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การวิจัย ครั งนี มีวัต ถุป ระสงค์ เพื อศึก ษาแนวทางการออกแบบของเล่นสํา หรั บ เด็ ก ออทิ สติก เพื อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้ านพัฒนาการทางด้ านสังคมของเด็กออทิสติกและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ ลกั ษณะภาพประกอบทีมีบริบทสิงแวดล้ อมความเป็ นไทยใส่ลงไปในของเล่นเพือให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจ
ง่ายขึนเนื องจากปั จ จุบันสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ทีโรงพยาบาลและโรงเรี ยนใช้ สอนเด็ก ออทิสติ กนันยังไม่ม ี การ
นําเอาบริบทความเป็ นไทยนํามาประยุกข์ใส่ลงไปในภาพประกอบเพือทําของเล่น
การดําเนินงานวิจยั ใช้ วิธีการรวบรวมข้ อมูลในการทําสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ได้ ดังนีศึกษาอาการของ
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This research have objective about studying in Media design for autisms children for develop
their own social skill and help them to improve their daily activity. By using illustrate that including thai
context so the targets can understand the media easily. Hospital and school in Thailand now a days are
using the media that don’t have Thai context included in their media toys. The researcher processing by
collect the information of media design with observe the documentary about autisms from medical file,
theory of illustrate and color is suitable for autism children, theory about material that suitable for autisms,
inside interview with teaching expert from Laooautid school, Srinakarin wiroj university, Bangkok Hospital
for designing by ask them the questionnaire and summarize data to be these following 2 kinds of media
:1. 36 pieces of matching game Human animal object, 2.25 pieces of sequencing game by using
illustrate from their living activity. The researchers design 3 kind of design following1. Ajan Prayat
Pongdum direction.2.Using real picture from their daily life activity, 3.design by using Ghibi studio apply
with the design. By giving the 5 specialists of Medical team and Education Team prove and suggest.
After that the researcher brings the media using with 5 different samples. The result shows that 1.this
media design for autisms children is suitable for the target 2.5 specialists of Medical Team have opinion
about material should be more interesting and safe for the target compare with the old one that used
wood material and paper.3.5 specialists of Education team have chosen the design 3 because they
believe that carton kind can build the target’s imagination while the Medical team have chosen the
design 2 because they believe that the target should learn from the real pictures. 4. The whole 10
specialists evaluated the design as a good level.5 the targets are interested in the media and have more
concentrate with the teacher.6. The researcher fond this Media design make good relationship between
teacher and the target during the researcher observe participating and non-participating fond that the
target want to tell their own story in their real life by the media.7 The researcher found that although he
ability of Autisms children is the same as normal children, improving and supporting their ability of social
skill is important for helping them can live their real life.
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ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านทีกรุ ณาเสนอแนวคิดทีเป็ นประโยชน์เพือให้
วิทยานิพนธ์นีมีความถูกต้ องและสมบูรณ์ทีสุด และขอขอบคุณ อ.ดร เพิมศักด์ สุวรรณทัต ทีได้ กรุ ณาเสียสละ
เวลาอันมีค่าในการตรวจสอบเครืองมือวิจยั พร้ อมทังให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์และเป็ นแรงบันดาลใจกับ
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แผนกพัฒนาการเด็กพิเศษ โรงพยาบาลกรุ งเทพ ทีให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการทดลองใช้ เครื องมือ การ
เก็บร่ ว มรวมข้ อ มูลรวมไปถึงข้ อเสนอแนะทางด้ า นการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิเศษ, ข้ อเสนอแนะในการ
ประยุกต์เอางานออกแบบหรื องานศิลปะมาใช้ ร่วมกับการทํางานของเจ้ าหน้ าทีการแพทย์ได้ และขอขอบคุณ
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ขอบคุณนางสาวชลิดา รัตนพงศธร ทีให้ ข้อคิดและข้ อเสนอแนะทีดีมาโดยตลอด ส่ว นในส่วนของ
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บทที 1

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ออทิสติก (Autistic) เป็ นชือเรียกเด็กทีมีภาวะของโรคออทิสซึม (Autism)ซึงมีความผิด
ปรกติ แ ละมี ค วามล่า ช้ าด้ า นพัฒ นาการทางสัง คมการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้อื นด้ า นภาษาและ
การสื อสารด้ านอารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมซึ งในปั จจุ บั น ได้ ใช้ คํ า ว่ า มี ต้ องการจํ า เป็ นพิ เ ศษ
แทนคํ า ว่ า คนพิ ก ารหรื อผู้ ที มี ค วามบกพร่ อ งทั งหมด(เกศรา,2551)โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ วนั น
เด็กออทิสติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั มีพฒ
ั นาการทางด้ านกล้ ามเนือและการเคลือนไหวปรกติ
จนกระทั งอายุ ปี ครึ งถึ ง สองปี พ่ อ แม่ จึ ง สัง เกตเห็ น ว่ า เด็ ก มี พั ฒ นาการทางสัง คมที ล่ า ช้ า
และผิด ปรกติ ซึงเป็ นความบกพร่ องหลัก ของโรคออทิ สซึม (จิ รยาและนิ ช รา,2551) ได้ ก ล่าวว่า
เ ด็ ก ช อบ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ซํ าๆ ( เ พ็ ญ แ ข , 2542) เ ช่ น ก ร ะ ดิ ก นิ วไป ม านั ง โย ก ตั ว
ตลอดเวลาและไม่ร้ ู จัก ช่ วยเหลือ ตัว เองจากอัน ตรายบางรายอาจมี พฤติก รรมทํ าร้ ายตัว เอง
(ศรี เ รื อ น, 8; อุม าพร,
)แต่ก็ มี เ ด็ ก เป็ นจํ า นวนมากที สัง เกตพบอาการผิ ด ปรกติ
ได้ ตังแต่ ข วบปี แรกการเรี ย นการสอนเด็ อ อทิ ส ติ ก นั นถื อ เป็ นเสมื อ นการบํ า บั ด ทางอ้ อม
เพือลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์และเพือให้ เด็กสามารถใช้ ชีวิตประจําวันกับคนทัวไปได้ เป็ นปรกติ
จนสามารถพัฒนาไปในสาขาวิชาชีพทีแต่ละคนมีความถนัดได้ ซึงเป็ นสิทธิของบุคคลพิเศษทีพึงจะ
ได้ รับการศึกษาเหมือนบุคคลทัวไป ตามทีได้ มีบันทึก ไว้ ในพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ
พุทธศักราช2542(ฉบับปรับปรุ ง
)หมวด ในเรื องสิท ธิและหน้ าที ทางการศึก ษามาตรา 10
กล่า วว่า การที เราจะจัด การศึก ษาต้ อ งจัด ให้ บุค คลมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเสมอกัน ในการได้ รั บ
การศึ ก ษาขั นพื นฐานไม่ น้ อยกว่ า สิ บ สองปี ที รั ฐ ต้ องจั ด ให้ อย่ า งทั วถึ ง และมี คุณ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย”ซึงได้ รวมไปถึงบุคคลซึงมีความบกพร่องทางร่างกาย,จิตใจ,สติปัญญา,สังคม
,การสือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายการบุคคลทุพพลภาพหรื อบุคคลซึงไม่สามารถพึงตัวเอง
ได้ ด้วยทําให้ เห็นว่าการศึกษาถือเป็ นแนวทางสําคัญในการพัฒนาชีวิตของเด็กออทิสติกอย่างมา
แต่ในการเรี ย นรู้ ของเด็ก ออทิสติก นันย่อมแตกต่างจากการเรี ยนโดยทัวไปเด็ก ออทิสติก ทุก คน
1

2
จําเป็ นต้ องได้ รับการบําบัดเพือทีจะดึงเด็กออกจากโลกส่วนตัวมายังโลกแห่งความจริ งทีมีคนอืนๆ
ร่ วมอยู่ด้ วยปั ญ หาที สํา คัญ ของเด็ก ออทิ สติก คือปั ญ หาด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ บุค คลรอบข้ า ง
ปั ญ หาด้ านการเล่น ปั ญ หาด้ านภาษาพูดช้ ากว่าปรกติ( เพ็ญ แข ลิมศิลา.2542) ซึงกล่าวได้ ว่า
ลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเด็กทําให้ เด็กออทิสติกมีปัญหาในการเล่นการเข้ า
สังคมกับเพือนและการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อืนและเนืองจากภาวะอาการออทิสติกไม่สามารถ
รั ก ษาให้ หายขาดการรั ก ษาจึ ง ใช้ วิ ธี ก ารกระตุ้นพั ฒ นาการปรั บ พฤติ ก รรมโดยได้ ใช้ ดนตรี
บํ าบั ด ศิ ลป ะบํ าบั ด เป็ น ต้ น เพื อลด พฤ ติ กร รม ที ไม่ พึ ง ป ระ สง ค์ และสร้ าง พ ฤติ กร ร ม
ที เหมาะสม(Richard.2000:59)การนํ า ความรู้ ด้ านต่ า งๆมาใช้ ในการพั ฒ นาของเล่ น จะ
ช่วยเสริมศักยภาพให้ การเล่นของเล่นชินนันเกิดพัฒนาการกระตุ้นความรู้แก่เด็ก ได้ ศิลปะช่วยให้
เด็กพิเศษมองเป็ นและรู้จกั ใช้ พืนทีให้ เกิดความสวยงามด้ วยเส้ นและสีงานศิลปะช่วยให้ เขามีสมาธิ
ทีนานใช้ เวลามุ่งมันไปกับ งานนัน(สนทนี ศุขประเสริ ฐ,2552)ศิลปะช่วยพัฒนาการคิดทัก ษะ
การแก้ ไขปั ญหาช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ สามารถเรี ย นรู้ ในเรื องราวต่ า งๆได้ ดี ขึ น ศิ ล ปะช่ ว ยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรืองสี,รูปทรงและพืนผิวได้ ดีช่วยให้ เกิดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์พัฒนา
สติปัญญา พัฒนาสมาธิ พัฒนาจิตใจ รวมไปถึงการพัฒนา สังคม (ทวีศกั ดิ สิริรัตน์เรขา. . )
บทบาทของกิจกรรมของศิลปะเพือการบําบัด (Art Therapy) นันถือว่ามีความสําคัญและนับเป็ น
กิจกรรมหนึง ของการทํา จิตบําบัด (Psychotherapy) ทีใช้ ศิลปะเป็ นสือเพื อช่วยเหลือเด็กที มี
ปั ญ หาด้ านอารมณ์ และจิ ตใจซึ งหลัก การของกิ จ กรรมศิลปะบํ าบัด คือ ใช้ ศิ ลปะเป็ นสื อกลาง
ในการแสดงออก และการ ปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สกึ ความขัดแย้ งและความต้ องการทีซ้ อน
อยู่ภายในจิ ตใจการใช้ กิ จ กรรมทางศิลปะสามารถใช้ วินิ จ ฉัย หาข้ อบกพร่ อง ความผิด ปรกติ
บางประการของกระบวนการทางจิ ต ใจ,ช่ว ยในการบํ าบัดรั ก ษาและฟื นฟูสมรรถภาพให้ ดีขึน
อาจารย์ พ รรณา นริ น ทร์ ซึ งเป็ นผู้เ ชี ยวชาญด้ านสื อการเรี ย นรู้ สํ า หรั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที
ศูนย์ การศึก ษาพิ เศษส่วนกลางกรุงเทพได้ ก ล่าวไว้ ว่า“เด็กจะเรี ยนรู้ ได้ ดี ต้องได้ รับการดูแลและ
เอาใจใส่ทีดีจากรอบตัวและทีสําคัญทีสุดในการช่วยพัฒนาทักษะเด็กก็คือผู้ปกครองของเด็กเอง
แต่ ผ้ ูป กครองส่ว นใหญ่ ล้ วนมองเป็ นหน้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบของทางโรงเรี ย น” จึ ง มัก มี
การจั ด งานสั ม มนาเพื อให้ ความรู้ แก่ ผ้ ู ปกครองในการสอนและเลี ยงดู บุ ค คลออทิ ส ติ ก
แต่ อี ก ส่ ว นที สํ า คั ญ และพั ฒ นาควบคู่ ไ ปด้ วยคื อ สื อที จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ของ
เด็ก ออทิ สติ ก ที สามารถจะใช้ ได้ อ ย่ างสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที ดี ต่อ เด็ก ด้ ว ยจากที ผู้วิ จัย
ทําการศึก ษและสํ า รวจของเล่น ที ช่ ว ยเสริ ม พัฒ นาการทัก ษะต่า งๆที จํ า หน่ า ยในท้ องตลาด
ในประเทศไทย พบว่ า ของเล่ น สํ า หรั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที มี เ นื อหาสอดคล้ องเข้ ากั บ บริ บ ท
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ประเทศไทยนันมีน้ อยมากด้ วยรู ป แบบและภาพลัก ษณ์ ของต่างประเทศทํ าให้ เ ด็ก ออทิ สติ ก
ที มี พัฒ นาการและการเรี ย นรู้ ที ช้ าเพราะไม่เ ข้ าใจถึ งเรื องราวในภาพ เช่ น ภาพวัน ฮาโลวี น
ภาพ วั น ค ริ ส ม า ส ต์ เ ป็ น ต้ น แ ต่ เ ด็ ก ออ ทิ ส ติ ก ก ลั บ คุ้ น เ ค ย กั บ ภาพ วั น ล อย ก ร ะ ท ง
ภาพเทศกาลวัน สงกรานต์ ห รื อจะเป็ นภาพสัตว์ ต่างๆเช่น หมีขวโลก
ั
ภาพเหล่านี เด็ก ออทิ สติก
ไม่สามารถเข้ าใจได้ เด็กออทิสติกแต่จะเข้ าใจ ภาพสัตว์ ประเภท แมวไทย สุนัขไทย ช้ างไทย
เป็ นต้ น เมือไม่เข้ าใจเนือหาในสือแล้ ว ทําให้ เด็กออทิสติกไม่เกิดการกระตุ้นและพัฒนา การเรี ยนรู้
สื อที ขาดไปเหล่ า นี ทํ า ให้ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ไม่ เ กิ ด การตอบสนองที ดี ที ควรได้ จากการเล่ น
ของเล่นเพราะของเล่นหรื อสือนันจะช่วยเสริ มพัฒนาการที ดีสําหรับ เด็ก ออทิ สติก ของเล่นหรื อ
สือการเรียนรู้ทีมีเนือหาสอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทย ทีผลิตเพือเด็กออทิ สติกนันปั จจุบัน
ยังเป็ นทีขาดแคลนและมีอย่างไม่แพร่หลายในโรงพยาบาลและศูนย์การเรี ยนรู้ สําหรับเด็กพิเศษ
การเล่น ของเล่น หรื อสือนันจะช่วยเสริ มพัฒนาการที ดีสําหรับ เด็ก ออทิ สติก ปั ญหาเหล่านี ทําให้
ผู้วิ จัย มี จุ ด ประสงค์ ที จะออกแบบสื อส่ง เสริ ม การสอนเพื อเป็ นต้ นแบบและพัฒ นาสื อที จะ
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกโดยยึดหลักการเรี ยนรู้และพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
เป็ นแกนหลักในการออกแบบโดยเนือหาภาพประกอบทังหมดทีออกแบบ จะมีความสอดคล้ อง
และเข้ ากับบริบทของประเทศไทยเพือให้ เด็กออทิสติกสามารถเข้ าใจ ในรูปแบบของภาพประกอบ
ของสือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ ดีขน,เข้
ึ าใจภาพประกอบในสือที ผู้เชียวชาญใช้ สอนเพือพัฒนาทักษะ
ได้ มากขึนและมีพัฒนาการทางการช่วยเหลือตนเองทีดีขึนเพื อเป็ นรากฐาน ในการสร้ างทักษะ
พืนฐานให้ เด็กออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.สร้ างรู ปแบบสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ทีมีการนําเอาบริ บทความเป็ นไทยสอดแทรก
เข้ าไปในเนือหา
2.สร้ างรู ป แบบสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สําหรับ เด็ก ออทิ สติก ระยะเบื องต้ น ที มีระดับ
ศักยภาพสมองช่วงอายุ - ปี ได้ ใช้ วสั ดุทีปลอดภัย และเหมาะสม
.สร้ างสือส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ น
ช่วงอายุศกั ยภาพสมอง 3-6 ปี
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สมมุติฐานของการศึกษา
การออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรรู้ทีมีการนําเอาภาพประกอบทีใส่บริ บทความเป็ น
ไทยจะช่วยให้ เด็กออทิ สติกได้ ใช้ สือทีใช้ วัสดุทีปลอดภัย และเหมาะสมและส่งเสริ มพัฒนาการ
ทางด้ านสังคมของเด็กออกทิสติก
ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจยั ครังนีมุง่ ศึกษาเฉพาะเนือหาทีจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้ านทักษะและการ
สือสารทางสังคมสําหรับ เด็กออทิสติคช่วงอายุ ถึง 6 ขวบ ทีมีอาการแรกเริ มระยะ ของอาการ
ไม่รุน แรงอาการอยู่ใ นระดับ ที สามารถพูดสือสาร หรื อ ชี ได้ และอายุของศัก ยภาพของสมอง
จะอยู่ในช่วง ถึง 6 ปี
ขอบเขตการออกแบบ
โดยงานวิจยั ครังนีมุง่ ศึกษาการออกแบบสือส่งเสริมเพือพัฒนาทักษะทางด้ านสังคม
และการช่วยเหลือตนเองในเด็กออทิสติค
ขันตอนของการศึกษา
1.รวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ (ข้ อมูลภาคเอกสาร)
1.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (ข้ อมูลภาคสนาม)
ศึกษารวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพ, ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.วิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ภาคปฐมภูมิ (ภาคเอกสาร) วิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมเด็กออทิ
สติกทีได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญ
. นําแบบร่างทีออกแบบของสือทีออกแบบมาให้ ผ้ เู ชียวชาญตรวจสอบและให้
ข้ อเสนอแนะเพือนําไปแก้ ไขปรับปรุงก่อนนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
. ภาคทุติยภูมิ (ภาคสนาม)
นําผลงานออกแบบทีผลิตเป็ นสือทดลองนําไปใช้ ทดลองจริงกับคนไข้ เด็กออทิสติก
ทีโรงพยาบาลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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. ปรับปรุงงานออกแบบให้ เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ
. สร้ างเครืองมือวัดประสิทธิผลงานออกแบบ และทําการวิเคราะห์ งาน
ออกแบบและอภิปรายผลของการศึกษาสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สําหรับเด็กออทิสติก
ระยะเบืองต้ นทีมีระดับศักยภาพของสมอง3-6 ปี
. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้
ใ
ช้
สื
อ
ไ
ด้
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้ านสังคมของเด็กออทิสติก
2
.เด็กออทิสติกสามารถเข้ าใจในเนือหาทีมีบริบทความเป็ นไทยมากขึน
. เด็กออทิสติกได้ ใช้ วสั ดุทีเหมาะสมและปลอดภัย
ข้ อจํากัดในการศึกษา
สือสนับสนุนการเรียนรู้เรืองคําศัพท์สําหรับเด็กออทิสติกนีมีความจํากัดใ
น
เ
รื
อ
ง
ของความสามารถและอาการของเด็กซึงทําให้ การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื
องจาก
อาการของเด็กออทิสติคและคนมีลกั ษณะเฉพาะจึงต้ องทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ
บเจาะจงเป็ นกลุ่ม เป้ าหมายเพือ เป็ นตัวแทน ของเด็ก ออทิ สติก ในการทํ าวิจัย
ในครังนี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ออทิสติกคือบุคคลทีได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นผู้ทีมีความบกพร่อง
ทางด้ านต่าง ๆดังนี
1.เด็กทีมีความบกพร่องทางด้ านการสือสาร
2.เด็กทีมีความบกพร่องทางด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
3.เด็กทีมีความบกพร่องลักษณะทางด้ านพฤติกรรมและอารมณ์
4.เด็กทีมีความบกพร่องทางด้ านการเลียนแบบและจินตนาการ
5.เด็กทีมีความบกพร่องด้ านการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส
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6.เด็กทีมีความบกพร่องด้ านการใช้ อวัยวะต่างๆอย่างประสานสัมพันธ์ กัน
ซึงในการวิจัยครังนี เด็ก ออทิสติก ทีใช้ เ ป็ นกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผู้ที มีภาวะออทิ สติก
ทีสามารถพูดออกเสียง สือสาร ได้ เพื อความสะดวก ในการวัดผล จากการทดลอง สือส่งเสริ ม
การเรียนรู้ หมายถึง สือต่างๆทีใช้ เป็ นเครื องมือ หรือช่องทาง ทําให้ การสอน ของผู้สอนและผู้เรี ยน
ได้ สง่ เสริม และพัฒนาการเรียนรู้ให้ ดียิงขึน

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
สือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้ น ระดับศักยภาพของสมอง
ช่วงอายุ 3 –6 ปี นี ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องโดยเรียบเรียงตามหัวข้ อต่อไปนี
1. เอกสารและงานวิจยั เกียวข้ องกับออทิสติก
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องเกียวกับสือการเรียนรู้เด็กออทิสติก
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการออกแบบ
4. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการใช้ สีทีใช้ ในงานออกแบบ
5. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับภาพประกอบสําหรับเด็ก
6. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการผลิตของเล่นสําหรับเด็ก
7. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวกับการพิมพ์ผ้า
1.เอกสารและงานวิจัยเกียวข้ องกับเด็กออทิสติก
ในการศึกษาหาข้ อมูลเพือทําสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั เกียวกับสาเหตุของโรคออทิสติกทีเกิดขึนนันถือว่าเป็ นเรืองสําคัญทีต้ องศึกษาความหมาย
ของ ออทิสติก ออทิสติก คือ โรคชนิดหนึง ซึงถูกค้ นพบทีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์จาก
โรงพยาบาล John Hopkins ชือว่า Leo Kanner ซึงพบพฤติกรรมเด็กทีไม่เหมือนคนทัวไป เช่น
ชอบ อยู่คนเดียวทําอะไรซําๆ มักจะไม่มีพฤติกรรมการ ตอบสนอง บางกรณีอาจมีอารมณ์รุนแรง
บ้ าง เวลาโกรธหรือไม่พอใจ จึงนิยามอาการเหล่านีว่า ออทิสซึม (Autism) โดยคําว่าออทิสติกหรื อ
ออทิสซึม ที ใช้ เ รี ย กอาการหรื อ พฤติกรรมที เกิดขึน มาจากภาษากรี ก มีรากศัพท์มาจากคําว่า
“Auto” หรื อ “Self” ทีหมายความว่า ตัวเอง (สมพร หวานเสร็จ , 2552) เด็กออทิสติก คือ เด็กทีมี
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ความบกพร่องทางด้ านพัฒนาการ, ด้ านการสือสารและความสัมพันธ์กบั ผู้อืน รวมไปถึงด้ านทักษะ
ทางร่ างกายแต่จ ะอาการจะรุ น แรงในเรื องของการสือสารและการปฏิสัมพัน ธ์ กับ คนรอบข้ า ง
มากกว่า เด็ก จะไม่สามารถเข้ าใจคําพูดและความรู้ สึก , ความต้ องการของผู้อืนทางด้ านการ
พัฒนาการทางภาษาและสติปัญญาก็จะไม่สมบูรณ์ทําให้ เด็กไม่สามารถทีจะสือสารกับคนรอบข้ าง
และสังคมได้ ดีมากนัก สมองของเด็กออทิสติก จะมีแนวโน้ มจะทํางานหนักเป็ นส่วน ๆ หรื อคล้ าย
กับ รถทีเหยี ยบคัน เร่ งตลอดเวลาเวลาทีเด็ก ตืนนอนสมองของคนเรานันทํ างานคล้ ายกับ ระบบ
เครื อข่าย (Network) จะมีเครื อข่ายย่อย ๆ มากมายและจะมีการเชือมต่อกัน ระหว่างเครื อข่าย
ประมวลผล ข้ อมูลร่วมกันเป็ นพัก ๆ แต่สมองของเด็กออทิสติกจะมีปัญหาในการเชือมต่อระหว่าง
เครือข่าย ทําให้ ไม่สามารถเชือมโยงเรืองต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน (วัลลภ พรเรืองวงศ์, 2552) ในแต่ละคน
อาจจะมีหน่วยย่อยทีเสียหายแตกต่างกันซึงส่วนมากจะมีความผิดปรกติของทางสมองส่วนหน้ าที
ทําหน้ าทีแก้ ปัญหาและการวางแผนการเข้ าใจพฤติกรรมบุคคลการควบคุมการพูดกลุม่ เด็ก
ออทิสติกบางคนจะสามารถสือสารกับผู้อืนได้ บ้างและมีความฉลาดอย่างไรก็ตามเด็กบางคนก็อาจ
มีความเป็ นไปได้ วา่ เป็ นเด็กปั ญญาอ่อนเนืองจากไม่พดู หรือมีเด็กออทิสติกบางคนก็จะมีพฤติกรรม
เช่น เกิดอาการพิการซ้ บซ้ อน รวมอยูใ่ นอาการของโรคด้ วย ซึงเราจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีอาการไม่
เหมือนกันมีความรุนแรงของระยะอาการโรคและอาการต่างกัน หรื อไม่เท่ากัน แต่เด็กออทิสติก
ส่วนมากจะมีปัญหาทีคล้ ายกัน นันคือในเรื องทางสังคม การสือสาร พฤติกรรม กล้ ามเนือและ
อาการเหล่านี เด็กบางคนมีโอกาสสูงทีจะเป็ นตังแต่เด็กอยู่ในครรภ์ของมารดา อย่างไรก็ตามเด็ก
บางคนจะเป็ นตอนทีเกิดโดยสามารถสังเกตได้ ชดั เจนตังแต่ก่อนอายุ 2-3 ปี
สาเหตุและระดับอาการของเด็กออทิสติก
ในปั จจุบนั ทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ แน่ชัดว่าการเกิดโรคออทิสติกนันมีสาเหตุมาจาก
อะไร มีห ลายทฤษฎีที พยายามอธิ บ ายเรื องกลไกการเกิ ดภาวะ ออทิ สติก แต่ท ฤษฎี เหล่านัน
มักจะเน้ นทีการกําหนดหรือระบุวา่ ความบกพร่องในสมองส่งผลให้ เด็กเหล่านีทําอะไรได้ บ้าง ไม่ได้
บ้ างเช่นไม่เข้ าใจความรู้สึกของผู้อืนไม่มีจินตนาการและไม่สามารถเข้ าใจนามธรรมแต่จากการ
ค้ นคว้ าและ งานวิจยั ทีหลากหลายทําได้ แน่ชดั แล้ วว่า เป็ นการผิดปรกติ จากระบบประสาท
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และอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมของเด็กออทิสติกคนนันโดยตรง โดยมีคนตังข้ อสังเกตถึงพีน้ อง
ร่วมสายเลือดและพ่อแม่ทีมีความฉลาดจะมีอตั ราแนวโน้ มในการกําเนิ ดลูกที มีภาวะออทิ สติก
มากกว่าและเมือลูกคนแรกเป็ นมีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะเกิดความเสียงทีลูกคนต่อไปจะ
เป็ นออทิสติกสูงตามเช่นกันจึงทําให้ เป็ นหลักฐานทีแสดงถึงภาวะออทิสติกนันมีส่วนเกียวข้ องทาง
กรรมพันธุ์ (แก้ วตา บุปผเวส, 2548: 9) มีการตังทฤษฎีการเกิดภาวะออทิสติกโดยคิดว่าสาเหตุมา
จากร่างกาย เนืองจากมีผ้ สู งั เกต ว่าความลําบากในการเข้ าใจภาษา การใช้ ภาษา และการควบคุม
การทํางานประสานกันของอวัยวะต่างๆในการเคลือนไหวร่างกายนัน เด็กทีมีความผิดปรกติทาง
ร่างกายก็มีอยู่เช่นเดียวกับทีพบ ในเด็กออทิสติก มีการเอกซเรย์เด็กออทิสติกกลุม่ หนึง พบว่ามีการ
พัฒนาการของกระดูกช้ ากว่าอายุและมีผ้ รู ายงานการนอนของเด็กออทิสติกว่ากลุม่ ที
เป็ นเด็กออทิสติกมักมีอาการนอนน้ อยกว่าเด็กปรกติ กว่าจะนอนก็ประมาณ 5 ทุ่ม หรื อเวลาตี 2
แล้ วก็ตืนตังแต่ 6 โมงเช้ า โดยทีไม่มีท่าทางง่วงนอนเลย (อุ่นรื อน คล้ ายทรัพย์ , 2547: 14) ซึงจาก
การรายงานผลของคุณ อุ่นเรื อน คล้ ายทรัทย์แล้ วนันผลสรุป ทีเกิดขึนนันทําให้ พบสาเหตุมาจาก
ความผิดปรกติของระบบประสาทมากกว่าระบบในร่างกาย นิตาสา ปิ ติเจริ ญธรรม ได้ พูดกล่าวว่า
ระดับอาการของเด็กออทิสติก ระดับอาการของบุคคลออทิสติก สามารถจําแนก กว้ าง ๆ ได้ เป็ น 3
ระดับดังนี
(นิติสา ปิ ติเจริญธรรม, 2555)
ระดับกลุ่มทีมีอาการน้ อย หรือ Mild Autism
ซึงบางครังจะถูกเรียกว่ากลุม่ High Function เป็ นกลุม่ ทีเข้ าไปเรียนอยู่ใโรงเรี ยนได้ เนืองจากจะ
มีระดับสติปัญญาทีปรกติหรือ อาจจะสูงกว่าปรกติ มีการพัฒนาการทางภาษาดีกว่ากลุ่มอืน แต่
ยังคงมีพฤติก รรมออกมาบ้ างบางส่วน เป็ นความบกพร่องทัก ษะด้ านสังคม การรับ รู้ อารมณ์
แต่สว่ นใหญ่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง ได้ และสามารถเล่าเรี ยนจนจบระดับปริ ญญา
เอกได้ ก็มี
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ระดับกลุ่มทีมีอาการปานกลางหรือ Moderate Autism
สําหรับกลุม่ นีจะมีความล่าช้ าในพัฒนาการด้ านภาษาการสือสาร กว่ากลุม่ Mildและยังคงมีปัญหา
ในด้ านการเข้ าสังคม และปั ญหาทางพฤติกรรมอยู่ แต่ในกลุม่ นีเด็กบางคน สามารถมาเข้ าเรียนกับ
โรงเรียนเรียนร่วมได้ แต่ต้องควบคูไ่ ปกับการไปทีศูนย์สง่ เสริมพัฒนาการและควรมีผ้ ตู ิดตามดูแล
ระดับกลุ่มทีมีอาการรุนแรง หรือ Sevia Autism
สําหรับเด็กออทิสติกกลุ่มนี อาการของโรค จะกระทบ IQ ด้ วย เช่นจะมีไอคิวตํา มีความล่าช้ าใน
พัฒนาการเกือบทุกด้ าน ไม่เอาอะไรเลย นิง เฉือยชา ไม่พูดอะไรเลย อยู่ในโลกของตัวเอง การ
พัฒ นาส่ว นใหญ่ ข องคนกลุ่ม นี จะเน้ นเป็ น เรื องประสาทสัม ผัสทัง 5 และ ทัก ษะในการใช้
ชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่ จะพัฒนา ไปถึงแค่การฝึ กอาชีพ หรื ออยู่ทีบ้ าน ในกลุ่มนีจะ ทํางานได้ ดี
ในเรืองทีทําซําๆ เป็ น หรือทีเรียกว่า Trainable ไม่ใช่ Educable เช่น เย็บปั กถักร้ อย หรื อ ไสไม้ ซึง
เป็ น การทีทําในรูปแบบคล้ าย ๆ เดิมตลอดเวลา
ลักษณะโดยทัวไปของเด็กออทิสติก
เด็กออทิสติก คือเด็กทีมีภาวะทางผิดปรกติทางสมองทําให้ มีอาการลักษณะ บางอย่างทีแตกต่าง
จากคน ทัวไปและจะแตกต่างไปตามระดับ ความรุน แรงของอาการ อีก ด้ วย จิ ตแพทย์ ทวีศัก ดิ
จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น ได้ แบ่งลักษณะความผิดปรกติ ของโรคออทิสติกไว้ 3 ด้ านหลัก คือ
1.เด็กออทิสติกทีมีลกั ษณะในการเข้ าสังคมทีผิดปรกติ เด็กจะมีความบกพร่อง
ในการมีป ฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล กับ สิงแวดล้ อม เช่นไม่สบตา ไม่แสดงออกทางสีห น้ าเล่นกับ
เพือนไม่เป็ น และมักจะอยู่ในโลกของตัวเอง
2.เด็กออทิสติกทีมีลกั ษณะในการสือสารผิดปรกติเป็ นการบกพร่อง
ทังในด้ านการใช้ ภาษา ความเข้ าใจภาษา การสือสาร การสือความหมาย และการใช้ ภาษา เด็กใน
แต่ละระดับเด็กจะมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีแตกต่างกัน เด็กบาง คนไม่สามารถพูดสือความหมาย
ได้ เ ลยหรื อพูดได้ แต่จ ะโต้ ตอบกับ ผู้อืนอย่างเข้ าใจได้ ไม่ดี หรื อมีก าร สลับ คําหน้ าที ของคําใน
ประโยค
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3.เด็กออทิสติกทีมีมีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมทีจํากัด
ทํซ้า ๆ และคงรูปแบบเดิม เช่น เล่นมือโบกมือไปมาหรื อหมุนตัวรอบ ๆ มักจะยึดติดกับสิงที ทําใน
ชีวิตประจํ าวัน และไม่ย อมนรับ ถึงการเปลียนแปลง ในกรณี เ ด็ก บางคนอาจแสดงอารมณ์ ไม่
เหมาะสมกับ วัย หัวเราะร้ องไห้ อย่างไม่มีเ หตุผล การปรับ ตัวมีปั ญ หาเมือมีการเปลียนแปลง
สิงแวดล้ อม รอบตัวจะแสดงพฤติกรรม ทีไม่พึงประสงค์ออกมา เด็กออทิสติก คือเด็กทีมีภาวะทาง
ผิดปรกติทางสมอง ทําให้ มีอาการลักษณะบางอย่างทีแตกต่างจากคนทัวไปและจะแตกต่างไปตาม
ระดับความรุนแรงของอาการอีกด้ วยจิตแพทย์ ทวีศกั ดิจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น ได้ แบ่งลักษณะ
ความผิดปรกติ ของโรค ออทิสติกไว้ 3 ด้ านหลัก ๆ คือ
ลักษณะในการเข้ าสังคมทีผิดปรกติ
เด็กจะมีความบกพร่อง ในการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้ อม เช่นไม่
สบตาไม่แสดงออกทาง สีหน้ า เล่นกับเพือนไม่เป็ น และมักจะอยู่ในโลกของตัวเองลักษณะในการ
สือสารผิดปรกติเป็ นการบกพร่ องทังในด้ านการใช้ ภาษา ความเข้ าใจภาษาและการพูดคุย การ
สือสารในสังคมการสือความหมายและการใช้ ภาษาเด็ก ในแต่ละระดับ นันเด็ก ออทิ สติก จะมี
พัฒนาการทางภาษาทีแตกต่างกันเด็กบางคนไม่สามารถพูดสือความหมายได้ เลยหรือพูดได้
แต่จ ะโต้ ตอบกับ ผู้อืนอย่างเข้ าใจได้ ไม่ดี ห รื อมีก ารสลับ คําหน้ าทีของคําในประโยคมีแบบแผน
พฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมทีจํากัดทําอะไรซําๆ และจะคงไว้ ซึงรูปแบบเดิม เช่น เล่นมือ โบก
มือไปมาหรือหมุนตัวรอบๆเด็กออทิสติกจะยึดติดกับสิงทีทําในชีวิตประจําวันและไม่ยอมเปลียน
เด็กออทิสติกบางคนแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวัย หัวเราะร้ องไห้ อย่างไม่มีเหตุผล การปรับตัว
มีปัญหา เมือมีการเปลียนแปลงสิงแวดล้ อมรอบตัวจะแสดงพฤติกรรม ทีไม่พึงประสงค์ออกมา
ความสนใจของเด็กออทิสติก
เนืองจากออทิสติก คือภาวะทีเกิดจากทางสมอง การบังคับ ควบคุมตัวเองนัน เด็กออสติกจะไม่
สามารถทําได้ เสียงบางเสียง หรือสถานการณ์บางอย่าง ล้ วนแต่สามารถทําให้ เด็กเกิด พฤติกรรมที
ไม่พึงประสงค์ได้ เสมอ ทําให้ คนทัวไปคิดว่า เด็กจะซนเกินกว่าเหตุและไม่เข้ าใจใน พฤติกรรมของ
เด็ก ออทิ ส ติก เหล่า นัน ดังนันการที จะเรี ย นรู้ และเข้ าใจ ในลัก ษณะที เด็ก ออทิ สติ ก เป็ นเน้ น
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ความสําคัญรวมไปถึงการศึกษา ความสนใจ หรือสิงทีสามารถดึงดูดความสนใจ ของกลุม่ เด็กออทิ
สติกเหล่านีไว้ จะสามารถนํามาเป็ นประโยชน์ ต่อไป ในการนํามาพัฒนาต่อยอดสร้ างสรรค์สิงทีจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อตัวเด็ก ออทิ สติ ก เอง ครู นิ ม นิ ติสา ปิ ติเ จริ ญ ธรรม ผู้อํ านวยการศูน ย์ ก ระตุ้น
พัฒนาการ บ้ านอุน่ รักและ งานวิจยั ทีเกียวข้ องมากมายล้ วน กล่าวว่า “เด็กออทิสติก จะรับสารได้ ดี
มากทางสายตา ดังนันหากมี สิงทีสามารถ ดึงดูดความสนใจของเด็กออทิสติกได้ จะสามารถสร้ าง
สมาธิ ให้ แก่ตวั เด็กออทิสติกและลดการเหม่อลอย การอยู่ในโลกของตัวเอง ลงได้ โดยความสนใจ
หลัก ของเด็กแบ่งเป็ น 2 อย่างดังนี
1.จะมีความสนใจในสิงของทีเคลือนไหวไปมา หรือกระทําอย่างซําๆ เช่น ใบพัดลม ขณะที
กําลังหมุนอยู่ หรือ เสารถไฟทีผ่านไป เวลานังรถไฟผ่าน
2.จะมีความสนใจในภาพทีอยู่บนพืนทีโล่งเช่น เด็ก ๆ หลายคนชอบเดินมาหาคนที อยู่รอบ
ข้ างซึงจริ ง ๆ แล้ วเด็ก ไม่ไ ด้ ต้ อ งการที จะมาเล่น กับ คนที อยู่ตรงนัน แต่เ ด็ก จะสนใจลวดลาย
บางอย่างบนตัวของคนคนนัน เช่น เสือ กระเป๋ า เนืองจากมีสีสนั ทีดึงดูดสายตาของเด็ก และอยู่ใน
ระดับทีเด็กหันมาเห็นพอดีดงั นันความสนใจของเด็กออทิสติกนี ถือเป็ นหลักสําคัญอย่างหนึง ใน
การนําไป สร้ างสรรค์เป็ นสิงต่าง ๆ ทีจะช่วยส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้ เช่น หากจะ
ออกแบบสมุดภาพ ให้ กบั เด็ก ก็ควรจะทําให้ พืนหลังมีสิงเร้ าสายตาเด็กน้ อยทีสุด หรื อจะออกแบบ
สือมัลติมีเดีย ให้ กับเด็กออทิสติก หากมีลูกบอลเด้ งอยู่ซําๆ อยู่ในหน้ าจอ อาจจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของเด็กเพิมขึนได้
ความสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
เด็กออทิสติกกล่าวโดยทัวไปก็เสมือนบุคคลธรรมดาคนหนึง ทีมีความต้ องการใน
ขันพืนฐานเหมือนกัน โดยในความสําคัญของการเรียนรู้นีแบ่งออกเป็ น 3 ข้ อดังนี
1.การเรียนรู้ เพือการใช้ ชีวิตประจําวันของเด็กออทิสติกเป็ นการเรียนรู้เบืองต้ นทัวไป ไม่ว่า
จะเป็ นเด็กกลุม่ ไหนล้ วนแล้ วแต่ต้องผ่านกระบวนการ การเรียนรู้นีทังสิน เช่น การเรียน คําศัพท์ นับ
เลข เป็ นต้ น แต่ในการเรียนการสอนของเด็กออทิสติก อาจมีวิธี รูปแบบ และการใช้ เวลาที แตกต่าง
กับเด็กทัวไปออกไป
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2.การเรี ย นรู้ เพื อบรรเทาอาการและลดพฤติ ก รรมไม่พึ ง ประสงค์ ข องเด็ ก ออทิ ส ติ ก
ความสําคัญในการเรียนรู้ข้อนี เพือเป็ นการลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ โดยฝึ กให้ เด็กออทิสติกใช้
ชีวิตร่วมกับกลุม่ คนในสังคม เรี ยนรู้จากผู้อืนการเรี ยนการสอนจะบอกในสิงทีเด็กควรทํา และไม่
ควรทํา โดยมีวิธีสอนในแบบของการสอนเด็กเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอยู่แล้ ว
3.การเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้ างพัฒนาการและศักยภาพของเด็กออทิสติกเด็กออทิสติกบางคน
เป็ นเด็กฉลาด ความจําดีเป็ นเลิศ การช่วยเหลือในการเรี ยนรู้นัน ถ้ าหากมีความเข้ าใจ ใน ตัวเด็ก
ออทิสติกเป็ นอย่างดี และนํ าเอาข้ อดีต่าง ๆ ของเด็กมาพัฒนาในการเรี ยนการสอน จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษของเขา ให้ โดดเด่นได้ บางคนสามารถเรียนจบปริญญาเอก ได้ ก็มี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สแตรีย์ กรีนสแปนและคณะ ได้ ร่วมกันสร้ างสมมุติฐาน ทีชือว่า Affected
Diathesis Hypothesis โดยเชื อว่ า เด็ก กลุ่ม นี มี ค วามบกพร่ อ ง ชื อ Affected Diathesis
Hypothesis เป็ นความบกพร่ องหลัก อยู่ที การเชื อมต่อระหว่างความรู้ สึก อารมณ์ ห รื อ ความ
ต้ อ งการกั บ การสังการ กล้ า มเนื อ และความบกพร่ อ งรอง อยู่ ที การรั บ รู้ สิ งเร้ า (Sensory
modulation) การประมวลข้ อมูล(ทําความเข้ าใจ) ผ่านการได้ ยินและการมองเห็น(Auditory and
Visual-spatial processing) และการวางแผนการสังการ กล้ ามเนือ (Motor planning) สมมุติฐาน
นี นําไปสู่แนวทางการรักษาทีพยายาม เชือมต่อระหว่างการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และการสัง
การ กล้ ามเนือขึนมาใหม่ ซึงการแก้ ปัญหาพืนฐาน ปั จจุบันมีมากมายหลายวิธี และการเรี ยนรู้ก็
เป็ นอีกวิธี หนึง ทีจะเสริมสร้ างพัฒนาการเหล่านัน ให้ กลับคืนมา
การรับรู้ของเด็กออทิสติก
การรับ รู้ ของเด็ก ปรกติ จะมีก ารรับ รู้ สิงแวดล้ อมจากสัมผัสทัง 5 และ
สมองก็สามารถทีจะแปลผลนันได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสม แต่เด็กออทิสติกนัน เป็ นภาวะความ
ผิดปรกติของสมอง จึงจะมีปัญหาในเรืองการรับรู้จากสัมผัสทัง 5 ทําให้ เด็กสับสน เด็กอาจจะรู้สึก
เจ็บปวด เมือต้ องสัมผัสบาง อย่างเช่น รูป รส กลิน เสียง เด็กบางคนจะรู้สกึ อึกอัดเมือถูกกอด เด็ก
บางคนอาจจะกรีดร้ อง เมือได้ ยินเสียงเครื องบิ น เสียงโทรศัพท์หรื อเสียงอืน ๆ เด็กบางคนจะไม่ร้ ู
ร้ อนรู้หนาว ไม่ร้ ูสกึ เจ็บปวดเด็กอาจจะหกล้ มกระดูกหักแต่ไม่ร้องเลยหรืออาจจะเอาหัวโขกกําแพง
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โดยทีไม่ร้องนอกจากนี ความคิดของเด็กพิเศษจะมีลกั ษณะทีทือ เรี ยกว่า concrete thinking หรื อ
ความคิดทีเป็ นรูปธรรมตรง ๆ ซึงถ้ าเป็ นคนทัวไป จะมีความคิดทีเรี ยกว่า Abstract thinking นันซึง
ก็คือสามารถยอมรับในสิงที เกียวเนืองผกผันได้ คาดคะเนความน่าจะเป็ นได้ สําหรับ concrete
thinking ซึงพบในเด็กปั ญญาอ่อน และเด็กพิเศษมาก หมายถึง ความคิดทางเดียว จะพลิกกลับ
คิดย้ อนหลังหรือคาดคะเนไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากเราสอนเด็กออทิสติกว่า 1 บวก 1 เท่ากับ 2 เมือ
เรา ถามเด็กว่า 1 บวก 1 เท่ากับเท่าไหร่ เด็กจะสามารถตอบได้ ว่า 2 แต่หากถามว่า 1 บวกอะไร
แล้ วได้ 2 เด็กจะงง และไม่เข้ าใจทันทีวา่ เราถามอะไร หรื อเด็กออทิสติกจะไม่สามารถเชือมโยงได้
ว่า สุนัขที มีรูป ร่างคนละแบบจะเรี ยกว่าสุนัข เหมือนกันจนกว่าครูผ้ สู อนจะนําภาพสุนัขหลาย ๆ
สายพันธุ์มารวมกันแล้ วบอกว่า ทังหมดนี เรี ย กว่าสุนัข แล้ วแตกย่อยออกเป็ นว่า สุนัขรู ปร่ างนี
เรียกว่าพันธุ์อะไรต่อไป (นิติสา ปิ ติเจริญธรรม, 2555) การเรียนการสอนเด็กออทิสติก ในรูปแบบนี
เราจะเรี ย กว่า การเรี ยนรู้แบบองค์รวม (Wholistic) เรี ยกได้ อีก อย่างก็คือการเห็นภาพรวม (Big
Picture) (สมพร หวานเสร็จ ,2552) ดังนันความคิดของเด็กออทิสติก ทีเป็ น concrete thinking นี
เป็ นเสมือนข้ อจํ ากัด อีก รูป แบบหนึง ในการที จะจัดรู ป แบบการสอนเด็ก ซึงหากต้ อ งการที จะ
ออกแบบสือการสอนหรือวางแผนการสอนการเข้ าใจในข้ อจํากัดของลักษณะการรับรู้ของเด็ก
ออทิสติกจะสามารถช่วยในการวางแผน ในการเรียนการสอน ให้ เกิด ผลสัมฤทธิ ทีดีกบั ตัวเด็กได้ ใน
ด้ านเนือหา การเรียนรู้ ของงานวิจยั ในครังนีคือเรืองคําศัพท์ ซึงในเรืองของคําศัพท์มีเกณฑ์ การใช้
คําทีเหมือน กับเด็กทัวไปในระดับช่วงอายุเดียวกัน ซึงจะมีข้อจํากัดในเรืองการสะกดคําพยางค์ ตัว
การันต์ และ การควบกลําหรือนําคําศัพท์ ทีนํามาใช้ ควรเป็ นศัพท์ทีสะกดตรงตามมาตรา มีพยางค์
เดียว หรื อ ถ้ าคําไหนมีความจําเป็ น ทีเด็กต้ องเรี ยนรู้ สามารถเป็ นสองพยางค์ได้ ไม่มีตวั การันต์
และต้ องไม่มีอกั ษรนํา เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้คําได้ เหมือนกับเด็กทัวไป เพียงแต่วิธีการเรี ยน
การสอน และเวลาทีใช้ จะมีความแตกต่างกันเท่านันเด็กออทิสติกจะมีข้อได้ เปรี ยบทีดี ในแง่ของ
ประสาทสัมผัส (ทัง 5) รวมไปถึงการ จดจําสิงต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมในอาชีพ ด้ านนักดนตรีเพราะเด็ก
ออทิสติกบางคนจะมี Perfect Pitch หรื อส่งเสริ มด้ านงาน ศิลปะเนืองจากความสามารถในการ
จดจําทีเป็ นเลิศ ในกลุม่ เด็กบางคนสามารถวาด ภาพล้ อเลียน งานศิลปะชันสูงของประเทศในแถบ
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ยุโรปได้ จากความจําก็มี แต่ทังนี ต้ องเริ มจากการสังเกต ของคนใกล้ ชิดกับเด็ก ก่อน เพือทีจะหา
หนทางพัฒนา ตัวเด็กให้ ไปถูกทางกับสิงทีเด็กชอบหรือ มีความถนัดการทํางานของบุคคลออทิสติก
นัน หากเป็ นงานทีบุคคลออทิสติกสามารถทําได้ ด้วยตัว คนเดียว ความหมายถึง ไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
งานกลุม่ เช่นการตัดต่อไฟล์ ทรีดี
ทฤษฎีในการสอนเด็กออทิสติก
สําหรับการเรียนการสอนเด็กออทิสติกนัน ย่อมแตกต่างจากการ
เรียนการสอนของเด็ก ทัวไป ด้ วยข้ อจํากัดทางการรับรู้ของเด็กออทิสติก ซึงจากการทีเด็กออทิสติก
จะมีจดุ แข็งของการเรียนรู้ แบบองค์รวม (Wholistic) การเรียนการสอนแบบบูรณาการ จะเป็ นการ
สอนทีสนับสนุนการรับรู้แบบ องค์รวม ของเด็กออทิสติกมากกว่าการสอนแบบอืน ซึงการสอนแบบ
บูรณาการนัน คือ การสร้ าง ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ และสร้ างความหมายของสิงทีเด็กเผชิญ
ในชีวิตประจําวัน เพือส่งเสริม ทักษะทังทางด้ าน ภาษาและการสือสาร (สมพร หวานเสร็จ, 2552)
ปั จจุบันมีหลักในการสอนทีประเทศไทยได้ นํามาใช้ ในการเรี ยนการสอน เด็กออทิสติกกัน อย่าง
แพร่หลาย อยู่ 2 หลักใหญ่ ๆ คือ TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped Children)และระบบการสือสารโดยการแลกภาพ (PECS:
Picture Exchange Communication System) TEACCH (Treatment and Education of
Autistic and Related Communication Handicapped Children) ถูกพัฒนาขึนโดยภาควิชา จิต
เวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นอร์ ท แคโลไรน่ า ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า โดย Dr. Eric Schopler
TEACCH เป็ นแนวการสอนเด็กออทิสติกและเด็กทีมีความบกพร่องทางการสือสาร ประเภทอืน
ด้ วย โดยเน้ นการจัดสภาวะแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับเด็ก จุดมุง่ หมายหลักของโปรแกรม คือ มุง่ เน้ น
ช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ ประสบความสําเร็จเต็มทีตาม ศักยภาพ
สูง สุด ส่วนประกอบหลัก สํ าคัญ ของโปรแกรม TEACCH คือ การสอนที มี โครงสร้ างชัดเจน
(Structured Teaching) โดยใช้ จุด เด่น หรื อ โครงสร้ างลัก ษณะโดยพื นฐานมาส่งเสริ มและ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ดังนี โครงสร้ างทางกายภาพ (Physical Structure) คือ การจัดสภาพแวดล้ อม
ของห้ องเรียน หรือห้ องฝึ กปฏิบตั ิอืน ๆ ให้ เหมาะสมเพราะห้ องเรียนมีพืนทีกว้ างทําให้ เด็กออทิสติก
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รู้สกึ สับสน เนืองจากไม่ทราบว่าจะประกอบกิจกรรมใดในห้ องเรี ยนบ้ างแต่ถ้าครูกําหนดพืนทีให้
ชัดเจน โดยใช้ สัญลักษณ์รูปภาพหรือเส้ นแบ่งเขตแสดงให้ เห็นว่า พืนทีใดเป็ นส่วนของครู พืนทีใด
ใช้ เ รี ยน เล่น การอ่านหนังสือ ทํ ากิจ กรรมหรื อถูกทําโทษ วีธีการนีจะทําให้ เด็กไม่ออกนอกห้ อง
เพราะรู้วา่ ห้ องเรียนมีไว้ ทําไม เมือเข้ ามาในห้ องแล้ ว จะจัดตนเองให้ อยู่ในพืนทีใดพืนทีหนึงได้ ด้วย
ความมันใจการจัดตารางเวลาเรี ยน (Providing Schedule) เป็ นการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ให้ ร้ ู
จุดมุง่ หมาย และสิงทีตนต้ องปฏิบตั ิ ถ้ ามีกรอบหรือตารางอย่างแน่ชดั เด็กจะลดความกังวล และไม่
รู้สึกสับสน ในการเปลียนช่วงจากกิจกรรมหนึงไปสู่อีก กิจ กรรมหนึง ตารางเวลาเรี ย น คือ กรอบ
เวลา ทีเด็กต้ องรู้วา่ จะต้ องทําอะไรบ้ างใน 1 วัน ตังแต่โรงเรี ยนเข้ าจนโรงเรี ยนเลิก หรื อใน 1 คาบ
เด็ก จะทํ าอะไรบ้ าง ตารางที ใช้ สือสารนี อาจเป็ นข้ อความ ในกรณี ที ถ้ าเด็ก อ่านได้ และเข้ าใจ
ความหมาย ภาพ สัญลักษณ์ หรือวัตถุทีเป็ นของจริ ง ตารางนีอาจจะติดไว้ หน้ าห้ องให้ เห็นชัดเจน
หรื อจะทําเป็ นเล่ม เฉพาะตัว เพราะเด็กบางคนอาจจะมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที
แตกต่างกันไป แต่โดยทัวไปแล้ วสิงทีเหมือนกันก็คือ คือ เมือเด็กสินสุดกิจกรรมใดเด็กจะต้ องดึง
ตารางแผ่นนันออก เด็กจะได้ ร้ ูเ ป้ าหมายที แน่ชัด ลดพฤติกรรมการปฏิเ สธ หรื อต่อต้ านการทํ า
กิจกรรมต่อไป การทํางานอย่างเป็ นระบบ (Work System) เด็กออทิสติกต้ องการการรับรู้อย่าง
เป็ นระบบ เมือสังให้ เด็กทํางานอะไร ครูต้องบอกอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็ นขันตอน เป็ นการช่วยให้
เด็ก เข้ าใจข้ อตกลง และรู้วา่ จะต้ องทําอะไรอย่างชัดเจน คือ รู้ว่างานทีจะต้ องทํามีอะไรบ้ าง, รู้ว่า
งานนันมีขนตอน
ั
ในการปฏิบตั ิอย่างไร เรี ยงลําดับจากง่ายไปยาก, รู้การจัดการเมือทํางานเสร็จ
แล้ ว เช่น การส่งงาน การเก็บหรือการทํา ความสะอาดอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ, รู้ว่าเมือทํางานเสร็จ
แล้ วจะได้ ทําในสิงทีตนเองชอบ เช่น เล่นของเล่น วาดรูป หรื อ นอนเล่น , รู้ว่าชัวโมงต่อไปจะต้ อง
เรียนอะไร
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การสอนด้ วยการมองเห็น (Visual Instruction)
เด็กออทิสติกจะเรียนรู้ได้ ดีด้วย การใช้ สายตา (Visual Learner) นอกจากของจริ ง
แล้ ว ภาพจึงเป็ นสือการสอนทีเหมาะทีสุด การใช้ ภาพประกอบขันตอนในการเรียนการสอน จะทํา
ให้ เด็กออทิสติกเข้ าถึงบทเรี ยนได้ ง่าย เรี ยนรู้ ได้ เ ร็วขึน ครู ลดการพูดซําๆ การสอนซัก ผ้ าเช็ดมือ
ขณะทีครูอธิบายขันตอนในการซักผ้ า ครูควรจะมี ภาพประกอบแต่ละขันตอน ซึงจะช่วย ให้ เด็ก
ออทิสติกเข้ าใจและเห็นภาพชัดเจน เมือเด็กจะข้ าม ขันตอน ครูเพียงทบทวนด้ วยภาพ ไม่ต้องพูด
ซําๆ เด็กสามารถ ปฏิบตั ิได้ ทันทีเมือนําโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ กบั เด็กทีมีอาการรุนแรง อาจทําให้
ต้ องใช้ เวลา สักระยะ เมือครู ใช้ ป ฏิบัติเป็ นกิจวัตร ก็จะเกิดความคุ้น เคยกับระบบ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้ ด้วย ตนเอง โปรแกรมนี สามารถนํามาใช้ ได้ หลากหลาย ในเรืองของการสือสาร การปรับ
พฤติกรรม การทํางาน การสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคล การปฏิบตั ิตนในบ้ าน การเรียนรู้อย่างเป็ น
ระบบตาม โปรแกรมนีจะนําไปสู่การพัฒนาเด็กได้ เต็มตามศักยภาพ(Laura, 2012 ; คณาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546 ; ผดุง อารยะวิญ ,ู 2547)
ระบบการสือสารโดยการแลกภาพ(PECS: Picture Exchange Communication
System)
ระบบการสือสารโดยการแบกภาพนีถูกพัฒนาขึนโดย Dr. Andrew Bondy และถูก นํามาใช้ ครัง
แรกทีประเทศอเมริกา เป็ นการสอนการสือสารกับเด็ก ออทิสติกโดยใช้ ภาพ ในการสือสาร จะเริ ม
จากการแลกเปลียนภาพระหว่างคูส่ นทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุย หลังจากนันครูจะเริ มพูด กับ
เด็ก ที ละน้ อย ๆ ซึงในตอนแรก เด็ก อาจยังไม่โต้ ตอบ แต่ต่อมา เด็ก จะเริ มโต้ ตอบโดยใช้ ภาพ
ตามมาด้ วยท่าทางและใช้ ภาษาพูดในที สุด(Pyramid Educational Consultants,2009; ผดุง
อารยะวิญ ,ู 2545) ระบบการสือสารโดยการแลกภาพ มีจุดมุ่งหมายเพือใช้ สอนการสือสารหรื อ
ใช้ เพือจะ เป็ นตัวสือสารระหว่างเด็กออทิสติกกับผู้ปกครอง ครู หรือบุคคลอืน ๆ โดยใช้ รูปภาพเป็ น
สือกลางเพือ ทํ าความเข้ าใจในสิงที อยากจะบอก ซึงเน้ น ให้ เด็ก สามารถสือสารกับ ผู้อืนได้ ใ น
ชีวิตประจําวัน และวิธีนี สามารถนํามาใช้ กับเด็กอืน ทีมีความบกพร่องทางการสือสารได้ ด้วยใน
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การใช้ วิธีการสือสารโดยการแลกภาพ (PECS: Picture Exchange Communication System)
ครูผ้ สู อนอาจจะต้ องทําการศึกษาลักษณะความชอบ หรื อนิสยั ของตัวเด็กมาประกอบกับการใช้
ด้ วยเพือเป็ นการส่งเสริมให้ สามารถใช้ วิธีสอนนีอย่างได้ ผลสัมฤทธิ ทีดี โดยวิธีการสือสารโดยการ
แลกภาพ จะแบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน คือ การแลกเปลียนสิงของการขยายระยะเวลาให้ ยาวขึน การ
จําแนกภาพ โครงสร้ างของประโยค และการตอบสนองความต้ องการของเด็ก
1.การแลกเปลียนสิงของ เป็ นขันตอนเริ มในการฝึ กโดยชูของอย่างหนึงขึนมาหากเด็กจะ
หยิบไปจากมือ ครูต้องไม่ให้ และให้ หารูปทีเหมือนกับของนํามาส่งให้ แล้ วครูจึงให้ ของนันแก่เด็ก
โดยไม่พดู กับเด็กหากเด็กไม่สนใจครูผ้ ชู ่วยอีกคน จะต้ องจับมือเด็กให้ ทําตาม เพือเป็ นตัวอย่างแก่
เด็ก ด้ วยว่าจะต้ องเริมทําอย่างไร ทําไปแล้ วจะได้ อะไร ตัวเด็กจะค่อย ๆ จําไปเอง
2. การขยายระยะเวลาให้ ยาวขึน คือ การเพิมขันตอนให้ ซบั ซ้ อนขึน รูปอาจจะถูก วางไว้ ที
อืนเช่นแปะทีผนัง หรือวางไว้ บนโต๊ ะ เพือให้ เด็กได้ ค้ นุ ชินกับการต้ องเดินหา และเมือจะนํามา ให้ ก็
สร้ างอุปสรรคโดยการ ทําเป็ นไม่สนใจ หรือเดินไปอยู่ทีระเบียง ให้ เด็กตามหาในขันตอนนีเมือเด็ก
นํารูป มาให้ แล้ ว เวลาเก็บ ครูต้องเก็บเข้ าทีเดิมเสมอเนืองจากเด็กจะจําว่าจะได้ รูปนีมาจากทีไหน
3. การจําแนกภาพในขันตอนนี ในเรืองของรูป อาจจะทําให้ มีขนาดทีแตกต่างกันแต่ เด็ก
ยังคงต้ องหยิบจับสะดวก หรือใช้ รูปทีมีความคล้ ายกันวางไว้ ใกล้ ๆ กัน หากเด็กหยิบภาพผิดครู ไม่
ควรพูดคําว่า “ผิด” แต่ควรพูดว่า “ภาพทีถูกคือภาพนี”
4. โครงสร้ างของประโยค เด็กต้ องหาภาพทีต้ องการมาให้ ครูให้ ได้ อาจจะได้ จากสมุด ของ
ตัวเองแล้ วนํามาติดทีแผ่นประโยค ทีจะมีคําว่า “ฉัน” (ด้ านล่างเป็ นรูปเด็ก) “ ขอ” (ติดรูปมือแบ
ออก) “ลูกอม” (รูปลูกอม) ซึงเด็กอาจจะเรียงผิดบ้ างก็ไม่เป็ นไร โดยในขันนีเด็กอาจจะพูดบ้ างแล้ ว
โดยบอกความจํานงของตนเองว่าต้ องการอะไร อ่านออกเสียงให้ เด็กฟั งทําซําๆไปเรื อยๆแล้ วค่อยๆ
เพิม ตัวหนังสือทีมีความหมายเดียวกับรูป แล้ วอ่านออกเสียงให้ เด็กฟั งซําๆ เด็กจะจําว่า ทังรูป และ
การเขียนแบบนีจะอ่านว่าอย่างนีภาพถือเป็ นหัวใจสําคัญทีจะช่วยเด็กในการอ่าน เด็กจะใช้ วิธีการ
จําเป็ นภาพ เมือระลึกถึง ก็จะนึกออกมาเป็ นภาพ การสอนเด็กนัน หากเป็ นตัวหนังสือ ให้ สอนด้ วย
วิธีการจําเป็ นรูปคํา (วันเพ็ญ, คุ้มดิษฐ, 2548)
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2.งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเรี ยนการสอนเด็กออทิสติก
ในงานวิจัย เรื องสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สําหรับเด็ก ออทิ สติกระยะอาการเบืองต้ น ระดับ
ศักยภาพของสมองช่วงอายุ 3-6 ปี นี ได้ ทําการค้ นคว้ างานวิจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้ องเพือนํามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการออกแบบ มีงานวิจัย การ ใช้ เ ทคนิ คการใช้ สีและภาพสอนอ่ านเป็ นคํา พบว่ากลุ่ม
นักเรียนทีได้ รับการสอนอ่านโดยใช้ เทคนิคการใช้ สีสอน อ่านเป็ นคํามีความสามารถในการอ่านดี
ขึน เนืองจากเทคนิคการใช้ สี สามารถ กระตุ้นความสนใจ และเป็ นสือนําทางสายตาทีดี ทีจะดึงดูด
ให้ เด็กมีความกระตือรือร้ นในการอ่านมากขึนโดยมีสือในการสอน (วันเพ็ญ,2548) ซึงทําให้ เห็นได้
ว่า สิงสําคัญในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกนัน นอกเหนือจากสือการเรี ยนรู้ หรื อ การรู้จักคําศัพท์
ในชีวิตประจําวันแล้ วมีผลงานวิจัยในเรื องการฝึ กให้ เกิดการเชือมโยงระหว่างภาพ จริ งและภาพ
นามธรรมหรื อภาพการ์ ตูนในการเรี ยนรู้สิงใหม่ ต่างๆนันได้ ผลดีกว่าไม่ได้ ฝึกให้ เด็ก ได้ ร้ ูจักการ
เชื อมโยงความเหมื อนระหว่างภาพ ซึ งการเชื อมโยงที เกิ ดขึน นันจะทํ า ให้ เ ด็ก ออทิ สติก ได้ มี
ความสามารถสามารถเข้ าใจ สิงต่างๆรอบตัว ได้ ดีมากขึนและปฏิบัติตนได้ อย่างเหมาะสมใน
สภาพแวดล้ อมนันๆ (สุจิตรา สุขเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาคสุวรรณ, 2554: 15)
สือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก
ความหมายของสือการเรี ย นรู้ คําว่า "สื อ" (Media) เป็ นคําที มาจากภาษาละติน ว่า
"Medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึง สิงใดก็ตาม ที บรรจุข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื อให้
สามารถสือสารกันได้ ตรงตาม วัตถุประสงค์ ดังนัน เมือมีการนําสือมาใช้ ในกระบวนการเรี ยน การ
สอน จึงทําให้ สือนันเรียกว่า "สือ การเรียนการสอน" หรือ “สือการเรียนรู้” (สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
, 2555) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน กรมวิชาการ (2544: 178) กล่าวว่า สือการเรี ยนรู้ หมายถึง
ทุกสิงทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนทีจะช่วยให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ เน้ นสือทีใช้ สําหรับการศึกษา ค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองทังผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนและผู้สอน สามารถจัดทํา พัฒนาสือการเรี ยนรู้ขึนเอง หรื อ
นําสือต่าง ๆ ทีมีอยู่รอบตัวมาใช้ ในการเรียนรู้ สือการเรียนรู้ (Instruction Media) หมายถึง สือชนิด
ใดก็ตามทีบรรจุเนือหา หรือสาระ การเรียนรู้ซึงผู้สอนและผู้เรียน ใช้ เป็ นเครืองมือ สําหรับการเรียนรู้
เนือหาหรือสาระนัน ๆ อาจจะเป็ น สิงใดก็ได้ ทีอยู่รอบตัว ไม่ว่าสิงนันจะเป็ นคน สัตว์ พืช สิงของ
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สถานที สือสิงพิมพ์ การศึกษานอก สถานที การสาธิ ต การทดลอง (Brown and other, 1964:
584) การเรี ยนการสอนในภาพลักษณ์เดิมมักจะเป็ นการถ่ายทอดสาระความรู้จากผู้สอนไป ยัง
ผู้เ รี ย นโดยใช้ สือการเรี ย นการสอนเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัก ษะและ
ประสบการณ์ให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ ในปั จจุบนั เป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปแล้ วว่าการเรี ยนรู้ไม่ไ ด้
จํากัดอยู่เฉพาะในห้ องเรียนหรื อในโรงเรี ยน ผู้สอนและผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้จากสือต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย สามารถเรี ยนรู้ได้ ทุกเวลาและทุกสถานที สือทีนํามาใช้ เพือการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน จึงเรียกว่า "สือการเรี ยนรู้" ซึงหมายถึงทุกสิงทุกอย่างทีมีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะ
เป็ น วัสดุ ของจริ ง บุคคล สถานที เหตุก ารณ์ หรื อความคิดก็ตาม ถื อเป็ น สือ การเรี ยนรู้ทังสิน
ขึนอยู่กบั ว่า เราเรียนรู้จากสิงนัน ๆ หรือนําสิงนัน ๆเข้ ามาอยู่ในการเรี ยนของเราอย่างไร (สถาบัน
กศน. ภาคเหนือ, 2555; ชม ภูมิภาค, 2526:5)มีเนือความสรุปได้ วา่ สือการเรียนรู้ในปั จจุบนั นันได้ มี
การพัฒนาก้ าวหน้ ามากขึนในรูป แบบที หลากหลาย และเพือตอบสนองเนือหาสาระในด้ านที
ผู้สอนต้ องการบอกแก่ผ้ เู รียน ให้ เกิดความรู้และศักยภาพในการเรียนทีดีทีสุด
การสร้ างสือการเรียนรู้
สือการเรียนรู้ในปั จจุบนั นันมีหลากหลายชนิด โดยปรกติในการสร้ างสือการเรียนรู้
นันแบ่งเป็ นหลักทีสําคัญดังนี (สุพรรณิการ์ อินต๊ ะคํามา, 2544)
1.ออกแบบให้ เหมาะสมกับความมุง่ หมายและมีเนือหาครอบคลุมกับสิงที
2.มีการเน้ นปั ญหา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทีชัดเจน
3.ออกแบบให้ มีลกั ษณะง่ายต่อการทําความเข้ าใจในการนําไปใช้ งาน,กระบวนการผลิต
4. มีสดั ส่วนทีดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้ งานของสือ
5. มีความกลมกลืนของส่วนประกอบ ตลอดจนสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
การใช้ และการผลิตสือชนิดนัน
6.มีความน่าสนใจหรือกระตุ้นให้ เกิดการตอบสนองในการใช้ สือนันๆ
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ปั จจัยพืนฐานของการออกแบบสือการเรียนรู้
เป้ าหมายของการเรี ย นการสอน ซึงจะเป็ นสิงที กํ าหนดพฤติก รรมขัน
สุดท้ ายของ ผู้เรียนว่าจะมีลกั ษณะเช่นไร โดยทัวไปนิยมกําหนดพฤติกรรมทีเป็ นเป้าหมายของการ
เรียนการสอนไว้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.พฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)เป็ นพฤติกรรมทีแสดงว่า ได้ เกิดปั ญญา
ความรู้ในเนือหาวิชานัน ๆ แล้ ว สามารถที จะบอก อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อแก้ ปัญหา
เกียวกับเนือหาความรู้นนได้
ั
2.พฤติก รรมด้ านทัก ษะพิสัย (Pyschomotor Domain) เป็ นพฤติกรรมด้ านทักษะของ
ร่างกายในการเคลือนไหว ลงมือทํางาน หรือความว่องไวในการแก้ ปัญหา
3.พฤติกรรมด้ านเจตตพิสยั (Affective Domain) เป็ นพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึก ด้ าน
อารมณ์ ทีมีต่อสิงทีเรี ย นรู้และสภาพแวดล้ อม ดังนัน ในการกํ าหนดเป้าหมาย หรื อพฤติกรรมที
ต้ องการได้ ชดั เจน จะช่วยให้ สามารถออกแบบสือการเรี ยนเรี ยนรู้ดงั กล่าวได้ ตรงเป้าหมายและมี
คุณภาพทีดี หากกําหนดความต้ องการหรือ เป้าหมายหลายอย่าง สือการเรียนรู้นนนอาจมี
ั
ลกั ษณะ
ทีซับซ้ อน และสนองต่อเป้าหมายได้ ไม่เต็มทีลักษณะของผู้เรี ยน ลักษณะของผู้เรี ยนนันแต่ละคน
ย่อมแตกต่าง กันไป เนือหา และรายละเอียดของสือชนิดหนึง ๆ ควรใช้ ลกั ษณะของผู้เรี ยนในกลุ่ม
หลัก ทีมีลกั ษณะ อายุและความรู้พืนฐาน ทีมีความคล้ ายคลึงกันมากที สุดเป็ นพืนฐานของการ
พิจารณาสือลักษณะแวดล้ อมของการผลิตสือ ได้ แก่ ลักษณะกิจกรรมการเรี ยน ซึงครูสามารถจัด
จัดได้ หลายรูปแบบ เช่น
1.การสอนกลุม่ ใหญ่ ในลักษณะของการบรรยาย การสาธิต
2.การสอนกลุม่ เล็ก
3.การสอนเป็ นรายบุคคล
4. สิงอํานวยความสะดวกในการใช้ สือ ได้ แก่ไฟฟ้าเป็ นองค์ประกอบสําคัญการ
ออกแบบสือสําหรับ โรงเรี ย น หรื อท้ องถิ นที ไม่มีไฟฟ้าใช้ ย่อมต้ องหลีก เลียงสือวัสดุฉาย วัสดุ
พืนบ้ าน หรื อวัสดุท้องถิน นอกจากจะหาใช้ ได้ ง่ายแล้ วยังจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ สามารถ มองเห็น
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ความสัมพันธ์ของสิงของต่างๆได้ ดีกว่าอีกด้ วยดังนัน สือเพือการเรี ยนรู้ ทีบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
อาจจะมีลกั ษณะ แตกต่างกันหรื อสือการเรี ยนรู้ทีมีเป้าหมาย คนละอย่างกันอาจจะมีลกั ษณะที
เหมือนกัน ก็เป็ นได้ ทังหมดขึนอยู่กับ ว่าเราสามารถจํ าแนกหรื อรู้ จัก ผู้เ รี ย นของเราได้ มากน้ อย
เพี ย งใด หากผู้ผลิต สือมีความเอาใจใส่ใ นรายละเอี ย ดมากพอ ก็ จ ะทํ าให้ สือการเรี ย นรู้ นั นมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
ลักษณะของสือในการออกแบบ
ลักษณะเฉพาะตัวของสือ เนืองจากสือบางชนิด ก็จะมีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
บางระดับ หรื อเหมาะกับจํานวนผู้เรี ยนทีแตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้ กับผู้เรี ยนทีมีพืนฐาน
เรี ย นบางระดับ หรื อเหมาะกับ จํานวนผู้เ รี ย นที แตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้ กับ ผู้เรี ย นที มี
พืนฐานหรื อประสบการณ์ ใ นเรื องนัน ๆ มาก่อน ภาพการ์ ตูน เหมาะสมกับ เด็ก ประถมศึก ษา
(สมหญิง กลันศิริ, 2521: 74; สุรางค์รัตน์ณพัทลุง,2521: 37-37;ประเสริ ฐมาสุปรี ดิ,2522: 31-32)
1.ภาพยนตร์เหมาะกับผู้เรียนทีเป็ นกลุม่ ใหญ่
2.วิทยุเหมาะกับการสอนมวลชน ฯลฯ
3.ขนาดมาตรฐานของสือ แม้ วา่ ยังไม่มีการกําหนดเป็ นตัวเลขทีแน่นอน แต่ก็ถือเอาขนาด
ขันตอนสามารถจะมองเห็นได้ ชดั เจน และทัวถึงเป็ นเกณฑ์ในการผลิตสือเกียวเนืองไปถึงกิจกรรม
หรือบริบทโดยรอบของการเรียนการสอนนัน ๆ อีกด้ วย
ความสําคัญของสือการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติก
ผู้เรียนย่อมต้ องใช้ สือการเรี ยนรู้ ในการเรี ยนการสอน เนืองจาก สือเป็ นเสมือน
ตัวกลาง ถ่ายทอดความรู้ ทีเป็ นนามธรรม ออกมาในรูปแบบรูปธรรม ให้ ง่ายต่อความเข้ าใจหรื อ
จดจํ าในสิงที เรี ย นแก่ผ้ เู รี ย น มีการใช้ สือการเรี ย นรู้ตังแต่ระดับ การศึก ษาตอนต้ น เพื อให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ ทาง การศึกษาทีดีแก่ผ้ เู รียน และสือการเรียนรู้ในปั จจุบนั มีบทบาท คุณประโยชน์ และ
อิทธิพลต่อผู้เรียน ในหลาย ๆ อย่าง (โกสุม สุฉันทบุตร, 2549: 41) ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจความคิดรวบยอดได้ ง่ายขึนรวดเร็วขึน,ช่วยให้ ผ้ เู รียน มองเห็นสิงทีกําลังเรียนรู้อยู่ได้ อย่างเป็ น
รู ป ธรรมและกระบวนการ,ช่ว ยให้ ผู้เ รี ย น สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองส่ง เสริ มให้ เ กิ ดความคิ ด
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สร้ างสรรค์, สร้ างสภาพแวดล้ อม และประสบการณ์เรียนรู้ ทีแปลกใหม่ น่าสนใจ และทําให้ อยากรู้
ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน,เกือหนุนผู้เรียนทีมีความสนใจ และความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ทีต่างกัน ให้ เรี ย นรู้ได้ เท่ าเทีย มกัน ,ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการ สาระการเรี ยนรู้ต่างๆให้
เชือมโยงกันช่วยให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เรี ยนรู้วิธีการใช้ สือ และแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพือการค้ นคว้ าเพิมเติม
ช่วยให้ ผ้ เู รียน ได้ รับการเรียนรู้ในหลายมิติ จากสือทีหลากหลาย, เชือมโยง โลกทีอยู่ไกลตัวผู้เรี ยน
ให้ เข้ ามาสูก่ ารเรียนรู้ของผู้เรียน จากงานวิจยั ประสบการณ์เทคนิคสือสารด้ วยภาพของสถาบันรา
ชานุกลู ได้ กล่าวถึงอิทธิพลของสือการเรียนรู้ ทีมีความจําเป็ นมากต่อเด็กออทิสติก ไม่ว่าจะเป็ นสือ
ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น สไลด์, ภาพโปร่งใส, สมุดหนังสือ หรืออืน ๆ เพราะจะช่วยให้ เด็กเห็นภาพ
จับต้ องได้ กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี (สุจิตรา สุขเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร และจิราธิป นาค
สุวรรณ, 2554: 15)ดังนัน ในแง่ของเด็กออทิสติก ทีมีการรับรู้ทีดีมากทางสายตา(Visual Learning)
สือจึงเป็ นสิงจําเป็ นมาก เนืองจากเป็ นสิงเดียว ทีจะทําให้ ผ้ สู อนสามารถสือสารกับตัวเด็กออทิสติก
ได้ เนืองจากเด็กบางคนจะมีภาวะทีไม่พดู หรือพูดไม่เป็ นคํา ฟั งไม่เข้ าใจ ทําให้ การสือสารรูปแบบ
อืน เข้ าถึงความเข้ าใจของเด็กได้ ยาก(นิติสาปิ ติเจริญธรรม,2555; สุนทรี ฝางนอก,ม.ป.ป.; สุพัตรา
วงศ์วิเศษ, ม.ป.ป.)
ลักษณะทฤษฎีทีเกียวข้ องในการสร้ างสือการเรี ยนรู้ ของเด็กออทิสติก

ครูนิม นิติสา ปิ ติเจริญธรรม ซึงเป็ นผู้อํานวยการศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ
บ้ านอุน่ รัก และ เป็ นผู้จดั ทําหนังสือเรียน สําหรับเด็กออทิสติก ได้ กล่าวถึงแนวความคิดตามหลัก
วิชาการ ในการสร้ าง สือและหนังสือแบบฝึ กสําหรับเด็กออทิสติก หรือเด็กทีไม่สามารถเริ มต้ นจาก
แบบฝึ กที มีอยู่ทัวไป ซึงจะจัดทํ าเป็ นรู ป แบบเฉพาะ เพือให้ เด็ก ได้ มีโอกาสเรี ย นรู้ และมีความ
เหมาะสมกับตนเอง พร้ อม ทํางานร่วมไปได้ กบั เพือน ๆ ไว้ ดงั นี
หลักการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ การวิเคราะห์และย่อยเนือหา
การสอน ออกเป็ นขันตอน เริมจากง่ายทีสุด และเพิมความซับซ้ อนขึนตามลําดับ เพือให้ เด็กประสบ
ความสําเร็จ ไปทีละขัน
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การเรี ยนรู้ผ่านสายตา (Visual Learning) คือ การใช้ ภาพและคําศัพท์
เพือสือภาษา สมพร หวานเสร็จ (2555) ได้ พูดถึงผลงานวิจัย ในเรื องของรูปภาพทีจะนํามาใช้ กับ
เด็กไว้ วา่
มีขนาด อยู่ที 2 นิ ว เป็ นมาตรฐาน ซึงถ้ าเล็กกว่านี เด็กจะมองไม่ถนัด และถ้ าใหญ่ก ว่านี อาจ
ก่อให้ เกิดความ เกะกะ ไม่สะดวกแก่ผ้ สู อน
การชีแนะ (Prompting) คือ การกระตุ้น ด้ วยวิธีใดก็ตาม เพือให้ เด็กเกิด
การตอบสนอง กับสือเช่นลักษณะภาพคําศัพท์สีเส้ น องค์ประกอบเป็ นตัวชีนํา(Cues) โดยหลัก
องค์ประกอบที สําคัญของสือสําหรับเด็กออทิสติกนัน ควรจะมีสิงเร้ าสายตาให้ น้อยทีสุด เช่น ใน
หนังสือแบบฝึ กหัด หนึง หน้ า ควรมีรูปอยู่ในหนึงหน้ าไม่เกิน 5-6 ภาพ เพือลดการเบี ยงเบนความ
สนใจทางสายตาของเด็กเนืองจากเด็กออทิสติก จะไวต่อสิงทีมองเห็นมาก หรือ การใช้ สีในคํา เพือ
ช่วยในการจําเช่น ตัวอักษรหมวดเสือผ้ าจะเป็ นสีนําเงิน ตัวอักษรหมวดเครื องใช้ ในบ้ าน จะเป็ นสี
แดง ซึงจะช่วยในการจํา ของเด็ก เพราะเด็กออทิสติกจะจําเป็ นภาพและประมวลผลออกมาเป็ น
ภาพ (นิติสา ปิ ติเจริญธรรม, 2555 ; วันเพ็ญ คุ้มดิษฐ, 2548)
การแผ่ขยาย (Generalization) คือ การเชือมโยง และต่อยอดการเรี ยนรู้
จากจนเด็กสามารถทําเองได้ ประเภทของสือการเรียนรู้เด็กออทิสติกทีมีอยู่ในปั จจุบนั
ปั จจุบนั มีสือการเรี ยนรู้ สําหรับเด็กออทิสติกแบ่งได้ 3 ชนิดคือ สือสิงพิมพ์ หมายถึง หนังสือและ
เอกสารสิงพิมพ์ตา่ ง ๆ ซึงได้ แสดงหรื อจําแนก เรี ยบเรี ยงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ ห นังสือ ทีเป็ น
ตัวพิมพ์หรือตัวเขียน เป็ นสือเพือแสดงความหมาย เช่น แบบฝึ กหัด หนังสือเรี ยน รูปภาพทีใช้ ใน
การแลกเปลียนข้ อมูล ในปั จจุบนั เป็ นสือหลักทีใช้ ในการเรียนการสอนเด็กออทิสติก
สือเทคโนโลยี หมายถึง สือการเรียนรู้ทีได้ ออกแบบและผลิตขึน เพือจะได้
ใช้ ควบคู่กับ เครื องมื อ โสตทัศ นวัส ดุ หรื อ เครื องมื อ ที เป็ นเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เช่ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สือบนอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการศึกษาผ่านดาวเทียม สือชนิดนีตอบสนองกับตัวเด็ก
ได้ ดี แต่ยงั ไม่เป็ นทีแพร่หลายด้ วย ข้ อจํากัดทังเรืองอุปกรณ์ และค่าใช้ จ่าย
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สือสิ งของ หมายถึง การนํ า สิงของหรื อ สิงที อยู่ร อบตัว มาทํ าเป็ นสื อ
เพือให้ เข้ ากับ เนือหาการสอนนันหรือเพือความสะดวกในการใช้ ของเด็ก เช่น ของเล่นตัวต่อไม้ หรื อ
ตุ๊กตาที แต่งตัวได้ (พรรณา นรินทร, 2555)
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการออกแบบสือการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
โซนส์ได้ กล่าวว่า (Sones, 1944: 238-239) เขาได้ ทําการทดลองกับนักเรี ยนเกรด
6 และ 7 ชันละ 400 คน โดย ให้ ก ลุ่มทดลองอ่านการ์ ตูน เรื อง Wonder Woman ซึงเป็ นเรื อง
เกียวกับชี วิตและงานของ Glara boton และให้ กลุ่มควบคุมอ่านหนังสือเรี ยน ธรรมดาผมการ
ทดลองปรากฏ ว่าในการสอบครังแรก คะแนนเฉลียของกลุม่ ทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลีย ของกลุ่ม
ควบคุมอยู่ร้อยละ10-30 แต่เมือให้ กลุ่มควบคุมได้ อ่านหนังสือการ์ ตนู บ้ างปรากฏว่า คะแนนการ
สอบครังทีสองสูงกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มทีให้ อ่านแบบเรี ยนธรรมดากลับทํา
คะแนนได้ ไม่สงู กว่าครังแรกมากนัก และเขาได้ สรุปผลการทดลองไว้ ประการหนึงว่ากลุ่มทดลองได้
เรียนรู้ไปมากทีสุดเท่าทีจะสามารถเรียนได้ แล้ ว จากการอ่านหนังสือในครังแรกการอ่านแบบเรี ยน
ครังหลัง จึงไม่มีผลต่อการเรี ยนรู้และการเรี ยนและ การทดสอบครังทีสองมากนัก ในขณะทีกลุ่ม
ควบคุมยังเรียนรู้ได้ ไม่ถึงจุดอิมตัว แต่สามารถไปถึงจุดนัน ได้ เมือได้ อ่านหนังสือการ์ ตนู แสดงให้
เห็น ว่าหนังสือการ์ ตูน ช่วยให้ เ ด็ก เรี ย นรู้ได้ ดีกว่าการอ่าน แบบเรี ย นธรรมดา (เกษม จงสูงเนิ น
(2533: 68) ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ทีเรียนด้ วยการใช้ กับไม่
ใช้ หนังสือการ์ ตนู ประกอบการเรี ยน ในการสอนตามคู่มือครู สสวท. พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทางกานเรี ย นแตกต่างกัน โดยแบบใช้ ก าร์ ตูน คะแนนเฉลียสูงกว่าปั จ จุบัน มีงานวิจัย สือที ใช้
พัฒนาการสอนเด็ก ออทิ สติ ก ให้ ง่ายกับ ครู ผ้ สู อนและเข้ ากับ การ เรี ย นรู้ ของเด็ก ออทิ สติ ก อยู่
มากมายรูปแบบของสือถือเป็ นอีกสิงหนึงทีสําคัญในการนํามาใช้ ประโยชน์ มีการวิจัยความคงทน
ในการจําคําศัพท์ของเด็กออทิสติกโดยใช้ เกมทีพบว่าการทํากิจกรรมประกอบการสอนสามารถเพิม
ความคงทนในการจดจําคําศัพท์ ทีสอนได้ สงู ขึน ซึงเกียวเนืองกันโดยตรงกับความรู้สกึ ของเด็กออทิ
สติกทีมีความคุ้นเคย และไว้ วางใจในสิงทีทําก่อให้ เกิดความสบายใจและผ่อนคลายพร้ อมทีจะรับรู้
ในสิงทีสอนและกิจกรรมนัน ๆ ก็สอดคล้ องกับสิงทีสอน(แก้ วตา บุปผเวส, 2548) โดยหลังจากทํา
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การทดสอบครังแรกไปแล้ วในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้ กลับมาทําการทดสอบความ คงทนในการจํา
อีกที โดยอ้ างทฤษฎีการจําของ Akinson and Shiffrin ทีอธิบายไว้ ว่าความจําระยะ สัน จะฝั งตัว
เป็ นความจําระยะยาวนัน จะใช้ เวลา 14 วัน (ชัยพร, 2520) ทําให้ เห็นว่ารูปแบบเป็ นอีก สิงหนึงที
น่าจะมีความเป็ นไปได้ ในการ เพิมศักยภาพ ในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้ ในเรื องรูปแบบสือที
เป็ นเทคโนโลยี มีงานวิจยั การทําสือการสอนของนักศึกษาปริ ญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มหนึงพบว่า เด็ก ออทิ สติก ที สามารถเรี ย นรู้ ได้ ดีจ ากทางสายตานันเหมาะการสอนโดย ใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอน โดยเด็กกลุม่ นีได้ ทําการสอนเรืองรูปทรงโดยให้ นําวัตถุจริ งไปวางบนแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีรูปทรงเหมือนกับวัตถุทีเด็กเลือกมาหากเด็กสามารถวางได้ ถกู ต้ อง บนหน้ าจอจะ
ขึนเครืองหมายถูกแล้ วมีรูปยิมเพือบอกว่าข้ อนีตัวเด็กทําถูกพบว่าเด็กออทิสติกมีความ สนใจและ
ทําได้ เป็ นอย่างดีในเรื องรูปแบบสือทีเป็ นเทคโนโลยี มีงานวิจัยการทํ าสือการสอนของนักศึกษา
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุม่ หนึงพบว่า เด็กออทิสติกทีสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีจากทาง
สายตานัน เหมาะการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ในการสอนโดยเด็กกลุม่ นีได้ ทําการสอนเรื องรูปทรง
โดยให้ นําวัตถุจริง ไป วางบนแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีรูปทรงเหมือนกับวัตถุทีเด็กเลือกมา หากเด็ก
สามารถวางได้ ถกู ต้ อง บน หน้ าจอจะขึนเครืองหมายถูกแล้ วมีรูปยิมเพือบอกว่าข้ อนี ตัวเด็กทําถูก
พบว่าเด็ก ออทิสติกมีความ สนใจและทําได้ เป็ นอย่างดี
3. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการออกแบบ
หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับการออกแบบในงานวิจัยในครังนี เป็ นการออกแบบสือ
ส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สําหรับเด็ก ออทิ สติ ก ระยะเบื องต้ น ระดับ ศักยภาพสมองช่วงอายุ 3-6 ปี ซึง
เกียวข้ องกับเรืองใหญ่ๆ คือ เรืองจุดเด่น และการเน้ นจุดเด่น
จุดเด่ น
การสร้ างลักษณะเด่น หรื อจุดเด่นในงานศิลปะ คือ การทําให้ บริ เวณใดบริ เวณ
หนึง มี ความน่าสนใจบังคับให้ มองเห็น(Forcing Attention) เป็ นวิธีการทีศิลปิ นใช้ บังคับสายตา
ของผู้ชม ให้ ติดตามไปสูจ่ ดุ ทีต้ องการให้ เห็นเราเรี ยกบริ เวณทีโดดเด่นว่า “จุดเด่น” (Dominance)
จุดสนใจ หรือจุดรวมสายตา (Point of Interest) (มาโนช กงกะนันท์, 2538: 144)
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สือสนับสนุนสําหรับเด็กออทิสติกนันจะต้ องสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ ถึงแม้ ว่าการรับรู้
ทางสายตาของเด็กจะเป็ นข้ อได้ เปรียบแต่กอ็ าจจะเป็ นข้ อเสียเปรียบไปในตัว หากเด็กนันไปรับรู้กบั
สิงทีไม่ได้ ต้องการจะบอกหรืออยากให้ สนใจ ดังนัน การสร้ างจุดเด่น หรือจุดนํา สายตา ให้ กับสิงที
ต้ องการสือสารกับเด็ก จึงเป็ นสิงทีสําคัญอีกสิงหนึง
จุดเด่ นทางทฤษฎีศิลปะ
ในงานออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิติกระยะเบืองต้ น
ระดับศักยภาพสมองช่วงอายุ 3-6 ปี นี ในการออกแบบนีการสร้ างจุดเด่นเป็ นส่วนสําคัญทีปรากฏ
ชัดและสะดุดตาทีสุดของสือ ผู้วิจยั ได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลเกียวกับการสร้ างจุดเด่นมาได้ ดงั นี จุด
สนใจ (Point of Interest) หรื อส่วนประธาน (Principle) จะเป็ นส่วนทีเน้ นแสดงออกถึงเรื องราว
และเนือหาของศิลปะมีลกั ษณะปรากฏชัด สะดุดตา มีอํานาจ น่าสนใจ จุดเด่นเกิดจากการเน้ น
ส่วนประกอบ (Emphasis) ด้ วยวิธีก ารต่าง ๆ เป็ นประธานของ ส่วนประกอบโดยมีส่วนรอง
(Subordinate) ช่วยสนับสนุนให้ จดุ เด่น มีความน่าสนใจยิงขึน แต่จะต้ อง มีความเกียวข้ องซึงกัน
และกันองค์ประกอบสําคัญของจุดเด่น มีดงั นี (ธานี ภูน่ พคุณ, 2550) ตําแหน่งของจุดเด่น จะนิยม
วางไว้ ระยะหน้ า (Fore Ground) หรื อระยะ กลาง (Middle Ground) (แต่จะไม่นิยมวางไว้ ตรง
กลางเพราะจะทําให้ เกิดความรู้สกึ นิงและธรรมดา เกินไป ส่วนมากนิยมวางตําแหน่งไว้ ในส่วนอืน
ซึงจะทําให้ เกิดพลังความเคลือนไหวได้ มากกว่า)
การเน้ นจุดเด่ น
การออกแบบสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ น
ช่วงอายุศกั ยภายสมอง 3-6 ปี นีดังทีกล่าวเบืองต้ นจุดประสงค์การออกแบบได้ แก่ผ้ วู ิจัยต้ องการ
ออกแบบสือโดยการนําเอาภาพประกอบมาใส่ในตัวงานทังนีการเน้ นจุดเด่นในงานถือว่าเป็ นเรื อง
สําคัญอย่างยิงผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลเกียวกับการเด่นจุดเด่นในงานออกแบบ สรุปได้ ดงั นี การเน้ น
ด้ วยรูปร่างรูปทรงและขนาด คือการใช้ รูปร่างหรือรูปทรงทีแตกต่างกันมา จัดร่วมกันซึงจะทําให้ เกิด
ความเด่นชัดขึนในรูปทรงทีต้ องการเน้ น หรื อใช้ ขนาดทีแตกต่างกัน ขนาด ทีใหญ่กว่าย่อมเห็นได้
ง่าย หรือเด่นชัดกว่ารูปขนาดเล็ก
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อย่างไรก็ตามการเน้ นจุดเด่นด้ วยการเน้ นด้ วยค่าความเข้ มของสีหรื อเน้ นด้ วยแสงเงาคือการใช้
นําหนักเข้ มของสีจากระยะเข้ มทีสุด ไปยังจุดสนใจ แต่ในทางกลับกันจากระยะอ่อนทีสุดไปจนถึง
ระยะเข้ ม ทีสุด ก็สามารถสร้ างจุดเด่นได้ ถ้ าใช้ ความแตกต่างของความเข้ มของสีทีเหมาะ
การเน้ นด้ วยสี
คือการใช้ สีตา่ งวรรณะช่วยเน้ น เช่น ภาพสีทีมีวรรณะ ร้ อน (Warm Tone)
ใช้ สีวรรณะเย็น (Cool Tone) เข้ าไปเน้ นเพือให้ เกิดความขัดแย้ ง (Contrast) จะ ทําให้ เกิดจุดเด่น
ขึน และในทางตรงกัน ข้ ามถ้ าสีวรรณะเย็น ใช้ สีวรรณะร้ อนเข้ าไปช่วยเน้ น จะทําให้ เกิดผลใน
ลัก ษณะเดีย วกันแต่ใ นความเป็ นจริ งสีวรรณะร้ อนมีคณ
ุ สมบัติทําให้ เกิ ดจุดเด่น แก่ผ้ พู บเห็น ได้
มากกว่าสีวรรณะเย็น
การเน้ นด้ วยเส้ น
หมายถึงการนําเส้ นลักษณะต่าง ๆ มาเน้ นให้ เกิ ดความเด่น หรื อจุดเด่น
โดยการเน้ นในลักษณะทีทําให้ เกิดความกลมกลืน (Harmony) และเน้ นในลักษณะที ทํา ให้ ให้ เกิด
ความขัดแย้ ง(Contrast) การเน้ นให้ เกิดความกลมกลืนและขัดแย้ งอย่างเหมาะสมจะทําให้ ความ
เด่นหรือจุดเด่นมีคณ
ุ ค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์
จุดเด่ นทางการถ่ ายภาพ
ทังนี นอกจากหลักของเลขนศิลป์แล้ ว ในเรืองของการถ่ายภาพหรื อรวมไปถึงการ
วางองค์ ประกอบภาพของงานจิตรกรรม หรืองานศิลปะอืน ๆ ก็ยงั มีหลักในการสร้ างจุดเด่นในภาพ
ซึง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั งานวิจยั ในครังนีและงานออกแบบอืน ๆ ได้ เช่นกัน
การวางตําแหน่งเพื อเน้ น จุดเด่นหรื อจุดสนใจในภาพ (Point of Interest) นิยม ใช้ การลากเส้ น
สมมติขนในภาพโดยการแบ่
ึ
งพืนทีออกเป็ นสามส่วนเท่า ๆกันทังในแนวตัง และ แนวนอนซึงจะทํา
ให้ เราได้ ตารางเก้ าช่องทีมีขนาดพืนทีเท่ากันทังหมดในภาพจึงเป็ นทีมาของการเรี ยกชือ "กฎสาม
ส่วน หรื อจุดตัดเก้ าช่อง (Rule of Thirds)" ถูกคิดค้ นขึนตังแต่สมัย 1797 โดยศิลปิ นในยุคเรเน
สซอง2 John Thomas Smith โดยมีรากฐานทางความคิดทีว่าการจัด องค์ประกอบภาพแบบนีจะ
ทําให้ มีพืนหลังไว้ เล่าเรืองประกอบรวมไปถึงค้ นพบว่ามนุษย์ไม่ได้ พกั สายตาทีกลางภาพ ซึงวิธีการ
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นีสามารถใช้ ได้ กับทังภาพแนวนอนและภาพแนวตังและถูก นํามาใช้ อย่างแพร่หลายในปั จจุบัน
จุดตัดทีเกิดขึนจากการแบ่งพืนที นันมีทังหมด 4 จุด ซึงนิยมใช้ ใ นการวางตําแหน่งของวัตถุหลัก
เพือให้ เป็ นจุดเด่นหรือจุดสนใจในภาพนันเอง พืนทีทีเหลือในภาพเราสามารถหาจุดสนใจรองหรื อ
สร้ างกิจกรรมให้ เกิ ดขึนจากการกระทํ าของวัตถุหลักในภาพเพือให้ เกิดเรื องรวมทีสอดคล้ องกับ
สถานทีและเวลา ทิศทางของแสง และองค์ประกอบอืนๆ ในภาพ จากหลักการนีจะทําให้ ให้ การ
มอง ภาพเกิดการเคลือนไหวไปทังภาพ โดยเริ มจากวัตถุหลัก ซึงเป็ นจุดเด่นในภาพ ไล่ไปหาวัตถุ
รอง (ถ้ ามี) หรือกิจกรรม และการกระทําทีเกิดขึนในภาพนันภาพทีจะได้ ก็จะมีความสวยงามทังใน
แง่องค์ประกอบภาพและเรืองรวมทีเกิดขึนในภาพ สําหรับภาพทีมีจดุ เด่นทีเกิดจากการขัดแย้ งใน
ภาพ หรื อมีความสําคัญเท่า ๆ กัน ภาพทีเห็นจะส่งผลให้ ขาดเอกภาพแต่เราจะลองเพือหรื อลด
ความสําคัญ หรื อส่วนใดส่วนหนึงลง ก็จะสามารถสร้ างเอกภาพของภาพให้ สมบูรณ์แบบได้ การ
เน้ น จุดสนใจโดยใช้ ความชัด ( In focus )ให้ กับจุดสนใจในภาพได้ เช่นกัน (สมาคมถ่ายภาพ
กรุงเทพ, 2554)จุดเด่นทางด้ านภาพการ์ตนู งานลักษณะการ์ตนู เป็ นอีกหนึงงาน ทีมีอิทธิพลกับเด็ก
เป็ นอย่างมาก งานการ์ ตูน ที ขาดจุดเด่น นัน จะไม่สามารถหยุดผู้ดู ให้ มีความสนใจต่องานได้
(ณัฐฌา โต๊ ะเงิน,2548: 39) การเน้ นจุดเด่น ของภาพการ์ตนู สามารถกระทําได้ หลายลักษณะดังนี
การเน้ นความสําคัญของลายเส้ น ให้ กบั ตัวการ์ตนู หลัก หรือสิงทีต้ องการ เน้ นให้ เด่นชัด ทําได้ โดย
วาดเส้ นทีขาด ๆ หาย ๆ ล้ อมรอบ นักเขียนการ์ ตนู อาจจะใช้ การลบเส้ น ล้ อมรอบของตัวการ์ ตูน
หรื อจัดองค์ประกอบใหม่ ให้ มีจุดหนึงทีโดดเด่นกว่าจุดอืน ทีอยู่ในจุดเดียวกัน แบ่งออกได้ สอง
ลักษณะดังนีการเน้ นเส้ นรายละเอียดของรูปภาพทังหมด เพือให้ เกิดระยะ และมิติของภาพในการ
สร้ างตัวการ์ตนู จาก 2 มิติให้ เป็ น 3 มิติ, การเน้ นเส้ นของรูปทรงรอบนอก(Out line)ควรจะเป็ นเส้ น
ที ใหญ่กว่า หรือหนากว่าเส้ นภายใน เพือเพิมความเด่นชัดและสร้ างความสวยงามและยังถือเป็ น
การเน้ นรูปทรงของสิงนันและเน้ นระยะของตัวการ์ ตนู และฉากอีกด้ วยการเน้ นทีขนาดของจุดเด่น
นักเขียนการ์ตนู สามารถทีจะสร้ างจุดเด่นให้ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษกว่าองค์ประกอบบริเวณอืนการ
เน้ นทีรูปร่างของจุดเด่น โดยนักเขียนการ์ ตนู จะสร้ างรูปร่างของจุดเด่นให้ มีลกั ษณะทีแปลกกว่า
บริเวณอืนการเน้ นสีของจุดเด่น นักเขียนการ์ ตนู สามารถใช้ สีในลักษณะตรงข้ ามในบริ เวณทีเป็ น
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จุดเด่นเช่นถ้ าภาพส่วนใหญ่เป็ นสีวรรณะเย็นประมาณ80% ของพืนทีตรงบริเวณที ต้ องการให้ เป็ น
จุดเด่น อาจใช้ สีวรรณะร้ อน 20% จะทํ าให้ บริ เวณดังกล่าวเกิดความน่าสนใจได้ ก ารเน้ น โดยใช้
นําหนักของภาพบริ เวณจุดเด่น นักเขียนการ์ ตนู สามารถใช้ นําหนักของภาพ สําหรับการเน้ นจุด
สนใจได้ เช่น บริเวณพืนทีส่วนใหญ่มีนําหนักอ่อน ก็ควรเน้ น จุดเด่นโดยใช้ นําหนักเข้ มการเน้ นโดย
ใช้ เส้ นชักนําสายตา ตามหลักทัศนียภาพ(Perspective) เส้ น สามารถชักนําสายตาระดับสายตา
และมุมมองเป็ นส่วนสําคัญ ของการจัดภาพ นักเขีย นการ์ ตูนต้ อง คํานึงก่อนว่า จะเขีย นโดยใช้
ระดับสายตาของนก (Bird eye view) หรื อ - สายตาของหนอน (Worm eye view) หรื อจะระดับ
สายตาทีปรกติเนืองจากในการตัดสินใจเลือกมุมมองของภาพ ไม่เพียงแต่จะทําให้ โครงสร้ างภาพ
เปลียนไป แต่จะส่งผลกระทบทางด้ านอารมณ์ได้ ดีอีกด้ วย เช่น ภาพมุมสูงจะให้ ความรู้สกึ ของการ
บุกรุก ถ้ าหากมุมตํามองขึนมา จะให้ ความรู้สกึ ถึงความมีอํานาจ เป็ นต้ นในการกําหนดจุดสนใจนัน
ควรให้ มีเพียงจุดเดียวในภาพ ส่วนจะอยู่ในบริ เวณใดนัน ไม่ มีกฎเกณฑ์ทีแน่นอน แต่ไม่ควรอยู่
บริเวณกึงกลางภาพดังทีทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และการถ่ายภาพ ได้ กล่าวไว้ เช่นกัน (ณัฐฌา
โต๊ ะเงิน,2548: 39-40)
สัญลักษณ์ (Symbol)
ในสือส่งเสริมการสอนสําหรับเด็กออทิสติกในครังนีสัญลักษณ์ในภาพประกอบทีว่าเป็ น
เรืองทีสําคัญ อย่างยิง(เอือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต,2548: 11-13)
ความหมายของสัญลักษณ์
คือ ความหมาย หรือการแสดงนัย เพือบอกให้ ทราบถึงสิงใดสิงหนึงไม่มีผลโดยตรงในทาง
ปฏิบตั ิ แต่มีผลทางด้ านการรับรู้ ความคิด เป็ นการสือกลางระหว่างนักออกแบบและ ผู้บริ โภคหรื อ
ผู้ช ม เป็ นการสร้ างลัก ษณะแทนสิงที เรามองเห็น จริ ง ทํ าให้ ดูง่ายขึนสิงที ควรคํานึงถึ งในการ
ออกแบบสัญลักษณ์การออกแบบสัญลักษณ์ ควรออกแบบโดยใช้ รูปลักษณ์ทีปรากฏอยู่ และจาก
สภาพแวดล้ อมเป็ นทีมาในการออกแบบ แล้ วผ่านกระบวนการคิดสร้ างสรรค์เป็ นผลงานออกมา
และควรพิจารณาในเรืองรูปแบบควรเรียบง่าย และสือความหมายได้ เร็วตรงวัตถุประสงค์
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ลักษณะทัวไปของสัญลักษณ์ ภาพทีดี
สําหรับ สัญ ลัก ษณ์ ภาพที ดี นอกจากต้ องสามารถสือความหมาย และมีก าร
ออกแบบทีดีตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบแล้ ว มีหลัก 3 ประการทีควรคํานึง (เอือเอ็นดู ดิศกุล
ณอยุธยา, 2543: 17 ; ศฤงคาร กิติวินิต, 2548: 11-13)ความหมายของสัญลักษณ์ จะต้ องเกียวโยง
กับสุนทรียภาพของรูปทรงของสัญลักษณ์ (Aesthetic Form) สัญลักษณ์ทีดี ต้ องเหมาะสมกับเวลา
ของทุกยุคทุกสมัย,สัญลักษณ์ทีดีต้องสามารถนําไปใช้ ประโยชน์หรือไปประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยวิธีต่างๆ
(Reproduction) เช่น อาจนําไปย่อหรือขยายได้
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการออกแบบ
มีผลการวิจยั ฉลากของญีปุ่ น ในเรืองการจัดลําดับความสําคัญในขนาด นําหนักที
ส่งผลต่อการมอง โดยประกอบไปด้ วย จุดเด่น จุดรอง และจุดเสริม ในฉลาก สามารถช่วยเพิมการ
มองมาที ฉลากของผู้บ ริ โภคได้ มากขึน และยังเพิ มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ อีก ด้ วย (ฉัตรชัย หาญ
พิทักษ์ สขุ , 2546: 14) ได้ มีงานวิจัยเกียวกับภาพในงานโฆษณา ทีจะทําให้ เด็กช่วงอายุ 9-14 ปี
สนใจโดยสรุปได้ วา่ ภาพทีเด็กสนใจในการนํามาทํา โฆษณาคือภาพการ์ ตนู และมีทัศนคติทีดีต่อ
ขนาดและสีของภาพซึงมีความคิดเห็นเป็ นเชิงบวก ด้ วยคะแนนเฉลียสูงสุดกับภาพขนาดใหญ่ และ
สีทีสดสว่าง รองลงมาคือภาพกลาง สีทีมีคะแนนเฉลียรองลงมาคือ สดเข้ ม ส่วนสีหม่นก็ได้ รับความ
นิยมเช่นกัน แต่เมือนํามา เรียงลําดับ พบว่าอยู่ในลําดับที 11 (กรชนก ชิตไชยสุวรรณ, 2550: 91)
งานวิจยั การออกแบบการ์ตนู ไทย ได้ กล่าวถึงลักษณะภาพการ์ตนู ทีดีไว้ ว่าไว้ ดงั นี ภาพทีดีควรเป็ น
ภาพทีมีรายละเอียดชัดเจนได้ รับการตัดทอนทําให้ รูปทรงดูเพียนไปจากของจริ ง แล้ วเน้ นเฉพาะ
ลักษณะ เด่น ๆ เท่านัน ใช้ สีสวยงาม ชัดเจนไม่เลอะเลือนมีศิลปะหรือลีลา ทีเกินจริงไปบ้ าง และยัง
มีเทคนิค การเขียนภาพการ์ตนู ทีให้ ผลลักษณะอารมณ์ออกมาทีแตกต่างกัน เช่น การเขียนทีเกลีย
เรี ยบ หรื อ เกลียนําหนัก อ่อนแก่ไปตามลําดับ ให้ ลักษณะแห่งความเรี ยบร้ อย นุ่มนวลการสร้ าง
นําหนักบนภาพให้ เกิดเป็ นรอยเส้ นขนานรอยเส้ นขนานจถประสานกัน เส้ นหมุนวน เขียนด้ วยจุด
และเขียนด้ วยรอย พู่กัน จะให้ ลกั ษณะแห่งการเป็ นพืนผิวบนภาพ (ณัฐฌา โต๊ ะเงิ น, 2548: 122123)
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เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการใช้ สีทีใช้ ในงานออกแบบ
การใช้ ชุดสีต่างๆ ในสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สํา หรับ เด็ก ออทิ สติก ระยะเบื องต้ น ระดับ
ศักยภาพสมอง ช่วงอายุ 3-6 ปี ในครังนี ล้ วนเป็ นสิงทีต้ องให้ ความสําคัญ เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วง อายุ 3-6 ขวบมีความสนใจในเรืองสีแตกต่างกัน เมือนึกถึงเฉดสีต่างๆ เราจะนึกถึงเฉดสีที
เราชืนชอบมากทีสุด ซึงในความเป็ นจริงแล้ วเฉดสีแต่ละเฉดสีจะสือถึงความหมายและความรู้สึกที
แตกต่างกัน ไป ด้ วยหลัก ดังกล่าวจึงได้ เ กิ ดการศึก ษาของนัก จิ ตวิท ยา และเกิ ดการนํ าไปใช้ ที
หลากหลาย ดังนัน เพือให้ เกิดการเลือกเฉดสีทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้ งาน จะมีหลักการง่ายๆ
ดังนี (Kandinsky,1988, P.132) ความรู้ สึก เกี ยวกับอารมณ์ สีทีมีพลังทีสามารถกระตุ้น การ
ตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ดูได้ นักออกแบบจึงมักใช้ สีเพื อชัดจูงให้ ผ้ ดู เู กิดอารมณ์ต่างๆ ตาม
ต้ องการได้ อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนอาจจะแสดงความรู้สกึ ต่อสีดีกนั ออกมาแตกต่างกัน ทังนี
ขึนอยู่กับ ประสบการณ์ ต่างๆ แตกโดยที วไปแล้ วนันสีที จัดอยู่ใ นวรรณะอุ่น หรื อร้ อนนัน จะให้
ความรู้สกึ มีชีวิตชีวา ตืนเต้ น เร้ าใจ
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ภาพที 1 สีโทนอุน่ และสีโทนเย็น
ทีมา : http://baandotkosana.com/2013/06/colors/ เข้ าถึงเมือ

สิงหาคม

เข้ าถึงจาก:

http://baandotkosana.com/2013/06/colors/
โทนสีไทย
การใช้ โทนสีไทยนันเป็ นสีทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนใหญ่จะใช้ กันในหมู่ของ จิตรกรรม
ไทยและโขน เป็ นต้ น ซึงสีทีใช้ จะใช้ เป็ นสีไทยดังเดิม เราจะเห็นได้ วา่ ชือเรียกของสีสว่ นใหญ่เป็ นชือ
เฉพาะ เพราะเป็ นสีทีได้ จากธรรมชาติ ค่อนข้ างเป็ นสีหม่นไม่สดใสเหมือนโทนสีสด หรื อสีสมัยใหม่
จึงทําให้ ลกั ษณะของสีโทนไทย มีบุคคลิกความขลัง เก่า ย้ อนยุค หรูหรา ตระการตาและคลาสิค
เป็ นต้ น
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ภาพที 2 โทนสีไทย
ทีมา:http://bundanthai.com/
เข้ าถึงเมือ

สิงหาคม

เข้ าถึงจาก: http://baandotkosana.com/2013/06/colors/
6. เอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการผลิตของเล่ นสําหรับเด็ก
นอกจากการออกแบบสือให้ เหมาะสมกับเด็กออทิสติกแล้ วสิงสําคัญทีสุดในการออกแบบ
ก็คือความปลอดภัยของสือหรื อของเล่น อันตรายทีเกิดจากสือหรื อของเล่นนันมีตงแต่
ั ขนาดของ
ชินส่วน รูปลักษณ์วสั ดุทีใช้ ทําของเล่น วัสดุเคลือบผิว หรื อแม้ แต่บรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ ห่อหุ้มของเล่นก็
สามารถ เป็ นอันตรายแก่เด็กได้ อันตรายจากของเล่นทีเกิดกับเด็กได้ มีดงั ต่อไปนี
1.อันตรายจากการหายใจไม่ออก (chocking hazard) ของเล่นทีประกอบไปด้ วยชินส่วน
ขนาดเล็กทีสามารถใส่เข้ าปากได้ สามารถเข้ าไปติดลําคอเด็กทําให้ หายใจไม่ออกได้
2.อันตรายจากการรัด (strangulation hazard)ของเล่นเด็กทีมีเชือกคาดหรื อยางยืดทียาว
พอสามาถรัดคอเด็กได้
3. อันตรายจากเสียงดัง (lound toy) ของเล่นทีมีเสียงดังเกินไปอาจจะเป็ นอันตรายต่อแก้ ว
หูของ เด็ก ได้ ตามมาตรฐาน มอก.685 เล่ม 1 ระบุว่าเสียงทีต่อเนืองนานเกิน1 วินาที ต้ องมีระดับ
เสียงไม่เกิน 75 เดซิเบลเอ สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 18 เดือน และไม่เกิน 85
สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 18 เดือน
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4. อันตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเล่นทีทําจากวัสดุหรื อสารเคลือบทีเป็ นพิษ หรื อมี
ส่วนประกอบของสารเคมีทีเป็ นพิษจะทําให้ เด็กได้ รับอันตรายจากพิษเหล่านันด้ วยเช่นนํายาทาเล็บ
ทีมีสาร doubly phthalate
5.อันตรายจากรูปลักษณ์ ของเล่นทีมีขอบคมหรื อปลายแหลมสามารถบาดหนังหรื อทิม
แทงตาได้ เนืองจากของเล่นสามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ ดังนันจึงมีข้อบังคับด้ านความปลอดภัย
สําหรับของเล่น ตัวอย่างของกฏข้ อบังคับของ U.S Consumer product safety Commission
7. เอกสารงานวิจัยทีเกียวกับการพิมพ์ ผ้า
ในงานวิจยั เพือออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นโดยมีอายุ
ศักยภาพสมอง 3-6 ปี ในครังนีผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารงานวิจัย ทีเกียวกับการพิมพ์ผ้าเพิมเติมไว้
ดังนีความหมายของการพิมพ์ผ้าคือการทําให้ เกิดลวดลายหรื อสีสนั ทีกําหนดลวดลายไว้ ล่วงหน้ า
บนวัสดุผ่านแป้ งพิ มพ์ (printing paste) วิธีก ารพิ มพ์ ผ้า แบ่งประเภทได้ ดังนี ได้ แก่ การพิ มพ์
โดยตรง (direct printing)เป็ นการพิมพ์ลวดลายบนผ้ าโดยตรง,การพิมพ์แบบดิสชาร์ทและแบบรีซิส
(discharge and resis printing)เป็ นชนิดทีผสมการพิมพ์และการย้ อมเข้ าด้ วยกัน
เทคนิคการพิมพ์ ผ้า ( Printing Techique)
การพิมพ์ด้วยเครืองพิมพ์แบบลูกกลิง(Roller Printing) เป็ นการพิมพ์ต่อเนือง ลูกกลิงจะ
ถูกแกะสลักเป็ นลวดลายและลูกกลิงจะรับสีลงจากถังสีนําสีมาขังไว้ ในลวดลายการทํางานร่วมกัน
ของลูกกลิงขนแปรงและมีดปาดทําให้ สีติดทีผ้ าเทคนิคการพิมพ์นีให้ กําลังการผลิตสูงเฉลีย 40-60
มิล ต่อนาที และผ้ าจะมีลายพิมพ์ทีสวยงามไร้ รอยต่อ แต่มีข้อเสียคือใช้ เวลานานในการเปลียน
ลูกกลิง และสีสําหรับพิมพ์
การพิมพ์ แบบสกรีน (screen printing)
เป็ นรูปแบบหนึงของการพิมพ์แบบสเตนซิล(Stencil printing)
การพิ มพ์ ชนิ ดนีจะมีส่วนประกอบคือกรอบสกรี นขึงด้ วยผ้ าใยสังเคราะห์ หรื อแผ่นโลหะตาข่าย
บางส่วนของผ้ าแผ่นโลหะถูกปิ ดไว้ แป้งพิมพ์และหมีกจะถูกกดให้ ลงไปติดทีผ้ าด้ วยแรงปาด การ
สกรีนด้ วยมือทําได้ บนโต้ ะ แต่ให้ กําลังการผลิตตํา
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เครืองพิมพ์ โรตาลี (Rotaty screen printing)
กําลังการผลิตสูงกว่าแบบแฟลท เนืองจากเครืองพิมพ์แบบแฟลทขันตอนการหยุด
ผ้ าและอุปกรณ์ขณะพิมพ์ แต่เครืองพิมพ์แบบโรตารี มีการเคลือนไหวตลอด และจะมีขนาดเล็กกว่า
จึงเป็ นทีนิยมมากกว่า มีสกรีนทรงงกลมทีมีตาข่ายทําจากนิกเกิลและอัดลายไว้ ภายในโรตาลีบรรจุ
แป้งพิมพ์ทีผสมสีตา่ งๆไว้
การพิมพ์ แบบส่ งถ่ ายสี (Transfer Printing)
ใช้ พิมพ์ผ้าใยสังเคราะห์โดยเฉพาะพอลิเอสเทอร์ด้วยสีตสิ เพิร์สโดยจพิมพ์สีตสิ เพร์
สลงบนกระดาษ ประกบกระดาษพิมพ์สีที ผ้ า ผ่านผ้ าประกบด้ วยกระดาษไปทีลูกกลิงร้ อน 180
องศาเซลเซียส สีจะเกิดการระเหิดเข้ าสู่เส้ นใย การพิมพ์แบบนี ทําง่ายและได้ ผลผลิตสูง ข้ อจํากัด
ของการพิมพ์แบบนีคือใช้ กบั เส้ นใยสังเคราะห์ไม่ได้
การพิมพ์ องิ ค์ เจ็ท (inkjet Printing)
ใช้ พิ ม พ์ ผ้ า จากเส้ นใยทุ ก ชนิ ด ลวดลายจากการพิ ม พ์ จ ะออกแบบได้ จ าก
จอคอมพิวเตอร์ พิมพ์ออกจากเครื องพิมพ์คล้ ายกับพิมพ์กระดาษข้ อดีคือจะสามารถพิมพ์ได้ โดยใช้
เวลาเร็วแต่ข้อจํากัดคือพิมพ์ได้ ปริมาณน้ อยการพิมพ์ผ้าสามารถพิมพ์ลงได้ ในวัสดุหลายแบบ
เนืองจากสือส่งเสริ มการเรี ย นรู้ สําหรับเด็กออทิ สติกระยะเบืองต้ น โดยมีศกั ยภาพทาง
สมองช่วงอายุ 3-6ปี นี ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลเกียวกับผ้ าไว้ ดงั นี
ผ้ าฝ้าย (cotton)
ผ้ าฝ้ายเป็ นผ้ าทีกําเนิดมาจากเส้ นใยทีเรียกว่า เซลลูโลส ซึงได้ มาจากดอกของฝ้ายนันจะ
มีลกั ษณะของผ้ าฝ้าย, มีความเรียบเนียนทนทานเป็ นอย่างดีซึงลักษณะของเนือผ้ าฝ้ายก็จะขึนอยู่
กับพันธ์ของต้ นฝ้ายและดอกฝ้าย, ความเรียบและความยาวของใยฝ้ายก่อนทีจะนํามาทอเป็ นผ้ าซึง
ผ้ าฝ้ายทีดี ควรเกิดจากการทีนําใยฝ้ายทีไม่แข็งหรือไม่ออ่ นจนเกินไปมาทอเพราะเมือนํามาทอแล้ ว
จะได้ ผ้าฝ้ายทีมีความแข็งแรง ทนทาน แน่นหนา
ผ้ าลินิน
คือผ้ าทีปลูกได้ จาก ต้ นพืช ทีเรี ยกกันว่าแฟลกซ์ (Flax) ผ้ าลินินถือว่าได้ รับความ
นิยมในการปลูกมากแถบแถบทวีปยุโรป เช่น Belgium , Ireland , Russia เป็ นต้ นค่ะผ้ าลินินนีเป็ น
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ผ้ าทีมี ต้ นกําเนิดทีเก่าแก่ น่าจะมากทีสุดในโลกเลยก็วา่ ได้ กล่าวคือเป็ นผ้ าทีถูกค้ นพบสมัย Egypt
ถูกค้ นพบโดยการนํามาห่อมัมมี ในยุคนัน มีความแข็งแรง และทนทานมากเพราะห่อมัมมีใช้ ระยะ
เวลานานมาก ยังคงสภาพอยู่ได้
ผ้ าใยป่ าน ( Hemp)
ผ้ าในป่ าน เป็ นเส้ นใยธรรมชาติอีกชนิดหนึงทีได้ มาจากลําต้ นของต้ นป่ าน แต่มจี ะ
มีลกั ษณะทีค่อนข้ างอ่อนนุ่มกว่าเส้ นในชนิดอืนๆเริ มมีการใช้ ครังแรกจากหลักฐานทีค้นพบน่าจะ
เป็ นทวีป Asia เริมปลูกในครังแรกทีประเทศจีนนานมาแล้ วเมือสักประมาณ
ผ้ าไหม (Silk)
ผ้ าไหม ถือเป็ นราชินีแห่งเส้ นในธรรมชาติ การรวบรวมความรู้เรืองเนือผ้ าและเส้ น
ใยจากผ้ าไหม(Silk)ใยไหมก่อกําเนิดมาจากรังของตัวไหมส่วนในประเทศไทยได้ มีการเลียงไหม
อย่างจริงจังกันมากทางภาคอีสานจะมีใยไหมได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นราชินีแห่งเส้ นใย เพราะ
เมื อนํ า มาทอเป็ นผ้ า ไหมเพื อสวมใส่แ ล้ ว ผ้ าไหมจะมีลัก ษณะที เงางามหรู ห รา(http://www.v
intagestylen.com/store,http://www.retroclothing2nd.com/store,http://retroclothing2nd.blo
gspot.com/2014/05/blogpost_30.html เข้ า ถึ ง ข้ อ มูลเมื อ13 ธัน วาคม 2559 เข้ า ถึ ง จาก
http://www.retroclothing2nd.com/

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เพือการศึกษาและทําการออกแบบสือส่งเสริ มการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นช่วงอายุศกั ยภาพสมอง - ปี โดยผู้วิจยั เริมจากการ
รวบรวม ข้ อมูลก่อนนํามาสร้ างสรรค์ผลงานโดยมีเนือหาในการศึกษาดังนี
1.การรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสารและข้ อมูลภาคสนาม
. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
. การออกแบบสร้ างสรรค์
. การประเมินและอภิปรายผล
. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. การรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสารและข้ อมูลภาคสนาม
.1 การศึกษาภาคเอกสาร
1.1.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ(ข้ อมูลภาคเอกสาร)ข้ อมูลการออกแบบสือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกระยะเบืองต้ นช่วงอายุศกั ยภาพสมอง3-6ปี ข้ อมูลการ
ออกแบบเกียวข้ องกับออทิสติก,ข้ อมูลการออกแบบทีเกียวข้ องเกียวกับสือการเรียนรู้เด็ก ออทิ
สติก,ข้ อมูลการออกแบบทีเกี ยวข้ องกับการใช้ สีทีใช้ ในงานออกแบบ ,ข้ อมูลทีเกี ยวข้ องกับ
ภาพประกอบสําหรับเด็ก, ข้ อมูลเกียวข้ องกับการผลิตของเล่นสําหรับเด็ก, ข้ อมูลและงานวิจยั
ทีเกียวกับการพิมพ์ผ้า
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. ข้ อมูลปฐมภูมิ (ข้ อมูลภาคสนาม)
ศึกษารวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์, โรงพยาบาล
กรุงเทพ, ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษาโรงเรียนละอออุทิศ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนฒ
. การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคเอกสาร ภาคปฐมภูมิ (ภาคเอกสาร)
ศึกษาข้ อมูลเกียวกับพัฒนาการเด็กออทิสติก
. การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนาม ภาคทุติยภูมิ (ภาคสนาม)
. ปรึกษาผู้เชียวชาญด้ านการแพทย์
. ปรึกษาผู้เชียวชาญด้ านการศึกษาโดยการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั แบ่งออกเป็ น ส่วนดังนี
ด้ านเนือหาผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์เ ชิงลึก( In depth Interview)กับผู้เชียวชาญเพือหาประเภทและ
รูป แบบที ควรจะเป็ นในการทํ าสือส่งเสริ มการสอน การวิเ คราะห์ ก ารออกแบบ ใช้ ก ารวิจัย เชิ ง
คุณ ภาพในการออกแบบในเรื อง ของวัส ดุแ ละลัก ษณะภาพประกอบที เหมาะสมสํ า หรั บ
กลุม่ เป้าหมาย
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (การวิจัยเชิงคุณภาพ )
โดยผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎีของหลักการของการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ ในการวิเคราะห์การ
อออกแบบเครื องมือชินนี (Wiersma.W, 2000 ; 198-199), (Marshall, 1995) วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เ ชิ งลึก โดยมีชุด คํ าถามปลายเปิ ด เพื อให้ ผ้ เู ชี ยวชาญได้ ตอบคํ าถามให้ ตรงกับ
ประเด็นทีศึกษาอยู่โดยชุดคําถามมีดงั นี ปั ญหาทีพบในการใช้ สือส่งเสริ มการสอนสําหรับเด็กออทิ
สติกระยะอาการเบืองต้ นช่วงอายุศกั ยภาพสมอง 3-6 ปี ในปั จจุบัน, ข้ อเสนอทีแนะเกียวข้ องกับ
ลัก ษณะของสือที เหมาะสมสําหรับ เด็ก ออทิ สติก , ข้ อเสนอที เกี ยวข้ องกับ แนวทางในการทํ า
ภาพประกอบสําหรับเด็กออทิสติก
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ภาพที สือส่งเสริมการสอนสําหรับเด็กออทิสติกทีโรงพยาบาลกรุงเทพใช้
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี )
ถ่ายเมือวันที 15 สิงหาคม 2559 สถานที โรงพยาบาลกรุงเทพ
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 1
สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา
ปั ญหาทีพบในการใช้ สือส่งเสริมการสอน สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้ น
ช่วงอายุศกั ยภาพสมอง - ปี ในปั จจุบนั
ผู้เชียวชาญทาง
“ สือทีเอามาใช้ กบั เด็กออทิสติกนันส่วนมากล้ วนนํามาจากสือ
ด้ านการแพทย์
ของเด็กปรกติปรับมาใช้ สือทีโรงพยาบาล ส่วนมากทีใช้ จริ งๆก็
นพ.กมล แสงทองศรี กมล จะพิมพ์หรื อทํากันขึนมาเองเสียมากกว่าหนังสือบางเล่มสังมา
จากต่างประเทศทํ าจากวัสดุดี แต่อย่างภาพเด็ก ฝรังผิวสีดํา ,
แพทย์เด็กโรงพยาบาล
ภาพหิมะตก เด็กออทิสติกก็ไม่เข้ าใจทําให้ ต้องทําสือกันเองเสีย
กรุงเทพ
มากกว่า เพือให้ ภาพมันออกมาแล้ วคนไข้ เข้ าใจเด็กบางคนใช้
สือทีเป็ นกระดาษก็จะฉีกเล่นบ้ างถ้ ามีรูปแบบการทํา วัสดุทีเป็ น
ผ้ ามี แนวโน้ ม ที จะมีค วามปลอดภัย กับ เด็ก มากกว่า เหมือ น
ตุ๊กตาผ้ า หมอนผ้ าทีคนไข้ บางคนติดถื อมาและนําเข้ าปากก็จะ
ไม่อนั ตราย”
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา(ต่อ)
สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา
ปั ญหาทีพบในการใช้ สือส่งเสริมการสอน สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้ น
ช่วงอายุศกั ยภาสมอง - ปี ในปั จจุบนั
ผู้เชียวชาญทาง “ถ้ ามีสือทีผลิตจากวัสดุทีแข็งแรงและปลอดภัยนักภาษาบําบัดทีแผนกก็จะ
ด้ านการแพทย์ สามารถใช้ เพือเป็ นสือการสอนได้ การทําสือทีดีนันควรอยู่ในรูปแบบทีผู้ใช้
สื อต้ องใช้ ร่ ว มกั บ ผู้ สอนด้ วยไม่ ใ ช่ ใ ห้ เล่ น แต่ เ กมส่ ง เสริ มทั ก ษะทาง
นพ.กมล แสง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือการทีให้ เด็กออทิสติกทีมีพฤติกรรมสมาธิสนั
ทีมีอยู่แล้ วดูสือทีมีลกั ษณะ One way Communication เช่น โทรทัศนหรื อ
ทองศรีกมล
เล่นเกมในไอแพต ร่วมอยู่ด้วยแล้ วจะเป็ นการกระตุ้นอาการสมาธิสนให้
ั มี
แพทย์เด็ก
มากขึนและทําให้ พฒ
ั นาการทางสมองช้ ากว่าปรกติ อย่าหลงเชือการตลาดที
โรงพยาบาล
จูงใจผู้ปกครองว่าสือทางไอแพตนันช่วยส่งเสริ มพัฒนาการให้ ดีขึนในทาง
กรุงเทพ
กลับกัน จะทําให้ เด็กมีพัฒนาการทีช้ าลง การเสริ มพัฒนาการในความคิด
ของหมอคื อ การเข้ าไปเล่ น เข้ าไปสอนกั บ เด็ ก ให้ มี ก ารโต้ ตอบ และ
ตอบสนอง นอกจากจะทํ า ให้ พ่ อ แม่ ส นิ ท กั บ ลูก มากขึ นแล้ วเด็ ก ยั ง มี
พัฒ นาการทางด้ า นการเข้ าสัง คม ฝึ กการเล่น อยู่ ร่ ว มกับ ผู้อื น อี ก ด้ ว ย”
(นายแพทย์กมล แสงทองศรี กมล) สัมภาษณ์เมือวันที 10 สิงหาคม 2558
สถานที : แผนกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ
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ตารางที 1 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศึกษา(ต่อ
สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 1
ปั ญหาทีพบในการใช้ สือส่งเสริมการสอน สําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบืองต้ นช่วงอายุ
ศักยภาพสมอง - ปี ในปั จจุบนั
“ สือทีเอามาใช้ กบั เด็กออทิสติกนันมาจากการนําสือทัวไปของนักเรียนปรกติ
โดยครูผ้ สู อนนันจะประยุกต์นํามาใช้ โดยการพิมพ์หรื อถ่ายเอกสาร เนือหาที
เกียวข้ องโดยส่วนใหญ่ครูทีศูนย์การเรียนรู้จะทํากันเองเป็ นสือทํามือ โดยจะ
ดร.ประพิมพ์พงศ์ เลือกให้ เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนสือของเด็กออทิสติกนัน เด็กจะสามารถ
รับรู้ได้ ดีทางสายตาดังนันถ้ าเด็กได้ เห็นภาพทีชัดเจน ข้ อความทีชัดเจน ใน
วัฒนะรัตน์
กรณี ที เด็ ก สามารถอ่ า นได้ แล้ วเด็ ก จะสามารถปฏิ บั ติ ได้ ดี สื อที มี
การศึกษาพิเศษ เฉพาะเจาะจงสําหรับเด็กออทิสติกนันจะมีไม่ค่อยมากนัก นอกจาก Social
มหาวิทยาลัย
story ซึงเป็ นเรื องสันๆ หรื อ บทความทีจะเน้ นสอนบทเรี ยนและพฤติกรรม
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ กับ เด็ก ” (อาจารย์ ป ระพิ ม พงศ์ วัฒนะรัตน์ ) สัมภาษณ์ เ มือวัน ที 15
สิงหาคม 2558 สถานที : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เชียวชาญ
ทางด้ าน
การศึกษา
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ภาพที 4 ภาพเทศกาลฮาโลวีน สือส่งเสริ มการสอนสําหรับเด็กออทิสติก ทีใช้ ในโรงพยาบาลและ
โรงเรียนในปั จจุบนั (ภาพโดยอนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือวันที 20 สิงหาคม 255)
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ตารางที 2 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 2
สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 2
ข้ อเสนอแนะเกียวกับลักษณะของสือทีเหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก
ผู้เชียวชาญทางด้ าน
“ ควรเป็ นสือที เหมาะกับ ลักษณะของเด็ก ทีจะช่วยให้ เ ด็ก มี
การแพทย์
ทักษะและมีพืนฐานทีดีในการเข้ าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อืนสิง
เหล่านีถือว่าพืนฐานที สําคัญเพราะเด็ก ใน3-6ปี จะเริ มเข้ าไป
นพ.กมล แสงทองศรีกมล
เรี ย นร่ วมที โรงเรี ย นแล้ ว การอยู่ร่ว มกับ ผู้อืนการช่ว ยเหลื อ
ตนเองในสังคมเป็ นสิงที สําคัญ และไม่ทําความเดือดร้ อนให้
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สังคมควรเป็ นสิงทีควรสอนและปลูกฝั งตังแต่วยั Pre school”
โรงพยาบาลกรุงเทพ
(นายแพทย์ ก มล แสงทองศรี ก มล) สัม ภาษณ์ เ มื อวัน ที 10
สิงหาคม 2558 สถานที : แผนกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ
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สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 2
ข้ อเสนอแนะเกียวกับลักษณะของสือทีเหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก
ผู้เชียวชาญ
ทางด้ านการศึกษา
อจ.ดร.ประพิมพ์พงศ์
วัฒนะรัตน์
ภาคการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ถ้ าเป็ นสืออนุบาลก็ควรเน้ นทีการเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กบั เด็กด้ วย เช่น การแยกประเภทสิงของสิงมีชีวิต
และไม่มีชี วิต ขนาด รู ปร่ าง ควรเป็ นสือที จับ ต้ องได้
สัม ผัส ได้ เพื อให้ ได้ ใ ช้ บ่ อ ยๆสือที เป็ นกระดาษ ผ้ า
พลาสติ กไม่ควรมีก ลินที ฉุนกลินแรงเพราะเด็กออทิ
สติกมักจะชอบหยิบขึนมาดม ควรเป็ น สือทีพกพาได้
สะดวกไม่ใหญ่เ กิน ไปและ เกิ ดความลําบากในการ
เคลือนย้ ายสือควรมี จุดประสงค์ที สอนเด็ก ชัดเจน
เช่น สอนการแยกประเภทของสัตว์บ กหรื อสัตว์นํ า
ภาพชัดเจน สี ส ดใส ภาพที ใช้ ส อนควรเป็ นภาพที
เหมือนจริง หรือใกล้ เคียงของจริง ขนาดสมส่วน
(อาจารย์ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์) สัมภาษณ์เมือวันที
15 สิงหาคม 2558 สถานที : ชัน 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางที 2 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศึกษา
ข้ อที 2 (ต่อ )
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ภาพที 5 ลักษณะเกมทีทําโดยครูผ้ สู อน ชันอนุบาล 2 โรงเรียนละอออุทิส
(ภาพโดย อนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือวันที 22 สิงหาคม

)

48

ตารางที 3 สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 3
สรุปใจความในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา ข้ อที 3
ข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับแนวทางในการทําภาพประกอบสําหรับเด็กออทิสติก
ผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์ ควรออกแบบให้ ตรงกับความต้ องการของเด็กซึง
นพ.กมล แสงทองศรีกมล
ควรไปสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนในระดับชันอนุบาล
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หลายๆ คนสือควรมีความแข็งแรง ใช้ ได้ นานๆ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
สัมภาษณ์เมือวันที
10 สิงหาคม 2558
ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษา
อจ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
ภาคการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัมภาษณ์เมือวันที 15 สิงหาคม
2558 สถานที : ชัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรจฒ

ถ้ าเป็ นสืออนุบาล ก็ควรเน้ นทีการเตรียม ความ
พร้ อมให้ กบั เด็กด้ วย เช่น การแยกประเภท สิงของ
สิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ขนาด รูปร่าง แต่ไม่ควรซํา
กับท้ องตลาดเพราะหาซือได้ ลักษณะของภาพ
ประกอบควรเป็ นสิงทีเด็ก ออทิสติกคุ้นเคยและรู้จกั
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ตารางที 4 สรุปเนือหาของสือที1 ทีตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ
ทางการศึกษา
สรุปเนือหาของสือที1
สือการเรียนรู้ที
จับคู่ คน สัตว์ สิงของ
ครู
ตํารวจ
หมอ พยาบาล
แม่ค้า
พระ
แปรงสีฟัน
ดินสอ
กระเป๋ า
นักเรียน
พระ
เทศกาลสงกรานต์
ครอบครัว
จาน
กุญแจ
แม่ค้า

โรงเรียน
สถานีตํารวจ
โรงพยาบาล
ตลาด
วัด
ยาสีฟัน
ยางลบ
หนังสือเรียน
ครู
วัด
การรดนําดําหัวผู้ใหญ่
เด็กทารก
ช้ อนส้ อม
แม่กญ
ุ แจ
รถเข็น
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ตารางที 4 สรุปเนือหาของสือที 1 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ
ทางด้ านการศึกษา(ต่อ)
สือการเรียนรู้ที 1
จับคู่ คน สัตว์ สิงของ
ต้ นมะม่วง
เสือ

มะม่วง
กางเกง

ตารางที 5 สรุปเนือหาของสือที 2 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์
และผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษา
เรียงลําดับเหตุการณ์
ช่ วยแม่ ล้างจาน
แม่กําลังล้ างจาน

ลูกมาเห็น

ลูกช่วยแม่ล้างจาน

ต่ อแถวซืออาหารทีโรงเรียน
แม่ค้าในโรงอาหารขายของ

เด็กคนนึงกําลังหิว เด็กต่อแถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร
เข้ าห้ องนํากดชักโครกด้ วยตัวเอง

เด็กกําลังปวดท้ องอยากเข้ า
ห้ องนํา

เด็กนังชักโครก

เด็กกดชักโครกก่อนออกจากห้ องนํา
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ตารางที 5 สรุปเนือหาของสือที 2 ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญทางการแพทย์และผู้เชียวชาญ
ทางด้ านการศึกษา (ต่อ)
เรียงลําดับเหตุการณ์
กดนําดืมเอง
มีก็อกนําเปิ ดอยู่

เด็กหมุนก็อกนํา

เด็กดืมนํา

แบ่ งบันของเล่ นให้ เพือน
เด็กกําลังเล่นของเล่น

เด็กอีกคนมาเห็น
เด็กเล่นของเล่น

เด็กสองคนเล่นของเล่นด้ วยกัน

เด็กไปโรงเรียน ทําความเคารพไหว้ ครู
โรงเรียนตอนเช้ า กลุม่ เด็กเดินทางไโรงเรียน

เด็กเจอคุณครูแล้ วทําความเคารพ
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การวิเคราะห์ การออกแบบ (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
รู ปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจาก
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณประหยัด พงษ์ ดาํ
ผู้วิจัยได้ นําแนวความคิดในการออกแบบของศาสตราจารย์เกี ยรติคุณประหยัด พงษ์ ดํา ศิลปิ น
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.
โดยต้ องการนําเอาเอกลักษณ์ลายเส้ นทีคมชัด การตัดเส้ น ที
ชัดเจนและบริบทของสิงแวดล้ อมได้ มีการทอดแทรกความเป็ นไทยเข้ าไปโดยใช้ โทยสีไทย

ภาพที 6 ตัวอย่างภาพผลงาน อจ. ประหยัด พงษ์ ดํา
ทีมา : http://www.manager.co.th/CelebOnline/
เข้ าถึงเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2558
เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/CelebOnline/

53

ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและทดลองลายเส้ นจากข้ อมูลในเนือหาของสือทีสรุปมา โดยใช้ รูปแบบลายเส้ นและ
สีของ อาจารย์ประหยัด พงษ์ ดํา โดยใช้ เทคนิคการลงสีด้วยปากกาเมจิกสีดําผสมกับเทคนิคการลง
สีและการตัดต่อในโปรแกรม Photoshop
ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที
รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจ
มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประหยัด พงษ์ ดํา
ตารางแบบร่างรูปแบบที
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ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1
รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจ
มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประหยัด พงษ์ ดํา
ตารางแบบร่าง รูปแบบที
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ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1
รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจ
มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประหยัด พงษ์ ดํา
ตารางแบบร่าง รูปแบบที
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ตารางที 6 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 1
รูปแบบที 1แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจ
มาจากศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประหยัด พงษ์ ดํา
ตารางแบบร่าง รูปแบบที
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ภาพที 7 ภาพแบบร่างเทคนิคสีอะคริลคิ ผสมกับสีโปสเตอร์
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี, ถ่ายภาพเมือวันที

ตุลาคม

)
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การวิเคราะห์การออกแบบ (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
รู ปแบบที แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจากสิงของทีมี
อยู่ในชีวติ ประจําวันและภาพถ่าย
ผู้วิจยั นํารูปแบบสิงของจริงมาประยุกข์เข้ าใช้ ในสือ ในรูปแบบลักษณะรูปถ่ายโดยมี
ต้ นแบบและแนวความคิด จากตัวอย่างหนังสือทีผู้เชียวชาญแนะนํา

ภาพที ตัวอย่างหนังสือภาพทีใช้ สอนเด็กออทิสติกทีนําเข้ าจากต่างประเทศ
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายภาพเมือวันที 1 ตุลาคม

)
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ตารางที 7 ตารางแบบร่าง รูปแบบที 2
รูปแบบที แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจาก
สิงของทีมีอยู่ในชีวติ ประจําวันและภาพถ่าย
ตารางแบบร่าง รูปแบบที 2

ภาพที 9 แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้นแบบของสือ รูปแบบที 2
ทีมา : Pinterest เข้ าถึงเมือวันที 10 ตุลาคม

เข้ าถึงได้ จาก Pinterest.com

การวิเคราะห์ การออกแบบ (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
รูปแบบที 3 แนวความคิดในการออกแบบทีมีแรงบันดาลใจมาจากสีนําและการ์ ตูนญีปุ่ น
ผู้วิ จั ย ได้ นํ า รู ป แบบการวาดรู ป ในลัก ษณะการ์ ตูน ญี ปุ่ นผสมผสานกับ รู ป แบบ
สิงแวดล้ อมในประเทศไทยเพือต้ องการดึงเอาความละเอียดอ่อนในลายเส้ นของญี ปุ่ นและโทนสี
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งานงานมังงะหรือสไตล์งานของญีปุ่ นมาใส่ในบริบทความเป็ นไทย ในการร่างรูปแบบที นีผู้วิจัย
ได้ ศกึ ษาลักษณะงานตามลักษณะภาพ ทีผู้เชียวชาญแนะนําและประยุกต์นําลายเส้ น โทนสีลาย
การ์ตนู ญีปุ่ นเพือต้ องการนําเอาโทนสีและลายเส้ นทีมีจินตนาการ, ความนุ่มนวลของโทนสี ใส่เข้ า
ไปในรูปแบบงานร่างชินนี

ภาพที

ตัวอย่างหนังสือทีใช้ เป็ นสือการสอนทีโรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี
ถ่ายภาพเมือวันที

ตุลาคม
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ภาพที 11 แนวความคิดลายเส้ นการ์ตนู ญีปุ่ นในการออกแบบร่าง ในรูปแบบที 3
(ทีมา : https://ladygeekgirl.files.wordpress.com/ เข้ าถึงเมือวันที 10ธันวาคม
เช้ าถึงได้ จาก https://ladygeekgirl.files.wordpress.com )
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ตารางที 8 แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3
จับคู่ คน สัตว์ สิงของ
ครู

โรงเรียน

ตํารวจ

สถานีตํารวจ

ตารางที 8 แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3
จับคู่ คน สัตว์ สิงของ
หมอ พยาบาล
โรงพยาบาล

แม่ค้า

ตลาด
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ตารางที 8 แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 1 รูปแบบที 3
จับคู่ คน สัตว์ สิงของ
พระ

วัด
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ช่วยแม่ล้างจาน
แม่กําลังล้ างจาน ลูกมาเห็น ลูกมาเห็นเลยช่วยแม่ล้างจาน
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ ช่วยแม่ล้างจาน

เรียงลําดับเหตุการณ์ ต่อแถวซืออาหารทีโรงเรียน
แม่ค้าในโรงอาหารขายของเด็กคนนึงกําลังหิวเด็กต่อแถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
แม่ค้าในโรงอาหารขายของเด็กคนนึงกําลังหิวเด็กต่อแถวตามเพือนๆเพือซืออาหาร
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ : เข้ าห้ องนํากดชักโครกด้ วยตัวเอง
เด็กกําลังปวดท้ อง เด็กนังชักโครกเด็กกดชักโครก ก่อนออกจากห้ องนํา
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ : เข้ าห้ องนํากดชักโครกด้ วยตัวเอง
เด็กกําลังปวดท้ อง เด็กนังชักโครกเด็กกดชักโครก ก่อนออกจากห้ องนํา

เรียงลําดับเหตุการณ์ กดนําดืมเอง มีก๊อกนําเปิ ดอยู่ เด็กหมุนก๊ อกนํา เด็กดืมนํา
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ กดนําดืมเอง มีก๊อกนําเปิ ดอยู่ เด็กหมุนก๊ อกนํา เด็กดืมนํา

71

แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ แบ่งบันของเล่นให้ เพือน เด็กกําลังเล่นของเล่น เด็กอีกคนมาเห็น
เด็กสองคนเล่นของเล่นด้ วยกัน

ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ แบ่งบันของเล่นให้ เพือน เด็กกําลังเล่นของเล่น เด็กอีกคนมาเห็น
เด็กสองคนเล่นของเล่นด้ วยกัน

เรียงลําดับเหตุการณ์ เด็กไปโรงเรียนแล้ วทําความเคารพไหว้ คณ
ุ ครูกําลังถึงโรงเรียน
ตอนเช้ ากลุม่ เด็กไปโรงเรียนเด็กทําความเคารพไหว้ ครู
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ตารางที แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 (ต่อ)
แบบร่างเพือคัดเลือกภาพเพือนํามาเป็ นต้ นแบบของสือที 2 รูปแบบที 3
เรียงลําดับเหตุการณ์ เด็กไปโรงเรียนแล้ วทําความเคารพไหว้ คณ
ุ ครูกําลังถึงโรงเรียนตอนเช้ า
กลุม่ เด็กไปโรงเรียนเด็กทําความเคารพไหว้ ครู
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. การออกแบบผลงาน
นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและข้ อมูลในภารสัมภาษณ์ นําไปสูก่ าร
ออกแบบตามขันตอนโดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมต่างๆ ผู้วิจยั แบ่งการ
ออกแบบเป็ น ส่วนได้ แก่
. การออกแบบนิเทศศิลป์
2.การออกแบบประยุกต์ศิลป์
. การออกแบบนิเทศศิลป์
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนดังนี
.เริมจากการรวบรวมแบบร่างทีทดลองร่างจํานวน รูปแบบนํามาทดลองเย็บลงวัสดุ
ผ้ า โดยแบ่งการขึนรูป ขนาดของเล่น โดยใช้ รูปทรง ประเภทเรขาคณิตและรู ปทรงอิสระในการ
ออกแบบสือและจัดองค์ประกอบของ สือภายในภาพนําไปสูก่ ารออกแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้โดย
ผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ เู ชียวชาญทางการแพทย์ จํานวน ท่าน และ ผู้เชียวชาญทางด้ านการศึกษาจํานวน
ท่าน ให้ ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจยั ได้ กําหนดตัวแปร ทีต้ องการศึกษา
จากการนํารูปแบบร่างทีทดลองร่างจํานวน รูปแบบ
ตารางที 10 ตัวแปรทีต้ องการศึกษาจากผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตัวแปรทีต้ องการศึกษาจากผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
เนือหามีความเหมาะสม
หรือไม่

ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

ตัวแปรทีต้ องการศึกษาจากผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มีความเป็ นไปได้ทีจะนําไปใช้ ทีโรงพยาบาล
ความสวยงาม

ขนาดเหมาะสม
หรือไม่

ความปลอดภัยกับเด็กออทิสติก
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ตารางที

ตัวแปรทีต้ องการศึกษาจากผู้เชียวชาญทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวแปรทีต้ องการศึกษาจากผู้เชียวชาญทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนือหามีความเหมาะสมหรือไม่

ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มีความเป็ นไปได้ทีจะนําไปใช้ สอนทีศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสวยงาม

ขนาดเหมาะสมหรือไม่

ความปลอดภัยกับเด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกสามารถเข้ าใจได้ มากน้ อยเพียงใด ต่างจากเด็กออทิสติกโรงพยาบาลอย่างไร
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การวิเคราะห์ โทนสีและลายเส้ นในงานรู ปแบบที 1
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบและกําหนดตัวแปรสําหรับการวิเคราะห์การออกแบบในสือการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกรูปแบบที ด้ วยตารางดังนี
ตารางที

ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้ น
รูปแบบที 1
ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้ น

ความเป็ นไทยในปั จจุบนั นันเป็ นอย่างไร

โทนสีไทย

การจัดองค์ประกอบภาพที สวยงามมีจงั หวะของภาพ
สิงแวดล้ อม

มีลายเส้ นหนา

การตัดเส้นทีทึบหนา

ภาพมีการลงท้ ายเส้นด้ วยจังหวะทีอ่อนช้ อยสวยงาม
การลงสีทีทึบแม้ ไม่มีแสงเงาแต่สืออารมณ์ได้ จากการจัดเส้นที
มีจงั หวะ
การใช้ ชีวิตของเด็กออทิสติกใน
กรุงเทพและชนบท

วิถีชีวิตคนไทยในชนบท

สถานทีทีเด็กออทิสติกมีความเป็ นไปได้ ทีจะไปเทียว

ลายเส้ นและรูปภาพต้ องมีความชัดเจนไม่ซบั ซ้ อน
ความเข้ าใจมากน้ อยของเด็กออทิสติกเกียวกับความเป็ นไทย
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ตารางที 12 ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้น (ต่อ)
รูปแบบที 1
ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้ น
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกทีอยู่ในประเทศไทย สามารถประมวลออกมาเป็ นรูปภาพได้
อย่างไรบ้ าง
สภาพความเป็ นอยู่ของเด็ก ออทิ ส ติก ที อยู่ใ น สภาพสิงแวดล้ อมและลักษณะโรงเรี ยน
ประเทศไทยนํ ามาวิเ คราะห์ เ พื อวาดแบบร่ า ง ทีเด็กออทิสติกเรี ยนอยู่นํามาวิเคราะห์
เป็ นภาพประกอบ
เพือสร้ างภาพประกอบ
พืนผิวและลายเส้ นต้ องให้ ความรู้สึก ว่าเป็ นงานทํ ามือเสมือนลายเส้ น และรูป แบบของ
อาจารย์ประหยัด พงษ์ ดํา
สิงแวดล้ อมทีเลือกใช้ มาเป็ นภาพประกอบนันต้ องนํามาวาดออกมาให้ ดเู ข้ าใจง่ายทีสุด

ภาพที 12 การทดลองผลงานในรูปแบบที 1 โดยประยุกต์ลายเส้ นและสีโทนไทย มาจาก อาจารย์
ประหยัด พงษ์ ดํา ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพโดย นางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี
ถ่ายภาพเมือวันที ตุลาคม
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การวิเคราะห์ โทนสีและลายเส้ นในงานรู ปแบบที 2
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบและกําหนดตัวแปรสําหรับการวิเคราะห์การออกแบบในสือการเรี ยนรู้
สําหรับเด็กออทิสติกรูปแบบที 2 ด้ วยตารางดังนี
ตารางที 13 ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลักษณะของรูปถ่ายทีเลือกมา
รูปแบบที 2
ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลักษณะของรูปถ่ายทีเลือกมา
การจัดแสงเงา

ความคมชัด

สีสนั สดใส

ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลักษณะของรูปถ่ายทีเลือกมา
องค์ประกอบของภาพ มีจดุ
สนใจหรือไม่

รูรับแสง ความชัดลึกชัดตืน

ความคมชัดของภาพ

ความเหมาะสมของภาพ

สิงแวดล้ อมในประเทศเป็ น
อย่างไร

การสือสารทางภาพ
ชัดเจนหรือไม่

79

ภาพที

ภาพทีเลือกใช้ เป็ นสือในรูปแบบที

ทีมา : www.scimath.org/ebooks เข้ าถึงเมือ 12 กุมภาพันธ์ 2558
เข้ าถึงได้ จาก www.scimath.org/ebooks

การวิเคราะห์ โทนสีและลายเส้ นในงานรู ปแบบที 3
ผู้วิจัย ได้ ออกแบบและกํ าหนดตัวแปรสําหรับ การวิเ คราะห์ ก ารออกแบบในสือการ
เรียนรู้สําหรับเด็กออทิสติกรูปแบบที ด้ วยตารางดังนี
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ตารางที 14 ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้ นของรูปแบบที 3
รูปแบบที 3
ตัวแปรในการวิเคราะห์โทนสีและลายเส้ นของรูปแบบที 3
สีสนั นุ่มนวล

ลักษณะลายเส้ นไม่แข็งจนเกินไป

การจัดองค์ประกอบภาพที
สวยงามมีจงั หวะของภาพ

สิงแวดล้ อมรอบตัว

ลายเส้ นละเอียดและมีความละมุล

มีความรู้สกึ อบอุน่

ลงสีโปร่งใส สะอาด

การสือสารของภาพเข้ าใจมา น้ อย
แค่ไหน

เน้ นรายละเอียด
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ภาพที 14 ภาพพระ วาดในรูปแบบที 3
ภาพโดยอนุตรประภา แสงรัศมี
ถ่ายเมือวันที 2 ตุลาคม
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.2 การออกแบบประยุกต์ ศิลป์
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนดังนี
1. ศึกษาและวิเคราะห์วสั ดุเกียวกับผ้ าและการพิมพ์ผ้าโดยมีการทําดังนี
ตารางที 15 ขันตอนออกแบบสือการเรียนรู้
ขันตอนออกแบบสือการเรียนรู้
ขันตอน

รายละเอียด
1.คัดเลือกผ้ ากํามะหยีขนาด x นิว

2.ใช้ จกั รไฟฟ้าในการเดินเส้ นด้ ายและเข็ม
เย็บผ้ าขนาดเบอร์ 1 ในการเย็บมุมและเก็บ
รายละเอียด
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ตารางที 15 ขันตอนออกแบบสือการเรียนรู้ (ต่อ)
ขันตอนออกแบบสือการเรียนรู้
ขันตอน

รายละเอียด
3. ใช้ การเย็บมุม และยัดใยสังเคราะห์ด้าน
ใน

4.รูปทรง ของสือส่งเสริมการเรียนรู้ทีทําจาก
ผ้ า
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การออกแบบพัฒนางานครังที

รู ปแบบที

จากแนวการออกแบบข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นางานออกแบบมารูปแบบที 1 ดังนี

ภาพที

ภาพผลงานในการออกแบบมาในรูปแบบที

ภาพโดย นางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายภาพเมือวันที

ตุลาคม
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แนวความคิดสรุปข้ อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที รู ปแบบที
ตารางที 16 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการแพทย์
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านแพทย์
พัฒนางานครังที รูปแบบที
ข้ อเสนอแนะ
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มี
ความเป็ นไปได้ ทีจะนําไปใช้ ที
โรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร
ขนาด
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

ลักษณะของรูปภาพยังดูเก่าไป และดูไม่น่าสนใจสีสนั ไม่
สะดุดตาดูแล้ วไม่น่ามอง ถ้ ามาใช้ ทีโรงพยาบาล
ผู้ปกครองอาจจะไม่ชอบเพราะของเล่นดูไม่สะอาด
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แนวความคิดสรุปข้ อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที รู ปแบบที
ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
พัฒนางานครังที รูปแบบที
ข้ อเสนอแนะ
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
รูปแบบภาพไม่น่าสนใจและของเล่นดูมืดๆ
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้
มีความเป็ นไปได้ทีจะนําไปใช้
ทีโรงเรียนได้ หรือไม่
ขนาดเหมาะกับนักเรียนหรือไม่
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

และน่ากลัว ยังคงเน้ นยําเรืองสีสนั ทีใช้ ควร
ดูสบายตา สดใส แต่ไม่ฉดู ฉาดมากเกินไป
ไม่ ใ ช่ สี ตุ่ น ๆดู น่ า กลั ว ควรมี ก ารเย็ บ ที
แข็ ง แรงทนทานกว่ า นี เพราะเด็ ก ใน
โรงเรียนบางคนอาจเล่นแรง จนทําให้ ของ
เล่นขาดได้
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การออกแบบพัฒนางานครังที รู ปแบบที
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นางานออกแบบมารูปแบบที 2 มาดังนี

ภาพที 16 ภาพผลงานในการออกแบบมาในรูปแบบที
ภาพโดยอนุตรประภา แสงรัศมี
ถ่ายเมือวันที 5 ตุลาคม
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แนวคิดสรุปข้ อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที รู ปแบบที 2
ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านแพทย์

เนือหามีความเหมาะสม
อย่างไร

พัฒนางานครังที รูปแบบที 2
ข้ อเสนอแนะ

ความปลอดภัยของวัสดุที
เลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของ
คนไข้ มีความเป็ นไปได้ ทีจะ
นําไปใช้ ทีโรงพยาบาลหรือไม่
อย่างไร
ขนาด
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

รูป แบบภาพทีนํ ามาจากภาพจริ งสามารถทําให้ เ ด็ก
ออทิ ส ติก สามารถเข้ าใจ ได้ ทัน ที ว่าสิ งนันคือ อะไร
โดยเฉพาะอย่างยิงสิงทีอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจําวัน
ของเด็ก ออทิ ส ติ ก จะทํ า ให้ เด็ก ออทิ สติ ก เข้ า ใจใน
รูปแบบภาพประกอบได้ ดีขึนและจะสามารถมีสมาธิ
เรียนรู้เรืองทีหมอหรือ นักกายภาพจะสอนได้ ดีขึนหาก
เด็กออทิสติกเข้ าใจในภาพนันแล้ ว

89

ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
พัฒนางานครังที รูปแบบที 2
ข้ อเสนอแนะ
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
การใช้ ภาพจริ งมาสอนเด็กออทิ สติก จะทํ าให้
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ความสวยงาม

เด็กออทิสติกเข้ าใจได้ ดีขึน เนืองจากเป็ นภาพ
จริงแต่เราควรสงเสริมจินตนาการเด็กออทิสติก
ด้ วยการวาดภาพการ์ ตู น หรื อภาพที เป็ น

สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มี นามธรรมธรรม หากเด็กดูภาพแล้ วไม่เข้ าใจเรา
ความเป็ นไปได้ ทีจะนําไปใช้ ทีโรงเรียน สามารถสอนหรือส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กได้
ขนาดเหมาะกับนักเรียนหรือไม่

จากการสอนสิงใหม่ๆให้ เด็กจํา ในอาทิตย์แรกที
สอนเรืองเด็กออทิสติกไม่ร้ ู เด็กอาจปฏิเสธการ
เรี ย นรู้ แต่เ ราสามารถกระตุ้น การเรี ยนรู้ ของ

ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

เด็กได้ ในคาบต่อไป ของอาทิตย์ถดั มาได้ เสมอ
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การออกแบบพัฒนางานครังที

รู ปแบบที

ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นางานออกแบบมารูปแบบที 3 มาดังนี

ภาพที 7 ภาพผลงานในการออกแบบสือในรูปแบบที
ภาพโดย อนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือ วันที

สิงหาคม
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ภาพที 8 ภาพผลงานในการออกแบบสือในรูปแบบที
ภาพโดยอนุตรประภา แสงรัศมี ถ่ายเมือวันที 8 ตุลาคม
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แนวคิดสรุปข้ อเสนอแนะการออกแบบพัฒนางานครังที

รู ปแบบที 3

ตารางที 17 การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านแพทย์

เนือหามีความเหมาะสม
อย่างไร

พัฒนางานครังที รูปแบบที 3
ข้ อเสนอแนะ

ความปลอดภัยของวัสดุที
เลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของ
คนไข้ มีความเป็ นไปได้ ทีจะ
นําไปใช้ ทีโรงพยาบาลหรือไม่
อย่างไร
ขนาด
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

ลักษณะรูปภาพดูง่ายและน่ารักกว่ารูปแบบที และ
สีดูนุ่มนวลและสบายตาอาหารที อยู่ใ นภาพไม่ควร
เป็ นอาหารฝรังควรปรับนําเอาอาหารทีเด็กออทิสติกที
อยู่ประเทศไทยจะรู้จกั
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ตารางที 17 การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญ
ด้ านการศึกษาพัฒนางานครังที รูปแบบที 3
ข้ อเสนอแนะ
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
ดูน่าสนใจมากกว่ารูปแบบทีอ่านม การใช้
ภาพประกอบทีมีลกั ษณะแบบนีจค่อนข้ าง
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ดึงดูดความสนใจให้ เด็กออทิสติกให้ มาสนใจ
ความสวยงาม
เพราะเด็กออทิสติกกลับไปบ้ านผู้ปกครองมัก
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มี เปิ ดการ์ตนู ให้ ดเู ด็กจะรู้สกึ คุ้นเคยกับภาพ
ความเป็ นไปได้ ทีจะนําไปใช้ ทีโรงเรียน การ์ตนู เหล่านี
ได้ หรือไม่
ขนาดเหมาะกับนักเรียนหรือไม่
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ
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การประเมินผลงานออกแบบ
ข้ อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญด้ านการแพทย์และด้ านการศึกษาเพือประเมินคุณภาพ
ของผลงานเพือวิเคราะห์ และหาข้ อบกพร่องต่างๆโดยผ่านกระบวนการใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ด
เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบดังนี
ตารางที 16 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านแพทย์
เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านแพทย์
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มีความเป็ นไปได้ทีจะ
นําไปใช้ ทีโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร
ขนาด
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

ข้ อเสนอแนะ, ความคิดเห็นส่วนตัว,
ความชอบส่วนตัว
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ตารางที 17 เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
เนือหามีความเหมาะสมอย่างไร
ความปลอดภัยของวัสดุทีเลือกใช้
ความสวยงาม
สือสอดคล้ องกับศักยภาพของคนไข้ มีความ
เป็ นไปได้ ทีจะนําไปใช้ ทีโรงเรียน
ขนาดเหมาะกับนักเรียนหรือไม่
ลายเส้ นลักษณะภาพประกอบ

ข้ อเสนอแนะ, ความคิดเห็นส่วนตัว,
ความชอบส่วนตัว
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ข้ อมูล เกียวกับเด็กออทิสติก

ข้ อมูลเกียวกับลายเส้ นภาพและสี

ข้ อมูลเกียวกับผ้ าและงานฝี มือ

ศึกษาข้ อมูลภาคเอกสาร
ศึกษาข้ อมูลภาคสนาม
ออกแบบร่าง สือส่งเสริมการเรียนรู้
ออกแบบร่างรูปแบบที

ออกแบบร่างรูปแบบที

ออกแบบร่างรูปแบบที

การประเมินผลงานออกแบบสําหรับผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์และการศึกษา
นําการออกแบบร่างรูปแบบที ไปพัฒนาต่อ
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
แผนภูมิที แผนภูมิสรุปขันตอนการทําวิจยั

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาและวิจัยเรื อง “สือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สําหรับ เด็กออทิสติก ระยะอาการ
เบืองต้ น ระดับศักยภาพสมองช่วงอายุ 3-6” ปี นี มีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการ ให้ เด็กออทิสติกได้
เรียนรู้สือส่งเสริมการเรียนรู้ทีพัฒนาทักษะทางด้ านสังคมได้ เข้ าใจมากขึนผู้ใช้ สือสอนเด็กออทิสติก
ได้ ใช้ วสั ดุทีเหมาะสมและปลอดภัยกับเด็กออทิสติก โดยผู้วิจัยได้ ทําการทดลองเครื องมือ โดยใช้
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาเฉพาะกรณีกบั จํานวนเด็กออทิสติก ระยะ
เบื องต้ น 5 คน โดยมี อายุศัก ยภาพสมอง 3-6 ปี ผู้วิ จัย ได้ นํ าผลสรุ ป จากข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญมาปรับตามกระบวนการ ตามแผนภูมทิ ี 2
แบบร่างรูปแบบที
การพัฒนาการเย็บให้ แข็งแรงขึน

ปรับปรุงและพัฒนาขนาด

นําต้ นแบบสือส่งเสริมการเรียนรู้ไปใช้ ทดลองกับกลุม่ เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจฒ ศูนย์การเรี ยนรู้เด็กพิเศษ
เด็กหญิงจี อายุ ขวบ
(นามสมมุติ)
เด็กหญิงนา (นาม
สมมุติ) อายุ ขวบ
อายุศกั ยภาพ
สมอง ขวบ

โรงพยาบาลกรุ งเทพ
ศูนย์พฒ
ั นาการเด็ก

เด็กชายแมน (นาม
สมมุติ) อายุ ขวบ

สังเกตการณ์
แบบมีสว่ นร่วม

เด็กชายขิง (นาม
สมมุติ) อายุ ขวบ
เด็กหญิงปลา (นาม
สมมุติ) อายุ ขวบ
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สังเกตการณ์

แบบ ไม่มี
ส่วนร่วม
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ แบบมีส่วนร่ วม
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
กรณีศกึ ษา เด็กหญิงจี (นามสมมุติ) อายุ 6 ปี ดังจะเห็นได้ จากผลการวิเคราะห์ซึงแบ่งได้ ดงั นี
ตารางที วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (เด็กหญิ งจี) สถานที ศูนย์การเรี ยนรู้
เด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
กรณีศกึ ษา เด็กหญิงจี (นามสมมุต)ิ อายุ 6 ปี
ระดับการศึกษา เด็กหญิงจีเรียนโรงเรียนเอกชนหลักสูตรสองภาษาทําให้ สามารถพูด
ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ ดีแต่ เด็กหญิงจีจะมีการจําคําศัพท์ราชาศัพท์
ปี ที 1
บางคําทีจํามาจากรายการ โทรทัศน์ทีผู้ปกครองเปิ ดให้ ดชู ว่ งวันเสาว์อาทิตย์
ระดับอาการ
High-functioning คือ กลุม่ ทีสามารถพูด ใช้ ภาษาและปรับตัวให้ เข้ ากับคน
ออทิสติก
อืนๆได้ ดี(พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์, 12 ตุลาคม
,
High Function http://www.clinicdek.com/?p=122

ภาพที 18 ลักษณะห้ องเรียน
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี)
วันที 4 พฤศจิกายน 2559

99

ภาพที 19 เด็กหญิงจี กําลังจับคูส่ ิงของให้ ผ้ วู ิจยั ดู
ภาพโดยครูเจียบ ครูประจําชันของเด็กหญิงจี
ถ่ายเมือวันที พฤศจิกายน
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ตารางที วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
สถานที ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ (ต่อ)
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
กรณีศกึ ษา เด็กหญิงจี (นามสมมุต)ิ อายุ 6 ปี
เกมจับคู่ คน สัตว์ สิงชอง

เรียงลําดับภาพ

เด็กหญิงจีสามารถเรียงลําดับ
สิงของได้ ถกู ต้ อง และอธิบายได้

เด็กหญิงจี สามารถเรียงลําดับ
ได้ ถกู ต้ องและอธิบายได้

ผู้วิจยั นําสือไปวาง
โดยทียังไม่อธิบาย
ว่าสือนีเล่นอย่างไร
ภาพในสือ คือ
อะไร
ภาพที 20เรี ย งสืงของที จับคู่ โดย
ภาพที 21 เรียงลําดับเหตุการณ์
เด็กหญิงจี (ภาพโดยผู้วิจยั )
โดยเด็กหญิงจี (ภาพโดยผู้วิจยั )
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ตารางที วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
สถานที ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ (ต่อ)
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
กรณีศกึ ษา เด็กหญิงจี (นามสมมุต)ิ อายุ 6 ปี
เกมจับคู่ คน สัตว์ สิงของ

เรียงลําดับภาพ

เด็ก หญิ งจี เข้ าใจในสือเป็ นพืนฐานอยู่แล้ วครูผ้ สู อนได้ ตังคําถาม กับ
เด็กหญิงจีวา่ “ของเล่นอย่างนีเราต้ องเล่นคนเดียว หรือควรแบ่งกันเล่น
ผู้วิจยั อธิบายและ กับ เพื อนๆคะ? เด็กหญิ งจี ตอบกลับ ครู ผ้ สู อนว่าควรเล่น กับ เพื อนใน
ครูผ้ อู น อธิบายว่า ห้ องเรียนค่ะ
สือนี เล่นอย่างไร
ภาพในสือคืออะไร

ภาพที 22 เรียงลําดับเหตุการณ์ โดยเด็กหญิงจี (ภาพโดยผู้วิจยั )
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ภาพที 23 ภาพวัดทีใช้ เป็ นสือส่งเสริมการเรียนรู้
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี)
วันที 5 พฤศจิกายน
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา เด็กหญิ งนา(นาม
สมมุติ) อายุ ขวบ อายุศกั ยภาพ สมอง ขวบดังจะเห็นได้ จากผลการวิเคราะห์ ซึงแบ่งได้ จาก
ตารางดังนี ตารางที วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (เด็กหญิ งนา) สถานที
ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์
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วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
กรณีศกึ ษา เด็กหญิงนา (นามสมมุต)ิ อายุ ขวบ อายุศกั ยภาพ สมอง ขวบ
ระดับการศึกษา
เด็กหญิงนาเป็ นเด็กทีมีอาการออทิสติกและอาการทางภาษาร่วมอยู่ด้วย
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
ทําให้ ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ ทีโรงเรียนได้ ตามปกติเพราะไม่สามารถ
คุณแม่พามาเรียนฝึ ก สือสารกับเพื อนได้ และระดับศักยภาพทางสมองมีการพัฒนาการ ทีช้ า
พัฒนาการที
กว่าเด็กอายุ 14 ถึงแม้ วา่ จะเป็ นวัยทีเริมมีประจําเดือนแล้ ว แต่เด็กหญิงนา
ศูนย์การเรียนรู้
ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดีเท่าทีควร การช่วยเหลือตนเองในเรื อง
สําหรับเด็กพิเศษ
ส่วนตัวและในชีวิตประจําวันนันเป็ นสิงทีคุณแม่ของเด็กหญิ งนาต้ องการ
ให้ ครูผ้ สู อนช่วยฝึ กฝนและปลูกฝั งให้ มากทีสุด
ระดับอาการ
เด็กหญิงนาสามารถสือสารได้ เป็ นคําพร้ อมวลีแต่ไม่สามารถพูด
ออทิสติก
เป็ นประโยคยาวๆได้ เวลาพูดคุยด้ วยต้ องทวนคําถาม หลายๆครังและพูด
นําก่อน จึงจะสามารถพูด เป็ นประโยคได้ เช่น ผู้วิจัยถามว่า “น้ องนากิน
ข้ าวหรื อยังคะ” เด็กหญิ งนาจะตอบกลับมาว่า “กินข้ าวกลางวัน กับแม่”
เป็ นต้ น
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ภาพที 24 ผู้วิจยั นําสือส่งเสริมการสอนทังหมดมาให้ ครูทีสอนเด็กหญิงนา
ช่วยเลือกและให้ คําแนะนํา ก่อนจะนําไปใช้ กบั เด็กหญิงนา
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี)
วันที 5 พฤศจิกายน 2559
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ตารางที วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม (เด็กหญิงนา)
สถานที ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ (ต่อ)
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
เด็กหญิงนา (นามสมมุติ) อายุ ปี อายุศกั ยภาพ สมอง ปี
เกมจับคู่ คน สัตว์ สิงชอง
ผู้วิจัยและครูผ้ สู อนเริ มนําของเล่นไปวางบนโต๊ ะ
เด็ ก หญิ งนาเนื องจากวั น ที ทํ า การทดสอบ
เครื องมื อ เด็ ก หญิ งนา โดนคุ ณ แม่ ดุ เ พราะ
เด็กหญิ งนา กระ โดดเล่นจนตัวเองล้ มคุณแม่จึง
ตัก เตือน หลังจากที คุณ แม่ส่ง สภาวะเครี ย ดที
เกิดขึนทําให้ การเข้ าห้ องเรียน ทําให้ ไม่มีสมาธิใน
การ เรียน ครูผ้ สู อนพยายามนําเอา สือการเรี ยนรู้
1 ชิ น คือ สือรูปเสือ กับกางเกง เด็ก หญิ งนาจับ
สือ การสอน พลิกไปพลิกมา พร้ อมกับ พูดว่า “
เสือกับกางเกง ใส่มา”ระหว่างทีเด็กหญิ งนากําลัง
เล่น สื อรู ป เสื อกั บ กางเกง ครู ผ้ ูส อนจึ ง แนะนํ า
ผู้วิจัยให้ ลองนําสือที สอนการจับคู่มาวางปะปน
กัน ทังหมดได้ แล้ วเนือง จาก สภาวะจิ ตใจของ
เด็กหญิงนา เริมสงบและดีขนึ หลังจากทีผู้วิจยั ได้
นําเกมจับคูม่ าวางทังหมด เด็กหญิงนาเริมสํารวจ
และเริ มมอง แต่ไม่มีป ฏิก ริ ย าอธิ บ ายและถาม
ครูผ้ สู อนจึงตังคําถามว่า“ชินนีคูก่ บั ชินไหนคะรู้จัก
ของเล่นชินนี ไหมคะ”

เรียงลําดับภาพ
ในการเรี ยงลําดับภาพผู้วิจัย ไดทํ าการ
ทดสอบให้ เด็ ก หญิ งนาได้ เรี ยงภาพ
ตามลํ า ดับ ในจํ า นวนทังหมด 5 เหตุ
การณ์ เ หตุก ารณ์ ละ 3 ภาพ ที ต่างกัน
เด็กหญิ งนาไม่สามารถ เรี ยงภาพต่อกัน
แต่เพียงแต่อธิบายว่า ภาพแต่ละภาพคือ
อะไรแต่เด็กหญิ งนาจะแทนตัวละครใน
ภาพว่า คื อ ตัว เองซึ ง ครู ผ้ ูส อนมี ค วาม
คิดเห็นว่าเป็ นสิงที ดีที น้ องสามารถเล่น
สมมุติ
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วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม
เด็กหญิงนา (นามสมมุติ) อายุ ปี อายุศกั ยภาพ สมอง ปี
จับคูค่ นสัตว์สิงของ
เรียงลําดับภาพ
เด็ก หญิ งนาสามารถตอบ ครู ผ้ สู อนได้ และ ว่าตัวเองเป็ นการ์ตนู ในภาพและกําลังทําอะไร
สามารถหยิ บขึนมา พูดได้ ว่าสิงของเหล่านี อยูอ่ ย่างเช่นภาพ แม่ล้างจานเด็กหญิ งนาจะ
คืออะไรรถเข็นและแม่ค้า เป็ นสิงทีเด็กหญิ ง สามารถอธิบายได้ วา่ ช่วยแม่ล้างจาน เป็ นต้ น
นาไม่ เ ข้ าใจ และไม่ เ คยเห็ น เนื องจาก
ชีวิตประจําวันของเด็กหญิ งนาจะมีคน ดูแล
และซืออาหารให้ รับประทาน สิงแวดล้ อมทีมี
ลักษณะเช่น ตลาดสด แม่ค้า เด็กหญิ งนาจึง
ไม่ค้ นุ เคย

ภาพที 25 ภาพผู้วิจยั และครูผ้ สู อน
ในระหว่างทีทดสอบเด็กหญิงนา

ภาพที 26 ภาพผู้วิจยั และครูผ้ สู อน
ในระหว่างทีทดสอบเด็กหญิงนา
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สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ แบบไม่ มีส่วนร่ วม
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยนําสือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ไปให้
ผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์ สถานที : โรงพยาบาลกรุ งเทพ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษได้ ใ ช้
ทดสอบกับคนไข้ ออทิสติก จํานวน 3 คน โดยผู้วิจยั มีกระบวนการดังนี
ตารางที 21 ขันตอนการการตรวจสือของทางโรงพยาบาล
ขันตอนการการตรวจสือของทางโรงพยาบาล
นําสือทังหมด
กําหนดวันทีทีจะ
มาให้ เจ้ าหน้ าที
เข้ ามาทําการ
ในแผนกตรวจดู
ทดสอบ

ให้ เจ้ าหน้ าที
ตรวจดู
ความปลอดภัย
ของสืออีกครัง

ขออนุญาติ
ผู้ปกครอง ของ
คนไข้ ทีจะนํา
สือไปใช้

ภาพที 27 ผู้วิจยั กําลังนําเครืองมือไปให้ ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์ตรวจสอบ
ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์
วันที 15 พฤศจิกายน

นําสือไป ใช้ กบั
คนไข้ โดย
ผู้เชียวชาญ
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ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนนําสือไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายดังนี
ตารางที 22 เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลังการนําสือไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลังการนําสือไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ความ
ความ
สือที 1
ขนาด
เหมาะสม
สวยงาม

ข้ อเสนอแนะรายบุคคลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชียวชาญ
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ภาพที 28 ผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์กําลังตรวจสอบสือของผู้วิจยั
ก่อนจะนําไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี)
วันที พฤศจิกายน
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ภาพที 29 ผู้วิจยั นําเครืองมือไปให้ ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์เสนอแนะ
ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์
วันที พฤศจิกายน

ภาพที 30 บรรยากาศห้ องเรียนทีโรงพยาบาล
(ภาพโดยนางสาวอนุตรประภา แสงรัศมี)
วันที 14 พฤศจิกายน 2559
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ตารางที 22 เกณฑ์ในการสอบถามผู้เชียวชาญก่อนและหลังการนําสือไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ความสนใจ
ความ
สือที 2
ขนาด
ความสวยงาม
ของคนไข้
เหมาะสม
ช่วยแม่ล้างจาน
ต่อแถวซืออาหารทีโรงเรียน
เข้ าห้ องนํากดชักโครกด้ วยตัวเอง
กดนําดืมเอง
แบ่งบันของเล่นให้ เพือน
เด็กไปโรงเรียน ทําความเคารพไหว้ ครู

กรอบการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ แบบไม่ มีส่วนร่ วม
สถานที โรงพยาบาลกรุงเทพ
เด็กชายแมน (นามสมมุติ) อายุ 4 ขวบ
เรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร
เป็ นเด็กออทิสติกประเภท High function
เด็กชายขิง (นามสมมุติ) อายุ 5 ขวบ
เป็ นออทิสติกประเภท High fuction
เรียนโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงปลา (นามสมมุติ) อายุ 3 ขวบ
เป็ นออทิสติกประเภท High fuction
ยังไม่เข้ าโรงเรียน

112

ผลการวิเคราะห์ สือที 1 และสือที 2
ความสนใจของคนไข้ จากการเล่น สือที 1จากการสอบถามจากผู้เชียวชาญได้ ผลการ
วิเคราะห์ดงั นี เด็กชายแมนและเด็กชายขิงสามารถเข้ าใจ ในลักษณะ ของสิงชองว่าสิงนีคืออะไร
และสามารถตอบคํ าถามผู้เ ชี ยวชาญทางด้ านการแพทย์ ได้ ว่าสิงนี คือกับ สิ งไหน ผู้เ ชี ยวชาญ
ทางด้ านการแพทย์มีความเห็นว่า เด็กชายแมนและเด็กชายขิง มีความสนใจในตัวสือที 1 สังเกต
จากการเล่นซําและขออนุญาตินําสือชินนีกลับบ้ าน ในขณะทีเด็กหญิงปลายังไม่สามารถพูดชัดเจน
แต่ก็สามารถ นําสิงของไปวางจับคูก่ นั ได้ เช่น รูปต้ นมะม่วง เด็กหญิงปลานําไปจับคูก่ บั ลูก มะม่วง
ได้ ถกู ต้ องความเหมาะสมขนาดและความสวยงามสําหรับนักกายภาพมีความสนใจในขนาดทีเป็ น
ชินเล็กๆเพราะสามารถนําใส่ไปในกระเป๋ าได้ สําหรับความเหมาะสมสําหรับวัยของกลุ่มเป้าหมาย
แล้ วผู้เชียวชาญให้ ความเห็นว่าควรมีขนาดทีพอดีมือ และสีสนั ควรเป็ นสีทีสดใสเห็นแล้ วสะดุดตา
ผู้เชียวชาญวางของเล่นไว้ ไกลๆ ปะปนกับของเล่นชินเก่า แต่เด็กทังสามคนก็สามารถเดินไปหยิบ
ของเล่นทีผู้วิจยั ทํามาอาจเป็ นไปได้ วา่ สีสนั ทีดึงดูด ทําให้ เด็กมีความสนใจ

ภาพที 31 ผู้วิจยั กําลังคัดเลือกสือเพือไปให้ ผ้ เู ชียวชาญ
ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์
วันที 16 พฤศจิกายน 2559
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ภาพที 32 ผู้วิจยั กําลังให้ ผ้ เู ชียวชาญทางด้ านการแพทย์
ตรวจสอบสือก่อนนําไปใช้ จริง
ภาพโดยผู้เชียวชาญทางด้ านการแพทย์ วันที 26 พฤศจิกายน 2559

