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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือทราบแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 2. เพ่ือทราบความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็ก  ออทิ

สติกก่อนและหลังการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจงจากเด็กที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลออทิสติก สามารถสื่อสารด้วยการพูดหรือช้ีน้ิวได้ จํานวน 3 คน อยู่

ระหว่างรับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย

ได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติกเกี่ยวกับความสนใจสิ่งของ 2. แบบสัมภาษณ์ครูและ

ผู้ปกครอง  เร่ือง ลักษณะภาพและคําที่ใช้กับสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 3. แบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับงานออกแบบที่ใช้ในการวิจัย 4. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติก 

ระหว่างการใช้งานออกแบบ 5. แบบประเมินความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก 

ดําเนินการวิจัยทดลองแบบ One group Pretest-Posttest Design ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 

วัน วันละ 2 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา(Content analysis)เปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังการใช้งานออกแบบ  นําเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่ง 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับเด็กออทิสติก ควร

จะมีรูปแบบที่ใกล้ตัวเด็ก หรือเด็กรู้จักคุ้นเคยดี ใช้งานง่ายและสะดวกในการหยิบใช้ในชีวิตประจําวัน 

มีภาพการ์ตูนที่มีสีสันที่สด เข้มและภาพจริงประกอบอยู่ในช้ินงาน ขนาดของภาพอยู่ที่ 1-1½ น้ิว และ

แต่ละภาพต้องมีระยะห่างต่อกันในการจัดวาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ต่อเด็กออทิสติก 
 2. ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก หลังการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

สูงกว่าก่อนการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์  
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 The objectives of this research were 1. to get the guideline for using graphic 

design for autism’s learning support media and 2. to apperceive 3 autistic children’s ability to 

remember vocabularies both before and after using the media. The target group was 

purposively selected from the children who were clinically diagnosed to be persons with 

autism. The children could verbally communicate and point to the required objects. They were 

receiving services provided by the special education center (central region), Bangkok. The 

research instruments used were 1. The Attention Behavior Observation Form, 2. Teacher and 

Parent Interview Form, 3. Experts’ Opinions on the Designed Work Used in the Research 

Assessment Form, 4. The Child with Autism’s Behavior Observation Form (used during the 

experiment) and 5. The Assessment Form on the Child with Autism’s Ability to Remember 

Vocabularies. In the experiment, the One Group Pretest-Posttest Design was used. The 

experiment took 5 weeks, 5 days a week and 2 hours a day. The content analysis was used 

to analyze the collected data. The before-after experiment average scores were brought to be 

compared and presented in a bar chart. 

 The results of the research were: 

 1. The guideline for using graphic design for learning support media for children 

with autism should be in the form with which the children are familiar and should be easy and 

convenient to be used in everyday life. The media should come with dark-bright colored 

cartoon or realistic pictures, and the best size for the pictures is 1-1.5 inches, and each 

picture must be properly placed in the same range of distance. This is a factor affected the 

learning of children with autism. 

 2. The autistic children’s ability to remember vocabularies after using the learning 

support media was higher than in the period before using them. 
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