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บทที 5 

 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาวิจยัเรืองการสร้างสือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น 

ทีมีศกัยภาพสมองช่วง -  ปีนี  จากช่วงเวลาทีผู้ วิจัยทําการศึกษาและสํารวจของเล่นทีช่วยเสริม

พฒันาการทกัษะตา่งๆทีจําหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยพบว่าของเล่นสําหรับเด็กออทิสติก 

 ทีมีเนือหาสอดคล้องเข้ากบั บริบทประเทศไทยนนัมีได้น้อยเป็นสิงเหลา่นีล้วนเป็นแรงบนัดาลใจใน

การสร้างการออกแบบสือสง่เสริมทกัษะสําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นช่วงศกัยภาพสมอง3-6ปี  

ทีมีการนําเอาบริบทความเป็นไทยใสเ่ข้าไปในรูปแบบสือหลงัจากทีผู้ วิจยัได้นําเครืองมือสือสง่เสริม

การเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสรยะเบืองต้นช่วงอายสุมอง 3-6ปีไปทดลองใช้กับกรณีศึกษาทังหมด 5 

คน ด้วยรูปแบบการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนรวม โดยผลงานชินนีทีผู้ วิจัยได้ทํา

การออกแบบให้ภาพประกอบทีใช้ในสือมีภาพลกัษณ์ของของความเป็นไทย ก็เพือต้องการให้เด็ก

ออทิสติกทีมีพฒันาการ และการเรียนรู้ทางด้านสงัคมและการช่วยเหลือตวัเองช้าเพราะ ไม่เข้าใจ

ถึงเรืองราวในภาพ ได้เข้าใจมากขึน หลงัจากทีนําไปใช้กับกรณีศึกษาทัง5 คน ผู้ วิจัยค้นพบว่า

กรณีศกึษาทงั 5 คน รู้สกึคุ้นเคยกบัภาพประกอบทกุภาพทีผู้ วิจัยได้ออกแบบมาในสือส่งเสริมการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นช่วงอายศุกัยภาพสมอง 3-6ปี  ผู้ วิจยัค้นพบว่ากรณีศึกษา

ทงั 5 คนเข้าใจ ในเนือหาในสือของผู้ วิจัยทุกสือ จากการบอกเล่าของครูผู้สอนทีสอนเด็กหญิงจีจี

และเดก็หญิงนาแล้วทําให้ผู้ วิจัยทราบได้ว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีผู้ วิจัยออกแบบมานีแล้วทําให้

เด็กออทิสติกระยะเบืองต้น หรือ ระดับ High fuction สามารถเกิดการกระตุ้น และพัฒนาการ

เรียนรู้ทีจะทําให้พฒันาการทางสมองตอบสนองทีดี หลงัจากได้เล่นเครืองมือของผู้ วิจัย ของเล่น 

ของเล่นทีมีลกัษณะการจับคู่ คนสตัว์ สิงของทีผู้ วิจัยออกแบบมานันจะช่วยเสริมพัฒนาการ ทีดี

สําหรับเดก็ ออทิสติกระยะเบืองต้น หรือ อาการ High Fuction ผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษาและ

ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ได้มีความเห็นเหมือนกันว่า การออกแบบของเล่นหรือสือส่งเสริม

การเรียนรู้ทีมีเนือหาสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยทีผลิตเพือ เด็กออทิสติกอย่างทีผู้ วิจัยได้

ออกแบบมานี สามารถเป็นต้นแบบ เครืองมือช่วยคัดกรองอาการ และบําบัดอาการ,พัฒนา

พัฒนาการของคนไข้เด็กออทิสติกได้จากการนําไปทดลองใช้ทีโรงพยาบาล และศนูย์การเรียนรู้ 
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สําหรับเด็กพิเศษ การเล่นของเล่น หรือสือ นันจะช่วยเสริม พัฒนาการทีดี สําหรับเด็กออทิสติก 

ผู้ วิจยัได้ทําการสรุปผลและข้อเสนอแนะไว้ดงันี 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการ์ณแบบมีส่วนร่วม 

จากผลการวิจยัสามารถแบ่งข้อสรุปได้ดงันี  

1.กรณีศึกษาเด็กหญิงจี และเด็กหญิงนาเนืองด้วยพฤติกรรมและระดับอาการ 

ของเด็กทัง  คนมีข้อแตกต่างทีเด่นชัดคือ ศักยภาพทางสมอง และความสามารถทางภาษา 

ผลการวิจยัพบวา่เดก็ทงัสองคนสามารถเข้าใจตวัภาพในสือสง่เสริมการเรียนรู้และครูผู้สอนสามาร

ถนําไปใช้สอนได้จริงตามแบบแผนการสอนในการบําบดัและรักษาอาการออทิสติกผลการวิจยัพบว่

าสือ ทีออกแบบมามีวัสด ุทีปลอดภยัและเหมาะสมกับเด็กออทิสติกหลงัจากการผ่านการแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ เ ชียวชาญทางด้านการศึกษาแล้วผู้ เ ชียวชาญให้ ข้อสัน นิฐาน 

ว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้ ทีมีการนําเอาบริบทความเป็นไทย ทีสอดแทรกเข้าไปในเนือหานี 

มีความเป็นไปได้สูง ทีทางศูนย์การ ศึกษาเด็กพิเศษนีจะนําสือมาใช้งานกับเด็กออทิสติก 

และสามารถใช้สือดังกล่าวส่งเสริมการสอนในรูปแบบต่างๆทีครูผู้ สอนจัดทําขึนเพือส่งเสริม 

และบําบดัพฤติกรรมของ เดก็ออทิสติก 

 

 2.จากผลการวิจัยพบว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น 

ทีมีศกัยภาพทางสมอง -  ปีนี สามารถนําเข้าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ 

(Role Play) ได้ ดร.แพง ชินพงศ์ได้เขียนบทความเกียววกับการเสริมสร้างพัฒนาการ 

ให้เด็กด้วยการ ใช้กิจกรรมบทบาท สมมุติไว้ว่ากิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรม 

หนึงทีเปิด โอกาศ ให้เด็กได้แสดงออก ทางอารมณ์ ทางจินตนาการและการใช้ความรู้สึก 

นึกคิดอย่างเต็มทีโดยผ่าน บทบาทต่างๆ ของตัวละครทีคุณพ่อคุณแม่  ได้ ร่วมกันคิด 

และสร้างขึนมา(ดร.แพง ชินพงศ์ ,  เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรัก  ด้วยการใช้กิจกรรม 

บทบาทสมมุติ, http://mothercorner.com/index.php?topic=924.0;wap2 เข้าถึงเมือ  

พฤศจิกายน ) ผลการวิจัยพบว่ากรณีศึกษาเด็กหญิงนามีพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ 

ทีดีขึนหลังจากทีครูผู้ สอนได้นําของสือส่งเสริมการเรียนรู้ฯไปประยุกข์ใช้เล่น บทบาทสมมุติ 

เพือให้อารมณ์ของเด็กหญิงนาดีขึนเนือง จากวันทีทําการทดสอบ เครืองมือเด็กหญิงนา 

ได้ร้องให้และมีสภาวะเครียดหลงัจากทีโดยผู้ปกครองกลา่วตกัเตือนมาก่อน เข้าเรียน  
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3.จากผลการวิจัยพบว่า สือส่ง เส ริมการเ รียน รู้ฯนี  ห ลังจากครูผู้ สอนได้ใ ช้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ สอดแทรกไปในการสอน ประจําวนัของกรณีศึกษา เด็กหญิงจีนัน สือส่งเสริม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับเด็กออทิสติกฯนี สามารถประยุกข์ใช้เป็นสือการสอน ในการสอนเด็ก 

ออทิสติกได้ เปรือง กุมทุ( : ) ได้กล่าวว่า“สือการสอน หมายถึงสิงต่างๆ ทีใช้เป็นเครืองมือ 

หรือช่องทาง ทีทําให้การสอน ของครูถึงผู้ เ รียนและทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ 

หรือจดุมุง่หมาย ทีครูผู้สอนวาง ไว้ได้เป็นอย่างดี” 

 

 4.ผู้ วิจยัค้นพบวา่สือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกทีจะทําให้เดก็ออทิสติกเข้า

ใจในเนือหาบริบทในภาพมากน้อยเพียงใดนนัสิงแวดล้อมทีกลุม่เป้าหมายเข้าใจและรับรู้เป็นสิงที

สําคญั เดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นทีมีศกัยภาพทางสมองในช่วงอาย ุ -6 ปีทีได้เข้าศกึษาทีโรงเรียน 

ก็จะเข้าใจรูปแบบ ของบริบทสิงแวดล้อม อีกแบบหนึงและเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นทีมีศกัยภาพ 

ทางสมองในช่วงอายุ  -6ปี ที ไม่ไ ด้ เ ข้าศึกษาทีโรงเ รียน ก็จะเ ข้าใจ รูปแบบของบริบท 

อีกรูปแบบหนึงทีแตกตา่งกนัออกไป 

 

 5.ผู้ วิจัยค้นพบว่าการออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้ฯไม่สามารถใส่ความคิดสร้าง 

สรรค์เข้าไปในตวังานได้มากเท่าทีควรเนืองจากข้อจํากัดในเรืองของความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ 

กบั กลุม่เป้าหมายทีควรต้องได้รับข้อเสนอแนะและนําไปแก้ไขจากผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษา 

และผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการ์ณแบบมีไม่มีส่วนร่วม 

จากผลการวิจยัสามารถแบ่งข้อสรุปได้ดงันี  

 1.สือส่งเสริมการเรียนรู้ฯช่วยให้แพทย์และนักกายภาพ ได้ใช้สือทีมีวสัด ุปลอดภัย 

และเหมาะสม กบัเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นทีมี ศกัยภาพทางสมองช่วงอาย ุ -  ปี 

 2.จากผลการวิจยัพบวา่นกัแก้ไขการพูด คณุรพีกรณ์ เปียมพืช คลินิกพัฒนาการเด็ก 

โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถนําสือสง่เสริมการเรียนรู้ฯ ไปใช้ได้กบัคนไข้เดก็ออทิสติกทีมีพฒันากา 

รภาษาล่าช้าช่วงอายุ  ขวบโดยมีศกัยภาพสมอง  ขวบ ได้ โดยคณุรพีกรณ์ ได้ใช้สือส่งเสริม 

การเ รียน รู้ฯของผู้ วิจัยในการทดสอบเพือประเมินพัฒนาการในการวิ นิจฉัยหาสาเหต ุ

ของอาการพดูช้าโดยมีการซกัประวตัิและตรวจร่างกายคนไข้อย่างละเอียดจากแพทย์ร่วมอยู่ด้วยคุ

ณรพีกรณ์  ได้ใช้สือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ วิจัยฝใช้ทําการสอนให้คนไข้เรียนรู้คําศพัท์ต่างๆ 
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ทีต้องใช้พดูในชีวิตประจําวนัและได้ใช้สอนให้เดก็เรียนรู้คําเหล่านันมาสร้างประโยคทีถูกต้องโดย 

การเรียงลําดับประโยคต่างๆ เช่นเอาสือส่งเสริมการเรียนรู้รูปครูกับนักเรียนและภาพโรงเรียน 

มาเลา่เรืองตอ่เนืองกนัจนจบเพือให้คนไข้ได้ใช้การพดูของตนสือสารกับนักแก้ไขการพูดและนําไป 

ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัได้อย่างถกูต้องคณุรพีกรณ์ได้ประยุกข์ใช้สือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ร่วมกบัเทคนิคในการกระตุ้นฝึกให้คนไข้เดก็ออทิสติกได้เปลง่เสียงเลียนแบบและเชือมโยงเสียงให้ 

เป็นประโยคและคําทีมีความหมาย โดนยึดหลกัการเรียนรู้และพฒันาการทางการพดูของเดก็ปรกติ 

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะทางด้านการศึกษา 

 การออกแบบสือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกในความคิดของผู้ วิจัยมีความคิดเห็น

วา่ควรนําหลกัการทางการออกแบบมาผสมผสานอยู่ในงานให้มากทีสดุ จากทีผู้ วิจัยได้สงัเกตเห็น

สือการเรียนรู้ทีโรงเรียนละอออทิุสหรือมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน์ สือการเรียนเรียนรู้ควรเน้น

จุดเด่นทีภาพ และวัสดเุพือดึงดูดความสนใจให้กับเด็กออทิสติก ในมมุมองของผู้ วิจัยมีความ

คิดเห็นวา่สือสง่เสริมการเรียนรู้ทีใช้อยู่ควรมีตวัหนงัสือให้น้อยและมีรูปภาพให้มากขึน ควรใช้ภาพ

ทีมีลกัษณะชดัเจนและมีสีทีสดใส สําหรับการตอ่ยอดงานวิจัยของผู้ วิจัยควรจัดทําสือส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้มีหมวดหมูที่ชดัเจนและหลากหลายโดยอิงจากการสอนและบทเรียนหรือหลกัในการสอน

ของโรงเรียนเป็นหลกั ควรเผือเวลาในการเก็บข้อมลูและย่อยตวัแปรเพือนํามาปรึกษาหารือกับ

ผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษาให้ถีและบ่อยขึนเพือการผลิตงานทีมีคุณภาพและตอบโจทย์กับ

กลุ่มเป้าหมาย การอ่านหนังสือหรือเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องเป็นสิงทีดีแต่ทังนีงานวิจัยทีมี

กลุม่เป้าหมายเฉพาะเจาะจง ผู้ วิจัยแนะนําว่าควรมาลงพืนทีให้มากเพือเก็บข้อมลูและนําข้อมลู

ดงักล่าวไปประมวลผล เพราะเราจะไม่มีทางทราบถึงหน้างานและสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็น

อย่างไร การลงพืนทีในโรงเรียนอาจดมีูขนัตอนหลายอย่างในการขอเอกสารและการเข้าถึงตวัครู

และการสอบถามผู้ปกครองของเด็กออทิสติก การวางตวัทีดีและการพูดคยุในการพบปะครังแรก

ล้วนเป็นสิงทีสําคญัอย่างมากในงานวิจัยเชิงคณุภาพ เนืองจากถ้าวางตัวไม่ดีการให้ข้อมลู การ

เปิดรับกบัคําถามในช่วงเวลาทีสนทนาอาจได้คําตอบทีกํากวมและได้บทสนทนาทีสนั สําหรับการ

ตอ่ยอดงานวิจยัชินนี ข้อเสนอแนะทางด้านการศึกษา ผู้ วิจัยค้นพบว่าการใส่ความคิดสร้างสรรค์

เข้าไปในงานไม่มากหรือน้อยล้วนทําให้เด็กออทิสติกหันกลับมาสนใจตังใจเรียนและยอมให้

ผู้ เชียวชาญได้ใช้เครืองมือของผู้ วิจัยสอนได้นานและมีความสุขมากขึน เช่นเด็กหญิงจีจีและ

เด็กหญิงนา ได้พยายามขอเครืองมือทืผู้ วิจัยออกแบบนํากลับไปเล่นทีบ้าน และระหว่างทีเล่น

เดก็หญิงจีและเดก็หญิงนาบอกกบัผู้ วิจยัและครูผู้สอนวา่ชอบของเล่นชินนีมาก โดยไม่รู้สึกว่าของ
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เลน่ชินนีเป็นสือส่งเสริมการเรียนรู้ ครูผู้สอนเด็กหญิงจีจีและเด็กหญิงนาได้กล่าวกับผู้ วิจัยว่าสือ

ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น อายุศกัยภาพทางสมอง 3-6 ปีนี สามารถ

เปลียนทศันคติเดก็ออทิสติกให้ชอบบรรยากาศในห้องเรียนได้อย่างมากเพราะการทีพวกเขารับรู้วา่

สิงเหลา่นีทีผู้ วิจยัได้ออกแบบมานันเป็นของเล่นเด็กออทิสติกจะสามารถเรียนได้อย่างมีความสขุ

และมีสมาธิมากขนึนนัเอง 

   

  ผู้ วิจัยค้นพบว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ระดับ

ศกัยภาพสมอง 3-6 ปีนี ไม่สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในงานออกแบบได้เท่าทีควร

เนืองจากข้อจํากดัในเรืองความเหมาะสมและต้องดําเนินการและแก้ไขปรับแก้ตามคําแนะนําของ

ผู้เชียวชาญทงัสองด้าน ได้แก่ ผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษาและผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

การสร้างตวัเลือกในรูปแบบภาพประกอบมาเป็นตวัเลือกให้ผู้ เชียวชาญได้พิจารณาก่อนนําไปผลิต

ควรทํามาหลายๆรูปแบบเพือการผลิตสือทีออกมาตอบโจทย์ทีสดุ ตวัแปรในเรืองของเวลาในการ

ทดสอบวสัดแุละการผลิตล้วนเป็นสิงสําคญั รวมไปถึงสิทธิผู้ ป่วยและความสมคัรใจยินยอมของ

ผู้ปกครองในการทีจะให้เดก็ออทิสติกได้สมัผสัและลองเลน่ของเลน่ชินใหมที่ตา่งไปจากชินเดิม การ

เรียนรู้ในสิงใหม่ๆ  จะนํามาซึงพฒันาการทางสมองทีดีขนึของเดก็ออทิสติก 

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะทางด้านการแพทย์ 

 ผู้ วิจยัได้นําเครืองมือไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายทีโรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ วิจัยค้นพบ

วา่ศิลปะสามารถแทรกเข้าไปในศาสตร์ของการแพทย์ได้อย่างผสมผสานและลงตวั จะเป็นเรืองทีดี

อย่างยิงหากการตอ่ยอดของการวิจยัชินนีสามารถนําไปพฒันาเครืองมือการแพทย์เพือวินิจฉยัหรือ

บําบดัพฒันาการของเดก็ออทิสติกให้ดีขนึ ถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วเดก็ออทิสติกจะไมมี่ทางหาย

จากอาการของโรคทีมีอยู่ในตัวของพวกเขาแต่ผู้ วิจัยมีความเชือและศรัทธาว่าศิลปะสามารถ

เยียวยาความรู้สกึและปลอบประโลมเดก็ออทิสติกให้มีจิตใจทีดีขนึ และเสริมสร้างพัฒนาการให้ดี

ขนึ การทีผู้ วิจยัเห็นเดก็ออทิสติกจะต้องกินยาตลอดชีวิต ทําให้งานวิจยัครังนีผู้ วิจยัมีความหวงัเป็น

อย่างยิงวา่จะมีคนนํางานวิจยัชินนีไปตอ่ยอดเป็นเครืองมือในการช่วยแพทย์วินิจฉัยหรือบําบัดได้ 

หากเพียงแตก่ารตอ่ยอดงานศิลปะให้ขมวดเข้ากบัการบําบดัหรือสง่เสริมทกัษะโดยนําเครืองมือไป

ใช้ทีโรงพยาบาลนนัล้วนต้องผา่นการทดสอบและปฎิบตัิตามข้อเสนอแนะของแพทย์อย่างเคร่งครัด 
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เพือสิทธิผู้ป่วยและการนําเอาเครืองมือใหม่ไปใช้และไม่ได้ผ่านการอนุมตัิจากแพทย์ 100% ล้วน

เป็นเรืองยาก ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าควรปรึกษาแพทย์อย่างเคร่งครัดเพือการพัฒนาเครืองมือทีมี

ประสิทธิภาพ 

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะทางด้านศิลปะการออกแบบเชิงนิเทศศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ 

 สิงทีผู้ปกครองของเดก็ออทิสติกหรือครูผู้สอนควรรู้ล่วงหน้าก่อนทีจะพาเด็กออทิสติก

เข้าไปสูโ่ลกของการใช้สือสง่เสริมการเรียนรู้ทีผา่นการออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ  ก็คือ ต้องไม่ท้อใจ

ง่ายๆ เพราะเด็กออทิสติกจะมีกําแพงกันขวางตัวเขาเองกับโลกภายนอก เป็นความบกพร่อง

ทางการสือสาร ปัญหาการประมวลความรู้สกึ ปัญหาของประสาทสมัพันธ์ ภาวะปัญญาบกพร่อง 

ความก้าวร้าว ปัญหาทางสมาธิ ซึงจะต้องใช้ความพยายามหลายครัง ไป หรือทะลทุะลวงเข้าไป 

เพือเข้าใจเขาวา่ อะไรเป็นสาเหต ุอะไรจะเป็นสิงทีช่วยเขา การทําซําต้องมีมากกว่าเด็กทัวไป ต้อง

ทําให้บทเรียนง่าย แตกบทเรียนให้เป็นขนัตอน และให้เรียนรู้ทีละเลก็ทีละน้อย การใช้ภาพประกอบ

ใหม่ๆ  ใสล่งไปในสือสง่เสริมการเรียนรู้หรือการใช้วสัดใุหม่ๆ ใส่ลงไปในวสัด ุสิงทีต้องคํานึงถึงหาก

จะนําไปตอ่ยอดก็คือการยอมรับของเด็กออทิสติก ผู้ วิจัยแนะนําว่าควรศึกษานิสยัและพฤติกรรม

ของเดก็ออทิสติกให้ละเอียดและถีถ้วนไมว่า่จะเป็นการสงัเกตการณ์เองหรือสอบถามจากครูผู้สอน 

เดก็ออทิสติกมกัมีคําถามถึงสิงใหม่ๆและต่อต้านสิงใหม่ๆทีเข้ามาให้เด็กออทิสติกได้รู้สึก การใช้

ภาพประกอบทีออกแบบมาในรูปแบบใหม่ๆ ควรคงไว้ซึงรูปแบบเก่าอยู่บ้างแล้วค่อยๆนํารูปแบบ

ใหม่ๆแท รกซึมเ ข้ าไปในงานออก แบบ เพราะเด็ก ออทิสติ กไม่ชอบการเปลียนแปลง  

  ในกรณีเราทําอะไรไปแล้วเด็กออทิสติกมกัจะจําได้ดีมากดงันันควรศึกษาพฤติกรรม

ของเดก็ออทิสติกทีต้องการจําออกแบบเครืองมือให้ดีและถีถ้วน ในเรืองของวสัด ุพืนผิวตา่งๆล้วนมี

ผลอย่างมากกบัเดก็ออทิสติก เดก็ออทิสติกบางคนกลวัพืนผิวนิม เดก็ออทิสติกบางคนกลวัผ้าแบบ

ชนิดขนๆมีใย เป็นต้น ไมค่วรไปบงัคบัให้เดก็ออทิสติกลองเลน่เครืองมือทีออกแบบมาหากเครืองมือ

นนัผลิตจากวสัดทีุเด็กออทิสติกกลวั เพราะระบบสมองของเด็กออทิสติกจะจําได้แม่นยํากว่าคน

ปรกติมาก ถ้าเราทําให้เดก็ออทิสติกกลวัแล้วไมว่า่เวลาจะผา่นไปนานอีกหลายปี เดก็ออทิสติกกย็งั

จําได้ว่ากลวัของเล่นชินนี อาจทําให้เกิดปมในจิตใจของเด็กออทิสติกได้ แม้ว่าการออกแบบสือ

สง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกชินนีจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่มากเพราะติดเรืองของ

ความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ การใช้ผ้าในการผลิตสือส่งเสริมการเรียนรู้คือสิง

สําคญัทีสดุในการทํางานวิจยัครังนี ผู้ วิจยัได้ทดลองใช้ผ้าดิบเพือประหยดัต้นทนุในการหาวสัดแุละ
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พืนผิวของผ้าดแูขง็แรงแตข้่อเสียอย่างมากของผ้าชนิดนีคือผ้าจะไม่คงรูปทรงเดิมและยับง่าย การ

พิมพ์ผ้าบนพืนผิวผ้าทีมีลกัษณะคล้ายผ้าดิบนัน ทําให้งานมีสีหม่นลงและไม่สดใส หากต้องการ

พิมพ์ผ้าบนผ้าดิบควรปรับโทนสีในคอมพิวเตอร์ให้สว่าง 1-2 ระดบัก่อนพิมพ์ผ้า และผ้าทวิลนุ่มก็

เป็นอีกทางเลือกหนึงสําหรับผู้ ทีต้องการต่อยอดนํางานวิจัยชินนีไปผลิต ผ้าชนิดนีในการผลิตนัน

ผู้ วิ จัย ไม่ ต้ อ ง เ สีย เ ว ลา ป รั บ สี ใ ห้ สว่ าง เ ห มือ น ผ้ าดิ บ  ก า ร พิ ม พ์ ผ้า ลง บน ผ้า ท วิ ลนุ่ ม 

ล้วนเป็นตัวเลือกทีดีทีสดุ แต่สิงทีทําให้งานวิจัยครังนีควรนําไปต่อยอดมากทีสุดผู้ วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า การช่วยเหลือเด็กๆ นีเหล่าให้ไม่ให้เป็นภาระของสังคมและช่วยให้เด็กเหล่านี 

ไม่ โ ต ไ ป เ ป็ น ปั ญ ห า ข อ ง สังค ม  ส า ม า ร ถ เ ผ ชิ ญ ชี วิ ต ไ ด้ กับ ค น ป ร ก ติ แ ล ะ ใ ช้ ชี วิ ต ไ ด้ 

กับคนปรกติสิงเหล่านีเป็นสิงสําคญัและเป็นสิงทีจะเกิดผลประโยชน์ต่อเด็กออทิสติกมากทีสุด  

  

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ  

สําหรับการพัฒนาเครืองมือสือส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กออทสิติก 

  การพัฒนารูปแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกให้สมบูรณ์แบบใน

ความคิดของผู้ วิจัยนัน ผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรออกแบบสือทีพัฒนาศักยภาพของ 

เด็กออทิสติกระยะเบืองต้น  3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา,ด้านสงัคมและด้านพฤติกรรม ผู้ วิจัยได้มี

โอกาสทดลองงานออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้นทีส่งเสริม

ทกัษะทางด้านสงัคมของเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นระดบัศกัยภาพสมอง 3-6 ปี เนืองจากตวัแปร

เรืองระยะเวลาในการออกแบบเครืองมือของผู้ วิจัยมีจํากัดและอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

ของผู้ วิจยั อ.ดร ธนาทร เจียรกลุ ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ควรออกแบบสือส่งเสริมเน้นความสําคญัไป

ทางด้านใดด้านหนึงมากกว่าทีจะออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีจะส่งเสริมศกัยภาพทุกด้าน 

เนืองด้วยตวัแปรเรืองเวลาจึงสมควรอย่างยิงทีจะทําสือส่งเสริมพัฒนาการด้านในด้านหนึงก็พอ 

อย่างไรก็ตามสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกทีจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้เด็ก

ออทิสติกระยะเบืองต้นทีมีศกัยภาพทางสมอง -  ปี ในปัจจุบันทางโรงพยาบาลและศนูย์การ

เรียนรู้สําหรับเด็กพิเศษยังต้องสงัสือการเรียนรู้ดังกล่าวจากต่างประเทศและยังจํายอมให้เด็ก 

ออทิสติกใช้สือการเรียนการสอนทีเด็กปรกติใช้กัน ถึงแม้ว่าเด็กออทิสติกระยะเบืองต้นจะไม่มี

พฤติกรรมทางอารมณ์ทีรุนแรง อย่างไรก็ตามการเข้าใจถึงเนือหา,ความเหมาะสมและความ

ปลอดภัย ของเด็กออทิสติกยังคงเป็นสืงทีควรไปศึกษาเพิมเติมและนําไปพัฒนาต่อไป  

  จากประสบการณ์ทีผู้ วิจยัได้ลงพืนทีเกียวกบัศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกและ

โรงพยาบาลทีศนูย์พัฒนาการเด็กพิเศษแล้วนัน ข้อค้นพบทีผู้ วิจัยได้ค้นพบเกียวกับการดแูลเด็ก
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พิเศษคือ การใช้ศิลปะบําบดัมาเสริมพฒันาการของเดก็พิเศษ ความน่าสนใจของศิลปะบําบัดคือ

เดก็ทีมีอาการสมาธิสนัเทียมจากการเล่นโทรศพัท์และแทปแลตนันมีอารมณ์ทีเย็นลงหลงัจากได้

ระบายสีหรือร้องเพลงอย่างไรก็ตามหลงัจากทีการบําบัดทีโรงพยาบาลเสร็จสินลงแล้วในสปัดาห์

ต่อมาเราจะพบว่าเด็กทีมีอาการสมาธิสนัเทียมคนดงักล่าวกลับมาให้แพทย์ดูอาการมีอาการ 

ทีเหมือนเดิมเนืองจากผู้ ปกครองของเด็กคนดังกล่าวมีความเชือว่าการให้ลูกดูจอมือถือ  

หรือแทปแลทโดยเข้าใจวา่เกมในเครืองมือสือสารดงักลา่วเป็นเกมทีพฒันาทกัษะทางภาษากบัเดก็  

ผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์กลา่วกบัผู้ วิจยัวา่ “ไมว่า่การบําบดัหรือรักษาจะดีเพียงใดแตค่นทีจะ

สามารถทําให้ทกัษะของเดก็ดีและหายจากสมาธิสนัได้นันคือพ่อแม่และคนรอบข้าง พวกเขาต้อง

เปลียนความคิดทีว่าอินเตอร์เนตสามารถสอนและพัฒนาพัฒนาการของลูกเขาได้ จริงอยู่ว่า

อินเตอร์เน็ตมีข้อมูลทีรอบด้าน แต่คนทีจะช่วยกรองและสอนเด็กๆคือพ่อแม่ ไม่ใช่ให้ลูกติดจอ

แล้วต้วเองก็ติดจอ นอกจากจะทําให้สมองเจริญเติบโตช้าแล้ว ยงัทําให้สายตาแย่ก่อนวยัอนัควรอีก

ด้วย” สิงเหลา่นีทําให้ผู้ วิจัยได้ข้อค้นพบใหม่ว่าการออกแบบเครืองสือส่งเสริมพัฒนาการสําหรับ

เด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ควรแบ่งเป็นเครืองมือทีผู้ ปกครองสามารถใช้ได้ด้วยและควรให้

เครืองมือเหล่านันมีปฏิสมัพันธ์กับเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเพือส่งเสริมทักษะทางด้านสงัคม 

และความสัมพัน ธ์ในครอบครัว ผู้ วิจัยได้ นําเอาบทความของดร .วรนาท รักสกุลไทย 

นกัวิชาการผู้เชียวชาญทางด้านการศกึษาเดก็ปฐมวยั ทีเกียวกับการติดจอโทรศพัท์ สรุปใจความ

ได้ดังนื  ในทุกวนันีสมรรถนะของเด็กไทยทัง  ด้าน ตํากว่ามาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ

เคลือนไหวทกัษะด้านสงัคม ทกัษะด้านอารมณ์ ทกัษะด้านการคิดและสติปัญญา ทักษะทางด้าน

การสือสาร ทกัษะทางด้านจริยธรรมและทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลวิจยันีตอกยําชัดเจนว่า 

ในช่วงทศวรรษทีผา่นมา รูปแบบการเลียงดลูกูของพ่อแม่ยุคใหม่ได้ใช้อปุกรณ์สือสารหลากหลาย

ชนิดเข้ามามีส่วนให้เด็กได้แตะต้องสมัผสัซึงเป็นสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีพ่อแม่แม้จะมีความ

ตระหนกัแตอ่าจไมร่ะมดัระวงั ดอ็กเตอร์วรนาท ชีวา่ โดยทวัไปอตัราเดก็อนบุาลทีมีอาการสมาธิสนั

ในแตล่ะห้องเรียนจะมีเฉลียอยู่ทีร้อยละ  แต่ตอนนีเพิมขึนเป็นร้อยละ - มากขึนจนน่าเป็น 

ห่วง ศิลปะและการเลน่สือโดยทีผู้ เล่นกับผู้สอนมีปฎิสมัพันธ์กันจะช่วยลดอตัราการเกิดสมาธิสนั

และทําให้เดก็มีพฒันาการทางอารมณ์ทีดียิงขนึ 

 

ข้อสรุปการใช้ผ้ากํามะหยีในสือการเรียนรู้ที 1 

  จากคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษารอง รศ.ประภากร สคุนธมณี ใจความวา่ 

“สือศิลปะไมจํ่าเป็นต้องอยู่กรอบเสมอไป เชน่เราจะทําสือรูปต้นไม้ ก็ไมจํ่าเป็นต้องวาดต้นไม้ให้อยู่
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ในกรอบ ต้นไม้มีหลายฟอร์ม เราสามารถทําต้นไม้ให้มีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปได้ โดยให้ยดึ

ลกัษณะของต้นไม้นนัๆเป็นลกัษณะแล้วใสต่วัตนของเราเข้าไป การนํานิเทศศิลป์มาบรูณาการกบั

ประยกุต์ศิลป์นนั ต้องคํานึงถงึด้านทศันธาต ุด้านความรู้สกึ รูปทรงทีใหญ่เกินจริง หรือเลก็เกินจริง

นนั มีผลตอ่ความรู้สกึนกึคิดของผู้ รับสือเช่นกนั” รศ.ประภากร สคุนธมณี ได้แนะนําให้ผู้ วิจยั

ทดลองออกแบบให้วตัถใุหญ่กวา่ขนาดของเลน่ปรกตทิวัไปและนําไปปรึกษาผู้เชียวชาญทางด้าน

การแพทย์และทางด้านการศกึษาควบคูก่นัไป หลงัจากได้แนวคิดการทําสือจากผ้ากํามะหยีจาก

อาจารย์ทีปรึกษารองของผู้ วิจยั คือ รศ.ประภากร สคุนธมณี ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดดงักลา่วไปปรึกษา

และฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศกึษาจึงได้ข้อสรุปของการพฒันา

งานครังที 1 ทีการออกออกแบบสือการเรียนรู้ที 1 ทีใช้ผ้ากํามะหยีทีมีขนาดประมาณผา่มือเดก็ 

ออทิสติก -  ปี  หลงัจากผลิตเครืองมือของการพฒันางานครังที 1 แล้วผู้ วิจยัได้รับข้อเสนอแนะ

เพิมเตมิจากผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ (นกักายภาพบําบดั) ใจความสําคญัวา่ “ของเลน่ควร 

มีขนาดใหญ่กวา่มือของเดก็อีกนิดนึงเพราะวา่เดก็จะสามารถฝึกการใช้กล้ามเนือมดัเลก็มดัใหญ่ไป

ด้วยในขณะทีเลน่สือคงจะดีไมน้่อยทีสือการเรียนรู้ทีผู้ วิจยั สามารถบําบดัและสง่เสริมการพฒันา

พฤติกรรมของเดก็ออทิสติกให้ดีขนึหากขนาดใหญ่ขนึกวา่นี” หลงัจากได้รับข้อเสนอแนะผู้ วิจยัจึง

ได้พฒันางานครังที 2 ให้ของเลน่ของสือการเรียนรู้ที 1 มีขนาดใหญ่กวา่ มือเดก็ออทิสติกเลก็น้อย 

ประมาณ -  นิว  

  จากบทการอธิบายข้างต้นคือข้อสรุปและสาเหตขุองการออกแบบสือสง่เสริมการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้น ช่วงศกัยภาพสมอง 3-6 ปี ทีอธิบายสาเหตขุอง

กระบวนการออกแบบโดยการใช้ผ้ากํามะหยี 

 

ข้อสรุปการพมิพ์ผ้าในสือการเรียนรู้ที 2  

  ผู้ วิจัยได้พิมพ์ภาพประกอบในสือการเรียนรู้ที 2 ลงในผ้า 2 ชนิดได้แก่ ผ้าแคนวาส 

และผ้าทวิลอย่างไรก็ตามระหวา่งทีผู้ วิจยัได้ทดลองใช้ผ้าทงั 2 ชนิดแล้วผู้ วิจยัได้ข้อสรุปดงันี 

 

ผ้าแคนวาส 

ผู้ วิจัยได้รับคําแนะนําจากร้านพิมพ์ผ้า Pinn Creative studio สาขาพระรามเก้ ใจความว่า หาก

ต้องการวัสดทีุแข็งแรงทนทานและมีความหนาผ้าแคนวาสจะเป็นตวัเลือกทีเหมาะสมทีสดุหาก

ต้องการจะสร้างงานจิตรกรรม สีนํามนั เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลงัจากทีผู้ วิจยัได้พิมพ์ภาพประกอบ

ของสือที 2 ผู้ วิจยัค้นพบว่า ผ้าแคนวาสทิงพืนผิวของสีและตวัภาพประกอบ ทําให้สีและลกัษณะ
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ของภาพประกอบไมเ่สมอกนั และหลงันําผ้าแคนวาสไปซกัผ้าแคนวาสไมส่ามารถคืนรูปของเล่นได้

เหมือนเดิม ยงัคงทิงร่องรอยพบัไว้ทีตวังาน ทําให้งานของผู้ วิจยัมีสีสนัทีไมน่่ามอง 

 

ผ้าทวลิแบบนุ่ม 

 

หลังจากทีเกิดปัญหาการทิงรอยยับของผ้าแคนวาส ผู้ วิจัยได้นําปัญหาดงักล่าวไปปรึกษากับ

เจ้าหน้าทีประจําร้านพิมพ์ผ้า Pinn Creative studio สาขาพระราม  จึงได้ข้อเสนอแนะวา่ควรพิมพ์

ภาพประกอบของสือที 2 โดยใช้ผ้าทวิลแบบนุ่มเนืองจากจะได้สีทีชดัเจนมากขนึและลดปัญหาการ 

ทิงรอยพบัไว้ทีตวังาน  

ด้วยเหตนีุการออกแบบสือสง่เสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ช่วง

อายุศกัยภาพสมอง 3-6 ปี จึงได้ข้อสรุปทีการพิมพ์ภาพประกอบของสือที 2 เรืองการเรียงลําดบั 

เหตกุารณ์ ไว้ทีการพิมพ์ภาพประกอบลงบนผ้าทวิลแบบนุ่ม เนืองด้วยสาเหตุ ทีผู้ วิจัยต้องการ 

รักษารูปทรงของงานให้ไมมี่การผิดเพียนและยบัและผู้ วิจยัต้องการให้สีของงานในสือส่งเสริมการ

เรียนรู้สําหรับเดก็ออทิสติกระยะเบืองต้นช่วงอายุสมอง 3-6 ปีนี มีสีทีสดใสตรงกับรูปแบบทีผู้ วิจัย

ออกแบบไว้ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

กระบวนการทดลองออกแบบเครืองมอื 
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ภาพสือสง่เสริมการเรียนรู้ภาพเด็กทารกในการพฒันางานครังที 1 และ 2 
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ภาพสือสง่เสริมการเรียนรู้ในการพฒันางานครังที 2 
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ห้องเรียนของกรณีศกึษาเด็กหญิงจี ในสถานการณ์ทีมีสือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้วิจยัวางไว้ใน 
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ภาพสือสง่เสริมการเรียนรู้ในการพฒันางานครังที 2 ในเกมเรียงลาํดบัเหตกุารณ์ 

 



169 

 

 

 
 

ห้องเรียนของกรณีศกึษาเด็กหญิงจี ในสถานการณ์ทีเด็กหญิงจีเลน่เสร็จแล้ว 
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การทดลองเรืองการเย็บและการพิมพ์ผ้า 
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ห้องเรียนของกรณีศกึษาเด็กหญิงจี ในสถานการณ์ทีเด็กหญิงจีเลน่เสร็จแล้ว โดยมีครูผู้สอนชว่ยด ู
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รายละเอียดตวัละคร และ สิงของทีใช้ทดสอบเครืองมือกบักรณีศกึษาเด็กหญิงจ ี

 

 

 

 

 
รายละเอียดตวัละคร และ สิงของทีใช้ในสือสง่เสริมการเรียนรู้ ในการพฒันางานครังที 1 

 



173 

 

 
ทดสอบเครืองมือกบักรณีศกึษาเด็กหญิงจี  

 

 
ผู้ วิจยัได้ทดลองเย็บและผลิตเครืองมือในรูปแบบตา่งๆ 
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ภาพร่างของการออกแบบสือที  ในเกมคนสตัว์ สิงของ ในลายเส้นของรูปแบบที  



175 

 

 
ภาพสือการเรียนรู้ของผู้วิจยัได้ถูกนํามาทดสอบและวางร่วมกบัของเลน่ทีศนูย์การเรียนรู้ 

 

 
ภาพ การทดลองระบายสีโปสเตอรและอะคลิลิก ทีผู้วิจยัต้องการนําไปใส ่ 

ในการออกแบบภายใต้แนวความคดิการออกแบบลายเส้นของ อาจารย์ประหยดั พงษ์ดํา 
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การทดสอบพิมพ์ผ้สในลกัษณะผ้าทีแตกตา่งกนั คอืผ้าแคนวาส กบัผ้าทวิล 
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ภาพผู้วิจัยกําลงัเตรียมเอาสือการเรียนรู้ไปให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการแพทยต์รวจ 

 

 

 
ภาพเครืองมือทงัหมดทีนํามาให้ผู้ เชียวชาญทางด้านการศกึษาตรวจก่อนจะไปใช้สอนเด็กหญิงนา 
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ภาพผู้วิจัยกบัผู้เชียวชาญทางด้านการแพทย์ 

 
ภาพการนําเสนอผลงานของผู้ วิจัย  
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