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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือทราบแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อ
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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในสังคมปัจจุบันโรคออทิสติก เป็นโรคที่ทุกคนรู้จักและเคยได้ยินมานานแล้ว แต่จะมีคน
บางกลุ่มที่รู้จักและเข้าใจในโรคนี้อย่างจริงจังว่า ออทิสติก คือ ภาวะที่มีความผิดปกติทางชีวเคมีกว่า
ร้อยละ 80  ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของสมองหรืออวัยวะภายในทางเดินอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
รายงานการเกิดสาเหตุของโรคท่ีแน่ชัด และอัตราการเกิดภาวะออทิสติกยังคงเพ่ิมมากข้ึนโดย 
ประมาณร้อยละ 15-20 น้ัน มีสาเหตุมาจากครอบครัว (กอบกุล สุดสวนศรี, 2553)  สําหรับภาวะ  
ออทิสติกนี้จะทําให้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการอย่างรุนแรงด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ว่า
จะเป็นการสื่อสาร การเรียนรู้ การดํารงชีวิต (สมพร หวานเสร็จ, 2552: 2)  ประสาทสัมผัสของเด็กที่
เป็นออทิสติกน้ันจะรับรู้ได้ไวกว่าคนทั่วไป  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปในประสาท
สัมผัสทั้งห้า เช่น เด็กบางคนทนไม่ได้ เมื่อได้ยินเสียงบางเสียง หรือเด็กที่รําคาญเวลาโดนกอด ทําให้
กลายมาเป็นสาเหตุของพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ปัญหาของโรคน้ียังแยกออกเป็นระดับความ
รุนแรงของโรคอีกด้วย  เช่น เด็กบางคนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้และก็มีความฉลาด แต่เด็กบางคน
เป็นเด็กปัญญาอ่อน ไม่พูด หรือบางคนก็มีพฤติกรรมทําซ้ําซาก จะเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีอาการไม่
เหมือนกัน ความรุนแรงไม่เท่ากัน แต่จะมีปัญหาทางสังคม การสื่อสาร พฤติกรรม ความรู้ สึกที่
เหมือนกัน  
 การเรียนการสอนเด็กออทิสติกนั้น ถือเป็นเสมือนการบําบัดทางอ้อมเพ่ือลดพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ และเพ่ือให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจําวันกับคนทั่วไปได้เป็นปกติ จนสามารถพัฒนาไป

ในสาขาวิชาชีพที่แต่ละคนมีความถนัดได้ ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลพิเศษที่พึงจะได้รับการศึกษาเหมือน

บุคคลทั่วไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) หมวด 

2 ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ

โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งได้รวมไปถึงบุคคลซึ่งมีความบก พร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ บุคคลทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่

สามารถพึ่งตัวเองได้ด้วย  ทําให้เห็นว่าการศึกษาถือเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาชีวิตของเด็ก

ออทิสติกอย่างมาก แต่ในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกน้ันย่อมแตกต่างจากการเรียนโดยทั่วไป 
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เน่ืองจากเด็กออทิสติกมีข้อจํากัดทั้งในเร่ืองพฤติกรรม และการเรียนรู้  ทําให้การเรียนในโรงเรียน

ทั่วไปไม่สามารถตอบสนองแก่เด็กออทิสติกได้ เช่น เด็กออทิสติกควรมีครูประกบในการสอนสิ่งต่าง ๆ 

เพ่ือช่วยเด็กในการจับมือช้ีและพูดซ้ํา ๆ ให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสอน แต่ในโรงเรียนซึ่งมีเด็กมาก

และจํานวนครูน้อย ทําให้ไม่สามารถประกบตัวเด็กได้ตลอดเวลา ทําให้เด็กอยู่กับตัวเองและไม่สนใจใน

สิ่งที่ครูจะสอน หรือครูที่สาธิตการกระโดด และให้เด็กทําตาม  เด็กทั่วไปจะลองทําตามและทําได้ แต่

เด็กออทิสติกจะไม่เข้าว่ากระโดด คืออะไร ทําอย่างไร มีกี่ขั้นตอนกันแน่ ในระหว่างที่ครูกําลังสาธิตวิธี

กระโดดให้ดูเป็นตัวอย่าง เด็กออทิสติกอาจจะไม่ได้ดูว่าครูกระโดดอย่างไร แต่อาจจะไปดูลวดลายที่

รองเท้าแทน (ผดุง อารยะวิญญู, 2547) ดังน้ันจึงมีการจัดการศึกษาพิเศษ มีการก่อต้ังโรงเรียนเพ่ือ

รองรับการเรียนการสอนเด็กออทิสติก และยังมีการที่ศึกษาสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ออทิสติกให้ได้ผลดี โดยส่ือการเรียนรู้น้ัน เป็นอีกหน่ึงสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการเรียนการสอนเด็ก

ออทิสติก ที่จะช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนให้แก่เด็ก เน่ืองจากมีผลงานวิจัยพบว่า บุคคลออทิสติกสามารถ

เรียนรู้ได้ดีจากทางการมอง (Visual learner) (Schopler, 1972 ; Frost and Bondy, 2002) 

 สื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก ปัจจุบันมีอยู่มาก และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นหนังสือแบบเรียนโดยเฉพาะ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ลักษณะรูปของสื่อ

การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ มุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสอนแก่ผู้สอน รวมถึงเพ่ือให้เกิด

ความสนใจและมีประสิทธิผลกับเด็กมากที่สุด  อาจารย์พรรณา  นรินทร ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ

การเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพ ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กจะ

เรียนรู้ได้ดี  ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากรอบตัว และที่สําคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาทักษะเด็กก็

คือ ผู้ปกครองของเด็กเอง แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ล้วนมองเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทางโรงเรียน”  

จึงมักมีการจัดงานสัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสอนและเลี้ยงดูบุคคลออทิสติก แต่อีกส่วน

ที่สําคัญและพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ สื่อที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ที่สามารถจะ

ใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผลที่ดีต่อเด็กด้วย  ดังเช่นการสอนทักษะการสื่อสารบุคคลออทิสติก

โดยใช้เกม ซึ่งผลออกมาทําให้บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการท่ีเน้ือหาและลักษณะการ

สอนและการรับรู้ของบุคคลออทิสติกมีความสอดคล้องกัน (กาญจนาพร คําแจ้, 2552) 

 ดังน้ัน รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาสื่อที่จะช่วยสนับสนุน

การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก โดยยึดหลักการเรียนรู้ เน้ือหา และ พฤติกรรมของเด็กออทิสติก มา

รวมเข้ากับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปที่เร่ืองของคําศัพท์ 

เน่ืองจากการเรียนรู้เร่ืองคําศัพท์เป็นหลักเริ่มแรกของการเรียนรู้ และยังเป็นพ้ืนฐานที่จะทําให้การ

เรียนรู้ในข้ันต่อไปประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดอีกด้วย จากงานวิจัยพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนที่

ได้รับการส่งเสริมทางภาษา จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาทางภาษา ภายใน 1 ปี ในขณะที่เด็กอีก
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กลุ่มหน่ึงใช้เวลา 2 ปี (Gersten, Bloch and Kornblum, 1980) และการพัฒนาทางภาษาและการพูด

ของเด็ก จะสามารถพัฒนาข้ึนได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัย (อุ่นเรือน คล้ายทรัพย์, 2547: 34) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบของสื่อ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ที่จะสามารถประยุกต์ใช้เข้า

กับชีวิตประจําวันและยังเพ่ิมพัฒนาการให้แก่เด็กออทิสติกได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือทราบแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็ก 

ออทิสติก 

 2. เพ่ือทราบความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ ช่วยเพ่ิมความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็ก   

ออทิสติกได้มากข้ึน   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. คําศัพท์ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นคําศัพท์ตามหลักสูตรเบ้ืองต้นในการเรียนรู้ของเด็ก  

ออทิสติก เป็นคํานามจํานวน 20 คํา โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ดังน้ี 

  1.1 หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ได้แก่  นม  บ้าน  ตู้  แก้ว  ต้นไม้  พัดลม  

แมว  เตียง  เด็กผู้ชาย ทีวี 

  1.2 หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ได้แก่  ดินสอ  กระเป๋า  ครู  เสื้อไม้

บรรทัด  หมวก  ถุงเท้า  หนังสือ  เก้าอ้ี  โรงเรียน 

 2. ศึกษาข้อมูลจากครอบครัวเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เขต

กรุงเทพมหานคร ทําการคัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

  2.1 เป็นครอบครัวเด็กออทิสติก ผู้ได้รบัการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลออทิสติก   

  2.2 เป็นครอบครัวเด็กออทิสติก ที่มีเด็กออทิสติกอยู่ในระดับที่สามารถพูดสื่อสาร

หรือช้ีได้ 

  2.3 ศึกษาจากเด็กออทิสติกที่ทําคะแนนได้ตํ่ากว่า ร้อยละ 50 จากการทดสอบคร้ัง

แรกของผู้วิจัย 
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ความจํากัดของการวิจัย 

 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติกน้ี มีความจํากัดในเรื่องของ 

ความสามารถและอาการของเด็ก ซึ่งทําให้การเรียนรู้ของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกัน เน่ืองจากอาการของ

เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะ จึงต้องทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็น

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กออทิสติกในการทําวิจัยในครั้งน้ี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. รูปแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะสิ่งของที่สามารถนํามาใช้ได้ใน

ชีวิตประจําวัน ที่บรรจุข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่

ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือ ช่วยสนับสนุนสิ่งที่เรียนมา ให้เกิดความคุ้นเคยมากขึ้น จนสามารถจํา

ได้ โดยไม่จาํเป็นต้องใช้แค่ภายในสถานศึกษาหรือที่บ้านเท่าน้ัน 

 2. เด็กออทิสติก หมายถึง บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

  2.1 ความบกพร่องทางด้านการสื่อสาร 

  2.2 ความบกพร่องทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

  2.3 ความบกพร่องลักษณะทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 

  2.4 ความบกพร่องทางด้านการเลียนแบบและจินตนาการ  

  2.5 ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส 

  2.6 ความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่าง ๆ อย่างประสานสัมพันธ์กัน 

  ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี เด็กออทิสติกที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นผู้ที่มีภาวะออทิสติกที่

สามารถพูดออกเสียงสื่อสารได้ เพ่ือความสะดวกในการวัดผลจากการทดลอง 

 3. การจําศัพท์ หมายถึง ความเข้าใจและรู้จักสิ่งของสิ่งน้ัน 

 4. ความสามารถในการจําศัพท์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินก่อนและหลังการ

ใช้งานออกแบบ  

 5. แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 

หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศิลป์ ได้แก่ องค์ประกอบของภาพ รูปแบบ การจัดวาง เส้น และสี

ในการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างผู้ปกครองกับเด็กออทิสติก 
 2. เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่ยากข้ึน 
แก่ผู้ที่มีความสนใจ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติกในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเรียบเรียงตามหัวข้อต่อไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้องกับออทิสติก 
  1.1 ความหมายของออทิสติก 
  1.2 สาเหตุและระดับอาการของเด็กออทิสติก 
  1.3 ลักษณะของเด็กออทิสติก 
  1.4 การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 
   1.4.1 ความสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 
   1.4.2 การรับรู้ของเด็กออทิสติก 
   1.4.3 ทฤษฎีในการสอนเด็กออทิสติก 
   1.4.4 วิธีการสอนเด็กออทิสติกเร่ืองคําศัพท์ 
   1.4.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเด็กออทิสติก 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
  2.1 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
  2.2 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
  2.3 ลักษณะและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการสร้างสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
  2.4 ประเภทของสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
  3.1 หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
  3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
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เอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้องกับออทิสติก 
 ความหมายของออทิสติก 
 ออทิสติก คือ โรคชนิดหน่ึง ซึ่งถูกค้นพบที่ประเทศสหรัฐศอเมริกา โดยนายแพทย์จาก
โรงพยาบาล John Hopkins ช่ือว่า Leo Kanner ซึ่งพบพฤติกรรมเด็กที่ไม่เหมือนคนทั่วไป เช่น ชอบ
อยู่คนเดียว  
 ทําอะไรซ้ํา ๆ ไม่มีการตอบสนอง และมีอารมณ์รุนแรงบ้าง เวลาโกรธหรือไม่พอใจ จึง
เรียกอาการเหล่าน้ีว่า ออทิสซึม(Autism) โดยคําว่าออทิสติก หรือ ออทิสซึม ที่ใช้เรียกอาการหรือ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน มาจากภาษากรีก มีรากศัพท์มาจากคําว่า “Auto” หรือ “Self” ที่แปลว่า ตัวเอง 
(สมพร หวานเสร็จ, 2552)  
 เด็กออทิสติก คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ด้านการสื่อสาร และด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และด้านทักษะทางร่างกาย แต่จะรุนแรงในเรื่องของการสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่า และเป็นสาเหตุที่ทําให้ทอดต่อไปถึงระบบกล้ามเน้ือ เด็กจะไม่
สามารถเข้าใจคําพูด ความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน การพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาก็ไม่
สมบูรณ์ ทําให้เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคม สมองของเด็กออทิสติกมีแนวโน้มจะ
ทํางานหนักเป็นส่วน ๆ หรือคล้ายกับรถท่ีเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเวลาที่เด็กต่ืนนอน สมองของคนเรา
น้ัน ทํางานคล้ายกับระบบเครือข่าย (Network) จะมีเครือข่ายย่อย ๆ มากมาย และมีการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายเพื่อประมวลผลข้อมูลร่วมกันเป็นพัก ๆ แต่สมองของเด็กออทิสติก จะมีปัญหาในการ
เช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย ทําให้ไม่สามารถเช่ือมโยงเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (วัลลภ พรเรืองวงศ์, 
2552) แต่ละคนอาจจะมีหน่วยย่อยที่เสียหายแตกต่างกัน ซึ่งส่วนมากจะมีความผิดปกติทางสมองส่วน
หน้า ที่ทําหน้าที่แก้ปัญหา การวางแผน การเข้าใจพฤติกรรมบุคคล การควบคุมการพูด เด็กออทิสติก
บางคน จะสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้บ้างและมีความฉลาด แต่เด็กบางคนก็เป็นเด็กปัญญาอ่อน ไม่พูด
หรือมีอาการพิการซ้ําซ้อนรวมอยู่ด้วย จะเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกัน ความรุนแรงไม่
เท่ากัน แต่จะมีปัญหาที่คล้ายกัน น่ันคือในเรื่องทางสังคม การสื่อสาร พฤติกรรม กล้ามเนื้อ และ
อาการเหล่าน้ีเด็กบางคนเป็นต้ังแต่อยู่ในครรภ์ บางคนเป็นตอนที่เกิดโดยสามารถสังเกตได้ชัดเจน
ต้ังแต่ก่อนอายุ 2-3 ปี 
 สาเหตุและระดับอาการของเด็กออทิสติก 
 1. สาเหตุของโรคออทิสติก 
  ในปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการเกิดโรคออทิสติกน้ันมี
สาเหตุมาจากอะไร มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องกลไกการเกิดภาวะ ออทิสติก แต่ทฤษฎี
เหล่าน้ันมักจะเน้นที่การกําหนดหรือระบุว่าความบกพร่องในสมองส่งผลให้เด็กเหล่าน้ีทําอะไรได้บ้าง 
ไม่ได้บ้าง เช่น ไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ไม่มีจินตนาการ และไม่สามารถเข้าใจนามธรรม แต่จาก
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การค้นคว้าและงานวิจัยที่หลากหลายทําได้แน่ชัดแล้วว่า เป็นการผิดปกติจากระบบประสาทและอาจมี
สาเหตุมาจากพันธุกรรมเป็นหลัก โดยมีคนต้ังข้อสังเกตถึง พ่อแม่ที่มีความฉลาดจะมีอัตราแนวโน้มใน
การกําเนิดลูกที่มีภาวะออทิสติกมากกว่า และเมื่อลูกคนแรกเป็น ความเสี่ยงที่ลูกคนต่อไปจะเป็นออทิ
สติกก็สูงตามเช่นกันจึงทําให้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงภาวะออทิสติกนั้นมีส่วนเก่ียวข้องทางกรรมพันธ์ุ 
(แก้วตา บุปผเวส, 2548: 9) 
  มีการต้ังทฤษฎีการเกิดภาวะออทิสติกโดยคิดว่าสาเหตุมาจากร่างกาย เน่ืองจากมีผู้
สังเกตว่า ความลําบากในการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา และการควบคุมการทํางานประสานกันของ
อวัยวะต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวร่างกายน้ัน เด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกายก็มีอยู่เช่นเดียวกับที่พบ
ในเด็กออทิสติก มีการเอกซเรย์เด็กออทิสติกกลุ่มหน่ึง พบว่ามีการพัฒนาการของกระดูกช้ากว่าอายุ 
และมีผู้รายงานการนอนของเด็กออทิสติกว่า เด็กมักนอนน้อยกว่าปกติ กว่าจะนอนก็ประมาณ 5 ทุ่ม 
หรือสองยาม แล้วก็ต่ืนต้ังแต่ 6 โมงเช้า โดยที่ไม่มีท่าทางง่วงเหงาหาวนอนเลย (อุ่นรือน คล้ายทรัพย์, 
2547: 14) ซึ่งจากการรายงานผลน้ัน ทําให้เห็นได้ว่า สาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบประสาท
มากกว่าที่จะมาจากร่างกาย  
 2. ระดับอาการของบุคคลออทิสติก 
  ระดับอาการของบุคคลออทิสติก สามารถจําแนกกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ระดับดังน้ี (นิติสา 
ปิติเจริญธรรม, 2555) 
  2.1 ระดับกลุ่มที่มีอาการน้อย หรือ Mild Autism ซึ่งบางคร้ังจะถูกเรียกว่ากลุ่ม 
High Function เป็นกลุ่มที่เข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนได้ เน่ืองจากจะมีระดับสติปัญญาที่ปกติ หรือ
อาจจะสูงกว่าปกติ มีการพัฒนาการทางภาษาดีกว่ากลุ่มอ่ืน แต่ยังคงมีพฤติกรรมออกมาบ้างบางส่วน 
เป็นความบกพร่องทักษะด้านสังคม การรับรู้อารมณ์ แต่ส่วนใหญ่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง
ได้ และสามารถเล่าเรียนจนจบระดับปริญญาเอกได้ก็มี 
  2.2 ระดับกลุ่มที่มีอาการปานกลาง หรือ Moderate Autism สําหรับกลุ่มนี้จะมี
ความล่าช้าในพัฒนาการด้านภาษาการสื่อสาร กว่ากลุ่ม Mild และยังคงมีปัญหา ในด้านการเข้าสังคม
และปัญหาทางพฤติกรรมอยู่ แต่ในกลุ่มนี้เด็กบางคนสามารถมาเข้าเรียนกับโรงเรียนเรียนร่วมได้ แต่
ต้องควบคู่ไปกับการไปที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ และควรมีผู้ติดตามดูแล 
  2.3 ระดับกลุ่มที่มีอาการรุนแรง หรือ Sevia Autism สําหรับกลุ่มนี้จะกระทบ IQ 
ด้วย เช่นจะมีไอคิวตํ่า มีความล่าช้าในพัฒนาการเกือบทุกด้าน ไม่เอาอะไรเลย น่ิง เฉื่อยชา ไม่พูดอะไร
เลย อยู่ในโลกของตัวเอง การพัฒนาส่วนใหญ่ของคนกลุ่มน้ี จะเน้นเป็นเร่ืองประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
ทักษะในการใช้ชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่จะพัฒนาไปถึงแค่การฝึกอาชีพ หรืออยู่ที่บ้าน ในกลุ่มน้ีจะ
ทํางานได้ดีในเรื่องที่ทําซ้ํา ๆ เป็น หรือที่เรียกว่า Traneble ไม่ใช่ Educable เช่นเย็บปักถักร้อย หรือ
ไสไม้ ซึ่งเป็นการที่ทําในรูปแบบคล้าย ๆ เดิมตลอดเวลา 
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 ลักษณะของเด็กออทิสติก 
 1. ลักษณะโดยท่ัวไปของเด็กออทิสติก 
เด็กออทิสติก คือเด็กที่มีภาวะทางผิดปกติทางสมอง ทําให้มีอาการลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากคน
ทั่วไป และจะแตกต่างไปตามระดับความรุนแรงของอาการอีกด้วย จิตแพทย์ ทวีศักด์ิ จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น ได้แบ่งลักษณะความผิดปกติ ของโรคออทิสติกไว้ 3 ด้านหลัก ๆ คือ  
  1.1 ลักษณะในการเข้าสังคมท่ีผิดปกติ  
   เด็กจะมีความบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เช่นไม่
สบตา ไม่แสดงออกทางสีหน้า เล่นกับเพ่ือนไม่เป็น และมักจะอยู่ในโลกของตัวเอง  
  1.2 ลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ  
   เป็นการบกพร่องทั้งในด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการใช้ภาษา เด็กในแต่ละระดับเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่แตกต่างกัน เด็กบาง
คนไม่สามารถพูดสื่อความหมายได้เลย หรือ พูดได้แต่จะโต้ตอบกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจได้ไม่ดี หรือมีการ
สลับคําหน้าที่ของคําในประโยค 
  1.3 มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จํากัด ทําซ้ํา ๆ และคงรูป
แบบเดิม เช่น เล่นมือ โบกมือไปมา หรือหมุนตัวรอบ ๆ ยึดติดกับสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวัน และไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง เด็กบางคนแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวัย หัวเราะร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล การปรับตัว
มีปัญหา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา 
 
ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป  
 

ลักษณะพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กทั่วไป 

การสื่อสาร - ไม่มองตา - ดูหน้าแม่ 

 - เหมือนคนหูหนวก - หันไปตามเสียง 
 - เคยพูดได้ แต่ต่อมาหยุดพูด - เรียนรู้คําพูดเพ่ิมเติม 

ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง - เด็กจะไม่สนใจคนรอบข้าง - เด็กจะร้อง เมื่อออกจากห้อง 
หรือมีคนแปลกหน้าเข้าใกล้ 

 ทําร้ายคนเมื่อหงุดหงิด - ร้องเมื่อหงุดหงิดหรือหิว 
 จําคนไม่ได้ - จําหน้าแม่ได้ 
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ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป (ต่อ) 
 

ลักษณะพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กทั่วไป 

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม - น่ังเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง - เปลี่ยนของเล่น 
 - มีพฤติกรรมแปลก ๆ  เ ช่น  

น่ังโบกมือ เล่นเสื้อตัวเอง 
- การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมี

จุดมุ่งหมาย เช่น หยิบของ 
 - ดมหรือเลียตุ๊กตา - สํารวจและเล่นตุ๊กตา 
 - ไม่รู้สึกเจ็บปวด ชอบทําร้าย

ตัวเอง 
- ชอบความสุขและกลัวความ

เจ็บ 

 
 2. ความสนใจของเด็กออทิสติก 
  เน่ืองจากออทิสติก คือภาวะท่ีเกิดจากทางสมอง การบังคับ ควบคุมตัวเองน้ัน เด็ก
ออทิสติกจะไม่สามารถทําได้ เสียงบางเสียง หรือสถานการณ์บางอย่าง ล้วนแต่สามารถทําให้เด็กเกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เสมอ ทําให้คนทั่วไปคิดว่า เด็กจะซนเกินกว่าเหตุและไม่เข้าใจใน
พฤติกรรมของเด็กเหล่าน้ัน ดังน้ันการที่จะเรียนรู้และเข้าใจในลักษณะที่เด็กออทิสติกเป็นน้ันสําคัญ 
รวมไปถึงการศึกษาความสนใจหรือสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเด็กเหล่าน้ีไว้ จะสามารถ
นํามาเป็นประโยชน์ต่อไป ในการนํามาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง  
  ครูน่ิม นิติสา ปิติเจริญธรรม ผู้อํานวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรักและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องมากมายล้วน กล่าวว่า “เด็กออทิสติก จะรับสารได้ดีมากทางสายตา” ดังน้ันหากมี
สิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ จะสามารถสร้างสมาธิให้แก่ตัวเด็ก และลดการเหม่อลอย 
การอยู่ในโลกของตัวเองลงได้ โดยความสนใจหลักของเด็กแบ่งเป็น 2 อย่างดังนี้ 
  2.1 จะมีความสนใจในสิ่งของที่เคลื่อนไหวไปมา หรือกระทําอย่างซ้ํา ๆ เช่น ใบพัดลม
ขณะที่กําลังหมุนอยู่ หรือ เสารถไฟที่ผ่านไป เวลาน่ังรถไฟผ่าน 
  2.2 จะมีความสนใจในภาพที่อยู่บนพ้ืนที่โล่ง เช่น เด็ก ๆ หลายคนชอบเดินมาหาคนที่
อยู่รอบข้าง ซึ่งจริง ๆ แล้ว เด็กไม่ได้ต้องการที่จะมาเล่นกับคนที่อยู่ตรงนั้น แต่เด็กจะสนใจลวดลาย
บางอย่างบนตัวของคนคนน้ัน เช่น เสื้อ กระเป๋า เน่ืองจากมีสีสัน ที่ดึงดูดสายตาของเด็ก และอยู่ใน
ระดับที่เด็กหันมาเห็นพอดี 
  ดังน้ันความสนใจของเด็กออทิสติกน้ี ถือเป็นหลักสําคัญอย่างหน่ึง ในการนําไป
สร้างสรรค์เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้ เช่น หากจะออกแบบสมุดภาพ
ให้กับเด็ก ก็ควรจะทําให้พ้ืนหลังมีสิ่งเร้าสายตาเด็กน้อยที่สุด หรือ จะออกแบบสื่อมัลติมีเดียให้กับเด็ก
ออทิสติก หากมีลูกบอลที่เด้งซ้ํา ๆ อยู่ในหน้าจอ อาจจะสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กเพ่ิมขึ้นได้ 
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 การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 
 1. ความสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก  
  เด็กออทิสติก กล่าวโดยทั่วไปก็เสมือนบุคคลธรรมดาคนหน่ึง ที่มีความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานเหมือนกัน โดยในความสําคัญของการเรียนรู้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังน้ี 
  1.1 การเรียนรู้ เพ่ือการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กออทิสติก เป็นการเรียนรู้เบ้ืองต้น
ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มไหนล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการ การเรียนรู้น้ีทั้งสิ้น เช่น การเรียน
คําศัพท์ นับเลข เป็นต้น แต่ในการเรียนการสอนของเด็กออทิสติก อาจมีวิธี รูปแบบ และการใช้เวลาที่
แตกต่างกับเด็กทั่วไปออกไป 
  1.2 การเรียนรู้ เพ่ือบรรเทาอาการและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก
ความสําคัญในการเรียนรู้ข้อน้ี เพ่ือเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยฝึกให้เด็กออทิสติกใช้
ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนในสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนการสอนจะบอกในสิ่งที่เด็กควรทํา
และไม่ควรทํา โดยมีวิธีสอนในแบบของการสอนเด็กออทิสติกเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว 
  1.3 การเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และศักยภาพของเด็กออทิสติก เด็กออทิ
สติกบางคนเป็นเด็กฉลาด ความจําดีเป็นเลิศ การช่วยเหลือในการเรียนรู้น้ัน ถ้าหากมีความเข้าใจ ใน
ตัวเด็กออทิสติกเป็นอย่างดี และนําเอาข้อดีต่าง ๆ ของเด็กมาพัฒนาในการเรียนการสอน จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษของเขา ให้โดดเด่นได้ บางคนสามารถเรียนจบปริญญาเอกได้ก็มี 
   ศาสตราจารย์นายแพทย์สแตรีย์ กรีนสแปนและคณะ ได้ร่วมกันสร้างสมมุติฐาน 
ที่ช่ือว่า Affected Diathesis Hypothesis โดยเช่ือว่าเด็กกลุ่มนี้มีความบกพร่อง ช่ือ Affected 
Diathesis Hypothesis เป็นความบกพร่องหลัก อยู่ที่การเช่ือมต่อระหว่างความรู้สึก อารมณ์ หรือ
ความต้องการกับการสั่งการ กล้ามเน้ือ และความบกพร่องรอง อยู่ที่ การรับรู้สิ่งเร้า (Sensory 
modulation) การประมวลข้อมูล(ทําความเข้าใจ) ผ่านการได้ยินและการมองเห็น(Auditory and 
Visual-spatial processing) และการวางแผนการส่ังการกล้าม เน้ือ (Motor planning) สมมุติฐานน้ี
นําไปสู่แนวทางการรักษาที่พยายาม เช่ือมต่อระหว่างการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และการสั่งการ
กล้ามเน้ือขึ้นมาใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหาพ้ืนฐาน ปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี และการเรียนรู้ก็เป็นอีกวิธี
หน่ึง ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการเหล่าน้ัน ให้กลับคืนมา 
 2. การรับรู้ของเด็กออทิสติก 
  การรับรู้ของเด็กปกติ จะมีการรับรู้สิ่งแวดล้อมจากสัมผัสทั้ง 5 และสมอง ก็สามารถที่
จะแปลผลน้ันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่เด็กออทิสติกน้ัน เป็นภาวะความผิดปกติของสมอง จึง
จะมีปัญหาในเรื่องการรับรู้จากสัมผัสทั้ง 5 ทําให้เด็กสับสน เด็กอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องสัมผัสบาง
อย่างเช่น รูป รส กลิ่น เสียง เด็กบางคนจะรู้สึกอึกอัดเมื่อถูกกอด เด็กบางคนอาจจะกรีดร้องเมื่อได้ยิน
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เสียงเคร่ืองบิน เสียงโทรศัพท์หรือเสียงอ่ืน ๆ เด็กบางคนจะไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้สึกเจ็บปวดเด็กอาจจะ
หกล้มกระดูกหักแต่ไม่ร้องเลย หรืออาจจะเอาหัวโขกกําแพงโดยที่ไม่ร้อง 
  นอกจากน้ี ความคิดของเด็กพิเศษจะมีลักษณะที่ทื่อ เรียกว่า concrete thinking 
หรือความคิดที่เป็นรูปธรรมตรง ๆ ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปจะมีความคิดที่เรียกว่า Abstract thinking น่ัน
คือ สามารถยอมรับในสิ่งที่เก่ียวเนื่อง ผกผันได้ คาดคะเนความน่าจะเป็นได้ สําหรับ concrete 
thinking ซึ่งพบในเด็กปัญญาอ่อนและเด็กพิเศษมาก หมายถึง ความคิดทางเดียว จะพลิกกลับ คิด
ย้อนหลัง หรือคาดคะเน ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากเราสอนเด็กออทิสติกว่า 1 บวก 1 เท่ากับ 2 เมื่อเรา
ถามเด็กว่า 1 บวก 1 เท่ากับเท่าไหร่ เด็กจะสามารถตอบได้ว่า 2 แต่หากถามว่า 1 บวกอะไร แล้วได้ 2 
เด็กจะงงและไม่เข้าใจทันที ว่าเราถามอะไร หรือ เด็กออทิสติกจะไม่สามารถเช่ือมโยงได้ว่า สุนัขที่มี
รูปร่างคนละแบบ จะเรียกว่าสุนัขเหมือนกัน จนกว่าครูผู้สอนจะนําภาพสุนัขหลาย ๆ สายพันธ์ุมา
รวมกันแล้วบอกว่า ทั้งหมดนี่เรียกว่าสุนัข แล้วแตกย่อยออกเป็นว่า สุนัขรูปร่างน้ีเรียกว่าพันธ์ุอะไร
ต่อไป (นิติสา ปิติเจริญธรรม, 2555) ในที่น้ีการเรียนการสอนเด็กออทิสติก ในรูปแบบน้ีจะเรียกว่า 
การเรียนรู้แบบองค์รวม (Wholistic) หรือเห็นภาพรวม (Big Picture) (สมพร หวานเสร็จ ,2552) 
ดังน้ันความคิดของเด็กออทิสติกที่เป็น concrete thinkingน้ี เป็นเสมือนข้อจํากัดอีกรูปแบบหน่ึง ใน
การจะสอนเด็ก ซึ่งหากต้องการที่จะออกแบบสื่อการสอน หรือวางแผนการสอน การเข้าใจในข้อจํากัด
ของลักษณะการรับรู้ของเด็กออทิสติก จะสามารถช่วยในการวางแผนในการเรียนการสอน ให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีกับตัวเด็กได้ 
  ในด้านเน้ือหาการเรียนรู้ของงานวิจัยในครั้งน้ีคือเร่ืองคําศัพท์ ซึ่งในเร่ืองของคําศัพท์ มี
เกณฑ์การใช้คําที่เหมือนกับเด็กทั่วไปในระดับช่วงอายุเดียวกัน ซึ่งจะมีข้อจํากัดในเรื่อง การสะกดคํา 
พยางค์ ตัวการันต์ และ การควบกล้ําหรือ ห นํา ศัพท์ที่นํามาใช้ควรเป็นศัพท์ที่ สะกดตรงตามมาตรา 
มีพยางค์เดียว หรือ ถ้าคําไหนมีความจําเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ สามารถเป็นสองพยางค์ได้ ไม่มีตัว
การันต์ และต้องไม่มีอักษรนํา เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้คําได้เหมือนกับเด็กทั่วไป เพียงแต่วิธีการ
เรียนการสอนและเวลาที่ใช้จะมีความแตกต่างกันเท่าน้ัน 
  เด็กออทิสติกจะมีข้อได้เปรียบที่ดีในแง่ของประสาทสัมผัส (ทั้ง 5) รวมไปถึงการ
จดจําสิ่งต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมในอาชีพด้านนักดนตรีเพราะเด็กออทิสติกบางคนจะมี Perfect Pitch 
หรือส่งเสริมด้านงานศิลปะ เนื่องจากความสามารถในการจดจําที่เป็นเลิศ เด็กบางคนสามารถวาด
ภาพล้อเลียน งานศิลปะชั้นสูงของประเทศในแถบยุโรปได้จากความจําก็มี แต่ทั้งนี้ ต้องเริ่มจากการ
สังเกตของคนใกล้ชิดกับเด็กก่อน เพื่อที่จะหาหนทางพัฒนาตัวเด็กให้ไปถูกทางกับสิ่งที่เด็กชอบหรือ
มีความถนัด การทํางานของบุคคลออทิสติกนั้น หากเป็นงานที่บุคคลออทิสติกสามารถทําได้ด้วยตัว
คนเดียว ความหมายถึง ไม่จําเป็นต้องเป็นงานกลุ่ม เช่นการตัดต่อไฟล์ 3D และ มีระบบการทาํงานที่
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แน่นอนแล้ว บุคคลออทิสติก จะสามารถทํางานได้และจะมีสูตรการทําในแบบของตัวเองที่ตัวเองจะ
เข้าใจคนเดียว  
 ทฤษฎีในการสอนเด็กออทิสติก 
 สําหรับการเรียนการสอนเด็กออทิสติกน้ัน ย่อมแตกต่างจากการเรียนการสอนของเด็ก
ทั่วไป ด้วยข้อจํากัดทางการรับรู้ของเด็กออทิสติก ซึ่งจากการท่ีเด็กออทิสติกจะมีจุดแข็งของการเรียนรู้
แบบองค์รวม (Wholistic) การเรียนการสอนแบบบูรณาการ จะเป็นการสอนที่สนับสนุนการรับรู้แบบ
องค์รวม ของเด็กออทิสติกมากกว่าการสอนแบบอ่ืน ซึ่งการสอนแบบบูรณาการน้ัน คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ และสร้างความหมายของสิ่งที่เด็กเผชิญในชีวิตประจําวัน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะทั้งทางด้าน ภาษาและการสื่อสาร (สมพร หวานเสร็จ, 2552) 
 ปัจจุบันมีหลักในการสอนที่ประเทศไทยได้นํามาใช้ในการเรียนการสอนเด็กออทิสติกกัน
อย่างแพร่หลาย อยู่ 2 หลักใหญ่ ๆ คือ TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
Related Communication Handicapped Children) และระบบการสื่อสารโดยการแลกภาพ 
(PECS: Picture Exchange Communication System)  
 1. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children) ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาควิชา จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโลไรน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Eric Schopler   
  TEACCH เป็นแนวการสอนเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร
ประเภทอ่ืนด้วย โดยเน้นการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก จุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรม 
คือ มุ่งเน้นช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสําเร็จเต็มที่ตาม
ศักยภาพสูงสุด   
  ส่วนประกอบหลักสําคัญของโปรแกรม TEACCH คือ การสอนที่มีโครงสร้างชัดเจน 
(Structured Teaching) โดยใช้จุดเด่นหรือโครงสร้างลักษณะพ้ืนฐานของออทิสติก มาส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ ดังน้ี 
  1.1 โครงสร้างทางกายภาพ (Physical Structure) คือ การจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน หรือห้องฝึกปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้เหมาะสม เพราะห้องเรียนมีพ้ืนที่กว้าง ทําให้เด็กออทิสติกรู้สึก
สับสน เน่ืองจากไม่ทราบว่าจะประกอบกิจกรรมใดในห้องเรียนบ้าง แต่ถ้าครูกําหนดพ้ืนที่ให้ชัดเจน
โดยใช้ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเส้นแบ่งเขตแสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ใดเป็นส่วนของครู พ้ืนที่ใดใช้เรียน 
เล่น อ่านหนังสือ ทํากิจกรรมหรือถูกทําโทษ วีธีการน้ีจะทําให้เด็กไม่ออกนอกห้อง เพราะรู้ว่า
ห้องเรียนมีไว้ทําไม เมื่อเข้ามาในห้องแล้ว จะจัดตนเองให้อยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงได้ด้วยความมั่นใจ 
  1.2 การจัดตารางเวลาเรียน (Providing Schedule) เป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก
ให้รู้จุดมุ่งหมาย และสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติ ถ้ามีกรอบหรือตารางอย่างแน่ชัด เด็กจะลดความกังวล และ
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ไม่รู้สึกสับสน ในการเปลี่ยนช่วงจากกิจกรรมหน่ึงไปสู่อีกกิจกรรมหน่ึง ตารางเวลาเรียน คือ กรอบ
เวลา ที่เด็กต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างใน 1 วัน ต้ังแต่โรงเรียนเข้าจนโรงเรียนเลิก หรือใน 1 คาบ เด็ก
จะทําอะไรบ้าง ตารางที่ใช้สื่อสารน้ี อาจเป็นข้อความ (ถ้าเด็กอ่านได้และเข้าใจความหมาย) ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือวัตถุที่เป็นของจริง ตารางนี้อาจจะติดไว้หน้าห้องให้เห็นชัดเจน หรือจะทําเป็นเล่ม
เฉพาะตัว เพราะเด็กบางคนอาจจะมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่
เหมือนกัน คือ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมใดเด็กจะต้องดึงตารางแผ่นน้ันออก เพ่ือเด็กจะได้รู้เป้าหมายที่แน่ชัด 
ลดพฤติกรรมการปฏิเสธ หรือต่อต้านการทํากิจกรรมต่อไป 
  1.3 การทํางานอย่างเป็นระบบ (Work System) เด็กออทิสติกต้องการการรับรู้อย่าง
เป็นระบบ เมื่อสั่งให้เด็กทํางานอะไร ครูต้องบอกอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอน เป็นการช่วยให้เด็ก
เข้าใจข้อตกลง และรู้ว่าจะต้องทําอะไรอย่างชัดเจน คือ 
   1.3.1 รู้ว่างานที่จะต้องทํามีอะไรบ้าง 
   1.3.2 รู้ว่างานนั้นมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร เรียงลําดับจากง่ายไปยาก 
   1.3.3 รู้การจัดการเมื่อทํางานเสร็จแล้ว เช่น การส่งงาน การเก็บหรือการทํา
ความสะอาดอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 
   1.3.4 รู้ว่าเมื่อทํางานเสร็จแล้วจะได้ทําในสิ่งที่ตนเองชอบ เช่น เล่นของเล่น วาด
รูป หรือ นอนเล่น 
   1.3.5 รู้ว่าช่ัวโมงต่อไปจะต้องเรียนอะไร 
  1.4 การสอนด้วยการมองเห็น (Visual Instruction) เด็กออทิสติกจะเรียนรู้ได้ดีด้วย
การใช้สายตา (Visual Learner) นอกจากของจริงแล้ว ภาพจึงเป็นสื่อการสอนท่ีเหมาะที่สุด การใช้
ภาพประกอบข้ันตอนในการเรียนการสอน จะทําให้เด็กออทิสติกเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็วข้ึน 
ครูลดการพูดซ้ํา ๆ เช่น การสอนซักผ้าเช็ดมือ ขณะที่ครูอธิบายข้ันตอนในการซักผ้า ครูควรจะมี
ภาพประกอบแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กออทิสติกเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน เมื่อเด็กจะข้าม
ขั้นตอน ครูเพียงทบทวนด้วยภาพ ไม่ต้องพูดซ้ํา เด็กสามารถปฏิบัติได้ ทันที 
   เมื่อนําโปรแกรมทีชมาใช้กับเด็กที่มีอาการรุนแรง อาจทําให้ต้องใช้เวลาสักระยะ 
เมื่อครูใช้ปฏิบัติเป็นกิจวัตร เด็กได้ทําซ้ํา ๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยกับระบบ และสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง โปรแกรมน้ี สามารถนํามาใช้ได้หลากหลาย ในเรื่องของการสื่อสาร การปรับพฤติกรรม การ
ทํางาน การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล การปฏิบัติตนในบ้าน การเรียนรู้อย่างเป็นระบบตาม
โปรแกรมนี้จะนําไปสู่การพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพ (Laura, 2012 ; คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546 ; ผดุง อารยะวิญญู, 2547) 
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 2. ระบบการสื่อสารโดยการแลกภาพ (PECS: Picture Exchange Communication 
System) 
  ระบการสื่อสารโดยการแบกภาพนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Andrew Bondy และถูก
นํามาใช้ครั้งแรกท่ีประเทศอเมริกา เป็นการสอนการสื่อสารกับเด็ก ออทิสติกโดยใช้ภาพ ในการสื่อสาร
จะเร่ิมจากการแลกเปลี่ยนภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุย หลังจากน้ันครูจะเร่ิมพูด
กับเด็กทีละน้อย ๆ ซึ่งในตอนแรก เด็กอาจยังไม่โต้ตอบ แต่ต่อมา เด็กจะเริ่มโต้ตอบโดยใช้ภาพ 
ตามมาด้วยท่าทาง และใช้ภาษาพูดในที่สุด (Pyramid Educational Consultants, 2009; ผดุง 
อารยะวิญญู, 2545) 
  ระบบการสื่อสารโดยการแลกภาพ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้สอนการสื่อสารหรือใช้เพ่ือจะ
เป็นตัวสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติกกับผู้ปกครอง ครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อกลางเพ่ือ
ทําความเข้าใจในสิ่งที่อยากจะบอก ซึ่งเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ในชีวิตประจําวัน และวิธีน้ี
สามารถนํามาใช้กับเด็กอ่ืน ที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้ด้วย 
  ในการใช้ วิธีการสื่อสารโดยการแลกภาพ (PECS: Picture Exchange Communication 
System) ครูผู้สอนอาจจะต้องทําการศึกษาลักษณะความชอบหรือนิสัยของตัวเด็กมาประกอบกับการ
ใช้ด้วย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สามารถใช้วิธีสอนน้ีอย่างได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดี โดยวิธีการส่ือสารโดยการ
แลกภาพ จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การแลกเปลี่ยนสิ่งของ การขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้น การ
จําแนกภาพ โครงสร้างของประโยค และการตอบสนองความต้องการของเด็ก 
  1. การแลกเปลี่ยนสิ่งของ   เป็นข้ันตอนเริ่มในการฝึก โดยชูของอย่างหน่ึงขึ้นมา หาก
เด็กจะหยิบไปจากมือ ครูต้องไม่ให้ และให้หารูปที่เหมือนกับของนี้ส่งมาให้ แล้วครูจึงให้ของนั้นแก่เด็ก 
โดยไม่พูดกับเด็ก หากเด็กไม่สนใจ ครูผู้ช่วยอีกคนจะต้องจับมือเด็กให้ทําตาม เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เด็ก
ด้วย ว่าจะต้องเร่ิมทําอย่างไร ทําไปแล้วจะได้อะไร ตัวเด็กจะค่อย ๆ จําไปเอง 
  2. การขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้น  คือ  การเพ่ิมขั้นตอนให้ซับซ้อนขึ้น รูปอาจจะถูก
วางไว้ที่อ่ืนเช่นแปะที่ผนัง หรือวางไว้บนโต๊ะ เพ่ือให้เด็กได้คุ้นชินกับการต้องเดินหา และเมื่อจะนํามา
ให้ก็สร้างอุปสรรคโดยการ ทําเป็นไม่สนใจ หรือเดินไปอยู่ที่ระเบียง ให้เด็กตามหา ในขั้นตอนน้ีเมื่อเด็ก
นํารูปมาให้แล้ว เวลาเก็บ ครูต้องเก็บเข้าที่เดิมเสมอ เน่ืองจากเด็กจะจําว่าจะได้รูปน้ีมาจากที่ไหน 
  3. การจําแนกภาพ ในขั้นตอนน้ี ในเรื่องของรูป อาจจะทําให้มีขนาดที่แตกต่างกัน แต่
เด็กยังคงต้องหยิบจับสะดวก หรือใช้รูปที่มีความคล้ายกัน วางไว้ใกล้ ๆ กัน หากเด็กหยิบภาพผิด ครู
ไม่ควรพูดคําว่า”ผิด” แต่ควรพูดว่า “ภาพที่ถูกคือภาพนี้” 
  4. โครงสร้างของประโยค เด็กต้องหาภาพท่ีต้องการมาให้ครูให้ได้ อาจจะได้จากสมุด
ของตัวเองแล้วนํามาติดที่แผ่นประโยค ที่จะมีคําว่า “ฉัน” (ด้านล่างเป็นรูปเด็ก) “ ขอ”(ติดรูปมือแบ
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ออก)  “ลูกอม”  (รูปลูกอม) ซึ่งเด็กอาจจะเรียงผิดบ้างก็ไม่เป็นไร โดยในขั้นน้ีเด็กอาจจะพูดบ้างแล้ว 
โดยบอกความจํานงของตนเองว่าต้องการอะไร 
 5. การตอบสนองความต้องการของเด็ก  ในขั้นน้ีต้องการให้เด็ก ต้องการสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

และเด็กสามารถบอกครูได้ เมื่อครูถามกลับ เด็กสามารถตอบได้ ซึ่งเด็กควรจะปฏิบัติได้อย่างน้อย 20 

ครั้งใน 1 วัน เมื่อเด็กทําได้ควรให้รางวัล และลดการช่วยของครูผู้ช่วยลง 

 วิธีการสอนเด็กออทิสติกเรื่องคําศัพท์ 

 ในการสอนเรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่เด็กควรจะรู้เป็นสิ่งแรก 

เพ่ือจะนําไปใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไป เช่น การสร้างประโยค การเช่ือมโยง ในการสอนน้ัน 

การใช้วิธีการสื่อสารโดยการแลกภาพ เป็นการช่วยเสริมความเข้าใจ และช่วยในการจดจําสําหรับเด็ก

ออทิสติกได้เป็นอย่างดี และยังคงต้องยึดหลักของ การสอนแบบองค์รวม (Wholistic) ในการสอน 

รวมไปถึงการสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการสอนอีกด้วย 

 สําหรับศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก ได้มีวิธีสอนคําศัพท์เด็กจากการใช้ภาพ โดยการ 

นําภาพขึ้นกระดาน พูดให้ฟังแล้วให้เด็กอ่านตาม หลังจากน้ัน ครูจะประกบเด็กตัวต่อตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ดี

ที่สุดในการสอนเด็กออทิสติก จับมือช้ีไปที่รูปภาพที่ต้องการสอน แล้วอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง ทําซ้ํา ๆ 

ไปเรื่อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพ่ิมตัวหนังสือที่มีความหมายเดียวกับรูป แล้วอ่านออกเสียงให้เด็กฟังซ้ํา ๆ 

เด็กจะจําว่า ทั้งรูป และการเขียนแบบนี้ จะอ่านว่าอย่างน้ี  

 ภาพถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยเด็กในการอ่าน เด็กจะใช้วิธีการจําเป็นภาพ เมื่อระลึกถึง

ก็จะนึกออกมาเป็นภาพ การสอนน้ัน หากเป็นตัวหนังสือ ให้สอนด้วยวิธีการจําเป็นรูปคํา (วันเพ็ญ,  

คุ้มดิษฐ, 2548) 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเด็กออทิสติก 

 ในงานวิจัยเรื่องสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เร่ืองคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติกน้ี ได้ศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  

 มีงานวิจัยการใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคํา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดย

ใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคํา มีความสามารถในการอ่านดีขึ้น เน่ืองจากเทคนิคการใช้สี สามารถ

กระตุ้นความสนใจ และเป็นสื่อนําทางสายตาที่ดี ดึงดูดให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ้น 

โดยมีสื่อในการสอนคือ บัตรภาพ-บัตรคํา (สีที่เข้ามาช่วยจะใช้ในบัตรคํา) (วันเพ็ญ, 2548) ซึ่งทําให้

เห็นได้ว่า หากใช้คําเป็นสี เพ่ือแบ่งหมวดหมู่ จะง่ายต่อการจําและเข้าใจสําหรับเด็กออทิสติก ซึ่งตรง

กับหลักที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก ใช้ในการสอนเด็กออทิสติก โดยแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ 

ออกเป็นสี เพ่ือง่ายต่อการจดจําของเด็ก 
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 สิ่งสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกน้ัน นอกเหนือจากสื่อการเรียนรู้ หรือ การรู้จัก
คําศัพท์ในชีวิตประจําวันแล้ว มีผลงานวิจัยในเร่ืองการฝึกให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างภาพจริงและ
ภาพนามธรรมหรือภาพการ์ตูนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ต่าง ๆ น้ัน ได้ผลดีกว่าไม่ได้ฝึกให้เด็กได้รู้จักการ
เช่ือมโยงความเหมือนระหว่างภาพ ซึ่งการเช่ือมโยงที่เกิดข้ึนน้ัน จะทําให้เด็กออทิสติกสามารถเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีมากขึ้นและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ (สุจิตรา สุขเกษม, 
รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาคสุวรรณ, 2554: 15) 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
 คําว่า "สื่อ" (Media) เป็นคําที่มาจากภาษาละตินว่า "Medium" แปลว่า "ระหว่าง" 
หมายถึง สิ่งใดก็ตาม ที่บรรจุข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ดังน้ัน เมื่อมีการนําสื่อมาใช้ในกระบวนการเรียน การสอน จึงทําให้สื่อนั้นเรียกว่า "สื่อ
การเรียนการสอน" หรือ “สื่อการเรียนรู้” (สถาบัน กศน. ภาคเหนือ, 2555)  
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรมวิชาการ (2544: 178) กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นสื่อที่ใช้สําหรับการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองท้ังผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทํา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง 
หรือนําสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ในการเรียนรู้  
 สื่อการเรียนรู้ (Instruction Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามท่ีบรรจุเน้ือหา หรือสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้เน้ือหา หรือ สาระน้ัน ๆ อาจจะเป็น
สิ่งใดก็ได้ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษานอก
สถานที่ การสาธิต การทดลอง (Brown and other, 1964: 584) 
  การเรียนการสอนในภาพลักษณ์เดิม ๆ มักจะเป็นการถ่ายทอดสาระความรู้จากผู้สอนไป
ยังผู้เรียน โดยใช้สื่อ การเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าการเรียนรู้ไม่ได้
จํากัด อยู่ เฉพาะในห้องเรียน หรือในโรงเรียน ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี สื่อที่นํามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเรียกว่า "สื่อการเรียนรู้" ซึ่งหมายถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็น
วัสดุ ของจริง บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือความคิดก็ตาม ถือเป็น สื่อ การเรียนรู้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า
เราเรียนรู้จากสิ่งน้ัน ๆ หรือนําสิ่งน้ัน ๆ เข้ามาอยู่ในการเรียนของเราอย่างไร (สถาบัน กศน. 
ภาคเหนือ, 2555; ชม ภูมิภาค, 2526: 5) 
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 สรุปได้ว่า สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันน้ัน มีความพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น รูปแบบ
หลากหลายขึ้น เพ่ือตอบสนอง เน้ือหาสาระ ที่ผู้สอนต้องการบอกแก่ผู้เรียนให้เกิดศักยภาพในการ
เรียนที่ดีที่สุด  
 การสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันน้ันมีหลากหลายชนิด โดยปกติในการสร้างสื่อการเรียนรู้น้ัน
แบ่งเป็นหลักที่สําคัญดังน้ี (0สุพรรณิการ์ อินต๊ะคํามา, 2544) 
 1. ลักษณะการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
  1.1 ออกแบบให้เหมาะสมกับความมุ ่งหมายและมีเนื ้อหาครอบคลุมกับสิ ่งที่
ต้องการสอน 
  1.2 มีเน้ือหา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
  1.3 ออกแบบให้มีลักษณะง่ายต่อการทําความเข้าใจในการนําไปใช้งานและ
กระบวนการผลิต  
  1.4 มีสัดส่วนที่ดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้งานของสื่อ  
  1.5 มีความกลมกลืนของส่วนประกอบ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
การใช้และการผลิตสื่อชนิดนั้น  
  1.6 มีความน่าสนใจหรือกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองในการใช้สื่อน้ัน ๆ  
 2. ปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
  2.1 เป้าหมายของการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมข้ันสุดท้ายของ
ผู้เรียนว่าจะมีลักษณะเช่นไร โดยทั่วไปนิยมกําหนดพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายของการเรียนการสอนไว้
เป็น 3 ลักษณะ คือ  
   2.1.1 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นพฤติกรรมที่แสดงว่า
ได้เกิดปัญญาความรู้ในเนื้อหาวิชาน้ัน ๆ แล้ว สามารถที่จะบอก อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
แก้ปัญหาเก่ียวกับเน้ือหาความรู้น้ันได้  
   2.1.2 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Pyschomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้าน
ทักษะของร่างกายในการเคลื่อนไหว ลงมือทํางาน หรือความว่องไวในการแก้ปัญหา  
   2.1.3 พฤติกรรมด้านเจตตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรู้สึกด้านอารมณ์ที่มีต่อสิ่งที่เรียนรู้และสภาพแวดล้อม  
   ดังน้ัน ในการกําหนดเป้าหมาย หรือพฤติกรรมที่ต้องการได้ชัดเจน จะช่วยให้
สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ ได้ตรงเป้าหมายและมีคุณภาพที่ดี หากกําหนดความต้องการหรือ
เป้าหมายหลายอย่าง สื่อการเรียนรู้น้ันอาจมีลักษณะที่ซับซ้อน และสนองต่อเป้าหมายได้ไม่เต็มที่ 
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  2.2 ลักษณะของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียนน้ัน แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป เน้ือหา
และรายละเอียดของสื่อชนิดหนึ่ง ๆ ควรใช้ลักษณะของผู้เรียนในกลุ่มหลัก ที่มีลักษณะ อายุและ 
ความรู้พ้ืนฐาน ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด เป็นพ้ืนฐานของการพิจารณาสื่อ 
  2.3 ลักษณะแวดล้อมของการผลิตสื่อ ได้แก่  
   2.3.1 ลักษณะกิจกรรมการเรียน ซึ่งครูอาจจัดได้หลายรูปแบบ เช่น 
    2.3.1.1 การสอนกลุ่มใหญ่ ในลักษณะของการบรรยาย การสาธิต  
    2.3.1.2 การสอนกลุ่มเล็ก  
    2.3.1.3 การสอนเป็นรายบุคคล 
    บริบทโดยรอบหรือกิจกรรม ที่จะใช้สื่อน้ัน ๆ ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่จะ
สามารถช่วยกําหนด ความเหมาะสมของสื่อกับกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ เช่น การเรียนใน
ลักษณะกลุ่มใหญ่ วีดีโอ ภาพขนาดกลาง เหมาะกับการสอนกลุ่มเล็ก ส่วนสื่อสําหรับรายบุคคลจะต้อง
ในลักษณะเฉพาะตัวที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ และวัดผลด้วยตนเอง  
   2.3.2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อ ได้แก่ไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสําคัญ
การออกแบบสื่อสําหรับโรงเรียน หรือท้องถิ่นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ย่อมต้องหลีกเลี่ยงสื่อวัสดุฉาย  
   2.3.3. วัสดุพ้ืนบ้าน หรือวัสดุท้องถิ่น นอกจากจะหาใช้ได้ง่ายแล้วยังจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับสภาพจริงในชีวิตประจําวันได้ดีกว่าอีกด้วย  
    ดังน้ัน สื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่บรรลุเป้าหมายเดียวกัน อาจจะมีลักษณะ
แตกต่างกัน หรือสื่อการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคนละอย่างกัน อาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันก็เป็นได้ 
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถ จําแนกหรือรู้จักผู้เรียนของเราได้มากน้อยเพียงใด หากผู้ผลิตสื่อ มี
ความเอาใจใส่ในรายละเอียดมากพอ ก็จะทําให้สื่อการเรียนรู้น้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
  2.4 ลักษณะของสื่อ ในการออกแบบและผลิตสื่อ ผู้ผลิตควรมีความรู้เก่ียวกับสื่อใน
เร่ืองต่อไปน้ี  
   2.4.1 ลักษณะเฉพาะตัวของสื่อ เน่ืองจากส่ือบางชนิด ก็จะมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนบางระดับ หรือเหมาะกับจํานวนผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้กับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐาน
หรือประสบการณ์ในเรื่องน้ัน ๆ มาก่อน ภาพการ์ตูนเหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา (สมหญิง กลั่นศิริ, 
2521: 74; สุรางค์รัตน์ ณ พัทลุง, 2521: 37-37; ประเสริฐ มาสุปรีด์ิ, 2522: 31-32) ภาพยนตร์
เหมาะกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ วิทยุเหมาะกับการสอนมวลชน ฯลฯ  
   2.4.2 ขนาดมาตรฐานของสื่อ แม้ว่ายังไม่มีการกําหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่ก็
ถือเอาขนาดขั้นตํ่าที่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจน และทั่วถึงเป็นเกณฑ์ในการผลิตสื่อ ซึ่งทั้งน้ี
เก่ียวเนื่องไปถึงกิจกรรมหรือบริบทโดยรอบของการเรียนการสอนน้ัน ๆ อีกด้วย 
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 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก 
 เด็กทั่วไปย่อมต้องใช้สื่อการเรียนรู้ ในการเรียนการสอน เน่ืองจาก สื่อเป็นเสมือนตัวกลาง 
ถ่ายทอดความรู้ ที่เป็นนามธรรม ออกมาในรูปแบบรูปธรรม ให้ง่ายต่อความเข้าใจหรือจดจําในส่ิงที่
เรียนแก่ผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับการศึกษาตอนต้น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาที่ดีแก่ผู้เรียน และสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีบทบาท คุณประโยชน์ และ อิทธิพลต่อผู้เรียน
ในหลาย ๆ อย่าง (โกสุม สุฉันทบุตร, 2549: 41) เช่น 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น 
 2. ช่วยให้ผู้เรียน มองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรู้อยู่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและกระบวนการ 
 3. ช่วยให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 4. สร้างสภาพแวดล้อม และประสบการณ์เรียนรู้ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และทําให้อยากรู้
อยากเห็น 
 5. ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน 
 6. เกื้อหนุนผู้เรียนที่มีความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ให้เรียนรู้ได้
เท่าเทียมกัน 
 7. ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการ สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกัน 
 8. ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 9. ช่วยให้ผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้ในหลายมิติ จากสื่อที่หลากหลาย 
 10.  เช่ือมโยง โลกที่อยู่ไกลตัวผู้เรียน ให้เข้ามาสูก่ารเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จากงานวิจัยประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพของสถาบันราชานุกูล ได้กล่าวถึง
อิทธิพลของสื่อการเรียนรู้ ที่มีความจําเป็นมากต่อเด็กออทิสติก ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ตาม 
เช่น สไลด์, ภาพโปร่งใส, สมุดหนังสือ หรืออ่ืน ๆ เพราะจะช่วยให้เด็กเห็นภาพ จับต้องได้ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ได้ดี (สุจิตรา สุขเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาคสุวรรณ, 2554: 15) 
  ดังน้ัน ในแง่ของเด็กออทิสติก ที่มีการรับรู้ที่ดีมากทางสายตา(Visual Learning) สื่อจึง
เป็นสิ่งจําเป็นมาก เน่ืองจากเป็นสิ่งเดียว ที่จะทําให้ผู้สอนสามารถส่ือสารกับตัวเด็กออทิสติกได้ 
เน่ืองจากเด็กบางคนจะมีภาวะที่ไม่พูด หรือพูดไม่เป็นคํา ฟังไม่เข้าใจ ทําให้การสื่อสารรูปแบบอื่น 
เข้าถึงความเข้าใจของเด็กได้ยาก (นิติสา ปิติเจริญธรรม, 2555 ; สุนทรี ฝางนอก, ม.ป.ป.; สุพัตรา 
วงศ์วิเศษ, ม.ป.ป.)  
 ลักษณะและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการสร้างสื่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 
 ครูน่ิม นิติสา ปิติเจริญธรรม ซึ่งเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก และ
เป็นผู้จัดทําหนังสือเรียน สําหรับเด็กออทิสติก ได้กล่าวถึงแนวความคิดตามหลักวิชาการ ในการสร้าง
สื่อและหนังสือแบบฝึกสําหรับเด็กออทิสติก หรือเด็กที่ไม่สามารถเร่ิมต้นจากแบบฝึกที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

21 

จะจัดทําเป็นรูปแบบเฉพาะ เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกับตนเอง พร้อม
ทํางานร่วมไปได้กับเพ่ือน ๆ ไว้ดังน้ี 
 1. หลักการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ การวิเคราะห์และย่อยเน้ือหาการสอน
ออกเป็นขั้นตอน เร่ิมจากง่ายที่สุด และเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นตามลําดับ เพ่ือให้เด็กประสบความสําเร็จ
ไปทีละข้ัน 
 2. การเรียนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) คือ การใช้ภาพและคําศัพท์เพ่ือสื่อภาษา 
สมพร หวานเสร็จ (2555) ได้พูดถึงผลงานวิจัย ในเรื่องของรูปภาพที่จะนํามาใช้กับเด็กไว้ว่า มีขนาด
อยู่ที่ 2 น้ิว เป็นมาตรฐาน ซึ่งถ้าเล็กกว่าน้ี เด็กจะมองไม่ถนัด และถ้าใหญ่กว่าน้ี อาจก่อให้เกิดความ
เกะกะ ไม่สะดวกแก่ผู้สอน 
 3. การช้ีแนะ (Prompting) คือ การกระตุ้น ด้วยวิธีใดก็ตาม เพ่ือให้เด็กเกิดการตอบสนอง
กับสื่อ เช่น ลักษณะภาพ คําศัพท์ สี เส้น องค์ประกอบ เป็นตัวช้ีนํา (Cues) โดยหลักองค์ประกอบที่
สําคัญของสื่อสําหรับเด็กออทิสติกนั้น ควรจะมีสิ่งเร้าสายตาให้น้อยที่สุด เช่น ในหนังสือแบบฝึกหัด
หน่ึง หน้า ควรมีรูปอยู่ในหน่ึงหน้าไม่เกิน 5-6 ภาพ เพ่ือลดการเบี่ยงเบนความสนใจทางสายตาของ
เด็ก เน่ืองจากเด็กออทิสติก จะไวต่อสิ่งที่มองเห็นมาก หรือ การใช้สีในคํา เพ่ือช่วยในการจําเช่น 
ตัวอักษรหมวดเสื้อผ้าจะเป็นสีนํ้าเงิน ตัวอักษรหมวดเคร่ืองใช้ในบ้าน จะเป็นสีแดง ซึ่งจะช่วยในการจํา
ของเด็ก เพราะเด็กออทิสติกจะจําเป็นภาพและประมวลผลออกมาเป็นภาพ (นิติสา ปิติเจริญธรรม, 
2555 ; วันเพ็ญ คุ้มดิษฐ, 2548) 
 4. การแผ่ขยาย (Generalization) คือ การเช่ือมโยง และต่อยอดการเรียนรู้จาก
สภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้ไปแล้ว จนเด็กสามารถทําเองได้ 
 ประเภทของสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงหรือจําแนก เรียบ
เรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้หนังสือ ที่เป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียน เป็นสื่อเพ่ือแสดงความหมาย เช่น 
แบบฝึกหัด หนังสือเรียน รูปภาพที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในปัจจุบันเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการเรียน
การสอนเด็กออทิสติก  
 2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ ได้ผลิตขึ้น เพ่ือใช้ควบคู่กับเคร่ืองมือ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อบนอินเตอร์เน็ต 
รวมไปถึงการศึกษาผ่านดาวเทียม สื่อชนิดน้ีตอบสนองกับตัวเด็กได้ดี แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายด้วย
ข้อจํากัดทั้งเรื่องอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย 
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 3. สื่อสิ่งของ หมายถึง การนําสิ่งของหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว มาทําเป็นสื่อ เพ่ือให้เข้ากับ

เน้ือหาการสอนนั้น ๆ หรือเพ่ือความสะดวกในการใช้ของเด็ก เช่น ของเล่นตัวต่อไม้ หรือ ตุ๊กตาท่ี

แต่งตัวได้ (พรรณา นรินทร, 2555) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบส่ือการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

 โซนส์ (Sones, 1944: 238-239) ทดลองกับนักเรียนเกรด 6 และ 7 ช้ันละ 400 คน โดย

ให้กลุ่มทดลองอ่านการ์ตูนเรื่อง Wonder Woman ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตและงานของ Glara 

boton และให้กลุ่มควบคุมอ่านหนังสือเรียนธรรมดาผมการทดลองปรากฏว่าในการสอบคร้ังแรก 

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอยู่ร้อยละ10-30 แต่เมื่อให้กลุ่ม

ควบคุมได้อ่านหนังสือการ์ตูนบ้างปรากฏว่า คะแนนการสอบครั้งที่สองสูงกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ส่วนกลุ่มที่ให้อ่านแบบเรียนธรรมดากลับทําคะแนนได้ไม่สูงกว่าครั้งแรกมากนัก และเขาได้

สรุปผลการทดลองไว้ประการหนึ่งว่า กลุ่มทดลองได้เรียนรู้ไปมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเรียนได้ แล้ว

จากการอ่านหนังสือในคร้ังแรก การอ่านแบบเรียนครั้งหลังจึงไม่มีผลต่อการเรียนรู้และการเรียนและ

การทดสอบคร้ังที่สองมากนัก ในขณะที่กลุ่มควบคุมยังเรียนรู้ได้ไม่ถึงจุดอ่ิมตัว แต่สามารถไปถึงจุดน้ัน

ได้เมื่อได้อ่านหนังสือการ์ตูน แสดงให้เห็นว่าหนังสือการ์ตูนช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าการอ่าน

แบบเรียนธรรมดา 

 เกษม จงสูงเนิน (2533: 68) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ที่เรียนด้วยการใช้ กับไม่ใช้หนังสือการ์ตูน ประกอบการเรียน ในการสอนตามคู่มือครู สสวท. พบว่า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางกานเรียนแตกต่างกัน โดยแบบใช้การ์ตูน คะแนนเฉล่ียสูงกว่า 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยสื่อที่ใช้พัฒนาการสอนเด็กออทิสติกให้ง่ายกับครูผู้สอนและเข้ากับการ

เรียนรู้ของเด็กออทิสติกอยู่มากมาย รูปแบบของสื่อ ถือเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญในการนํามาใช้

ประโยชน์ มีการวิจัยความคงทนในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก โดยใช้เกม ที่พบว่า การทํา

กิจกรรมประกอบการสอน สามารถเพิ่มความคงทนในการจดจําคําศัพท์ที่สอนได้สูงขึ้น ซึ่งเก่ียวเน่ือง

โดยตรงกับความรู้สึกของเด็กออทิสติก ที่มีความคุ้นเคยและไว้วางใจในสิ่งที่ทํา ก่อให้เกิดความสบาย

ใจและผ่อนคลาย พร้อมที่จะรับรู้ในสิ่งที่สอนและกิจกรรมนั้น ๆ ก็สอดคล้องกับสิ่งที่สอน (แก้วตา 

บุปผเวส, 2548) โดยหลังจากทําการทดสอบคร้ังแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้กลับมาทําการทดสอบความ

คงทนในการจําอีกที โดยอ้างทฤษฎีการจําของ Akinson and Shiffrin ที่อธิบายไว้ว่า ความจําระยะ

สั้น จะฝังตัวเป็นความจําระยะยาวน้ัน จะใช้เวลา 14 วัน (ชัยพร, 2520) ทําให้เห็นว่ารูปแบบ เป็นอีก

สิ่งหนึ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในการ เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้ 
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 ในเร่ืองรูปแบบสื่อที่เป็นเทคโนโลยี มีงานวิจัยการทําสื่อการสอนของนักศึกษาปริญญาโท 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มหน่ึงพบว่า เด็กออทิสติกที่สามารถเรียนรู้ได้ดีจากทางสายตาน้ัน เหมาะ
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน โดยเด็กกลุ่มน้ีได้ทําการสอนเร่ืองรูปทรง โดยให้นําวัตถุจริง ไป
วางบนแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปทรงเหมือนกับวัตถุที่เด็กเลือกมา หากเด็กสามารถวางได้ถูกต้อง บน
หน้าจอจะขึ้นเคร่ืองหมายถูก แล้วมีรูปย้ิม เพ่ือบอกว่าข้อนี้ตัวเด็กทําถูก พบว่าเด็ก ออทิสติกมีความ
สนใจและทําได้เป็นอย่างดี  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ 

 หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

 ในงานวิจัยในครั้งน้ี เป็นการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็ก

ออทิสติก ซึ่งเก่ียวข้องกับ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ จุดเด่น และสัญลักษณ์ 

 1. จุดเด่น 

  การสร้างลักษณะเด่น หรือจุดเด่นในงานศิลปะ คือ การทําให้บริเวณใดบริเวณหน่ึง มี

ความน่าสนใจ บังคับให้มองเห็น (Forcing Attention) เป็นวิธีการที่ศิลปินใช้บังคับสายตาของผู้ชม 

ให้ติดตามไปสู่จุดที่ต้องการให้เห็น เราเรียกบริเวณที่โดดเด่นว่า “จุดเด่น” (Dominance) จุดสนใจ 

หรือจุดรวมสายตา (Point of Interest) (มาโนช กงกะนันท์, 2538: 144) 

  สื่อสนับสนุนสําหรับเด็กออทิสติกน้ี จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ 

ถึงแม้ว่าการรับรู้ทางสายตาของเด็กจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่ก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบไปในตัว หาก

เด็กน้ันไปรับรู้กับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการจะบอกหรืออยากให้สนใจ ดังน้ัน การสร้างจุดเด่น หรือจุดนํา

สายตา ให้กับสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับเด็ก จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่ง 

  1.1 จุดเด่นทางทฤษฎีศิลปะ 

   จุดเด่นเป็นส่วนสําคัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตาที่สุดของงานศิลปะประเภทต่างๆ 

รวมท้ังงานออกแบบ บางท่านเรียกว่าจุดสนใจ (Point of Interest) หรือส่วนประธาน (Principle) จะ

เป็นส่วนที่เน้นแสดงออกถึงเรื่องราวและเน้ือหาของศิลปะมีลักษณะ ปรากฏชัด สะดุดตา มีอํานาจ 

น่าสนใจ จุดเด่นเกิดจากการเน้น ส่วนประกอบ (Emphasis) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นประธานของ

ส่วนประกอบโดยมีส่วนรอง (Subordinate) ช่วยสนับสนุนให้จุดเด่น มีความน่าสนใจย่ิงขึ้น แต่จะต้อง

มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันองค์ประกอบสําคัญของจุดเด่น มีดังน้ี (ธานี ภู่นพคุณ, 2550) 

   ตําแหน่งของจุดเด่น จะนิยมวางไว้ระยะหน้า (Fore Ground) หรือระยะ

กลาง (Middle Ground) (แต่จะไม่นิยมวางไว้ตรงกลางเพราะจะทําให้เกิดความรู้สึกน่ิงและธรรมดา

เกินไป ส่วนมากนิยมวางตําแหน่งไว้ในส่วนอ่ืน ซึ่งจะทําให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวได้มากกว่า)  
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   การเน้นจุดเด่น   

   1. การเน้นด้วยรูปร่างรูปทรงและขนาด คือการใช้รูปร่างหรือรูปทรงที่แตกต่าง

กันมา จัดร่วมกัน ทําให้เกิดความเด่นชัดข้ึนในรูปทรงที่ต้องการเน้น หรือใช้ขนาดที่แตกต่างกัน ขนาด

ที่ใหญ่กว่าย่อมเห็นได้ง่าย หรือเด่นชัดกว่ารูปขนาดเล็ก 

   2. การเน้นด้วยค่าความเข้มของสี หรือเน้นด้วยแสง เงา คือการใช้นํ้าหนักความ

เข้มของสีจากระยะเข้มที่สุดไปยังจุดสนใจ แต่ในทางกลับกันจากระยะอ่อนที่สุดไปจนถึง ระยะเข้ม

ที่สุด ก็สามารถสร้างจุดเด่นได้ ถ้าใช้ความแตกต่างของความเข้มของสีที่เหมาะ 

   3. การเน้นด้วยสี คือการใช้สีต่างวรรณะช่วยเน้น เช่น ภาพสีที่มีวรรณะ

ร้อน (Warm Tone) ใช้สีวรรณะเย็น (Cool Tone) เข้าไปเน้นเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง (Contrast) จะ

ทําให้เกิดจุดเด่นขึ้น และในทางตรงกันข้ามถ้าสีวรรณะเย็น ใช้สีวรรณะร้อนเข้าไปช่วยเน้น จะทําให้

เกิดผลในลักษณะเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงสีวรรณะร้อนมีคุณสมบัติทําให้เกิดจุดเด่นแก่ผู้พบเห็นได้

มากกว่าสีวรรณะเย็น  

   4. การเน้นด้วยเส้น หมายถึงการนําเส้นลักษณะต่าง ๆ มาเน้นให้เกิดความเด่น

หรือจุดเด่น โดยการเน้นในลักษณะที่ทําให้เกิดความกลมกลืน (Harmony) และเน้นในลักษณะท่ี ทํา

ให้ให้เกิดความขัดแย้ง (Contrast) การเน้นให้เกิดความกลมกลืนและขัดแย้งอย่างเหมาะสมจะทําให้

ความเด่นหรือจุดเด่นมีคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ 

  1.2 จุดเด่นทางการถ่ายภาพ 

   ทั้งน้ี นอกจากหลักของเลขนศิลป์แล้ว ในเรื่องของการถ่ายภาพหรือรวมไปถึงการ

วางองค์ประกอบภาพของงานจิตรกรรม หรืองานศิลปะอ่ืน ๆ ก็ยังมีหลักในการสร้างจุดเด่นในภาพ ซึ่ง

สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งน้ีและงานออกแบบอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน  

   การวางตําแหน่งเพ่ือเน้นจุดเด่นหรือจุดสนใจในภาพ (Point of Interest) นิยม

ใช้การลาก เส้นสมมติขึ้นในภาพ โดยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กันทั้งในแนวต้ัง และ

แนวนอน  
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ภาพที่ 1 ภาพการแบ่งตาม"กฎสามส่วน” 
 
   ซึ่งจะทําให้เราได้ตารางเก้าช่องที่มีขนาดพ้ืนที่เท่ากันทั้งหมดในภาพ จึงเป็นที่มา
ของการเรียกช่ือ "กฎสามส่วน หรือจุดตัดเก้าช่อง (Rule of Thirds)" ถูกคิดค้นข้ึนต้ังแต่สมัย 1797 
โดยศิลปินในยุค เรเนสซอง 2John Thomas Smith โดยมีรากฐานมากจากความคิดที่ว่า การจัด
องค์ประกอบภาพแบบน้ี จะทําให้มีพ้ืนหลังไว้เล่าเรื่องประกอบ รวมไปถึงการค้นพบว่า มนุษย์ไม่ได้พัก
สายตาที่กลางภาพ ซึ่งวิธีการน้ี สามารถใช้ได้กับทั้งภาพแนวนอนและภาพแนวตั้ง และถูกนํามาใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
   จุดตัดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งพ้ืนที่น้ีจะมีทั้งหมด 4 จุด ซึ่งนิยมใช้ในการวางตําแหน่ง
ของวัตถุหลักเพ่ือให้เป็นจุดเด่นหรือจุดสนใจในภาพนั่นเอง พ้ืนที่ที่เหลือในภาพ เราสามารถหาจุดสนใจ
รอง หรือสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นจากการกระทําของวัตถุหลักในภาพเพ่ือให้เกิดเรื่องราวท่ีสอดคล้องกับ
สถานที่ ช่วงเวลา ทิศทางของแสง และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในภาพ จากหลักการน้ีจะทําให้การมอง
ภาพเกิดการเคลื่อนไหวทั่วไปทั้งภาพ โดยเร่ิมจากวัตถุหลัก ซึ่งเป็นจุดเด่นในภาพ ไล่ไปหาวัตถุรอง (ถ้ามี) 
หรือกิจกรรม และการกระทําที่เกิดขึ้นในภาพน้ัน ภาพที่ได้ก็จะมีความสวยงามทั้งในแง่องคป์ระกอบภาพ 
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพ สําหรับภาพที่มีจุดเด่นท่ีเกิดจากการขัดแย้ง หรือมีความสําคัญเท่า ๆ กัน 
ภาพที่เห็นจะส่งผลให้ขาดเอกภาพ แต่ถ้าเราลองเพ่ิมหรือลดความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหน่ึงลงก็จะ
สามารถสร้างเอกภาพของภาพให้สมบูรณ์ขึ้นได้ การเน้นจุดสนใจโดยใช้ความชัด (In Focus) ให้กับจุด
สนใจในภาพ โดยปล่อยให้ส่วนที่เหลือในภาพเบลอ ขาดรายละเอียด ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ช่วยสร้างจุด
สนใจในภาพได้เช่นกัน 
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   ทั้งน้ี การวางจุดสนใจในภาพยังสามารถนําหลักการเบ้ืองต้น ได้แก่ การใช้เส้นนํา
สายตา การเน้นสี การเน้นรูปร่าง การเน้นรูปทรง การเน้นพ้ืนผิว และการใช้ความซ้ําซ้อน อย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างผสมกันมาช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพให้จุดเด่นในภาพดูสวยงามมาก
ย่ิงขึ้นได้(สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ, 2554) 
  1.3 จุดเด่นทางด้านภาพการ์ตูน 
   งานการ์ตูนเป็นอีกหน่ึงงานท่ีมีอิทธิพลกับเด็กเป็นอย่างมาก งานการ์ตูนที่ขาด
จุดเด่นน้ัน จะไม่สามารถหยุดผู้ดูให้มีความสนใจต่องานได้ (ณัฐฌา โต๊ะเงิน,2548: 39) การเน้นจุดเด่น
ของภาพการ์ตูน สามารถกระทําได้หลายลักษณะดังน้ี 
   1.3.1 การเน้นความสําคัญของลายเส้น ให้กับตัวการ์ตูนหลัก หรือสิ่งที่ต้องการ
เน้นให้เด่นชัด ทําได้โดยวาดเส้นที่ขาด ๆ หาย ๆ ล้อมรอบ นักเขียนการ์ตูนอาจจะใช้การลบเส้น
ล้อมรอบของตัวการ์ตูน หรือจัดองค์ประกอบใหม่ ให้มีจุดหน่ึงที่โดดเด่นกว่าจุดอ่ืน ที่อยู่ในจุดเดียวกัน 
แบ่งออกได้สองลักษณะดังน้ี 
    1.3.1.1 การเน้นเส้นรายละเอียดของรูปภาพทั้งหมด เพ่ือให้เกิดระยะ
และมิติของภาพในการสร้างตัวการ์ตูน จาก 2 มิติให้เป็น 3 มิติ 
    1.3.1.2 การเน้นเส้นของรูปทรงรอบนอก (Out line) ควรจะเป็นเส้นที่
ใหญ่กว่า หรือหนากว่าเส้นภายใน เพ่ือเพ่ิมความเด่นชัดและสร้างความสวยงาม และยังถือเป็นการเน้น
รูปทรงของสิ่งน้ันและเน้นระยะของตัวการ์ตูนและฉากอีกด้วย 
   1.3.2 การเน้นที่ขนาดของจุดเด่น นักเขียนการ์ตูนสามารถที่จะสร้างจุดเด่นให้มี
ขนาดใหญ่เป็นพิเศษกว่าองค์ประกอบบริเวณอ่ืน 
   1.3.3 การเน้นที่รูปร่างของจุดเด่น โดยนักเขียนการ์ตูนจะสร้างรูปร่างของ
จุดเด่นให้มีลักษณะท่ีแปลกกว่าบริเวณอ่ืน 
   1.3.4 การเน้นสีของจุดเด่น นักเขียนการ์ตูนสามารถใช้สีในลักษณะตรงข้ามใน
บริเวณท่ีเป็นจุดเด่น เช่น ถ้าภาพส่วนใหญ่เป็นสีวรรณะเย็น ประมาณ 80% ของพ้ืนที่ ตรงบริเวณท่ี
ต้องการให้เป็นจุดเด่น อาจใช้สีวรรณะร้อน 20% จะทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดความน่าสนใจได้ 
   1.3.5 การเน้นโดยใช้นํ้าหนักของภาพ บริเวณจุดเด่น นักเขียนการ์ตูนสามารถใช้
นํ้าหนักของภาพ สําหรับการเน้นจุดสนใจได้ เช่น บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีนํ้าหนักอ่อน ก็ควรเน้น
จุดเด่นโดยใช้นํ้าหนักเข้ม 
   1.3.6 การเน้นโดยใช้เส้นชักนําสายตา ตามหลักทัศนียภาพ(Perspective) เส้น
สามารถชักนําสายตา ระดับสายตาและมุมมอง เป็นส่วนสําคัญของการจัดภาพ นักเขียนการ์ตูนต้อง
คํานึงก่อนว่า จะเขียนโดยใช้ระดับสายตาของนก (Bird eye view) หรือ สายตาของหนอน (Worm 
eye view) หรือจะระดับสายตาที่ปกติ เน่ืองจากในการตัดสินใจเลือกมุมมองของภาพ ไม่เพียงแต่จะ
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ทําให้โครงสร้างภาพเปลี่ยนไป แต่จะส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์ได้ดีอีกด้วย เช่น ภาพมุมสูงจะให้
ความรู้สึกของการบุกรุก ถ้าหากมุมตํ่ามองขึ้นมา จะให้ความรู้สึกถึงความมีอํานาจ เป็นต้น 
  ในการกําหนดจุดสนใจน้ัน ควรให้มีเพียงจุดเดียวในภาพ ส่วนจะอยู่ในบริเวณใดนั้น ไม่
มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่ไม่ควรอยู่บริเวณก่ึงกลางภาพ ดังที่ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์และการถ่ายภาพ
ได้กล่าวไว้เช่นกัน (ณัฐฌา โต๊ะเงิน,2548: 39-40) 
 2. สัญลักษณ์ (Symbol) 
  ในสื่อสนับสนุนการเรียนรู้น้ี สัญลักษณ์ที่นํามาใช้ถือเป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากเรียกได้ว่า
เป็น “เน้ือหา” ของงานวิจัยคร้ังน้ี (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต, 2548: 
11-13) 
  2.1 ความหมายของสัญลักษณ์ 
   คือ ความหมาย หรือการแสดงนัย เพ่ือบอกให้ทราบถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่มีผล
โดยตรงในทางปฏิบัติ แต่มีผลทางด้านการรับรู้ ความคิด เป็นการสื่อกลางระหว่างนักออกแบบและ
ผู้บริโภคหรือผู้ชม เป็นการสร้างลักษณะแทนสิ่งที่เรามองเห็นจริง ทําให้ดูง่ายขึ้น  
   2.1.1 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบสัญลักษณ์ 
    การออกแบบสัญลักษณ์ ควรออกแบบโดยใช้รูปลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ และ
จากสภาพแวดล้อมเป็นที่มาในการออกแบบ แล้วผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมา 
และควรพิจารณาในเรื่อง 
    2.1.1.1 รูปแบบควรเรียบง่าย และสื่อความหมายได้เร็วตรงวัตถุประสงค์ 
    2.1.1.2  มีความหมายที่เป็นเอกภาพ ไม่ควรแปลได้หลายความหมายใน
ภาพเดียว 
    2.1.1.3 รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
    2.1.1.4 รูปแบบควรเด่น สะดุดตา เพ่ือเรียกร้องความสนใจ 
    2.1.1.5 กรรมวิธีและวัสดุง่ายต่อการผลิต ราคาประหยัด (เมื่อมีการจัดทํา
เป็นวัตถุ) 
    2.1.1.6 การติดต้ัง เหมาะสมแก่การมองเห็น 
   2.1.2 ลักษณะทั่วไปของสัญลักษณ์ภาพที่ดี 
    สําหรับสัญลักษณ์ภาพที่ดี นอกจากต้องสามารถสื่อความหมาย และมีการ
ออกแบบที่ดีตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบแล้ว มีหลัก 3 ประการที่ควรคํานึง (เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ 
อยุธยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต, 2548: 11-13) 
    2.1.2.1 ความหมายของสัญลักษณ์ จะต้องเก่ียวโยงกับสุนทรียภาพของ
รูปทรงของสัญลักษณ์ (Aesthetic Form) 
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    2.1.2.2 สัญลักษณ์ที่ดี ต้องเหมาะสมกับเวลาของทุกยุค ทุกสมัย ไม่ใช่สิ่ง
ที่นิยมเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว 
    2.1.2.3 สัญลักษณ์ที่ดี ต้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือไปประยุกต์ใช้
ได้ ด้วยวิธีต่าง ๆ (Reproduction) เช่น อาจนําไปย่อหรือขยายได้ 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 มีผลการวิจัยฉลากของญี่ปุ่น ในเร่ืองการจัดลําดับความสําคัญในขนาด นํ้าหนัก ที่ส่งผลต่อ
การมอง โดยประกอบไปด้วย จุดเด่น จุดรอง และจุดเสริม ในฉลาก สามารถช่วยเพ่ิมการมองมาท่ี
ฉลากของผู้บริโภคได้มากขึ้น และยังเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วย (ฉัตรชัย หาญพิทักษ์สุข, 2546: 
14)  
 ได้มีงานวิจัยเก่ียวกับภาพในงานโฆษณาที่จะทําให้เด็ก 9-14 ปีสนใจ โดยสรุปได้ว่า ภาพที่
เด็กสนใจในการนํามาทําโฆษณาคือภาพการ์ตูน และมีทัศนคติที่ดีต่อขนาดและสีของภาพ ซึ่งมีความ
คิดเห็นเป็นเชิงบวกด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกับภาพขนาดใหญ่และสีที่สดสว่าง รองลงมา คือคือภาพ
กลาง สีที่มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาคือ สดเข้ม ส่วนสีหม่นก็ได้รับความนิยมเช่นกัน แต่เมื่อนํามา
เรียงลําดับ พบว่าอยู่ในลําดับที่ 11 (กรชนก ชิตไชยสุวรรณ, 2550: 91) 
 งานวิจัยการออกแบบการ์ตูนไทย ได้กล่าวถึงลักษณะภาพการ์ตูนที่ดีไว้ว่า ควรเป็นภาพที่
มีรายละเอียดชัดเจน ได้รับการตัดทอน ทําให้รูปทรงดูเพ้ียนไปจากของจริง แล้วเน้นเฉพาะลักษณะ
เด่น ๆ เท่าน้ัน ใช้สีสวยงาม ชัดเจนไม่เลอะเลือน มีศิลปะหรือลีลาที่เกินจริงไปบ้าง และยังมีเทคนิค
การเขียนภาพการ์ตูนที่ให้ผลลักษณะอารมณ์ออกมาที่แตกต่างกัน เช่น การเขียนที่เกลี่ยเรียบ หรือ 
เกลี่ยนํ้าหนักอ่อนแก่ไปตามลําดับ ให้ลักษณะแห่งความเรียบร้อย นุ่มนวล การสร้างนํ้าหนักบนภาพให้
เกิดเป็นรอยเส้นขนาน รอยเส้นขนานไข้ประสานกัน เส้นหมุนวน เขียนด้วยจุด และเขียนด้วยรอย
พู่กัน จะให้ลักษณะแห่งการเป็นพ้ืนผิวบนภาพ (ณัฐฌา โต๊ะเงิน, 2548: 122-123) 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติกในคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 3. การออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ 
 4. การประเมินผลการออกแบบ 
 5. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 6. การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 7. การสรุปอภิปรายผล 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยคร้ังน้ี  แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. ข้อมูลจากเอกสาร  ได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องในเรื่องของเด็กออทิสติก,  สื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก และการออกแบบ เพ่ือนํามาเป็น
ข้อมูลแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติก 
 2. ข้อมูลจากบุคคล  โดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลเพ่ือนํามาใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบ ซึ่งมีวิธีดังนี้ 
  2.1 การสังเกต 
   ผู้วิจัยได้ทําการสังเกต เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ในเรื่องของ
รูปแบบสิ่งของที่เด็กให้ความสนใจหรือสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กออทิสติกได้  ซึ่งจะนํามาเป็น
ข้อมูลในการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี ด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดย
การเข้าไปน่ังอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติก  ณ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก ซึ่งมีเด็กอายุระหว่าง 4-
10 ปี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเบ้ืองต้น และผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงสิ่งของที่เด็กจะให้ความสนใจเมื่อเด็กไม่
มีอะไรทําในขณะน้ัน  
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   ความสนใจในสิ่งของ ของเด็กออทิสติก จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในคร้ัง
แรก ผู้วิจัยพบว่าของ 3 ลําดับแรก ที่เด็กออทิสติกให้ความสนใจในการมอง คือ เสื้อ กางเกงและ 
กระเป๋า ซึ่งจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารย์ใหญ่ของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก  
ได้ให้ความเห็นว่า “เพราะเป็นสิ่งของพบเห็นได้ทั่วไปในบริบทของสายตาเด็กอยู่แล้ว ทําให้เด็กเคย
เห็นและคุ้นเคยดี และยังรวมไปถึงสีสันหรือลวดลายบนพื้นที่ที่เด็กมองเห็นได้ง่าย ทําให้เด็กเกิดความ
สนใจได้” 
   จากน้ันผู้วิจัย จึงนําสิ่งของ 3 ลําดับแรก คือ 1. เสื้อ 2. กางเกง 3. กระเป๋ามาทํา
เป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง เพ่ือต้องการทราบถึงสิ่งของที่เด็กออทิสติกให้ความสนใจมากที่สุด 
โดยใช้วิธีการนับในการสรุปผล โดยการสังเกตแบบมีโครงสร้างมีวิธีดังนี้ 
   ผู้วิจัยได้เข้าไปน่ังร่วมกับเด็กออทิสติกที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ 8 คน โดยสวมเสื้อ 
กางเกง และกระเป๋า ที่มีลวดลายและสีสันที่สดใส  มี 4 คนที่หันมาดูว่าใครเข้ามาใหม่ อีก 4 คน ไม่
สนใจ เมื่อผู้วิจัยน่ังลงบริเวณในห้องเรียน พบว่าในเด็ก 8 คน  มีเด็ก 4 คน ที่เดินมาเล่นที่เสื้อก่อนไป
เล่นอย่างอ่ืน  อีก 2 คน มองมาที่เสื้อ  ส่วนอีก 1 คน ไม่สนใจและเล่นกับมือตัวเอง และอีก 1 คน 
เลือกเล่นกระเป๋าก่อน ทั้งน้ี เด็กที่เดินมาเล่นหรือเดินมาหาที่ตัวผู้วิจัย เน่ืองจากครูผู้สอนกําลังสอนเด็ก
คนอ่ืนอยู่ จึงเป็นเวลาที่เด็กคนน้ัน ๆ จะไม่มีครูคอยประกบและไม่มีกิจกรรมให้ทํา แสดงเป็นตารางผล
จากการสังเกตได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมความสนใจสิง่ของ ของเด็กออทิสติก จํานวน 8 คน 
 

การแสดงพฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่มีผลต่อสิ่งของ (คน) 
ประเภทสิ่งของ 

เดินมาเลน่/จับ มอง ไม่สนใจ 
1. เสื้อ 4 2 - 
2. กางเกง - - 1 
3. กระเป๋า 1 - - 
 
   จากตารางแสดงพฤติกรรมความสนใจสิ่งของของเด็กออทิสติก ผู้วิจัยพบว่า 
“เสื้อ” เป็นสิ่งของที่เด็กออทิสติก ให้ความสนใจมากท่ีสุดและเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจาก
เด็กออทิสติกได้มากที่สุด จึงนํามาเป็นรูปแบบของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี 
  2.2 การสัมภาษณ์ 
   ในการสัมภาษณ์น้ี ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง เพ่ือทราบในเรื่องของ
ลักษณะรูปภาพ และคําศัพท์ที่จะนําไปใช้กับเด็กออทิสติกในงานวิจัยคร้ังน้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

31 

   ลักษณะของภาพที่จะนํามาใช้ในงานออกแบบ ผู้ วิจัยสอบถามคุณครูและ

ผู้ปกครองที่มีความใกล้ชิดหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติก จํานวน 5 ท่าน ในงานประชุมอบรม

ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก  ณ มูลนิธิออทิสติกไทย  ซึ่งได้สัมภาษณ์จากครูที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก 

จํานวน 3 ท่าน และ ผู้ปกครองเด็กออทิสติกจํานวน 2 ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองใน

การเก็บข้อมูล เร่ืองที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 เรื่องหลักดังน้ี 

   2.2.1 ลักษณะภาพที่สามารถสร้างแรงดึงดูดทางสายตาแก่เด็กออทิสติก 

    คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ลักษณะรูปที่สร้างความสนใจแก่เด็กได้น้ัน 

ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลด้วย ถ้าเป็นเด็กเล็ก จะชอบดูรูปภาพที่เป็นการ์ตูนมากกว่า  

เน่ืองจากดูง่าย ไม่ซับซ้อน  

    คนที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ควรจะเป็นภาพที่เด่นชัด และมีสีสันสดใส 

    คนที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพที่เด็กชอบจะเป็นภาพการ์ตูนหรือภาพ

การ์ตูนก่ึงเหมือนจริง เพราะจะมีในเรื่องของสีที่เข้ามาสร้างการดึงดูดทางสายตาให้กับเด็ก 

    คนที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพการ์ตูน กึ่งเหมือนจริง จะให้ทั้งในเรื่อง

รายละเอียดของความเหมือนจริง กับสีสันของความเป็นการ์ตูน 

    คนท่ี 5 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ชอบดูภาพจริง เพราะมีสีสันที่สดใส 

   2.2.2 ลักษณะภาพที่สื่อสารความหมายได้ดีสําหรับเด็กออทิสติก 

    คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพที่ควรนํามาสอน ควรจะเป็นภาพจริง เป็น

ภาพท่ีเด็กสามารถพบเห็นของจริงได้ในชีวิตประจําวัน หากเด็กเห็นว่ารูปภาพกับของจริงมีความ

เหมือนกัน จะทําให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดได้มากข้ึน การสื่อความหมายก็จะไม่ผิด 

    คนที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ควรเป็นภาพจริง เพราะเด็กจะเรียนรู้จากของ

จริงแล้วนําไปสู่ภาพเหมือน 

    คนท่ี 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพจริง จะสามารถสื่อความหมายได้ดีสําหรับ

เด็ก ทั้งน้ี ต้องให้บริบทโดยรอบน้อยที่สุด มิเช่นน้ัน เด็กจะเกิดการสับสนได้ 

    คนที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นภาพจริง หรือเป็นสิ่งของที่สามารถสัมผัส

ได้จริง 

    คนที่ 5 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพการ์ตูน จะสามารถสื่อความหมายได้ดี

สําหรับการมองของเด็กออทิสติก 

   2.23 ลักษณะสีที่ดึงดูดความสนใจจากเด็กออทิสติก 

    คนท่ี 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สีที่ดึงดูดความสนใจของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่

จะเป็นสีสดใส และเป็นสีเข้ม เพราะจะช่วยกระตุ้นในเร่ืองของการมองของเด็ก 
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    คนท่ี 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นสีสันที่สดใส ไม่จําเป็นต้องไล่สี 

    คนท่ี 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ใช้สีสันสดใส 

    คนที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สีสันที่สดใสจะดึงดูดสายตากว่าสีจริงของ

สิ่งของน้ัน ๆ  

    คนที่ 5 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เด็กจะชอบภาพที่มีสีสันที่สดใส ไม่ใช่สีหม่น ๆ 

สีสันสดใส เช่น แดง เหลือง เขียว 

   2.2.4 ขนาดของรูปภาพต่อการมองของเด็กออทิสติก 

    คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นรูปขนาดใดก็ได้ ไม่สําคัญหรือมีผลเท่าใดนัก 

แต่ควรความชัดเจนในรายละเอียด ในกรณีภาพจริง  

    คนท่ี 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขนาด 1-1½ น้ิว กําลังดี 

    คนท่ี 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขนาด1น้ิวครึ่งถึง 2 น้ิว เป็นขนาดที่เห็นกําลังดี 

    คนที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขนาดไม่มีผลต่อการมองของเด็ก เพราะเด็ก

บางคนก็ภาพใหญ่ บางคนก็มองจุดเล็ก ๆ ควรจะทํารูปให้ดูเป็นรูปเดียวกัน เมื่อมองคร้ังแรก   

    คนที่ 5 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขนาด 1-1½ น้ิว  กําลังดี เพราะถ้าใหญ่มาก 

เด็กจะกลายเป็นดูแต่รายละเอียดแทน ไม่มองภาพรวม 

   2.2.5 ลูกเล่นหรือเทคนิคอ่ืน ๆ บนภาพ ที่สามารถสร้างความสนใจแก่เด็กออทิสติก 

    คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ

สิ่งที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้  การดึงดูดความสนใจโดยการใช้ตัวห้อย 

    คนที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พวกพ้ืนผิวเช่นลายปักสีสดใส นอกจากจะ

ดึงดูดสายตาแล้ว ยังได้เล่นเรื่องการสัมผัสของเด็กอีกด้วย หรือพวกตัวห้อยที่มีการเคลื่อนไหว แต่จะ

ไม่ค่อยคงทน 

    คนที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เทคนิคปักผ้าเพ่ือสร้างพ้ืนผิว น่าจะสร้างความ

น่าสนใจให้ช้ินงานและเด็กได้ 

    คนที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวห้อยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ต้องทําให้

แข็งแรง และมีสีสันที่สดใส 

    คนท่ี 5 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เทคนิคปักผ้าด้วยสีสันสดใสน่าสนใจ  

 ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครูจํานวน 5 ท่าน ในเรื่องของภาพที่จะนํามาใช้

ในการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในคร้ังน้ี  ในเรื่องของภาพที่สามารถดึงดูดสายตาของเด็กน้ัน

ทุกท่านจะเน้นไปที่เรื่องของภาพที่มีสีสันสดใสหรือภาพการ์ตูน แต่ทั้งน้ี ภาพน้ันสามารถเป็นไปได้ทั้ง

ภาพการ์ตูน หรือภาพการ์ตูนกึ่งเหมือนจริง ซึ่งมีงานวิจัยหลายแห่งกล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์
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ของภาพการ์ตูนกับการเรียนรู้ของเด็ก ที่ทั้งสร้างความสนใจให้แก่เด็ก, ทําให้เด็กสนใจการอ่านมากข้ึน 

(คณะนิสิตปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2522: 204) ในเร่ืองของการสอน การ์ตูนยังเป็นสิ่งที่

ทําให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและทําให้เด็กเรียนได้โดยไม่เบ่ือหน่าย (สมหญิง กลั่นศิริ, 2521: 74) ซึ่ง

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากครูหรือผู้ปกครองในคร้ังน้ี  และถ้าหากต้องการภาพที่เด็กจะให้ความ

สนใจเป็นภาพจริง ต้องเป็นภาพที่มีสีสด เข้มมาก และภาพที่จะสื่อความหมายได้ดีน้ัน ควรจะเป็น

ภาพเหมือนจริง เน่ืองจากเด็กจะได้รู้จักของจริง แต่ว่าในภาพจริงน้ันจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่

รบกวนตา อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับรู้ของเด็กได้ จึงควรระวัง สําหรับขนาดของภาพนั้น 

อาจไม่มีผลกับการมองของเด็กเท่าไหร่ แต่ขนาด 10-12 เซนติเมตรน้ันกําลังดี  และขึ้นอยู่กับว่า สิ่งใด

ในภาพที่เด่นในสายตาของเด็กออทิสติกแต่ละคนมากกว่ากัน  ในเรื่องของลูกเล่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น 

ตัวห้อยหรือการทําพ้ืนผิวสัมผัสแปลกไปเช่นการปักหรือการมัดตัวห้อยที่มีลักษณะเคลื่อนไหวไปมา จะ

สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ดี แต่ในเรื่องของความคงทนจะค่อนข้างตํ่า และพ้ืนผิวสัมผัสที่

แตกต่างก็ช่วยให้เด็กเกิดความสงสัยขึ้นได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการมองของที่อยู่บนตัวเองหรือบน

ตัวคนอ่ืนได้เช่นกัน 

    สําหรับคําศัพท์ที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงเน้ือหา ที่จะนํามาใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในเร่ือง

คําศัพท์ที่ควรจะนํามาใช้ ซึ่งได้ผลดังน้ี คําศัพท์ที่จะนํามาใช้กับเด็กที่เพ่ิงเร่ิมเรียนรู้ ควรจะเป็นคําศัพท์

ง่าย ๆ พบเห็นได้รอบตัวและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว อยู่ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้

คําศัพท์แก่เด็กได้ และควรจะเป็นคําศัพท์ในหมวดของคํานาม เน่ืองจากเหมาะสมต่อการใช้ภาพใน

การสอน  

    ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ทําการเลือกการใช้รูปภาพการ์ตูนและภาพจริงในการ

ออกแบบส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งน้ี โดยภาพจริงจะมีการตัดรายละเอียดโดยรอบออกไป และ

ภาพการ์ตูนเลือกที่จะใช้สีสันที่สดใสและตัดเส้นหนาสีดําเพ่ือเน้นรูปร่างและรายละเอียด ขนาดอยู่ที่

ประมาณ 1-2 น้ิว และใช้การปักภาพการ์ตูนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนผิวในการสัมผัส  จัดวางแบบกระจายภาพเท่า 

ๆ กัน ซึ่งคําศัพท์ที่จะนํามาใช้เป็นคําศัพท์พ้ืนฐานและเป็นศัพท์ที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันของเด็ก 

แบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ 

    1. หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ได้แก่  นม  บ้าน  ตู้  แก้ว  

ต้นไม้  พัดลม  แมว  เตียง  เด็กผู้ชาย ทีวี 

    2. หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ได้แก่  ดินสอ  กระเป๋า ครู 

เสื้อ ไม้บรรทัด  หมวก  ถุงเท้า  หนังสือ  เก้าอ้ี  โรงเรียน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่ได้มาดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  เป็นการนําข้อมูลจาก เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ในเร่ือง
ลักษณะพฤติกรรมความสนใจเบ้ืองต้น การรับรู้ของเด็กออทิสติก วิธีการเรียนรู้ของเด็ก เน้ือหาที่ใช้ใน
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้  องค์ประกอบ และการจัดวาง รวมไปถึงการสร้างจุดเด่นของภาพให้มีความ
น่าสนใจและดึงดูดสายตา 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคล 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต 
   โดยใช้การนับสิ่งของที่เด็กออทิสติก เดินมาจับ ว่าของสิ่งใดที่เด็กให้ความสนใจ
หรือจับต้องมากที่สุด สรุปผลออกมาเป็นอธิบายเชิงพรรณนา และนําผลที่ได้มาเป็นรูปแบบในการ
สร้างสื่อสนับสนุนการเรียนคร้ังน้ี 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   การสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองในเรื่องของลักษณะภาพและคําศัพท์ที่จะนํามาใช้
ในสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากครูและผู้ปกครองเด็กออทิสติก
จํานวน 5 ท่าน โดยจะใช้การสรุปลักษณะภาพที่จะนํามาใช้โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีดังน้ี  
 1. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมความสนใจสิ่งของของเด็กออทิสติก  
 2. แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองเร่ืองลักษณะภาพและคําศัพท์ที่จะใช้ในสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ในครั้งน้ี 
 3. แบบประเมินงานออกแบบสําหรับผู้เช่ียวชาญ 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก ระหว่างการใช้งานออกแบบ 
 5. แบบประเมินความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก 
 รายละเอียดของเคร่ืองมือ มีดังน้ี 
 1. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง  เพ่ือเก็บข้อมูล ความสนใจในการใช้สิ่งของจากเด็กออทิ
สติก โดยเร่ิมจากศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร งานวิจัยในเบ้ืองต้นและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ที่
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บ้านอุ่นรัก  พบว่า เด็กออทิสติกจะให้ความสนใจต่อสิ่งใกล้ตัวที่ตนเองรู้จัก 
หรือคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้วหรือ มีบางส่ิงบางอย่างที่ดึงดูดสายตาและความสนใจเด็กไป เน่ืองจากเด็กมี
ประสาทสัมผัสทางตาที่ไว เมื่อไม่มีใครมากระตุ้นให้เด็กต้องทํากิจกรรมใดใด  เด็กจะเล่นอยู่กับตัวเอง 
เช่น เล่นมือตัวเอง จากข้อมูลส่วนน้ีทําให้เกิดการสังเกตพฤติกรรมของเด็กข้ึน เพ่ือดูว่าสิ่งของที่สนใจ
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ทั่วไปน้ันจะเป็นอะไร สําหรับในเรื่องของใช้ในชีวิตประจําวันที่ต้องการนํามาทําเป็นรูปแบบของสื่อ  
จากการสังเกตเพ่ือเกเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นและสอบถามผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยพบว่า มี 3 ลําดับแรก ที่เด็ก
ออทิสติกหันไปสนใจ เมื่อหลุดจากการควบคุม น่ันคือ  
  1.1 เสื้อ เน่ืองจากเป็นเพราะลวดลายหรือพ้ืนผิวของเส้ือที่สามารถดึงดูดความสนใจ
หรือดึงดูดสายของเด็กออทิสติกได้ และเป็นสิ่งของที่เด็กออทิสติกมีความคุ้นเคยหรือเคยเห็นผ่านตา
มาแล้วทําให้เกิดการรู้จัก ในที่น้ีไม่ได้หมายถึงการรู้จักที่ว่าสิ่งน้ีคืออะไร ใช้อย่างไร แต่เป็นการรู้จักที่
เคยเห็นผ่านตามาแล้ว 
  1.2 กางเกง ซิปหรือลักษณะแปลกรวมถึงลวดลายบนกางเกงที่ทําให้เด็กเล่นอยู่กับ
กางเกง และเป็นของที่พบเห็นอยู่แล้วในชีวิตประจําวัน 
  1.3 กระเป๋า ด้วยลูกเล่นของกระเป๋าบางชนิดที่มีตัวห้อย หรือปักลูกปัดเป็นสิ่งเร้าที่
ทําให้เด็กออทิสติกหันไปให้ความสนใจ  
  ในแบบสังเกตน้ี จึงต้องการรูปแบบที่แน่นอนของสื่อที่จะนํามาทําสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ในครั้งน้ี โดยจะสังเกตการเลือกสนใจของ 3 อย่าง และใช้การนับในการวัดผล เพ่ือดูว่าของสิ่ง
ไหนท่ีเด็กให้ความสนใจมากที่สุด  โดยทําเป็นตารางและให้อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาในการทําวิจัย ช่วย
ตรวจแบบสังเกตแบบมีโครงสร้างในคร้ังน้ี 
 2. แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของลักษณะภาพและ
คําศัพท์ที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนบนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากศึกษา
ข้อมูลในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จะมีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวถึง
ความสําคัญของการใช้สื่อในการเรียนการสอนเด็กออทิสติกมีความสําคัญ เนื่องจากมีภาพประกอบ 
ซึ่งจะทําให้เด็กรับรู้ได้ถึงรูปธรรมและสิ่งที่ต้องการสอน ดังนั้นในเรื่องของลักษณะภาพที่จะนํามาใช้
ในสื่อการเรียนรู้นี้ อาจจะมีความแตกต่างจากเอกสารและงานวิจัยหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่ไม่ใช่เป็นหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ จึงจัดทําเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามครูหรือ
ผู้ปกครองที่มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมการรับรู้ของเด็ก โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิจัยช่วย
ตรวจแบบสัมภาษณ์ ในเรื่องของคําถามที่จะใช้สอบถามครูหรือผู้ปกครอง ซึ่งสรุปแล้วมีดังน้ี 
  2.1 ลักษณะรูปที่เด็กชอบหรือสนใจ 
  2.2 ลักษณะรูปที่จะสื่อความหมายได้ดี 
  2.3 สีที่ใช้ในงานออกแบบ 
  2.4 ขนาดของรูปที่จะใช้ในงานออกแบบ 
  2.5 ลูกเล่นอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้ได้ 
 3. แบบประเมินงานออกแบบ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ  เป็นแบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูล 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่องานออกแบบเพ่ือที่จะนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ไปปรับปรุง
แก้ไขงานออกแบบ โดยนําวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ี กับข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาข้อมูล
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จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องเด็กออทิสติก, การสร้างสื่อการเรียนรู้ทั่วไปและสื่อการ
เรียนรู้ของเด็กออทิสติก มาเป็นตัวกําหนดหัวข้อหลักที่จะใช้ในการประเมิน เพ่ือให้งานออกแบบน้ัน
ตรงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความครอบคลุมคําถามของแบบประเมิน ว่า
สามารถนําไปใช้ในการประเมินงานออกแบบได้จริง  โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก
ดังน้ี  
  3.1 รูปแบบ (องค์ประกอบ,รูปภาพ,สีสัน) 
  3.2 เน้ือหา  (คําที่นํามาใช้) 
  3.3 การใช้งาน 
 4.  แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติกระหวางการใชงานออกแบบ เพ่ือเก็บขอมูลพฤติกรรม

เด็กออทิสติก ในระหวางที่ใชงานออกแบบ เพื่อใหไดขอมูลสําหรับแนวทางในการออกแบบส่ือสนับสนุนการ

เรียนรู  

 5. แบบประเมินความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก เพ่ือเป็นข้อมูลในเรื่อง
ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้  
กลุ่มเป้าหมายคือเด็กออทิสติกที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  เน้ือหาที่นํามาทดสอบ
กับเด็ก เป็นคําศัพท์จํานวน 20 คํา แบ่งคําศัพท์เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ดังน้ี 
  5.1 หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ได้แก่  นม  บ้าน  ตู้  แก้ว  ต้นไม้  พัดลม  
แมว  เตียง  เด็กผู้ชาย ทีวี 
  5.2 หมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ได้แก่  ดินสอ  กระเป๋า  ครู  เสื้อ  ไม้
บรรทัด  หมวก  ถุงเท้า  หนังสือ  เก้าอ้ี  โรงเรียน 
 
การออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ 
 ขั้นตอนการออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติก มีดังน้ี 
 1. ขั้นวางแผนการออกแบบ และการออกแบบ 
  1.1 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากเอกสาร และจากข้อมูลบุคคล มาวิเคราะห์ใน
เรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก, หลักการสร้างสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก เพ่ือให้ได้รูปแบบและ
วิธีการท่ีจะใช้ในการสอนเด็กออทิสติก  นํามาออกแบบและจัดวางองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยจะจัดทํา
ออกมาเป็นเสื้อ 2 ตัว ของผู้ปกครองและเด็กออทิสติก  ที่จะมีรูปที่มีความหมายเดียวกันแต่รูปบนเสื้อ
ของเด็กจะเป็นรูปการ์ตูน และเสื้อของผู้ใหญ่จะเป็นรูปจริง ๆ เป็นหลักช่วยผลักดันการเรียนรู้แบบองค์
รวมหรือภาพรวม และการเช่ือมโยงให้เกิดความเข้าใจต่อคําน้ันจริง ๆ โดยต้องการให้มีวิธีการใช้งานท่ี
เข้าใจง่ายสําหรับเด็กและผู้ปกครอง 
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  1.2 วาดโครงร่างของภาพคําศัพท์ ที่จะนํามาใช้บนเสื้อ 20 คํา เป็นภาพโครงร่างสเกต 
 

 

  
 
ภาพที่ 2 ภาพโครงร่างคําศัพท์  
 
  

    
 
ภาพที่ 3 ภาพโครงร่างคําศัพท์  
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  1.3 ทดลองวาด กําหนดขนาด และวางองค์ประกอบ ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เห็น
โครงร่างคร่าว ๆ ของการจัดวางองค์ประกอบบนสื่อ 
 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพคําศัพท์ที่ออกแบบ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพการทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อผู้ใหญ่บนคอมพิวเตอร์ 
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 การทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อผู้ใหญ่บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดวางแบบน้ี ภาพ
จะมีความชิดกันและความสับสนมากเกินไป 
 

 

            
 

                  การจดัวางมีความสับสนมากเกินไป                                เพ่ิมระยะห่างต่อภาพให้มากข้ึน 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพการทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อผู้ใหญ่บนคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพการทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อเด็กบนคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 8 ภาพการทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อเด็กบนคอมพิวเตอร์ 
 
 ระยะห่างต่อภาพน้อยกันเกินไป เมื่อมองภาพรวมเด็กจะเกิดความสับสนได้ 
 

 
 
ภาพที่ 9 ภาพการทดลองวางตําแหน่งกราฟิกบนเสื้อเด็ก บนคอมพิวเตอร์ 
 
  1.4 พิมพ์ภาพออกมาทดลองจัดวางจริง เพ่ือให้เห็นขนาดและระยะห่างของแต่
ละลาย ให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงให้เหมาะสม 
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ภาพที่ 10 การทดลองวางองค์ประกอบบนเสื้อเด็กจริง 
 

 
 
ภาพที่ 11 การทดลองวางองค์ประกอบบนเสื้อผู้ใหญ่จริง 
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ภาพที่ 12 การทดลองวางองค์ประกอบบนเสื้อผู้ใหญ่จริง 
 
 ภาพชิดกันเกินไป เมื่อเสื้อเด็กเป็นรูปการ์ตูน เสื้อผู้ใหญ่ควรเป็นภาพจริง 
 

 
 
ภาพที่ 13 การทดลองวางองค์ประกอบบนเสื้อผู้ใหญ่จริง 
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 ปรับขนาดของแต่ละภาพและจัดวางองค์ประกอบคร้ังสุดท้าย 
 

 
 
ภาพที่ 14 ภาพขนาดและการจัดวางที่เหมาะสมก่อนนําไปผลิตจริง 
 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพขนาดและการจัดวางที่เหมาะสมก่อนนําไปผลิตจริง 
 
 การหมุนของรูปในการจัดวาง เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดของเด็ก เมื่อเด็กก้มดูรูป 
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 2. ขั้นเตรียมการผลิต 
  หลังจากที่ได้แบบท่ีชัดเจนแล้ว ผู้วิจัยจึงนําภาพตัวอย่างในการออกแบบ ไฟล์รูปที่ต้อง
ส่งแก่ผู้ผลิต และนัดวันในการรับของ รวมถึงความเป็นไปได้ในการผลิต เพ่ือนําไปให้ผู้เช่ียวชาญได้ทํา
การประเมินก่อนนําไปใช้จริง 
 3. ขั้นผลิต 
  ส่งผลิตเป็นตัวอย่างมาก่อน 1 ชุด (เสื้อผู้ปกครอง 2 ตัว เสื้อเด็ก 2 ตัว) เพ่ือนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจในเร่ืองของ ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์ของการนําไปใช้งาน และได้เป็นสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก  ดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 16 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (เด็ก : หมวดบ้าน) 

 

 
 
ภาพที่ 17 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (เด็ก : หมวดโรงเรียน) 
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ภาพที่ 18 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (ผู้ปกครอง : หมวดบ้าน) 
 

 
 
ภาพที่ 19 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (ผู้ปกครอง : หมวดโรงเรียน) 
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การประเมินผลการออกแบบ 
 การประเมินผลการออกแบบเป็นการนํางานออกแบบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจ โดยมีงาน
ออกแบบรวมทั้งหมด 4 ช้ิน  คือ  
 1. เสื้อเด็กหมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน 
 2. เสื้อผู้ปกครองหมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน 
 3. เสื้อเด็กหมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
 4. เสื้อผู้ปกครองหมวดคํานามซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
 การประเมินผลงานการออกแบบในงานวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
หรือคําแนะนําเก่ียวกับงานออกแบบที่จะนําไปใช้จริง โดยจะมีผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ที่มีประสบ 
การณ์ในการทํางานด้านน้ัน ๆ มา 10 ปีขึ้นไป  จํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กออทิสติก  จํานวน 2 ท่าน 
  1.1 อาจารย์ภารดี  อภิรมย์ดี ครู คศ. 3  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
  1.2 อาจารย์มีนญาดา วงษาลี   ครูจิตวิทยา  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
  1.3 นางธิรากร  มณีรัตน์   พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้เด็กออทิสติก จํานวน 2 ท่าน 
  2.1 ดร.ปนัดดา  วงค์จันตา รอง ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพ 
  2.2 อาจารย์พรรณา  นรินทร ครู คศ. 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพ 
 จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแบบความเท่ียงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
ทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านรูปแบบ  เป็นลักษณะของสื่อที่มีความแปลกใหม่ รูปที่นํามาใช้ระหว่างเสื้อแม่กับ
ลูก เป็นภาพจริงและลายเส้นสอดคล้องกับแนวทางการสอนเด็กออทิสติก การจัดวางมีระยะห่างต่อกัน
อย่างเหมาะสม ไม่กวนสายตาเด็กและไม่ไปทับกับรูปอ่ืน แต่การที่วางเอียงไปมาหรือบางอันที่วางสูง
เกินไป อาจจะไม่สะดวกกับการดูรูปของเด็ก รูปต้องวาดให้ชัดเจน มีจุดเด่นหรืออะไรบางอย่างที่พอจะ
ให้จับจุดได้ว่า น่ีคืออะไร 
 2. ด้านเนื้อหา ควรจัดหมวดหมู่คําศัพท์ให้ตรงกับสภาพแวดล้อมจริง ๆ คําศัพท์ที่
นํามาใช้เป็นศัพท์ในชีวิตประจําวัน และมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนและแต่ละคํามีความเกี่ยวข้องกันดี 
ทําให้สอดคล้องกับการสอนในเร่ือง การเรียนรู้แบบองค์รวม และเป็นคํานามที่ง่ายต่อการเรียนรู้
เบ้ืองต้นของเด็ก เน่ืองจากคํากริยาเด็กจะเกิดความสับสน 
 3. ด้านการใช้งาน เสื้อสอนคําศัพท์น้ีเป็นสื่อที่มีความสะดวกในการหยิบมาใช้ และเก็บ
รักษาได้ง่ายเหมือนสิ่งของทั่วไป ซึ่งก็เป็นการดีสําหรับตัวผู้ปกครอง  แต่ควรจัดทําตารางและวิธีการใช้
งานให้แน่ชัด เพ่ือทําให้ผู้ปกครองหรือผู้ใช้ทราบถึงวิธีใช้ และผู้วิจัยก็จะทราบจํานวนเวลาที่ได้ใช้จริง 
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หากมีแบบฟอร์มไว้เก็บรายละเอียดในการสอนแต่ละครั้งจะสามารถทําให้ทราบถึงวิธีการของผู้ปกครอง
คนน้ัน ๆ ไปด้วย   
 ผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ไขตามสิ่งที่ผู้ เ ช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านได้เสนอแนะ และนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจอีกครั้ง หลังจากที่ผู้เช่ียวชาญได้ทําการประเมินผลงานออกแบบแล้ว ผู้วิจัยได้นํางาน
ออกแบบทดสอบกับเด็กออทิสติก (Try out) ซึ่งเป็นเด็กออทิสติกที่ได้รับการพัฒนาจาก ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ส่วนกลาง และมีความสามารถในเรื่องคําศัพท์พ้ืนฐานแล้ว เพ่ือตรวจสอบงานออกแบบในการ
ใช้งานจริง 
 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ประชากร 
  เด็กออทิสติกที่เข้ามารับการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 
 2. ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นกรณีศึกษา 3  คน ทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากเด็ก
ออทิสติกแต่ละคน จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวทางอาการ 
 3. วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
  การเลือกกรณีศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling)  โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือก ดังน้ี 
  3.1 เป็นครอบครัวเด็กออทิสติก ผู้ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลออทิสติก   
  3.2 เป็นครอบครัวเด็กออทิสติก ที่มีเด็กออทิสติกอยู่ในระดับที่สามารถพูดสื่อสาร
หรือสามารถช้ีน้ิวได้ 
  3.3 เป็นเด็กออทิสติกที่ทําคะแนนได้ตํ่ากว่า ร้อยละ 50 จากการทดสอบคร้ังแรกของ
ผู้วิจัย 
  3.4 ผู้ปกครองยินยอมท่ีจะเข้าร่วมการวิจัยเน่ืองจากงานออกแบบจะต้องใช้คู่กัน
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กลุ่มเป้าหมาย 3 คน  มีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 น้องป๊ิง (นามสมมติ) จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นเด็กที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเด็กออทิสติกที่มีไอคิวตํ่ากว่ามาตรฐาน มีอาการอยู่ในระดับปาน
กลาง (Moderate Autism) 
 กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 น้องพล (นามสมมติ) จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นเด็กที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเด็กออทิสติกที่มีไอคิวตํ่ากว่ามาตรฐาน มีอาการอยู่ในระดับปาน
กลาง (Moderate Autism) 
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 กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 น้องเจนน่ี (นามสมมติ) จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นเด็ก
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเด็กออทิสติกที่มีไอคิวตํ่ากว่ามาตรฐาน มีอาการอยู่ในระดับน้อย 
(High Function) 
 
การทดลองกับกลุ่มเปา้หมาย 
 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-
Posttest Design) โดยจะทําการทดลองที่มีการวัดก่อนการทดลอง 1 ครั้ง หลังการทดลอง 1 ครั้ง มี
ลักษณะดังน้ี 
 

 O1   x    O2  

 
 O1  คือ  การสอบก่อนที่จะทําการทดลอง (pretest) 
 X  คือ  การใช้นวัตกรรม (Treatment) 
 O2  คือ  การสอบหลังจากที่ทําการทดลอง (Posttest) 
 
 การดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองโดยทําการเลือกกลุ่มเป้าหมาย มา 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก
การทดสอบครั้งแรก โดยที่เด็กที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนท้ังหมด  จํานวน 3 คน ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เขต กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มกราคม 2556 – 6 กุมภาพันธ์ 2556  
ผู้วิจัยทําการถามคําศัพท์ จํานวน 20 คํา โดยการใช้บัตรคําศัพท์ซึ่งมีรูปภาพ 2 รูป กําหนดคําศัพท์ที่
ต้องการมา 1 คํา เช่น คําว่า “บ้าน” แล้วนําการ์ดรูปภาพ 2 รูปมาให้เด็กเลือกหรือช้ีที่รูป “บ้าน” โดย 
1คํา จะถามให้เลือกตอบคร้ังละ 2-3 คร้ัง แต่ละคร้ังจะสลับตําแหน่งหรือวางให้ห่างกันมากขึ้น  หาก
ไม่สนใจหรือช้ีผิด จะนับเป็น 0 คะแนน หากสามารถเลือกหยิบ, พูด หรือช้ีได้ถูก จะนับเป็น 1 คะแนน 
หลังจากทําการทดสอบก่อนใช้งานออกแบบ (O1) แล้ว ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการใช้งานออกแบบ และให้
ผู้ปกครองได้ดําเนินการไปตามคําช้ีแจงในภาคผนวก เป็นเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 1. ผู้ปกครองต้องใส่เสื้อพร้อมกับเด็กวันละ 2 ช่ัวโมง จะเป็นเวลาใดก็ได้ที่จะได้ใช้เวลา
ร่วมกันกับเด็ก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน  
 2. ในขณะที่ใส่เสื้อสอนคําศัพท์ ผู้ปกครองต้องสอนเด็ก โดยการจับมือของเด็กช้ีไปที่รูป
บนเสื้อของเด็ก อ่านออกเสียงให้ฟัง  แล้วช้ีมาที่รูปบนเสื้อของผู้ปกครอง สอนเด็กว่ารูปบนเสื้อของเด็ก
กับรูปบนเสื้อของผู้ปกครองน้ันคือสิ่งเดียวกัน และถูกเรียกว่าอย่างไร ให้ทําซ้ํา ๆ รูปละ 3-4 ครั้ง  
และถ้าหากมีตัวอย่างที่เป็นของจริงของรูปน้ัน ๆ เพ่ือแสดงให้เด็กเห็นได้ด้วยก็จะย่ิงดี 
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 3. ผู้ปกครองควรยํ้าพูดบ่อย ๆ ถ้าเด็กถามหรือถ้าเด็กมองมาที่รูป ให้ผู้ปกครองพูดยํ้าอีก
ว่าสิ่งน้ันคืออะไร   
 เมื่อครบกําหนด 5 สัปดาห์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบหลังการ
ใช้งานออกแบบอีกคร้ัง ด้วยวิธีการทดสอบเช่นเดิม คือ ใช้บัตรคําศัพท์ซึ่งมีรูปภาพ 2 รูป กําหนด
คําศัพท์ที่ต้องการมา 1 คํา เช่น คําว่า “บ้าน” แล้วนําการ์ดรูปภาพ 2 รูปมาให้เด็กเลือกหรือช้ีที่รูป 
“บ้าน” โดย 1คํา จะถามให้เลือกตอบคร้ังละ 2-3 คร้ัง แต่ละคร้ังจะสลับตําแหน่งหรือวางให้ห่างกัน
มากขึ้น  หากไม่สนใจหรือช้ีผิด จะนับเป็น 0 คะแนน หากสามารถเลือกหยิบ, พูด หรือช้ีได้ถูก จะ
นับเป็น 1 คะแนน 
 ผลการทดลอง 
 ในขณะท่ีผู้วิจัยได้ทําการทดลองงานออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งน้ี พบว่า 
บุคคลหรือสภาพแวดล้อม มีผลอย่างมากในการเรียนการสอนเด็กออทิสติก เน่ืองจากเด็กออทิสติก จะ
จดจําทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไร หรือสถานที่น้ีมีไว้ทําอะไร ดังน้ัน 
เมื่อผู้วิจัยซึ่งเป็นคนแปลกหน้าไปทําการทดสอบเด็กออทิสติกในครั้งแรกน้ัน ผู้วิจัยเลือกสถานที่เป็น
โรงอาหารด้านล่าง ทําให้เด็กทั้ง 3 คนให้ความร่วมมือได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีการรบกวนคุณครูแมว ซึ่ง
เป็นคุณครูประจําอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มาช่วยในการทําการทดสอบเด็กให้ ซึ่งทําให้
เด็กยอมที่จะทําการทดสอบ  
 หลังจากทําการทดสอบคร้ังแรกและนํางานออกแบบไปใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ทํา
การติดตามผลหลังการใช้งานออกแบบ 1 สัปดาห์ โดยทําการทดสอบบนห้องเรียนของเด็กทั้ง 3 คน 
ผลคือ เด็กทั้ง 3 คน ได้เคยเห็นหน้าผู้วิจัยแล้ว และอยู่ในสภาพห้องเรียนที่เด็กคุ้นเคยดี จึงให้ความ
รว่มมือในการทดสอบกับผู้วิจัย สําหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายหลังจากนํางานออกแบบไปใช้เป็นเวลา 
5 สัปดาห์ ผู้วิจัยทําการทดสอบเด็ก ภายในห้องเรียนของเด็กทั้ง 3 ผลคือ ได้รับความร่วมมือในการ
ถามตอบเป็นอย่างดี ทั้งน้ี ภายในห้องมีคุณครูที่คอยช่วยเหลือผู้วิจัยในการทดสอบเด็กด้วย 
 ดังน้ัน การท่ีเด็กอยู่ในภาวะที่สบายใจ อยู่ในสถานที่หรือมีบุคคลที่คุ้นเคยอยู่ สามารถ
สร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้เช่นกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นําผลการวัด O1 และ O2 มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) เปรียบเทียบกันโดยใช้แผนภูมิแท่ง 
สรุปผลการทดลอง 
 ถ้าผลการวัดของ O2 สูงกว่า O1 แสดงว่า งานออกแบบน้ัน สามารถใช้ได้ผลหรือกล่าวได้
ว่าใช้งานได้ดีจริง 
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 การสรุปอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลจากแบบสังเกต 
  การสรุปข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก ในเร่ืองความสนใจในสิ่งของ
รอบตัว โดยใช้การนับ และใช้การอธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลที่ได้ 
 2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง 
  สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จากครูและผู้ปกครอง ในเรื่องลักษณะภาพท่ีจะนํามาใช้
ในสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้การอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
 3. ข้อมูลจากแบบประเมินงานออกแบบ 
  เพ่ือเป็นการประเมิน งานออกแบบส่ือสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ ว่าเหมาะสม
ในการนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่โดยใช้การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา จากการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญด้วยวิธีการตรวจสอบความเที่ยงเชิงประจักษ์ Face Validity โดยกําหนดเป็น 3 หัวข้อ คือ  
1) ด้านรูปแบบ 2) ด้านเน้ือหา 3) ด้านการใช้งาน  เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็นํากลับมาแก้ไขตาม
การช้ีแนะแก้ไขของผู้เช่ียวชาญ 
 4. ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก ระหว่างใช้งานออกแบบ 
  เพ่ือให้ได้ผลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวทางในการสร้างสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่อง
ลักษณะรูปแบบหรือพฤติกรรมที่เด็กมีต่องานออกแบบที่ได้ทําการทดลอง 
 5. ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์ 
  การสรุปข้อมูลนี้ ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการบอกคําศัพท์ จากการใช้สื่อ
สนับสนุนการสอน ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง หรือผลการวัด O1 และ O2 มาคํานวณหา
ค่าเฉล่ีย (x) และนําเปรียบเทียบกันโดยใช้แผนภูมิแท่งถ้าผลการวัดของ O2 สูงกว่า O1 แสดงว่า งาน
ออกแบบน้ัน สามารถใช้ได้ผลหรือกล่าวได้ว่าใช้งานได้ดีจริง 
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ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20   แสดงขั้นตอนการดํานเนิการวิจัย 

วิธีดําเนินการ ผลลัพธ 

ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

สังเกตพฤติกรรมความสนใจสิ่งของ ของ
เด็กออทิสติก 

สัมภาษณ ครูและผูปกครองในเรื่อง
ลักษณะภาพและคําที่ใชในงาน 

แนวทางการ
ออกแบบเลขน
ศิลปของสื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรูสําหรับ
เด็กออทิสติก 

สังเกตพฤติกรรมระหวางการใชงานออกแบบ 

ประเมินความสามารถในการจําคําศัพทของ
เด็กออทิสติก โดยใชบัตรภาพในการประเมิน
คําศัพท 20 คํา กําหนดคําศัพทที่ตองการมา 1 
คํา เชน คําวา “บาน” แลวนําการดรูปภาพ 2 
รูปมาใหเด็กเลือกหรือชี้ที่รูป “บาน” โดย 1คํา 
จะถามใหเลือกตอบคร้ังละ 2-3 คร้ัง แตละ
คร้ังจะสลับตําแหนงหรือวางใหหางกันมาก
ขึ้น  หากไมสนใจหรือชี้ผิด จะนับเปน 0 

คะแนน หากสามารถเลือกหยิบ, พูด หรือชี้ได
ถูก จะนับเปน 1 คะแนน 

ประเมินงานออกแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

ออกแบบส่ือ
สนับสนุนการ

เรียนรู 

TRYOUT 
งานออกแบบ 

ทดลอง 

ความสามารถ
ในการจํา
คําศัพทของ
เด็กออทิสติก 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา นําเสนอเป็นสองส่วนคือ 1. ผลการวิเคราะห์แนว

ทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 2. ผลการวิเคราะห์

ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก  

 

ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 

 แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกได้
วิเคราะห์มาจากข้อมูล ดังน้ี 

 จากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จึงมีการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติกกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสิ่งสําคัญในการเรียนรู้ของเด็ก

ออทิสติก คือ ภาพ เน่ืองจากเด็กออทิสติกจะรับรู้ได้ดีทางสายตา ดังน้ันในการออกแบบส่ือสนับสนุน

การเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก จึงมีแนวทางในการออกแบบสื่อดังน้ี 

 1. ลักษณะภาพท่ีจะนํามาใช้ในงานออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

โดยทําการสัมภาษณ์จากครูและผู้ปกครอง 5 ท่าน  

  1.1 ภาพที่ดึงดูดสายตาของเด็กออทิสติก  

   ครูและผู้ปกครองทั้ง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ภาพที่ทําให้เด็กสนใจ ควรเป็น

ภาพการ์ตูน ที่มีสีสันสดเข้ม หรือมีการใช้สีตรงข้ามที่ตัดกันในการเพิ่มการดึงดูดทางสายตาของเด็ก 

เน่ืองจากเด็กออทิสติกสามารถรับรู้ทางสายตาได้ดี และจากผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ

ใช้งานออกแบบ รูปภาพที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถตอบได้ คือ ต้นไม้ บ้าน นม แมว หมวก 

แก้ว  
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ภาพที่ 21 ภาพจากสื่อ ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถตอบได้ 

 
 ภาพเหล่าน้ีจะเป็นรูปของคําที่จะมีสีสดสว่าง ไม่ใช่สดมืด มองเห็นง่าย หรือเป็นสีที่เด็ก

รู้จักแรก ๆ เช่น แดง เหลือง นํ้าเงิน ส้ม เขียว ม่วง ตามตารางของสี 2 ขั้นแรก (คือ แม่สีและสีที่ได้

จากการผสมจากแม่สีขั้นแรก) ทําให้เด็กเกิดการสร้างสัญลักษณ์ให้กับคําน้ัน ๆ เพ่ือการจดจําของตัว

เด็กเอง รวมไปถึงความชัดเจนของรูปที่ใช้คู่สีที่ต่างกัน ตัดกัน ส่วนรูปที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ตอบ

ไม่ได้ คือ ตู้ กระเป๋า ครู เด็ก หนังสือ  

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพจากสื่อ ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบได้ 
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 โดยผู้ปกครองได้กล่าวว่าสําหรับรูปที่มีสีโทนมืด เช่น สีนํ้าตาล จะทําให้เห็นรายละเอียด

ไม่ชัด เด็กจึงไม่เข้าใจว่าเป็นรูปอะไร หรือรูปเด็กกับครู ที่มีรายละเอียดในภาพมากเกินไป จนไม่ได้มอง

ภาพทั้งหมดเป็นภาพเดียว เพราะเมื่อมีรายละเอียดมากเข้า เด็กจะเลือกมองเพียงบางจุด จึงควรจะทํา

ให้ภาพมีความกลมกลืนกันมากกว่าน้ีแต่ก็ต้องมีรายละเอียดที่จะสื่อให้เด่นกว่าใคร หากจะมีรูปคนเข้า

มาเก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงพบว่าสีนํ้าตาล ไม่ว่าจะเข้มหรืออ่อนน้ัน ยังไม่สามารถสร้างความสนใจหรือความ

เข้าใจให้กับเด็กได้ดีเท่ากับ สีเขียว เหลือง แดง 

 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพสีที่ควรนํามาใช้บนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

 

 ส่วนในเรื่องภาพท่ีจะสื่อความหมายได้ดีน้ันทั้งผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านและครูผู้ปกครอง ได้

ให้ความเห็นตรงกันว่า ภาพจริง เป็นภาพที่สําคัญในการนํามาใช้ในสื่อ เน่ืองจากการเรียนรู้ของเด็ก
ออทิสติกจะต้องเรียนรู้จากภาพจริง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและการรู้จักของจริงให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 

แต่ในภาพจริงน้ันจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่รบกวนสายตาเด็กได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด

ในการรับรู้ของเด็กได้ ในการนําภาพจริงมาใช้สอน จึงควรมีการตัดทอนภาพ ให้เหลือแต่สิ่งที่ต้องการ

จะสอนเท่าน้ัน 
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  การสร้างจุดเด่นให้กับภาพ จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน้ัน 

นอกจากสีที่สดเข้มและคู่สีตรงข้ามกันแล้วการตัดเส้นหนา ก็จะช่วยคัดภาพให้ดูโดดเด่นข้ึนมา และยัง

สามารถเน้นรูปให้เห็นรายละเอียดของภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นภาพใด มีจุดเด่นของภาพตรงไหนอีก

ด้วย นอกจากนี้ จากการประเมินงานออกแบบจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ภาพ

การ์ตูนหรือภาพที่นํามาใช้ในงานออกแบบ ควรมีสัญลักษณ์หรือจุดเด่นของภาพที่สามารถทําให้เข้าใจ

ได้ตรงกันทั้งหมดว่า ภาพน้ีสื่อถึงอะไร  

  1.2 ขนาดของภาพ 

   ในการออกแบบครูและผู้ปกครองทั้ง 5 ท่านได้เห็นตรงกันว่า ขนาด 1-1½ น้ิว 

น้ันเป็นขนาดที่สมควรใช้ในการนําไปออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยขนาดภาพในหนังสือเรียนทั่วไปจะมีขนาดอยู่ในช่วง 1-2 น้ิว 

  1.3 เทคนิคหรือลูกเล่นอ่ืน ๆ บนภาพ  

   เช่น การทําพ้ืนผิวสัมผัสหรือตัวห้อย จะสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ดี 

โดยครูและผู้ปกครองทั้ง 5 ท่านได้ให้ความเห็นว่า การใช้การปัก จะเป็นการเพ่ิมผิวสัมผัสให้แก่เด็ก 

และอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมองจากสัมผัสที่แปลกไป ทั้งยังได้ในเรื่องของการกระตุ้นใช้

กล้ามเน้ือมัดเล็กอีกด้วยการสร้างจุดเด่นในงานมาใช้ เน่ืองจากตัวภาพ ต้องมีความน่าสนใจพอที่จะให้

เด็กหันมาดูได้ โดยจะใช้สีที่สดและเป็นคู่สีตรงข้ามกันในภาพ เพ่ือให้เกิดการตัดกันของสี และผู้วิจัยใช้

การตัดเส้นหนา เพ่ือเน้นให้เห็นรายละเอียดของภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นภาพใด  

 โดยสรุป ภาพที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้กับสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในคร้ังน้ี จึงเป็นทั้งภาพการ์ตูน

และภาพจริง เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจและการเรียนรู้ที่ถูกต้องจากส่ือ โดยแบ่งเป็นสื่อที่มีภาพจริง

และสื่อที่มีภาพการ์ตูน โดยจะใช้งานคู่กัน ซึ่งมีขนาดภาพอยู่ที่ 1-1½ น้ิว ใช้สีสันที่สดเข้มและการตัด

เส้นหนาตามภาพเพ่ือให้ภาพมีการดึงดูดต่อความสนใจของเด็กและความคมชัด และมีเทคนิคกับตัว

ภาพโดยใช้การปักภาพ เพ่ือให้เพ่ิมความแปลกให้กับพ้ืนผิวสัมผัส 

 2. องค์ประกอบในการจัดวางภาพบนสื่อ  

  องค์ประกอบในการจัดวางภาพบนสื่อน้ันควรทําให้ภาพมีระยะห่างต่อกัน (space) 

หรือมีพ้ืนที่รอบ ๆ ภาพในระดับหน่ึง เน่ืองจากหากภาพมีความใกล้กันมาก จะทําให้เด็กเกิดความ

เข้าใจในผิดในภาพได้ เช่น อาจจะจําภาพสองภาพว่าเป็นภาพเดียวกัน การจัดวางคําศัพท์ของสิ่งที่มี

ความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกัน ให้อยู่ในบริเวณเดียวกันจะทําให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เรียกว่า 

“การเรียนรู้แบบองค์รวม” ของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจัดวางภาพบนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยกระจายภาพอย่างเท่า ๆ กัน

บนเสื้อ กําหนดภาพบนเสื้อเด็กและเสื้อผู้ปกครองอยู่ที่ตัวละ 10 ภาพ รวม 2 ตัว และแต่ละภาพมี

ระยะห่างต่อกันอย่างชัดเจน และมีการกลับภาพของเสื้อเด็กให้ควํ่า เพื่อรองรับการก้มลงมองภาพ

ของเด็ก แต่จากการสังเกตระหว่างการใช้งานออกแบบผู้วิจัยพบว่ารวม การจัดวางรูปภาพบนตัวเสื้อ

ที่มีการกลับภาพควํ่า หรือเอียงไปมาเล็กน้อยน้ันไม่มีผลต่อความสับสนหรือความเข้าใจผิดในรูปภาพ

ให้กับเด็ก ผู้ปกครองจากกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวว่า เมื่อชี้รูปบางรูปที่จัดวางเอียง เด็กจะเอียงคอมอง

ตาม  

 3. เรื่องรูปแบบของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้  

  จากผลการสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก เพ่ือหาสิ่งของที่เด็กให้ความสนใจจาก

สิ่งของรอบตัว 3 อย่างซึ่งประกอบไปด้วย คือ 1. เสื้อ 2. กางเกง 3. กระเป๋า ซึ่งได้ผลดังน้ี จากเด็ก 8 

คนในห้องเรียน มีเด็ก 4 คน ที่เดินมาเล่นที่เสื้อ 2 คนมองมาที่เสื้อแต่ไม่ได้ลุกมาจับ 1 คนเลือกเล่น

กระเป๋า ส่วนอีก 1 คนไม่สนใจสิ่งใดเลย และไม่มีเด็กคนไหนมาจับหรือเล่นกับกางเกงเลย  

  จากการสังเกตในครั้งน้ี ผู้วิจัยพบว่า “เสื้อ”เป็นสิ่งของสามารถนํามาเป็นรูปแบบของ

สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งทําให้เด็กออทิสติกเกิดความสนใจ เน่ืองจากเสื้อเป็นสิ่งเด็กพบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน มีพ้ืนที่เพียงพอในการใส่ลวดลายลงไป ซึ่งสามารถไปกระตุ้นต่อสายตาเด็กในการมอง

ได้ และจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองก็พบว่า เด็กออทิสติกบางคน ก็จะชอบเดินเล่นมาจับที่ตัวเสื้อของ

ผู้ปกครองที่มีลวดลายหรือการปักเลื่อมแปลก ๆ เช่นกัน ในการประเมินงานออกแบบจากผู้เช่ียวชาญ

ทั้ง 5 ท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าในการค้นหารูปแบบนั้น ควรจะสัมพันธ์กับเป้าหมายและกิจกรรมที่จะ

สอนด้วย อย่างเช่น คํานามเหมาะกับการสอนโดยใช้ภาพ คํากริยา เหมาะกับสื่อที่สามารถให้เห็น

ความเคลื่อนไหวได้เป็นต้น และจากการสังเกตระหว่างการทดลองใช้งานออกแบบ ผู้วิจัยพบว่า เด็กจะ

ให้ความร่วมมือต่อสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือรู้จักอยู่แล้ว  

  ดังน้ัน รูปแบบในงานวิจัยครั้งน้ี เป็นคําศัพท์ที่เป็นคํานามในชีวิตประจําวัน ใช้ภาพใน

การสอน จึงเป็นรูปแบบของสิ่งของที่ใกล้ตัว หาได้ง่าย มีพ้ืนที่ มีขนาดที่เตะตา เป็นสิ่งของที่คุ้นเคยกับ

เด็ก และสร้างความสนใจในการเข้าหาของเด็กได้ ซึ่งในงานวิจัยคร้ังน้ีคือ เสื้อ  

 สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้

สําหรับเด็กออทิสติก  

 จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติกในเรื่อง

ความสนใจในสิ่งของและการสังเกตพฤติกรรมระหว่างใช้งานออกแบบ การสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครอง

ในเร่ืองลักษณะภาพและคําที่ใช้ในงานออกแบบ และการประเมินงานออกแบบจากผู้เช่ียวชาญ มี
ผลสรุปดังน้ี 
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 1. การใช้ภาพจริงและการ์ตูนบนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ภาพการ์ตูนใช้สีสันที่สดใสและมี

การตัดเส้นเน้นภาพอย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงสีนํ้าตาลหรือสีโทนมืด เน้นไปทางสีสดสว่างเช่น สีแดง 

เหลือง เขียว ฯ ภาพจริงที่นํามาใช้ มีการตัดทอนภาพให้เหลือแต่สิ่งที่ต้องการสื่อ เทคนิคต่าง ๆ บน

ภาพ เช่น การปัก การห้อย มีส่วนช่วยในการสร้างความสนใจเรียนรู้ของเด็กได้ โดยมีขนาดของภาพ

อยู่ที่ประมาณ 1-2 น้ิว 

 2. การวางองค์ประกอบในงาน การจัดหมวดหมู่ หรือคําที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

วางในระยะใกล้กันหรืออยู่บนพ้ืนที่เดียวกัน ใช้คําง่าย ๆ เป็นของที่อยู่รอบตัวเด็ก เด็กจะได้คุ้นเคย มี

ระยะห่างของภาพหรือพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ ภาพ เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดของเด็กความเอียงของ

รูปภาพในการจัดวาง ไม่มีผลต่อความสับสนในการมองและความเข้าใจของเด็ก  

 3. รูปแบบเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ความสะดวกในการหยิบใช้ มีลักษณะการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก 

หรือสร้างความกังวลหรือกลัวให้กับเด็ก ไม่ซับซ้อนเป็นสิ่งของทั่วไปที่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่ เด็กมี

ความคุ้นเคยรู้จัก จะย่ิงสามารถเพ่ิมความร่วมมือในการใช้สื่อได้  

 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก  
  การศึกษาความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก โดยวิธีการใช้สื่อสนับสนุน

การเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจําคําศัพท์ 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลองที่มีการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เร่ืองคําศัพท์ เป็นเวลา 5 

สัปดาห์ 

 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการจําคําศัพท์ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง

ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง 3 คน 

 

คะแนนเต็ม 20 ร้อยละ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

คนท่ี 1 0 4 0 20 

คนท่ี 2 5 16 25 80 

คนท่ี 3 8 20 40 100 

เฉลี่ย 4.3 13.3 21.5 66.5 
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ภาพที่ 24 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจําคําศัพท์ ก่อนการทดลองและ
หลังการใช้งานออกแบบของกลุ่มเป้าหมาย 3 คน และผลเฉลี่ยความสามารถในการจํา

คําศัพท์ ก่อนการทดลองและหลังการใช้งานออกแบบ 

 

 จากแผนภูมิในภาพท่ี 24 พบว่า ความสามารถในการจําคําศัพท์ ของเด็กออทิสติก หลัง

การใช้งานออกแบบ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก สูงกว่าก่อนการใช้งาน

ออกแบบ โดยคะแนนก่อนการใช้งานออกแบบเฉล่ียอยู่ที่ 4.3 คะแนน และคะแนนหลังการใช้งาน

ออกแบบเฉล่ียอยู่ที่ 13.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 66.5 ตามลําดับ  

 ในการสังเกตระหว่างการใช้งานออกแบบพบว่า เด็กคนที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุด 

และมีภาษาน้อย การเรียนรู้หรือทําความเข้าใจในสิ่งที่สอน จึงได้น้อยตาม สังเกตได้จากครั้งแรกที่เด็ก

ไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ แต่ระหว่างที่ใช้งานออกแบบไปแล้ว ซึ่งผู้ปกครองได้ใช้วิธีให้น้องดูรูป

แล้วจับเด็กช้ีตาม พร้อมทั้งพูดช่ือของสิ่งน้ัน ทําให้เด็ก มีความคุ้นเคยกับรูปภาพดี มีบางครั้งที่ช้ีให้

ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง และเมื่อใช้งานออกแบบไป 3 สัปดาห์ เด็กสามารถจับคู่รูปภาพระหว่างรูป

การ์ตูนและรูปจริงได้ 4 รูป แต่เมื่อทําการทดสอบหลังการใช้งานออกแบบ เด็กจะยังไม่เข้าใจคําถาม

จากบัตรคํา ผู้วิจัยจึงใช้การถามจากเสื้อ แล้วให้ช้ีรูปที่เหมือนกันแทน ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมาย

อีก 2 คนที่ผู้ปกครองจะใช้วิธี ช้ีน้ิวตัวเองไปที่ภาพท้ังบนเสื้อของผู้ปกครองเองและเสื้อของเด็กแล้วให้

รอยละ 
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เด็กพูดตาม มีบางคร้ังเมื่อเด็กมีอาการเหม่อจึงจะจับมือช้ีตามรูปเพ่ือให้เด็กได้มองกลับมามีสมาธิ และ

เด็กสามารถเข้าใจคําถามและตอบในสิ่งที่เด็กรู้ได้ ซึ่งโดยสรุปความสามารถในการจําคําศัพท์ของ

กลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น ล้วนเป็นความรู้จักของสิ่งน้ันอย่างแท้จริง 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1. ทราบแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก 
 2. ทราบความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

 เด็กออทิสติก ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น บุคคลออทิสติก สามารถสื่อสารด้วย

การพูดหรือช้ีน้ิวได้ และมีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ ในการทดสอบคร้ังแรก จํานวน 3 คน 

จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย ในการวิจัยครั้งน้ี มีการใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลดังน้ี 

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติกเก่ียวกับความสนใจสิ่งของ 

 2. แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองเรื่อง ลักษณะภาพและคําที่ใช้กับสื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

 3. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับงานออกแบบที่ใช้ในการวิจัย 

 4. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ระหว่างการใช้งานออกแบบ 

 5. แบบประเมินความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเปรียบเทียบ
คะแนนโดยใช้แผนภูมิแท่ง 

 วิธีดําเนินการวิจัย  ผู้วิจัยมีลําดับข้ันตอนในการวิจัยดังน้ี 

 1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 2. ศึกษาจากการบุคคลโดยวิธีดังน้ี 

  2.1 สังเกตพฤติกรรมความสนใจสิ่งของ ของเด็กออทิสติกโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการสนใจสิ่งของในการเก็บข้อมูล 

  2.2 การสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองในเรื่องลักษณะภาพและคําที่ใช้ในงานออกแบบ โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองในการเก็บข้อมูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

62

  2.3 การประเมินจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องของรูปแบบ เน้ือหา และการนําไปใช้ของงาน

ออกแบบ โดยใช้แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูล 

 3. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบสื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี 

  4. ผู้ วิจัยขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกหนังสือเพ่ือเรียนเชิญ

ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ในการตรวจสอบงานออกแบบที่ใช้ในการวิจัย และทําการปรับปรุงแก้ไขงาน

ออกแบบตามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะมา และทําการ Try out กับเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษา

พิเศษส่วนกลาง 

 5. ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

  5.1 ทําการทดสอบก่อนการใช้งานออกแบบ โดยผู้วิจัยทําการทดสอบโดยการใช้บัตร

ภาพคําศัพท์ 20 คํา ในการถามตอบ เป็นคะแนนรวม 20 คะแนน เพ่ือดูความสามารถในการจํา

คําศัพท์ก่อนการใช้งานออกแบบ ซึ่งเด็กที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 10 คะแนนในการทดสอบ จะเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 

  5.2 ดําเนินการทดลองใช้งานออกแบบ ในการทดลองครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการทดลองใน
การใช้งานออกแบบเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละอย่างตํ่า 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง  

  5.3 ทําการทดสอบหลังการใช้งานออกแบบ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้งาน

ออกแบบและหลังการใช้งานออกแบบ โดยผู้วิจัยทําการทดสอบโดยการใช้บัตรภาพคําศัพท์ 20 คํา ใน

การถามตอบ เป็นคะแนนรวม 20 คะแนน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก เพ่ือทราบในเรื่อง

ของแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก และทราบ

ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1. แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก  

  1.1 การใช้ภาพจริงและการ์ตูนบนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ภาพการ์ตูนใช้สีสันที่สดใส

และมีการตัดเส้นเน้นภาพอย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงสีนํ้าตาลหรือสีโทนมืด เน้นไปทางสีสดสว่างเช่น สี

แดง เหลือง เขียว ฯ ภาพจริงที่นํามาใช้ มีการตัดทอนภาพให้เหลือแต่สิ่งที่ต้องการสื่อ เทคนิคต่าง ๆ 

บนภาพ เช่น การปัก การห้อย มีส่วนช่วยในการสร้างความสนใจเรียนรู้ของเด็กได้ โดยมีขนาดของ

ภาพอยู่ที่ประมาณ 1-2 น้ิว 
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  1.2 การวางองค์ประกอบในงาน การจัดหมวดหมู่ หรือคําที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน วางในระยะใกล้กันหรืออยู่บนพ้ืนที่เดียวกัน ใช้คําง่าย ๆ เป็นของท่ีอยู่รอบตัวเด็ก เด็กจะได้คุ้นเคย 

มีระยะห่างของภาพหรือพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ ภาพ เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดของเด็ก ความเอียงของ

รูปภาพในการจัดวาง ไม่มีผลต่อความสับสนในการมองและความเข้าใจของเด็ก 

  1.3 รูปแบบเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ความสะดวกในการหยิบใช้ มีลักษณะการใช้งานที่ไม่

ยุ่งยาก หรือสร้างความกังวลหรือกลัวให้กับเด็ก ไม่ซับซ้อนเป็นสิ่งของทั่วไปที่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่เด็กมี

ความคุ้นเคยรู้จัก เช่น เสื้อ จะย่ิงสามารถเพ่ิมความร่วมมือในการใช้สื่อได้  

 2. ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติก  

  ความสามารถในการจําคําศัพท์ ของเด็กออทิสติกที่ได้ใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง

คําศัพท์ ก่อนและหลังการใช้มีความแตกต่างกัน โดยหลังการใช้งานออกแบบ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้

เร่ืองคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติก  สูงกว่าก่อนการใช้งานออกแบบ ซึ่งคะแนนก่อนการใช้งานออกแบบ

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20  และคะแนนหลังการใช้งานออกแบบเฉล่ียอยู่ที่ 13.3 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 66.5 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมข้ึนก่อนการใช้งาน

ออกแบบ 2.09 เท่า 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก พบว่า 

ความสามารถในการจําคําศัพท์ ของเด็กออทิสติกที่ได้ใช้งานออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง

คําศัพท์น้ันเพ่ิมขึ้น ซึ่งก่อนการใช้งานออกแบบ เด็กมีความสามารถในการจําคําศัพท์ เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 

4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.5  แต่หลังจากการใช้งานออกแบบ เด็ก

ออทิสติกมีความสามารถในการจําคําศัพท์ได้สูงขึ้น เด็กสามารถทําคะแนนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 13.3 

คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากก่อนการใช้งานออกแบบ 

และเป็นไปตามที่สมมติฐานต้ังไว้   

 ทั้งน้ีคะแนนการพัฒนาความสามารถในการจําคําศัพท์ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คนน้ัน 

อาจจะแตกต่างกัน ด้วยจากลักษณะอาการเฉพาะตัวและการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันของแต่ละคน ซึ่งเด็ก

กลุ่มเป้าหมายบางคนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าอยู่ในกลุ่มช่วง High Function ก็จะได้ผลจากการ

ใช้งานออกแบบอยู่ในระดับเด็กกลุ่ม moderate และยังรวมไปถึงวิธีการสอนและดูแลของผู้ปกครอง

อีกด้วย ซึ่งผู้ปกครองบางคนนอกจากจะสอนระหว่างภาพจริงกับการ์ตูนบนเสื้อแล้ว ยังช้ีให้เห็นของ

จริงหรือนําของจริงมาให้สัมผัส ก็จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ให้เด็กเพ่ิมขึ้นได้เช่นกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

64

 โดยสรุปแล้ว ผลของการใช้งานออกแบบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ในครั้งน้ี 

สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้งานออกแบบ ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปแบบของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สามารถ

เข้าถึงความสนใจและการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กได้จริง ทําให้สามารถเพ่ิมเวลาในการเรียนรู้ของเด็ก 

ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ สําหรับการใช้งานสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

และเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ลักษณะการใช้งานของสื่อมีความคล้ายคลึงกับการเล่นเกมเรื่อง

คําศัพท์ ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงเรื่องการใช้เกมสอนเด็กออทิ

สติก ที่สามารถทําให้การสื่อสารของเด็กดีขึ้นได้ (กาญจนาพร คําแจ้, 2552)  และงานวิจัยที่กล่าวถึง

ความสําคัญของรูปแบบการเล่น การสอน มีความสัมพันธ์สูงกับการเรียนรู้ทางภาษา และความสามารถ

ในการจําคําศัพท์ (Gaines. Leaper, Monahan and Weikgenant, 1988) รวมไปถึงในเร่ืองของ

ลักษณะภาพและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนสื่อ ก็มีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจและการ

เรียนรู้อีกด้วย  ในการใช้ภาพการ์ตูนและภาพจริงสอนคู่กันบนสื่อน้ี นอกจากช่วยให้เด็กสามารถรู้จัก

การเช่ือมโยงระหว่างภาพสองมิติ กับของจริงแล้ว ยังสามารถรู้ถึงลักษณะการใช้งานและบริบทอ่ืน ๆ 

ของศัพท์คําน้ัน ๆ จากการจัดหมวดหมู่ภาพที่สอดคล้องกันให้อยู่ด้วยกัน เพ่ือผลักดันการเรียนรู้แบบ

องค์รวมอีกด้วย (Big Picture) ซึ่งผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างคนหน่ึงกล่าวว่า “น้องยังพูดคําว่าแก้ว
ไม่ได้  แต่น้องสามารถจับคู่ระหว่างภาพแก้วที่เป็นการ์ตูนกับภาพแก้วที่เป็นภาพจริงได้ และเดินไป

หยิบแก้วนํ้าของจริงมาได้และรู้ว่าถ้าจะกินนํ้า ต้องไปยิบมาให้คุณแม่” ทําให้เห็นว่าในการเรียนรู้ด้วย

ภาพจริงและภาพการ์ตูนด้วยกันน้ัน สําคัญต่อความเข้าใจของเด็กเป็นอย่างมาก (สุจิตรา สุขเกษม,  

รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาคสุวรรณ, 2554: 15) ในด้านสิ่งดึงดูดความสนใจอ่ืน ๆ เช่น เทคนิค

ลูกเล่นบนสื่อน้ัน ช่วยสร้างความสนใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างได้เล่าถึง

พฤติกรรมของเด็กระหว่างการใช้งานออกแบบว่า เด็กส่วนใหญ่จะชอบลูบ ๆ คลํา ๆ บริเวณที่เป็นลายปัก 

ลดอาการเหม่อลอยหรือชอบอยู่ขังตัวเองในมุมมุมหน่ึงได้  

 สรุปผลการวิจัย รูปแบบของเสื้อ องค์ประกอบทางศิลป์ และลักษณะการใช้งาน ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ สําหรับเด็กออทิสติก ในงานวิจัยน้ี มีส่วนช่วยให้

ความสามารถในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติกเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเด็กใน

ด้านการเรียนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการสื่อสาร ให้กับเด็กออทิสติกซึ่งมีปัญหา

หลักทางด้านนี้ได้    

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยในการทําสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ พบว่า แต่ละเป้าหมาย
ในการสอนก็จะมีรูปแบบที่เหมาะสม ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกให้ดีขึ้น เช่น ในเร่ือง
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ของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในงานวิจัยครั้งน้ี ที่สอนคําศัพท์ในหมวดหมู่ของคํานาม การใช้ภาพอยู่บน

รูปแบบของสื่อที่เด็กให้ความสนใจ จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ต่อการเห็น การจดจําบ่อย ๆ แต่

หากเป็นในเร่ืองของ คํากริยา ก็จะต้องมีส่วนประกอบของการเคลื่อนไหวเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งจะทําให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิในการสอนมากกว่าการใช้ภาพเพียงอย่างเดียว  อาจจะเป็นในรูปแบบเชิงกิจกรรม หรือ 

สื่ออิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วย 

 2. ในการนําไปประยุกต์ใช้ สําหรับผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความสนใจ นอกเหนือจากพ้ืนผิว

ลายปัก ที่ทําให้เด็กเกิดการลูบคลําบริเวณรูปภาพแล้ว การใช้ตัวห้อย หรือ ซิป ที่มีการเคล่ือนไหว ก็

ทําให้เด็กเกิดความสนใจได้เช่นกัน และเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เอง เช่น กระดุมรูปการ์ตูน กับรังดุมที่

เป็นรูปการ์ตูนที่เหมือนกัน เพ่ือสอนในเร่ืองของการจับคู่ หรือเป็นสร้อยคอที่ห้อยตัวการ์ตูน 

 3. ระหว่างศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเพ่ือนํามาสร้างงานออกแบบ ผู้วิจัยพบว่า เด็กออทิสติก

จะมีความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป การศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของเด็กออทิสติกที่

น่าจะมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหน่ึงที่ชัดเจน  จะทําให้ช่วยส่งเสริมและผลักดันความสามารถ

ของเด็กคนน้ัน ๆ ได้ตรงมากที่สุด 

 4. นอกจากจะมีการศึกษาพฤติกรรมหรือลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษของ
แต่ละคนแล้ว การออกแบบสื่อที่จะช่วยสนับสนุนความสามารถด้านใดด้านหน่ึงให้กับเด็กออทิสติก จะ

เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสามารถของเด็กให้ออกมา หรือช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กออทิสติก

คนอ่ืน ๆ  

 5. กิจกรรม หรือเกม เมื่อเด็กอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลาย และสนุกสนานมีส่วนช่วยในเรื่อง

ของการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ดังน้ัน การหารูปแบบที่เหมาะสมต่อเป้าหมายที่ต้ังไว้เป็นสิ่งสําคัญ แต่

การใช้งานหรือลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ควรมีความกดดันเด็กมากเกินไป และต้องไม่รู้สึกว่าเป็น

ภาระของผู้ปกครองเช่นกัน 
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รายการอ้างอิง 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจสิ่งของของเด็กออทิสติก 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 แบบสังเกตน้ีใช้เพ่ือสังเกตหาสิ่งของทั่วไปที่เด็กออทิสติกให้ความสนใจในขณะกําลัง

ดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ โดยผู้วิจัยได้เข้าไปน่ังอยู่ในห้องเรียนด้วย 

 สังเกต  ณ  วันที่...................................................... สถานที่............................................... 

 

ห้องที่ ................. 

เด็ก เสื้อ กางเกง กระเปา๋ พฤติกรรมอ่ืนๆ 

คนท่ี  1 
 

 

 

   

คนท่ี  2 
 

 

 

   

คนท่ี  3 
 

 

 

   

คนท่ี  4 
 

 

 

   

คนท่ี  5 
 

 

 

   

คนท่ี  6 
 

 

 

   

คนท่ี  7 
 

 

 

   

คนท่ี  8 
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แบบสัมภาษณ์ครูและผูป้กครองเรื่องภาพท่ีจะนํามาใช้ในงานออกแบบ 

 

 แบบสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองในเร่ืองของภาพที่จะนํามาใช้ในสื่อการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ 

สําหรับเด็กออทิสติก 

 

ตอนท่ี  1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ช่ือ-นาสกุล.......................................................................................................................... 

 มีบุตร-ธิดา  อายุ .................ปี 

 

ตอนท่ี  2 ประเด็นการสมัภาษณ์ 

 

1.  ลกัษณะภาพที่สามารถสร้างแรงดึงดูดทางสายตา หรือที่เด็กชอบดูเป็นแบบใด 

 
 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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2.  ลกัษณะภาพที่คิดว่าสามารถสื่อสารความหมายได้ สําหรับเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 
 

 3. สีอะไร และลักษณะของสีที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กออทิสติกได้ เช่น 

  -  สีสด  -  สีที่มีการไลส่ี  - สีเหมือนกับสิ่งของน้ันๆ (อาจจะตุ่นหรือหม่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 
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4. ขนาดของรูปภาพที่มีผลต่อการมองของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

 
5. สิ่งดึงดูดอ่ืนของภาพที่จะช่วยสร้างความสนใจแก่เด็กได้ เช่น พ้ืนผิวของภาพ หรือการห้อยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ผู้วิจัย 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจําคําศัพท์ ก่อนการทดลองและ 

 หลังการทดลองใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 คนท่ี 1 น้องป๊ิง 

 

ก่อนใช้งานออกแบบ หลังใช้งานออกแบบ 
คําศพัท์ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 

1. นม        

2. บ้าน       

3. ตู้       

4. แก้ว       

5. ต้นไม้       

6. พัดลม       

7. แมว       

8. เตียง       

9. เด็ก(ผู้ชาย)       

10. ทีวี       

11. ดินสอ       

12. กระเป๋า       

13. ครู       

14. ไม้บรรทัด       

15. เสื้อ       

16. หมวก       

17. ถุงเท้า       

18. หนังสือ       

19. เก้าอ้ี       

20. โรงเรียน       

รวม 0 4 
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจําคําศัพท์ ก่อนการทดลองและ 

 หลังการทดลองใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 คนท่ี 2 น้องพล 

 

ก่อนใช้งานออกแบบ หลังใช้งานออกแบบ 
คําศพัท์ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 

1. นม        

2. บ้าน       

3. ตู้       

4. แก้ว       

5. ต้นไม้       

6. พัดลม       

7. แมว       

8. เตียง       

9. เด็ก(ผู้ชาย)       

10. ทีวี       

11. ดินสอ       

12. กระเป๋า       

13. ครู       

14. ไม้บรรทัด       

15. เสื้อ       

16. หมวก       

17. ถุงเท้า       

18. หนังสือ       

19. เก้าอ้ี       

20. โรงเรียน       

รวม 5 16 
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ตารางที่ 7 แสดงเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจําคําศัพท์ ก่อนการทดลองและ 

 หลังการทดลองใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 คนท่ี 3 น้องเจนน่ี  

 

ก่อนใช้งานออกแบบ หลังใช้งานออกแบบ 
คําศพัท์ 

ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ ตอบถูก ตอบผิด ไม่ตอบ 

1. นม        

2. บ้าน       

3. ตู้       

4. แก้ว       

5. ต้นไม้       

6. พัดลม       

7. แมว       

8. เตียง       

9. เด็ก(ผู้ชาย)       

10. ทีวี       

11. ดินสอ       

12. กระเป๋า       

13. ครู       

14. ไม้บรรทัด       

15. เสื้อ       

16. หมวก       

17. ถุงเท้า       

18. หนังสือ       

19. เก้าอ้ี       

20. โรงเรียน       

รวม 8 20 
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ภาคผนวก ข 

ผลงานการออกแบบและคาํชี้แจงในการใช้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

79

ผลงานการออกแบบ 

 

สื่อสนับสนุนการเรียนรู้เร่ืองคําศัพท์ สําหรบัเด็กออทิสติก 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงผลงานการออกแบบ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรพี ปิละมานนท ์
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