บทที 5

สรุป และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรืองการสร้ างสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ น
ทีมีศกั ยภาพสมองช่วง - ปี นี จากช่วงเวลาทีผู้วิจัยทําการศึกษาและสํารวจของเล่นทีช่วยเสริ ม
พัฒนาการทักษะต่างๆทีจําหน่ายในท้ องตลาดในประเทศไทยพบว่าของเล่นสําหรับเด็กออทิสติก
ทีมีเนือหาสอดคล้ องเข้ ากับ บริบทประเทศไทยนันมีได้ น้อยเป็ นสิงเหล่านีล้ วนเป็ นแรงบันดาลใจใน
การสร้ างการออกแบบสือส่งเสริมทักษะสําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นช่วงศักยภาพสมอง3-6ปี
ทีมีการนําเอาบริบทความเป็ นไทยใส่เข้ าไปในรูปแบบสือหลังจากทีผู้วิจยั ได้ นําเครืองมือสือส่งเสริ ม
การเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสรยะเบืองต้ นช่วงอายุสมอง 3-6ปี ไปทดลองใช้ กับกรณีศึกษาทังหมด 5
คน ด้ วยรูปแบบการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนรวม โดยผลงานชินนีทีผู้วิจัยได้ ทํา
การออกแบบให้ ภาพประกอบทีใช้ ในสือมีภาพลักษณ์ของของความเป็ นไทย ก็เพือต้ องการให้ เด็ก
ออทิสติกทีมีพฒ
ั นาการ และการเรียนรู้ทางด้ านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองช้ าเพราะ ไม่เข้ าใจ
ถึงเรื องราวในภาพ ได้ เข้ าใจมากขึน หลังจากที นําไปใช้ กับกรณีศึกษาทัง5 คน ผู้วิจัยค้ นพบว่า
กรณีศกึ ษาทัง 5 คน รู้สกึ คุ้นเคยกับภาพประกอบทุกภาพทีผู้วิจัยได้ ออกแบบมาในสือส่งเสริ มการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นช่วงอายุศกั ยภาพสมอง 3-6ปี ผู้วิจยั ค้ นพบว่ากรณีศึกษา
ทัง 5 คนเข้ าใจ ในเนือหาในสือของผู้วิจัยทุกสือ จากการบอกเล่าของครูผ้ สู อนทีสอนเด็กหญิ งจีจี
และเด็กหญิงนาแล้ วทําให้ ผ้ วู ิจัยทราบได้ ว่าสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ทีผู้วิจัยออกแบบมานี แล้ วทําให้
เด็กออทิสติก ระยะเบืองต้ น หรื อ ระดับ High fuction สามารถเกิดการกระตุ้น และพัฒนาการ
เรียนรู้ทีจะทําให้ พฒ
ั นาการทางสมองตอบสนองทีดี หลังจากได้ เล่นเครื องมือของผู้วิจัย ของเล่น
ของเล่นทีมีลกั ษณะการจับคู่ คนสัตว์ สิงของทีผู้วิจัยออกแบบมานันจะช่วยเสริ มพัฒนาการ ทีดี
สําหรับเด็ก ออทิสติกระยะเบืองต้ น หรือ อาการ High Fuction ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษาและ
ผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์ได้ มีความเห็นเหมือนกันว่า การออกแบบของเล่นหรื อ สือส่งเสริ ม
การเรียนรู้ทีมีเนือหาสอดคล้ องกับบริบทของประเทศไทยทีผลิตเพือ เด็กออทิสติกอย่างทีผู้วิจัยได้
ออกแบบมานี สามารถเป็ นต้ น แบบ เครื องมือช่ว ยคัดกรองอาการ และบํ าบัดอาการ,พัฒนา
พัฒนาการของคนไข้ เด็กออทิสติกได้ จากการนําไปทดลองใช้ ที โรงพยาบาล และศูนย์การเรี ยนรู้
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สําหรับเด็กพิเศษ การเล่นของเล่น หรื อสือ นันจะช่วยเสริ ม พัฒนาการทีดี สําหรับเด็กออทิสติก
ผู้วิจยั ได้ ทําการสรุปผลและข้ อเสนอแนะไว้ ดงั นี
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตการ์ ณแบบมีส่วนร่ วม
จากผลการวิจยั สามารถแบ่งข้ อสรุปได้ ดงั นี
1.กรณี ศึก ษาเด็ก หญิ ง จี และเด็ก หญิ งนาเนื องด้ ว ยพฤติ ก รรมและระดับ อาการ
ของเด็ก ทัง คนมีข้อแตกต่างที เด่น ชัดคือ ศักยภาพทางสมอง และความสามารถทางภาษา
ผลการวิจยั พบว่าเด็กทังสองคนสามารถเข้ าใจตัวภาพในสือส่งเสริมการเรียนรู้และครูผ้ สู อนสามาร
ถนําไปใช้ สอนได้ จริงตามแบบแผนการสอนในการบําบัดและรักษาอาการออทิสติกผลการวิจยั พบว่
าสือ ที ออกแบบมามีวัสดุ ทีปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก ออทิสติก หลังจากการผ่านการแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะ ของผู้เชี ยวชาญทางด้ านการศึ ก ษาแล้ วผู้เชี ยวชาญให้ ข้ อสัน นิ ฐ าน
ว่า สื อส่ง เสริ มการเรี ย นรู้ ที มี ก ารนํ า เอาบริ บ ทความเป็ นไทย ที สอดแทรกเข้ าไปในเนื อหานี
มีค วามเป็ นไปได้ สูง ที ทางศูน ย์ ก าร ศึก ษาเด็ก พิ เ ศษนี จะนํ า สื อมาใช้ งานกับ เด็ก ออทิ ส ติ ก
และสามารถใช้ สือดังกล่าวส่งเสริ มการสอนในรู ป แบบต่า งๆที ครู ผ้ สู อนจัดทํ าขึนเพื อส่งเสริ ม
และบําบัดพฤติกรรมของ เด็กออทิสติก
2.จากผลการวิจัย พบว่าสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สํา หรับ เด็ก ออทิ สติ ก ระยะเบื องต้ น
ทีมีศกั ยภาพทางสมอง - ปี นี สามารถนําเข้ าไปประยุกต์ใช้ ในกิจ กรรมการเล่นบทบาทสมมุติ
(Role Play) ได้ ดร.แพง ชิ น พงศ์ ไ ด้ เ ขี ย นบทความเกี ยววกับ การเสริ ม สร้ างพัฒ นาการ
ให้ เ ด็ก ด้ วยการ ใช้ กิ จ กรรมบทบาท สมมุติไว้ ว่ากิ จ กรรมการเล่น บทบาทสมมุติ เ ป็ นกิ จ กรรม
หนึ งที เปิ ด โอกาศ ให้ เด็ก ได้ แ สดงออก ทางอารมณ์ ทางจิ น ตนาการและการใช้ ความรู้ สึก
นึ ก คิ ด อย่ า งเต็ ม ที โดยผ่ า น บทบาทต่ า งๆ ของตัว ละครที คุณ พ่ อ คุณ แม่ ได้ ร่ ว มกั น คิ ด
และสร้ างขึ นมา(ดร.แพง ชิ น พงศ์ , เสริ มสร้ างพั ฒ นาการให้ ลูก รั ก ด้ วยการใช้ กิ จ กรรม
บทบาทสมมุติ, http://mothercorner.com/index.php?topic=924.0;wap2 เข้ าถึง เมื อ
พฤศจิ ก ายน
) ผลการวิ จัย พบว่า กรณี ศึก ษาเด็ก หญิ งนามีพัฒนาการ ทางด้ า นอารมณ์
ที ดีขึนหลัง จากที ครู ผ้ สู อนได้ นํ าของสือส่งเสริ ม การเรี ย นรู้ ฯไปประยุก ข์ใ ช้ เล่น บทบาทสมมุติ
เพื อให้ อ ารมณ์ ข องเด็ก หญิ งนาดี ขึนเนื อง จากวัน ที ทํ าการทดสอบ เครื องมื อ เด็ก หญิ ง นา
ได้ ร้องให้ และมีสภาวะเครียดหลังจากทีโดยผู้ปกครองกล่าวตักเตือนมาก่อน เข้ าเรียน
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3.จากผลการวิ จั ย พบว่ า สื อส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ ฯนี หลั ง จากครู ผู้ สอนได้ ใช้
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สอดแทรกไปในการสอน ประจําวันของกรณีศึก ษา เด็กหญิ งจี นัน สือส่งเสริ ม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สําหรับเด็กออทิสติกฯนี สามารถประยุกข์ใช้ เป็ นสือการสอน ในการสอนเด็ก
ออทิสติกได้ เปรือง กุมทุ (
: ) ได้ กล่าวว่า“สือการสอน หมายถึงสิงต่างๆ ทีใช้ เป็ นเครื องมือ
หรื อช่องทาง ที ทํ าให้ ก ารสอน ของครู ถึงผู้เ รี ย นและทํ าให้ ผ้ เู รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ตามวัตถุป ระสงค์
หรือจุดมุง่ หมาย ทีครูผ้ สู อนวาง ไว้ ได้ เป็ นอย่างดี”
4.ผู้วิจยั ค้ นพบว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกทีจะทําให้ เด็กออทิสติกเข้ า
ใจในเนือหาบริบทในภาพมากน้ อยเพียงใดนันสิงแวดล้ อมทีกลุม่ เป้าหมายเข้ าใจและรับรู้เป็ นสิงที
สําคัญ เด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นทีมีศกั ยภาพทางสมองในช่วงอายุ -6 ปี ทีได้ เข้ าศึกษาทีโรงเรียน
ก็จะเข้ าใจรูปแบบ ของบริบทสิงแวดล้ อม อีกแบบหนึงและเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นทีมีศกั ยภาพ
ทางสมองในช่ ว งอายุ -6ปี ที ไม่ ไ ด้ เข้ าศึ ก ษาที โรงเรี ยน ก็ จ ะเข้ าใจรู ป แบบของบริ บท
อีกรูปแบบหนึงทีแตกต่างกันออกไป
5.ผู้วิจัย ค้ น พบว่าการออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ฯไม่สามารถใส่ความคิดสร้ าง
สรรค์เข้ าไปในตัวงานได้ มากเท่าทีควรเนืองจากข้ อจํากัดในเรื องของความเหมาะสมทีจะนําไปใช้
กับ กลุม่ เป้าหมายทีควรต้ องได้ รับข้ อเสนอแนะและนําไปแก้ ไขจากผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษา
และผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตการ์ ณแบบมีไม่ มีส่วนร่ วม
จากผลการวิจยั สามารถแบ่งข้ อสรุปได้ ดงั นี
1.สือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ฯช่วยให้ แพทย์และนักกายภาพ ได้ ใ ช้ สือทีมีวสั ดุ ปลอดภัย
และเหมาะสม กับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นทีมี ศักยภาพทางสมองช่วงอายุ - ปี
2.จากผลการวิจยั พบว่านักแก้ ไขการพูด คุณรพีกรณ์ เปี ยมพืช คลินิกพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถนําสือส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ไปใช้ ได้ กบั คนไข้ เด็กออทิสติกทีมีพฒ
ั นากา
รภาษาล่าช้ าช่วงอายุ ขวบโดยมีศกั ยภาพสมอง ขวบ ได้ โดยคุณรพี กรณ์ ได้ ใช้ สือส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ฯของผู้ วิ จั ย ในการทดสอบเพื อประเมิ น พั ฒ นาการในการวิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ
ของอาการพูดช้ าโดยมีการซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้ อย่างละเอียดจากแพทย์ร่วมอยู่ด้วยคุ
ณรพีก รณ์ ได้ ใ ช้ สือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ของผู้วิจัยฝใช้ ทํ าการสอนให้ คนไข้ เรี ยนรู้ คําศัพท์ ต่างๆ
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ทีต้ องใช้ พดู ในชีวิตประจําวันและได้ ใช้ สอนให้ เด็กเรียนรู้คําเหล่านันมาสร้ างประโยคทีถูกต้ องโดย
การเรี ยงลําดับประโยคต่างๆ เช่น เอาสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้รูปครู กับ นัก เรี ย นและภาพโรงเรี ย น
มาเล่าเรืองต่อเนืองกันจนจบเพือให้ คนไข้ ได้ ใช้ การพูดของตนสือสารกับนักแก้ ไขการพูดและนําไป
ใช้ ในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้ อย่างถูกต้ องคุณรพีกรณ์ได้ ประยุกข์ใช้ สือส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ร่วมกับเทคนิคในการกระตุ้นฝึ กให้ คนไข้ เด็กออทิสติกได้ เปล่งเสียงเลียนแบบและเชือมโยงเสียงให้
เป็ นประโยคและคําทีมีความหมาย โดนยึดหลักการเรี ยนรู้และพัฒนาการทางการพูดของเด็กปรกติ
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะทางด้ านการศึกษา
การออกแบบสือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกในความคิดของผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าควรนําหลักการทางการออกแบบมาผสมผสานอยู่ในงานให้ มากทีสุด จากทีผู้วิจัยได้ สงั เกตเห็น
สือการเรียนรู้ทีโรงเรียนละอออุทิสหรือมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทร์ วิโรจน์ สือการเรี ยนเรี ยนรู้ควรเน้ น
จุดเด่น ที ภาพ และวัสดุเ พื อดึงดูดความสนใจให้ กับ เด็ก ออทิ สติก ในมุมมองของผู้วิจัย มีความ
คิดเห็นว่าสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีใช้ อยู่ควรมีตวั หนังสือให้ น้อยและมีรูปภาพให้ มากขึน ควรใช้ ภาพ
ทีมีลกั ษณะชัดเจนและมีสีทีสดใส สําหรับการต่อยอดงานวิจัยของผู้วิจัยควรจัดทําสือส่งเสริ มการ
เรียนรู้ให้ มีหมวดหมูท่ ีชัดเจนและหลากหลายโดยอิงจากการสอนและบทเรียนหรือหลักในการสอน
ของโรงเรี ยนเป็ นหลัก ควรเผือเวลาในการเก็บข้ อมูลและย่อยตัวแปรเพือนํามาปรึกษาหารื อกับ
ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึก ษาให้ ถีและบ่อยขึนเพือการผลิตงานทีมีคุณภาพและตอบโจทย์กับ
กลุ่มเป้ าหมาย การอ่านหนังสือหรื อเอกสารงานวิจัย ทีเกี ยวข้ องเป็ นสิงที ดีแต่ทังนีงานวิจั ย ที มี
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยแนะนําว่าควรมาลงพืนทีให้ มากเพือเก็บข้ อมูลและนําข้ อมูล
ดังกล่าวไปประมวลผล เพราะเราจะไม่มีทางทราบถึงหน้ างานและสถานการณ์ ปัจ จุบัน ว่าเป็ น
อย่างไร การลงพืนทีในโรงเรี ยนอาจดูมีขนตอนหลายอย่
ั
างในการขอเอกสารและการเข้ าถึงตัวครู
และการสอบถามผู้ปกครองของเด็กออทิสติก การวางตัวทีดีและการพูดคุยในการพบปะครังแรก
ล้ วนเป็ นสิงทีสําคัญอย่างมากในงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ เนืองจากถ้ าวางตัวไม่ดีการให้ ข้อมูล การ
เปิ ดรับกับคําถามในช่วงเวลาทีสนทนาอาจได้ คําตอบทีกํากวมและได้ บทสนทนาทีสัน สําหรับการ
ต่อยอดงานวิจยั ชินนี ข้ อเสนอแนะทางด้ านการศึกษา ผู้วิจัยค้ นพบว่าการใส่ความคิดสร้ างสรรค์
เข้ าไปในงานไม่มากหรื อน้ อยล้ วนทํ าให้ เ ด็ก ออทิ สติก หัน กลับ มาสนใจตังใจเรี ย นและยอมให้
ผู้เ ชี ยวชาญได้ ใ ช้ เ ครื องมือของผู้วิจัย สอนได้ น านและมีความสุขมากขึน เช่น เด็ก หญิ งจี จี และ
เด็กหญิ งนา ได้ พยายามขอเครื องมือทื ผู้วิจัย ออกแบบนํ ากลับไปเล่น ที บ้ าน และระหว่างทีเล่น
เด็กหญิงจีและเด็กหญิงนาบอกกับผู้วิจยั และครูผ้ สู อนว่าชอบของเล่นชินนีมาก โดยไม่ร้ ูสึกว่าของ
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เล่นชินนีเป็ นสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ครูผ้ สู อนเด็กหญิ งจีจีและเด็กหญิ งนาได้ กล่าวกับผู้วิ จัยว่าสือ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิ สติกระยะเบืองต้ น อายุศกั ยภาพทางสมอง 3-6 ปี นี สามารถ
เปลียนทัศนคติเด็กออทิสติกให้ ชอบบรรยากาศในห้ องเรียนได้ อย่างมากเพราะการทีพวกเขารับรู้วา่
สิงเหล่านีทีผู้วิจยั ได้ ออกแบบมานันเป็ นของเล่นเด็กออทิสติกจะสามารถเรี ยนได้ อย่างมีความสุข
และมีสมาธิมากขึนนันเอง
ผู้วิ จัย ค้ น พบว่าสื อส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ สํ า หรับ เด็ก ออทิ ส ติ ก ระยะเบื องต้ น ระดับ
ศัก ยภาพสมอง 3-6 ปี นี ไม่สามารถใส่ความคิดสร้ างสรรค์เ ข้ าไปในงานออกแบบได้ เท่าที ควร
เนืองจากข้ อจํากัดในเรืองความเหมาะสมและต้ องดําเนินการและแก้ ไขปรับแก้ ตามคําแนะนําของ
ผู้เชียวชาญทังสองด้ าน ได้ แก่ ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษาและผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์
การสร้ างตัวเลือกในรูปแบบภาพประกอบมาเป็ นตัวเลือกให้ ผ้ เู ชียวชาญได้ พิจารณาก่อนนําไปผลิต
ควรทํามาหลายๆรูปแบบเพือการผลิตสือทีออกมาตอบโจทย์ทีสุด ตัวแปรในเรื องของเวลาในการ
ทดสอบวัสดุและการผลิตล้ วนเป็ นสิงสําคัญ รวมไปถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยและความสมัครใจยินยอมของ
ผู้ปกครองในการทีจะให้ เด็กออทิสติกได้ สมั ผัสและลองเล่นของเล่นชินใหม่ทีตา่ งไปจากชินเดิม การ
เรี ยนรู้ในสิงใหม่ๆ จะนํามาซึงพัฒนาการทางสมองทีดีขนของเด็
ึ
กออทิสติก
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะทางด้ านการแพทย์
ผู้วิจยั ได้ นําเครืองมือไปทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายทีโรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้วิจัยค้ นพบ
ว่าศิลปะสามารถแทรกเข้ าไปในศาสตร์ของการแพทย์ได้ อย่างผสมผสานและลงตัว จะเป็ นเรื องทีดี
อย่างยิงหากการต่อยอดของการวิจยั ชินนีสามารถนําไปพัฒนาเครืองมือการแพทย์เพือวินิจฉัยหรื อ
บําบัดพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ ดีขนึ ถึงแม้ ในความเป็ นจริงแล้ วเด็กออทิสติกจะไม่มีทางหาย
จากอาการของโรคที มีอยู่ใ นตัวของพวกเขาแต่ผ้ วู ิจัย มีความเชื อและศรัท ธาว่าศิลปะสามารถ
เยียวยาความรู้สกึ และปลอบประโลมเด็กออทิสติกให้ มีจิตใจทีดีขนึ และเสริ มสร้ างพัฒนาการให้ ดี
ขึน การทีผู้วิจยั เห็นเด็กออทิสติกจะต้ องกินยาตลอดชีวิต ทําให้ งานวิจยั ครังนีผู้วิจยั มีความหวังเป็ น
อย่างยิงว่าจะมีคนนํางานวิจยั ชินนีไปต่อยอดเป็ นเครื องมือในการช่วยแพทย์วินิจฉัยหรื อบําบัดได้
หากเพียงแต่การต่อยอดงานศิลปะให้ ขมวดเข้ ากับการบําบัดหรือส่งเสริมทักษะโดยนําเครื องมือไป
ใช้ ทีโรงพยาบาลนันล้ วนต้ องผ่านการทดสอบและปฎิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของแพทย์อย่างเคร่งครัด
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เพือสิทธิผ้ ปู ่ วยและการนําเอาเครื องมือใหม่ไปใช้ และไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากแพทย์ 100% ล้ วน
เป็ นเรื องยาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรปรึ กษาแพทย์อย่างเคร่งครัดเพือการพัฒนาเครื องมือที มี
ประสิทธิภาพ
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะทางด้ านศิลปะการออกแบบเชิงนิเทศศิลป์ และ
ประยุกต์ ศิลป์
สิงทีผู้ปกครองของเด็กออทิสติกหรือครูผ้ สู อนควรรู้ล่วงหน้ าก่อนทีจะพาเด็กออทิสติก
เข้ าไปสูโ่ ลกของการใช้ สือส่งเสริมการเรียนรู้ทีผ่านการออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ ก็คือ ต้ องไม่ท้อใจ
ง่ายๆ เพราะเด็ก ออทิ สติก จะมีกํ าแพงกันขวางตัวเขาเองกับ โลกภายนอก เป็ นความบกพร่ อง
ทางการสือสาร ปั ญหาการประมวลความรู้สกึ ปั ญหาของประสาทสัมพันธ์ ภาวะปั ญญาบกพร่อง
ความก้ าวร้ าว ปั ญหาทางสมาธิ ซึงจะต้ องใช้ ความพยายามหลายครัง ไป หรื อทะลุทะลวงเข้ าไป
เพือเข้ าใจเขาว่า อะไรเป็ นสาเหตุ อะไรจะเป็ นสิงทีช่วยเขา การทําซําต้ องมีมากกว่าเด็กทัวไป ต้ อง
ทําให้ บทเรียนง่าย แตกบทเรียนให้ เป็ นขันตอน และให้ เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้ อย การใช้ ภาพประกอบ
ใหม่ๆ ใส่ลงไปในสือส่งเสริมการเรียนรู้หรือการใช้ วสั ดุใหม่ๆใส่ลงไปในวัสดุ สิงทีต้ องคํานึงถึงหาก
จะนําไปต่อยอดก็คือการยอมรับของเด็กออทิสติก ผู้วิจัยแนะนําว่าควรศึกษานิสยั และพฤติกรรม
ของเด็กออทิสติกให้ ละเอียดและถีถ้ วนไม่วา่ จะเป็ นการสังเกตการณ์เองหรือสอบถามจากครูผ้ สู อน
เด็กออทิสติกมักมีคําถามถึงสิงใหม่ๆและต่อต้ านสิงใหม่ๆทีเข้ ามาให้ เด็กออทิสติกได้ ร้ ูสึก การใช้
ภาพประกอบทีออกแบบมาในรูปแบบใหม่ๆ ควรคงไว้ ซึงรูปแบบเก่าอยู่บ้างแล้ วค่อยๆนํารูปแบบ
ใหม่ ๆ แทรกซึ ม เข้ าไปในงานออกแบบ เพราะเด็ ก ออทิ ส ติ ก ไม่ ช อบการเปลี ยนแปลง
ในกรณีเราทําอะไรไปแล้ วเด็กออทิสติกมักจะจําได้ ดีมากดังนันควรศึกษาพฤติกรรม
ของเด็กออทิสติกทีต้ องการจําออกแบบเครืองมือให้ ดีและถีถ้ วน ในเรืองของวัสดุ พืนผิวต่างๆล้ วนมี
ผลอย่างมากกับเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกบางคนกลัวพืนผิวนิม เด็กออทิสติกบางคนกลัวผ้ าแบบ
ชนิดขนๆมีใย เป็ นต้ น ไม่ควรไปบังคับให้ เด็กออทิสติกลองเล่นเครืองมือทีออกแบบมาหากเครืองมือ
นันผลิตจากวัสดุทีเด็กออทิสติกกลัว เพราะระบบสมองของเด็กออทิสติกจะจําได้ แม่นยํากว่าคน
ปรกติมาก ถ้ าเราทําให้ เด็กออทิสติกกลัวแล้ วไม่วา่ เวลาจะผ่านไปนานอีกหลายปี เด็กออทิสติกก็ยงั
จําได้ ว่ากลัวของเล่นชินนี อาจทําให้ เกิ ดปมในจิตใจของเด็กออทิสติกได้ แม้ ว่าการออกแบบสือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกชินนีจะใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ได้ ไม่มากเพราะติดเรื องของ
ความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ การใช้ ผ้าในการผลิตสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้คือสิง
สําคัญทีสุดในการทํางานวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ทดลองใช้ ผ้าดิบเพือประหยัดต้ นทุนในการหาวัสดุและ
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พืนผิวของผ้ าดูแข็งแรงแต่ข้อเสียอย่างมากของผ้ าชนิดนีคือผ้ าจะไม่คงรูปทรงเดิมและยับง่าย การ
พิมพ์ผ้าบนพืนผิวผ้ าทีมีลกั ษณะคล้ ายผ้ าดิบนัน ทําให้ งานมีสีหม่นลงและไม่สดใส หากต้ องการ
พิมพ์ผ้าบนผ้ าดิบควรปรับโทนสีในคอมพิวเตอร์ ให้ สว่าง 1-2 ระดับก่อนพิมพ์ผ้า และผ้ าทวิลนุ่มก็
เป็ นอีกทางเลือกหนึงสําหรับผู้ทีต้ องการต่อยอดนํางานวิจัยชินนีไปผลิต ผ้ าชนิดนีในการผลิตนัน
ผู้ วิ จั ย ไม่ ต้ องเ สี ย เวลาปรั บสี ให้ สว่ า ง เห มื อ นผ้ าดิ บ ก ารพิ มพ์ ผ้ าลง บน ผ้ าทวิ ลนุ่ ม
ล้ วนเป็ นตัวเลือกทีดีที สุด แต่สิงทีทํ าให้ งานวิจัยครังนี ควรนําไปต่อยอดมากทีสุด ผู้วิจัย มีความ
คิ ด เห็ น ว่า การช่ ว ยเหลื อ เด็ก ๆ นี เหล่ า ให้ ไม่ใ ห้ เป็ นภาระของสัง คมและช่ ว ยให้ เด็ก เหล่า นี
ไม่ โ ต ไป เ ป็ น ปั ญ ห าข อง สั ง ค ม ส าม าร ถ เ ผ ชิ ญ ชี วิ ต ได้ กั บ ค น ป ร ก ติ แ ล ะ ใ ช้ ชี วิ ต ได้
กับคนปรกติสิงเหล่านี เป็ นสิงสําคัญ และเป็ นสิงทีจะเกิ ดผลประโยชน์ ต่อเด็กออทิสติก มากทีสุด
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนาเครืองมือสือส่ งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กออทิสติก
การพัฒ นารู ป แบบสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สําหรับ เด็ก ออทิ ส ติก ให้ ส มบูรณ์ แบบใน
ความคิ ด ของผู้วิ จั ย นั น ผู้วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ควรออกแบบสื อที พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เด็กออทิสติกระยะเบืองต้ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านภาษา,ด้ านสังคมและด้ านพฤติกรรม ผู้วิจัยได้ มี
โอกาสทดลองงานออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็ก ออทิ สติกระยะเบื องต้ นที ส่งเสริ ม
ทักษะทางด้ านสังคมของเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นระดับศักยภาพสมอง 3-6 ปี เนืองจากตัวแปร
เรืองระยะเวลาในการออกแบบเครืองมือของผู้วิจัยมีจํากัดและอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของผู้วิจยั อ.ดร ธนาทร เจียรกุล ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าควรออกแบบสือส่งเสริ มเน้ นความสําคัญไป
ทางด้ านใดด้ านหนึงมากกว่าทีจะออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ที จะส่งเสริ มศัก ยภาพทุก ด้ าน
เนืองด้ วยตัวแปรเรื องเวลาจึงสมควรอย่างยิงทีจะทําสือส่งเสริ มพัฒนาการด้ านในด้ านหนึงก็พอ
อย่างไรก็ตามสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิสติกทีจะพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาให้ เด็ก
ออทิ สติก ระยะเบื องต้ นที มีศกั ยภาพทางสมอง - ปี ในปั จจุบันทางโรงพยาบาลและศูนย์ การ
เรี ยนรู้สําหรับ เด็กพิ เศษยังต้ องสังสือการเรี ย นรู้ดังกล่าวจากต่างประเทศและยังจํายอมให้ เ ด็ก
ออทิ สติกใช้ สือการเรี ย นการสอนทีเด็ก ปรกติใ ช้ กัน ถึงแม้ ว่าเด็ก ออทิ สติ กระยะเบื องต้ น จะไม่มี
พฤติก รรมทางอารมณ์ ที รุ น แรง อย่างไรก็ตามการเข้ าใจถึงเนื อหา,ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัย ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก ยั ง คงเป็ นสื งที ควรไปศึ ก ษาเพิ มเติ ม และนํ า ไปพั ฒ นาต่ อ ไป
จากประสบการณ์ทีผู้วิจยั ได้ ลงพืนทีเกียวกับศูนย์การเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิสติกและ
โรงพยาบาลทีศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษแล้ วนัน ข้ อค้ นพบทีผู้วิจัยได้ ค้นพบเกียวกับการดูแลเด็ก
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พิเศษคือ การใช้ ศิลปะบําบัดมาเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษ ความน่าสนใจของศิลปะบําบัดคือ
เด็กทีมีอาการสมาธิสนเที
ั ยมจากการเล่นโทรศัพท์และแทปแลตนันมีอารมณ์ทีเย็นลงหลังจากได้
ระบายสีหรือร้ องเพลงอย่างไรก็ตามหลังจากทีการบําบัดทีโรงพยาบาลเสร็จสินลงแล้ วในสัปดาห์
ต่อมาเราจะพบว่าเด็กที มีอาการสมาธิ สนเที
ั ยมคนดังกล่าวกลับมาให้ แพทย์ดูอาการมีอาการ
ที เหมื อ นเดิ ม เนื องจากผู้ป กครองของเด็ ก คนดัง กล่ า วมี ค วามเชื อว่า การให้ ลูก ดูจ อมื อ ถื อ
หรื อแทปแลทโดยเข้ าใจว่าเกมในเครืองมือสือสารดังกล่าวเป็ นเกมทีพัฒนาทักษะทางภาษากับเด็ก
ผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์กล่าวกับผู้วิจยั ว่า “ไม่วา่ การบําบัดหรือรักษาจะดีเพียงใดแต่คนทีจะ
สามารถทําให้ ทกั ษะของเด็กดีและหายจากสมาธิสนได้
ั นันคือพ่อแม่และคนรอบข้ าง พวกเขาต้ อง
เปลียนความคิดที ว่าอิน เตอร์ เ นตสามารถสอนและพัฒนาพัฒนาการของลูก เขาได้ จริ งอยู่ว่า
อินเตอร์ เ น็ตมีข้อมูลที รอบด้ าน แต่คนที จะช่วยกรองและสอนเด็กๆคือพ่อแม่ ไม่ใ ช่ใ ห้ ลูกติดจอ
แล้ วต้ วเองก็ติดจอ นอกจากจะทําให้ สมองเจริญเติบโตช้ าแล้ ว ยังทําให้ สายตาแย่ก่อนวัยอันควรอีก
ด้ วย” สิงเหล่านีทําให้ ผ้ วู ิจัยได้ ข้อค้ นพบใหม่ว่าการออกแบบเครื องสือส่งเสริ มพัฒนาการสําหรับ
เด็ก ออทิ สติก ระยะเบื องต้ น ควรแบ่งเป็ นเครื องมือที ผู้ป กครองสามารถใช้ ได้ ด้ วยและควรให้
เครื องมือเหล่านันมีปฏิสมั พันธ์กับเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเพือส่งเสริ มทักษะทางด้ านสังคม
และความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า เอาบทความของดร .วรนาท รั ก สกุ ล ไทย
นักวิชาการผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษาเด็กปฐมวัย ทีเกียวกับการติดจอโทรศัพท์ สรุปใจความ
ได้ ดังนื ในทุกวัน นีสมรรถนะของเด็กไทยทัง ด้ าน ตํากว่า มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นทักษะการ
เคลือนไหวทักษะด้ านสังคม ทักษะด้ านอารมณ์ ทักษะด้ านการคิดและสติปัญญา ทักษะทางด้ าน
การสือสาร ทักษะทางด้ านจริยธรรมและทักษะด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ผลวิจยั นีตอกยําชัดเจนว่า
ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา รูปแบบการเลียงดูลกู ของพ่อแม่ยุคใหม่ได้ ใช้ อปุ กรณ์สือสารหลากหลาย
ชนิดเข้ ามามีส่วนให้ เด็กได้ แตะต้ องสัมผัสซึงเป็ นสภาพแวดล้ อมทางสังคมทีพ่อแม่แม้ จะมีความ
ตระหนักแต่อาจไม่ระมัดระวัง ด็อกเตอร์วรนาท ชีว่า โดยทัวไปอัตราเด็กอนุบาลทีมีอาการสมาธิสนั
ในแต่ละห้ องเรี ยนจะมีเฉลียอยู่ทีร้ อยละ แต่ตอนนีเพิมขึนเป็ นร้ อยละ - มากขึนจนน่าเป็ น
ห่วง ศิลปะและการเล่นสือโดยทีผู้เล่นกับผู้สอนมีปฎิสมั พันธ์กันจะช่วยลดอัตราการเกิดสมาธิสนั
และทําให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางอารมณ์ทีดียิงขึน
ข้ อสรุปการใช้ ผ้ากํามะหยีในสือการเรียนรู้ที 1
จากคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษารอง รศ.ประภากร สุคนธมณี ใจความว่า
“สือศิลปะไม่จําเป็ นต้ องอยู่กรอบเสมอไป เช่นเราจะทําสือรูปต้ นไม้ ก็ไม่จําเป็ นต้ องวาดต้นไม้ ให้ อยู่
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ในกรอบ ต้นไม้ มีหลายฟอร์ม เราสามารถทําต้ นไม้ ให้ มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปได้ โดยให้ ยดึ
ลักษณะของต้นไม้ นนๆเป็
ั นลักษณะแล้ วใส่ตวั ตนของเราเข้ าไป การนํานิเทศศิลป์มาบูรณาการกับ
ประยุกต์ศิลป์นัน ต้ องคํานึงถึงด้ านทัศนธาตุ ด้ านความรู้สกึ รูปทรงทีใหญ่เกินจริง หรือเล็กเกินจริง
นัน มีผลต่อความรู้สกึ นึกคิดของผู้รับสือเช่นกัน” รศ.ประภากร สุคนธมณี ได้ แนะนําให้ ผ้ วู ิจยั
ทดลองออกแบบให้ วตั ถุใหญ่กว่าขนาดของเล่นปรกติทวไปและนํ
ั
าไปปรึกษาผู้เชียวชาญทางด้ าน
การแพทย์และทางด้ านการศึกษาควบคูก่ นั ไป หลังจากได้แนวคิดการทําสือจากผ้ ากํามะหยีจาก
อาจารย์ทีปรึกษารองของผู้วิจยั คือ รศ.ประภากร สุคนธมณี ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดดังกล่าวไปปรึกษา
และฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษาจึงได้ ข้อสรุปของการพัฒนา
งานครังที 1 ทีการออกออกแบบสือการเรียนรู้ที 1 ทีใช้ ผ้ากํามะหยีทีมีขนาดประมาณผ่ามือเด็ก
ออทิสติก - ปี หลังจากผลิตเครืองมือของการพัฒนางานครังที 1 แล้ วผู้วิจยั ได้ รับข้ อเสนอแนะ
เพิมเติมจากผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์ (นักกายภาพบําบัด) ใจความสําคัญว่า “ของเล่นควร
มีขนาดใหญ่กว่ามือของเด็กอีกนิดนึงเพราะว่าเด็กจะสามารถฝึ กการใช้ กล้ ามเนือมัดเล็กมัดใหญ่ไป
ด้ วยในขณะทีเล่นสือคงจะดีไม่น้อยทีสือการเรียนรู้ทีผู้วจิ ยั สามารถบําบัดและส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกให้ ดีขนหากขนาดใหญ่
ึ
ขนกว่
ึ านี” หลังจากได้ รับข้ อเสนอแนะผู้วจิ ยั จึง
ได้ พฒ
ั นางานครังที 2 ให้ ของเล่นของสือการเรียนรู้ที 1 มีขนาดใหญ่กว่า มือเด็กออทิสติกเล็กน้ อย
ประมาณ - นิว
จากบทการอธิบายข้ างต้ นคือข้ อสรุปและสาเหตุของการออกแบบสือส่งเสริมการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้น ช่วงศักยภาพสมอง 3-6 ปี ทีอธิบายสาเหตุของ
กระบวนการออกแบบโดยการใช้ ผ้ากํามะหยี
ข้ อสรุปการพิมพ์ ผ้าในสือการเรียนรู้ที 2
ผู้วิจัยได้ พิมพ์ภาพประกอบในสือการเรี ย นรู้ที 2 ลงในผ้ า 2 ชนิดได้ แก่ ผ้ าแคนวาส
และผ้ าทวิลอย่างไรก็ตามระหว่างทีผู้วิจยั ได้ ทดลองใช้ ผ้าทัง 2 ชนิดแล้ วผู้วิจยั ได้ ข้อสรุปดังนี
ผ้ าแคนวาส
ผู้วิจัยได้ รับคําแนะนําจากร้ านพิมพ์ผ้า Pinn Creative studio สาขาพระรามเก้ ใจความว่า หาก
ต้ องการวัสดุทีแข็งแรงทนทานและมีความหนาผ้ าแคนวาสจะเป็ นตัวเลือกที เหมาะสมทีสุดหาก
ต้ องการจะสร้ างงานจิตรกรรม สีนํามัน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามหลังจากทีผู้วิจยั ได้ พิมพ์ภาพประกอบ
ของสือที 2 ผู้วิจยั ค้ นพบว่า ผ้ าแคนวาสทิงพืนผิวของสีและตัวภาพประกอบ ทําให้ สีและลักษณะ
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ของภาพประกอบไม่เสมอกัน และหลังนําผ้ าแคนวาสไปซักผ้ าแคนวาสไม่สามารถคืนรูปของเล่นได้
เหมือนเดิม ยังคงทิงร่องรอยพับไว้ ทีตัวงาน ทําให้ งานของผู้วิจยั มีสีสนั ทีไม่น่ามอง
ผ้ าทวิลแบบนุ่ม
หลังจากที เกิดปั ญ หาการทิงรอยยับ ของผ้ าแคนวาส ผู้วิจัยได้ นํ าปั ญ หาดังกล่าวไปปรึก ษากับ
เจ้ าหน้ าทีประจําร้ านพิมพ์ผ้า Pinn Creative studio สาขาพระราม จึงได้ ข้อเสนอแนะว่าควรพิมพ์
ภาพประกอบของสือที 2 โดยใช้ ผ้าทวิลแบบนุ่มเนืองจากจะได้ สีทีชัดเจนมากขึนและลดปั ญหาการ
ทิงรอยพับไว้ ทีตัวงาน
ด้ วยเหตุนีการออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ น ช่วง
อายุศกั ยภาพสมอง 3-6 ปี จึงได้ ข้อสรุ ปทีการพิมพ์ภาพประกอบของสือที 2 เรื องการเรี ยงลําดับ
เหตุก ารณ์ ไว้ ทีการพิมพ์ ภาพประกอบลงบนผ้ าทวิลแบบนุ่ม เนืองด้ วยสาเหตุ ที ผู้วิจัย ต้ องการ
รักษารูปทรงของงานให้ ไม่มีการผิดเพียนและยับและผู้วิจยั ต้ องการให้ สีของงานในสือส่งเสริ มการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นช่วงอายุสมอง 3-6 ปี นี มีสีทีสดใสตรงกับรูปแบบทีผู้วิจัย
ออกแบบไว้ ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ
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