกูต้อง และเหมาะสม แตเ่ดก็ออทิสติกนนั เป็นภาวะความ

ผิดปรกติของสมอง จึงจะมีปัญหาในเรืองการรับรู้จากสมัผสัทงั 5 ทําให้เด็กสบัสน เด็กอาจจะรู้สึก

เจ็บปวด เมือต้องสมัผสับาง อย่างเช่น รูป รส กลิน เสียง เดก็บางคนจะรู้สกึอึกอดัเมือถูกกอด เด็ก

บางคนอาจจะกรีดร้อง เมือได้ยินเสียงเครืองบิน เสียงโทรศพัท์หรือเสียงอืน ๆ เด็กบางคนจะไม่รู้

ร้อนรู้หนาว ไมรู้่สกึเจ็บปวดเดก็อาจจะหกล้มกระดกูหกัแตไ่มร้่องเลยหรืออาจจะเอาหัวโขกกําแพง
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โดยทีไมร้่องนอกจากนี ความคิดของเดก็พิเศษจะมีลกัษณะทีทือ เรียกว่า concrete thinking หรือ

ความคิดทีเป็นรูปธรรมตรง ๆ ซึงถ้าเป็นคนทวัไป จะมีความคิดทีเรียกว่า Abstract thinking นันซึง

ก็คือสามารถยอมรับในสิงทีเกียวเนืองผกผนัได้ คาดคะเนความน่าจะเป็นได้ สําหรับ concrete 

thinking ซึงพบในเดก็ปัญญาอ่อน และเด็กพิเศษมาก หมายถึง ความคิดทางเดียว จะพลิกกลบั 

คิดย้อนหลงัหรือคาดคะเนไมไ่ด้ ตวัอย่างเช่น หากเราสอนเดก็ออทิสติกว่า 1 บวก 1 เท่ากับ 2 เมือ

เรา ถามเดก็ว่า 1 บวก 1 เท่ากับเท่าไหร่ เด็กจะสามารถตอบได้ว่า 2 แต่หากถามว่า 1 บวกอะไร 

แล้วได้ 2 เดก็จะงง และไมเ่ข้าใจทนัทีวา่เราถามอะไร หรือเด็กออทิสติกจะไม่สามารถเชือมโยงได้

ว่า สนุัขทีมีรูปร่างคนละแบบจะเรียกว่าสนุัข เหมือนกันจนกว่าครูผู้ สอนจะนําภาพสนุัขหลาย ๆ 

สายพันธุ์มารวมกันแล้วบอกว่า ทังหมดนีเรียกว่าสุนัข แล้วแตกย่อยออกเป็นว่า สนุัขรูปร่างนี

เรียกวา่พนัธุ์อะไรตอ่ไป (นิติสา ปิติเจริญธรรม, 2555) การเรียนการสอนเดก็ออทิสติก ในรูปแบบนี

เราจะเรียกว่า การเรียนรู้แบบองค์รวม (Wholistic) เรียกได้อีกอย่างก็คือการเห็นภาพรวม (Big 

Picture) (สมพร หวานเสร็จ ,2552) ดงันนัความคิดของเด็กออทิสติก ทีเป็น concrete thinking นี

เป็นเสมือนข้อจํากัด อีกรูปแบบหนึง ในการทีจะจัดรูปแบบการสอนเด็ก ซึงหากต้องการทีจะ

ออกแบบสือการสอนหรือวางแผนการสอนการเข้าใจในข้อจํากดัของลกัษณะการรับรู้ของเดก็ 

ออทิสติกจะสามารถช่วยในการวางแผน ในการเรียนการสอน ให้เกิด ผลสมัฤทธิ ทีดีกบัตวัเดก็ได้ใน

ด้านเนือหา การเรียนรู้ ของงานวิจยัในครังนีคือเรืองคําศพัท์ ซึงในเรืองของคําศพัท์มีเกณฑ์ การใช้

คําทีเหมือน กบัเดก็ทวัไปในระดบัช่วงอายเุดียวกนั ซึงจะมีข้อจํากดัในเรืองการสะกดคําพยางค์ ตวั

การันต์ และ การควบกลําหรือนําคําศพัท์ ทีนํามาใช้ควรเป็นศพัท์ทีสะกดตรงตามมาตรา มีพยางค์

เดียว หรือ ถ้าคําไหนมีความจําเป็น ทีเด็กต้องเรียนรู้ สามารถเป็นสองพยางค์ได้ ไม่มีตวัการันต์ 

และต้องไมมี่อกัษรนํา เดก็ออทิสติกสามารถเรียนรู้คําได้เหมือนกับเด็กทัวไป เพียงแต่วิธีการเรียน

การสอน และเวลาทีใช้จะมีความแตกต่างกันเท่านันเด็กออทิสติกจะมีข้อได้เปรียบทีดี ในแง่ของ

ประสาทสมัผสั (ทงั 5) รวมไปถึงการ จดจําสิงตา่ง ๆ เช่น สง่เสริมในอาชีพ ด้านนกัดนตรีเพราะเดก็

ออทิสติกบางคนจะมี Perfect Pitch หรือส่งเสริมด้านงาน ศิลปะเนืองจากความสามารถในการ

จดจําทีเป็นเลิศ ในกลุม่เดก็บางคนสามารถวาด ภาพล้อเลียน งานศิลปะชนัสงูของประเทศในแถบ
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ยุโรปได้จากความจําก็มี แต่ทังนีต้องเริมจากการสงัเกต ของคนใกล้ชิดกับเด็กก่อน เพือทีจะหา

หนทางพฒันา ตวัเดก็ให้ไปถกูทางกบัสิงทีเดก็ชอบหรือ มีความถนดัการทํางานของบคุคลออทิสตกิ

นนั หากเป็นงานทีบคุคลออทิสติกสามารถทําได้ด้วยตวั คนเดียว ความหมายถึง ไมจํ่าเป็นต้องเป็น

งานกลุม่ เช่นการตดัตอ่ไฟล์ ทรีดี 

ทฤษฎีในการสอนเด็กออทสิติก 

    สําหรับการเรียนการสอนเดก็ออทิสติกนนั ย่อมแตกตา่งจากการ

เรียนการสอนของเดก็ ทวัไป ด้วยข้อจํากดัทางการรับรู้ของเดก็ออทิสติก ซึงจากการทีเด็กออทิสติก

จะมีจดุแขง็ของการเรียนรู้ แบบองค์รวม (Wholistic) การเรียนการสอนแบบบรูณาการ จะเป็นการ

สอนทีสนบัสนนุการรับรู้แบบ องค์รวม ของเดก็ออทิสติกมากกวา่การสอนแบบอืน ซึงการสอนแบบ

บรูณาการนนั คือ การสร้าง ความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ และสร้างความหมายของสิงทีเด็กเผชิญ

ในชีวิตประจําวนั เพือสง่เสริม ทกัษะทงัทางด้าน ภาษาและการสือสาร (สมพร หวานเสร็จ, 2552) 

ปัจจุบันมีหลกัในการสอนทีประเทศไทยได้นํามาใช้ในการเรียนการสอน เด็กออทิสติกกัน อย่าง

แพร่หลาย อยู่ 2 หลกัใหญ่ ๆ คือ TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children)และระบบการสือสารโดยการแลกภาพ (PECS: 

Picture Exchange Communication System) TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and Related Communication Handicapped Children) ถกูพฒันาขนึโดยภาควิชา จิต

เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Eric Schopler 

TEACCH เป็นแนวการสอนเด็กออทิสติกและเด็กทีมีความบกพร่องทางการสือสาร ประเภทอืน

ด้วย โดยเน้นการจดัสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกบัเดก็ จดุมุง่หมายหลกัของโปรแกรม คือ มุง่เน้น

ช่วยเหลือ และสนบัสนุนพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสําเร็จเต็มทีตาม ศกัยภาพ

สูงสุดส่วนประกอบหลักสําคัญของโปรแกรม TEACCH คือ การสอนทีมีโครงสร้างชัดเจน 

(Structured Teaching) โดยใช้จุดเด่นหรือโครงสร้างลักษณะโดยพืนฐานมาส่งเสริมและ 

พฒันาการเรียนรู้ ดงันี โครงสร้างทางกายภาพ (Physical Structure) คือ การจัดสภาพแวดล้อม

ของห้องเรียน หรือห้องฝึกปฏิบตัิอืน ๆ ให้เหมาะสมเพราะห้องเรียนมีพืนทีกว้างทําให้เด็กออทิสติก



16 

 

รู้สกึ สบัสน เนืองจากไมท่ราบวา่จะประกอบกิจกรรมใดในห้องเรียนบ้างแต่ถ้าครูกําหนดพืนทีให้

ชดัเจน โดยใช้ สญัลกัษณ์รูปภาพหรือเส้นแบ่งเขตแสดงให้เห็นวา่ พืนทีใดเป็นส่วนของครู พืนทีใด

ใช้เรียน เล่น การอ่านหนังสือ ทํากิจกรรมหรือถูกทําโทษ วีธีการนีจะทําให้เด็กไม่ออกนอกห้อง 

เพราะรู้วา่ ห้องเรียนมีไว้ทําไม เมือเข้ามาในห้องแล้ว จะจดัตนเองให้อยู่ในพืนทีใดพืนทีหนึงได้ด้วย

ความมนัใจการจัดตารางเวลาเรียน (Providing Schedule) เป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ให้รู้

จดุมุง่หมาย และสิงทีตนต้องปฏิบตัิ ถ้ามีกรอบหรือตารางอย่างแน่ชดั เดก็จะลดความกงัวล และไม่

รู้สึกสับสน ในการเปลียนช่วงจากกิจกรรมหนึงไปสู่อีกกิจกรรมหนึง ตารางเวลาเรียน คือกรอบ 

เวลา ทีเดก็ต้องรู้วา่จะต้องทําอะไรบ้างใน 1 วนั ตงัแต่โรงเรียนเข้าจนโรงเรียนเลิก หรือใน 1 คาบ 

เด็กจะทําอะไรบ้าง ตารางทีใช้สือสารนีอาจเป็นข้อความ ในกรณีทีถ้าเด็กอ่านได้ และเข้าใจ

ความหมาย ภาพ สญัลกัษณ์ หรือวตัถทีุเป็นของจริง ตารางนีอาจจะติดไว้หน้าห้องให้เห็นชัดเจน 

หรือจะทําเป็นเล่ม เฉพาะตัว เพราะเด็กบางคนอาจจะมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที

แตกตา่งกนัไป แต่โดยทัวไปแล้วสิงทีเหมือนกันก็คือ คือ เมือเด็กสินสดุกิจกรรมใดเด็กจะต้องดึง

ตารางแผ่นนันออก เด็กจะได้รู้เป้าหมายทีแน่ชัด ลดพฤติกรรมการปฏิเสธ หรือต่อต้านการทํา

กิจกรรมต่อไป การทํางานอย่างเป็นระบบ (Work System) เด็กออทิสติกต้องการการรับรู้อย่าง 

เป็นระบบ เมือสงัให้เดก็ทํางานอะไร ครูต้องบอกอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นขนัตอน เป็นการช่วยให้

เดก็ เข้าใจข้อตกลง และรู้วา่จะต้องทําอะไรอย่างชัดเจน คือ รู้ว่างานทีจะต้องทํามีอะไรบ้าง,  รู้ว่า

งานนนัมีขนัตอน ในการปฏิบตัิอย่างไร เรียงลําดบัจากง่ายไปยาก,  รู้การจัดการเมือทํางานเสร็จ

แล้ว เช่น การสง่งาน การเก็บหรือการทํา ความสะอาดอปุกรณ์การเรียน ฯลฯ, รู้ว่าเมือทํางานเสร็จ

แล้วจะได้ทําในสิงทีตนเองชอบ เช่น เล่นของเล่น วาดรูป หรือ นอนเล่น, รู้ว่าชัวโมงต่อไปจะต้อง

เรียนอะไร 
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การสอนด้วยการมองเหน็ (Visual Instruction)  

  เดก็ออทิสติกจะเรียนรู้ได้ดีด้วย การใช้สายตา (Visual Learner) นอกจากของจริง

แล้ว ภาพจึงเป็นสือการสอนทีเหมาะทีสดุ การใช้ ภาพประกอบขนัตอนในการเรียนการสอน จะทํา

ให้เด็กออทิสติกเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็วขึน ครูลดการพูดซําๆ การสอนซักผ้าเช็ดมือ 

ขณะทีครูอธิบายขนัตอนในการซักผ้า ครูควรจะมี ภาพประกอบแต่ละขนัตอน ซึงจะช่วย ให้เด็ก

ออทิสติกเข้าใจและเห็นภาพชดัเจน เมือเดก็จะข้าม ขนัตอน ครูเพียงทบทวนด้วยภาพ ไม่ต้องพูด

ซําๆ เดก็สามารถ ปฏิบตัิได้ ทนัทีเมือนําโปรแกรมดงักลา่วมาใช้กบัเดก็ทีมีอาการรุนแรง อาจทําให้

ต้องใช้เวลา สกัระยะ เมือครูใช้ปฏิบัติเป็นกิจวัตร ก็จะเกิดความคุ้นเคยกับระบบ และสามารถ

ปฏิบตัิได้ด้วย ตนเอง โปรแกรมนี สามารถนํามาใช้ได้หลากหลาย ในเรืองของการสือสาร การปรับ

พฤติกรรม การทํางาน การสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคล การปฏิบตัิตนในบ้าน การเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบตาม โปรแกรมนีจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กได้เต็มตามศกัยภาพ(Laura, 2012 ; คณาจารย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546 ; ผดงุ อารยะวิญ ,ู 2547) 

 

ระบบการสือสารโดยการแลกภาพ(PECS: Picture Exchange Communication 

System)  

  ระบบการสือสารโดยการแบกภาพนีถูกพัฒนาขึนโดย Dr. Andrew Bondy และถูก นํามาใช้ครัง

แรกทีประเทศอเมริกา เป็นการสอนการสือสารกับเด็ก ออทิสติกโดยใช้ภาพ ในการสือสาร จะเริม

จากการแลกเปลียนภาพระหวา่งคูส่นทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคยุ หลงัจากนันครูจะเริมพูด กับ

เด็กทีละน้อย ๆ ซึงในตอนแรก เด็กอาจยังไม่โต้ตอบ แต่ต่อมา เด็กจะเริมโต้ตอบโดยใช้ภาพ 

ตามมาด้วยท่าทางและใช้ภาษาพูดในทีสุด(Pyramid Educational Consultants,2009; ผดุง 

อารยะวิญ ,ู 2545) ระบบการสือสารโดยการแลกภาพ มีจุดมุ่งหมายเพือใช้สอนการสือสารหรือ

ใช้เพือจะ เป็นตวัสือสารระหวา่งเดก็ออทิสติกกบัผู้ปกครอง ครู หรือบคุคลอืน ๆ โดยใช้รูปภาพเป็น

สือกลางเพือ ทําความเข้าใจในสิงทีอยากจะบอก ซึงเน้นให้เด็กสามารถสือสารกับผู้ อืนได้ใน

ชีวิตประจําวนั และวิธีนี สามารถนํามาใช้กับเด็กอืน ทีมีความบกพร่องทางการสือสารได้ด้วยใน
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การใช้ วิธีการสือสารโดยการแลกภาพ (PECS: Picture Exchange Communication System)

ครูผู้สอนอาจจะต้องทําการศึกษาลกัษณะความชอบ หรือนิสยัของตวัเด็กมาประกอบกับการใช้

ด้วยเพือเป็นการสง่เสริมให้สามารถใช้วิธีสอนนีอย่างได้ผลสมัฤทธิ ทีดี โดยวิธีการสือสารโดยการ 

แลกภาพ จะแบ่งออกเป็น 5 ขนัตอน คือ การแลกเปลียนสิงของการขยายระยะเวลาให้ยาวขึน การ 

จําแนกภาพ โครงสร้างของประโยค และการตอบสนองความต้องการของเดก็  

    1.การแลกเปลียนสิงของ เป็นขนัตอนเริมในการฝึกโดยชูของอย่างหนึงขึนมาหากเด็กจะ

หยิบไปจากมือ ครูต้องไมใ่ห้ และให้หารูปทีเหมือนกับของนํามาส่งให้ แล้วครูจึงให้ของนันแก่เด็ก

โดยไมพ่ดู กบัเดก็หากเดก็ไมส่นใจครูผู้ช่วยอีกคน จะต้องจบัมือเดก็ให้ทําตาม เพือเป็นตวัอย่างแก่

เดก็ ด้วยวา่จะต้องเริมทําอย่างไร ทําไปแล้วจะได้อะไร ตวัเดก็จะคอ่ย ๆ จําไปเอง 

   2. การขยายระยะเวลาให้ยาวขนึ คือ การเพิมขนัตอนให้ซบัซ้อนขึน รูปอาจจะถูก วางไว้ที

อืนเช่นแปะทีผนงั หรือวางไว้บนโต๊ะ เพือให้เดก็ได้คุ้นชินกบัการต้องเดินหา และเมือจะนํามา ให้ก็

สร้างอปุสรรคโดยการ ทําเป็นไมส่นใจ หรือเดินไปอยู่ทีระเบียง ให้เด็กตามหาในขนัตอนนีเมือเด็ก

นํารูป มาให้แล้ว เวลาเก็บ ครูต้องเก็บเข้าทีเดิมเสมอเนืองจากเดก็จะจําว่าจะได้รูปนีมาจากทีไหน 

   3. การจําแนกภาพในขนัตอนนี ในเรืองของรูป อาจจะทําให้มีขนาดทีแตกต่างกันแต่ เด็ก

ยงัคงต้องหยิบจบัสะดวก หรือใช้รูปทีมีความคล้ายกนัวางไว้ใกล้ ๆ กนั หากเดก็หยิบภาพผิดครู ไม่

ควรพดูคําวา่ “ผิด” แตค่วรพดูวา่ “ภาพทีถกูคือภาพนี” 

    4. โครงสร้างของประโยค เดก็ต้องหาภาพทีต้องการมาให้ครูให้ได้ อาจจะได้จากสมดุ ของ

ตวัเองแล้วนํามาติดทีแผ่นประโยค ทีจะมีคําว่า “ฉัน” (ด้านล่างเป็นรูปเด็ก) “ ขอ” (ติดรูปมือแบ

ออก) “ลกูอม” (รูปลกูอม) ซึงเดก็อาจจะเรียงผิดบ้างก็ไมเ่ป็นไร โดยในขนันีเด็กอาจจะพูดบ้างแล้ว 

โดยบอกความจํานงของตนเองวา่ต้องการอะไร อา่นออกเสียงให้เดก็ฟังทําซําๆไปเรือยๆแล้วค่อยๆ

เพิม ตวัหนงัสือทีมีความหมายเดียวกบัรูป แล้วอา่นออกเสียงให้เดก็ฟังซําๆ เดก็จะจําวา่ ทงัรูป และ

การเขียนแบบนีจะอา่นวา่อย่างนีภาพถือเป็นหวัใจสําคญัทีจะช่วยเดก็ในการอา่น เด็กจะใช้วิธีการ

จําเป็นภาพ เมือระลกึถึง ก็จะนึกออกมาเป็นภาพ การสอนเดก็นนั หากเป็นตวัหนงัสือ ให้สอนด้วย

วิธีการจําเป็นรูปคํา (วนัเพ็ญ, คุ้มดิษฐ, 2548) 
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2.งานวจัิยทีเกียวข้องกับการเรียนการสอนเด็กออทสิติก 

ในงานวิจัยเรืองสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้น ระดับ

ศกัยภาพของสมองช่วงอาย ุ3-6 ปีนี ได้ทําการค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องเพือนํามาใช้เป็น

ข้อมูลในการออกแบบ มีงานวิจัยการ ใช้เทคนิคการใช้สีและภาพสอนอ่านเป็นคํา พบว่ากลุ่ม

นกัเรียนทีได้รับการสอนอา่นโดยใช้เทคนิคการใช้สีสอน อ่านเป็นคํามีความสามารถในการอ่านดี

ขนึ เนืองจากเทคนิคการใช้สี สามารถ กระตุ้นความสนใจ และเป็นสือนําทางสายตาทีดี ทีจะดงึดดู

ให้เดก็มีความกระตือรือร้นในการอา่นมากขนึโดยมีสือในการสอน (วนัเพ็ญ,2548) ซึงทําให้ เห็นได้

วา่ สิงสําคญัในการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติกนนั นอกเหนือจากสือการเรียนรู้ หรือ การรู้จักคําศพัท์

ในชีวิตประจําวนัแล้วมีผลงานวิจัยในเรืองการฝึกให้เกิดการเชือมโยงระหว่างภาพ จริงและภาพ

นามธรรมหรือภาพการ์ตูนในการเรียนรู้สิงใหม่ต่างๆนันได้ผลดีกว่าไม่ได้ฝึกให้เด็ก ได้รู้จักการ 

เชือมโยงความเหมือนระหว่างภาพ ซึงการเชือมโยงทีเกิดขึน นันจะทําให้เด็กออทิสติกได้มี

ความสามารถสามารถเข้าใจ สิงต่างๆรอบตวั ได้ดีมากขึนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมใน

สภาพแวดล้อมนนัๆ (สจิุตรา สขุเกษม, รุจีรัตน์ จนัทรเนตร และจิราธิป นาคสวุรรณ, 2554: 15) 

 สือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทสิติก  

  ความหมายของสือการเรียนรู้ คําว่า "สือ" (Media) เป็นคําทีมาจากภาษาละตินว่า 

"Medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึง สิงใดก็ตาม ทีบรรจุข้อมลูระหว่างผู้ ส่งและผู้ รับ เพือให้

สามารถสือสารกนัได้ตรงตาม วตัถปุระสงค์ ดงันนั เมือมีการนําสือมาใช้ในกระบวนการเรียน การ

สอน จึงทําให้สือนนัเรียกวา่ "สือ การเรียนการสอน" หรือ “สือการเรียนรู้” (สถาบนั กศน. ภาคเหนือ

, 2555) หลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐาน กรมวิชาการ (2544: 178) กลา่ววา่ สือการเรียนรู้ หมายถึง 

ทกุสิงทกุอย่างรอบตวัผู้ เรียนทีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นสือทีใช้สําหรับการศกึษา ค้นคว้า

ด้วยตนเองทงัผู้ เรียนและผู้สอน ผู้ เรียนและผู้สอน สามารถจัดทํา พัฒนาสือการเรียนรู้ขึนเอง หรือ

นําสือตา่ง ๆ ทีมีอยู่รอบตวัมาใช้ในการเรียนรู้ สือการเรียนรู้ (Instruction Media) หมายถึง สือชนิด

ใดก็ตามทีบรรจเุนือหา หรือสาระ การเรียนรู้ซึงผู้สอนและผู้เรียน ใช้เป็นเครืองมือ สําหรับการเรียนรู้

เนือหาหรือสาระนนั ๆ อาจจะเป็น สิงใดก็ได้ ทีอยู่รอบตวั ไม่ว่าสิงนันจะเป็นคน สตัว์ พืช สิงของ 
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สถานที สือสิงพิมพ์ การศึกษานอก สถานที การสาธิต การทดลอง (Brown and other, 1964: 

584) การเรียนการสอนในภาพลกัษณ์เดิมมกัจะเป็นการถ่ายทอดสาระความรู้จากผู้สอนไป ยัง

ผู้ เรียนโดยใช้สือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะและ 

ประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ในปัจจบุนัเป็นทียอมรับกนัโดยทัวไปแล้วว่าการเรียนรู้ไม่ได้ 

จํากดัอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียน ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเรียนรู้จากสือต่าง ๆ อย่าง 

หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที สือทีนํามาใช้เพือการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

การศกึษาขนัพืนฐาน จึงเรียกวา่ "สือการเรียนรู้" ซึงหมายถึงทุกสิงทุกอย่างทีมีอยู่รอบตวัไม่ว่าจะ

เป็น วัสด ุของจริง บุคคล สถานที เหตกุารณ์ หรือความคิดก็ตาม ถือเป็น สือ การเรียนรู้ทังสิน 

ขนึอยู่กบัวา่ เราเรียนรู้จากสิงนนั ๆ หรือนําสิงนัน ๆเข้ามาอยู่ในการเรียนของเราอย่างไร (สถาบัน 

กศน. ภาคเหนือ, 2555; ชม ภมิูภาค, 2526:5)มีเนือความสรุปได้วา่สือการเรียนรู้ในปัจจบุนันนัได้มี

การพัฒนาก้าวหน้ามากขึนในรูปแบบที หลากหลาย และเพือตอบสนองเนือหาสาระในด้านที

ผู้สอนต้องการบอกแก่ผู้ เรียน ให้เกิดความรู้และศกัยภาพในการเรียนทีดีทีสดุ 

 

  การสร้างสือการเรียนรู้ 

   สือการเรียนรู้ในปัจจบุนันนัมีหลากหลายชนิด โดยปรกติในการสร้างสือการเรียนรู้

นนัแบ่งเป็นหลกัทีสําคญัดงันี (สพุรรณิการ์ อินต๊ะคํามา, 2544)  

1.ออกแบบให้เหมาะสมกบัความมุง่หมายและมีเนือหาครอบคลมุกบัสิงที 

2.มีการเน้นปัญหา เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ทีชดัเจน 

3.ออกแบบให้มีลกัษณะง่ายต่อการทําความเข้าใจในการนําไปใช้งาน,กระบวนการผลิต

 4. มีสดัสว่นทีดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้งานของสือ 

5. มีความกลมกลืนของสว่นประกอบ ตลอดจนสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของ 

การใช้และการผลิตสือชนิดนนั 

6.มีความน่าสนใจหรือกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองในการใช้สือนนัๆ 
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    ปัจจัยพืนฐานของการออกแบบสือการเรียนรู้ 

     เป้าหมายของการเรียนการสอน ซึงจะเป็นสิงทีกําหนดพฤติกรรมขัน

สดุท้ายของ ผู้ เรียนวา่จะมีลกัษณะเช่นไร โดยทวัไปนิยมกําหนดพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของการ

เรียนการสอนไว้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1.พฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain)เป็นพฤติกรรมทีแสดงว่า ได้เกิดปัญญา

ความรู้ในเนือหาวิชานัน ๆ แล้ว สามารถทีจะบอก อธิบาย วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หรือแก้ปัญหา

เกียวกบัเนือหาความรู้นนัได้ 

2.พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Pyschomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้านทักษะของ

ร่างกายในการเคลือนไหว ลงมือทํางาน หรือความวอ่งไวในการแก้ปัญหา 

3.พฤติกรรมด้านเจตตพิสยั (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึก ด้าน

อารมณ์ทีมีต่อสิงทีเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ดังนัน ในการกําหนดเป้าหมาย หรือพฤติกรรมที

ต้องการได้ชดัเจน จะช่วยให้ สามารถออกแบบสือการเรียนเรียนรู้ดงักล่าวได้ตรงเป้าหมายและมี

คณุภาพทีดี หากกําหนดความต้องการหรือ เป้าหมายหลายอย่าง สือการเรียนรู้นนันอาจมีลกัษณะ

ทีซบัซ้อน และสนองตอ่เป้าหมายได้ไม่เต็มทีลกัษณะของผู้ เรียน ลกัษณะของผู้ เรียนนันแต่ละคน

ย่อมแตกตา่ง กนัไป เนือหา และรายละเอียดของสือชนิดหนึง ๆ ควรใช้ลกัษณะของผู้ เรียนในกลุ่ม

หลกั ทีมีลกัษณะ อายุและความรู้พืนฐาน ทีมีความคล้ายคลึงกันมากทีสดุเป็นพืนฐานของการ

พิจารณาสือลกัษณะแวดล้อมของการผลิตสือ ได้แก่ ลกัษณะกิจกรรมการเรียน ซึงครูสามารถจัด

จดัได้หลายรูปแบบ เช่น 

  1.การสอนกลุม่ใหญ่ ในลกัษณะของการบรรยาย การสาธิต 

  2.การสอนกลุม่เลก็ 

  3.การสอนเป็นรายบคุคล 

             4. สิงอํานวยความสะดวกในการใช้สือ ได้แก่ไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสําคญัการ

ออกแบบสือสําหรับโรงเรียน หรือท้องถินทีไม่มีไฟฟ้าใช้ ย่อมต้องหลีกเลียงสือวัสดุฉาย วัสดุ

พืนบ้าน หรือวสัดทุ้องถิน นอกจากจะหาใช้ได้ง่ายแล้วยังจะช่วยให้ผู้ เรียนได้สามารถ มองเห็น



22 

 

ความสมัพนัธ์ของสิงของตา่งๆได้ดีกวา่อีกด้วยดงันัน สือเพือการเรียนรู้ ทีบรรลเุป้าหมายเดียวกัน 

อาจจะมีลกัษณะ แตกต่างกันหรือสือการเรียนรู้ทีมีเป้าหมาย คนละอย่างกันอาจจะมีลกัษณะที

เหมือนกันก็เป็นได้ทังหมดขึนอยู่กับว่าเราสามารถจําแนกหรือรู้จักผู้ เรียนของเราได้มากน้อย

เพียงใด หากผู้ผลิตสือมีความเอาใจใส่ในรายละเอียดมากพอ ก็จะทําให้สือการเรียนรู้นันมี

ประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

ลักษณะของสือในการออกแบบ 

   ลกัษณะเฉพาะตวัของสือ เนืองจากสือบางชนิด ก็จะมีความเหมาะสมกับผู้ เรียน

บางระดบั หรือเหมาะกับจํานวนผู้ เรียนทีแตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้กับผู้ เรียนทีมีพืนฐาน

เรียนบางระดบั หรือเหมาะกับจํานวนผู้ เรียนทีแตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้กับผู้ เรียนทีมี

พืนฐานหรือประสบการณ์ในเรืองนัน ๆ มาก่อน ภาพการ์ตูนเหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา 

(สมหญิง กลนัศิริ, 2521: 74; สรุางค์รัตน์ณพทัลงุ,2521: 37-37;ประเสริฐมาสปุรีดิ,2522: 31-32) 

 1.ภาพยนตร์เหมาะกบัผู้ เรียนทีเป็นกลุม่ใหญ่  

 2.วิทยเุหมาะกบัการสอนมวลชน ฯลฯ 

 3.ขนาดมาตรฐานของสือ แม้วา่ยงัไมมี่การกําหนดเป็นตวัเลขทีแน่นอน แต่ก็ถือเอาขนาด

ขนัตอนสามารถจะมองเห็นได้ชดัเจน และทวัถึงเป็นเกณฑ์ในการผลิตสือเกียวเนืองไปถึงกิจกรรม

หรือบริบทโดยรอบของการเรียนการสอนนนั ๆ อีกด้วย 

  ความสําคัญของสือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทสิติก 

   ผู้ เรียนย่อมต้องใช้สือการเรียนรู้ ในการเรียนการสอน เนืองจาก สือเป็นเสมือน

ตวักลาง ถ่ายทอดความรู้ ทีเป็นนามธรรม ออกมาในรูปแบบรูปธรรม ให้ง่ายต่อความเข้าใจหรือ

จดจําในสิงที เรียนแก่ผู้ เรียน มีการใช้สือการเรียนรู้ตังแต่ระดับการศึกษาตอนต้น เพือให้เกิด

ผลสมัฤทธิ ทาง การศกึษาทีดีแก่ผู้ เรียน และสือการเรียนรู้ในปัจจบุนั มีบทบาท คณุประโยชน์ และ 

อิทธิพลตอ่ผู้ เรียน ในหลาย ๆ อย่าง (โกสมุ สฉุันทบุตร, 2549: 41) ยกตวัอย่างเช่น ช่วยให้ผู้ เรียน

เข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขนึรวดเร็วขนึ,ชว่ยให้ผู้ เรียน มองเห็นสิงทีกําลงัเรียนรู้อยู่ได้อย่างเป็น

รูปธรรมและกระบวนการ,ช่วยให้ผู้ เ รียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมให้เกิดความคิด
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สร้างสรรค,์ สร้างสภาพแวดล้อม และประสบการณ์เรียนรู้ ทีแปลกใหม ่น่าสนใจ และทําให้อยากรู้

สง่เสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียน,เกือหนนุผู้ เรียนทีมีความสนใจ และความสามารถใน

การเรียนรู้ทีต่างกัน ให้เรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน,ช่วยให้ผู้ เรียนบูรณาการ สาระการเรียนรู้ต่างๆให้

เชือมโยงกนัช่วยให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้วิธีการใช้สือ และแหล่งข้อมลูต่าง ๆ เพือการค้นคว้าเพิมเติม 

ช่วยให้ผู้ เรียน ได้รับการเรียนรู้ในหลายมิติ จากสือทีหลากหลาย, เชือมโยง โลกทีอยู่ไกลตวัผู้ เรียน 

ให้เข้ามาสกู่ ารเรียนรู้ของผู้เรียน จากงานวิจยัประสบการณ์เทคนิคสือสารด้วยภาพของสถาบันรา

ชานกุลู ได้กลา่วถึงอิทธิพลของสือการเรียนรู้ ทีมีความจําเป็นมากตอ่เดก็ออทิสติก ไม่ว่าจะเป็นสือ

ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น สไลด์, ภาพโปร่งใส, สมดุหนงัสือ หรืออืน ๆ เพราะจะช่วยให้เด็กเห็นภาพ 

จบัต้องได้ กระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ได้ดี (สจิุตรา สขุเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาค

สวุรรณ, 2554: 15)ดงันนั ในแง่ของเดก็ออทิสติก ทีมีการรับรู้ทีดีมากทางสายตา(Visual Learning) 

สือจึงเป็นสิงจําเป็นมาก เนืองจากเป็นสิงเดียว ทีจะทําให้ผู้สอนสามารถสือสารกบัตวัเดก็ออทิสติก

ได้ เนืองจากเดก็บางคนจะมีภาวะทีไมพ่ดู หรือพดูไมเ่ป็นคํา ฟังไมเ่ข้าใจ ทําให้การสือสารรูปแบบ

อืน เข้าถึงความเข้าใจของเดก็ได้ยาก(นิติสาปิติเจริญธรรม,2555; สนุทรีฝางนอก,ม.ป.ป.; สพุัตรา 

วงศ์วิเศษ, ม.ป.ป.) 

 

     ลักษณะทฤษฎีทีเกียวข้องในการสร้างสือการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

     ครูนิม นิติสา ปิติเจริญธรรม ซึงเป็นผู้ อํานวยการศนูย์กระตุ้นพฒันาการ 

บ้านอุน่รัก และ เป็นผู้จดัทําหนงัสือเรียน สําหรับเด็กออทิสติก ได้กล่าวถึงแนวความคิดตามหลกั

วิชาการ ในการสร้าง สือและหนงัสือแบบฝึกสําหรับเดก็ออทิสติก หรือเดก็ทีไม่สามารถเริมต้นจาก

แบบฝึกทีมีอยู่ทัวไป ซึงจะจัดทําเป็นรูปแบบเฉพาะ เพือให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้  และมีความ

เหมาะสมกบัตนเอง พร้อม ทํางานร่วมไปได้กบัเพือน ๆ ไว้ดงันี 

     หลกัการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ การวิเคราะห์และย่อยเนือหา

การสอน ออกเป็นขนัตอน เริมจากง่ายทีสดุ และเพิมความซบัซ้อนขนึตามลําดบั เพือให้เดก็ประสบ

ความสําเร็จ ไปทีละขนั 
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    การเรียนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) คือ การใช้ภาพและคําศพัท์

เพือสือภาษา สมพร หวานเสร็จ (2555) ได้พูดถึงผลงานวิจัย ในเรืองของรูปภาพทีจะนํามาใช้กับ

เดก็ไว้วา่  

มีขนาด อยู่ที 2 นิว เป็นมาตรฐาน ซึงถ้าเล็กกว่านี เด็กจะมองไม่ถนัด และถ้าใหญ่กว่านี อาจ

ก่อให้เกิดความ เกะกะ ไมส่ะดวกแก่ผู้สอน 

     การชีแนะ (Prompting) คือ การกระตุ้น ด้วยวิธีใดก็ตาม เพือให้เด็กเกิด

การตอบสนอง กับสือเช่นลกัษณะภาพคําศพัท์สีเส้นองค์ประกอบเป็นตวัชีนํา(Cues) โดยหลัก

องค์ประกอบที สําคญัของสือสําหรับเด็กออทิสติกนัน ควรจะมีสิงเร้าสายตาให้น้อยทีสดุ เช่น ใน

หนงัสือแบบฝึกหดั หนึง หน้า ควรมีรูปอยู่ในหนึงหน้าไม่เกิน 5-6 ภาพ เพือลดการเบียงเบนความ

สนใจทางสายตาของเดก็เนืองจากเดก็ออทิสติก จะไวตอ่สิงทีมองเห็นมาก หรือ การใช้สีในคํา เพือ

ช่วยในการจําเช่น ตวัอกัษรหมวดเสือผ้าจะเป็นสีนําเงิน ตวัอกัษรหมวดเครืองใช้ในบ้าน จะเป็นสี

แดง ซึงจะช่วยในการจํา ของเด็ก เพราะเด็กออทิสติกจะจําเป็นภาพและประมวลผลออกมาเป็น

ภาพ (นิติสา ปิติเจริญธรรม, 2555 ; วนัเพ็ญ คุ้มดิษฐ, 2548) 

    การแผข่ยาย (Generalization) คือ การเชือมโยง และต่อยอดการเรียนรู้ 

จากจนเดก็สามารถทําเองได้ประเภทของสือการเรียนรู้เดก็ออทิสติกทีมีอยู่ในปัจจบุนั  

 

ปัจจบุนัมีสือการเรียนรู้ สําหรับเด็กออทิสติกแบ่งได้ 3 ชนิดคือ สือสิงพิมพ์ หมายถึง หนังสือและ

เอกสารสิงพิมพ์ตา่ง ๆ ซึงได้แสดงหรือจําแนก เรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้หนังสือ ทีเป็น

ตวัพิมพ์หรือตวัเขียน เป็นสือเพือแสดงความหมาย เช่น แบบฝึกหัด หนังสือเรียน รูปภาพทีใช้ใน

การแลกเปลียนข้อมลู ในปัจจบุนัเป็นสือหลกัทีใช้ในการเรียนการสอนเดก็ออทิสติก 

    สือเทคโนโลยี หมายถึง สือการเรียนรู้ทีได้ออกแบบและผลิตขนึ เพือจะได้

ใช้ควบคู่กับเครืองมือ โสตทัศนวัสดุ หรือเครืองมือทีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สือบนอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการศกึษาผา่นดาวเทียม สือชนิดนีตอบสนองกับตวัเด็ก

ได้ดี แตย่งัไมเ่ป็นทีแพร่หลายด้วย ข้อจํากดัทงัเรืองอปุกรณ์ และคา่ใช้จ่าย 
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    สือสิงของ หมายถึง การนําสิงของหรือสิงทีอยู่รอบตัว มาทําเป็นสือ 

เพือให้เข้ากบั เนือหาการสอนนนัหรือเพือความสะดวกในการใช้ของเดก็ เช่น ของเลน่ตวัตอ่ไม้ หรือ 

ตุ๊กตาที แตง่ตวัได้ (พรรณา นรินทร, 2555) 

  งานวจัิยทีเกียวข้องกับการออกแบบสือการเรียนรู้ของเด็กออทสิติก 

   โซนส์ได้กลา่ววา่ (Sones, 1944: 238-239) เขาได้ทําการทดลองกบันักเรียนเกรด 

6 และ 7 ชันละ 400 คน โดย ให้กลุ่มทดลองอ่านการ์ตูนเรือง Wonder Woman ซึงเป็นเรือง

เกียวกับชีวิตและงานของ Glara boton และให้กลุ่มควบคมุอ่านหนังสือเรียน ธรรมดาผมการ

ทดลองปรากฏ วา่ในการสอบครังแรก คะแนนเฉลียของกลุม่ทดลองสงูกว่าคะแนนเฉลีย ของกลุ่ม

ควบคมุอยู่ร้อยละ10-30 แต่เมือให้กลุ่มควบคมุได้อ่านหนังสือการ์ตนูบ้างปรากฏว่า คะแนนการ

สอบครังทีสองสงูกวา่เดิมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนกลุ่มทีให้อ่านแบบเรียนธรรมดากลบัทํา

คะแนนได้ไมส่งูกวา่ครังแรกมากนกั และเขาได้สรุปผลการทดลองไว้ประการหนึงว่ากลุ่มทดลองได้

เรียนรู้ไปมากทีสดุเท่าทีจะสามารถเรียนได้แล้ว จากการอา่นหนังสือในครังแรกการอ่านแบบเรียน

ครังหลงั จึงไม่มีผลต่อการเรียนรู้และการเรียนและ การทดสอบครังทีสองมากนัก ในขณะทีกลุ่ม

ควบคมุยงัเรียนรู้ได้ไม่ถึงจุดอิมตวั แต่สามารถไปถึงจุดนัน ได้เมือได้อ่านหนังสือการ์ตนูแสดงให้

เห็นว่าหนังสือการ์ตูนช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าการอ่าน แบบเรียนธรรมดา (เกษม จงสงูเนิน 

(2533: 68) ศกึษาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน ทีเรียนด้วยการใช้ กับไม่

ใช้หนงัสือการ์ตนู ประกอบการเรียน ในการสอนตามคู่มือครู สสวท. พบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิ

ทางกานเรียนแตกต่างกัน โดยแบบใช้การ์ตูน คะแนนเฉลียสูงกว่าปัจจุบันมีงานวิจัยสือทีใช้

พัฒนาการสอนเด็กออทิสติกให้ง่ายกับครูผู้ สอนและเข้ากับการ เรียนรู้ของเด็กออทิสติกอยู่

มากมายรูปแบบของสือถือเป็นอีกสิงหนึงทีสําคญัในการนํามาใช้ ประโยชน์ มีการวิจัยความคงทน

ในการจําคําศพัท์ของเดก็ออทิสติกโดยใช้เกมทีพบวา่การทํากิจกรรมประกอบการสอนสามารถเพิม

ความคงทนในการจดจําคาํศพัท์ ทีสอนได้สงูขนึ ซึงเกียวเนืองกนัโดยตรงกบัความรู้สกึของเดก็ออทิ

สติกทีมีความคุ้นเคย และไว้วางใจในสิงทีทําก่อให้เกิดความสบายใจและผอ่นคลายพร้อมทีจะรับรู้ 

ในสิงทีสอนและกิจกรรมนนั ๆ ก็สอดคล้องกับสิงทีสอน(แก้วตา บุปผเวส, 2548) โดยหลงัจากทํา
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การทดสอบครังแรกไปแล้วในระยะเวลา 2 สปัดาห์ ได้กลบัมาทําการทดสอบความ คงทนในการจํา

อีกที โดยอ้างทฤษฎีการจําของ Akinson and Shiffrin ทีอธิบายไว้ว่าความจําระยะ สนั จะฝังตวั

เป็นความจําระยะยาวนนั จะใช้เวลา 14 วนั (ชัยพร, 2520) ทําให้เห็นว่ารูปแบบเป็นอีก สิงหนึงที

น่าจะมีความเป็นไปได้ในการ เพิมศกัยภาพ ในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้ในเรืองรูปแบบสือที

เป็นเทคโนโลยี มีงานวิจยั การทําสือการสอนของนักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มหนึงพบว่า เด็กออทิสติกทีสามารถเรียนรู้ได้ดีจากทางสายตานันเหมาะการสอนโดย ใช้

คอมพิวเตอร์ในการสอน โดยเดก็กลุม่นีได้ทําการสอนเรืองรูปทรงโดยให้นําวตัถุจริงไปวางบนแผ่น

อิเลก็ทรอนิกส์ทีมีรูปทรงเหมือนกบัวตัถทีุเดก็เลือกมาหากเดก็สามารถวางได้ถกูต้อง บนหน้าจอจะ

ขนึเครืองหมายถกูแล้วมีรูปยิมเพือบอกวา่ข้อนีตวัเดก็ทําถูกพบว่าเด็กออทิสติกมีความ สนใจและ

ทําได้เป็นอย่างดีในเรืองรูปแบบสือทีเป็นเทคโนโลยีมีงานวิจัยการทําสือการสอนของนักศึกษา

ปริญญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุม่หนึงพบวา่ เด็กออทิสติกทีสามารถเรียนรู้ได้ดีจากทาง

สายตานนั เหมาะการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนโดยเดก็กลุม่นีได้ทําการสอนเรืองรูปทรง 

โดยให้นําวตัถจุริง ไป วางบนแผน่อิเลก็ทรอนิกส์ ทีมีรูปทรงเหมือนกับวตัถุทีเด็กเลือกมา หากเด็ก

สามารถวางได้ถกูต้อง บน หน้าจอจะขนึเครืองหมายถกูแล้วมีรูปยิมเพือบอกว่าข้อนี ตวัเด็กทําถูก 

พบวา่เดก็ ออทิสติกมีความ สนใจและทําได้เป็นอย่างด ี

3. เอกสารและงานวจัิยทีเกียวข้องกับการออกแบบ  

หลกัการและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการออกแบบในงานวิจัยในครังนี เป็นการออกแบบสือ

ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ระดับศักยภาพสมองช่วงอายุ 3-6 ปีซึง

เกียวข้องกบัเรืองใหญ่ๆ คือ เรืองจดุเดน่ และการเน้นจดุเดน่ 

จุดเด่น 

   การสร้างลกัษณะเดน่ หรือจุดเด่นในงานศิลปะ คือ การทําให้บริเวณใดบริเวณ

หนึง มี ความน่าสนใจบังคบัให้มองเห็น(Forcing Attention) เป็นวิธีการทีศิลปินใช้บังคบัสายตา

ของผู้ชม ให้ติดตามไปสูจ่ดุทีต้องการให้เห็นเราเรียกบริเวณทีโดดเด่นว่า “จุดเด่น” (Dominance) 

จดุสนใจ หรือจดุรวมสายตา (Point of Interest) (มาโนช กงกะนนัท์, 2538: 144) 
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สือสนบัสนนุสําหรับเดก็ออทิสติกนนัจะต้องสามารถดงึดดูความสนใจจากเดก็ได้ ถึงแม้ว่าการรับรู้

ทางสายตาของเดก็จะเป็นข้อได้เปรียบแตก่อ็าจจะเป็นข้อเสียเปรียบไปในตวั หากเดก็นนัไปรับรู้กบั

สิงทีไมไ่ด้ต้องการจะบอกหรืออยากให้สนใจ ดงันนั การสร้างจดุเดน่ หรือจดุนํา สายตา ให้กับสิงที

ต้องการสือสารกบัเดก็ จึงเป็นสิงทีสําคญัอีกสิงหนึง 

  จุดเด่นทางทฤษฎีศิลปะ  

     ในงานออกแบบสือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิติกระยะเบืองต้น

ระดบัศกัยภาพสมองช่วงอาย ุ3-6 ปีนี ในการออกแบบนีการสร้างจุดเด่นเป็นส่วนสําคญัทีปรากฏ

ชดัและสะดดุตาทีสดุของสือ ผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมลูเกียวกับการสร้างจุดเด่นมาได้ดงันี จุด

สนใจ (Point of Interest) หรือส่วนประธาน (Principle) จะเป็นส่วนทีเน้นแสดงออกถึงเรืองราว

และเนือหาของศิลปะมีลกัษณะปรากฏชัด สะดดุตา มีอํานาจ น่าสนใจ จุดเด่นเกิดจากการเน้น 

ส่วนประกอบ (Emphasis) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นประธานของ ส่วนประกอบโดยมีส่วนรอง 

(Subordinate) ช่วยสนบัสนนุให้จดุเดน่ มีความน่าสนใจยิงขึน แต่จะต้อง มีความเกียวข้องซึงกัน

และกนัองค์ประกอบสําคญัของจดุเดน่ มีดงันี (ธานี ภูน่พคณุ, 2550) ตําแหน่งของจุดเด่น จะนิยม

วางไว้ระยะหน้า (Fore Ground) หรือระยะ กลาง (Middle Ground) (แต่จะไม่นิยมวางไว้ตรง

กลางเพราะจะทําให้เกิดความรู้สกึนิงและธรรมดา เกินไป สว่นมากนิยมวางตําแหน่งไว้ในส่วนอืน 

ซึงจะทําให้เกิดพลงัความเคลือนไหวได้มากกวา่)  

    การเน้นจุดเด่น 

      การออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น 

ช่วงอายุศกัยภายสมอง 3-6 ปีนีดงัทีกล่าวเบืองต้นจุดประสงค์การออกแบบได้แก่ผู้ วิจัยต้องการ

ออกแบบสือโดยการนําเอาภาพประกอบมาใสใ่นตวังานทงันีการเน้นจุดเด่นในงานถือว่าเป็นเรือง

สําคญัอย่างยิงผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเกียวกบัการเดน่จดุเดน่ในงานออกแบบ สรุปได้ดงันี การเน้น

ด้วยรูปร่างรูปทรงและขนาด คือการใช้รูปร่างหรือรูปทรงทีแตกตา่งกนัมา จดัร่วมกนัซึงจะทําให้เกิด

ความเดน่ชดัขนึในรูปทรงทีต้องการเน้น หรือใช้ขนาดทีแตกต่างกัน ขนาด ทีใหญ่กว่าย่อมเห็นได้

ง่าย หรือเดน่ชดักวา่รูปขนาดเลก็ 
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อย่างไรก็ตามการเน้นจุดเด่นด้วยการเน้นด้วยค่าความเข้มของสีหรือเน้นด้วยแสงเงาคือการใช้

นําหนกัเข้มของสีจากระยะเข้มทีสดุ ไปยงัจดุสนใจ แตใ่นทางกลบักันจากระยะอ่อนทีสดุไปจนถึง 

ระยะเข้ม ทีสดุ ก็สามารถสร้างจดุเดน่ได้ ถ้าใช้ความแตกตา่งของความเข้มของสีทีเหมาะ 

   การเน้นด้วยสี  

    คือการใช้สีตา่งวรรณะช่วยเน้น เช่น ภาพสีทีมีวรรณะ ร้อน (Warm Tone) 

ใช้สีวรรณะเย็น (Cool Tone) เข้าไปเน้นเพือให้เกิดความขดัแย้ง (Contrast) จะ ทําให้เกิดจุดเด่น

ขึน และในทางตรงกันข้ามถ้าสีวรรณะเย็น ใช้สีวรรณะร้อนเข้าไปช่วยเน้น จะทําให้ เกิดผลใน

ลกัษณะเดียวกันแต่ในความเป็นจริงสีวรรณะร้อนมีคณุสมบัติทําให้เกิดจุดเด่นแก่ผู้พบเห็นได้ 

มากกวา่สีวรรณะเย็น 

     การเน้นด้วยเส้น  

    หมายถึงการนําเส้นลกัษณะต่าง ๆ มาเน้นให้เกิดความเด่น หรือจุดเด่น 

โดยการเน้นในลกัษณะทีทําให้เกิดความกลมกลืน (Harmony) และเน้นในลกัษณะที ทํา ให้ให้เกิด

ความขดัแย้ง(Contrast) การเน้นให้เกิดความกลมกลืนและขดัแย้งอย่างเหมาะสมจะทําให้ ความ

เดน่หรือจดุเดน่มีคณุคา่ทางความงามอย่างสมบรูณ์ 

 จุดเด่นทางการถ่ายภาพ 

  ทงันี นอกจากหลกัของเลขนศิลป์แล้ว ในเรืองของการถ่ายภาพหรือรวมไปถึงการ

วางองค์ ประกอบภาพของงานจิตรกรรม หรืองานศิลปะอืน ๆ ก็ยงัมีหลกัในการสร้างจดุเดน่ในภาพ 

ซึง สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบังานวิจยัในครังนีและงานออกแบบอืน ๆ ได้เช่นกนั 

การวางตําแหน่งเพือเน้นจุดเด่นหรือจุดสนใจในภาพ (Point of Interest) นิยม ใช้การลากเส้น

สมมติขนึในภาพโดยการแบ่งพืนทีออกเป็นสามสว่นเท่า ๆกนัทงัในแนวตงั และ แนวนอนซึงจะทํา

ให้เราได้ตารางเก้าช่องทีมีขนาดพืนทีเท่ากันทังหมดในภาพจึงเป็นทีมาของการเรียกชือ "กฎสาม

ส่วน หรือจุดตดัเก้าช่อง (Rule of Thirds)" ถูกคิดค้นขึนตงัแต่สมัย 1797 โดยศิลปินในยุคเรเน

สซอง2 John Thomas Smith โดยมีรากฐานทางความคิดทีว่าการจัด องค์ประกอบภาพแบบนีจะ

ทําให้มีพืนหลงัไว้เลา่เรืองประกอบรวมไปถึงค้นพบวา่มนษุย์ไมไ่ด้พกั สายตาทีกลางภาพ ซึงวิธีการ
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นีสามารถใช้ได้กับทังภาพแนวนอนและภาพแนวตงัและถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

จุดตดัทีเกิดขึนจากการแบ่งพืนทีนันมีทังหมด 4 จุด ซึงนิยมใช้ในการวางตําแหน่งของวตัถุหลัก

เพือให้เป็นจดุเดน่หรือจดุสนใจในภาพนนัเอง พืนทีทีเหลือในภาพเราสามารถหาจุดสนใจรองหรือ

สร้างกิจกรรมให้เกิดขึนจากการกระทําของวตัถุหลกัในภาพเพือให้เกิดเรืองรวมทีสอดคล้องกับ 

สถานทีและเวลา ทิศทางของแสง และองค์ประกอบอืนๆ ในภาพ จากหลกัการนีจะทําให้ให้การ

มอง ภาพเกิดการเคลือนไหวไปทงัภาพ โดยเริมจากวตัถุหลกั ซึงเป็นจุดเด่นในภาพ ไล่ไปหาวตัถุ

รอง (ถ้ามี) หรือกิจกรรม และการกระทําทีเกิดขนึในภาพนนัภาพทีจะได้ก็จะมีความสวยงามทังใน

แง่องค์ประกอบภาพและเรืองรวมทีเกิดขนึในภาพ  สําหรับภาพทีมีจดุเด่นทีเกิดจากการขดัแย้งใน

ภาพ  หรือมีความสําคญัเท่า ๆ กัน ภาพทีเห็นจะส่งผลให้ขาดเอกภาพแต่เราจะลองเพือหรือลด

ความสําคญั หรือส่วนใดส่วนหนึงลง ก็จะสามารถสร้างเอกภาพของภาพให้สมบูรณ์แบบได้การ

เน้นจุดสนใจโดยใช้ความชัด ( In focus )ให้กับจุดสนใจในภาพได้เช่นกัน (สมาคมถ่ายภาพ

กรุงเทพ, 2554)จดุเดน่ทางด้านภาพการ์ตนู งานลกัษณะการ์ตนูเป็นอีกหนึงงาน ทีมีอิทธิพลกบัเดก็

เป็นอย่างมาก งานการ์ตูนทีขาดจุดเด่นนัน จะไม่สามารถหยุดผู้ดู ให้มีความสนใจต่องานได้ 

(ณฐัฌา โต๊ะเงิน,2548: 39) การเน้นจดุเดน่ ของภาพการ์ตนู สามารถกระทําได้หลายลกัษณะดงันี

การเน้นความสําคญัของลายเส้น ให้กบัตวัการ์ตนูหลกั หรือสิงทีต้องการ เน้นให้เด่นชัด ทําได้โดย

วาดเส้นทีขาด ๆ หาย ๆ ล้อมรอบ นักเขียนการ์ตนูอาจจะใช้การลบเส้น ล้อมรอบของตวัการ์ตูน 

หรือจัดองค์ประกอบใหม่ ให้มีจุดหนึงทีโดดเด่นกว่าจุดอืน ทีอยู่ในจุดเดียวกัน แบ่งออกได้สอง

ลกัษณะดงันีการเน้นเส้นรายละเอียดของรูปภาพทงัหมด เพือให้เกิดระยะ และมิติของภาพในการ

สร้างตวัการ์ตนู จาก 2 มิติให้เป็น 3 มิติ, การเน้นเส้นของรูปทรงรอบนอก(Out line)ควรจะเป็นเส้น

ที ใหญ่กวา่ หรือหนากวา่เส้นภายใน เพือเพิมความเด่นชัดและสร้างความสวยงามและยังถือเป็น

การเน้นรูปทรงของสิงนนัและเน้นระยะของตวัการ์ตนูและฉากอีกด้วยการเน้นทีขนาดของจุดเด่น 

นกัเขียนการ์ตนูสามารถทีจะสร้างจดุเดน่ให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษกวา่องค์ประกอบบริเวณอืนการ

เน้นทีรูปร่างของจุดเด่น โดยนักเขียนการ์ตนูจะสร้างรูปร่างของจุดเด่นให้มีลกัษณะทีแปลกกว่า

บริเวณอืนการเน้นสีของจดุเด่น นักเขียนการ์ตนูสามารถใช้สีในลกัษณะตรงข้ามในบริเวณทีเป็น
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จดุเดน่เช่นถ้าภาพสว่นใหญ่เป็นสีวรรณะเย็นประมาณ80% ของพืนทีตรงบริเวณที ต้องการให้เป็น

จุดเด่น อาจใช้สีวรรณะร้อน 20% จะทําให้บริเวณดงักล่าวเกิดความน่าสนใจได้การเน้นโดยใช้

นําหนกัของภาพบริเวณจุดเด่น นักเขียนการ์ตนูสามารถใช้ นําหนักของภาพ สําหรับการเน้นจุด

สนใจได้ เช่น บริเวณพืนทีสว่นใหญ่มีนําหนกัออ่น ก็ควรเน้น จดุเดน่โดยใช้นําหนกัเข้มการเน้นโดย

ใช้เส้นชกันําสายตา ตามหลกัทัศนียภาพ(Perspective) เส้น สามารถชักนําสายตาระดบัสายตา

และมมุมองเป็นส่วนสําคญัของการจัดภาพ นักเขียนการ์ตูนต้อง คํานึงก่อนว่า จะเขียนโดยใช้

ระดบัสายตาของนก (Bird eye view) หรือ - สายตาของหนอน (Worm eye view) หรือจะระดบั

สายตาทีปรกติเนืองจากในการตดัสินใจเลือกมมุมองของภาพ ไม่เพียงแต่จะทําให้โครงสร้างภาพ

เปลียนไป แตจ่ะสง่ผลกระทบทางด้านอารมณ์ได้ดีอีกด้วย เช่น ภาพมมุสงูจะให้ ความรู้สกึของการ

บกุรุก ถ้าหากมมุตํามองขนึมา จะให้ความรู้สกึถึงความมีอํานาจ เป็นต้นในการกําหนดจดุสนใจนนั 

ควรให้มีเพียงจุดเดียวในภาพ ส่วนจะอยู่ในบริเวณใดนัน ไม่ มีกฎเกณฑ์ทีแน่นอน แต่ไม่ควรอยู่

บริเวณกึงกลางภาพดงัทีทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และการถ่ายภาพ ได้กล่าวไว้เช่นกัน (ณัฐฌา 

โต๊ะเงิน,2548: 39-40) 

 สัญลักษณ์ (Symbol) 

 ในสือสง่เสริมการสอนสําหรับเดก็ออทิสติกในครังนีสญัลกัษณ์ในภาพประกอบทีว่าเป็น

เรืองทีสําคญั อย่างยิง(เอือเอน็ด ูดิศกลุ ณ อยธุยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต,2548: 11-13) 

ความหมายของสัญลักษณ์ 

 คือ ความหมาย หรือการแสดงนยั เพือบอกให้ทราบถึงสิงใดสิงหนึงไมมี่ผลโดยตรงในทาง

ปฏิบตัิ แตมี่ผลทางด้านการรับรู้ ความคิด เป็นการสือกลางระหวา่งนักออกแบบและ ผู้บริโภคหรือ

ผู้ ชม เป็นการสร้างลักษณะแทนสิงทีเรามองเห็นจริง ทําให้ดูง่ายขึนสิงทีควรคํานึงถึงในการ

ออกแบบสญัลกัษณ์การออกแบบสญัลกัษณ์ ควรออกแบบโดยใช้รูปลกัษณ์ทีปรากฏอยู่ และจาก

สภาพแวดล้อมเป็นทีมาในการออกแบบ แล้วผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมา 

และควรพิจารณาในเรืองรูปแบบควรเรียบง่าย และสือความหมายได้เร็วตรงวตัถปุระสงค์  
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 ลักษณะทัวไปของสัญลักษณ์ภาพทีดี 

   สําหรับสัญลักษณ์ภาพทีดี นอกจากต้องสามารถสือความหมาย และมีการ 

ออกแบบทีดีตามหลกัเกณฑ์ของการออกแบบแล้ว มีหลกั 3 ประการทีควรคํานึง (เอือเอ็นด ูดิศกุล 

ณอยธุยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต, 2548: 11-13)ความหมายของสญัลกัษณ์ จะต้องเกียวโยง

กบัสนุทรียภาพของรูปทรงของสญัลกัษณ์ (Aesthetic Form) สญัลกัษณ์ทีดี ต้องเหมาะสมกบัเวลา

ของทกุยคุทกุสมยั,สญัลกัษณ์ทีดีต้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือไปประยกุต์ใช้ได้ด้วยวิธีต่างๆ

(Reproduction) เช่น อาจนําไปย่อหรือขยายได้ 

เอกสารและงานวจัิยทีเกียวข้องกับการออกแบบ 

   มีผลการวิจยัฉลากของญีปุ่ น ในเรืองการจดัลําดบัความสําคญัในขนาด นําหนกัที

สง่ผลตอ่การมอง โดยประกอบไปด้วย จดุเดน่ จดุรอง และจดุเสริม ในฉลาก สามารถช่วยเพิมการ

มองมาที ฉลากของผู้บริโภคได้มากขึน และยังเพิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วย (ฉัตรชัย หาญ

พิทักษ์สขุ, 2546: 14) ได้มีงานวิจัยเกียวกับภาพในงานโฆษณา ทีจะทําให้เด็กช่วงอายุ 9-14 ปี 

สนใจโดยสรุปได้วา่ภาพทีเดก็สนใจในการนํามาทํา โฆษณาคือภาพการ์ตนู และมีทัศนคติทีดีต่อ

ขนาดและสีของภาพซึงมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวก ด้วยคะแนนเฉลียสงูสดุกบัภาพขนาดใหญ่ และ

สีทีสดสวา่ง รองลงมาคือภาพกลาง สีทีมีคะแนนเฉลียรองลงมาคือ สดเข้ม สว่นสีหมน่ก็ได้รับความ

นิยมเช่นกนั แตเ่มือนํามา เรียงลําดบั พบว่าอยู่ในลําดบัที 11 (กรชนก ชิตไชยสวุรรณ, 2550: 91)

งานวิจยัการออกแบบการ์ตนูไทย ได้กลา่วถึงลกัษณะภาพการ์ตนูทีดีไว้ว่าไว้ดงันี ภาพทีดีควรเป็น

ภาพทีมีรายละเอียดชัดเจนได้รับการตดัทอนทําให้รูปทรงดเูพียนไปจากของจริง แล้วเน้นเฉพาะ

ลกัษณะ เดน่ ๆ เท่านนั ใช้สีสวยงาม ชดัเจนไมเ่ลอะเลือนมีศิลปะหรือลีลา ทีเกินจริงไปบ้าง และยงั

มีเทคนิค การเขียนภาพการ์ตนูทีให้ผลลกัษณะอารมณ์ออกมาทีแตกตา่งกนั เช่น การเขียนทีเกลีย

เรียบ หรือ เกลียนําหนักอ่อนแก่ไปตามลําดบั ให้ลักษณะแห่งความเรียบร้อย นุ่มนวลการสร้าง

นําหนกับนภาพให้ เกิดเป็นรอยเส้นขนานรอยเส้นขนานจถประสานกัน เส้นหมนุวน เขียนด้วยจุด 

และเขียนด้วยรอย พู่กัน จะให้ลกัษณะแห่งการเป็นพืนผิวบนภาพ (ณัฐฌา โต๊ะเงิน, 2548: 122-

123) 
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เอกสารและงานวจัิยทีเกียวข้องกับการใช้สีทีใช้ในงานออกแบบ 

การใช้ชุดสีต่างๆ ในสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ระดับ

ศกัยภาพสมอง ช่วงอายุ 3-6 ปี ในครังนี ล้วนเป็นสิงทีต้องให้ความสําคญั เพราะกลุ่มเป้าหมาย

ในช่วง อาย ุ3-6 ขวบมีความสนใจในเรืองสีแตกตา่งกนั เมือนึกถึงเฉดสีต่างๆ  เราจะนึกถึงเฉดสีที

เราชืนชอบมากทีสดุ ซึงในความเป็นจริงแล้วเฉดสีแตล่ะเฉดสีจะสือถึงความหมายและความรู้สึกที

แตกต่างกันไป ด้วยหลักดังกล่าวจึงได้เกิดการศึกษาของนักจิตวิทยา และเกิดการนําไปใช้ที

หลากหลาย ดงันนั เพือให้เกิดการเลือกเฉดสีทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้งาน จะมีหลกัการง่ายๆ

ดงันี (Kandinsky,1988, P.132) ความรู้สึกเกียวกับอารมณ์  สีทีมีพลังทีสามารถกระตุ้นการ

ตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ดูได้ นักออกแบบจึงมกัใช้สีเพือชัดจูงให้ผู้ดเูกิดอารมณ์ต่างๆ ตาม

ต้องการได้ อย่างไรก็ตามบคุคลแตล่ะคนอาจจะแสดงความรู้สกึตอ่สีดีกนัออกมาแตกต่างกัน ทังนี

ขึนอยู่กับประสบการณ์ต่างๆ แตกโดยทีวไปแล้วนันสีทีจัดอยู่ในวรรณะอุ่นหรือร้อนนัน จะให้

ความรู้สกึมีชีวิตชีวา ตืนเต้น เร้าใจ  
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ภาพที 1 สีโทนอุน่และสีโทนเย็น 

ทีมา : http://baandotkosana.com/2013/06/colors/ เข้าถึงเมือ  สิงหาคม  เข้าถึงจาก: 

http://baandotkosana.com/2013/06/colors/ 

โทนสีไทย 

  การใช้โทนสีไทยนนัเป็นสีทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สว่นใหญ่จะใช้กันในหมู่ของ จิตรกรรม

ไทยและโขน เป็นต้น ซึงสีทีใช้จะใช้เป็นสีไทยดงัเดิม เราจะเห็นได้วา่ ชือเรียกของสีสว่นใหญ่เป็นชือ

เฉพาะ เพราะเป็นสีทีได้จากธรรมชาติ คอ่นข้างเป็นสีหมน่ไมส่ดใสเหมือนโทนสีสด หรือสีสมยัใหม ่

จึงทําให้ลกัษณะของสีโทนไทย มีบุคคลิกความขลัง เก่า ย้อนยุค หรูหรา ตระการตาและคลาสิค 

เป็นต้น 



34 

 

  
ภาพที 2 โทนสีไทย 

ทีมา:http://bundanthai.com/ 

เข้าถึงเมือ  สิงหาคม  

เข้าถึงจาก: http://baandotkosana.com/2013/06/colors/ 

6. เอกสารงานวจัิยทีเกียวข้องกับการผลิตของเล่นสําหรับเด็ก 

 นอกจากการออกแบบสือให้เหมาะสมกบัเดก็ออทิสติกแล้วสิงสําคญัทีสดุในการออกแบบ

ก็คือความปลอดภยัของสือหรือของเล่น อนัตรายทีเกิดจากสือหรือของเล่นนันมีตงัแต่ ขนาดของ

ชินสว่น รูปลกัษณ์วสัดทีุใช้ทําของเล่น วสัดเุคลือบผิว หรือแม้แต่บรรจุภณัฑ์ทีใช้ห่อหุ้มของเล่นก็

สามารถ เป็นอนัตรายแก่เดก็ได้ อนัตรายจากของเลน่ทีเกิดกบัเดก็ได้มีดงัตอ่ไปนี 

 1.อนัตรายจากการหายใจไมอ่อก (chocking hazard) ของเล่นทีประกอบไปด้วยชินส่วน 

ขนาดเลก็ทีสามารถใสเ่ข้าปากได้ สามารถเข้าไปติดลําคอเดก็ทําให้หายใจไมอ่อกได้ 

 2.อนัตรายจากการรัด (strangulation hazard)ของเลน่เดก็ทีมีเชือกคาดหรือยางยืดทียาว

พอสามาถรัดคอเดก็ได้ 

3. อนัตรายจากเสียงดงั (lound toy) ของเลน่ทีมีเสียงดงัเกินไปอาจจะเป็นอนัตรายตอ่แก้ว

หขูอง เดก็ ได้ตามมาตรฐาน มอก.685 เลม่ 1 ระบุว่าเสียงทีต่อเนืองนานเกิน1 วินาที ต้องมีระดบั

เสียงไมเ่กิน 75 เดซิเบลเอ สําหรับเดก็อายไุมเ่กิน 18 เดือน และไมเ่กิน 85  

สําหรับเดก็อายไุมเ่กิน 18 เดือน 
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4. อนัตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเลน่ทีทําจากวสัดหุรือสารเคลือบทีเป็นพิษ หรือมี

สว่นประกอบของสารเคมีทีเป็นพิษจะทําให้เดก็ได้รับอนัตรายจากพิษเหลา่นนัด้วยเชน่นํายาทาเลบ็

ทีมีสาร doubly phthalate 

 5.อนัตรายจากรูปลกัษณ์ ของเล่นทีมีขอบคมหรือปลายแหลมสามารถบาดหนังหรือทิม

แทงตาได้ เนืองจากของเลน่สามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้ ดงันนัจึงมีข้อบังคบัด้านความปลอดภยั

สําหรับของเลน่ ตวัอย่างของกฏข้อบงัคบัของ U.S Consumer product safety Commission  

7. เอกสารงานวจัิยทีเกียวกับการพมิพ์ผ้า 

ในงานวิจยัเพือออกแบบสือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นโดยมีอายุ

ศกัยภาพสมอง 3-6 ปี ในครังนีผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย ทีเกียวกับการพิมพ์ผ้าเพิมเติมไว้

ดงันีความหมายของการพิมพ์ผ้าคือการทําให้เกิดลวดลายหรือสีสนั ทีกําหนดลวดลายไว้ล่วงหน้า

บนวัสดุผ่านแป้งพิมพ์ (printing paste) วิธีการพิมพ์ผ้า แบ่งประเภทได้ดังนี ได้แก่ การพิมพ์

โดยตรง (direct printing)เป็นการพิมพ์ลวดลายบนผ้าโดยตรง,การพิมพ์แบบดสิชาร์ทและแบบรีซิส

(discharge and resis printing)เป็นชนิดทีผสมการพิมพ์และการย้อมเข้าด้วยกนั 

  เทคนิคการพมิพ์ผ้า ( Printing Techique) 

 การพิมพ์ด้วยเครืองพิมพ์แบบลกูกลิง(Roller Printing) เป็นการพิมพ์ต่อเนือง ลกูกลิงจะ

ถกูแกะสลกัเป็นลวดลายและลกูกลิงจะรับสีลงจากถงัสีนําสีมาขงัไว้ในลวดลายการทํางานร่วมกัน

ของลกูกลิงขนแปรงและมีดปาดทําให้สีติดทีผ้าเทคนิคการพิมพ์นีให้กําลงัการผลิตสงูเฉลีย 40-60 

มิล ต่อนาที และผ้าจะมีลายพิมพ์ทีสวยงามไร้รอยต่อ แต่มีข้อเสียคือใช้เวลานานในการเปลียน

ลกูกลิง และสีสําหรับพิมพ์ 

  การพมิพ์แบบสกรีน (screen printing) 

  เป็นรูปแบบหนึงของการพิมพ์แบบสเตนซิล(Stencil printing)  

การพิมพ์ชนิดนีจะมีส่วนประกอบคือกรอบสกรีนขึงด้วยผ้าใยสังเคราะห์หรือแผ่นโลหะตาข่าย

บางสว่นของผ้าแผ่นโลหะถูกปิดไว้แป้งพิมพ์และหมีกจะถูกกดให้ลงไปติดทีผ้าด้วยแรงปาด การ

สกรีนด้วยมือทําได้บนโต้ะ แตใ่ห้กําลงัการผลิตตํา 
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  เครืองพมิพ์โรตาลี (Rotaty screen printing) 

   กําลงัการผลิตสงูกวา่แบบแฟลท เนืองจากเครืองพิมพ์แบบแฟลทขนัตอนการหยดุ

ผ้าและอปุกรณ์ขณะพิมพ์ แตเ่ครืองพิมพ์แบบโรตารี มีการเคลือนไหวตลอด และจะมีขนาดเลก็กวา่ 

จึงเป็นทีนิยมมากกวา่ มีสกรีนทรงงกลมทีมีตาขา่ยทําจากนิกเกิลและอดัลายไว้ ภายในโรตาลีบรรจุ

แป้งพิมพ์ทีผสมสีตา่งๆไว้ 

การพมิพ์แบบส่งถ่ายสี (Transfer Printing) 

    ใช้พิมพ์ผ้าใยสงัเคราะห์โดยเฉพาะพอลิเอสเทอร์ด้วยสีตสิเพิร์สโดยจพิมพ์สีตสิเพร์

สลงบนกระดาษ ประกบกระดาษพิมพ์สีทีผ้า ผ่านผ้าประกบด้วยกระดาษไปทีลกูกลิงร้อน 180 

องศาเซลเซียส สีจะเกิดการระเหิดเข้าสู่เส้นใย การพิมพ์แบบนีทําง่ายและได้ผลผลิตสงู ข้อจํากัด

ของการพิมพ์แบบนีคือใช้กบัเส้นใยสงัเคราะห์ไมไ่ด้ 

การพมิพ์องิค์เจท็ (inkjet Printing) 

   ใช้พิมพ์ผ้าจากเส้นใยทุกชนิด ลวดลายจากการพิมพ์จะออกแบบได้จาก

จอคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกจากเครืองพิมพ์คล้ายกบัพิมพ์กระดาษข้อดีคือจะสามารถพิมพ์ได้โดยใช้

เวลาเร็วแตข้่อจํากดัคือพิมพ์ได้ปริมาณน้อยการพิมพ์ผ้าสามารถพิมพ์ลงได้ในวสัดหุลายแบบ  

 เนืองจากสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น โดยมีศกัยภาพทาง

สมองช่วงอาย ุ3-6ปีนี ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเกียวกบัผ้าไว้ดงันี 

  ผ้าฝ้าย (cotton) 

   ผ้าฝ้ายเป็นผ้าทีกําเนิดมาจากเส้นใยทีเรียกวา่ เซลลโูลส ซึงได้มาจากดอกของฝ้ายนันจะ

มีลกัษณะของผ้าฝ้าย, มีความเรียบเนียนทนทานเป็นอย่างดีซึงลกัษณะของเนือผ้าฝ้ายก็จะขึนอยู่

กบัพนัธ์ของต้นฝ้ายและดอกฝ้าย, ความเรียบและความยาวของใยฝ้ายก่อนทีจะนํามาทอเป็นผ้าซงึ

ผ้าฝ้ายทีดี ควรเกิดจากการทีนําใยฝ้ายทีไมแ่ขง็หรือไมอ่อ่นจนเกินไปมาทอเพราะเมือนํามาทอแล้ว 

จะได้ผ้าฝ้ายทีมีความแขง็แรง ทนทาน แน่นหนา 

  ผ้าลินิน   

   คือผ้าทีปลกูได้จาก ต้นพืช ทีเรียกกันว่าแฟลกซ์ (Flax) ผ้าลินินถือว่าได้รับความ

นิยมในการปลกูมากแถบแถบทวีปยโุรป เช่น Belgium , Ireland , Russia เป็นต้นคะ่ผ้าลินินนีเป็น
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ผ้าทีมี ต้นกําเนิดทีเก่าแก่ น่าจะมากทีสดุในโลกเลยก็วา่ได้กลา่วคือเป็นผ้าทีถกูค้นพบสมยั  Egypt 

ถกูค้นพบโดยการนํามาห่อมมัมี ในยคุนนั มีความแขง็แรง และทนทานมากเพราะห่อมมัมีใช้ระยะ

เวลานานมาก ยงัคงสภาพอยู่ได้ 

   ผ้าใยป่าน ( Hemp) 

   ผ้าในป่าน เป็นเส้นใยธรรมชาติอีกชนิดหนึงทีได้มาจากลําต้นของต้นป่าน แตมี่จะ

มีลกัษณะทีคอ่นข้างออ่นนุ่มกวา่เส้นในชนิดอืนๆเริมมีการใช้ครังแรกจากหลกัฐานทีค้นพบน่าจะ

เป็นทวีป Asia เริมปลกูในครังแรกทีประเทศจีนนานมาแล้วเมือสกัประมาณ 

   ผ้าไหม (Silk) 

    ผ้าไหม ถือเป็นราชินีแห่งเส้นในธรรมชาติ การรวบรวมความรู้เรืองเนือผ้าและเส้น

ใยจากผ้าไหม(Silk)ใยไหมก่อกําเนิดมาจากรังของตวัไหมส่วนในประเทศไทยได้มีการเลียงไหม 

อย่างจริงจงักนัมากทางภาคอีสานจะมีใยไหมได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชินีแห่งเส้นใย เพราะ

เมือนํามาทอเป็นผ้าไหมเพือสวมใส่แล้วผ้าไหมจะมีลักษณะทีเงางามหรูหรา(http://www.v 

intagestylen.com/store,http://www.retroclothing2nd.com/store,http://retroclothing2nd.blo

gspot.com/2014/05/blogpost_30.html เข้าถึงข้อมูลเมือ13 ธันวาคม 2559 เข้าถึงจาก 

http://www.retroclothing2nd.com/ 
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บทที 3 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเพือการศกึษาและทําการออกแบบสือส่งเสริมการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นช่วงอายศุกัยภาพสมอง -  ปีโดยผู้ วิจยัเริมจากการ

รวบรวม ข้อมลูก่อนนํามาสร้างสรรค์ผลงานโดยมีเนือหาในการศกึษาดงันี  

1.การรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูภาคสนาม  

. การวิเคราะห์ข้อมลูภาคเอกสาร  

. การวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนาม 

. การออกแบบสร้างสรรค ์

. การประเมินและอภิปรายผล 

. สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ  

1. การรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูภาคสนาม   

.1 การศกึษาภาคเอกสาร 

  1.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ(ข้อมูลภาคเอกสาร)ข้อมูลการออกแบบสือ

สง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นช่วงอายุศกัยภาพสมอง3-6ปีข้อมลูการ

ออกแบบเกียวข้องกบัออทิสติก,ข้อมลูการออกแบบทีเกียวข้องเกียวกบัสือการเรียนรู้เดก็ ออทิ

สติก,ข้อมลูการออกแบบทีเกียวข้องกับการใช้สีทีใช้ในงานออกแบบ,ข้อมลูทีเกียวข้องกับ

ภาพประกอบสําหรับเดก็, ข้อมลูเกียวข้องกบัการผลิตของเลน่สําหรับเดก็, ข้อมลูและงานวิจยั

ทีเกียวกบัการพิมพ์ผ้า 
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.  ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลภาคสนาม)  

ศกึษารวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์, โรงพยาบาล

กรุงเทพ, ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษาโรงเรียนละอออทิุศ, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจนฒ 

. การวเิคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร ภาคปฐมภมิู (ภาคเอกสาร) 

ศกึษาข้อมลูเกียวกบัพฒันาการเดก็ออทิสติก 

 

. การวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ภาคทตุิยภมิู (ภาคสนาม)  

. ปรึกษาผู้เชียวชาญด้านการแพทย์  

. ปรึกษาผู้เชียวชาญด้านการศกึษาโดยการวิเคราะห์ผู้ วิจยัแบ่งออกเป็น  ส่วนดงันี

ด้านเนือหาผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์เชิงลึก( In depth Interview)กับผู้ เชียวชาญเพือหาประเภทและ

รูปแบบทีควรจะเป็นในการทําสือส่งเสริมการสอน การวิเคราะห์การออกแบบ ใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพในการออกแบบในเรือง ของวัสดุและลักษณะภาพประกอบทีเหมาะสมสําหรับ

กลุม่เป้าหมาย 

การสัมภาษณ์เชงิลึก (การวจัิยเชงิคุณภาพ ) 

โดยผู้ วิจยัได้นําทฤษฎีของหลกัการของการวิจยัเชิงคณุภาพมาใช้ในการวิเคราะห์การ

อออกแบบเครืองมือชินนี (Wiersma.W, 2000 ; 198-199), (Marshall, 1995) วิเคราะห์ข้อมลูจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีชุดคําถามปลายเปิด เพือให้ผู้ เชียวชาญได้ตอบคําถามให้ตรงกับ

ประเดน็ทีศกึษาอยู่โดยชดุคําถามมีดงันี ปัญหาทีพบในการใช้สือสง่เสริมการสอนสําหรับเด็กออทิ

สติกระยะอาการเบืองต้นช่วงอายุศกัยภาพสมอง 3-6 ปี ในปัจจุบัน, ข้อเสนอทีแนะเกียวข้องกับ

ลกัษณะของสือทีเหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก, ข้อเสนอทีเกียวข้องกับแนวทางในการทํา

ภาพประกอบสําหรับเดก็ออทิสติก 
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ภาพที  สือสง่เสริมการสอนสําหรับเดก็ออทิสติกทีโรงพยาบาลกรุงเทพใช้ 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี ) 

ถ่ายเมือวนัที 15 สิงหาคม 2559   สถานที โรงพยาบาลกรุงเทพ 
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา 

ปัญหาทีพบในการใช้สือสง่เสริมการสอน สําหรับเดก็ออทิสติกระยะอาการเบืองต้น 

ช่วงอายศุกัยภาพสมอง -  ปี ในปัจจบุนั 

ผู้ เชียวชาญทาง  

ด้านการแพทย์ 

นพ.กมล แสงทองศรีกมล 

แพทย์เด็กโรงพยาบาล

กรุงเทพ 

“ สือทีเอามาใช้กบัเด็กออทิสติกนันส่วนมากล้วนนํามาจากสือ

ของเดก็ปรกติปรับมาใช้สือทีโรงพยาบาล ส่วนมากทีใช้จริงๆก็

จะพิมพ์หรือทํากนัขนึมาเองเสียมากกว่าหนังสือบางเล่มสงัมา

จากต่างประเทศทําจากวัสดุดี แต่อย่างภาพเด็กฝรังผิวสีดํา, 

ภาพหิมะตก เดก็ออทิสติกก็ไมเ่ข้าใจทําให้ต้องทําสือกันเองเสีย

มากกวา่ เพือให้ภาพมนัออกมาแล้วคนไข้เข้าใจเด็กบางคนใช้

สือทีเป็นกระดาษก็จะฉีกเลน่บ้างถ้ามีรูปแบบการทํา วสัดทีุเป็น

ผ้ามีแนวโน้มทีจะมีความปลอดภัยกับเด็กมากกว่า เหมือน

ตุ๊กตาผ้า หมอนผ้าทีคนไข้บางคนติดถือมาและนําเข้าปากก็จะ

ไมอ่นัตราย” 
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา(ตอ่) 

สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา 

ปัญหาทีพบในการใช้สือสง่เสริมการสอน สําหรับเดก็ออทิสติกระยะอาการเบืองต้น 

ช่วงอายศุกัยภาสมอง -  ปี ในปัจจบุนั 

ผู้ เชียวชาญทาง 

ด้านการแพทย์ 

นพ.กมล แสง

ทองศรีกมล

แพทย์เดก็

โรงพยาบาล

กรุงเทพ 

“ถ้ามีสือทีผลิตจากวสัดทีุแขง็แรงและปลอดภยันักภาษาบําบัดทีแผนกก็จะ

สามารถใช้เพือเป็นสือการสอนได้ การทําสือทีดีนันควรอยู่ในรูปแบบทีผู้ ใช้

สือต้องใช้ ร่วมกับผู้ สอนด้วยไม่ใช่ ใ ห้ เล่นแต่ เกมส่ง เสริมทักษะทาง

คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือการทีให้เดก็ออทิสติกทีมีพฤติกรรมสมาธิสนั

ทีมีอยู่แล้วดสืูอทีมีลกัษณะ One way Communication เช่น โทรทัศนหรือ

เล่นเกมในไอแพต ร่วมอยู่ด้วยแล้วจะเป็นการกระตุ้นอาการสมาธิสนัให้มี

มากขนึและทําให้พฒันาการทางสมองช้ากวา่ปรกติ อย่าหลงเชือการตลาดที

จูงใจผู้ปกครองว่าสือทางไอแพตนันช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึนในทาง

กลบักันจะทําให้เด็กมีพัฒนาการทีช้าลง การเสริมพัฒนาการในความคิด

ของหมอคือการเข้าไปเล่น เ ข้าไปสอนกับเด็ก ให้มีการโต้ตอบ และ

ตอบสนอง นอกจากจะทําให้พ่อแม่สนิทกับลูกมากขึนแล้ว เด็กยังมี

พัฒนาการทางด้านการเข้าสังคม ฝึกการเล่นอยู่ ร่วมกับผู้ อืน อีกด้วย” 

(นายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล) สมัภาษณ์เมือวนัที 10 สิงหาคม 2558 

สถานที : แผนกเดก็ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา(ตอ่ 

สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 1 

ปัญหาทีพบในการใช้สือสง่เสริมการสอน สําหรับเดก็ออทิสติกระยะอาการเบืองต้นช่วงอายุ

ศกัยภาพสมอง -  ปี ในปัจจบุนั 

ผู้เชียวชาญ

ทางด้าน

การศกึษา 

ดร.ประพิมพ์พงศ์ 

วฒันะรัตน์  

การศกึษาพิเศษ  

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

“ สือทีเอามาใช้กบัเดก็ออทิสติกนนัมาจากการนําสือทวัไปของนกัเรียนปรกติ 

โดยครูผู้สอนนนัจะประยกุต์นํามาใช้โดยการพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร เนือหาที

เกียวข้องโดยสว่นใหญ่ครูทีศนูย์การเรียนรู้จะทํากนัเองเป็นสือทํามือ โดยจะ

เลือกให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนสือของเด็กออทิสติกนัน เด็กจะสามารถ

รับรู้ได้ดีทางสายตาดงันันถ้าเด็กได้เห็นภาพทีชัดเจน ข้อความทีชัดเจน ใน

กรณีที เด็กสามารถอ่านได้แล้วเด็กจะสามารถปฏิบัติ  ไ ด้ดี  สือที มี

เฉพาะเจาะจงสําหรับเดก็ออทิสติกนันจะมีไม่ค่อยมากนัก นอกจาก Social 

story ซึงเป็นเรืองสนัๆ หรือ บทความทีจะเน้นสอนบทเรียนและพฤติกรรม

ให้กับเด็ก” (อาจารย์ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์) สัมภาษณ์เมือวันที 15 

สิงหาคม 2558 สถานที :  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพที 4 ภาพเทศกาลฮาโลวีน สือส่งเสริมการสอนสําหรับเด็กออทิสติกทีใช้ในโรงพยาบาลและ

โรงเรียนในปัจจบุนั (ภาพโดยอนตุรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือวนัที 20 สิงหาคม 255)  
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ตารางที 2 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 2 

สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 2 

ข้อเสนอแนะเกียวกบัลกัษณะของสือทีเหมาะสมสําหรับเดก็ออทิสติก 

ผู้เชียวชาญทางด้าน

การแพทย์ 

นพ.กมล แสงทองศรีกมล 

จิตเวชเดก็และวยัรุ่น 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

“ ควรเป็นสือทีเหมาะกับลกัษณะของเด็ก ทีจะช่วยให้เด็กมี

ทกัษะและมีพืนฐานทีดีในการเข้าสงัคม การอยู่ร่วมกับผู้ อืนสิง

เหล่านีถือว่าพืนฐานทีสําคญัเพราะเด็กใน3-6ปี จะเริมเข้าไป

เรียนร่วมทีโรงเรียนแล้ว การอยู่ ร่วมกับผู้ อืนการช่วยเหลือ

ตนเองในสงัคมเป็นสิงทีสําคญั และไม่ทําความเดือดร้อนให้

สงัคมควรเป็นสิงทีควรสอนและปลกูฝังตงัแต่วยั Pre school” 

(นายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล) สัมภาษณ์เมือวันที 10 

สิงหาคม 2558 สถานที : แผนกเดก็ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
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สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 2 

ข้อเสนอแนะเกียวกบัลกัษณะของสือทีเหมาะสมสําหรับเดก็ออทิสติก 

ผู้ เชียวชาญ 

ทางด้านการศกึษา 

อจ.ดร.ประพิมพ์พงศ ์

 วฒันะรัตน์  

ภาคการศกึษาพิเศษ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ถ้าเป็นสืออนุบาลก็ควรเน้นทีการเตรียมความพร้อม

ให้กบัเดก็ด้วย เช่น การแยกประเภทสิงของสิงมีชีวิต

และไม่มีชีวิต ขนาด รูปร่าง ควรเป็นสือทีจับต้องได้ 

สัมผัสได้ เพือให้ได้ใช้บ่อยๆสือทีเป็นกระดาษ ผ้า 

พลาสติกไม่ควรมีกลินทีฉุนกลินแรงเพราะเด็กออทิ

สติกมกัจะชอบหยิบขนึมาดม ควรเป็น สือทีพกพาได้

สะดวกไม่ใหญ่เกินไปและ เกิดความลําบากในการ

เคลือนย้ายสือควรมีจุดประสงค์ทีสอนเด็ก ชัดเจน 

เช่น สอนการแยกประเภทของสัตว์บกหรือสัตว์นํา 

ภาพชัดเจน สีสดใส ภาพทีใช้สอนควรเป็นภาพที

เหมือนจริง หรือใกล้เคียงของจริง ขนาดสมสว่น 

(อาจารย์ประพิมพงศ์ วฒันะรัตน์) สมัภาษณ์เมือวนัที 

15 สิงหาคม 2558 สถานที : ชนั 2 คณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตารางที 2 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา  

ข้อที 2  (ตอ่ ) 
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ภาพที 5 ลกัษณะเกมทีทําโดยครูผู้สอน ชนัอนบุาล 2  โรงเรียนละอออทิุส  

(ภาพโดย อนตุรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือวนัที 22 สิงหาคม ) 
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ตารางที 3 สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 3  

สรุปใจความในการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา ข้อที 3 

ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัแนวทางในการทําภาพประกอบสําหรับเดก็ออทิสติก 

ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

นพ.กมล แสงทองศรีกมล 

จิตเวชเดก็และวยัรุ่น  

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สมัภาษณ์เมือวนัที  

10 สิงหาคม 2558 

ควรออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของเดก็ซึง

ควรไปสมัภาษณ์ครูผู้สอนในระดบัชนัอนบุาล 

หลายๆ คนสือควรมีความแขง็แรง ใช้ได้นานๆ  

 

ผู้เชียวชาญทางด้านการศกึษา 

อจ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วฒันะรัตน์  

ภาคการศกึษาพิเศษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

สมัภาษณ์เมือวนัที 15 สิงหาคม 

2558 สถานที : ชนั 2 คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรจฒ 

 

ถ้าเป็นสืออนบุาล ก็ควรเน้นทีการเตรียม ความ

พร้อมให้กบัเดก็ด้วย เช่น การแยกประเภท สิงของ 

สิงมีชีวิตและไมมี่ชีวิต ขนาด รูปร่าง แตไ่มค่วรซํา

กบัท้องตลาดเพราะหาซือได้ ลกัษณะของภาพ 

ประกอบควรเป็นสิงทีเดก็ ออทิสตกิคุ้นเคยและรู้จกั  
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ตารางที 4 สรุปเนือหาของสือที1 ทีตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ

ทางการศกึษา 

สรุปเนือหาของสือที1 

สือการเรียนรู้ที  

จบัคู ่คน สตัว์ สิงของ 

ครู โรงเรียน 

ตํารวจ สถานีตํารวจ 

หมอ พยาบาล โรงพยาบาล 

แมค้่า ตลาด 

พระ วดั 

แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

ดินสอ ยางลบ 

กระเป๋า หนงัสือเรียน 

นกัเรียน ครู 

พระ วดั 

เทศกาลสงกรานต ์ การรดนําดําหวัผู้ใหญ่ 

ครอบครัว เดก็ทารก 

จาน ช้อนส้อม 

กญุแจ แมก่ญุแจ 

แมค้่า รถเขน็ 
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ตารางที 4  สรุปเนือหาของสือที 1 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ

ทางด้านการศกึษา(ตอ่) 

สือการเรียนรู้ที 1  

จบัคู ่คน สตัว์ สิงของ 

ต้นมะมว่ง มะมว่ง 

เสือ กางเกง 

 

ตารางที  5 สรุปเนือหาของสือที 2 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์ 

และผู้เชียวชาญทางด้านการศกึษา 

เรียงลําดับเหตุการณ์ 

ช่วยแม่ล้างจาน 

แมกํ่าลงัล้างจาน ลกูมาเหน็ ลกูช่วยแมล้่างจาน 

ต่อแถวซืออาหารทีโรงเรียน 

แมค้่าในโรงอาหารขายของ เดก็คนนึงกําลงัหิว เดก็ตอ่แถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร 

เข้าห้องนํากดชักโครกด้วยตัวเอง 

เดก็กําลงัปวดท้องอยากเข้า

ห้องนํา 
เดก็นงัชกัโครก 

เดก็กดชกัโครกก่อนออกจากห้องนํา 
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ตารางที  5 สรุปเนือหาของสือที 2 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ

ทางด้านการศกึษา  (ตอ่) 

เรียงลําดับเหตุการณ์ 

กดนําดืมเอง 

มีก็อกนําเปิดอยู ่ เดก็หมนุก็อกนํา เดก็ดืมนํา 

แบ่งบันของเล่นให้เพือน 

เดก็กําลงัเลน่ของเลน่ 
เดก็อีกคนมาเห็น 

เดก็เลน่ของเลน่ 
เดก็สองคนเลน่ของเลน่ด้วยกนั 

เดก็ไปโรงเรียน ทาํความเคารพไหว้ครู 

โรงเรียนตอนเช้า กลุม่เดก็เดนิทางไโรงเรียน เดก็เจอคณุครูแล้วทําความเคารพ 
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การวเิคราะห์การออกแบบ (การวจัิยเชงิคุณภาพ)  

 รูปแบบที 1แนวความคดิในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดาํ 

ผู้ วิจัยได้นําแนวความคิดในการออกแบบของศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดํา ศิลปิน

แห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ พ.ศ.  โดยต้องการนําเอาเอกลกัษณ์ลายเส้นทีคมชัด การตดัเส้นที

ชดัเจนและบริบทของสิงแวดล้อมได้มีการทอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปโดยใช้โทยสีไทย  

 

ภาพที 6 ตวัอย่างภาพผลงาน อจ. ประหยดั พงษ์ดํา 

ทีมา : http://www.manager.co.th/CelebOnline/ 

เข้าถึงเมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2558 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/CelebOnline/ 
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ผู้ วิจยัได้ศกึษาและทดลองลายเส้นจากข้อมลูในเนือหาของสือทีสรุปมา โดยใช้รูปแบบลายเส้นและ

สีของ อาจารย์ประหยดั พงษ์ดํา โดยใช้เทคนิคการลงสีด้วยปากกาเมจิกสีดําผสมกบัเทคนิคการลง

สีและการตดัตอ่ในโปรแกรม Photoshop  

ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที  

รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบนัดาลใจ  

มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ดํา 

ตารางแบบร่างรูปแบบที  
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ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1  

รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบนัดาลใจ  

มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ดํา 

ตารางแบบร่าง รูปแบบที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1  

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบนัดาลใจ  

มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ดํา 

ตารางแบบร่าง รูปแบบที  
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ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1  

รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบนัดาลใจ  

มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ดํา 

ตารางแบบร่าง รูปแบบที  
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ภาพที 7 ภาพแบบร่างเทคนิคสีอะคริลิคผสมกบัสีโปสเตอร์   

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี, ถ่ายภาพเมือวนัที  ตลุาคม  ) 
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การวเิคราะห์การออกแบบ (การวจัิยเชงิคุณภาพ)  

รูปแบบที  แนวความคดิในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจากสิงของทีมี

อยู่ในชีวติประจาํวันและภาพถ่าย 

  ผู้ วิจยันํารูปแบบสิงของจริงมาประยกุข์เข้าใช้ในสือ ในรูปแบบลกัษณะรูปถ่ายโดยมี

ต้นแบบและแนวความคิด จากตวัอย่างหนงัสือทีผู้ เชียวชาญแนะนํา  

 

ภาพที  ตวัอย่างหนงัสือภาพทีใช้สอนเดก็ออทิสติกทีนําเข้าจากตา่งประเทศ  

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี ถ่ายภาพเมือวนัที 1 ตลุาคม ) 
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ตารางที 7 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 2 

รูปแบบที  แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบนัดาลใจมาจาก 

สิงของทีมีอยู่ในชีวิตประจําวนัและภาพถ่าย 

ตารางแบบร่าง รูปแบบที 2 

 

 

 

ภาพที 9 แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือ รูปแบบที 2 

ทีมา : Pinterest เข้าถึงเมือวนัที 10 ตลุาคม  เข้าถึงได้จาก Pinterest.com  

การวเิคราะห์การออกแบบ (การวจัิยเชงิคุณภาพ)  

รูปแบบที 3 แนวความคดิในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจากสีนําและการ์ตูนญีปุ่น 

 ผู้ วิจัยได้นํารูปแบบการวาดรูปในลักษณะการ์ตูนญีปุ่ นผสมผสานกับรูปแบบ

สิงแวดล้อมในประเทศไทยเพือต้องการดึงเอาความละเอียดอ่อนในลายเส้นของญีปุ่ นและโทนสี
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งานงานมงังะหรือสไตล์งานของญีปุ่ นมาใสใ่นบริบทความเป็นไทย ในการร่างรูปแบบที  นีผู้ วิจัย

ได้ศกึษาลกัษณะงานตามลกัษณะภาพ ทีผู้ เชียวชาญแนะนําและประยุกต์นําลายเส้น โทนสีลาย

การ์ตนูญีปุ่ นเพือต้องการนําเอาโทนสีและลายเส้นทีมีจินตนาการ, ความนุ่มนวลของโทนสี ใส่เข้า

ไปในรูปแบบงานร่างชินนี 

 

ภาพที  ตวัอย่างหนงัสือทีใช้เป็นสือการสอนทีโรงพยาบาลกรุงเทพ  

ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี 

ถ่ายภาพเมือวนัที  ตลุาคม  
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ภาพที 11 แนวความคิดลายเส้นการ์ตนูญีปุ่ นในการออกแบบร่าง ในรูปแบบที 3  

(ทีมา : https://ladygeekgirl.files.wordpress.com/  เข้าถึงเมือวนัที 10ธนัวาคม  

 เช้าถึงได้จาก https://ladygeekgirl.files.wordpress.com ) 
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ตารางที 8 แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 

จบัคู ่คน สตัว์ สิงของ 

ครู โรงเรียน 

 

 

ตํารวจ สถานีตํารวจ 
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ตารางที 8 แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 

จบัคู ่คน สตัว์ สิงของ 

หมอ พยาบาล โรงพยาบาล 

  

แมค้่า ตลาด 
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ตารางที 8 แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 1  รูปแบบที 3 

จบัคู ่คน สตัว์ สิงของ 

พระ วดั 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที  (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ช่วยแมล้่างจาน  

แมกํ่าลงัล้างจาน ลกูมาเหน็ ลกูมาเห็นเลยช่วยแมล้่างจาน 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที  (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ ช่วยแมล้่างจาน 

 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ ตอ่แถวซืออาหารทีโรงเรียน 

แมค้่าในโรงอาหารขายของเดก็คนนึงกําลงัหิวเดก็ตอ่แถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที  (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

แมค้่าในโรงอาหารขายของเดก็คนนึงกําลงัหิวเดก็ตอ่แถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ : เข้าห้องนํากดชกัโครกด้วยตวัเอง 

เดก็กําลงัปวดท้อง เดก็นงัชกัโครกเดก็กดชกัโครก ก่อนออกจากห้องนํา 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ : เข้าห้องนํากดชกัโครกด้วยตวัเอง 

เดก็กําลงัปวดท้อง เดก็นงัชกัโครกเดก็กดชกัโครก ก่อนออกจากห้องนํา 

 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ กดนําดืมเอง มีก๊อกนําเปิดอยู ่เดก็หมนุก๊อกนํา เดก็ดืมนํา 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 
เรียงลําดบัเหตกุารณ์ กดนําดืมเอง มีก๊อกนําเปิดอยู ่เดก็หมนุก๊อกนํา เดก็ดืมนํา 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

 

 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ แบ่งบนัของเลน่ให้เพือน เดก็กําลงัเลน่ของเลน่ เดก็อีกคนมาเห็น 

 เดก็สองคนเลน่ของเลน่ด้วยกนั 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที  2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ แบ่งบนัของเลน่ให้เพือน เดก็กําลงัเลน่ของเลน่ เดก็อีกคนมาเห็น 

เดก็สองคนเลน่ของเลน่ด้วยกนั 

 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ เดก็ไปโรงเรียนแล้วทําความเคารพไหว้คณุครูกําลงัถึงโรงเรียน

ตอนเช้ากลุม่เดก็ไปโรงเรียนเดก็ทําความเคารพไหว้ครู 
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ตารางที  แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที 2 (ตอ่) 

แบบร่างเพือคดัเลือกภาพเพือนํามาเป็นต้นแบบของสือที  2  รูปแบบที 3 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ เดก็ไปโรงเรียนแล้วทําความเคารพไหว้คณุครูกําลงัถึงโรงเรียนตอนเช้า 

กลุม่เดก็ไปโรงเรียนเดก็ทําความเคารพไหว้ครู 
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. การออกแบบผลงาน  

นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูในภารสมัภาษณ์ นําไปสูก่าร
ออกแบบตามขนัตอนโดยผา่นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมตา่งๆ ผู้ วิจยัแบง่การ
ออกแบบเป็น  สว่นได้แก ่

. การออกแบบนิเทศศิลป์  

2.การออกแบบประยกุต์ศิลป์  

.  การออกแบบนิเทศศิลป์  

ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนดงันี 

.เริมจากการรวบรวมแบบร่างทีทดลองร่างจํานวน  รูปแบบนํามาทดลองเย็บลงวสัดุ

ผ้า โดยแบ่งการขึนรูป ขนาดของเล่น โดยใช้ รูปทรง ประเภทเรขาคณิตและรูปทรงอิสระในการ

ออกแบบสือและจดัองค์ประกอบของ สือภายในภาพนําไปสูก่ารออกแบบสือสง่เสริมการเรียนรู้โดย

ผู้ วิจยัได้ให้ผู้ เชียวชาญทางการแพทย์ จํานวน  ท่าน และ ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษาจํานวน  

ท่าน ให้ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  โดยผู้ วิจยัได้กําหนดตวัแปร ทีต้องการศึกษา

จากการนํารูปแบบร่างทีทดลองร่างจํานวน  รูปแบบ  

ตารางที 10 ตวัแปรทีต้องการศกึษาจากผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ตวัแปรทีต้องการศกึษาจากผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เนือหามีความเหมาะสม

หรือไม ่
ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 

ตวัแปรทีต้องการศกึษาจากผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มีความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ทีโรงพยาบาล 

ความสวยงาม 
ขนาดเหมาะสม

หรือไม ่
ความปลอดภยักบัเดก็ออทิสติก 
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ตารางที  ตวัแปรทีต้องการศกึษาจากผู้เชียวชาญทางการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตวัแปรทีต้องการศกึษาจากผู้เชียวชาญทางการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เนือหามีความเหมาะสมหรือไม ่ ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มีความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้สอนทีศนูย์พฒันาการเดก็พิเศษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ความสวยงาม ขนาดเหมาะสมหรือไม ่ ความปลอดภยักบัเดก็ออทิสติก 

เดก็ออทิสตกิสามารถเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด ตา่งจากเดก็ออทิสติกโรงพยาบาลอย่างไร 
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การวเิคราะห์โทนสีและลายเส้นในงานรูปแบบที 1 

ผู้ วิจยัได้ออกแบบและกําหนดตวัแปรสําหรับการวิเคราะห์การออกแบบในสือการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกรูปแบบที  ด้วยตารางดงันี 

ตารางที  ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้น 

รูปแบบที 1 

ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้น 

ความเป็นไทยในปัจจบุนันนัเป็นอย่างไร โทนสีไทย 

การจดัองค์ประกอบภาพที สวยงามมีจงัหวะของภาพ 

สิงแวดล้อม มีลายเส้นหนา การตดัเส้นทีทบึหนา 

ภาพมีการลงท้ายเส้นด้วยจงัหวะทีออ่นช้อยสวยงาม 

การลงสีทีทึบแม้ไมมี่แสงเงาแตสื่ออารมณ์ได้จากการจดัเส้นที

มีจงัหวะ 
วิถีชีวิตคนไทยในชนบท 

การใช้ชีวิตของเดก็ออทิสติกใน

กรุงเทพและชนบท 
สถานทีทีเดก็ออทิสติกมีความเป็นไปได้ทีจะไปเทียว 

ลายเส้นและรูปภาพต้องมีความชดัเจนไมซ่บัซ้อน 

ความเข้าใจมากน้อยของเดก็ออทิสติกเกียวกบัความเป็นไทย 
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ตารางที 12 ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้น (ตอ่) 

รูปแบบที 1 

ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้น 

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกทีอยู่ในประเทศไทย สามารถประมวลออกมาเป็นรูปภาพได้

อย่างไรบ้าง 

สภาพความเป็นอยู่ของเด็กออทิสติกทีอยู่ใน

ประเทศไทยนํามาวิเคราะห์เพือวาดแบบร่าง

เป็นภาพประกอบ 

สภาพสิงแวดล้อมและลกัษณะโรงเรียน

ทีเด็กออทิสติกเรียนอยู่นํามาวิเคราะห์

เพือสร้างภาพประกอบ 

พืนผิวและลายเส้นต้องให้ความรู้สึกว่าเป็นงานทํามือเสมือนลายเส้นและรูปแบบของ

อาจารย์ประหยดั พงษ์ดํา 

สิงแวดล้อมทีเลือกใช้มาเป็นภาพประกอบนนัต้องนํามาวาดออกมาให้ดเูข้าใจง่ายทีสดุ 

 

ภาพที 12 การทดลองผลงานในรูปแบบที 1 โดยประยกุต์ลายเส้นและสีโทนไทย มาจาก อาจารย์

ประหยดั พงษ์ดํา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ภาพโดย นางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี 

ถ่ายภาพเมือวนัที  ตลุาคม    
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การวเิคราะห์โทนสีและลายเส้นในงานรูปแบบที 2 

ผู้ วิจยัได้ออกแบบและกําหนดตวัแปรสําหรับการวิเคราะห์การออกแบบในสือการเรียนรู้

สําหรับเดก็ออทิสติกรูปแบบที 2 ด้วยตารางดงันี 

ตารางที 13 ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลกัษณะของรูปถ่ายทีเลือกมา 

รูปแบบที 2 

ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลกัษณะของรูปถา่ยทีเลือกมา 

การจดัแสงเงา ความคมชดั สีสนัสดใส 

ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลกัษณะของรูปถ่ายทีเลือกมา 

องค์ประกอบของภาพ มีจดุ

สนใจหรือไม ่
รูรับแสง ความชดัลกึชดัตนื ความคมชดัของภาพ 

ความเหมาะสมของภาพ 
สิงแวดล้อมในประเทศเป็น

อย่างไร 

การสือสารทางภาพ

ชดัเจนหรือไม ่
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ภาพที  ภาพทีเลือกใช้เป็นสือในรูปแบบที   

ทีมา : www.scimath.org/ebooks เข้าถึงเมือ 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

เข้าถึงได้จาก www.scimath.org/ebooks  

 

การวเิคราะห์โทนสีและลายเส้นในงานรูปแบบที 3 

ผู้ วิจัยได้ออกแบบและกําหนดตัวแปรสําหรับการวิเคราะห์การออกแบบในสือการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกรูปแบบที   ด้วยตารางดงันี 
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ตารางที 14 ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้นของรูปแบบที 3  

รูปแบบที 3 

ตวัแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้นของรูปแบบที 3 

สีสนันุ่มนวล ลกัษณะลายเส้นไมแ่ขง็จนเกินไป 
การจดัองค์ประกอบภาพที

สวยงามมีจงัหวะของภาพ 

สิงแวดล้อมรอบตวั ลายเส้นละเอียดและมีความละมลุ มีความรู้สกึอบอุน่ 

ลงสีโปร่งใส สะอาด 
การสือสารของภาพเข้าใจมา น้อย

แคไ่หน 
เน้นรายละเอียด 
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ภาพที 14  ภาพพระ วาดในรูปแบบที 3   

ภาพโดยอนตุรประภา แสงรัศมี 

ถ่ายเมือวนัที 2 ตลุาคม  
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.2 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนดงันี 

 1. ศกึษาและวิเคราะห์วสัดเุกียวกบัผ้าและการพิมพ์ผ้าโดยมีการทําดงันี 

ตารางที 15 ขนัตอนออกแบบสือการเรียนรู้ 

ขนัตอนออกแบบสือการเรียนรู้ 

ขนัตอน รายละเอียด 

 

1.คดัเลือกผ้ากํามะหยีขนาด x  นิว 

 

 

2.ใช้จกัรไฟฟ้าในการเดินเส้นด้ายและเขม็

เย็บผ้าขนาดเบอร์ 1 ในการเยบ็มมุและเก็บ

รายละเอียด 
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ตารางที 15 ขนัตอนออกแบบสือการเรียนรู้ (ตอ่) 

ขนัตอนออกแบบสือการเรียนรู้ 

ขนัตอน รายละเอียด 

 

3. ใช้การเย็บมมุ และยดัใยสงัเคราะห์ด้าน

ใน 

 

4.รูปทรง ของสือสง่เสริมการเรียนรู้ทีทําจาก

ผ้า 
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การออกแบบพัฒนางานครังที   รูปแบบที    

จากแนวการออกแบบข้างต้น ผู้ วิจยัได้พฒันางานออกแบบมารูปแบบที 1 ดงันี 

 
 

ภาพที  ภาพผลงานในการออกแบบมาในรูปแบบที   

ภาพโดย นางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี ถ่ายภาพเมือวนัที  ตลุาคม  
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แนวความคดิสรุปข้อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที  รูปแบบที  

ตารางที 16 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านแพทย์ 

พฒันางานครังที  รูปแบบที  

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 
ข้อเสนอแนะ 

ลกัษณะของรูปภาพยงัดเูก่าไป และดไูมน่่าสนใจสีสนัไม่

สะดดุตาดแูล้วไมน่่ามอง ถ้ามาใช้ทีโรงพยาบาล

ผู้ปกครองอาจจะไมช่อบเพราะของเลน่ดไูมส่ะอาด 

 

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มี

ความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ที

โรงพยาบาลหรือไมอ่ย่างไร 

ขนาด 

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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แนวความคดิสรุปข้อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที  รูปแบบที   

ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา 

พฒันางานครังที  รูปแบบที    

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบภาพไมน่่าสนใจและของเลน่ดมืูดๆ

และน่ากลวั ยงัคงเน้นยําเรืองสีสนัทีใช้ควร 

ดสูบายตา สดใส แตไ่มฉ่ดูฉาดมากเกินไป 

ไม่ใช่ สีตุ่นๆดูน่ากลัวควรมีการเย็บ ที

แข็งแรงทนท านกว่านี  เ พราะ เด็กใ น

โรงเรียนบางคนอาจเล่นแรง จนทําให้ของ

เลน่ขาดได้ 

 

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้ 

มีความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ 

ทีโรงเรียนได้หรือไม ่

ขนาดเหมาะกบันกัเรียนหรือไม ่

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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การออกแบบพัฒนางานครังที  รูปแบบที  

ผู้ วิจยัได้พฒันางานออกแบบมารูปแบบที 2 มาดงันี 

 

ภาพที 16 ภาพผลงานในการออกแบบมาในรูปแบบที   

ภาพโดยอนตุรประภา แสงรัศมี 

ถ่ายเมือวนัที 5 ตลุาคม  
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แนวคดิสรุปข้อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที   รูปแบบที 2 

ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านแพทย์  

พฒันางานครังที   รูปแบบที 2 

เนือหามีความเหมาะสม

อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบภาพทีนํามาจากภาพจริงสามารถทําให้เด็ก

ออทิสติกสามารถเข้าใจ ได้ทันทีว่าสิงนันคืออะไร

โดยเฉพาะอย่างยิงสิงทีอยู่รอบๆตวัในชีวิตประจําวนั

ของเด็กออทิสติกจะทําให้ เด็กออทิสติกเข้าใจใน

รูปแบบภาพประกอบได้ดีขึนและจะสามารถมีสมาธิ

เรียนรู้เรืองทีหมอหรือ นกักายภาพจะสอนได้ดีขึนหาก

เดก็ออทิสติกเข้าใจในภาพนนัแล้ว 

 

ความปลอดภยัของวสัดทีุ

เลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของ

คนไข้มีความเป็นไปได้ทีจะ

นําไปใช้ทีโรงพยาบาลหรือไม่

อย่างไร 

ขนาด 

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา (ตอ่) 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา  

พฒันางานครังที   รูปแบบที 2 

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 
ข้อเสนอแนะ 

การใช้ภาพจริงมาสอนเด็กออทิสติกจะทําให้

เด็กออทิสติกเข้าใจได้ดีขึน เนืองจากเป็นภาพ

จริงแตเ่ราควรสงเสริมจินตนาการเด็กออทิสติก

ด้วยการวาดภาพการ์ตูน  หรือภาพที เ ป็น

นามธรรมธรรม หากเดก็ดภูาพแล้วไม่เข้าใจเรา

สามารถสอนหรือสง่เสริมการเรียนรู้ ของเด็กได้

จากการสอนสิงใหม่ๆ ให้เดก็จํา ในอาทิตย์แรกที

สอนเรืองเดก็ออทิสติกไม่รู้ เด็กอาจปฏิเสธการ

เรียนรู้ แต่เราสามารถกระตุ้ นการเรียนรู้ ของ

เดก็ได้ในคาบตอ่ไป ของอาทิตย์ถดัมาได้เสมอ 

 

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มี

ความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ทีโรงเรียน 

ขนาดเหมาะกบันกัเรียนหรือไม ่

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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การออกแบบพัฒนางานครังที   รูปแบบที    

ผู้ วิจยัได้พฒันางานออกแบบมารูปแบบที 3 มาดงันี 

 

ภาพที 7 ภาพผลงานในการออกแบบสือในรูปแบบที    

ภาพโดย อนตุรประภา แสงรัศมี   ถ่ายเมือ วนัที  สิงหาคม  
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ภาพที 8 ภาพผลงานในการออกแบบสือในรูปแบบที     

 ภาพโดยอนตุรประภา แสงรัศมี  ถ่ายเมือวนัที 8 ตลุาคม  
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แนวคดิสรุปข้อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที   รูปแบบที 3  

ตารางที 17 การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านแพทย์  

พฒันางานครังที   รูปแบบที 3 

เนือหามีความเหมาะสม

อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

ลกัษณะรูปภาพดงู่ายและน่ารักกวา่รูปแบบที และ  

สีดูนุ่มนวลและสบายตาอาหารที อยู่ในภาพไม่ควร

เป็นอาหารฝรังควรปรับนําเอาอาหารทีเด็กออทิสติกที

อยู่ประเทศไทยจะรู้จกั  

ความปลอดภยัของวสัดทีุ

เลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของ

คนไข้มีความเป็นไปได้ทีจะ

นําไปใช้ทีโรงพยาบาลหรือไม่

อย่างไร 

ขนาด 

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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ตารางที 17 การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา (ตอ่) 

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญ 

ด้านการศกึษาพฒันางานครังที  รูปแบบที 3   

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 
ข้อเสนอแนะ 

ดนู่าสนใจมากกวา่รูปแบบทีอา่นม การใช้

ภาพประกอบทีมีลกัษณะแบบนีจคอ่นข้าง

ดงึดดูความสนใจให้เดก็ออทิสตกิให้มาสนใจ

เพราะเดก็ออทิสติกกลบัไปบ้านผู้ปกครองมกั

เปิดการ์ตนูให้ดเูดก็จะรู้สกึคุ้นเคยกบัภาพ

การ์ตนูเหลา่นี  

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มี

ความเป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ทีโรงเรียน

ได้หรือไม ่

ขนาดเหมาะกบันกัเรียนหรือไม ่

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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การประเมินผลงานออกแบบ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และด้านการศกึษาเพือประเมินคณุภาพ

ของผลงานเพือวิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องตา่งๆโดยผา่นกระบวนการใช้ แบบสอบถามปลายเปิด

เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบดงันี 

ตารางที 16 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านแพทย์  

เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านแพทย์ 

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็นสว่นตวั, 

ความชอบสว่นตวั 

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มีความเป็นไปได้ทีจะ

นําไปใช้ทีโรงพยาบาลหรือไมอ่ย่างไร 

ขนาด 

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา 

เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้านการศกึษา 

เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็นสว่นตวั, 

ความชอบสว่นตวั 

ความปลอดภยัของวสัดทีุเลือกใช้ 

ความสวยงาม 

สือสอดคล้องกบัศกัยภาพของคนไข้มีความ

เป็นไปได้ทีจะนําไปใช้ทีโรงเรียน 

ขนาดเหมาะกบันกัเรียนหรือไม ่

ลายเส้นลกัษณะภาพประกอบ 
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แผนภมิูที  แผนภมิูสรุปขนัตอนการทําวิจยั 

ข้อมลู เกียวกบัเด็กออทิสติก ข้อมลูเกียวกบัผ้าและงานฝีมือ 

ศกึษาข้อมลูภาคสนาม 

ออกแบบร่างรูปแบบที  ออกแบบร่างรูปแบบที  ออกแบบร่างรูปแบบที  

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษา 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั 

นําการออกแบบร่างรูปแบบที  ไปพฒันาตอ่ 

ศกึษาข้อมลูภาคเอกสาร 

ออกแบบร่าง สือสง่เสริมการเรียนรู้ 

ข้อมลูเกียวกบัลายเส้นภาพและสี 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ 

 

  ในการศึกษาและวิจัยเรือง “สือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการ

เบืองต้น ระดบัศกัยภาพสมองช่วงอายุ 3-6” ปีนี มีวตัถุประสงค์เพือต้องการ ให้เด็กออทิสติกได้

เรียนรู้สือสง่เสริมการเรียนรู้ทีพฒันาทกัษะทางด้านสงัคมได้เข้าใจมากขนึผู้ใช้สือสอนเดก็ออทิสติก 

ได้ใช้วสัดทีุเหมาะสมและปลอดภยักับเด็กออทิสติก โดยผู้ วิจัยได้ทําการทดลองเครืองมือ โดยใช้

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) การศกึษาเฉพาะกรณีกบัจํานวนเดก็ออทิสติก ระยะ

เบืองต้น 5 คน โดยมีอายุศักยภาพสมอง 3-6 ปี ผู้ วิจัยได้นําผลสรุปจากข้อเสนอแนะของ

ผู้เชียวชาญมาปรับตามกระบวนการ ตามแผนภมิูที 2  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบร่างรูปแบบที   

ปรับปรุงและพฒันาขนาด การพฒันาการเย็บให้แข็งแรงขนึ 

นําต้นแบบสอืสง่เสริมการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกบักลุม่เป้าหมาย 

สงัเกตการณ์

แบบมีสว่นร่วม 
เด็กหญิงนา (นาม

สมมุติ)  อาย ุ  ขวบ 

อายศุกัยภาพ  

สมอง  ขวบ  

เด็กชายแมน (นาม

สมมุติ) อาย ุ  ขวบ  

เด็กหญิงปลา (นาม

สมมุติ) อาย ุ  ขวบ 

เด็กชายขิง (นาม

สมมุติ) อาย ุ  ขวบ 

เด็กหญิงจี  อาย ุ  ขวบ 

(นามสมมติุ) 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ศนูย์พฒันาการเด็ก 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจฒ ศนูย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ 

สงัเกตการณ์ 

แบบ ไมมี่

สว่นร่วม 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม 

ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ  

กรณีศกึษา เดก็หญิงจี (นามสมมตุิ) อาย ุ6 ปี ดงัจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ซึงแบ่งได้ดงันี  

ตารางที  วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (เด็กหญิงจี)  สถานที ศนูย์การเรียนรู้

เดก็พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ 

วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

กรณีศกึษา เดก็หญิงจี (นามสมมตุ)ิ อาย ุ6 ปี 

ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา 

ปีที 1 

เดก็หญิงจีเรียนโรงเรียนเอกชนหลกัสตูรสองภาษาทําให้สามารถพดู

ภาษาองักฤษ และภาษาไทยได้ดีแต ่เดก็หญิงจีจะมีการจําคําศพัท์ราชาศพัท์

บางคําทีจํามาจากรายการ โทรทศัน์ทีผู้ปกครองเปิดให้ดชูว่งวนัเสาว์อาทิตย์ 

 

ระดบัอาการ 

ออทิสติก 

High Function  

High-functioning  คือ กลุม่ทีสามารถพดู ใช้ภาษาและปรับตวัให้เข้ากบัคน

อืนๆได้ดี(พญ.จนัท์ฑิตา พฤกษานานนท์, 12 ตลุาคม , 

http://www.clinicdek.com/?p=122 

 

 
ภาพที 18 ลกัษณะห้องเรียน 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี) 

วนัที 4 พฤศจิกายน 2559 
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ภาพที 19 เดก็หญิงจี กําลงัจบัคูสิ่งของให้ผู้ วิจยัด ู  

ภาพโดยครูเจียบ ครูประจําชนัของเดก็หญิงจี 

ถ่ายเมือวนัที  พฤศจิกายน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

ตารางที  วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

สถานที ศนูย์การเรียนรู้เดก็พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ (ตอ่) 

วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

กรณีศกึษา เดก็หญิงจี (นามสมมตุ)ิ อาย ุ6 ปี 

ผู้ วิจยันําสือไปวาง

โดยทียงัไมอ่ธิบาย

วา่สือนีเลน่อย่างไร

ภาพในสือ คือ

อะไร 

เกมจบัคู ่คน สตัว์ สิงชอง เรียงลําดบัภาพ 

เดก็หญิงจีสามารถเรียงลําดบั

สิงของได้ถกูต้อง และอธิบายได้ 

เดก็หญิงจี สามารถเรียงลําดบั

ได้ถกูต้องและอธิบายได้ 

 
ภาพที 20เรียงสืงของทีจับคู่ โดย

เดก็หญิงจี (ภาพโดยผู้ วิจยั) 

 

ภาพที 21  เรียงลําดบัเหตกุารณ์ 

โดยเดก็หญิงจี (ภาพโดยผู้ วิจยั) 
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ตารางที  วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

สถานที ศนูย์การเรียนรู้เดก็พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ (ตอ่) 

 

ผู้ วิจยั อธิบายและ

ครูผู้อน อธิบายวา่

สือนี เลน่อย่างไร

ภาพในสือคืออะไร 

วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

กรณีศกึษา เดก็หญิงจี (นามสมมตุ)ิ อาย ุ6 ปี 

เกมจบัคู ่คน สตัว์ สิงของ เรียงลําดบัภาพ 

เด็กหญิงจีเข้าใจในสือเป็นพืนฐานอยู่แล้วครูผู้ สอนได้ตังคําถาม กับ

เดก็หญิงจีวา่ “ของเลน่อย่างนีเราต้องเลน่คนเดียว หรือควรแบ่งกันเล่น

กับเพือนๆคะ? เด็กหญิงจีตอบกลบัครูผู้ สอนว่าควรเล่นกับเพือนใน

ห้องเรียนคะ่ 

 
ภาพที 22  เรียงลําดบัเหตกุารณ์ โดยเดก็หญิงจี (ภาพโดยผู้ วิจยั) 
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ภาพที 23 ภาพวดัทีใช้เป็นสือสง่เสริมการเรียนรู้ 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี) 

วนัที 5 พฤศจิกายน  

 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

  ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ กรณีศึกษา เด็กหญิงนา(นาม

สมมตุิ) อาย ุ  ขวบ อายศุกัยภาพ สมอง  ขวบดงัจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ ซึงแบ่งได้จาก

ตารางดงันี ตารางที  วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (เด็กหญิงนา)  สถานที 

ศนูย์การเรียนรู้เดก็พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ 
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วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

กรณีศกึษา เดก็หญิงนา (นามสมมตุ)ิ อาย ุ  ขวบ อายศุกัยภาพ สมอง  ขวบ 

ระดบัการศกึษา 

ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ 

คณุแมพ่ามาเรียนฝึก 

พฒันาการที  

ศนูย์การเรียนรู้ 

สําหรับเดก็พิเศษ  

เดก็หญิงนาเป็นเดก็ทีมีอาการออทิสติกและอาการทางภาษาร่วมอยู่ด้วย

ทําให้ไมส่ามารถไปเรียนหนงัสือได้ทีโรงเรียนได้ตามปกติเพราะไมส่ามารถ

สือสารกับเพือนได้ และระดบัศักยภาพทางสมองมีการพัฒนาการ ทีช้า

กวา่เดก็อาย ุ14 ถึงแม้วา่จะเป็นวยัทีเริมมีประจําเดือนแล้ว แตเ่ดก็หญิงนา

ยงัไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีเท่าทีควร การช่วยเหลือตนเองในเรือง

สว่นตวัและในชีวิตประจําวนันันเป็นสิงทีคณุแม่ของเด็กหญิงนาต้องการ 

ให้ครูผู้สอนช่วยฝึกฝนและปลกูฝังให้มากทีสดุ 

ระดบัอาการ 

ออทิสติก 

 

เดก็หญิงนาสามารถสือสารได้เป็นคําพร้อมวลีแตไ่มส่ามารถพดู 

เป็นประโยคยาวๆได้ เวลาพดูคยุด้วยต้องทวนคําถาม หลายๆครังและพูด

นําก่อน จึงจะสามารถพูด เป็นประโยคได้ เช่น ผู้ วิจัยถามว่า “น้องนากิน

ข้าวหรือยังคะ” เด็กหญิงนาจะตอบกลบัมาว่า “กินข้าวกลางวนักับแม่” 

เป็นต้น  
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ภาพที 24 ผู้ วิจยันําสือสง่เสริมการสอนทงัหมดมาให้ครูทีสอนเดก็หญิงนา 

ช่วยเลือกและให้คําแนะนํา ก่อนจะนําไปใช้กบัเดก็หญิงนา 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี) 

วนัที 5 พฤศจิกายน 2559 
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ตารางที  วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม (เดก็หญิงนา) 

สถานที ศนูย์การเรียนรู้เดก็พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ (ตอ่) 

วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

เดก็หญิงนา (นามสมมตุิ) อาย ุ  ปี อายศุกัยภาพ สมอง  ปี 

เกมจบัคู ่คน สตัว์ สิงชอง เรียงลําดบัภาพ 

ผู้ วิจัยและครูผู้สอนเริมนําของเล่นไปวางบนโต๊ะ

เด็กหญิงนาเ นืองจากวัน ที  ทําการทดสอบ

เครืองมือ เด็กห ญิงน า โดนคุณ แม่ดุเ พราะ

เดก็หญิงนา กระ โดดเล่นจนตวัเองล้มคณุแม่จึง

ตกั เตือน หลังจากทีคุณแม่ส่ง สภาวะเครียดที

เกิดขนึทําให้การเข้าห้องเรียน ทําให้ไม่มีสมาธิใน

การ เรียน ครูผู้สอนพยายามนําเอา สือการเรียนรู้ 

1 ชิน คือ สือรูปเสือ กับกางเกง เด็กหญิงนาจับ 

สือ การสอน พลิกไปพลิกมา พร้อมกบั พดูวา่ “   

เสือกบักางเกง ใสม่า”ระหวา่งทีเดก็หญิงนากําลงั

เล่นสือรูปเสือกับกางเกง ครูผู้ สอนจึงแนะนํา 

ผู้ วิจัยให้ลองนําสือทีสอนการจับคู่มาวางปะปน

กันทังหมดได้แล้วเนือง จาก สภาวะจิตใจของ

เดก็หญิงนา เริมสงบและดีขนึ หลงัจากทีผู้ วิจยั ได้

นําเกมจบัคูม่าวางทงัหมด เดก็หญิงนาเริมสํารวจ

และเริมมอง แต่ไม่มีปฏิกริยาอธิบายและถาม 

ครูผู้สอนจึงตงัคําถามวา่“ชินนีคูก่บัชินไหนคะรู้จัก

ของเลน่ชินนี ไหมคะ”  

ในการเรียงลําดบัภาพผู้ วิจัย ไดทําการ

ทดสอบให้ เด็กหญิงนาได้ เ รียงภาพ

ตามลําดับในจํานวนทังหมด 5 เหต ุ

การณ์เหตุการณ์ละ 3 ภาพ ทีต่างกัน

เด็กหญิงนาไม่สามารถ เรียงภาพต่อกัน

แตเ่พียงแตอ่ธิบายวา่ ภาพแต่ละภาพคือ

อะไรแต่เด็กหญิงนาจะแทนตัวละครใน

ภาพว่าคือตัวเองซึง ครูผู้ สอนมีความ

คิดเห็นว่าเป็นสิงทีดีทีน้องสามารถเล่น

สมมตุิ  
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วิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม 

เดก็หญิงนา (นามสมมตุิ) อาย ุ  ปี อายศุกัยภาพ สมอง  ปี 

จบัคูค่นสตัว์สิงของ เรียงลําดบัภาพ 

เด็กหญิงนาสามารถตอบ ครูผู้ สอนได้และ

สามารถหยิบขึนมา พูดได้ว่าสิงของเหล่านี

คืออะไรรถเข็นและแม่ค้า เป็นสิงทีเด็กหญิง

นาไม่ เ ข้ า ใ จ และไม่ เ คย เ ห็น เ นื องจ าก

ชีวิตประจําวนัของเด็กหญิงนาจะมีคน ดแูล

และซืออาหารให้รับประทาน สิงแวดล้อมทีมี

ลกัษณะเช่น ตลาดสด แมค้่า เดก็หญิงนาจึง

ไมคุ่้นเคย 

วา่ตวัเองเป็นการ์ตนูในภาพและกําลงัทําอะไร

อยูอ่ย่างเช่นภาพ แม่ล้างจานเด็กหญิงนาจะ

สามารถอธิบายได้วา่ ช่วยแมล้่างจาน เป็นต้น 

 
 

 

 

ภาพที 25 ภาพผู้ วิจยัและครูผู้สอน 

ในระหวา่งทีทดสอบเดก็หญิงนา 

 

ภาพที 26 ภาพผู้ วิจยัและครูผู้สอน 

ในระหวา่งทีทดสอบเดก็หญิงนา 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยนําสือสง่เสริมการเรียนรู้ไปให้

ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์  สถานที : โรงพยาบาลกรุงเทพ ศนูย์พัฒนาการเด็กพิเศษได้ใช้

ทดสอบกบัคนไข้ออทิสติก จํานวน 3 คน โดยผู้ วิจยัมีกระบวนการดงันี  

ตารางที 21 ขนัตอนการการตรวจสือของทางโรงพยาบาล 

ขนัตอนการการตรวจสือของทางโรงพยาบาล 

นําสือทงัหมด  

มาให้เจ้าหน้าที 

ในแผนกตรวจด ู

 

กําหนดวนัทีทีจะ

เข้ามาทําการ

ทดสอบ 

ให้เจ้าหน้าที

ตรวจด ู

ความปลอดภยั 

ของสืออีกครัง 

ขออนญุาติ

ผู้ปกครอง ของ

คนไข้ทีจะนํา 

สือไปใช้ 

นําสือไป ใช้กบั

คนไข้โดย 

ผู้ เชียวชาญ 

 

 
 

ภาพที 27 ผู้ วิจยักําลงันําเครืองมือไปให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์ตรวจสอบ 

ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

วนัที 15 พฤศจิกายน  
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ผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนนําสือไปใช้กบักลุม่เป้าหมายดงันี 

ตารางที 22 เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลงัการนําสือไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย 

เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลงัการนําสือไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย 

สือที 1 
ความ 

เหมาะสม 
ขนาด 

ความ

สวยงาม 

ข้อเสนอแนะรายบคุคลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้เชียวชาญ 
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ภาพที 28 ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์กําลงัตรวจสอบสือของผู้ วิจยั 

ก่อนจะนําไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี) 

วนัที  พฤศจิกายน  
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ภาพที 29 ผู้ วิจยันําเครืองมือไปให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์เสนอแนะ 

ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

วนัที  พฤศจิกายน  

 

 
 

ภาพที 30  บรรยากาศห้องเรียนทีโรงพยาบาล 

(ภาพโดยนางสาวอนตุรประภา แสงรัศมี) 

วนัที 14 พฤศจิกายน 2559 
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ตารางที 22 เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลงัการนําสือไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย  

สือที 2 
ความสนใจ 

ของคนไข้ 

ความ

เหมาะสม 
ขนาด ความสวยงาม 

ช่วยแม่ล้างจาน 

ต่อแถวซืออาหารทีโรงเรียน 

เข้าห้องนํากดชกัโครกด้วยตวัเอง 

กดนําดืมเอง 

แบ่งบนัของเลน่ให้เพือน 

เด็กไปโรงเรียน ทําความเคารพไหว้ครู 
 

 

กรอบการวเิคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  

 

สถานที โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เดก็ชายแมน (นามสมมตุิ) อาย ุ4 ขวบ  

เรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

เป็นเดก็ออทิสติกประเภท High function 

 

เดก็ชายขิง (นามสมมตุิ) อาย ุ5 ขวบ 

เป็นออทิสติกประเภท High fuction  

เรียนโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

 

เดก็หญิงปลา (นามสมมตุิ) อาย ุ3 ขวบ 

เป็นออทิสติกประเภท High fuction  

ยงัไมเ่ข้าโรงเรียน 
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ผลการวเิคราะห์ สือที 1 และสือที 2  

 ความสนใจของคนไข้จากการเลน่ สือที 1จากการสอบถามจากผู้ เชียวชาญได้ผลการ

วิเคราะห์ดงันี เดก็ชายแมนและเด็กชายขิงสามารถเข้าใจ ในลกัษณะ ของสิงชองว่าสิงนีคืออะไร

และสามารถตอบคําถามผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์ได้ว่าสิงนีคือกับสิงไหน ผู้ เชียวชาญ

ทางด้านการแพทย์มีความเห็นว่า เด็กชายแมนและเด็กชายขิง มีความสนใจในตวัสือที 1 สงัเกต

จากการเลน่ซําและขออนญุาตินําสือชินนีกลบับ้าน ในขณะทีเดก็หญิงปลายงัไมส่ามารถพดูชดัเจน

แตก่็สามารถ นําสิงของไปวางจบัคูก่นัได้ เช่น รูปต้นมะมว่ง เดก็หญิงปลานําไปจบัคูก่บัลกู มะม่วง

ได้ถกูต้องความเหมาะสมขนาดและความสวยงามสําหรับนกักายภาพมีความสนใจในขนาดทีเป็น

ชินเลก็ๆเพราะสามารถนําใสไ่ปในกระเป๋าได้สําหรับความเหมาะสมสําหรับวยัของกลุ่มเป้าหมาย

แล้วผู้ เชียวชาญให้ความเห็นวา่ควรมีขนาดทีพอดีมือ และสีสนัควรเป็นสีทีสดใสเห็นแล้วสะดดุตา 

ผู้ เชียวชาญวางของเลน่ไว้ไกลๆ ปะปนกบัของเล่นชินเก่า แต่เด็กทังสามคนก็สามารถเดินไปหยิบ

ของเลน่ทีผู้ วิจยัทํามาอาจเป็นไปได้วา่สีสนัทีดงึดดู ทําให้เดก็มีความสนใจ 

 

 
 

ภาพที 31 ผู้ วิจยักําลงัคดัเลือกสือเพือไปให้ผู้ เชียวชาญ 

ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์  

วนัที 16 พฤศจิกายน 2559 
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ภาพที 32 ผู้ วิจยักําลงัให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

ตรวจสอบสือกอ่นนําไปใช้จริง 

ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์  วนัที 26 พฤศจิกายน 2559 

 

 


