


หน้า B วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14 หน้า  C

Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities

ปีที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2561  

ISSN 1686-6959

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ  

 และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่ท�างานด้านคนพิการ

ขอบเขต รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ  

 โดยบทความดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือก�าลังอยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ในกรณีที่เป็น 

 บทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

สาขาวิชา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ

ก�าหนดออก ปีละ 1 ฉบับ (มกราคม-ธันวาคม) จ�านวน 500 เล่ม

เจ้าของ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 เลขที่ 111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 โทรศัพท์: 0 2889 5315 - 9 ต่อ 1119 โทรสาร: 0 2889 5308

 e-mail: rs-journal@hotmail.com 

 website: www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal 

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา   ขจรธรรม ข้าราชการบ�านาญ

 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรณาธิการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์   นนทปัทมะดุลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์  จารุทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 อาจารย์ ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน สถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก

 อาจารย์ ดร.วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี  เชียงชะนา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร  เผือกคง ข้าราชการบ�านาญ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาจารย์ ดร.สุขสิริ   ด่านธนวานิช Wangsel Institute, Paro Bhutan

กองจัดการ น.ส.ปิยนุช นุชบุญช่วย น.ส.ประมวล ค�ามาก

 นางวิไลพร เชื้อสถาปนศิริ น.ส.นัฐธรินทร์รดา ธัญธนช�านาญกิจ

 นางศลิษา ศรีอินทร์ นายมานะ ประทีปพรศักดิ์

ลิขสิทธิ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล



หน้า D วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุราณลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.สมพร หวานเสร็จ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานครฯ

อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ที่   บริษัท วิชั่นพรีเพรส จ�ากัด

 เลขที่ 55/35 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 02 882 9981-2

 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ

 ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว 

 มิใช่ความคิดเห็นและความรบัผดิชอบของกองบรรณาธกิารวารสารวทิยาลยัราชสุดา กองจดัการ และวทิยาลยัราชสดุา

 การคัดลอกอ้างอิงต้องด�าเนินการตามการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14 หน้า  1

บทบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการฉบับปีที่ 14 นี้ ประกอบด้วยบทความ 

ที่หลากหลายเก่ียวกับสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ ดนตรีบ�าบัด รูปแบบค�าศัพท์ด้านเทคโนโลย ี

สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย การพัฒนาเด็กออทิสติก อนามัย 

การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียให้ความรู้ก่อนท�าอุปกรณ์เทียม 

เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานวีลแชร์ กฏหมายและนโยบายด้านความพิการในประเทศไทย

 ปัจจุบัน วารสารวิทยาลัยราชสุดาฯ ได้ก้าวเข้าสู ่ระบบฐานข้อมูล TCI กลุ ่มที่ 1 เป็นปีที่ 5  

ได้รับความสนใจจากผู้เขียนบทความในสถาบันต่างๆ เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นจ�านวนมาก 

ดังนั้น หลังจากฉบับปีท่ี 14 น้ี ทางวารสารจึงมีนโยบายเพิ่มจ�านวนฉบับในแต่ละปีจากเดิม 1 ฉบับ เป็น  

2 ฉบับ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  

และเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการที่สูงขึ้น

 กองบรรณาธกิารวารสารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์จากบทความท่ีผ่านกระบวนการ 

Peer Review อย่างเข้มข้นของวารสารฯ และหวังว่า จะได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลาย 

สาขาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ก่อประโยชน์ต่อวงการคนพิการอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

  อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

  บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพในหัวข้อ องค์ประกอบศิลป์เรื่อง รูปร่าง
และรูปทรงส�าหรับนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการสอนนี้เป็นโมเดลสามมิติที่ผู้เรียนเข้า
ถึงได้ด้วยการมองและการสัมผัส ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนักศึกษาหูหนวกจากภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 
ที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์มาก่อน มีข้ันตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนท่ี 3 การการเก็บข้อมูลวิจัย และขั้นตอนที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล
          จากการศึกษาพบว่า การใช้สื่อการสอนแบบโมเดล 3 มิติ ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สื่อนี้ช่วยให้นักศึกษาหูหนวกเข้าใจลักษณะของรูปทรง (รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ  
และรูปทรงอิสระ) ที่ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความสูง โดยผู้วิจัยออกแบบให้สามารถน�ารูปทรงนี้ 
ไปใส่ในแม่พิมพ์ได้ เมื่อสังเกตรูปทรงที่อยู่ในแม่พิมพ์ ผู้เรียนจะมองเห็นแค่ความกว้างและความยาวซึ่งเป็นลักษณะ 
ของรูปร่าง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างนี้ จะสามารถเข้าใจหลักการขององค์ประกอบศิลป์ได้ในที่สุด 
 คะแนนสอบก่อนและหลงัเรยีนแสดงให้เหน็ว่า ภายหลงัการใช้สือ่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาหหูนวก
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนในระดับมาก
ที่สุดในด้านความหลากหลายและความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
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Abstract
 The objective of this study was to develop effective instructional media on the topic  
of art composition, shapes, and forms for deaf students at Ratchasuda College, Mahidol  
University. The instructional media took the form of physical, three-dimensional models  
of various shapes, which could be touched and seen. The participants were 25 deaf students  
from the Department of Deaf Studies, Ratchasuda College, who had never taken any art  
composition classes. The procedure was comprised of four steps. The first was selecting  
a sample group; the second step was to develop research instruments ; the third step was data 
collection; and the last step was data analysis.     
 This study found that using the three-dimensional models improved communication  
between the instructor and the students. With the instructional media, students can understand  
the concept of dimensions-width, length, and height-of three types of shapes (geometric shapes, 
natural shapes, and free-form shapes), which have been designed to allow the user to put the 
shapes into molds. When students visually observed the models, they saw the two dimensions 
-the width and the length-of the shapes. Once the students have learnt and understood the  
difference between shapes and forms, they eventually understand the concept of art composition.
 Comparing pre-and post-learning tests revealed that after interaction with the media,  
the learning effectiveness increased significantly, with a 95% confidence interval. A majority  
of the students expressed the highest level of satisfaction on the variety and the relevance  
of the media with the lesson content
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ความส�าคัญและที่มาของปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องเคลือบ 
ดินเผา สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่าง
เชี่ยวชาญ สามารถออกแบบเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม
การผลิตเซรามิกของไทย และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เ พ่ือเพิ่มมูลค ่าโดยใช ้กระบวนการออกแบบอย ่าง
สร้างสรรค์ (Chitarirak, 2008) วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีการจัดการ
เรียนการสอนด้านเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
ด้านการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผาเช่นกัน ในการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต ์
ด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้ออกแบบการจัดการเรียน 
การสอนตามแนวทาง/มาตรฐานการสอนด ้ าน 
การออกแบบทีท่กุสถาบันใช้กัน โดยเริม่จากการให้ความรู้ 
ในกลุ ่มของวิชาพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  
เชื่ อมต ่อกับกลุ ่ มวิชาพื้นฐาน ทักษะความรู ้ทาง 
เครื่องเคลือบดินเผา แล้วจึงเข้าสู ่กลุ ่มวิชาประมวล
ความรู้ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาท่ีนักศึกษาต้องน�าความรู้เข้าสู่
กระบวนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
 วทิยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นสถาบนั
ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ ส�าหรับนักศึกษา
หูหนวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเทียบเท่า
คนทั่วไป โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง/
มาตรฐานการสอนด้านกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
ตามมาตรฐานที่สถาบันการศึกษาด้านศิลปะใช้กัน  
การเรียนการสอนเริ่มต้นจากการให้ความรู้ในกลุ่มสาระ 
การ เรียนรู ้ ศิ ลปะเพื่ อพัฒนาให ้ผู ้ เรี ยนมีความรู  ้
ความเข ้าใจ ในทักษะวิธีการทางศิลปะ และเกิด 
ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ รวมทั้งเปิดโอกาส 
ให้ผู ้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ  
จากนั้นจึงเข้าสู่การให้ความรู้ในกลุ่มวิชาประมวลความรู้  
น�าไปใช้ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่นักศึกษาจะต้องน�าความรู ้
พื้นฐานท่ีได ้ เรียนมาในตอนต ้นไปใช ้ต ่อยอดทาง 
การศึกษา หรอืน�าไปประกอบอาชพีได้ (Sa-ngiam, 2013)  

เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกไม่สามารถรับรู ้ข้อมูลผ่าน 
การฟัง ไม่สามารถเปล่งเสียงพูดและมีวิธีการสื่อสาร
ด้วยภาษามือ จึงท�าให้นักศึกษากลุ่มนี้มีข้อจ�ากัดในการ
เรียนรู้แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การ 
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาหูหนวก
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างชัดเจน มีการเตรียมการ 
สอนระหว่างอาจารย์ผู้สอนและล่ามภาษามือ ซ่ึงเป็น 
ผู้ให้ความช่วยเหลือในช้ันเรียน จากนั้นล่ามภาษามือ 
จะเป ็นผู ้ถ ่ายทอดเนื้อหาความรู ้จากผู ้สอนให ้แก ่
นักศึกษาอีกต่อหนึ่ง วิธีการสอนและสื่อการสอนยังมี 
ความแตกต่างจากชั้นเรียนทั่วไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส่ือการสอนที่เป็นรูปภาพและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จ�าเป็น
ต ้องเป ็นสื่อที่มีความเหมือนจริง หลีกเลี่ยงการใช ้
สัญลักษณ์ เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกไม่สามารถรับรู้
ความหมายของสัญลักษณ์ได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป เช่น 
การวาดรูปแผนผังของห้องเรียน ไม่ควรวาดรูปส่ีเหล่ียม
แทนองค์ประกอบของห้องหรือแทนวัสดุต่างๆ แต่ควร
วาดรูปให้มีเป็นลักษณะเหมือนวัตถุจริง หรือควรใช้แบบ
จ�าลอง (model) เพื่อแสดงองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของ
ห้องแทน จะท�าให้คนหูหนวกสามารถเห็นภาพที่ชัดเจน
มากข้ึน (Kongpreephan, 1998 ; Sri-on, 1999 & 
Prateeppornsak, 2004)
 องค์ประกอบศิลป์ (composition) เป็นวิชา 
พืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบัการเรยีนด้านศลิปะ การสร้างสรรค์
งานศิลปะให้ได้ดีนั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องท�าความเข้าใจ 
กับองค์ประกอบศิลป์ เป็นพื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้น
ผลงานที่ออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนัก (Nimsamer, 
1994) องค์ประกอบท่ีถูกก�าหนดขึ้นโดยธรรมชาติ  
เป็นองค์ประกอบมูลฐานของความงาม ในการออกแบบ 
จ�าเป ็นต ้องเข ้าใจคุณค ่าและมูลฐานที่ส�าคัญของ 
ความงาม จึงสามารถน�าไปใช้ให้เกิดความกลมกลืนได้ 
องค์ประกอบของศิลปะ ประกอบด้วยจุด (point),  
เส้น (line), สี (colors), รูปร่างรูปทรง (shape and 
form), ลักษณะผิว (texture), ลวดลาย (pattern),  
และช่องว่าง (space) เป็นต้น (Leesuwan, 2003)  
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 การจัดการเรียนการสอนเร่ืององค์ประกอบศิลป์ 
โดยท่ัวไปจะใช้ส่ือการสอนทัง้แบบรปูธรรมและนามธรรม 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้และน�าความรู ้เร่ือง 
องค ์ประกอบศิลป์ไปสร ้างสรรค์เป ็นงานศิลปะได ้  
แต่สื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบนามธรรม
โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารไม่สามารถท�าให้นักศึกษา
หูหนวกเข้าใจถึงองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างชัดเจน ส่งผล
ให้นักศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงการท�างานด้านศิลปะ 
ในแต่ละขั้นตอนได้ การสร้างผลงานของนักศึกษา 
จึงไม่ตรงเป้าประสงค์ในการเรียนการสอน การสร้าง 
ผลงานตามหลกัองค์ประกอบศลิป์ไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อการเรียนการสอน 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาสื่อการสอน 
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรงท่ีมีความเป็น 
รูปธรรม โดยใช้แบบจ�าลอง (model) รูปร่างและรูปทรง 
ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นและสัมผัส การพัฒนาสื่อ 
การสอนให้มีความเหมาะสมต่อการรับรู้ของนักศึกษา 
หูหนวก รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ 
ผู้สอนจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้าน
ของความรู้และทักษะ ต้องมีการสาธิตให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสามารถให้ความรู้ประยุกต์ต่อเนื้อหา (Meredith, 
1999) เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ในงานศิลปะ และเพิ่มทักษะในการท�างาน
ศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลของการศึกษา
ยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่การจัดการเรยีนการสอน
ในรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานศิลปะให้กับ 
คนหูหนวกอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท�าสื่อ 
การสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง  
ส�าหรับนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิดล 

 2) เพื่อผลิตส่ือการสอนองค ์ประกอบศิลป ์
ในลักษณะแบบจ�าลอง ในเนื้อหาเรื่องรูปร่าง และรูปทรง
ที่เหมาะสมส�าหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาหูหนวกก ่อนการใช ้ ส่ือการสอนและ 
หลังการใช้สื่อการสอน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อการเรียน

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  
 1) องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง รูปร่างและ 
รูปทรงในงานศิลปะ หรือสื่อที่ถูกจัดวาง หรือรวบรวมขึ้น 
ให้สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนและมีเอกภาพ รูปร่าง 
และรูปทรงที่มีเอกภาพภายในชิ้นงานจะมีความส�าคัญ 
ต่อกัน โดยเมื่อองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนไปจะส่งผลท�าให้
องค์ประกอบอื่นๆ แปรผันตามไปด้วย
 2) รูปร่าง หมายถึง รูปสองมิตท่ีิประกอบด้วยเส้น
รอบนอกทีแ่สดงพืน้ทีข่อบเขตมคีวามกว้างและยาว แสดง
เนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบ  
 3) รูปทรง หมายถึง รูปสามมิติที่ประกอบด้วย
ความกว้าง ความยาว และความหนา (ความลึก) 
 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนองค์ประกอบศิลป์ 
เร่ืองรูปร่างและรูปทรง หมายถึง คะแนนท่ีนักศึกษา 
สาขาหหูนวกศกึษา วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล 
ตอบได้ถูกต้องจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังเรียนเรื่องรูปร่างและรูปทรง

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การผลิตสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง
รูปร่างและรูปทรง เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้แก่นักศึกษาสาขาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ขอบเขตด้านประชากร
 ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาสาขาหูหนวก
ศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล   
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาประชากรทั้งหมด
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 
เบือ้งต้น (Pre-experimental Design) โดยมวัีตถปุระสงค์
เพื่อผลิตสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่าง 
และรูปทรง และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยใช้สื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เร่ือง 
รูปร่างและรูปทรงนอกจากน้ันยังศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาที่มีต ่อการใช้สื่อการเรียน ซึ่งมีวิธีการ 
ด�าเนินการวิจัยดังนี้
 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 1) กลุม่ตวัอย่างส�าหรบัการประเมนิความเชือ่มัน่ 
(reliability)     

 
 2) กลุ ่มตัวอย่างส�าหรับทดสอบสื่อการเรียน 
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง 
 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและ 
รูปทรง ส�าหรับนักศึกษาหูหนวก 
 1) การก� าหนดวัตถุประสงค ์ ในการ เรี ยน 
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง
 2) ก า รออกแบบและส ร ้ า ง สื่ อ ก า ร สอน 
องค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปร่างและรูปทรง ดังแสดง 
ในภาพที่ 1-ภาพที่ 5

ภาพที่ 1 การออกแบบสื่อโดยการร่างภาพ

ภาพที่ 3 แม่พิมพ์รูปร่างเรขาคณิต และโมเดลรูปทรงเรขาคณิต 

ภาพที่ 2 การสร้างโมเดลรูปทรงและแม่พิมพ์
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 3) การประเมินคุณภาพสื่อการสอน น�าสื่อ 
การสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความครอบคลุมของ
วัตถุประสงค์การสอน

กระบวนการเก็บข้อมูล
 ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง ในภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศกึษา 2558 ณ วทิยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลยั
มหิดล
 1) ผู้วิจัยทดสอบกลุ่มตัวอย่างส�าหรับทดสอบ 
สื่อการเรียนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปทรงและรูปร่าง 
ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนองค์ประกอบ
ศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง จากนั้นน�าผลการทดสอบ 
มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้   
 2) ผู ้วิจัยด�าเนินการสอนองค์ประกอบศิลป์  
เรื่องรูปร่างและรูปทรง ให้แก่กลุ ่มตัวอย่างทดสอบ 
สื่อการเรียนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปทรงและรูปร่าง  

โดยใช้สื่อการสอนสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง 
รูปร่างและรูปทรง มีระยะเวลาสอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์     
 3) เม่ือจบบทเรียน ผู้วิจัยท�าการทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างส�าหรับทดสอบสื่อการเรียนองค์ประกอบศิลป์ 
เรื่องรูปทรงและรูปร่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง 
ฉบับเดิม แล้วน�าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้     
 4) ผูว้จิยัประเมนิความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง
ที่มีต่อส่ือการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและ 
รูปทรง ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสือ่การสอนองค์ประกอบศลิป์ เรือ่ง รปูร่างและรปูทรง  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน      

ภาพที่ 4 แม่พิมพ์รูปร่างธรรมชาติ และ โมเดลรูปทรงธรรมชาติ

ภาพที่ 5 แม่พิมพ์รูปร่างอิสระ และ โมเดลรูปทรงอิสระ 
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 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างก่อนการใช้สื่อการสอน และหลังการใช้สื่อการ
สอน ด้วยการทดสอบแบบ paired t-test  ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟเอ็กเซล 2010 (Microsolf Excel 2010)  
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (α=0.05) และตั้งสมมติฐาน
ดังนี้       

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า t-stat มีค่าเท่ากับ 
-20.79 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า t critical (1.71) นอกจาก
น้ันเมื่อพิจารณาค่า P(T<=t) one-tail ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
3.70×10-17 มีค่าน้อยกว่าค่า α(0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H

0

 H
0
 : คะแนนก่อนการใช้สื่อการสอนและหลัง 

การใช้สื่อการสอนไม่มีความแตกต่างกัน   
 H

1
 : คะแนนหลังการใช ้สื่อการสอนสูงกว ่า 

ก่อนการใช้สื่อการสอน 

 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและ
รูปทรง
 เม่ือจบบทเรียน ผู ้ท�าวิจัยได้ท�าการประเมิน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมในงานวิจัยทั้งหมด 
จ�านวน 25 คน จากนั้นน�าผลที่ได้ไปหาจ�านวนร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนก 
ตามรายข้อ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการทดสอบทางสถิตแิบบ paired T-test เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนจากการท�าแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนการใช้สื่อการสอน และหลังการใช้สื่อการสอน 

คะแนนการทดสอบ
ทางสถิติ

ก่อนเรียน
หลังเรียน

n

20
20

Mean 
(ค่าเฉลี่ย)

 9.52
 16.52

Variance        
(ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน)

 9.52
 16.52

t Stat ค่า t 
จากการ
ค�านวณ

 -20.79

P (T<=t) one-tail 
ความน่าจะเป็น

ที่ค�านวณ

 3.70E-17

t Critical one-tail
ค่า t ที่ได้จากการ

เปิดตาราง T

 1.71

ตารางที่ 2 ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ 
  การสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง 

ข้อค�าถาม

1. สื่อมีความหลากหลาย และมีความสอดคล้อง 
 กับเนื้อหาในบทเรียน
2. สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
3. ภายหลังการเรียนด้วยสื่อการสอน นักศึกษา 
 มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
4. สื่อการสอนช่วยให้การสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน 
 ท�าได้ง่ายขึ้น

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด
5

12%
-

-

20%

ค่าร้อยละ
ของคะแนน

ความหมาย

80.00
76.00

78.00

82.40

มาก
มาก

มาก

มากที่สุด

มาก
4

76%
80%

88%

72%

ปาน
กลาง

3

12%
20%

12%

8%

น้อย
2

-
-

-

-

น้อย
ที่สุด
1

-
-

-

-

คะแนน
เฉลี่ย

4.00
3.80

3.90

4.12
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 นกัศกึษาได้แสดงความเหน็เพิม่เติมไว้ในตอนท้าย 
ของแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ การได้ความรู ้
และเข้าใจความแตกต่างระหว่างรูปร่างและรูปทรงเพิ่ม
มากขึ้น และคาดว่าจะสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนด้วยสื่อการสอนไปใช้กับวิชาทางด้านศิลปะอื่นๆ  
แต่อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า นักศึกษา
มีความสับสนระหว่างรูปร่างรูปทรงธรรมชาติกับรูปร่าง
รูปทรงอิสระ

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและ 
รู ปทรงของนั ก ศึกษาหู หนวกวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค ์ผลิตสื่อ 
การสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง  
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหูหนวก
ศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนและ
หลงัการใช้ส่ือการสอน โดยผูวิ้จยัได้ให้กลุม่ตวัอย่างซ่ึงเป็น
นักศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการเรียนองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง
รูปร่างและรูปทรงมาก่อน ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง  
จากนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง 
รูปร่างและรูปทรงให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สื่อการสอน
แบบโมเดลสามมิติที่ผลิตข้ึน (แบบจ�าลองสื่อเรื่องรูปร่าง
และรูปทรง) มีระยะเวลาการสอน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รวมท้ังส้ิน 5 สัปดาห์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว ผู้วิจัยท�าการ
ทดสอบกลุ ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนองค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปร่างและรูปทรง
ฉบับเดิม จากนั้นน�าผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง (ก่อน 
และหลังการสอน) มาตรวจให ้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดไว้ 
 ผลการวิจัยพบว่าหลังจากที่นักศึกษาหูหนวก 
ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัย ได ้เรียนรู ้สื่อการเรียนการสอน 
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง จากการ 
ใช้สื่อการสอนแบบโมเดลสามมิติ ช่วยให้การสื่อสาร
ระหว่างผู ้เรียนและผู้สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ท�าให้นักศึกษาหูหนวกผู้เข้าร่วมการวิจัย เข้าใจลักษณะ
สามมติขิองรปูทรงซึง่ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว 
และความสูง ของรูปทรง 3 ลักษณะ ได้แก่ รูปทรง
เรขาคณิต รปูทรงธรรมชาต ิและรปูทรงอสิระ นอกจากนัน้ 
ส่ือการสอนยังส่งผลเช่ือมโยงให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจ
ในรูปร่างอีกด้วย โดยสื่อการสอนได้ถูกออกแบบมาให้
สามารถน�ารูปทรงทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบลงในแม่พิมพ์ 
เมื่อใช้สายตาสังเกตแบบจ�าลองจะมองเห็นเป็นภาพ  
สองมิติ ที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาวเท่านั้น   
ทั้งรูปร่างเรขาคณิต รูปร่างธรรมชาติ และรูปร่างอิสระ  
เม่ือนักศึกษาหูหนวกได้สัมผัสเรียนรู ้ความแตกต่าง
ระหว่างรปูร่างและรปูทรงอย่างชดัเจนแล้ว จึงส่งผลท�าให้
นักศึกษาหูหนวกรู้จักและเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ได้
อย่างถูกต้อง จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรยีน พบว่าผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนมีค่าสูงขึ้นหลังใช้สื่อการสอนแบบโมเดลสามมิติ

ตารางที่ 2 ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ 
  การสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง (ต่อ)

ข้อค�าถาม

5. ความรู้ที่ได้รับจากสื่อการสอนสามารถน�าไปใช ้
 ประโยชน์กับการเรียนในวิชาอื่นๆ ได้
6. ความสะดวกในการใช้งานสื่อการสอน
7. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อสื่อการสอน

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด
5

-
-
-

ค่าร้อยละ
ของคะแนน

ความหมาย

60.80
41.60
74.40

มาก
น้อย
มาก

มาก
4

12%
12%
72%

ปาน
กลาง

3

80%
80%
28%

น้อย
2

8%
8%
-

น้อย
ที่สุด
1

-
-
-

คะแนน
เฉลี่ย

3.04
2.08
3.72
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 จากผลการวิจัยกลุ่มนักศึกษาหูหนวกในคร้ังนี้  
ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
และหลังเรียน สามารถสรุปได้ว่า การใช้สื่อแบบจ�าลอง
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรงท่ีสามารถ 
มองเห็นและสัมผัส ช ่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  
กระตุ้นความสนใจ เหมาะสมส�าหรับการน�ามาเป็นสื่อ 
ช่วยสอนนักศึกษาหูหนวก   
     
การอภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและ 
รู ปทรงของนั กศึ กษาหู หนวกวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล อภิปรายผลได้ดังนี้   
 การจัดการเรียนการสอนเรื่ององค์ประกอบศิลป์ 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนศิลปะ โดยท่ัวไป 
จะใช ้สื่ อการสอนทั้ งแบบรูปธรรมและนามธรรม 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้และน�าความรู ้เร่ือง 
องค ์ประกอบศิลป์ไปสร ้างสรรค์เป ็นงานศิลปะได ้  
แต่สื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบนามธรรม 
โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารไม่สามารถท�าให้นักศึกษา 
หูหนวกเข้าใจถึงองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างชัดเจน และ 
ส ่งผลให ้นักศึกษาไม ่สามารถเชื่อมโยงการท�างาน 
ด้านศิลปะในแต่ละขั้นตอนได้ ท�าให้การสร้างผลงาน 
ของนักศึกษาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากต่อการเรียนการสอน คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ 
เรื่องรูปร่างและรูปทรงท่ีมีความเป็นรูปธรรม โดยใช้
แบบจ�าลอง (model) รูปแบบต่างๆ ที่นักศึกษาหูหนวก
สามารถมองเห็นและการสัมผัส รวมไปถึงการพัฒนา 
สื่อการสอนให ้มีความเหมาะสมต ่อการรับรู ้ของ 
นักศึกษาหูหนวก เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง 
รูปร่างและรูปทรงอย่างถูกต้องและชัดเจน ความเข้าใจ 
เร่ืององค ์ประกอบศิลป ์อย ่างถูกต ้องจะส ่ ง เสริม 
ให้นักศึกษาหูหนวกมีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ 
และเพิ่มทักษะในการท�างานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผลของการศึกษายังสามารถน�าไปประยุกต์ 
ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา รสหศ 286 
เขียนแบบเทคนิค รสหศ 282 การวาดเส้นพ้ืนฐาน 1, 

รสหศ 283 การวาดเส้นพื้นฐาน 2, รสหศ 285 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2 มิติ  และ รสหศ 385 ศิลปะปฏิบัติ 3 มิติ  
ของวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 
วิทยาลัยราชสุดา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่จะจัดการ
เรียนรู ้ด้านพื้นฐานศิลปะให้กับคนหูหนวกต่อไป โดย 
ขั้นตอนของการใช้สื่อองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่าง 
และรูปทรง แบบโมเดลสามมิติ (แบบจ�าลองส่ือ) นั้น 
นักศึกษาจะได้มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยมือถึงพื้นผิว 
น�้าหนัก แยกแยะความแตกต่างของรูปร่าง และรูปทรง 
จากการใช้เครื่องมือการจัดการแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนองค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปร่างและรูปทรง 
เป็นไปตามล�าดับข้ันตอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
รูปร่างและรูปทรงมากขึ้น โดยในส่วนของรูปร่างแบบ
จ�าลอง สื่อจะปรากฎให้เห็นและสัมผัสได้บนพื้นระนาบ 
2 มิติ มีเพียงความกว้าง และความยาว ซึ่งแตกต่างกับ
ในส่วนของรูปทรง แบบจ�าลองสื่อจะปรากฎให้เห็น 
และสัมผัสได้ในลักษณะจริงของมิติทั้ง 3 คือ มีทั้ง 
ความกว้าง ความยาว และความสูง (ลึก) ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับที่  Kongkananda (1995) ได้กล่าว
ถึงรูปร่างและรูปทรงไว้ว่า 1) รูปร่าง คือ รูปแบนๆ 
มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนา
เกิดจากเส ้นรอบนอกที่ แสดงพื้ นที่ ขอบเขตของ 
รูปต่างๆ เช่น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างธรรมชาติ หรือ 
รูปอิสระ ที่แสดงเน้ือที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่า
แสดงปริมาตรหรือมวล 2) รูปทรง คือ รูปที่ลักษณะ 
เป็น 3 มติ ิโดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว 
ยังมีความลึกหรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม  
ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู ้สึก 
มีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสารที่เกิดจากการใช้
ค่าน�้าหนักหรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรงหลายรูป
รวมกัน
 การวจิยัเชงิทดลองเบือ้งต้น (Pre-experimental 
Design) เพื่อผลิตส่ือการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง 
รูปร่างและรูปทรง มีการใช้สื่อต่างๆ อุปกรณ์อ�านวย 
ความสะดวกในการสอน เช่น คอมพวิเตอร์ วชิชวลไลเซอร์  
โดยขั้นตอนท้ังหมดมีการอธิบายผ่านล่ามภาษามือ  
พร้อมให้บริการสนับสนุนแก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน  
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ได้แก่ ล่ามภาษามือ ผู้จดค�าบรรยาย เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนูปกรณ์ ตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมี 
ความสอดคล้องกับ Sri-on (1999) ได้กล่าวถึงสภาพ 
การจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาหูหนวกว่า 
ในการจัดการเรียนการสอน แต่ละเนื้อหา แต่ละครั้ง 
ต้องมีการวางแผนการล่วงหน้าในการเตรียมการสอน
ระหว่างผู้สอน บุคคลากรให้ความช่วยเหลือในห้องเรียน 
และผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความราบรื่นตรงตามวัตถุประสงค์ 1) ผู ้สอนก�าหนด
เนื้อหาสาระ วางแผนการสอน จัดท�าเอกสารแจก 
นักศึกษา ช้ีแจงวิธีด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้ร่วมงานได้ทราบ 2) ล่ามภาษามือ เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูเ้นือ้หาจากผูส้อน โดยการฟังและแปลความหมาย 
เป็นภาษามือ ล่ามภาษามือยืนอยู่หน้าชั้นเรียนใกล้กับผู้
สอน ให้ผู้เรียนได้ดูเพื่อท�าความเข้าใจ มักใช้บุคคลากร 
2 คน เพื่อสลับเปลี่ยนกันในระหว่างการสอนในห้องเรียน 
3) ผู ้ช่วยจดค�าบรรยาย ท�าหน้าที่จดค�าบรรยายของ
อาจารย์ผู ้สอนแทนนักศึกษาหูหนวก เพื่อนักศึกษา 
จะได้ดูภาษามือของล่ามภาษามือและท�าความเข้าใจ
เนื้อหาได้  4) ผู้ช่วยสอนเป็นอาจารย์ที่มานั่งฟังค�าสอน 
เพื่อท�าความเข ้าใจและช่วยสอนเสริมแก่นักศึกษา 
หูหนวกอีกครั้งหลังจากเรียนไปแล้ว 5) เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา ท�าหน้าที่บันทึกภาพวีดิทัศน ์การเรียน 
การสอน เพือ่ให้นกัศกึษาหหูนวกได้ดทูบทวนซ�า้ภายหลงั 
และคอยอ�านวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ ์
ในการเรยีนการสอนและระบบคอมพวิเตอร์หน้าห้องเรยีน
 การเรียนการสอนที่ได้น�าการใช้สื่อองค์ประกอบ
ศิลป ์ เรื่องรูปร ่างและรูปทรง แบบโมเดลสามมิติ  
(แบบจ�าลองส่ือ) นั้น เป็นการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่มีความเหมือนจริงและหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ ์
เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกไม่สามารถรับรู้ความหมาย 
ของสัญลักษณ์ได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Kongpreephan (1998) Sri-on (1999) 
and Prateeppornsak (2004) ท่ีได้กล่าวเอาไว้ว่า 

วิ ธี ก ารสอนและสื่ อการสอนส� าห รับคนหูหนวก 
มีความแตกต่างจากชั้นเรียนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จ�าเป็น
ต้องเป็นสื่อที่มีความเหมือนจริง และต้องหลีกเลี่ยง 
การใช้สัญลักษณ์ เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกไม่สามารถ
รับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป 
เช่น การวาดรูปแผนผังของห้องเรียน ไม่ควรวาดรูป
สี่เหลี่ยมแทนองค์ประกอบของห้องหรือแทนวัสดุต่างๆ  
แต่ควรวาดรูปให้มีเป็นลักษณะเหมือนวัตถุจริง หรือ 
ควรใช้แบบจ�าลองโมเดล 3 มิติ เพื่อแสดงองค์ประกอบ
ส่วนต่างๆ ของห้องแทน จะท�าให้คนหูหนวกสามารถ 
เห็นภาพที่ชัดเจน   

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 การวิจัยองค์ประกอบศิลป์ เร่ืองรูปร่างและ 
รู ปทรงของนั กศึ กษาหู หนวกวิ ทยาลั ย ร าช สุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ ในการเรยีน
การสอนในรายวิชา รสหศ 286 เขียนแบบเทคนิค รสหศ 
282 การวาดเส้นพื้นฐาน 1, รสหศ 283 การวาดเส้น 
พื้นฐาน 2, รสหศ 285 ศิลปะปฏิบั ติ 2 มิติ  และ  
รสหศ 385 ศิลปะปฏิบัติ  3 มิติ  ได ้  เนื่องจากสื่อ 
องค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง สามารถ 
น�าเข้าสู่บทเรียน และสื่อให้เห็นถึงรูปร่าง ซึ่งประกอบ 
อยู่ในรูปทรงของทุกชนิดได้
 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนองค์ประกอบศิลป์
แบบโมเดลสามมติ ิ(แบบจ�าลองสือ่)  ในเรือ่งองค์ประกอบ
ศิลป์อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น วงจรสี พื้นผิว น�้าหนัก ระยะ 
สมดุล เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาหูหนวกได้เรียนรู ้จาก 
แบบจ�าลองสื่อ น�าไปสู ่การมีความรู ้ความเข ้าใจ 
ในองค์ประกอบศิลป์อย่างครบถ้วน ซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญในการเรียนศิลปะของผู้เรียนหูหนวกต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดนตรีบ�าบัดที่มีต่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออก 
ในเด็กออทิสซึมอายุ 12 ปี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว (A-B-A-B single-case design) ร่วมกับ 
การวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ (Qualitative case study design) แผนการทดลองแบ่งออกเป็น  
2 รูปแบบ ได้แก่ การสังเกตในระยะ Baseline (A) และการให้กิจกรรมดนตรีบ�าบัด (B) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ แบบประเมินการตอบสนองในการสื่อสารแบบแสดงออก IMTAP และแบบสังเกตพฤติกรรมการส่ือสาร 
แบบแสดงออก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน�าเสนอเป็นกราฟเส้นแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมและการบรรยาย 
ในเชิงคุณภาพ
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารแบบแสดงออกของผู้เข้าร่วมการทดลองค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อได้รับกิจกรรมดนตรีบ�าบัดท้ังสองคร้ังรวมถึงพฤติกรรมเปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพ้ียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
แต่ในทางตรงกันข้ามของระยะ Baseline พบว่า พฤติกรรมการส่ือสารแบบแสดงออกของผู้เข้าร่วมการทดลองไม่มี 
ความสม�่าเสมอของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอีกท้ังพฤติกรรมเปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพี้ยนไม่มีความสม�่าเสมอ 
ของพฤติกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ว่ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดมีผลต่อการส่งเสริมทักษะการสื่อสารแบบแสดงออก 
และยังลดพฤติกรรมการเปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพี้ยนของเด็กออทิสซึม
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Abstract
 The purpose of this study was to examine the effect of music therapy on expressive  
communication of a 12 year old with Autism Spectrum Disorders (ASD). This study employed  
A-B-A-B and qualitative single-case design. The experimental sessions consisted of baseline  
conditions (A) and music therapy intervention (B). Individualized Music Therapy Assessment  
Profile (IMTAP) and Expressive Communication Behavior Observation Form (ECBOF) were used  
to measure expressive communication skills. The findings were presented using visual inspection 
and narrative case study.
 During the music therapy sessions, the participant’s expressive communication behaviors 
increased continuously and the vocal idiosyncrasies behaviors were decreased dramatically.  
On the contrary, the expressive communication behaviors and vocal idiosyncrasies behaviors  
of the participant were not stable during baseline sessions. The results indicated that music  
therapy enhanced expressive communication skills and also reduced vocal idiosyncrasies  
behaviors of the child with ASD.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของการวิจัย
 ออทิสซึมเป็นความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ 
ที่ซับซ ้อน มักปรากฏให้เห็นได ้ในช่วงวัยเด็ก จาก 
ความผิดปกติของระบบประสาทจึงแสดงความบกพร่อง 
หลักในสองด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ความบกพร่องด้าน 
การสื่อสารทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ  
2) ความบกพร ่องด ้านพฤติกรรมและความสนใจ  
(American Psychiatric Association [APA], 2013)  
จากความบกพร่องหลักท้ังสองด้าน สิ่งส�าคัญท่ีสุด 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความบกพร่องด้านการสื่อสารเป็นหนึ่ง 
ในปัญหาของออทิสซึมและยังเป ็นปัญหาหลักของ 
ออทิสซึมอีกด้วย การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูล 
ผ่านการแลกเปลี่ยนความหมายของข้อมูลระหว่าง
บุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้น 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน (Hans et al., 2014) 
ทักษะด้านการสื่อสารจึงมีความจ�าเป็นในการใช้ชีวิต
ประจ�าวันและที่ส�าคัญการสื่อสารเป็นพื้นฐานส�าคัญ 
ของการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ปัจจุบันมีแนวทางการ 
กระตุ้นพัฒนาการมากมาย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรม
ประยุกต์ (ABA) อีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกน�ามาใช้ในการ 
พัฒนาความบกพร่องด้านการสื่อสารของออทิสซึม  
ซึ่งสามารถน�ามาเป็นโครงสร้างกิจกรรม อาจใช้เป็น
รางวัล ใช้กระตุ ้นพฤติกรรมและยังให้ผลการบ�าบัด 
ที่มีประสิทธิภาพนั่นคือ ดนตรีบ�าบัด 
 ดนตรีบ�าบัดคือการใช้ดนตรีและองค์ประกอบ
ของดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละ 
บุคคลโดยนักดนตรีบ�าบัดที่ผ ่านการฝึกอบรมและมี
ความเป็นมืออาชีพ (American Music Therapy 
Association, 2015) ดนตรีสามารถช่วยให้บุคคล
ข้ามข้อจ�ากัดในการสื่อสารซึ่งดนตรีมีความยืดหยุ ่น
และสามารถปรับให้เข ้ากับแต่ละบุคคลจึงถูกน�ามา
ใช้อย่างเฉพาะเจาะจงกับเด็กออทิสซึมในส่วนของ
การเรียนรู ้และการสื่อสาร ช่วยให้เกิดประสบการณ ์
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยควบคู ่กิจกรรมดนตร ี
ที่น่าสนใจ ((Gfeller (2002), King (2004) & Lim 
(2009)) การส่งเสริมทักษะการสื่อสารจึงเป็นหน่ึง 
ในเป้าหมายหลักของดนตรีบ�าบัดส�าหรับเด็กออทิสซึม  

ซ่ึงดนตรีช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับฟังและการแสดงออก
ทั้งการตอบสนองด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 ส�าหรับประเด็นด้านทักษะการสื่อสาร งานวิจัย
ของ Edgerton (1994) ได้ศึกษาผลของดนตรีบ�าบัด 
ที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารในเด็กออทิสซึม ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า ดนตรีบ�าบัดช่วยเพิ่มระดับของพฤติกรรม
การสื่อสารในเด็กออทิสซึม และในปีเดียวกัน Clarkson  
(1994) อธิบายว ่ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดในรูปแบบ  
Improvisation ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปฏิสัมพันธ ์
การส่ือสารระหว่างนักดนตรีบ�าบัดกับผู ้รับบริการ  
งานวิจัยของ Farmer (2003) ได้ศึกษาผลของการ 
ตอบสนองด ้านการสื่อสารของเด็กออทิสซึมอายุ  
1-5 ปี ด้วยการใช้ดนตรีและไม่ใช้ดนตรี ผลการวิจัย 
พบว่า การตอบสนองทางวาจาในกลุ ่มทดลองที่ใช ้
ดนตรีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 53 ส่วนในกลุ ่มควบคุม 
ที่ ไม ่ มีดนตรีการตอบสนองทางวาจาเพิ่ม ข้ึนเพียง 
เฉล่ียร้อยละ 13.8 และคะแนนท่าทางการแสดงออก 
ของกลุ ่มทดลองที่ใช ้ดนตรีสูงกว ่าคะแนนของกลุ ่ม 
ควบคุมที่ ไม ่ มีดนตรี  และงานวิจัยของ Lim and  
Draper (2011) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบดนตรีร่วมกับ 
การวิ เคราะห ์พฤติกรรมประยุกต ์  ซ่ึงผลการวิจัย 
พบว่า ดนตรีสามารถใช้ร่วมกับการฝึกพูด ดนตรีเป็น 
ส ่วนที่กระตุ ้นและเป ็นสิ่งเร ้าให ้เกิดผลส�าเร็จและ 
ยัง เสริมสร ้างผลลัพธ ์ที่มากขึ้นส�าหรับการฝ ึกพูด 
ในเด็กออทิสซึม ซึ่งงานวิจัยหลายงานแสดงให้เห็นว่า
ดนตรีบ�าบัดสามารถปรับปรุงทักษะการส่ือสารและ 
ภาษาได้ 
 ส�าหรับประเทศไทย งานวิจัยในรูปแบบการ 
ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม อ ย ่ า ง เ ป ็ น ร ะ บ บ ข อ ง  
Ru j i cha i tammakul  (2015)  กล ่ าว ไว ้ ว ่ า  ใน
ประเทศไทยนั้นมีนักวิจัยที่น�าดนตรีมาใช ้ส ่งเสริม 
พัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษรวมไปถึง 
เด็กออทิสซึม ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นยังไม่ใช ่งานวิจัย
ด้านดนตรีบ�าบัด และจากการที่ผู ้วิจัยศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย พบประเด็น 
ด ้ านการศึกษา โดยงานวิจัยของ Kehasuwan  
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(2015) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีบ�าบัด 
เ พ่ือพัฒนาทักษะการอ ่ านค� าและลดพฤติกรรม 
ไม่มุ ่งงานขณะเรียนอ่านในเด็กออทิสซึมอายุ 6 ปี  
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการอ่านค�าของเด็กออทิสซึม 
จากการเรียนอ ่านแบบมีกิจกรรมดนตรีบ�าบัดนั้น 
พัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการเรียนแบบไม่มีดนตรี 
และในประเด็นการสื่อสารทางสังคม มีเพียงงานวิจัย 
ของ Chiengchana (2013) ที่ ได ้ศึกษาผลของ 
ประสบการณ์ทางดนตรีโดยใช ้แนวคิดของโคดาย 
ที่ มี ต ่ อพฤติ กรรมความสนใจของ เด็ กออทิ สซึ ม  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ดนตรีบ�าบัดช่วยสร้างแรงจูงใจ 
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม 
 จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในประเทศไทย
การศึกษาที่ เจาะลึกในประเด็นการใช ้ดนตรีบ�าบัด 
เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพียงอย่างเดียวยังมีอยู ่ 
อย ่างจ�ากัด การวิ จัยครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาผลของ 
ดนตรีบ�าบัดที่มีต ่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออก
ในเด็กออทิสซึมอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะทักษะ
การสื่อสารเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ดังนั้น ผู ้วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลของดนตรีบ�าบัดที่มีต ่อทักษะการสื่อสารแบบ 
แสดงออกในเด็กออทิสซึม โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย
นี้ว ่า ดนตรีบ�าบัดสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 
แบบแสดงออกในเด็กออทิสซึมได ้ ซึ่ งผลท่ีได ้จาก 
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและ 
นกัดนตรบี�าบดัจะได้เหน็รปูแบบการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสรมิ 
ทั กษะการสื่ อ ส า ร ใน เ ด็ กออทิ สซึ ม  นอกจากนี ้
ยังสามารถใช้การวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการท�างาน 
ด้านการวิจัยของตนเอง

นิยามศัพท์เฉพาะ
 ดนตรีบ�าบัด หมายถึง การใช้ความรู้และทักษะ
ประสบการณ์ทางดนตรีของนักดนตรีบ�าบัดท่ีได้รับการ 
ฝึกปฏิบัติจนมีความช�านาญ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการบ�าบัด พัฒนา ฟื้นฟู เยียวยาในด้านต่างๆ ของ
ผู้รับบริการ (American Music Therapy Association, 
2015)

 การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการของความ 
เข ้าใจที่ส ่งผ ่านมาที่ตัวบุคคลรวมถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามค�าส่ัง และวิธีการที่บุคคลบ่งบอก 
ถึงความหมาย ความตั้ ง ใจที่จะสื่อสารและแสดง 
ความต้องการหรือความปราถนา (Baxter et al., 2007)
 ออทิสซึม หมายถึง ความบกพร่องทางด้าน 
พัฒนาการที่ซับซ ้อน จากความผิดปกติของระบบ 
ประสาทส่งผลต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารทางสังคม
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความผิดปกติของพฤติกรรม
และความสนใจที่เป็นแบบแคบจ�ากัดหรือเป็นแบบแผน
ซ�้าๆ (APA, 2013)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษา 
ผลของดนตรีบ�าบัดที่มีต ่อทักษะการสื่อสารแบบ 
แสดงออกใน เด็ กออทิ สซึ ม  โดย มีผลต ่ อทั กษะ 
การสื่ อสารแบบแสดงออกในด ้ าน  1 )  พื้ นฐาน 
ด ้านการสื่อสาร 2) การ ส่ือสารด ้วยอวัจนภาษา  
3) การเปล ่งเสียง 4) การเปล ่งเสียงที่ เกิดขึ้นเอง  
5) การพูด 6) การส่ือสารสัมพันธ์ 7) การเปล่งเสียง 
ในลักษณะที่ผิดเพี้ยน
 โดยมีค�าถามวิจัยว่า ดนตรีบ�าบัดสามารถส่งเสริม 
ทักษะการส่ือสารแบบแสดงออกในเด็กออทิสซึมทั้ง  
7 ด้านเหล่านี้ได้หรือไม่

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย ในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
กรณีศึกษากรณีเดี่ยว (Single-case study) ในรูปแบบ  
A-B-A-B designs ซ่ึงเป็นวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาผลของ 
ดนตรีบ�าบัดที่มีต่อทักษะการส่ือสารแบบแสดงออก 
ในเด็กออทิสซึมได ้อย ่างเฉพาะเจาะจงกับลักษณะ 
ของผู ้ เข ้าร ่วมการทดลอง ร ่วมกับระเบียบวิธีวิจัย 
กรณีศึกษากรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ (Qualitative  
single-case study) ซึ่งเป็นวิธีวิจัยท่ีศึกษาข้อมูล 
ในเชิ ง ลึกและใช ้ เครื่ อ ง มือการวิจั ยอย ่ าง เฉพาะ 
เจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งของ
ข้อมูล โดยผู ้วิจัยท�าการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 
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แบบแสดงออกในเด็กออทิสซึมในทุกครั้งของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านบันทึกวิดีโอและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
ในเชิงบรรยาย
 ผู้เข้าร่วมการวิจัย ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 1. ผู ้เข้าร่วมการทดลอง เป็นเด็กชาย อายุ 
12 ปี จ�านวน 1 คน ได้รับการวินิจฉัยเป็นออทิสซึม 
โดยแพทย ์ผู ้ เชี่ยวชาญ ซึ่ ง เกณฑ์การคัดเลือกนั้น 
ผู ้ เข ้าร ่วมการทดลองต้องได้รับการประเมินเข้ารับ 
ดนตรีบ�าบัดโดยมีการประเมินเบื้องต้นจากเอกสาร 
ข้อมูลท่ัวไป ประเมินทักษะด้านร่างกาย การส่ือสาร  
สังคม อารมณ์ เชาว์ปัญญา และการตอบสนองต่อดนตรี
ของผูเ้ข้าร่วมการทดลอง ได้รบัการยนิยอมผ่านการลงนาม
ตามหลักการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นมารดาของผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง จ�านวน 1 คน โดยท�าการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
เป็นระยะเวลาประมาณ 40 นาที เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับผู้เข้าร่วมการทดลอง ข้อมูลทักษะ
การส่ือสาร รวมถึงประสบการณ์และพื้นฐานทางดนตรี 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้น�ามาสร้างกิจกรรมดนตรีบ�าบัด (Music 
therapy intervention) และได้รับความความยินยอม
ผ่านการลงนามตามหลักการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย
มหิดล
 ระยะ Baseline เป็นการสงัเกตทักษะการสือ่สาร
แบบแสดงออกของผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยกิจกรรม 
การสื่อสารแบบปกติ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ ส�าหรับ
ระยะ Baseline นี้ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
1) การทักทายสวัสดี 2) กิจกรรมการสื่อสารแบบปกต ิ
และ 3) การบอกลา ซ่ึงไม่มีการใช้ดนตรี กิจกรรมการ
สื่อสารในระยะ Baseline ได้รับการจัดเตรียมส�าหรับ
ผู้เข้าร่วมการทดลองวิจัยไว้ 40 นาที ผู้วิจัยด�าเนินการ
สงัเกตพฤติกรรมหลงัจากสิน้สดุการด�าเนนิการจากบนัทกึ
วดิโีอในแต่ละกจิกรรม โดยระยะ Baseline ช่วงที ่1 (A1) 
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่องกัน และระยะ 
Baseline ช่วงท่ี 2 (A2) เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา  
4 วันต่อเนื่องกัน โดยด�าเนินการภายในห้องดนตรีบ�าบัด 
ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 กิจกรรมดนตรีบ�าบัด เป็นการส่งเสริมทักษะ
การส่ือสารแบบแสดงออกของผู้เข้าร่วมการทดลองด้วย
กิจกรรมดนตรีบ�าบัด โดยผู้วิจัยรับหน้าที่เป็นนักดนตรี
บ�าบัดในการใช้กิจกรรมดนตรีบ�าบัด ซ่ึงระยะกิจกรรม
ดนตรีบ�าบัด ช่วงที่ 1 และ 2 (B1, B2) ถูกวางแผน 
ไว้โดยใช้เวลาครัง้ละ 40 นาทเีป็นเวลา 4 วนัต่อเนือ่งกนัซึง่
เป็นไปตามหลักวิจยัแบบกรณีศกึษากรณีเดีย่วท่ีข้อมูลต้อง
ต่อเนื่องกันโดยความถี่ (Kazdin, 1982) กิจกรรมดนตรี
บ�าบัดประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) กิจกรรม
การทักทาย 2) กิจกรรมฝึกการสื่อสารด้วยดนตรี และ 
3) กิจกรรมการบอกลา โดยด�าเนินการภายในห้องดนตรี
บ�าบัด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส�าหรับกิจกรรมดนตรีบ�าบัดของการวิจัยครั้งนี้ได้รับ
แนวทางจาก Reporting Guidelines for Music-based 
Interventions  (Robb, Burns, & Carpenter, 2011) 
ซ่ึงผู้เขียนแนะน�าแนวทางในการรายงานองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญของกิจกรรมดนตรีบ�าบัด ในส่วนของทฤษฎี 
และเนื้อหาดนตรีบ�าบัดผู ้วิจัยใช้หลักการหน้าที่ทั้ง 9  
ของดนตรี (King, 2004) ซ่ึงได้แก่ 1) ใช้ดนตรีดึงดูด 
ความสนใจ 2) ใช้ดนตรีเป็นโครงสร้างของเวลา 3) ดนตรี
มีส่วนท�าให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง 4) ดนตรี
ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 5) ดนตรีช่วยให ้
จดจ�าข ้อมูลตามเป ้าหมาย 6) ดนตรีช ่วยให ้ เกิด 
สภาพแวดล้อมที่คุ ้นเคย 7) ดนตรีช่วยให้ผู้รับบริการ 
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ 8) ดนตรีมีความยืดหยุ ่น 
ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล และ 9) ดนตรีเคล่ือนย้าย 
ได้เหมาะแก่การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมดนตรีบ�าบัดจากการ
ประเมินความสามารถเบื้องต้น ความชื่นชอบในเพลง
และรูปแบบดนตรีของผู้เข้าร่วมการทดลองและจากการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ซ่ึงผู้วิจัยใช้ดนตรีบรรเลงสด (Live 
music) เป็นการจดักจิกรรมดนตรบี�าบดัทีน่กัดนตรบี�าบดั
สามารถน�าเสนอดนตรีได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นและง่าย
ต่อการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง โดยการออกแบบกิจกรรมดนตรีบ�าบัดนี้ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย กิจกรรมดนตรี
บ�าบัด ได้แก่ การร้องเพลง การเคลื่อนไหวร่วมกับดนตรี 
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การเล่นเครื่องดนตรี และการแต่งเพลง
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้
 1. แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้ปกครองของเด็ก 
ออทิสซึม น�ามาใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลของ 
ผู้เข้าร่วมการทดลองผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปกครองก่อน 
การเริ่มกิจกรรม โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์น�ามาใช้
ในการวางแผนกิจกรรมดนตรีบ�าบัด โดยใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที เป็นจ�านวน 1 ครั้ง 
 2. Ind iv idual ized Mus ic  Therapy  
Assessment Profile (IMTAP) (Baxter et al., 2007) 
เป็นเครื่องมือประเมินทางด้านดนตรีบ�าบัดส�าหรับ 
เด็กและวัยรุ ่น ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลและ 
ประมวลผลข้อมูลเฉพาะทักษะการสื่อสารในขอบเขต 
การสื่อสารแบบแสดงออกทั้ง 7 ด้าน โดยการสังเกต
พฤติกรรมผ ่านบันทึกวิดี โอและท�าการให ้คะแนน 
ซึ่งมีระดับเป็นร้อยละ (%) ผู้วิจัยและผู้สังเกตการณ์ใช้  
IMTAP สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของผู ้เข ้าร ่วม 
การทดลองโดยท�าการคัดเลือกวิดีโอท่ีได้จากการทดลอง
คิดเป็นร้อยละ 23.53 และน�าคะแนนจากผู้สังเกตการณ์
ทั้ง 2 คน มาประเมินค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน ซึ่งค่าความเช่ือม่ันของ IMTAP โดยภาพรวม 
มีค่าความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส�าคัญ (r=.89, p<.01)  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับค่าความเชื่อมั่นในอัตรา 
ที่ค่อนข้างสูงระหว่างผู้สังเกตการณ์ทั้ง 2 คน 
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารแบบ
แสดงออก น�ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
คุณภาพของทักษะการส่ือสารแบบแสดงออกในเด็ก
ออทิสซึมท้ัง 7 ด้านที่สอดคล้องกับ IMTAP ผู ้วิจัย 
สังเกตพฤติกรรมสื่อสารจากวิดีโอที่บันทึกในทุกๆ 
กิจกรรม
 กระบวนการเกบ็ข้อมลู ผูว้จิยัเริม่ท�าการประเมนิ
เบื้องต้นจากเอกสารข้อมูลท่ัวไปของผู ้ เข ้าร ่วมการ
ทดลองและท�าการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ปัญหาที่พบและประสบการณ์ทางด้านดนตรี
ของผู้เข้าร่วมการทดลอง และท�าการประเมินเบื้องต้น

ในทักษะด้านต่างๆ และการตอบสนองต่อดนตรีของ 
ผูเ้ข้าร่วมการทดลอง เพือ่น�าข้อมลูเหล่านีม้าสร้างกจิกรรม
ดนตรีบ�าบัด (Music therapy intervention) ส�าหรับ 
เด็กออทิสซึม ซ่ึงผู ้ปกครองได้รับการสัมภาษณ์โดย 
ผู ้วิจัยผ่านแบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู ้ปกครองของเด็ก 
ออทิสซึม การวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลทั้งหมดตามระเบียบ
วิธีวิจัยในรูปแบบ A-B-A-B designs โดยผู ้เข้าร่วม 
การทดลองมีส่วนร่วมในระยะ Baseline (A1) ตามด้วย
ระยะกจิกรรมดนตรบี�าบดั (B1) และซ�า้ในระยะ Baseline  
(A2) และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด (B2) อีกครั้ง  
ซึ่งผู ้วิจัยใช้ IMTAP ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ประมวลผลข ้อมูลเชิงปริมาณ และใช ้แบบสังเกต
พฤติกรรมการสื่อสารแบบแสดงออกในการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส�าหรับการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กล้องวิดีโอใช้ในการบันทึกภาพ
และเสียงภายในกิจกรรมทั้งหมด ดังนั้นผู ้วิจัยท�าการ
สังเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนการส่ือสารแบบแสดงออก 
หลังจากสิ้นสุดการท�ากิจกรรมในแต่ละครั้งจากบันทึก
ภาพวิดีโอในทุกๆ กิจกรรม

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection) 
ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับการเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้ม หรือความผันแปรของกราฟข้อมูล (Kazdin, 
1982) ซ่ึงข้อมูลจากการสังเกตทักษะการส่ือสารแบบ
แสดงออกในระยะ Baseline (A) และระยะกิจกรรม 
ดนตรีบ�าบัด (B) ของผู ้เข้าร่วมการทดลองน�าเสนอ 
โดยใช ้กราฟเส ้นเพื่อแสดงระดับการเปลี่ยนแปลง  
ความลาดชัน และแนวโน้มของทักษะการสื่อสารแบบ
แสดงออก
 2. การวิ เคราะห ์กรณีศึกษาเชิ งบรรยาย  
(Case study data analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
ในเชิงคุณภาพของทักษะการสื่อสารแบบแสดงออก
ของผู ้ เข ้าร ่วมการทดลองและพฤติกรรมที่ เ กิดขึ้น 
ในการท�ากิจกรรมจากบันทึกวิดีโอ การวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงคุณภาพบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสาร 
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ผลการวิจัย
 การน� า เสนอผลการวิ เคราะห ์ข ้ อมูลแบ ่ ง 
การน�าเสนอออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ภูมิหลังของ 
ผู้เข้าร่วมการทดลอง และ 2) การวิเคราะห์กราฟทักษะ
การสือ่สารแบบแสดงออกร่วมกับการวิเคราะห์กรณศึีกษา
เชิงบรรยายต้ังแต่ระยะ Baseline ในครั้งแรกไปจนถึง
ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดในครั้งสุดท้าย โดยจ�าแนก
ตามขอบเขตทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกทั้ง 7 ด้าน
ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานด้านการสื่อสาร 2) การสื่อสาร 
ด้วยอวัจนภาษา 3) การเปล่งเสียง 4) การเปล่งเสียง 
ที่เกิดขึ้นเอง 5) การพูด 6) การสื่อสารสัมพันธ์ และ  
7) การเปล่งเสียงที่มีลักษณะผิดเพี้ยน
 1) ภูมิหลังของผู้เข้าร่วมการทดลอง
 ผู ้เข้าร่วมการทดลองเป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี 
จ�านวน 1 คน ได้รับการวินิจฉัยเป็นออทิสซึมโดยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ตอบสนองต่อค�าถาม
ของบุคคลรอบข้างหรือริเริ่มการสนทนาด้วยตนเอง  
รวมถึงความผิดปกติในการพูดหรือสื่อสารด้วยค�าพูด 
ที่ไม่เป็นค�า ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ค่อยท�าตามค�าสั่ง 
หรือบางครั้งมักท�าตรงกันข้าม แสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การสบตากบัผูอ้ืน่ เมือ่รูส้กึไม่พอใจกับสิง่ใดมกัส่งเสยีงดงั 
มท่ีาทีปฏิเสธโดยการใช้เสยีง และมกัแสดงออกทางสหีน้า

ท่าทางไม่ตรงกับสถานการณ์
 2) การวิเคราะห์กราฟทักษะการส่ือสารแบบ
แสดงออกทั้ง 7 ด้าน
 2.1 ทักษะพื้นฐานด้านการส่ือสารของผู้เข้าร่วม
การทดลองในระยะ Baseline ช่วงท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
ร้อยละ 71.6 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมด้านการส่ือสาร
เพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน ในทางตรงกันข้ามของระยะ
กิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงท่ี 1 พฤติกรรมกลับมาเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วด้วยกิจกรรมร้องเพลงท่ีกระตุ้นการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.5 อย่างไร
ก็ตามในระยะ Baseline ช่วงที่ 2 พฤติกรรมด้านการ
ส่ือสารของผู้เข้าร่วมการทดลองแตกต่างจากก่อนหน้านี้
โดยมีค่าเฉล่ียลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 67.25 ซ่ึงพฤติกรรม
ด้านการสื่อสารลดลงอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อม 
ท่ีไม่มีตัวกระตุ ้นความต้องการท่ีจะส่ือสาร ส�าหรับ
ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงที่ 2 มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดอยู่ 
ทีร้่อยละ 80.25 ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าพฤตกิรรมด้านการสือ่สาร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมดนตรีบ�าบัดจากการ
เลือกเพลงที่ผู ้เข้าร่วมการทดลองชื่นชอบหรือแม้แต่ 
การแสดงความต้องการผ่านการเลือกเครื่องดนตรีต่างๆ 
ดังรายละเอียดในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะพื้นฐาน 
ด้านการสื่อสารของผู้เข้าร่วมการทดลองในระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด



หน้า 22 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

 2.3 ทักษะการเปล่งเสียงของผู ้ เข ้าร ่วมการ
ทดลองในระยะ Baseline ช่วงที่  1 มีค ่าเฉลี่ยอยู  ่
ที่ร้อยละ 78.6 ส�าหรับระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดใน
ช่วงที่ 1 พฤติกรรมการเปล่งเสียงลดลงอย่างมากเกิด
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรมที่ท�าให้ผู้เข้าร่วม 
การทดลองเกดิความรูส้กึถึงความไม่แน่นอนในโครงสร้าง 
ที่ผู ้เข้าร่วมการทดลองเคยท�า แต่ค่อยๆ เพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 73.5 อย่างไรก็ตาม
ระยะ Baseline ในช่วงที่ 2 พฤติกรรมการเปล่งเสียง 
ลดลงมาเช่นกันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรม

 2.2 ทักษะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาของ 
ผู ้ เข ้าร ่วมการทดลองในระยะ Baseline ช่วงท่ี 1  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 46.6 ในทางตรงกันข้ามของระยะ
กิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู ่ที ่
ร้อยละ 64.5 ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมการทดลองออกเสียง
พูดประกอบกับท่าทางได้เม่ือให้สิ่งเร้าเป็นดนตรี อย่างไร
ก็ตามระยะ Baseline ในช่วงที่ 2 พฤติกรรมสื่อสาร 
ด้วยอวัจนภาษาลดลงจากเดิมที่มีกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 72.25 ในทางตรงกันข้าม 
ของระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงที่ 2 พฤติกรรมการ 
เปล่งเสียงของผู้เข้าร่วมการทดลองดีที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
อยู ่ที่ร ้อยละ 86.75 จะเห็นได้ว ่าพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องจากการร้องเพลงที่ผู ้เข้าร่วมการทดลอง
คุ้นเคยและชื่นชอบ ท�าให้การเปล่งเสียงในระดับเสียง 
ที่ เหมาะสมเกิดขึ้นได้ง ่าย อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึง 
ความสนุกสนานมากกว่าการเปล่งเสียงในรูปแบบปกติ
ทั่วไป ดังรายละเอียดในภาพที่ 3

อย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่มีการใช้ดนตรี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 50 ส�าหรับระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดในช่วง 
ที่ 2 พฤติกรรมสื่อสารด้วยอวัจนภาษาอาจไม่แตกต่าง 
จากเดิมมากนักแต่พฤติกรรมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากกว่าเม่ือนักดนตรีบ�าบัดใช้เพลงท�าให้
พฤติกรรมสื่อสารด้วยท่าทางของผู้เข้าร่วมการทดลอง
กลับมาเกิดขึ้นได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 59.75  
ดังรายละเอียดในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะการสื่อสาร
ด้วยอวัจนภาษาของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
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 2.4 ทักษะการเปล ่งเสียงที่ เกิดขึ้นเองของ 
ผู้เข้าร่วมการทดลองในระยะ Baseline ช่วงที่ 1 จะเห็น 
ได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความสม�่าเสมอ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 37.6 ในทางตรงกันข้ามของระยะ
กจิกรรมดนตรีบ�าบดัช่วงที ่1 มีค่าเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 52.75 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปล่งเสียงที่เกิดขึ้นเอง 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ด้วยตวัของผูเ้ข้าร่วมเองการทดลอง
น้ันชื่นชอบการร ้องเพลงที่นักดนตรีบ�าบัดน�าเสนอ  
จึงมักเปล่งเสียงของตนเองออกมาได้ อย่างไรก็ตามระยะ 

Baseline ในช่วงที่ 2 พฤติกรรมการเปล่งที่เกิดขึ้นเอง 
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ส�าหรับ
ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดในช ่วงที่  2 พฤติกรรม 
การเปล่งเสยีงทีเ่กดิขึน้เองของผูเ้ข้าร่วมการทดลองดทีีส่ดุ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 69.75 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม 
ลดลงมาแต่พฤติกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด ผู ้ เข ้าร ่วม 
ตอบสนองต ่อ เพลงที่นักดนตรีบ� าบัดน� า เสนอได ้ 
โดยเปล่งเสียงของตนเองออกมาหรือเลียนแบบเสียง 
ของนักดนตรีบ�าบัดได้ทันที ดังรายละเอียดในภาพที่ 4

ภาพที่ 3 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะการเปล่งเสียง
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ภาพที่ 4 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะการเปล่งเสียงที่เกิดขึ้นเอง
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
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 2.6 ทักษะการสื่อสารสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองในระยะ Baseline ช่วงท่ี 1 จะเหน็ได้ว่าพฤตกิรรม
สื่อสารสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแต่ก็ค่อยๆ ลดลง ด้วยลักษณะการ
สื่อสารแบบปกติซึ่งไม่กระตุ้นให้ริเริ่มการสนทนาเท่าที่
ควร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 76.7 ในทางตรงกันข้าม
ของระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยดีที่สุด
อยูท่ีร้่อยละ 80.25 ด้วยรปูแบบการสือ่สารของโครงสร้าง
กจิกรรมร้องเพลงช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าร่วมการทดลองรเิริม่
การสือ่สารได้ง่ายขึน้ ซึง่จะเหน็ได้ชดัเจนว่าพฤตกิรรมการ
สื่อสารสัมพันธ์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม

  2.5 ทักษะการพูดของผู ้เข ้าร ่วมการทดลอง 
ในระยะ Baseline ช่วงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.6  
ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียมีคะแนนที่สูงซึ่งเกิดจากสภาพอารมณ์
ในเชิงบวกของผู ้เข้าร่วมการทดลอง แต่จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวลดลงเรื่อยๆ ซึ่งการพูดในรูปแบบ
ปกติน้ีไม่ได้สร้างแรงจูงใจหรือท�าให้เกิดความสนุกสนาน 
ส�าหรับระยะกิจกรรมดนตรบี�าบดัในช่วงที ่1 มค่ีาเฉลีย่ต�า่
กว่าระยะ Baseline ในก่อนหน้านีท้ีร้่อยละ 73.25 แต่จะ
เห็นได้ว่าพฤตกิรรมการพูดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง กจิกรรม
ดนตรีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตร ี
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการทดลองพูดค�าหรือประโยค

ระยะ Baseline ช่วงที่ 2 นั้นค่าเฉลี่ยลดลงจากเดิมอยู่ที่ 
ร้อยละ 70.5 ซึ่งพฤติกรรมสื่อสารสัมพันธ์เกิดขึ้นได้
โดยนักดนตรีบ�าบัดให้การเตือนบ่อยครั้ง ส�าหรับระยะ
กจิกรรมดนตรบี�าบดัช่วงที ่2 มีค่าเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 76.25  
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมส่ือสารสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องเช่นเคย ซ่ึงผู้เข้าร่วมการทดลองพยายามร้องเพลง
ตามและแสดงออกถึงความสนุกสนานในการร้องเพลง
ท�าให้การริเริ่มที่จะสนทนานั้นเกิดขึ้นได้ง่าย ดังราย
ละเอียดในภาพที่ 6

ได้ง่ายกว่าการพูดแบบปกติ อย่างไรกต็ามระยะ Baseline 
ในช่วงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.75 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เมื่อปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมดนตรีบ�าบัดมาเป็นการพูด 
ในรูปแบบปกติท�าให้พฤติกรรมการพูดลดลง ในทาง
ตรงกันข้ามของระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงที่ 2  
มีค่าเฉลี่ยดีที่สุดที่ร้อยละ 85.75 พฤติกรรมการพูดนั้น
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมการทดลองชื่นชอบการ
ตีกลองท�าให้การสลับกันพูดรวมไปถึงการเล่นเปียโน 
ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจดจ่ออยู่กับดนตรีและออกเสียง
พูดเมื่อนักดนตรีบ�าบัดให้เลือกค�าไปใส่ในเพลง ดังราย
ละเอียดในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะการพูด
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
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 2.7 การเปล่งเสยีงในลกัษณะทีผ่ดิเพีย้นของผูเ้ข้า
ร่วมการทดลองในระยะ Baseline ช่วงท่ี 1 มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี่ 
ร้อยละ 51.6 สภาพอารมณ์ในขณะนั้นของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองมีส่วนท�าให้พฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดได้บ่อยครั้ง 
ซึง่จะเหน็ได้ว่าพฤตกิรรมเปล่งเสยีงในลกัษณะท่ีผดิเพีย้น
กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกิจกรรมคร้ังที่ 5 ส�าหรับ
ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดในช่วงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่
ร้อยละ 27.75 ผู้เข้าร่วมการทดลองมักจดจ่ออยู่กับการ
ร้องเพลงรวมไปถึงการเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองได้เลือก  

ซึ่งท�าให้พฤติกรรมส่งเสียงแปลกๆ หรือหัวเราะเสียงดัง
เกิดขึ้นน้อยครั้งและลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามระยะ 
Baseline ในช่วงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมเปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพี้ยนกลับ
มาเพิ่มข้ึนอีกครั้ง ส�าหรับระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด 
ในช่วงที ่2 มีค่าเฉล่ียอยูท่ีร้่อยละ 31.75 นกัดนตรบี�าบัดน�า
เสนอการร้องเพลงไปพร้อมกับการตีกลอง ซึ่งพฤติกรรม 
เปล่งเสียงในลักษณะผิดเพี้ยนลดลงอย่างต่อเนื่องอย่าง
เห็นได้ชัด ดังรายละเอียดในภาพที่ 7

ภาพที่ 6 กราฟเส้นแสดงคะแนนทักษะการสื่อสารสัมพันธ์
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ภาพที่ 7 กราฟเส้นแสดงคะแนนการเปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพี้ยน
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งระยะ Baseline และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
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อภิปรายผล
 กิจกรรมร้องเพลงที่ผู ้วิจัยน�ามาส่งเสริมทักษะ 
การสื่อสารแบบแสดงออก พบว ่า การตอบสนอง 
ในทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกของผู ้ เข ้าร ่วม 
การทดลองมีผลในเชิงบวกที่ ดี ข้ึน อีกทั้งพฤติกรรม 
เปล่งเสียงในลักษณะที่ผิดเพี้ยนลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Drake (2014) ที่กล่าว 
ไว ้ว ่ า กิจกรรมร ้องเพลงเป ็นการเริ่มต ้นกิจกรรม 
ดนตรีบ�าบัดที่ช ่วยฝ ึกการพูดทักทายในช ่วงเวลา 
ที่เหมาะสมตลอดการร้องเพลง โดยเฉพาะการร้องเพลง
ในท�านองที่ผู ้เข้าร่วมการทดลองคุ ้นเคยหรือชื่นชอบ 
จะมีประสิทธิภาพมากกว่าท�านองเพลงท่ีไม่คุ ้นเคย  
และยังสอดคล้องกับ Michel and Pinson (2005)  
ที่ได้กล่าวว่าเพลงจากวัฒนธรรมและภาษาของบุคคล
เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือที่ใช้ในการส่งเสริมการสื่อสาร 
กิจกรรมร้องเพลงในการวิจัยนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรม
ของผู้เข้าร่วมการทดลองท่ีบ่งบอกถึงความสนุกสนาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Lim and Draper (2011) ที่กล่าว 
ไว้ว่าความสนุกของการร้องเพลงเป็นสิ่งเร้าและกระตุ้น
ให้เกิดผลส�าเร็จและยังเสริมสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก 
ของพฤติกรรมการส่ือสาร จากการสังเกตพฤติกรรม 
จะเห็นได้ว ่าผู ้เข ้าร่วมการทดลองจดจ่ออยู ่กับเพลง 
ที่นักดนตรีบ�าบัดน�าเสนอ อีกทั้งนักดนตรีบ�าบัดยังใช้ 
เพลงที่ช ่วยให้ผู ้เข ้าร่วมการทดลองพูดประโยคที่ใช ้
ในการถามค�าถามในชีวิตประจ�าวัน โดยประโยค 
เหล ่านั้นถูกร ้องออกมาเป ็นเพลงซ�้ าๆ ซึ่ งมีความ
เพลิดเพลินกว่าการฝึกพูดในรูปแบบปกติทั่วไปท�าให้ 
ผู้เข้าร่วมจดจ�าประโยคได้ง่ายขึ้น โดยหลักการดังกล่าวนี ้
สอดคล้องกับ Lim (2010b) ที่พบว่าการถามค�าถาม 
ด้วยการร้องเพลงเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ช ่วยให ้การใช ้ภาษาสื่อสารได ้ รับการตอบสนอง 
อย่างเฉพาะเจาะจง การพูดที่ล่าช้ารวมไปถึงการพูด 
ที่ไม่สม�่าเสมอและไม่คงที่ของผู้เข้าร่วมการทดลองลดลง 
อย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดด้วยรูปแบบของเพลง 
ที่นักดนตรีบ�าบัดน�ามาใช้นั้นส่งเสริมให้ผู ้เข้าร่วมการ
ทดลองออกเสียงพูดออกมาได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้อง
กับ Seybold (1974) ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมร้องเพลงช่วย

กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อการพูดในเด็กที่ล่าช้า 
ทางภาษาได้
 ส�าหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ 
ร่วมกับดนตรี พบว่า การสื่อสารด้วยท่าทางที่แสดงถึง 
ความต้องการของผู้เข้าร่วมการทดลองเกิดข้ึนได้ง่าย 
รวมไปถึงการสื่อสารด้วยการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วม
การทดลองที่ผสมผสานร่วมกับการร้องเพลง โดยผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับ Farmer (2003) ที่กล่าวไว้
ว่าการเคล่ือนไหวมักถูกน�ามาใช้ในกิจกรรมดนตรีเพราะ 
ให ้ความสนุกสนานและความกระตือรือร ้นในการ 
ท�ากิจกรรมซึ่งการเคล่ือนไหวร่างกายร่วมกับกิจกรรม
ดนตรีช ่วยให้เด็กตอบสนองในการพูดมากขึ้นและ 
ส่งเสริมการแสดงออกทางท่าทาง การเคลื่อนไหว 
ร่วมกับเพลงเป็นประสาทสัมผัสที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู ้
และจดจ�าข้อมูลได้ง ่ายและเร็วขึ้น (Kelly, 1981)  
โดยหลักการดั งกล ่ าวนี้ สอดคล ้องกับงานวิจั ย น้ี 
ที่นักดนตรีบ�าบัดใช้การท�าท่าทางประกอบเพลงที่แสดง
ถึงการทักทายหรือการบอกลาส�าหรับเด็กที่ไม่ส่ือสาร 
ด้วยค�าพูดให้ส่ือสารผ่านท่าทางได้ ผู้เข้าร่วมการทดลอง
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการตอบสนองที่เพิ่มมากขึ้น 
อย ่างต ่อเนื่อง กับการเรียนรู ้ค�าและประโยคที่ ใช ้ 
ในการสนทนาด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
ผ่านการร้องเพลงร่วมกับการเคลื่อนไหว นอกจากนั้น 
ยังสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการจดจ่อของผู ้เข้าร่วม 
การทดลองให้เกิดความตั้งใจและมีสมาธิในการสื่อสาร
ได้อย่างลงตัว 
 กิ จกรรม เล ่ น เครื่ อ งดนต รีที่ ผู ้ วิ จั ยน� าม า 
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารแบบแสดงออก จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการทดลอง พบว่า การตีกลอง
เป็นส่ิงหนึ่งที่ผู ้เข้าร่วมการทดลองชื่นชอบท�าให้จดจ่อ
และเพลิดเพลินอยู่กับการท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ 
การส่ือสาร ดังที่ Thaut (1999) ได้กล่าวไว้ว่า การเล่น 
เครื่องดนตรีสามารถดึง ดูดความสนใจและดึงดูด 
การตอบสนองทางร่างกาย อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะ 
ด้านการส่ือสารในส่วนของจังหวะกับการพูดสามารถ
กระตุ ้นให้เกิดพฤติกรรมการพูดได้อย่างเหมาะสม 
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รวมไปถึงการโต ้ตอบของจังหวะท่ีช ่วยเพ่ิมทักษะ 
การเลียนแบบ ในการวิจัยน้ีผู้เข้าร่วมการทดลองตีกลอง
ตามรูปแบบท่ีนักดนตรีบ�าบัดน�าเสนอจึงท�าให้เกิดทักษะ
การสื่อสารจากการเลียนแบบผ่านการรับรู้การได้ยิน ใน
ขณะที่นักดนตรีบ�าบัดใช้เพลงผสมผสานร่วมกับการตี
กลองเป็นโครงสร้างของเวลาทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมการทดลอง
รับรู้ถึงสัญญาณในการพูดด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
David et al. (2008) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบจากการ
เล่นเครือ่งดนตรนีัน้ช่วยเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาสือ่สารและ
พัฒนาพืน้ฐานการฟัง เช่น การรบัรูก้ารได้ยนิ การแยกแยะ
เสยีง การจ�าแนกเสยีง และการระบุต�าแหนง่ของเสยีง ซึง่
กระตุน้ให้เกดิการรบัฟังและการแสดงออกผ่านการสือ่สาร
ทั้งการตอบสนองด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
 ส�าหรับกิจกรรมแต่งเพลงที่ผู้วิจัยน�ามาส่งเสริม
ทักษะการส่ือสารแบบแสดงออกให้กับผู ้เข้าร่วมการ
ทดลอง พบว่า การน�าเสนอรูปแบบของการแต่งเพลง
ที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ในงานวิจัย เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิด
พฤติกรรมการส่ือสารที่ท�าให้ผู ้เข้าร่วมการทดลองได้
เรียนรู้การแสดงความต้องการของตนเองแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการเปล่งเสียงร้องเพลงของผู้เข้าร่วม
การทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ King (2004) ท่ีกล่าวไว้ว่า
กิจกรรมการแต่งเพลงน�ามาใช้ส่งเสริมทักษะด้านการ
สือ่สารโดยการเลอืกค�าจากตวัเลอืกหรอืการพดูจากความ
คดิของตนเองและยงัมส่ีวนท่ีท�าให้รูส้กึถงึความภาคภมูใิจ
ในตัวเองเมื่อประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้และการ
สือ่สารจากการท�ากจิกรรม จากการสงัเกตพฤตกิรรม พบ
ว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองแสดงออกถึงความกระตือรือร้น
และตั้งใจในการเลือกค�าผ่านการอ่านบัตรค�าที่น�ามาใช้
แต่งเพลง เมื่อบทเพลงที่แต่งเสร็จสมบูรณ์ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองร้องเพลงไปกับนักดนตรีบ�าบัดอย่างเพลิดเพลิน 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการอ่านเนื้อเพลงและ
การเปล่งเสียงร้องเพลงของผู ้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการของ Baker (2015) ที่กล่าวว่าการ
แต่งเพลงน้ันต้องการทักษะการสื่อสารที่เพียงพอ เพราะ
ฉะนั้นการแต่งเพลงจึงช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้
เกดิขึน้ กจิกรรมแต่งเพลงนีย้งัแสดงให้เห็นว่าผูเ้ข้าร่วมการ
ทดลองสามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องราวภายในเพลงได้จาก

การร้องเพลงซ�้าๆ โดยนักดนตรีบ�าบัดเป็นผู้ถามและคอย
ช่วยเหลือ ดังที่ King (2004) ได้กล่าวไว้ว่าเด็กสามารถ
เรียนรู้และจดจ�าข้อมูลตามเป้าหมายผ่านการท�าซ�้าๆ ให้
เกิดการส่ือสารท่ีมีความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
ของรูปแบบดนตรี

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยส�าหรับนักดนตรี
บ�าบัด
 1. กิจกรรมร้องเพลง: นักดนตรีบ�าบัดสามารถ
น�าเพลงที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจ�าวันมากระตุ้นให้เด็ก
สื่อสารแสดงความต้องการด้วยการเลือกเพลงจากการ
พูดหรือท่าทาง นักดนตรีบ�าบัดควรที่จะแต่งเนื้อหา 
ของเพลงในการส่งเสริมให้เด็กสามารถส่ือสารในชีวิต
ประจ�าวันในจังหวะที่สนุกสนาน 
 2. กิจกรรมเคลื่อนไหวกับดนตรี: นักดนตรี
บ�าบัดสามารถน�ากิจกรรมเคล่ือนไหวไปกับดนตรีผสม
ผสานร่วมกับการร้องเพลงมาส่งเสริมให้เด็กเรียนรู ้
และจดจ�าข้อมลูได้ง่ายและเรว็ข้ึน นกัดนตรบี�าบดัสามารถ
เริ่มต้นการส่ือสารผ่านการท�าท่าทางประกอบเพลง 
ให ้ เด็กท�าท ่าทางเลียนแบบที่แสดงถึงการทักทาย 
หรือการบอกลาโดยท่าทางที่แสดงออกไปนั้นต้องมี 
ความชัดเจนและสม�่าเสมอ
 3. กิจกรรมเล่นเครื่องดนตรี: นักดนตรีบ�าบัด
ควรที่จะใช้กิจกรรมเล่นเคร่ืองดนตรีที่มีความยืดหยุ่น
และปรับเปล่ียนตามความต้องการของตัวเด็ก นักดนตรี
บ�าบัดยังสามารถใช้กิจกรรมเล่นเครื่องดนตรีมาช่วย 
ปรบัพฤตกิรรมกระตุน้ตนเองหรอืการหลีกเลีย่งการสบตา
จากการใช้มอืหรอืใช้แขนปิดตาของเดก็ลดลงได้ นกัดนตรี
บ�าบัดควรที่จะระมัดระวังอย่างยิ่งจากการที่เด็กขว้าง
เครื่องดนตรีและเล่นเครื่องดนตรีโดยไม่ระมัดระวัง 
 4. กิจกรรมแต่งเพลง: นักดนตรีบ�าบัดสามารถ
น�าบัตรสีมาใช้ในการแต่งเพลงโดยให้เด็กแสดงความ
ต้องการจากการช้ีหรือเลือกหยิบไปวางในตารางและ
บรรเลงเพลงจากโทนบาร์หรือแฮนด์เบลตามสีที่ตนเอง 
ได้วาง นักดนตรีบ�าบัดควรให้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ของเด็ก ไม่ควรรีบร้อนให้การช่วยเหลือที่เร็วเกินไป 
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 ข้อเสนอแนะการจัดการพฤติกรรมและควบคุม
สภาพแวดล้อม
 1. การเลือกใช้เพลงในการท�ากิจกรรม ควร
ค�านึงถึงคุณลักษณะและพัฒนาการที่สอดคล้องกับ 
ตัวเด็กเป็นส�าคัญ ซึ่งนักดนตรีบ�าบัดควรเลือกใช้เพลง 
ที่สั้นและง่าย
 2. การประเมนิสภาพอารมณ์เบือ้งต้นของเดก็ นัก
ดนตรีบ�าบัดควรสอบถามผู้ปกครองถึงสภาพการณ์ทั่วไป
ของเด็กก่อนเข้ารบัดนตรบี�าบดั นกัดนตรบี�าบดัอาจเข้าไป
นัง่เล่นหรอืพดูคยุกับเดก็ได้ซึง่เป็นอกีหนึง่กระบวนการใน
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Rapport) ระหว่างกัน
 3. การใช้หลัก ISO-Principle โดยการยืดหยุ่น
และปรบัเปลีย่นกจิกรรมตามความต้องการและตามสภาพ
อารมณ์ในขณะนัน้ของตวัเด็ก ซึง่นกัดนตรบี�าบดัสามารถ
ใช้หลักการนี้ได้ตั้งแต่การเริ่มท�ากิจกรรม
 4 .  ก า ร เ ส ริ ม แ ร ง ท า ง บ ว ก  ( P o s i t i v e  
Reinforcement) โดยการให้ค�าชมในทนัทีอย่างสม�า่เสมอ
หรือการให้รางวัลในลักษณะต่างๆ เช่น การแปะมือ 
หรือการเล่นเครื่องดนตรี นักดนตรีบ�าบัดควรกล่าวชม

ด้วยสีหน้า ท่าทางที่ชัดเจนด้วยความจริงใจเพราะเด็ก
สามารถรับรู้ได้
 5. การเบี่ยงเบนความสนใจ (Redirection) 
โดยการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เด็กหันมาจดจ่ออยู ่กับ 
ส่ิงใหม่โดยหยดุพฤติกรรมเดิมท่ีไม่พงึประสงค์ ซ่ึงนกัดนตรี
บ�าบัดสามารถใช้รูปแบบดนตรีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง
หรือการเล่นเครื่องดนตรีก็ตาม
 6. การกระตุ้นเตือน (Prompt) โดยนักดนตรี
บ�าบัดอาจใช้การกระตุ้นเตือนทางการพูดโดยตรงเป็น
ภาษาที่เด็กสามารถเข้าใจได้หรืออาจใช้การกระตุ้นเตือน
ทางกายโดยการจบัมือท�ากิจกรรมหรอืการช้ีน�าในลักษณะ
ที่คล้ายๆ การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทางโดยการช้ีบอก 
เพื่อให้การตอบสนอง
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปเป็นรูปแบบในการน�าไป
ใช้ของนักดนตรีบ�าบัดส�าหรับเด็กออทิสซึมซึ่งควรค�านึง 
ถึงเทคนิคและหลักการโดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 8 
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 รูปแบบเทคนิคและหลักการให้กิจกรรมดนตรีบ�าบัดส�าหรับเด็กออทิสซึม
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
 1. งานวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้น
เท่าน้ัน ดงัน้ันการวจิยัในครัง้ต่อไปควรจะเกบ็ข้อมลูทกัษะ
การสื่อสารในระยะยาว เช่น หน่ึงภาคการศึกษาหรือ 
อาจสองภาคการศึกษา เพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของทักษะการส่ือสารของเด็กที่มากขึ้นและความคงทน
ของการเปลี่ยนแปลง
 2. ควรมีการศึกษาเป็นทักษะที่แยกประเด็น 
ในแต ่ละด ้านของการสื่อสารแบบแสดงออกเพื่อ 
ความเข้าใจในเชิงลึก
 3. ควรมีการศึกษาทักษะการสื่อสารแบบ 
เปิดรับเพิ่มเติมจากการสื่อสารแบบแสดงออก
 4. การวิจัยในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาทักษะ
การสื่อสารที่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน เช่น ในห้องเรียนหรือ 
ในห้องที่ท�ากิจกรรมร่วมกัน
 5. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุดควรมีการ
ท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดร่วมกับนักอรรถบ�าบัดโดยมอง 
ในเชิงลึกในเร่ืองของโครงสร ้างของภาษาและการ 
ออกเสียงในการสื่อสารที่ถูกต้อง

 6. ควรพัฒนาการวิจัยในระยะยาว โดยเน้น
การให้ดนตรีบ�าบัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 
ทางสังคมในรูปแบบของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(Early intervention) เมื่อตรวจพบความผิดปกติของ 
ออทิสซึมโดยให้ดนตรีบ�าบัดอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่วัยรุ่น
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งานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง
American Music Therapy Association. (2015). What is music therapy. Retrieved from http://www. 
 musictherapy.org/about/musictherapy/ 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
 (5thed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Baker. F. A. (2015). Therapeutic songwriting: developments in theory, methods and practice.  
 New York, NY: Palgrave Macmillan.
Baxter, H. T., Berghofer, J. A., MacEwan, L., Nelson, J., Peters, K., & Roberts. P. (2007). The Individualized  
 Music Therapy. London, NI: Jessica Kingsley Publishers.
Chiengchana, N. (2013). Examining the effects of Kodaly-based music experiences on social  
 communication responses and music learning for children with autism spectrum disorders.  
 (Doctoral Dissertation). Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Clarkson, G. (1994). Creative music therapy and facilitated communication: New ways of reaching  
 students with autism. Preventing School Failure, 38(2), 31-33.
David, W. B., Gfeller, K. E., Thaut, M. T. (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice.  
 Silver Spring: American Music Therapy Association, Inc.



หน้า 30 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

Drake, J. (2014). Music Therapy and Communication Disabilities: Singing, Speech, and the Brain.  
 In BSU Honors Program Theses and Projects. Item 74. Retrieved March 17, 2016, from  
 http://vc.bridgew.edu/honors_proj/74
Edgerton, C. L. (1994). The effect of improvisational music therapy on the communicative  
 behaviors of autistic children. Journal of Music Therapy, 31(1), 31-62. doi: 10.109 3/jmt/31.1.31.
Farmer, K. J. (2003). The effect of music vs. non-music paired with gestures on spontaneous  
 verbal and nonverbal communication skill of children with autism ages 1-5. Electronic  
 Theses, Treatises and Dissertations, Paper 4502.  
Gfeller, K. E. (2002). Music as communication. In R. F. Unkefer & M. H. Thaut (Eds.), Music  
 therapy in the treatment of adults with mental disorders: Theoretical bases and clinical  
 interventions (pp. 42-59). St. Louis, MO: MMB Music, Inc.
Hans, A., & Hans, E. (2014). Role of professional communication in today’s world of business  
 and commerce. Journal of Research in Humanities and Social Science, 2(9), 72-76.
Kazdin, A. E. (1982). Single-case research designs: Methods for clinical and applied settings.  
 New York, NY: Oxford University Press.
Kehasuwan, W. (2015). The use of music therapy interventions to improve pre-reading skill and  
 reduce off-task behaviors during reading task of a child with autism spectrum disorders.  
 (Master Dissertation). Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Kelly, L. (1981). A combined experimental and descriptive study of the effect of music on reading  
 and language. Unpublished doctoral dissertation. University of Pennsylvania. Philadelphia.
King, B. (2004). Music Therapy: Another path to learning and communication for children on the  
 autism spectrum. Arlington, TX: Future Horizons.
Lim, H. A. (2009). Use of music to improve speech production in children with autism spectrum  
 disorders: Theoretical orientation. Music Therapy Perspectives, 27(2), 103-114. doi: 10.1093/ 
 mtp/27.2.103.
Lim, H. A. (2010b). Use of music in Applied Behavior Analysis Verbal Behavior approach for  
 children with autism spectrum disorders. Music Therapy Perspective, 28(2), 95-105. doi:  
 10.1093/mtp/28.2.95.
Lim, H. A., & Draper, E. (2011). The effects of music therapy incorporated with Applied Behavior  
 Analysis Verbal Behavior approach for children with autism spectrum disorders. Journal of  
 Music Therapy, 48(4), 532-550. doi: 10.1093/jmt/48.4.532.
Michel, D. E., & Pinson, J. (2005). Music therapy in principle and practice. Illinois: Charles C Thomas  
 Publisher, LTD.
Robb, S. L., Burns, D. S., Carpenter, J. S. (2011). Reporting Guidelines for Music-based Interventions.  
 J Health Psychol, 16(2), 342-352. doi: 10.1177/1359105310374781.
Rujichaitammakul, T. (2015). Music for children with special needs in thailand: a systematic  
 review. (Master Dissertation). Mahidol University, Bangkok, Thailand.



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14 หน้า  31

Seybold, C. D. (1974). The value and use of music activities in the treatment of speech delayed  
 children. Journal of Music Therapy, 8(3), 102-110. doi: 10.1093/jmt/8.3.102.
Thaut, M. H. (1999). Music therapy with autism children In W. B. Davis, K. E. Gfeller, & M. H.  
 Thaut (Eds.), An introduction to music therapy: Theory and practice 3rd edition. Dubuque,  
 IA: McGraw-Hill College.



หน้า 32 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแปลค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีส่ิง
อ�านวยความสะดวกจากภาษาเขียนเป็นภาษามือไทย และเพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย 
 วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวก
ที่เป็นภาษาเขียนกับการแปลค�าอธิบายศัพท์ดังกล่าวเป็นภาษามือไทยจ�านวน 103 ค�า ด้วยการปรับสมมติฐานและ 
รูปแบบของภาษาเขียนจนได้รูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ที่เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแปลค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกจากภาษา
เขียนเป็นภาษามือไทยคือ 1) ค�าอธิบายศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนมีรูปแบบไม่ชัดเจน 2) ค�าอธิบายศัพท์ท่ีเป็นภาษาเขียน 
มเีนือ้หาไม่ชดัเจน 3) ค�าอธบิายศพัท์ทีเ่ป็นภาษาเขยีนส่งผลให้การแปลเป็นภาษามอืไทยไม่เป็นธรรมชาต ิเพือ่แก้ปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการแปล
เป็นภาษามือไทย 5 รูปแบบคือ รูปแบบพื้นฐาน (RS) รูปแบบซ�้า 1 (RS1) รูปแบบซ�้า 2 (RS2) รูปแบบซ�้า 4 (RS4) และ
รูปแบบผสม (RS Mix) ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนค�าอธิบายศัพท์ในรายวิชา
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
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Abstract
 The purpose of this qualitative research was to study the problems arising from the translation 
of assistive technology terminologies’ definition from written language to Thai sign language and to 
develop the definition of assistive technology terminology suitable for the translation to Thai sign 
language.
 Method included the observation and the analysis of 103 assistive technology terminologies 
definition in written language and the translation to Thai sign language, revised written patterns 
and revised sign language in order to make written language of assistive technology terminologies 
definition suitable for Thai sign language translation.
 The results showed that the problems of translation from written language of assistive tech-
nology terminologies definition to Thai sign language were 1) the definition of written language had 
no exact pattern 2) the definition of written language had unclear content 3) the definition of written 
language resulted in unnatural sign language. To solve such problems, researchers had developed 
5 patterns of definition which were suitable for translation to Thai sign language, consisting of 1) 
basic pattern (RS) 2) repeat 1 pattern (RS1) 3) repeat 2 pattern (RS2) 4) repeat 4 pattern (RS4) and 5) 
mixed pattern (RS Mix). The report’s findings will be useful for applications in written definition on 
other subjects

Keywords: pattern of definition, Thai sign language translation, assistive technology
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
มนุษย ์ แต ่เนื่องจากความแตกต่างระหว ่างบุคคล  
โดยเฉพาะคนพิการมีข้อจ�ากัดบางประการ จึงจ�าเป็น
ต้องจัดการศกึษาที่เหมาะสมเพื่อลดข้อจ�ากดัเหลา่นั้น ซึ่ง 
คนพิการทางการได้ยินเป็นคนพิการประเภทหนึ่งที่ม ี
ข้อจ�ากดัเก่ียวกับการได้ยนิ ใช้ภาษามอืเป็นภาษาหลกัและ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองในการสือ่สารและมกัมปัีญหา
เกีย่วกบัการอ่านและการเขยีน (Schirmer, 2001; Beck, 
1989; Blachowiz, 1984 as cited in Littipanich, 
2005) แต่ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ผู้สอน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีการได้ยิน การสอนจึงใช้ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเป็นหลัก หากผู้สอนสามารถใช้ภาษามือได้  
ก็จะใช้ภาษามือในการสอนประกอบภาษาเขียน หาก 
ผู ้สอนไม่สามารถใช้ภาษามือได้ จะมีล ่ามภาษามือ 
เป็นผู ้แปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือ และบางกรณี 
ผู้สอนอาจจัดท�าสื่อประกอบการสอน ซึ่งเนื้อหาในสื่อ
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขียนเป็นหลัก แต่หากจะสอนให้คน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจนั้น ควรมีการ 
เตรียมพร้อมและเลือกใช้สื่อที่ใช้การรับรู้ทางสายตามาก
ที่สุด (Sripoowong, 2002) โดยอาจมีข้อความ ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว หรือภาษามือประกอบ และเนื่องจาก
ปัจจุบัน ส่ือมัลติมีเดียเป็นที่นิยมใช้มากขึ้น เนื่องจาก
การพัฒนาไม่ยุ ่งยาก ประกอบกับเป็นสื่อที่เหมาะสม
กับคนพิการทางการได้ยิน เนื่องจากสามารถบรรจุ 
ภาพเคลื่อนไหวท่ีเป็นภาษามือเพื่อให้คนพิการทางการ
ได้ยินเรียนรู ้ได ้ง ่ายขึ้น จึงมีการจัดท�าสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนมากขึ้น 
 ภาษามือไทยมีโครงสร ้างและรูปแบบของ
ไวยากรณ์เป็นของตนเอง และมีความแตกต่างจากภาษา
ไทย (Woodward, 1996) ดังนั้นการแปลจากภาษาพูด
หรือภาษาเขียนเป็นภาษามือไทยในการสอนหรือการ
ท�าสื่อต่างๆ จึงไม่สามารถแปลได้แบบตรงไปตรงตรงมา 
ผู้แปลต้องค�านึงถึงโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา
มือที่ถูกต้อง การแปลจึงจะถูกต้องและเกิดการสื่อสาร
ที่ถูกต้องตามไปด้วย ซึ่งการสื่อสารด้วยภาษามือที่ใช้
ในประเทศไทยโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบคือ 1) ภาษามือ

ไทย (Thai Sign Language: TSL) 2) ท่ามือตามภาษา
ไทย (Signed Thai) ซึ่งการส่ือสารดังกล่าวจะประกอบ
ด้วย ท่ามือ (Hand Shape) ระดับของมือ (Position) 
ทศิทางการหนัของมอื (Location) การเคลือ่นไหวของมอื 
(Movement) และการแสดงสหีน้า (Facial Expression) 
รวมกนั จงึจะเกดิเป็นค�าศัพท์ทีใ่ห้ความหมายตามต้องการ 
(Sri-on, 2000a) ทั้งนี้ หากท่ามือนั้น  มีระดับของมือ 
ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และสีหน้า
ท่าทางเปลีย่นไป จะท�าให้ความหมายของภาษามือเปล่ียน
ไปด้วย แสดงให้เห็นว่าระบบภาษามือมีการเปลี่ยนแปลง
ได้เหมือนกับภาษาทั่วไป และสามารถใช้ในการอธิบาย 
สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ (Sri-on, 2000a) 
 เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์ 
หรือเครื่อง มือ ท่ีจะช ่วยให ้คนพิการเข ้าถึ งข ้อมูล
ข่าวสารและท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการด�ารงชีวิตอิสระ  
(Education Provision for Persons with Disabilities 
Act B.E. 2551) ดังนั้น คนพิการจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวก เพื่อสามารถน�าความ
รู ้นั้นไปปรับใช้กับตนเองและผู ้อื่นให้เกิดประโยชน ์
ต่อไป โครงการวิจัยเร่ือง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือ
ไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก” จึงเกิด
ขึ้น (ในบทความนี้จะใช้ค�าว่าโครงการวิจัยหลัก) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือ
ไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยค�าศัพท์ ค�าอธิบายศัพท์ ภาพเคล่ือนไหว และ 
วิดีทัศน์ภาษามือไทยประกอบ แต่จากการวิจัยพัฒนาสื่อ
ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า การแปลค�าอธิบายศัพท์จากภาษา
เขียนเป็นภาษามอืไทยเพือ่น�าภาษามอืไทยไปบรรจใุนสือ่
มัลติมีเดียนั้น เกิดปัญหาอุปสรรคในการแปลค�าอธิบาย
ศัพท์หลายประการ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัญหาดังกล่าว
และพัฒนารูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ให้เหมาะ
สมเพื่อให้เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย งาน
วิจัยนี้จึงเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน ์
ต่อการน�าไปประยกุต์ใช้ในการเขยีนค�าอธบิายศพัท์ในราย
วิชาอื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1) เพื่อศึกษาปัญหาที่ เกิดข้ึนจากการแปล 
ค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
จากภาษาเขียนเป็นภาษามือไทย
 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการ
แปลเป็นภาษามือไทย

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 ค�าศัพท์ หมายถึง ค�าหรือวลีที่ใช้บอกความหมาย
ของสิ่งนั้นๆ
 ค�าอธิบายศัพท์ หมายถึง การขยายความหรือ 
การให้ความหมายของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และเข้าใจง่าย
 การแปล หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย 
(meaning) และถ ่ายทอดรูปแบบของการเสนอ 
ความหมาย (form) ของข้อความในภาษาหนึ่งเป็นอีก 
ภาษาหนึ่ง ในที่นี้หมายถึงการแปลจากภาษาเขียน 
ที่เป็นภาษาไทยเป็นภาษามือไทย
 ภาษามือไทย หมายถึง ภาษาท่ีคนพิการทาง 
การได้ยินใช้ในการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
1) การสะกดนิ้วมือ เป็นการท�าท่ามือตามตัวอักษร  
หรือพยัญชนะทีละตัวของค�าที่ ต ้องการสื่อ  และ  
2) ศัพท์ภาษามือ เป็นการสื่อสารเป็นค�าๆ ผ่านการท�า 
ท่ามือที่เป็นมาตรฐานของค�าเหล่านั้น
 เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก หมายถึง 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ 

ที่ใช้ส�าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลง
หรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจ�าเป็นพิเศษของ 
คนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างอิสระ

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยนี้ใช้ค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกจากโครงการวิจัยหลักเรื่อง  
“สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลย ี
สิง่อ�านวยความสะดวก” จ�านวน 103 ค�า ซึง่อยูภ่ายใต้
แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ศพัท์ภาษามอืไทยกลุม่สาระเทคโนโลยทีางการศกึษา” 
โดยสนใจศกึษาเฉพาะปัญหาในการแปลและการเขยีน
ค�าอธิบายศัพท์ท่ีเหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือ
ไทย ไม่รวมการแปล “ค�าศัพท์” ซึ่งมีรายละเอียด
การแปลแตกต่างไปจากการแปล “ค�าอธิบายศัพท์”  
โดยการด�าเนินการจะมุ ่งไปท่ีการน�าภาษามือไทย
ที่ ได ้จากการแปลค�าอธิบายศัพท ์ไปบรรจุในสื่อ 
ของโครงการวิจัยหลัก ภายใต้วัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิด และการออกแบบสื่อของโครงการวิจัยหลัก 
ดังกล่าว ซ่ึงผู ้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
บทความวิจัยเร่ือง “การวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอน
ศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความ
สะดวก” (Somboon, Suphajanya, Chanheng, 
Jitviriyathum, & Yoksuriyan, 2014)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 งานวิจัยนี้ด�าเนินการโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การแปลจากภาษาเขียนเป็นภาษามือไทย

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Samovar, Porter, & Stefani, 1998)
- ผู้แปลรู้กฎเกณฑ์ของการใช้ค�าในแง่มุมที่มีผลกระทบต่อวิธีที่บุคคลที่เป็นเจ้าของภาษานั้นมองโลก

ปรับสมมติฐาน

ค�าอธิบายศัพท์
ค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยี

สิ่งอ�านวยความสะดวก 
จ�านวน 103 ค�า

ภาษามือไทย
การแปลทีด่ ี(Barnwell, 1986; Larson,  1998; 
Pokasamrit, 2006)
1) ความถูกต้อง 
2)  ความชัดเจน  
3)  เป็นธรรมชาติ 
เป้าหมายการแปล (Larson, 1998)
1) รักษารูปแบบ
2) รักษาความหมาย

รูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ที่เหมาะสมต่อการแปล
เป็นภาษามือไทย

คุณสมบัติของนักแปล (Supol, 1998)
1) มีความเข้าใจนัย (sense) และความหมาย 
 (meaning) ของผู้เขียนต้นฉบับ
2) มีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอย่างดี
3) หลีกเลี่ยงการแปลค�าต่อค�า
4) ใช้รูปแบบของภาษาที่เป็นมาตรฐานและยอมรับ
 โดยทั่วไป
5) รู้จักเลือกใช้ถ้อยค�าส�านวนที่เหมาะสมถูกต้อง
 กับความหมายของต้นฉบับและรักษาบรรยากาศ
 ของต้นฉบับไว้

กระบวนการแปล (Panna, 1991)
1) ก�าหนดวิธีการแปลที่เหมาะสม
2) ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐาน
3) เรียบเรียงประโยคใหม่
4) ปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแปล (Hatim and Mason, 2013)
1) ยึดผู้เขียนเป็นหลัก (author-centred translating) 
2) ยดึส่ิงท่ีจะแปลเป็นหลัก (text-centred translating) 
3) ยึดผู้อ่านเป็นหลัก (reader-centred translating)

1 2

3

4

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้าง 
ค�าอธบิายทัว่ไปเชงิทฤษฎจีากข้อมลู (Grounded Theory 
Approach) เก็บข้อมูลจากการสังเกต วิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการแปลค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกจากภาษาเขียนเป็นภาษามือ

จ�านวน 103 ค�า ด�าเนินการโดยนักวิจัยซึ่งประกอบ 
ไปด้วยผู้เช่ียวชาญภาษามือไทยซึ่งเป็นคนพิการทางการ
ได้ยินจ�านวน 3 คน ล่ามภาษามือไทย 2 คน และ 
นักเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกซึ่งเป็นคนหูดี 1 คน 
โดยนักเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นผู้ก�าหนด
ค�าศัพท์และค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย 
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เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกจ�านวน 103 ค�า 
ประกอบด้วย ค�าศพัท์และค�าอธบิายศพัท์ด้านอปุกรณ์ 
และบริการเทคโนโลยีสิ่ งอ� านวยความสะดวก
จ�านวน 85 ค�า ค�าศัพท์และค�าอธิบายศัพท์พื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกจ�านวน 18 ค�า 
แต่เนื่องจากค�าอธิบายศัพท์พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกมีความหลากหลายของเนื้อหา 
และค่อนข้างจะเป็นนามธรรม ไม่สามารถพัฒนา 
เป็นรูปแบบได้  ผู ้ วิจัยจึงศึกษาเฉพาะค�าอธิบาย
ศัพท์ด้านอุปกรณ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกจ�านวน 85 ค�า ซึ่งมีความเป็นรูปธรรม 
สามารถพฒันาเป็นรปูแบบทีง่่ายต่อการแปลเป็นภาษา
มือไทยได้ โดยค�าศัพท์ท้ัง 85 ค�านี้ แบ่งตามประเภท
ความพิการท่ีใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ได้ดังตารางท่ี 1 และแบ่งตามการใช้งานได้ดังตาราง 
ที่ 2 ทั้งนี้ค�าศัพท์บางค�าที่ใช้ในงานวิจัย สามารถใช้ได้
กับคนพิการหลายประเภท และสามารถจัดกลุ่มตาม
การใช้งานได้หลายกลุ่ม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ค�าศัพท์
 โปรแกรมอ่านจอภาพ 
 ค�าอธิบายศัพท์
 คนท่ีไม ่สามารถอ่านข ้อความบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อน�าโปรแกรมอ่านจอภาพมาใช้
อ่านข้อความบนจอภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นเสียง  
ช่วยให้รับรู้ข้อมูลบนจอภาพคอมพิวเตอร์ได้
 ประเภทคนพิการที่ใช้
 คนตาบอด 
 คนเห็นเลือนราง 
 คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
 การใช้งานสิ่งอ�านวยความสะดวก
 สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการอ่าน 
 คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์

ความสะดวกด้วยการเขียนค�าศัพท์และค�าอธิบายศัพท์
พร้อมรูปภาพประกอบ แล้วน�าไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกจ�านวน 3 คนตรวจ
สอบความถูกต้องของเนื้อหาและปรับแก้ตามค�าแนะน�า 
หลังจากน้ันจึงด�าเนินการแปลค�าอธิบายศัพท์ดังกล่าว
เป็นภาษามือไทย โดยนักวิจัยซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษา
มือไทยทั้ง 3 คนอ่านค�าอธิบายศัพท์ทีละค�า คิดท่าภาษา
มือไทย ปรึกษาหารือกัน หากมีข้อสงสัยก็จะสอบถาม
นักเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกผ่านล่ามภาษามือ 
เมื่อได้ข้อตกลงเป็นภาษามือไทยที่ทุกคนเห็นพ้องกัน
ว่าสื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ  
จะท�าการบันทึกวิดีทัศน์ท่าภาษามือไทยค�าอธิบายศัพท์
ค�านั้นๆ เก็บไว้เป็นต้นแบบส�าหรับจัดท�าสื่อของโครงการ
วิจัยหลักในโอกาสต่อไป หลังจากนั้นจึงด�าเนินการแปล 
ค�าอธบิายศพัท์ค�าต่อไป ซึง่ขณะด�าเนนิการแปลค�าอธิบาย
ศัพท์แต่ละค�านั้น จะท�าการปรับสมมติฐานและรูปแบบ
ของภาษาเขียนและภาษามือควบคู่ไปด้วย จนได้รูปแบบ
การเขียนค�าอธิบายศัพท์ท่ีเหมาะสมกับการแปลเป็น
ภาษามือไทย  แล้วจึงน�าค�าอธิบายศัพท์ที่เป็นภาษาเขียน 
ในรูปแบบใหม่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่เป็นบุคคลภายนอกจ�านวน 3 คนตรวจ
สอบความถูกต้องของเน้ือหาค�าอธิบายศัพท์อีกครั้ง
หนึ่ง รวมทั้งน�าภาษามือไทยท่ีได้จากการแปลค�าอธิบาย
ศัพท์ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านภาษามือไทยที่เป็นบุคคล
ภายนอกจ�านวน 3 คนตรวจสอบ และปรับแก้ค�าอธิบาย
ศัพท์และภาษามือไทยตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสองกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ศัพท์และค�าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใช้ในงานวิจัย
 งานวิจัยน้ี ใช้ค�าศัพท์และค�าอธิบายศัพท์ด้าน
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ตารางที่ 1 จ�านวนค�าศัพท์จ�าแนกตามประเภทความพิการที่ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ประเภทความพิการ ร้อยละ

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
     1.1 คนตาบอด 
     1.2 คนเห็นเลือนราง
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
     2.1 คนหูหนวก
     2.2 คนหูตึง
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
8. บุคคลออทิสติก 
9. บุคคลพิการซ้อน 

 11.30
 19.77

 10.17
 11.30
 8.47
 22.60
 5.08
 2.26
 0.56
 7.91
 0.56

รวม  100.00

จ�านวน (ค�า)

20
35

18
20
15
40
9
4
1

14
1

177

ตารางที่ 2 จ�านวนค�าศัพท์จ�าแนกตามการใช้งานสิ่งอ�านวยความสะดวก

การใช้งานสิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ

1. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการเห็น
2. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการได้ยิน
3. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการอ่าน
4. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการเขียน
5. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยในการเรียนรู้
6. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
7. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยในการเคลื่อนที่
8. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยการจัดท่าและที่นั่ง
9. สิ่งอ�านวยความสะดวกช่วยในการสื่อสาร
10. สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านพลศึกษาและนันทนาการ
11. คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
12. บริการเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

 10.53
 3.16
 5.26
 9.47
 9.47
 12.63
 4.21
 4.21
 7.37
 4.21
 16.84
 12.63

รวม  100.00

จ�านวน (ค�า)

10
3
5
9
9

12
4
4
7
4

16
12

95

 2. ปัญหาที่เกิดจากการแปลค�าอธิบายศัพท์
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกจากภาษาเขียน
เป็นภาษามือไทย
 พบปัญหาดังนี้

 2.1 ค�าอธิบายศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนมีรูปแบบ
ไม่ชดัเจน ท�าให้การแปลค�าอธบิายศพัท์เป็นภาษามอืไม่มี
รปูแบบตามไปด้วย  เช่นค�าศพัท์และค�าอธบิายศพัท์ต่อไป
นี้
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 “แว่นขยายแบบมือถือ” ใช้ขยายภาพในการมอง 
ระยะใกล้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มีก�าลังขยาย 
ให้เลือกหลายเท่า บางรุ ่นมีแสงไฟในตัว มีลักษณะ 
กลมหรือสี่เหลี่ยม มีด้ามจับ
 “ท่ีจับดินสอแบบ 3 นิ้ว” ท�าด้วยพลาสติกหรือ
ยาง ใช้สวมกับดินสอหรือปากกาเพื่อให้ผู้เขียนสามารถ
จับดินสอหรือปากกาได้มั่นคงขึ้น
 หากน�าค�าอธิบายศัพท์ทั้งสองค�ามาเปรียบเทียบ
กัน จะเห็นว่ามีรูปแบบแตกต่างกัน กล่าวคือ “แว่นขยาย 
แบบมือถือ” บอกวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนบอก
ลักษณะ ในขณะที่ “ที่จับดินสอแบบ 3 นิ้ว” บอกวัสดุ 
ทีใ่ช้แล้วจงึบอกวตัถปุระสงค์การใช้ เมือ่ผูว้จิยัท�าการแปล
ค�าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือไปได้จ�านวนหนึ่งจึงพบว่า 
หากน�าภาษามือที่ได ้ไปบรรจุในสื่อในโครงการวิจัย
หลักเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ อาจท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 
เกิดความสับสนได้ จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงค�าอธิบายศัพท์ 
ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
การเรยีนรูใ้นโครงการวจิยัหลกั เพือ่ให้การแปลค�าอธบิาย
ศัพท์เป็นภาษามือไทยมีรูปแบบที่ชัดเจนและตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วย
 2.2 ค�าอธิบายศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนมีเนื้อหา
ไม่ชัดเจน กล่าวคือ ค�าอธิบายศัพท์ไม่ระบุประเภท
ความพิการที่ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่
ใช้สัญลกัษณ์คนพิการประเภทต่างๆ เป็นภาพประกอบ
ในส่ือ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ แม้จะเป็นสัญลักษณ์สากล 
เช่น สัญลักษณ์คนถือไม้เท้าขาว หมายถึงคนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น ซึ่งอาจหมายถึงคนตาบอดหรือ
คนเห็นเลือนราง หรือหมายถึงคนตาบอดและคนเห็น
เลือนราง ดังนั้นเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่มี
ภาพสัญลักษณ์คนถือไม้เท้าขาว จึงสื่อว่าเทคโนโลยี
นั้นใช้ได้กับคนตาบอดและคนเห็นเลือนราง แต่ใน 
ความเป็นจริงเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
บางรายการเช่น แว่นขยาย ไม่สามารถใช้ได้กับคน
ตาบอด แต่สามารถใช้ได้กับคนเห็นเลือนรางเท่าน้ัน 
การใช้สัญลักษณ์คนถือไม้เท้าขาวประกอบในสื่อ  
จึงอาจท�าให้ผู้ใช้ส่ือเข้าใจผิดได้ นอกจากน้ียังพบว่า 
เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกบางรายการ ใช้ได้

กบัคนพกิารหลายประเภท การปรากฏภาพสญัลกัษณ์
คนพิการบนสื่อจ�านวนมาก ท�าให้ผู้ใช้สื่อไม่สามารถ
จดจ�าได้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องระบุประเภทคนพิการ 
ที่ ใช ้ เทคโนโลยีสิ่ งอ�านวยความสะดวกนั้นไว ้ ใน 
ค�าอธิบายศัพท์ เพื่อให้เกิดความความชัดเจนและ 
ถูกต้องมากขึ้น
 2.3 ค�าอธิบายศัพท์ท่ีเป็นภาษาเขียนส่งผล
ให้ภาษามือที่ได้จากการแปลไม่เป็นธรรมชาติ จาก
ปัญหาในข้อ 1) และ 2) พบว่าการแปลค�าอธิบายศัพท์
บางค�าส่งผลให้การแปลเป็นภาษามือไม่เป็นธรรมชาติ  
กล่าวคือ มีการท�าท่าภาษามือซ�้าหรือท�ากลับไปกลับมา 
และท�าให้เกิดความยืดเยื้อของภาษามือจนอาจท�าให ้
ผู้อ่านภาษามือหลงประเด็นและสับสนว่าก�าลังเรียนรู้
หรือศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรหากน�าไปบรรจุในสื่อ 
ที่จะพัฒนาขึ้น ดังตัวอย่าง “แว่นขยายแบบมือถือ”
 ค�าอธิบายศัพท์เดิม ใช้ขยายภาพในการมอง
ระยะใกล้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนข้ึน มีก�าลังขยาย 
ให้เลอืกหลายเท่า บางรุน่มแีสงไฟในตวั มลีกัษณะกลม
หรือสี่เหลี่ยม มีด้ามจับ
 ภาษามือตามค�าอธิบายศัพท์เดิม แว่นขยาย + 
CL มือจับแว่นขยาย + ตาเลือนราง + สิ่งของ + CL 
มือจับแว่นขยาย + ส่องของ +ใกล้ๆ +เห็น + ชัด + ได้ 
+ แว่นขยาย + CL มือจับแว่นขยาย + ขยาย + คูณ + 
ต่างๆ + CL มือจับแว่นขยาย + ไฟ + ไฟ + ไม่มี + CL 
มือจับแว่นขยาย + วาดวงกลม + วาดสี่เหลี่ยม + CL 
มือจับแว่นขยาย + ได้ (หมายเหตุ CL หมายถึง ภาษา
มือที่แสดงลักษณะนามของแว่นขยาย)
 จะเห็นว่าภาษามือที่ได้ มีท่ามือที่เป็น CL 
มือจับแว่นขยายซ�้าหลายครั้ง ซึ่งอาจท�าให้ผู้ท่ีก�าลัง
ศึกษาภาษามือค�านี้ เ กิดความร�าคาญหรือสับสน 
ต่อการท�าความเข้าใจค�าศัพท์ดังกล่าว ได้
 3. รูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ด ้าน
เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกทีง่่ายต่อการแปลเป็น
ภาษามือไทย
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ท�าการ
วิ เคราะห์ค�าอธิบายศัพท์ ป ัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
พัฒนาแนวทางการเขียนค�าอธิบายศัพท์รูปแบบใหม่ 
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ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของโครงการ
วิจัยหลักหลายรูปแบบ น�าไปทดลองแปลเป็นภาษา
มือ และวิเคราะห์ว่ารูปแบบใดจะท�าให้การแปลเป็น
ภาษามือไทยราบร่ืน ชัดเจน ไม่ท�าภาษามือซ�้าหรือ
กลบัไปกลับมา ภาษามอืไม่ยดืเยือ้ ง่ายต่อการท�าความ
เข้าใจเนื้อหาของภาษามือนั้น ได้ข้อสรุปของรูปแบบ 
การเขียนค�าอธิบายศัพท์ดังนี้
 3.1 รปูแบบข้อความอธบิายศพัท์แบบพืน้ฐาน 
หรือรูปแบบ RS (Ratchasuda College)
 รูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท ์รูปแบบนี้
ประกอบด้วย 4 ส่วนเรียงตามล�าดับดังนี้
 (1) ประเภทของคนพิการ
 (2) ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (3) เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่น�ามาใช้ 
และวิธีการใช้ 
 (4) ประโยชน์หรือผลที่ได้
 รูปแบบน้ีเรียกว่ารปูแบบพืน้ฐาน หรอื รปูแบบ RS  
คือ ประกอบด้วยส่วนประกอบข้อ (1) (2) (3) (4)  
ข้างต้น เช่น ศพัท์ค�าว่า “จานขอบสงู” ค�าอธบิายศพัท์เดมิ 
คือ ใช ้ เป ็นอุปกรณ์ช ่วยในการรับประทานอาหาร  
ให้สามารถตักอาหารได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีขอบโค้งสูง  
จึงท�าให้อาหารไม่ไถลออกนอกจาน
 เมื่อปรับเปล่ียนค�าอธิบายศัพท์ตามรูปแบบ 
พื้นฐาน หรือ รูปแบบ RS เขียนได้ดังนี้
 “จานขอบสูง” ค�าอธิบายศัพท์ใหม่คือ (1) คนที่มี 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ (2) ท่ีมีอาการเกร็งหรือสั่น หรืออ ่อนแรง 
ของกล้ามเนื้อแขนและมือ มีความยากล�าบากในการ 
ตักอาหารจากจานแบบทั่วไปเพราะอาหารอาจจะไถล
ออกนอกจาน (3) เมื่อน�าจานขอบสูงมาใช้ใส่อาหาร  
(4) ช่วยให้ตักอาหารได้ง่าย อาหารไม่ไถลออกนอกจาน   
 3.2 รูปแบบข้อความอธิบายศัพท์แบบซ�้า 1 
หรือรูปแบบ RS1
 ในบางกรณ ีพบว่าค�าอธบิายศพัท์บางค�ามลีกัษณะ
พิเศษที่ต ่างไปจากค�าอธิบายศัพท์แบบพื้นฐาน เช่น  
ค�าว่า “ไม้เท้าขาวแบบพับได้” ค�าอธิบายศัพท์เดิม คือ  

ใช้อ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นไหว ช่วยการเดนิทาง
ให้ปลอดภัย และสะดวกต่อการพกพา
 เมื่อปรับเปลี่ยนโดยใช้รูปแบบพ้ืนฐานเป็นหลัก  
ได้รูปแบบดังนี้
 “ไม้เท้าขาวแบบพับได้” ค�าอธิบายศัพท์ใหม่
คือ (1) คนตาบอด (1) คนเห็นเลือนราง (2) มีความยาก
ล�าบากในการเดินทาง (3) เมื่อน�าไม้เท้าขาวแบบพับได ้
มาใช้น�าทาง (4) ช่วยให้การเดินทางปลอดภัย สามารถ 
พับเก็บและสะดวกต่อการพกพา
 รูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบซ�้า 1 หรือ รูปแบบ RS1 
ประกอบด้วยส่วนประกอบข้อ (1) (1) (2) (3) (4) ข้างต้น
 นอกจากนี้ ยังมีค�าอธิบายศัพท์บางค�าที่ใช้กับ 
กับคนพิการหลายประเภทที่ มีป ัญหาเหมือนกัน  
ใช้เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกหมือนกัน เกิด
ประโยชน์จากส่ิงอ�านวยความสะดวกเหมือนกัน อาจจัด
ให้อยู่ในรูปแบบ (1) (1) (1) (2) (3) (4) หรือมากกว่าได้
 3.3 รูปแบบข้อความอธิบายศัพท์แบบซ�้า 2 
หรือรูปแบบ RS2
 ในบางกรณี พบว ่าค�าอธิบายศัพท์บางค�าม ี
ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากค�าอธิบายศัพท์แบบพื้นฐาน  
หรือแบบซ�้า 1 เช่นค�าว่า “นาฬิกาข้อมือบอกเวลา 
เป็นเสียง” ค�าอธิบายศัพท์เดิมคือ ใช้ส�าหรับสวมใส ่
ที่ข้อมือเพื่อบอกเวลา โดยมีหน้าปัทม์แสดงเวลาเป็น
ตัวเลขและมีปุ่มกดเพื่อให้บอกเวลาเป็นเสียงได้
 เมื่อปรับเปลี่ยนโดยใช้รูปแบบพ้ืนฐานเป็นหลัก  
ได้รูปแบบดังนี้
 “นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง” ค�าอธิบาย
ศัพท์ใหม่คือ (1) คนตาบอด (2) มองไม่เห็น (1) คนเห็น
เลือนราง (2) มองนาฬิกาข้อมือทั่วไปเห็นเวลาไม่ชัดเจน 
(3) เม่ือน�านาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียงมาสวมใส่ 
สามารถกดปุม่ทีน่าฬิกาเพือ่ให้บอกเวลาเป็นเสยีง (4) ช่วย
ให้ทราบเวลาได้ง่ายขึ้น
 รูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบซ�้า 2 หรือ รูปแบบ RS2 
ประกอบด้วยส่วนประกอบข้อ (1) (2) (1) (2) (3) (4)  
ข้างต้น
 นอกจากนี้ ยังมีค�าอธิบายศัพท์บางค�าที่ใช้กับ 
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กับคนพิการหลายประเภท ที่มีปัญหาแตกต่างกันออก
ไป แต่ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อแก้ปัญหา 
ในลักษณะเดียวกัน อาจจัดให้อยู่ในรูปแบบ (1) (2) (1) 
(2) (1) (2) (3) (4) หรือมากกว่าได้
 3.4 รูปแบบข้อความอธิบายศัพท์แบบซ�้า 4 
หรือรูปแบบ RS4
 ในบางกรณ ีพบว่าค�าอธบิายศพัท์บางค�ามลีกัษณะ
พิเศษที่ต่างไปจากค�าอธิบายศัพท์แบบพื้นฐาน แบบซ�้า 1 
และแบบซ�้า 2 เช่นค�าว่า “ปากกาไวท์บอร์ด” ค�าอธิบาย
ศัพท์เดิมคือ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว คนเห็นเลือนราง มีปัญหาในการจับดินสอ 
หรือปากกาขนาดเล็ก หรือมองเห็นสิ่งท่ีเขียนไม่ชัดเจน 
เมื่อใช้ปากกาด้ามใหญ่เขียน ช่วยให้จับได้ง่ายและมั่นคง 
เส้นที่เขียนมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
 เมื่อปรับเปลี่ยนโดยใช้รูปแบบพื้นฐานเป็นหลัก  
ได้รูปแบบดังนี้
 “ปากกาไวท์บอร์ด” ค�าอธิบายศัพท์ใหม่คือ  
(1) คนท่ีมีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว  
(2) มีปัญหาในการจับดินสอหรือปากกาที่มีด ้ามจับ 
ขนาดเล็ก (3) เมื่อใช ้ปากกาไวท์บอร์ดท่ีมีด ้ามจับ 
ขนาดใหญ่เขียน (3) ช่วยให้จับปากกาได้กระชับมือและ
มั่นคงข้ึน (1) คนเห็นเลือนราง (2) มองเห็นสิ่งที่เขียน 
ไม่ชัดเจน (3) เมื่อใช้ปากกาไวท์บอร์ดที่มีหัวปากกา
ขนาดใหญ่เส้นจะมีขนาดใหญ่ (4) ช่วยให้เห็นสิ่งที่เขียน
ได้ชัดเจนขึ้น 
 รปูแบบนีเ้รยีกว่ารปูแบบซ�า้ 4 หรอื RS4 ประกอบ
ด้วยส่วนประกอบข้อ (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)  
ข้างต้น
 นอกจากนี้ ยังมีค�าอธิบายศัพท์บางค�าท่ีใช้กับ 
คนพิการหลายประเภทท่ีมีป ัญหาแตกต ่างกัน ใช ้
เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความช่วยแก้ปัญหาในลักษณะ 
ที่แตกต่างกัน อาจจัดให้อยู่ในรูปแบบ (1) (2) (3) (4) (1) 
(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) หรือมากกว่าได้
 3.5 รูปแบบข้อความอธิบายศัพท์แบบผสม 
หรือ RS-Mix
 ในบางกรณ ีพบว่าค�าอธบิายศพัท์บางค�ามลีกัษณะ

พิเศษที่ต่างไปจากค�าอธิบายศัพท์ท้ัง 4 แบบที่กล่าวมา 
เช่นค�าว่า “บัตรภาพ/บัตรค�า” ค�าอธิบายศัพท์เดิมคือ  
บัตรที่มีภาพ/ตัวอักษร ช่วยในการส่ือสาร การเรียนรู้  
และการปรับพฤติกรรม
 เมือ่ปรบัเปลีย่นโดยใช้รูปแบบพืน้ฐานเป็นหลกั ได้
รูปแบบดังนี้
 “บัตรภาพ/บัตรค�า” ค�าอธิบายศัพท์ใหม่คือ (1) 
คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2) ที่มีปัญหาในการ
เรียนรู้ (3) เม่ือน�าบัตรภาพหรือบัตรค�ามาใช้เพื่อเป็นส่ือ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ช่วยการเรียนรู้ได้ดีขึ้น (1) คน
ออทสิตกิ (1) คนทีม่ปัีญหาทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ (2) 
ทีม่ปัีญหาด้านพฤตกิรรม (3) เมือ่น�าบตัรภาพหรอืบตัรค�า
มาจดัแสดงขัน้ตอนการท�ากิจกรรมหรอืบอกสิง่ทีต้่องการ
ให้ท�า (4) ช่วยปรับพฤติกรรมได้ (1) คนหูหนวก (1) คน
หูตึง (1) คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (1) 
คนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอื
สขุภาพ (2) ทีม่ปัีญหาในการสือ่สาร (3) เมือ่น�าบตัรภาพ/
บตัรค�ามาใช้โดยการช้ีหรอืยกขึน้ (4) ช่วยการสือ่สารแทน
การพูด
 รูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบผสม หรือ RS-Mix 
เป็นการผสมผสานรูปแบบพื้นฐาน รูปแบบซ�้า 1 รูปแบบ
ซ�้า 2 และรูปแบบซ�้า 4 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นบางรูปแบบ
หรอืทกุรปูแบบ เพือ่ให้การแปลเป็นภาษามอืท�าได้ง่ายขึน้
 จากผลการวิจัยที่ได ้ มีข ้อสังเกตในการแปล
ข้อความเป็นภาษามือดังนี้
 1) ในภาษามอืไทย ค�าว่าคนพกิารและปัญหาที่
เกิดขึ้น (1) และ (2) เป็นท่าทางที่รวมอยู่ในบุคคลที่เป็นผู้
แสดงภาษามอืคนเดยีวและเป็นท่าทางทีเ่กดิขึน้พร้อมกนั 
ดงันัน้หากจะปรบัรปูแบบการเขยีนให้เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้
ของคนพกิารก่อน การแปลเป็นภาษามอืกย็งัคงมรีปูแบบ
คงเดิม แต่การเขียนต้องระมัดระวังให้มากขึ้น 
 2) ส�าหรับองค์ประกอบข้อ (1) ประเภทของ
คนพิการ ในการแปลค�าอธิบายศัพท์ที่มีคนพิการหลาย
ประเภทใช้เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกนัน้ ขณะแปล
ภาษามือคนพิการประเภทต่างๆ ควรมีช่วงหยุดระหว่าง
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คนพิการแต่ละประเภทเล็กน้อย ท้ังนี้เพ่ือป้องกันไม่ให ้
ผู้อ่านภาษามือเกิดความสับสนว่าเป็นคนพิการซ้อน
 3) ส�าหรับองค ์ประกอบข้อ (2) ป ัญหาที่
เกิดขึ้น และองค์ประกอบข้อ (3) เทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่น�ามาใช้ และวิธีการใช้การเชื่อมโยง
การแปลจากองค์ประกอบข้อ (2) ไปข้อ (3) บาง
กรณีจ�าเป็นต้องแสดงท่ามือให้เห็นปัญหาว่าอุปกรณ์
ที่ มี ใช ้ ท่ั ว ไปนั้นคนพิการไม ่สามารถใช ้ ได ้  ควรมี
ท ่ามือเล่ือนอุปกรณ์นั้นออกไปและมีท ่ามือที่แสดง 
ให้เห็นว่ามีการน�าอุปกรณ์ส�าหรับคนพิการเข้ามาใช้
ทดแทนโดยการใช้ลักษณะนามของศัพท์ค�านั้นๆ เลื่อน
เข้ามาแทนท่ี เช่นค�าว่า “จานขอบสูง” เมื่อคนพิการ 
ใช้จานทั่วไปจะพบปัญหาว่าอาหารอาจจะไถลออก 
นอกจาน แต่เมื่อน�าจานขอบสูงมาใช้ใส่อาหาร จะช่วย 
ให้ตักอาหารได้ง่าย อาหารไม่ไถลออกนอกจาน การแปล
เป็นภาษามือไทยต้องแสดงท่ามือเลื่อนจานเดิมออกไป 
และแสดงท่ามือเลื่อนจานขอบสูงเข้ามาแทนที่ เป็นต้น
 4) ส�าหรับองค์ประกอบข้อ (3) เทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่น�ามาใช้และวิธีใช้นั้น เมื่อน�ามา
แปลเป็นภาษามือไทยพบข้อสังเกตดังนี้
 - ค�าว่าเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ทีน่�ามาใช้สามารถแปลโดยใช้ภาษามอืทีเ่ป็นลกัษณะนาม 
ของศัพท์ค�านั้นๆ ได้ทันที (ซึ่งพัฒนาโดยโครงการวิจัย 
เรื่อง “ศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา” ภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกัน) เนื่องจากเป็น 
การแปลค�าอธิบายศัพท์ที่เชื่อมโยงมาจากศัพท์ค�านั้นๆ 
 -  การใช้งานเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก 
บางกรณี จ�าเป ็นต ้องยกตัวอย ่างประกอบเพื่อให ้ 
ผู้อ่านภาษามือเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกบางชนิดมีรูปลักษณ์หลายแบบ 
เช่น แว่นขยายแบบวางทับ อาจมีรูปลักษณ์เป็นก้อน 
ครึ่งวงกลม เป็นแท่งยาว หรือเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ท�าให้
ภาษามือที่จะสื่อถึงเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้น 
มีความแตกต่างกันไป การยกตัวอย ่างการใช ้งาน
เทคโนโลยีสิ่ งอ� านวยความสะดวกที่ มี รูปลักษณ ์
หลากหลายเช ่นนี้  อาจท�าให ้ผู ้อ ่ านภาษามือเ กิด 

ความสับสนและหลงประเด็น จึงควรใช้ท่าภาษามือ
ส�าหรับเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกรูปลักษณ์เดียว  
และ เพิ่ ม เ ติ ม รู ป ลั กษณ ์ อื่ นๆ  ด ้ ว ย รูปภาพหรื อ 
ภาพเคลื่อนไหวในสื่อแทน
 - บางกรณีอาจไม่จ�าเป็นต้องแปลวิธีการ 
ใช้งานเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็นภาษามือ 
เนื่องจากภาษามือไทยเป็นภาษาภาพ การแสดงวิธีการ 
ใช้งานได้แฝงอยู่ในท่าภาษามือของลักษณะนามค�าศัพท์
นั้นๆ แล้ว เช่น ค�าศัพท์ “ปากกาไวท์บอร์ด” ค�าอธิบาย
ศัพท์คือ “เมื่อคนพิการใช้ปากกาไวท์บอร์ดที่มีด้ามจับ
ขนาดใหญ่เขียน” ท่าภาษามือส�าหรับค�าว่า “เขียน”  
ได้แฝงอยู ่ในท่าภาษามือของปากกาไวท์บอร์ดแล้ว  
จึงไม่จ�าเป็นต้องแปลค�าว่า “เขียน” อีกครั้งหนึ่ง 
 5) ส�าหรับองค์ประกอบที่ (4) ประโยชน์หรือ 
ผลท่ีได้ เป็นท่าภาษามือท่ีแสดงให้เห็นว่าหลังจาก 
ใช ้ เทคโนโลยีสิ่ งอ�านวยความสะดวกดังกล ่าวแล ้ว  
คนพิการได้ประโยชน์หรือได้ผลดีอย่างไร ดังนั้นการแปล
เป็นภาษามือจึงควรมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม เพื่อสื่อให้เห็น 
ถึงความพึงพอใจของคนพิการที่ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกนั้นๆ เพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามต้องการ
 6) การน�ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้  
ผู ้ ใช ้ต ้องพิจารณาถึงเป ้าหมายในการแปลก่อนว ่า  
ต ้องการแปลเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานเทคโนโลย ี
ส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ละเอียดลึกซ้ึงเพียงใด หากมี 
ความจ�าเป ็นต ้องแสดงให ้ เห็นขั้นตอนการท�างาน 
ของเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ละเอียดมากๆ  
รูปแบบนี้อาจใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากจะท�าให้คนพิการ
ทางการได้ยินจับประเด็นไม่ได้ว่าการใช้งานอุปกรณ์นั้น 
มี ขั้ นตอนการใช ้ อย ่ า ง ไร  แต ่ ส� าหรับงานวิ จั ยนี้  
ด�าเนินการตามเป้าหมายของโครงการวิจัยหลัก ซึ่งมี 
เป้าหมายให้คนพิการทางการได้ยินรู ้จักเทคโนโลย ี
สิ่งอ�านวยความสะดวก การใช้งาน และประโยชน์คร่าวๆ 
จึงแสดงภาษามือให้เห็นเพียงการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น 
รูปแบบท่ีได้จากการวิจัยจึงมีความเหมาะสมท่ีช่วย 
ให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังประโยชน์ของเทคโนโลย ี
สิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นๆ ได้ชัดเจน
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อภิปรายและข้อเสนอแนะ
 จากปัญหาทีพ่บ ค�าอธบิายศพัท์ทีเ่ป็นภาษาเขยีน
มรีปูแบบไม่แน่นอน และค�าอธบิายศพัท์ทีเ่ป็นภาษาเขียน 
ไม ่ชัดเจน เนื่องจากใช ้ภาพสัญลักษณ์ที่ตีความได ้ 
หลายความหมาย ท�าให้ผู้อ่านสับสน ส่งผลให้เมื่อแปล 
แล้วได้ภาษามือไทยที่ไม่เป็นธรรมชาติ ดูแล้วไม่ราบรื่น 
แม ้ว ่าค�าอธิบายศัพท ์ที่ เป ็นภาษาเขียนที่น�ามาใช ้
ในการวิจัยน้ีได ้ผ ่านการตรวจสอบโดยผู ้ เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกถึง 3 คนแล้วกต็าม 
แต่เมื่อท�าการปรับรูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ 
ให้เหมาะสมกับการแปลและการรับรู ้ของคนพิการ
ทางการได้ยนิ โดยก�าหนดเป็นรปูแบบทีช่ดัเจน 5 รปูแบบ 
ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้การแปลเป็นภาษามือไทยม ี
ความถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติมากขึ้น อ่านเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น และแปลได้ง่ายขึ้น ดังค�ากล่าวที่ว่า การแปล 
ที่ดีควรจะประกอบด้วย 1) ความถูกต้อง 2) ความชัดเจน 
และ 3) เป็นธรรมชาต ิ(Barnwell, 1986; Larson,  1998;  
Pokasamrit, 2006) ทั้งนี้อาจเป ็นเพราะ ผู ้แปล 
มีคุณสมบัติของนักแปลที่ดี (Supol, 1998) กล่าวคือ  
1) มีความเข้าใจนัย (sense) และความหมาย (mean-
ing) ของผู ้ เขียนต้นฉบับ ซึ่งในงานวิจัยน้ี เป็นการ
ท�างานร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกและผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทยตลอดกระบวนการ  
หากผู ้ เชี่ยวชาญภาษามือไทยไม ่ เข ้าใจประเด็นใด 
ก็สอบถามนักเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกซึ่งเป็นผู้
เขียนต้นฉบับได้ตลอดเวลา จึงท�าให้ผู้แปลเข้าใจนัยและ
ความหมายของค�าอธิบายศัพท์เป็นอย่างดี 2) มีความรู้
ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอย่างดี ซึ่งในงานวิจัยนี้ 
ผูแ้ปลเป็นคนพกิารทางการได้ยนิท่ีใช้ภาษามอืไทยสือ่สาร
ในชีวิตประจ�าวันและยังเป็นผู ้เชี่ยวชาญภาษามือไทย
ที่เป็นที่ยอมรับ 3) หลีกเลี่ยงการแปลค�าต่อค�า ในงาน
วิจัยนี้ใช้วิธีการผสมผสานการแปลแบบรักษารูปแบบ 
(form-base translation) และการแปลแบบรักษา
ความหมาย (meaning-based translation) (Larson, 
1998) เน่ืองจากเป้าหมายของงานวิจยัหลกัต้องการให้ผูท่ี้ 
จะน�าส่ือการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์นั้น สามารถเรียน
รู ้เนื้อหาท่ีเป็นภาษามือไทยที่ปรากฏในสื่อไปพร้อมๆ  

กับเรียนรู ้โครงสร้างของประโยคภาษาไทยที่ปรากฏ 
ในส่ือไปพร้อมกันด้วย หากพบปัญหาติดขัดในการส่ือ
ความหมายก็จะท�าการปรึกษาหารือเพื่อปรับเปลี่ยน
สมมติฐานหรือรูปแบบการเขียนต้นฉบับเพื่อให้การแปล
เป็นภาษามือไทยมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น 4) ใช้รูปแบบของภาษาที่เป็นมาตรฐานและ
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ภาษามือไทยที่เป็น
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมีการตรวจสอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญภาษามือไทยทีเ่ป็นบคุคลภายนอกจ�านวน 3 คน 
5) รูจ้กัเลอืกใช้ถ้อยค�าส�านวนทีเ่หมาะสมถกูต้องกบัความ
หมายของต้นฉบับและรักษาบรรยากาศของต้นฉบับไว้ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการสร้างค�าอธิบายทั่วไปเชิงทฤษฎี
จากข้อมูล (Grounded Theory Approach) มีการ
ปรับสมมติฐานและรูปแบบของภาษาเขียนและภาษามือ 
จนได้รปูแบบการเขยีนค�าอธบิายศพัท์ทีเ่หมาะสมกบัการ
แปลเป็นภาษามือไทย จึงเป็นการรักษาความถูกต้องและ
ความหมายของภาษาต้นฉบบัและฉบบัแปลไปพร้อมๆ กนั 
และที่ส�าคัญ การแปลนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ
ทางการได้ยิน ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างไปจากคนหูดี (Sri-on, 
2000b) การส่ือสารข้ามวฒันธรรม (Cross-cultural com-
munication) นี ้ผู้แปลจงึจ�าเป็นต้องรู้กฏเกณฑ์ของการใช้
ค�าต่างๆ ในแง่มุมทีมี่ผลกระทบต่อวธิทีีบ่คุคลทีเ่ป็นเจ้าของ
ภาษานั้นมองโลก (perceived and conceptualized 
the world) (Samovar, Porter, & Stefani, 1998)  
ซ่ึงในงานวิจัยนี้ผู ้แปลเป็นคนพิการทางการได้ยินจึง
สามารถเลือกใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
คนพกิารทางการได้ยนิ การแปลจงึมคีวามถกูต้องสมบรูณ์ 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนพิการทางการได้ยิน   
รวมทั้ง ในการวิจัยนี้ยังได ้ก�าหนดขั้นตอนการแปล 
ตามกระบวนการแปลที่ดีไว ้ดังนี้  (Panna, 1991)  
1) ก�าหนดวิธีการแปลที่เหมาะสม กล่าวคือ ท�าการ
แปลโดยใช้ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกและผู ้เชี่ยวชาญภาษามือไทย  
โดยมกีารท�างานร่วมกนัตลอดการแปล เพือ่ให้ผลงานแปล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด และตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยผู้เชี่ยวชาญอีกขั้นหนึ่ง 2) ถ่ายทอดเป็น
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ประโยคพื้นฐาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ก�าหนดรูปแบบการ
ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐาน 4 ประเด็นหลักดังได้กล่าว
ไว้ในผลการวิจัย 3) เรียบเรียงประโยคใหม่ ซึ่งในงานวิจัย
นี้ได้ท�าการดัดแปลง/ต่อเติมประโยคพื้นฐานให้มีความ
ชัดเจนและแปลได้สละสลวยมากยิ่งขึ้น 4) ปรับปรุงแก้ไข 
งานวิจัยนี้ได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบค�าอธิบายศัพท์
เป็นระยะ จนได้รูปแบบการเขยีนค�าอธบิายศพัท์ท่ีเหมาะ
สมกับการแปลเป็นภาษามือไทย
 ส� าหรับรูปแบบการ เขี ยนค� าอธิบาย ศัพท  ์
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ 
การแปลเป็นภาษามือไทยทั้ง 5 รูปแบบนั้น แม้ว ่า 
จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบงานวิจัยที่มีลักษณะ
ดังกล่าว แต่ก็แสดงให้เห็นว่า การเขียนเนื้อหาสาระ 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเป็นภาษามือไทยได้อย่างเหมาะ
สมนั้นสามารถกระท�าให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างของภาษามือไทยได้ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ทีพ่บว่าภาษามอืไทยมโีครงสร้างของข้อความเช่นเดยีวกับ 
ประโยคความเดียวและประโยคความรวมในภาษาไทย 
(Danthanavanich, 2008) ดังนั้น หากผู ้ส ่งสาร 
เอาใจใส่หรือตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ก็จะช่วยให้ 
การส่งสารเป็นด้วยความถูกต้อง ชดัเจน และการแปลเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลงานวิจัยไปใช้
 1) เป็นแนวทางในการเขียนค�าอธิบายศัพท์
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้ เพื่อให้การเขียน 
ค�าอธิบายศัพท์มีรูปแบบท่ีชัดเจน สามารถแปลเป็น 
ภาษามือได้อย่างเหมาะสมและอ่านเข้าใจง่าย

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1) ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน 
เนื้อหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการแปลเป็นภาษามือไทย  
เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานต่อไป
 2) ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบหรือหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเขียนค�าอธิบายศัพท์ 
ที่ได ้จากงานวิจัยนี้กับไวยากรณ์ภาษามือไทย เพื่อ 
ให้เห็นความเหมือน ความต่าง หรือการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาษาเขียนกับภาษามือไทยที่อาจได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ 
การแปลภาษาเขียนเป็นภาษามือไทยมากขึ้น
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บทคัดย่อ
 เด็กออทิสติกมีความบกพร่องของระบบประสาทพัฒนาการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและมีอัตรา 
การเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความช�านาญในการจัดการเรียนการสอน 
ในระยะแรกเริ่มอย่างเหมาะสมได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพ 
การสอนของครูผู้สอน และพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตา 
ของเด็กออทิสติก โดยอาศัยการสนทนากลุ่มของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก จ�านวน 28 คน 
และผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ รวมท้ังการศึกษาผลของการใช้รูปแบบต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนและ 
ความสามารถในการมองสบตาของเด็กออทิสติก ในช่วงอายุ 3-5 ปี จ�านวน 28 คน โดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพ 
เชิงเนื้อหาและคะแนนของการประเมินผล พบว่า 1) สภาพปัญหาและความต้องการ คือ ครูผู ้สอนมีทักษะ 
ความช�านาญในการสอนที่แตกต่างกันและขาดความรู้ในด้านสาเหตุและลักษณะความบกพร่อง วิธีการสอน และ
ต้องการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารร่วมกันของครูผู้สอน ผู้ปกครอง และจิตแพทย์เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของ 
เด็กออทิสติก 2) รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก 
ในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก มีขั้นตอน คือ การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการ 
ความรู้ในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมชุดความรู้เรื่องการส่งเสริมการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติก การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก 
ที่ครูผู้สอนจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งนวัตกรรมชุดความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นน้ันได้มีเนื้อหา 
ด้านพัฒนาการของการมองสบตา สาเหตุและลักษณะของความบกพร่อง ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองสบตา 
การปรับพฤติกรรมเบื้องต้นเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวและโวยวาย วิธีการสอน การสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดจาก 
การใช้ยาท่ีอาจส่งผลต่อการสอนการมองสบตา และระบบการติดต่อสื่อสารร่วมกัน 3) ผลจากการใช้รูปแบบการ
พัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกสามารถพัฒนาคุณภาพการสอน 
ของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาและความสามารถในการมองสบตาของเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น 
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Abstract
 Autism is a differential individual of neurodevelopmental deficit and the epidemiology  
is continually increasing. It is therefore important to improve teacher skills especially in term  
of learning process management for early intervention with autism. The objective of the  
research were to studying problems and needs to improve the quality of teaching and to develop  
the model of improvement teacher skills by knowledge management for eye contact training  
in children with autism. The focus group was operated by 28 participants who were teachers  
from Superkids Phitsanulok School and specialist. It studied about quality teaching skills after  
using the model. It also about the eye contact in 28 participants of the 3-5 years children with  
autism. The results of the qualitative of data collection and the score of the evaluation found  
that 1) The problems and needs were different of quality teaching skills and poor teachers  
knowledge can cause the eye contact deficit, impairment and teaching methods. They needed  
skills enhancement, then develop effective communication between teachers-parents-psychiatrists. 
2) The model of improvement teacher skills by knowledge management for eye contact training  
in children with autism in Superkids Phitsanulok School contained some steps are follows:  
the stimuli realization of the important for the learning process management, socialization,  
knowledge tool creation for eye contact training, workshop arrangement and teaching eye contact 
by coaching. The content of the innovation of the eye contact training were the developmental  
of eye contact, cause of the eye contact deficit, nervous system of eye contact, behavior  
modification of aggressive behavior, the eye contact training methods, the notification of drug’s  
sign effect for eye contact training and communication system between teachers-parents- 
psychiatrists 3) After using the model of improvement teacher skills by knowledge management 
should in their teaching ability for eye contact training and could improve in eye contact with  
autism.

Keywords: knowledge management, eye contact, autism
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บทน�า 
 เด็กออทิสติกเป ็นบุคคลที่มีความบกพร ่อง 
ของระบบประสาทพัฒนาการที่มีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละบุคคล จนส่งผลให้เกิดความบกพร่องในด้าน 
การสื่ อความหมาย ด ้ านปฏิสั มพันธ ์ทางสั งคม  
พฤติกรรมซ�้าๆ และความสามารถในการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวนั (Gotham et al., 2013; Postma-Nilsenová,  
Kastel, & Balsters, 2014) ซึ่งมีอัตราการเกิดภาวะ 
ออทิสติก 1 ใน 68 คนในสหรัฐอเมริกาและเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง (Baio, 2014) ซึ่งเด็กออทิสติกควรได้รับ 
การช่วยเหลือในระยะแรกเร่ิมอย่างเหมาะสมและ 
รวดเร็ว เพื่อป้องกันความรุนแรงของความบกพร่อง 
ด้านพัฒนาการท่ีอาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถสังเกต 
ได ้จากลักษณะความบกพร ่องของความสามารถ 
ในการมองสบตาอันเป็นปัญหาส�าคัญแรกเร่ิมท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็ก 
ออทิสติก ซึ่งเด็กออทิสติกนั้นจะมีลักษณะการมอง
สบตาที่ต�่าและมีช่วงระยะเวลาในการสนใจมองสั้นกว่า
เด็กปกติ (Falck-Ytter, Rehnberg, & Bolte, 2013b; 
Riby, Hancock, Jones, & Hanley, 2013) รวมทั้ง 
เป็นลักษณะการมองแบบเหลือบตาดูในแนวด้านข้าง 
และสนใจมองบริเวณใบหน้าผู้อ่ืนในต�าแหน่งของปาก 
มากกว่าการมองสบตา และยังสนใจมองวัตถุมากกว่า 
ตัวบุคคล (Falck-Ytter, Hofsten, Gillberg, & Fernell, 
2013c) ตลอดจนปัญหาการมองตาม (Falck-Ytter, 
Bolte, & Gredebäck, 2013a; Riby et al., 2013)  
อันจะส ่งผลให ้ เ กิดความยากในการคาดเดาการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือบุคคลที่กระท�าการเคลื่อนไหว 
(O’Hearn, Lakusta, Schroer, Minshew, & Luna, 
2011) การเลียนแบบการเคลื่อนไหวใบหน้าและร่างกาย
ของผู้อื่น (Gredeback & Falck-Ytter, 2015) การรับรู้ 
และตอบสนองทางอารมณ์ของผู ้อื่นที่แสดงออกทาง 
สีหน้า ความจ�าต่อส่ิงเร ้าที่มองเห็น (Falck-Ytter,  
Calrstrom, & Johansson, 2015) การเรียนรู้ค�าศัพท์
และทักษะทางสังคมตามมา (Falck-Ytter, Fernell, 

Hedvall, Hofsten, & Gillberg, 2012; Gliga et al., 
2012) ดังนั้นการส่งเสริมความสามารถในการมองสบตา
จงึเป็นสิง่ทีค่รผููส้อนต้องมกีารพัฒนาให้เกดิความช�านาญ
และน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ
เด็กออทิสติกอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 การพัฒนาความสามารถของครู ผู ้สอนเด็ก 
ออทิสติกให้เกิดความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นมีความจ�าเป็น
ต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้แฝงเร้นที่เป็น
ลักษณะของความเข้าใจ วิธีคิด การสังเกต ทักษะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Externalization)  
เพื่อประมวลและปรับปรุงให้เป็นความรู้ชัดแจ้งอย่างเป็น
มาตรฐานหรอืนวตักรรมใหม่ๆ (Combination) (Cheng, 
2015) โดยอาศยัเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการจดัเกบ็ข้อมลู
ความรู้เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันและน�าไปใช้ร่วม
กัน จนเกิดเป็นความรู้แฝงเร้นของความช�านาญในการ 
ปฏิบัติงาน (Internalization) ของบุคคลในองค์การ
ได้ (Girard & Girard, 2015; World Intellectual 
Property Organization, 2015) รวมทัง้ยงัเป็นการจดจ�า 
ประสบการณ์ของครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่ง
ปันความรูใ้ห้กบัครผููส้อนทีย่งัขาดประสบการณ์ในการน�า
ไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของเด็ก 
ออทิสติกได้ 
 การศกึษาครัง้นีจ้งึเป็นการศกึษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ การพฒันารปูแบบการพฒันาครผููส้อนโดย
ใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็ก
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก ซึ่ง
เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ
เด็กออทิสติก และศึกษาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
และความสามารถในการมองสบตาของเดก็ออทสิตกิหลงั
จากใช้รูปแบบดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาครูผู้สอนและช่วยเหลือเด็กออทิสติกต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาคณุภาพการสอนของครูผูส้อนเพ่ือส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก
 2. เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาครผููส้อนโดยใช้ 
การจัดการความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก
 3.1 เพือ่ศกึษาคุณภาพการสอนของครผููส้อนเพือ่
ส่งเสรมิการมองสบตาของเดก็ออทิสตกิหลงัจากการใช้รปู
แบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพ่ือส่ง
เสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็ก
ซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
 3.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการมองสบตา
ของเด็กออทิสติก หลังจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูผู้
สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการสบตาของ
เดก็ออทสิตกิ ในโรงเรยีนบ้านเดก็ซปุเปอร์คดิส์ พษิณโุลก

นิยามศัพท์
 รูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอนโดยใช้การจัดการ
ความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก  
หมายถึง วิธีการด�าเนินงานเพิ่มพูนคุณภาพให้กับครู
ผู ้สอนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกใน
โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก โดยอาศัยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการสกัดความรู้แฝงเร้น
ออกจากตัวบุคคล และพัฒนาเป็นความรู้ชัดแจ้งในรูป

แบบนวัตกรรมชุดความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของ
เด็กออทิสติก และน�ามาใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดความรู้แฝงเร้นในตัวบุคคล อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน�าความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล    
 คุณภาพการสอนของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการ
มองสบตาของเด็กออทิสติก หมายถึง ความสามารถ
ของครูผู้สอนในการปฏิบัติงานเพื่อสอนให้เด็กออทิสติก 
มีความสามารถในการมองสบตาได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนด 
 เด็กออทิสติก หมายถึง ผู้ที่มีความผิดปกติของ
กระบวนการทางระบบประสาทพัฒนาการ ซึ่งส่งผลให้
เกดิความบกพร่องด้านการสือ่ความหมาย การปฏิสมัพนัธ์ 
ทางสังคมและพฤติกรรมซ�้าๆ ท�าให้กระทบต่อความ
บกพร่องในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน และความสามารถ
ในการมองสบตา โดยมีการจัดการสอนตามหลักสูตร 
การสอนหน่วยกิจกรรมที่ R 1.1/26 การมองสบตาของ
เด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 
ช่วงอายุ 3 ถึง 5 ปี
 การมองสบตา หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวตาของเด็กออทิสติกในการมอง
สบตาครูผูส้อน การมองตามวตัถท่ีุครยูืน่ให้ และการสนใจ
ร่วมอย่างมสีมาธติลอดจนสามารถรบัรูแ้ละตอบสนองต่อ
อารมณ์ผู้อื่นได้
 นวัตกรรมชุดความรู ้เรื่องการส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติก หมายถึง องค์ความรู้ใหม่ วิธีการ
สอน และกระบวนการเพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ในการมองสบตาของเด็กออทิสติก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

1) แนวคิดการจัดการความรู้
2) ความรู้เกี่ยวกับออทิสติก การจัดการเรียน
 การสอน และการมองสบตา 

การประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ พัฒนาคุณภาพการสอนและการสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้

Externalization

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน
และผู้เชี่ยวชาญ (Socialization)

การผนึกฝังความรู้
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ

       ให้เกิดความช�านาญ (Internalization)

ประมวล กลั่นกลองให้เป็นความรู้ใหม่
และมาตรฐาน ในนวัตกรรมชุดความรู้มัลติมีเดีย 

(Combination)

ความรู้แฝงเร้น

ความรู้ชัดแจ้ง

ความรู้ชัดแจ้ง

ความรู้แฝงเร้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษาเป ็นการใช ้ วิ ธี การวิ จั ย 
เชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสนทนา
กลุ่ม และการวิจัยเชิงทดลอง ดังนี้
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาคณุภาพการสอนของครูผูส้อนเพ่ือส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก 
 1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง คือ ครูผู้สอนเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็ก 

ซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก ที่มีประสบการณ์ในการสอน
การมองสบตาของเด็กออทิสติก จ�านวน 28 คน และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม จ�านวน 1 คน 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
คุณภาพการสอนการมองสบตาของเด็กออทิสติกใน
โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก ที่มีการตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา การแพทย์เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษ 
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กายวิภาคศาสตร์ และการบ�าบัดรักษาเด็กออทิสติก 
จ�านวน 5 ท่าน
 1.3 การรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยด�าเนินการ
สนทนากลุ ่มเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู ้สอนเพื่อส ่งเสริม 
การมองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็ก 
ซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก และรวบรวมเพื่อสรุปผลข้อมูล
ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ครบถ้วน
 1.4 การวเิคราะห์ข้อมลู เป็นการวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพด้านเน้ือหาและการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล
ของข้อมูลท่ีได้มาเพื่อพิจารณาว่าปัญหาอะไรท่ีเกิดขึ้น  
มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เนื้อหา 
ทีต้่องการพฒันา ช่วงระยะเวลาท่ีใช้  ก�าหนดวัตถุประสงค์ 
ลักษณะของวิธีการ และการด�าเนินการ 
 2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอน 
โดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของ
เด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 
โดยอาศัยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในข้อ 1.1  มีขั้นตอน ดังนี้
 2.1 การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยผู้บริหารได้กล่าว
เชิญชวนให้ครูผู้สอนร่วมมือกันในการสอนเด็กออทิสติก 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยความเต็มใจ รวมทั้ง 
ทบทวนข้อตกลงในการได้รับผลประโยชน์และการ
พิจารณาบทลงโทษ ข้ันตอนการก�ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม�่าเสมอ  
 2.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง 
ของผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์การและครูผู้สอนมาแปลง
เป็นความรู ้ชัดแจ้งโดยอาศัยการบรรยาย การสังเกต 
การสอน การสาธิต และการอภิปรายร่วมกัน 
 2.3 การสร้างนวัตกรรมชุดความรู ้ เรื่องการ 
ส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก โดยอาศัยข้อมูล 
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง 
ของผู้เช่ียวชาญภายนอกองค์การและครูผู้สอน โดยได ้
องค์ความรู้ทางด้านพัฒนาการ สาเหตุและลักษณะ 
ความบกพร่อง และระบบประสาทท่ีเก่ียวข้องกับการ
มองสบตา รวมทั้งการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นเพื่อแก้ไข

พฤติกรรมก้าวร้าวและโวยวาย เทคนิคและวิธีการสอน 
การสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาที่อาจส่งผล 
ต่อการสอนการมองสบตา และระบบการติดต่อสื่อสาร
ร่วมกันของครูผู ้สอน ผู ้ปกครอง และจิตแพทย์ เพื่อ
ท�าการรวบรวมและสรุปเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย
ความยาว 13 นาที และตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชงิเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาพเิศษ การแพทย์
เด็กพิเศษ กายวิภาคศาสตร์และการบ�าบัดรักษาเด็ก 
ออทิสติก จ�านวน 3 ท่าน ก่อนน�าไปใช้ในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ   
 2.4 การอบรมเชิ งปฏิบัติการ โดยการน�า
นวัตกรรมชุดความรู ้เรื่องการส่งเสริมการมองสบตา 
ของเด็กออทิสติกมาใช ้ในการอบรมครู ผู ้สอนเด็ก 
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก  
(ข้อ 1) จ�านวน 28 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 
และเกิดความรู้แฝงเร้นในตัวบุคคลโดยอาศัยการสังเกต
และการวิเคราะห์การสอนของตนเองและผู ้อื่น เป็น 
ระยะเวลา 3 วัน (08.30-16.30 น.) รวมทั้งยังได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
 2.5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อส ่งเสริม 
การมองสบตาของเด็กออทิสติก โดยอาศัยองค์ความรู้ 
ทีไ่ด้จากการอบรมเชงิปฏบิตักิารมาใช้ในการสอนช่วงเวลา  
08.30-16.30 น. เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ยกเว้น 
วันอาทิตย์) ที่มีการสอนของเด็กออทิสติกกับครูผู้สอน
แบบ 1 : 1 และการสอนร่วมกับกิจกรรมการเล่น 
ทีม่กีารพกัและรบัประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม 
นอกจากนัน้ครผููส้อนสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละได้รบั
การช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ขณะท�าการสอนและ 
มีการประเมินความสามารถในการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกทั้งก ่อนและหลังจากการการจัดการเรียน 
การสอน 
 3 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก ดังนี้
 3.1 การศึกษาคุณภาพการสอนของครูผู ้สอน 
ของครูผู ้สอนเพื่อส ่ง เสริมการมองสบตาของเด็ก 
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ออทิสติกหลังจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอน 
โดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของ
เด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 
  3.1.1 ประชากร  ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง คือ ครูผู้สอนเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็ก 
ซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 
การมองสบตาของเด็กออทิสติก จ�านวน 28 คน 
  3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินคุณภาพการสอนของครูผู ้สอนเพื่อส่งเสริม
การมองสบตาของเด็กออทิสติก ท่ีได้พัฒนาข้ึนจาก
การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนการมองสบตาของเด็กออทิสติก 
และมี เกณฑ ์การวัด/ประเมินผลเป ็นมาตราส ่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ในการให้คะแนน 5 
ระดับ ที่มีหัวข้อหลัก คือ 1) ครูผู้สอนมีการเลือกขนม/
ของเล่นที่เด็กชอบหรือคุ ้นเคย เพื่อน�ามาใช้เป็นสิ่ง
เสริมแรงในการสอนการมองสบตาได้ 2) ครูผู ้สอนมี
การให้รางวัลหรือขนมในปริมาณที่เหมาะสม 3) คร ู
ผู ้สอนมีการใช้กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อพฤติกรรม 
เมื่อเด็กออทิสติกขาดความสนใจมองสบตาต่อครูผู้สอน  
4) ครูผู้สอนมีการสอนให้เด็กมีการมองสบตาครูในแนว
ตรงได้นานมากกว่า 5 วินาท ี 6) ครผููส้อนมกีารสอนให้เดก็
มองตามของเล่นท่ีมีการเคลื่อนไหวที่ครูยื่นให้ดูได้อย่าง 
ต่อเนื่อง 7) ครูผู ้สอนมีการกระตุ ้นให้เด็กมีอารมณ์
ร่วมขณะท�าการสอนการมองสบตา รวมทั้งตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู ้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา การแพทย์เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษ 
กายวิภาคศาสตร์ และการบ�าบัดรักษาเด็กออทิสติก 
จ�านวน 5 ท่าน และน�ามาทดลองใช้กับกลุ่มครูผู้สอนที่มี 
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 30 คน แล้ว 
น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ความเทีย่งตามวิธกีารของครอนบาค
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.83   
  3.1.3 การรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รวบรวม
คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพการสอนของคร ู
ผู้สอนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในการ
ประเมินก่อนด�าเนินการในขั้นตอนที่ 1 และหลังจากการ
ใช้รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้

เพ่ือส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียน
บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก (หลังขั้นตอนที่ 5)  
โดยใช้การบันทึกวีดิทัศน์ในสถานการณ์ที่ใช ้ในการ
ประเมิน คือ ครูผู้สอนท�าการสอนการมองสบตากับเด็ก
ออทิสติกในระยะเวลา 3 นาที ซึ่งครูผู้สอนต้องพยายาม
ท�าให้เด็กสนใจมองสบตาให้มากที่สุด และจะอาศัย 
การพจิารณาคะแนนร่วมกนัของครผููส้อนและผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอกองค์การ 
  3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์
คะแนนที่ได้โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห ์
หาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพ
การสอนของครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนปฏิบัติได้คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
 3.2 การศึกษาผลของความสามารถในการมอง
สบตาของเดก็ออทสิตกิหลงัจากการใช้รปูแบบการพฒันา
ครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก
  3.2.1 ประชากร ซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กออทิสติก
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ มีประวัติพัฒนาการของ
ความสามารถในการเดินได้ภายในช่วงอายุ 11-15 เดือน  
มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อปกติ มีความบกพร่องในการ
มองสบตา และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่ขัดขวางต่อการ 
ออกก�าลังกาย เช่น กระดูกหัก โรคกระดูกและข้อ  
และอาการชัก ในช่วงอายุ 3-5 ปี จ�านวน 28 คน
  3.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการสอนการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์  
พิษณุโลก ที่ได้รับการอนุมัติจากส�านักงานการศึกษา
เอกชนในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และได้ท�าการ
ปรับปรุงโดยมีคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ความถูกต้องเชิงเนื้อหา จ�านวน 5 ท่าน ที่มีเกณฑ์ ดังนี้
 1 หมายถึง เด็กสามารถมองสบตาในแนวตรง
ที่อยู่นิ่งด้านหน้าในช่วงเวลาตั้งแต่ 5 วินาทีขึ้นไป  
 2 หมายถึง เด็กที่สามารถมองตามวัตถุที่ม ี
การเคล่ือนไหวหรือวัตถุที่ครูผู้สอนช้ี/หยิบให้ดูในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ 5 วินาทีขึ้นไป
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 3 หมายถึง เด็กที่สามารถมีความสนใจร่วม
ในกิจกรรมการสอนหรือสามารถรับรู ้และตอบสนอง 
ต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น สามารถหยุด
ฟังเมื่อครูขอร้องและสนใจมองในสิ่งท่ีสอนได้ ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
  3.2.3 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 
ของระดับความสามารถในการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกก่อนและหลังจากการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การบันทึกวีดิทัศน์ในสถานการณ์ที่ใช ้ในการ
ประเมิน คือ ครูผู ้สอนท�าการสอนการมองสบตากับ 
เด็กออทิสติกในระยะเวลา 3 นาที ซึ่งจะใช้การพิจารณา
คะแนนร่วมกันของครูผู ้สอนและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
องค์การ รวมท้ังการพิจารณาผลในเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น 
เช่น การลดลงของพฤติกรรมก้าวร้าวโวยวาย ระบบการ
สื่อสารร่วมกันของสหวิชาชีพและผู้ปกครอง เป็นต้น
  3.2.4 การวิเคราะห ์ข ้อมูล จะใช ้การ
วิ เคราะห ์ความสามารถในการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกเป็นระดับ 1-3 ตามเกณฑ์การวัดผลประเมิน
ผลตามหลักสูตรการสอนการมองสบตาของเ ด็ก 
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก  
และมีการรายงานในเชิงคุณภาพที่เกิดข้ึนในด้านการ 
ลดลงของพฤติกรรมก้าวร้าวโวยวาย ระบบการสื่อสาร 
ร่วมกันของสหวิชาชีพและผู้ปกครอง เป็นต้น

ผลการวิจัย
 1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
คุณภาพการสอน คือ ครูผู้สอนมีทักษะความช�านาญ 
ในการสอนท่ีไม่เท่ากันและขาดความรู ้ในด้านสาเหตุ
และลักษณะความบกพร่อง วิธีการสอน และการพัฒนา
ระบบการติดต่อสื่อสารร่วมกันของครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
และจติแพทย์เพือ่ส่งเสรมิการมองสบตาของเดก็ออทิสตกิ
 2. ผลการพัฒนารูปแบบของการพัฒนาครู 
ผูส้อนโดยใช้การจัดการความรูเ้พือ่ส่งเสรมิทกัษะการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก มีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1  การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการจัดการความรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ

ที่สุด ซ่ึงควรสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เกิดความร่วมมือ  
การยอมรับการชี้แนะและแบ่งปันความรู ้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีขาด
ประสบการณ์ให้เกิดทักษะได้อย่างรวดเร็ว
 2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมการ
มองสบตาของเด็กออทิสติก เพื่อน�าความรู้แฝงเร้นจาก
ประสบการณ์ตรงของครูผู้สอนและผู้เช่ียวชาญมาแปลง
หรือถ่ายทอดในรูปแบบของความรู้ท่ีชัดแจ้ง โดยอาศัย
การบรรยาย การสังเกตการสอน/การสาธิต และการ
อภิปรายร่วมกัน
 2.3 การสร้างนวัตกรรมชุดความรู ้ เรื่องการ 
ส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในรูปแบบ
มัลติมีเดียที่มีความยาว 13 นาที ที่ได้สรุปจากเนื้อหา  
คือ 
  2.3.1 พัฒนาการของการมองสบตา
ที่มีล�าดับขั้นของพัฒนาการเริ่มจากการรับรู ้หน้าตา
และอารมณ์ของมารดาจากใบหน้าที่อยู ่ห่างเพียง 30 
เซนติเมตร ได้หลังจากคลอด 2-3 วัน (Hofsten et al., 
2014) และจะพัฒนาการมองสบตาต่อสิง่ทีอ่ยูใ่นแนวตรง
ทางด้านหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 4 เดือน จนอายุ 
ได้ 6 เดือนจึงจะเริ่มมีการมองในแนวข้างด้านซ้าย 
และขวา (Vida et al., 2012) และพัฒนาให้เกิดการ
มองตามและมีความสนใจร่วมในช่วงอายุ 10-12 เดือน 
(NETwork Interventions, 2009) ซ่ึงจะมีความส�าคัญ
ต่อการจ�า การเลียนแบบ และพัฒนาการด้านภาษา 
ตามมา (Gredeback & Falck-Ytter, 2015)
  2.3.2 สาเหตุของความบกพร่องในการ
มองสบตาของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่เกิดจากความผิด
ปกติของระดับการตื่นตัวของร่างกาย พฤติกรรมซ�้าๆ 
และความบกพร่องในกระบวนรับรู้ข้อมูลจากการมอง
สบตาของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและ
พฤตกิรรมหลกีหน ี(Falck-Ytter et al., 2013a) อนัได้แก่  
Prefrontal cortex, Temporoparietal junction, 
Posterior superior temporal sulcus region และ 
Amygdale (Falck-Ytter et al., 2015) ซึ่งจะส่งผลให้
เดก็ออทสิตกิมคีวามบกพร่องในควบคมุการกลอกของตา
เพื่อสบตาและการเข้าใจภาษาของผู้อื่นได้ (Falck-Ytter, 
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2010; Falck-Ytter et al., 2013a)
  2.3.3 ลักษณะความบกพร ่องของการ
มองสบตาของเด็กออทิสติก มักจะพบว่าเด็กออทิสติก 
มกีารมองสบตาและใบหน้าของผูอ้ืน่ต�า่กว่าเดก็ปกต ิสนใจ 
วัตถุมากกว่าตัวบุคคล และหันเหความสนใจได้ง ่าย 
จนท�าให้มีช่วงระยะเวลาในการมองสบตาที่สั้น (Falck- 
Ytter et al., 2013c; Riby et al., 2013) นอกจากนั้น 
ยังมีความยากในการมองตามและความสนใจร ่วม  
จนส่งผลให้ขาดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ ์
และการเลียนแบบผู้อื่น (Postma-Nilsenová et al., 
2014) แต่มักสนใจกับการเคลื่อนไหวของวัตถุท่ีต่อเนื่อง
ซ�้าๆ เช่น รถไฟ เครื่องบิน การหมุนของล้อหรือพัดลม 
(Riby et al., 2013) 
  2.3.4 ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการ
มองสบตา โดยมักพบความผิดปกติของสมองส่วน  
Anterior insula ซ่ึงท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
รับรู้อารมณ์ของผู้อื่นทางสีหน้าที่มาสะดุดตา (Pitskel  
et al., 2011) และ Right parietal lobe (Angular 
gyrus) ที่มีบทบาทด้านความสนใจในการมองและ 
การจ�าเก่ียวกับอารมณ์ที่ได้รับจากประสบการณ์ และ
ส่งผลกระตุ้นอย่างรวดเร็วในส่วน Amygdala เพื่อรับรู้
และตอบสนองต่ออารมณ์ (Falck-Ytter et al., 2015) 
โดยส่งผลให้กระตุ้น Sympathetic nervous system 
เพื่อขยายม่านตาในการตอบสนองต่อสิ่งที่กระตุ้นเร้า 
ทางอารมณ์ที่สะดุดตา และ Parasympathetic  
nervous system เมื่อมีการเพ่ิมความสนใจและการ
รับรู้ทางสติปัญญา และจากหลักการนี้จึงสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมเพื่อวางเงื่อนไขให้เด็ก
มองสบตาและสนใจผู้อื่นได้
  2.3.5 การปรับพฤติกรรมเบื้องต ้นเพ่ือ
แก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวและโวยวาย เช่น พฤติกรรม
ท�าร้ายผู้อื่น พฤติกรรมท�าร้ายตนเอง ท�าลายสิ่งของ และ
พฤติกรรมร้องไห้คร�่าครวญเมื่อถูกขัดใจ ซึ่งครูผู ้สอน
ต้องค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากการเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือเป็นไข้ ความผิดปกติของวงจรการนอน (Cohen, 
Conduit, Lockley, Rajaratnam, & Cornish, 2014) 
หรือแพทย์มีการปรับเปลี่ยนขนาดของยา ซึ่งอาจส่งผล

ต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กออทิสติกได้ แต่หาก
มิใช่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวควรใช้การเพิกเฉยและใช้การ
ชี้น�าด้วยภาษากายหรือใช้ค�าพูดที่สั้นๆ เช่น “น้องบอม..
หยุด พร้อมกับจ้องหน้าและจับมือไม่ให้ท�าร้ายตนเอง 
หรือผู ้ อ่ืน” (NETwork Interventions, 2009;  
Korkiakangas, 2011) เมื่อเด็กเริ่มสงบให้ใช้น�้าเสียง 
นุ ่มนวลพร้อมกับจับมือให้ท�าตามค�าสั่งอย่างง่ายเพื่อ 
ให้ได้รับรางวัลเร็วขึ้นและควรพัฒนาทักษะการปรับ
พฤตกิรรมนีใ้ห้กบัผู้ปกครองเพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ทีบ้่านได้
  2.3.6 เทคนคิและวิธกีารสอนการมองสบตา 
ในเด็กออทิสติกนั้น ควรท�าการสอนแบบเผชิญหน้า 
ที่มีลักษณะการพูดคุยโต้ตอบและท�ากิจกรรมการเล่น 
ที่คุ้นเคยร่วมกัน เช่น การร้อยลูกปัด หยิบห่วงเสียบหลัก 
(Falck-Ytter, 2010) และควรใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือ
การเรียกช่ือเด็กร่วมด้วย (Falck-Ytter et al., 2013b) 
รวมทั้งมีการอธิบายการเล่นโดยใช้ค�าสั่งท่ีสั้นและกระชับ 
และควรยืดระยะเวลาให้เด็กได้มองสบตาครูประมาณ  
5 วินาทีขึ้นไป จึงจะมีการให้รางวัลหรือค�าชมอย่าง 
รวดเร็ว (Carbone, Brien, Sweeney-Kerwin, &  
Albert, 2013; NETwork Interventions, 2009)  
พร้อมกบัยืน่ของ (ลกูปัด) ให้ในระดบัใบหน้าตรงต�าแหน่ง
จมูกและใต้ตาเพื่อกระตุ้นให้เด็กมองสบตาและมีอารมณ์
ร่วมในการเล่นกับครูผู ้สอนได้ (Vida et al., 2012)  
และใช้กลยุทธ์การงดรางวัล การชี้น�าด้วยเสียงเรียกชื่อ 
หรือการแสร้งท�าให้เกิดการขัดจังหวะการเล่นหรือ 
ส่ิงท่ีต้องการเพ่ือกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจมองสบตา 
การมองตาม และมีอารมณ์ร ่วมขณะท�าการสอน 
การมองสบตาได้ (Hutman, Chela, Gillespie-Lynch, 
& Sigman, 2012)   
  2.3.7 การสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดจาก 
การใช้ยาที่อาจส่งผลต่อการสอนการมองสบตาและ 
ควรรีบส่งปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางแก้ไข คือ อาการ
ง่วงซึม น�้าลายออกมาก น�้าหนักขึ้น และสั่นกระตุก 
เม่ือมีการใช้ยา Risperidone (Anthes, 2014) รวมทั้ง
อาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ อารมณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อ 
มกีารใช้ยา Methyphenidate HCL (Ritalin) (Williams, 
2017) 
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  2.3.8 ระบบการติดต ่อสื่อสารร ่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้สอน และจิตแพทย์ ควรมีการ
รายงานผลความก้าวหน้าของการสอนเพื่อการรับรู ้
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกัน (Griffin, 2014) โดย
อาศัยเอกสารรายงานผลและการสื่อสารผ่านระบบไลน ์
หรือโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลที่รวดเร็ว
   2.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
สอนเพื่อส ่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก”  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อเกิดความรู ้แฝงเร้น 
ในเชิงปฏิบัติการและการช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์
ในระยะเวลา 3 วัน โดยอาศัยการสังเกตการสอน ทดลอง
ท�าการสอน และวิเคราะห์การสอนของตนเองและผู้อื่น 
   2.5  การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
มองสบตาของเด็กออทิสติกท่ีใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
(ยกเว้นวันอาทิตย์) โดยครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมสมาธิและอารมณ์ อดทนต่อความเหนื่อยล้า และ
ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กออทิสติกได้ 
 3. ผลการใช้รูปแบบของการพัฒนาครูผู้สอน
โดยใช้การจัดการความรู ้เพื่อส่งเสริมทักษะการมอง

สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก พบว่า 
   3.1  คุณภาพการสอนของครูผู้สอนส่วนใหญ่ 
เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลจากก่อน  
(M = 4.49) และหลัง (M = 4.87) และมีครูผู้สอน 1 คน  
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยพบ
ว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาคุณภาพการสอน 
การมองสบตาของเดก็ออทสิตกิจนเกดิเป็นความรูแ้ฝงเร้น
ในตนเองและน�าไปสู่การปฏิบัติงานในด้านของการเลือก
ชนดิขนม/ของเล่นทีเ่ดก็ชอบหรอืคุน้เคยเพือ่น�ามาใช้เป็น
สิ่งเสริมแรง การให้รางวัลหรือค�าชมทันทีและในปริมาณ
ที่เหมาะสม และใช้กลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจ
มองสบตา มองตาม และมีอารมณ์ร่วมขณะท�าการสอน
การมองสบตาได้
   3.2  ความสามารถในการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกส่วนใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
จ�านวน 26 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล 
จ�านวน 2 คน (ตารางที่ 1) 

1 หมายถึง จ�านวนเด็กที่สามารถมองสบตาในแนวตรงที่อยู่นิ่งด้านหน้าในช่วงเวลาตั้งแต่ 5 วินาทีขึ้นไป  
2 หมายถึง จ�านวนเด็กที่สามารถมองตามวัตถุที่มีการเคล่ือนไหวหรือวัตถุท่ีครูผู้สอนช้ี/หยิบให้ดูในช่วงระยะเวลา 
  ตั้งแต่ 5 วินาทีขึ้นไป  
3 หมายถึง จ�านวนเด็กที่สามารถมีความสนใจร่วมในกิจกรรมการสอนหรือสามารถรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ 
  ของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เช่น สามารถหยุดฟังเม่ือครูขอร้องและสนใจมองในสิ่งที่สอนได้ ถือว่าผ่าน 
  เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล

ตารางที่ 1 ผลของความสามารถในการมองสบตาของเด็กออทิสติก หลังจากการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
  การสอนของครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียน 
  บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 

จ�านวนเด็กออทิสติก 
(คน)

28

ระดับความสามารถในการมองสบตา

ก่อนการจัดการเรียน
การสอนการมองสบตา

1

27

หมายเหตุ

2* คือ เด็กเป็นไข้
และขาดเรียน

2

1

3

0

1

0

2

2*

3

26

หลังการจัดการเรียน
การสอนการมองสบตา
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 โดยพบว่าในระยะก่อนการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีสามารถมองสบตา
 ในแนวตรงท่ีอยู่นิ่งด้านหน้าในช่วงเวลาตั้งแต่ 5 
วินาทีขึ้นไป (ระดับ 1) ในจ�านวนครั้งท่ีต�่า เนื่องจากมี
พฤติกรรมการแยกตัวและมีการเล่นแบบเดิมซ�้าๆ โดย
ไม่ยืดหยุ่นและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อครู 
ผู้สอนใช้กลยุทธ์การขัดจังหวะการเล่นเพ่ือให้เด็กสนใจ
มองสบตาครูในช่วงสัปดาห์แรกของการสอน เด็กจึงมัก
แสดงพฤตกิรรมร้องไห้และก้าวร้าวโวยวายแต่จะเริม่มกีาร
สนใจมองสบตาครูเพิ่มข้ึน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องท�าความ
เข้าใจกับผู้ปกครองในการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม
ที่เหมาะสมร่วมกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และในสัปดาห์ที่ 2-3 เด็ก
ออทิสติกจะเริ่มมีพฤติกรรมสนใจมองสบตาและมองตาม
ครูผู้สอนเมื่อเรียกชื่อเพื่อรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน
และมีความคุ้นเคยกับครูมากข้ึนจนมีความสนใจร่วมใน
การสอนในสปัดาห์ที ่4 แต่ในเดก็ออทสิตกิทีม่รีะดบัความ
สามารถเริ่มต้นจากการมองตาม (ระดับ 2) จะพบว่าเด็ก
ออทิสติกจะเกิดความสนใจร่วมในกิจกรรมการสอนและ
รับรู้อารมณ์ท่ีแสดงออกมาทางสีหน้าและน�้าเสียงของ 
ผู้อื่น (ระดับ 3) ได้เร็วขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2  
 
อภิปรายผล
 จากสภาพปัญหาท่ีพบว่าปัญหาที่ส�าคัญที่สุดใน
การสอนการมองสบตาของเด็กออทิสติกนั้น มิได้เกิด
จากความบกพร่องของเด็กออทิสติกแต่เกิดจากครูผู้สอน
ยังขาดประสบการณ์และความช�านาญในการสอนการ
มองสบตาส�าหรับเด็กออทิติกจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กออทิสติก 
มีความบกพร่องในการมองสบตาที่ต�่ากว่าเด็กปกติใน
วัยเดียวกัน (Postma-Nilsenova et al., 2014; Tell, 
Davidson, & Camras, 2014) และมักจะมีลักษณะการ
มองแบบเหลอืบตาหรอืเอียงคอ (Postma-Nilsenova et 
al., 2014) และมักเกิดร่วมกับปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว
และโวยวาย อันเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการ
ท�างานของสมองส่วน amygdala ท�าให้การเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นได้ช้ากว่าเด็กปกติ (Tanaka et al., 

2012) และความบกพร่องของการบูรณาการระบบ
ประสาทรบัความรูส้กึและการเคลือ่นไหวทีส่่งผลต่อระดบั
การตื่นตัว ความเครียด และวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องจน
เกิดเป็นพฤติกรรมหงุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่าย (Lee, 
Kyeong, Kim, & Cheon, 2016) รวมท้ังปัญหาด้าน
พฤติกรรมซ�้าๆ ร่วมด้วย (Gotham et al., 2013) จึงส่ง
ผลให้เกิดความยากในการจัดการสอนการมองสบตาของ
เด็กออทิสติกซึ่งครูผู้สอนควรต้องมีการพัฒนาองค์ความ
รูข้องตนเองอย่างต่อเนือ่งเพือ่น�าไปใช้ในการสอนการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกต่อไป
 จากผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน
โดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของ
เด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 
ซึ่งมีขั้นตอนของการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการจัดการความรู้ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือและพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์การเป็น 
ส่ิงที่ส�าคัญที่สุด (Saade, Nebebe, & Mak, 2011)  
ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์เพือ่สร้างบทเรยีน แบบทดสอบ และ
รปูแบบนวตักรรมการพฒันาทกัษะการสอนของครผููส้อน
ให้มปีระสทิธภิาพร่วมกนัด้วยความเตม็ใจ (Cheng, 2015; 
Girard & Girard, 2015) รวมทัง้ยงัสร้างตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Khuzaimah 
& Hassan, 2012) และขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกเป็นการแบ่ง
ปันความรู้แฝงเร้นด้านความเข้าใจและการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญภายในหรือ
นอกองค์การมาถ่ายทอดในรูปแบบของความรู้ที่ชัดแจ้ง
โดยอาศัยการบรรยายการเปิดเวทีสนทนา การสาธิต
และสังเกตการสอน เพ่ือวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเนื้อหา 
ปัญหา และวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด ตลอดจนน�าไปปรับปรุง
ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้ (Cheng, 2015) แต่การเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญภายนอก
องค์การเพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นควรเป็น 
ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเปิดกว้างทางความคิดและเข้าใจใน
บริบทการท�างานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้รับข้อมูล
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การแก้ไขปัญหาที่ครบถ้วนและเหมาะสมต่อบริบทของ
องค์การได้ ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมชุดความรู้เรื่อง
การส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกนั้นเป็นการ
ประมวลกลั่นกรองความรู้ชัดแจ้งเกี่ยวกับการสอนการ
มองสบตาของเด็กออทิสติกท่ีได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญให้เป็นความรู้ใหม่อย่าง
เป็นมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลขององค์การไว้อย่างเป็น
ระบบ (Girard & Girard, 2015) เพื่อความสะดวกในการ 
ใช้งานและเผยแพร่ ในรูปแบบมัลติมีเดียความยาว  
13 นาที ที่มีเนื้อหาความรู้เก่ียวกับสาเหตุและลักษณะ
ความบกพร ่องของการมองสบตา ระบบประสาท 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการมองสบตา การปรบัพฤตกิรรมเบือ้งต้น 
เพื่อแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวและโวยวาย เทคนิคและ 
วิธีการสอน และการสังเกตผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการ 
ใช้ยาที่อาจส่งผลต่อการสอนการมองสบตา ระบบการ
ติดต่อสื่อสารร่วมกันของครูผู ้สอน ผู ้ปกครอง และ
จิตแพทย์ เพ่ือน�าไปใช้อบรมพัฒนาครูผู้สอนในข้ันตอน
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนการมอง
สบตาของเด็กออทิสติก” เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้แฝง
เร้นในเชิงของการน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
(Cheng, 2015) โดยอาศัยการสังเกตการสอน ทดลอง
ท�าการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการช่วยเหลือ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในสถานการณ์จริง (Saade et 
al., 2011) เป็นช่วงระยะเวลา 3 วัน เพื่อป้องกันภาวะ
ความเครียดส�าหรับครูผู ้สอนที่ยังขาดประสบการณ์ 
ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและโวยวาย ปัญหา 
การดูแลสุขอนามัยส ่วนตัวของเด็กออทิสติก และ 
การพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล 
ในเวลาท่ีก�าหนดได้ ดังนั้นเมื่อครูได ้รับการพัฒนา 
ความรู้และน�าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อส ่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก เป ็น 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. 
(ยกเว้นวันอาทิตย์) ที่มีการสอนของเด็กออทิสติกกับ 
ครูผู้สอนแบบ 1 : 1 และการสอนร่วมกับกิจกรรมการ 
เล่นท่ีมีการพักและรับประทานอาหารว่างตามความ
เหมาะสมโดยขณะท�าการสอนสามารถแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และการช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ได้ เพื่อ

พัฒนาให้ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพในการควบคุมสมาธิและ
อารมณ์ของตนเอง อดทนต่อความเหนื่อยล้าและปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กออทิสติกได้
 จากผลการใช้รูปแบบของการพัฒนาครูผู้สอน 
โดยใช้การจัดการความรู ้เพื่อส่งเสริมทักษะการมอง
สบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 
พิษณุโลก ในด้านต่างๆ คือ 
 ผลของคุณภาพการสอนของครูผู ้สอนเพื่อ 
ส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกที่ส ่วนใหญ่ 
เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล หลังจาก
การใช้รูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอนโดยใช้การจัดการ 
ความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก 
ในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก โดยเกิด 
ความรูแ้ฝงเร้นในการสอนการมองสบตาของเดก็ออทสิตกิ  
เนื่องจากการจัดการความรู ้สามารถสร้างตระหนักรู ้ 
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของความรู้ แนวความคิด และ
ประสบการณ์ของครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อน�าไป 
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู ้สอนท่ียัง
ขาดประสบการณ์ให้เกิดความช�านาญได้อย่างรวดเร็ว 
และเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (Cheng, 
2015) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู ้ 
และการช่วยเหลือจากผู ้ที่มีประสบการณ์หรือพี่เลี้ยง 
(Saade et al., 2011) และสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์การในการพัฒนากระบวนทางการศึกษา เพ่ิมความ
แม่นย�าในการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีด ี
ที่สุดในการพัฒนาผู ้เรียน ตลอดจนเสริมสร้างความ 
รับผิดชอบของบุคลากรเพื่อน�าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย
และเอาชนะการแข่งขันทางธุรกิจของโรงเรียนได้ 
 ผลของความสามารถในการมองสบตาของเด็ก
ออทิสติกที่ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
และมีเด็ก 2 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ก็มีความสามารถใน
การมองสบตาเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการสอนของครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู ้
เพ่ือส่งเสริมการสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียน 
บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก สามารถบ่งชี้ได้ว่า 
นวัตกรรมชุดความรู ้เรื่องการส่งเสริมการมองสบตา 
ของเด็กออทิสติกมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเด็ก 
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ออทิสติกท่ีมี เ น้ือหาของวิธีการใช ้ เทคนิคการปรับ
พฤติกรรมโดยการชี้น�าด้วยภาษาท่าทางและภาษาพูด 
เพื่อโต้ตอบกับคนใกล้ชิดที่เด็กสนใจอย่างมีความสุข  
(NETwork Interventions, 2009; Carbone et al., 
2013) และมีการร่วมเล่นโดยใช้เสียงและสิ่งของที่เด็ก
สนใจ (Chen, Minson, Schone, & Heinrichs, 2013) 
การลดความรู ้สึกวิตกกังวลหรือกลัวเพื่อป้องกันลด
พฤติกรรมการหลบสายตา (Bhat et al., 2010) รวม
ทั้งยังมีการใช้รางวัลที่เป็นรอยยิ้ม วัตถุ หรือสิ่งของ 
ที่เด็กชอบและคุ้นเคยทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมการ
มองสบตา และการงดรางวัลทันทีเมื่อเด็กไม่สนใจมอง
สบตา ตลอดจนพยายามให้เด็กมองสบตาก่อนออกค�าสั่ง
ทุกครั้ง (Carbone et al., 2013) และให้เด็กออทิสติก
สามารถเคลื่อนไหววัตถุของเล่นได้ด้วยตนเอง (Ewing, 
Pellicano, & Rhodes, 2011) และใช้ภาพเคลื่อนไหว
อย่างช้าๆ เพื่อดึงความสนใจให้เกิดการมองตามได้ 
(Falck-Ytter, 2010) นอกจากนั้นยังมีการแก้ปัญหา 
อันเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการตอบสนอง 
ต่อสิ่งเร้าที่สะดุดตาต�่ากว่าปกติของสมองส่วน right 
anterior insula (Redcay et al., 2012) และการรับรู้ 
อารมณ์ผู ้อื่นที่แสดงออกทางสีหน้าได้ต�่ากว่าเด็กปกต ิ
ในวัยเดียวกัน (Pitskel et al., 2011; Vida et al., 
2013)  จึงจ�าเป็นต้องใช้การกระตุ้นในระดับที่มีความถี ่
ที่มากกว่าเพื่อให้เกิดความสนใจและตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้านั้น (Sepeta et al., 2012) โดยใช้การขัดจังหวะ
การเล่นเพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลง 
เม่ือถูกขัดใจและหันมาสนใจมองสบตาเพื่อรับรู้อารมณ์
ทางลบที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมให้เด็กพยายาม 
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่ได้ (Cygan, Tacikowski,  
Ostaszewski, Chojnicka, & Nowicka, 2014)  
โดยผู้ใหญ่อาจแสดงสีหน้าในลักษณะอารมณ์ไม่พอใจ 
ในบางครัง้เมือ่เดก็ไม่สนใจมองสบตาเพราะจะมผีลกระตุน้ 
ให้เด็กออทิสติกเกิดการมองสบตาได้มากขึ้น (Hutman 
et al., 2012) ซึ่งใช ้การสอนทั้งแบบแยกเดี่ยวกับ 
ครูและประยุกต์การสอนในกิจกรรมกลุ่มสลับกับเล่น 
อย่างอิสระและพักผ่อนตามเวลาที่เป็นกิจวัตรเพื่อมิให้ 

เด็กเกิดความเครียดได้ ดังนั้นหากครูผู ้สอนมีการใช้ 
เทคนิคและวิธีการดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกจึงจะเกิดผล
สัมฤทธิ์กับผู้เรียนได้  
 สรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอนโดยใช ้
การจัดการความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก 
ประกอบด ้ วยขั้ นตอนการสร ้ า งความตระหนั ก 
ถึงความส�าคัญของการจัดการความรู ้ ในโรงเรียน  
การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ การสร้างนวัตกรรมชุดความรู้  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกที่มีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ 
สามารถพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู ้สอนและ 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรน�ารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้
การจัดการความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็ก 
ออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก  
ไปศกึษากบักลุม่ครผููส้อนทีม่คีวามแตกต่างกนัด้านบรบิท
ของโรงเรยีนภาครฐัหรอืพฒันาความรูใ้ห้พีเ่ลีย้งเดก็พกิาร
ต่อไป  
 2. ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูผู ้สอนโดยใช้การจัดการความรู ้ เพื่อส ่งเสริมการ 
มองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ ้านเด็ก 
ซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก ในกลุ่มประชากรเด็กออทิสติก
ที่มีความบกพร่องของการมองสบตาทุกประเภท เพื่อหา
ข้อจ�ากัดและระยะเวลาที่สามารถท�าให้เด็กมีผลการมอง
สบตาผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว  
 3. ค ว ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ก า ร ใช ้ กิ จ ก ร ร ม 
การบูรณาการระบบประสาทรับรู ้และการเคล่ือนไหว 
โดยใช้กิจกรรมการออกก�าลังกายที่อาจส่งผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติและเพิ่มระดับการตื่นตัวของร่างกาย 
เพื่อให้เด็กออทิสติกเกิดความสนใจร่วมในการสอน 
การมองสบตาได้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวของโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้งสามแห่ง จ�านวน 190 คน  
โดยเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากประชากรท้ังหมดท่ีไม่มีความพิการทางสติป ัญญาร่วมด้วยอันอาจมีผลต่อการ 
ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 4 แบบวัด และแบบทดสอบจ�านวน 1 แบบวัด ผลการ
วิจัยพบว่า แบบจ�าลองท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรความรู้เกี่ยวกับอนามัย 
การเจริญพันธุ์ ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ตัวแปร 
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตน 
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยท่ีตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ได้ร้อยละ 67 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และตัวแปรความเช่ือเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางอ้อม 
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ร้อยละ 82
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Abstract
 The aim of this study was to examine a causal structural relationship model of reproductive  
health behavior of female students with mobility impairment in all three Srisangwal schools  
for students with mobility impairment. The samples consisted of 190 female students with  
mobility impairment who do not have intellectual disabilities that may affect their capacity to  
answer questionnaires, recruited from all population. Four questionnaires and a test were used  
for data collection. The results revealed that the model fit to the empirical data; knowledge  
of reproductive health did not directly affect self-efficacy in reproductive health behavior but  
belief of reproductive health and cues to action did. These variables accounted for 67 percent  
of the variance of self-efficacy in reproductive health behavior. Self-efficacy in reproductive  
health behavior directly affected reproductive health behavior and both belief of reproductive  
health and cues to action indirectly affected reproductive health behavior via self-efficacy  
in reproductive health behavior. All variables accounted for 82 percent of the variance of  
reproductive health behavior.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัญหาด้านอนามยัการเจรญิพนัธุเ์ป็นปัญหาส�าคญั
ของสตรีพิการ เนื่องจากสตรีพิการเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาส
ในหลายด้าน ท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ จากการส�ารวจประชากรพิการ โดย
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้ชายพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาร้อยละ 81.6 ส่วนผู้หญิงพิการ ร้อยละ 
70.6 (National Statistical Office, 2012) จะเห็น 
ได้ว่ามีจ�านวนน้อยกว่าซึ่งการที่ผู้หญิงพิการมีการศึกษา
ที่ต�่ากว่า ท�าให้มีโอกาสน้อยกว่าผู ้ชายพิการในการ 
มีงานท�า อันเป็นสาเหตุให้ผู ้หญิงพิการไม่สามารถ 
พึ่งตนเองได้ ท�าให้เกิดการเก็บตัวหรือถูกแยกออกจาก
สังคม และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการในด้านต่างๆ 
รวมทั้งสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์เช่นกัน
 ประเด็นสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่า  
สตรีและเด็กหญิงพิการเป็นกลุ ่มที่มีความเปราะบาง 
และเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด สตรีและเด็กหญิงพิการ
จ�านวนไม่น้อยที่ถูกล่วงละเมิดท้ังทางกาย ทางจิตใจ  
และทางเพศ ผู ้หญิงพิการที่ เป ็นชนกลุ ่มน ้อยหรือ 
เป็นเด็ก มีแนวโน้มถูกกระท�าความรุนแรงมากกว่าผู้หญิง 
พิการท่ัวไป ความรุนแรงที่ เ กิด ข้ึนถูกทับซ ้อนกัน 
หลายชั้น เพราะความเป็นผู้หญิงและความพิการ ซึ่งจะ
เพิ่มความเสี่ยงของการถูกท�าร้ายและรวมทั้งมีข้อจ�ากัด 
ที่จะยุติหรือหนีให้พ้นจากความรุนแรงนั้นๆ มากกว่า 
ผู้หญิงทั่วไป (Sherer, 2006) บ่อยครั้งการกระท�านั้นเกิด
จากคนใกล้ชดิหรอืผูด้แูล ท้ังทีบ้่านและในสถานสงเคราะห์ 
สาเหตุของความยากจน การไม่รู้เท่าทันและการไม่รู้วิธี
การตอบโต้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท�าให้สตรีพิการอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวม
ทัง้คนพกิารและครอบครวัขาดข้อมลูและการตระหนกัถงึ 
ความเส่ียงท่ีจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Groce, 2006)  
เช่นเดียวกับสิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของ
สตรีพิการ เป็นประเด็นที่ถูกละเลยจากครอบครัวและ
สงัคม แม้ประเทศไทยจะมบีรกิารสาธารณสขุด้านอนามัย
การเจริญพันธุ ์ ท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมประชากร 
เป้าหมาย แต่มีข้อจ�ากัดส�าหรับสตรีพิการเมื่อเทียบกับ
บุคคลท่ัวไป เช่น ระบบบริการการวางแผนครอบครัว  

ยังมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของ
คนพิการ ด้านข้อมูล จ�านวนบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่าน 
การอบรมเฉพาะด้านส�าหรับการให้ค�าปรึกษา และ 
การผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ซึ่ง
เมื่อคนพิการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
สรีระร่างกาย อารมณ์ และความต้องการทางเพศตาม
ธรรมชาติเช่นเดียวกับคนทั่วไป การขาดโอกาสทางการ
ศึกษาและเข้าถึงข้อมูลและบริการเรื่องเพศศึกษามีผล
ต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง (Soonthorndhada & 
Lucktong, 2012  as cited in Thongkuay, 2012) ดัง
นัน้ สตรพีกิารจงึเป็นกลุม่ทีส่มควรได้รับโอกาสทีเ่ท่าเทยีม 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านอนามัย 
การเจรญิพนัธุท์ีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของสตรีพิการในแต่ละช่วงอายุ โดยวัยรุ ่นสตรีพิการ
จ�าเป็นต้องได้รับข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกาย
ที่เปล่ียนไป เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับความเปล่ียนแปลง
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่นเดียวกับ 
วัยรุ ่นทั่วไป แต่วัยรุ ่นสตรีพิการอาจต้องได้รับข้อมูล 
ท่ีเพิ่มมากกว่าวัยรุ่นท่ัวไปในด้านการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิด การให้ความรู้และบริการที่เก่ียวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์กับวัยรุ่นนั้นต้องครอบคลุมกลุ่ม
วัยรุ่นสตรีพิการด้วย (World Health Organization 
[WHO], 2009) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงบริการของสตรีพิการ 
ในเรือ่งต่างๆ เช่น การป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ รวมทั้งเพศศึกษา จึงเป็นส่ิงส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะส่งเสรมิให้สตรพีกิารได้เกดิการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม 
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 ในส ่วนหลักสูตรเพศศึกษา Vuttanont ,  
Greenhalgh, Griffin, and  Boynton (2006) พบ
ว่าหลักสูตรและวิธีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนให ้
ความส�าคัญกับประเด็นชีววิทยา เช่น การเปลี่ยนแปลง 
ของร่างกาย ความแตกต่างระหว่างชายและหญงิมากกว่า
การให้ความรู้ที่จ�าเป็นในทางปฏิบัติ เช่น การใช้ถุงยาง
อนามัย การกินยาเม็ดคุมก�าเนิดท่ีถูกวิธี แทบไม่มีการ
สอนเรื่องเก่ียวกับการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ความ
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สัมพันธ์ ทักษะการต่อรอง โดยข้อมูลที่อยู่ในสื่อการสอน 
ไม่ครอบคลุมประเด็นที่นักเรียนต้องการทราบ และ
ช่วงอายุที่นักเรียนจะได้เรียนเพศศึกษาค่อนข้างช้า  
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของวัยรุ่น  
ในประเทศไทยวัยรุ ่นจะเรียนเพศศึกษาเมื่ออายุเฉลี่ย  
14 ปี ในขณะที่วัยรุ่นได้ข้อมูลเร่ืองเพศศึกษาส่วนใหญ่
จากเพ่ือนและสือ่ เช่น อินเตอร์เนต็ ร้อยละ 60 (Tripathi, 
2010) ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้อง หากวัยรุ่นไม่ได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ อาจท�าให้เกิดปัญหา
ทั้งต่อตนเองและสังคม ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มที่ควรได้
รับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์  
โดยเฉพาะวัยรุ ่นสตรีพิการ เนื่องจากเมื่อเข ้าสู ่วัย 
เจริญพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ อารมณ์ และ
ความต้องการทางเพศตามธรรมชาตเิช่นเดยีวกับคนท่ัวไป 
แต่การขาดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล 
เรื่องเพศศึกษา จะมีผลต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง  
ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี พบว่า การเสริม
สร้างหรือปรับเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์จะต้องพิจารณาจากหลากหลายแนวคิด
ประกอบกนั เช่น แนวคดิ Bloom’s Taxonomy แนวคดิ 
Health Belief Model และทฤษฎี Social Cognitive 
Theory เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง
ความจ�าเป็นในการให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัอนามยั
การเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นสตรีที่พิการทางการเคลื่อนไหว  
ซึ่งเป็นกลุ ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะมีพฤติกรรม 
การดูแลตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง
และไม่เหมาะสม โรงเรียนจึงควรมีการพัฒนาหลักสูตร
เพศศึกษาเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสตรีพิการ ทั้งการให้ความ
รู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ จะช่วยเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจและความเช่ือที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของตนเอง  
อันจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะดูแล
ตนเองได้ และท�าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่มีความเหมาะสมได้ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษา
เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิง
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีมีความจ�าเป็นส�าหรับนักเรียน

หญิงท่ีพิการทางการเคลื่อนไหว พบว่า พฤติกรรมการ
ดแูลอนามยัการเจรญิพนัธุข์องวยัรุ่นสตรพีกิารต้องมคีวาม
จ�าเป็นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ แต่มีอีกหลายประการ เช่น การดูแลสุขอนามัย
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเอง และการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ ์
ไม่พงึประสงค์ เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นเรือ่งจ�าเป็นในการ
ทีจ่ะช่วยให้วยัรุน่สตรพีกิารก้าวผ่านช่วงวยันีไ้ด้อย่างมัน่ใจ 
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น และจากการทีผู่ว้จิยั 
เป็นนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในการสอนและท�าวิจัย
เกีย่วกบัคนพกิารและการท�างานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 
และองค์กรคนพิการและผู ้วิจัยเองก็เป็นสตรีพิการ 
เช่นกัน จึงมีความสนใจศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคล่ือนไหวที่ก�าลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษา จะท�าให้ทราบตัวแปรท่ีมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคล่ือนไหว และขนาด
อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ ์ส�าหรับนักเรียนหญิงท่ีพิการทางการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้ดังกล่าวจะเป็นองค ์
ความรู ้ เกี่ยวกับตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส�าคัญที่จะช่วย 
ส่งเสริมหรือปรับเปล่ียนให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคล่ือนไหวเกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
ของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ของ 
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียน 
ศรีสังวาลย์ 

นิยามศัพท์
 นั ก เรี ยนหญิ งที่ พิ การทางการ เคลื่ อนไหว  
หมายถงึ นกัเรียนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ทีม่ข้ีอจ�ากดัในการปฏบิติักจิกรรมต่างๆ ในชีวติประจ�าวนั 



หน้า 66 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม อันเป็น 
ผลมาจากความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถ
ของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ หมายถึง แบบจ�าลอง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่ ความรู  ้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ความเช่ือเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ ์ และส่ิงจูงใจให้ปฏิบัติ ส�าหรับตัวแปร 
คั่นกลาง ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ พฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลือ่นไหว โดยใช้แนวคดิ Bloom’s Taxonomy 
แนวคดิ Health Belief Model ทฤษฎ ีSocial Cognitive 
Theory และศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีปัจจัยเชิงสาเหต ุ
ที่มีความเกี่ยวข ้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจรญิพนัธุ ์โดยอาจเป็นทัง้ปัจจัยจติลกัษณะของบคุคล
และปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัย 
ได ้ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับการท�านาย 
หรือค ้นหาสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ์ ได้แก่ แนวคิด Bloom’s Taxonomy  
ของ Bloom, Englehart, Furst, Hill & Krathwohl  
(1956) แนวคิด Health Bel ief  Model ของ  
Rosenstock, Strecher & Becker (1988) และทฤษฎี 
Social Cognitive Theory ของ Bandura (1986)  
มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในเชิงความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างปัจจัยต่างๆ 
และพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ ในการศึกษาพฤติกรรมการ

ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่า มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้น�าทฤษฎีทั้งสามข้างต้นมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงทฤษฎี
ดังกล่าวก่อให้เกิดการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ ์ ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ 
ความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษา เช่น Rawajai (2011) 
พบว่า ความรู ้ ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยง 
ทางเพศ ส�าหรับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
เช่น Phanthavong (2010) พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศ 
รวมทั้งสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ เช่น Chaikla (2005) พบว่า  
ส่ิงชักน�าให้มีการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�าหรับ
ทฤษฎีทางปัญญาสังคม เช ่น Klatthong (2006)  
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยแต่ละ
ทฤษฎีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์
ทั้งสิ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น�าทฤษฎี
แต ่ละทฤษฎีมาบูรณาการเข ้าด ้วยกัน โดยคาดว ่า 
จะท�าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการใช้เพียง
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง

กรอบแนวคิดการวิจัย
 จากแนวคิดและงานวิจัยข ้างต ้น เห็นได ้ว ่า 
การรับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ์อาจเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างตัวแปร
เชิงสาเหตุอื่นๆ เช่น ความรู้ ความเชื่อ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ 
เป็นต้น กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ 
ท�าให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังภาพที่ 1
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สมมติฐานการวิจัย
 แบบจ�าลองโครงสร ้างความสัมพันธ ์ป ัจจัย 
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี้
 1) การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ ์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม 
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
 2) ความรู ้ เ ก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์  
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ และสิ่งจูงใจ 
ให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ 
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ผ่านการรับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นกัเรียนหญงิ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนศรีสังวาลย์
นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และโรงเรียน 
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทั้งนี้ต ้องไม่มีความพิการทาง 
สตปัิญญาร่วมด้วย อนัอาจมผีลต่อการตอบแบบสอบถาม 
จ�านวนทั้งสิ้น 190 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  
1 ฉบับ โดยในการพัฒนาเครื่องมือได้มีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เป็น 
ผู ้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคนพิการ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
คนพิการเป็นจ�านวนมาก และเป็นผู ้ที่ท�างานร่วมกับ
องค์กรด้านคนพิการอย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
เป็นคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านคนพิการโดยเฉพาะ  
ข้อค�าถามต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.5 ขึน้ไป รวมทัง้ได้ทดสอบค่าอ�านาจจ�าแนกของ
แบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อค�าถามรายข้อกับคะแนน 
รวมทั้งฉบับต้องมีค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ต้ังแต่  
0.2 ขึ้นไป และความยากง่ายของแบบทดสอบต้อง 
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3-0.7 (Choochom, 

ความรู้เกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์

ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์

สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ

การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัย

การเจริญพันธุ์

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2002) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชุดที่  1 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ ์ เป็นความถี่ของการปฏิบัติตนในการ 
กระท�าพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่  
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์โดยทั่วไป การป้องกัน 
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ ์
ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ว่าสามารถด�ารงสภาวะอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ที่ดีบ่อยเพียงใด เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
จ�านวน 14 ข้อ เป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
“บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคยท�าเลย” มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .733
 ชุดที่ 2 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเองว่าตนเองสามารถกระท�าพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นแบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้าง
ข้ึน โดยใช้แนวทางตาม Bandura (2006) จ�านวน 12 
ข้อ เป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด”  
ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .758
 ชุดที่ 3 แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับอนามัย 
การเจริญพันธุ์ เป็นความรู้ความเข้าใจและการน�าไปใช้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยประยุกต์แนวคิด Bloom’s Taxonomy 
และแบบทดสอบความรู ้ทั่วไปเรื่องเพศของ Talbot  
& Langdon (2006) จ�านวน 9 ข้อ เป็นแบบชนิด
จ�ากัดตัวเลือกถูกผิด มีค�าตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว มีค่า 
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .568
 ชุดที่ 4 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ เป็นการรับรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์
ว่าตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค โรคนั้นมีความ
รุนแรงและมผีลกระทบต่อการใช้ชวีติ มกีารรบัรูป้ระโยชน์
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์  
เป ็นแบบวัดที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน จ�านวน 20 ข้อ เป็น
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง  
“ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .896
 ชุดที่ 5 แบบวัดส่ิงจูงใจให้ปฏิบัติ เป็นการรับรู้
ข้อมูลที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการกระท�าพฤติกรรม

การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนท่ีชักจูง
ให้ตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ได้ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 12 ข้อ  
เป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด”  
ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .711

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่อธบิายลกัษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 2. วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั 
(Pearson product moment correlation) ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้
 3. วิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองกับ 
ข้อมลูเชงิประจกัษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ (Relative 
Chi-Square) และค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้แก่ ค่า  
RMSEA ค่า SRMR ดัชนี GFI ดัชนี NFI และดัชนี CFI

ผลการวิจัย
 1. ลั กษณะ เบื้ อ งต ้ นของก ลุ ่ มตั วอย ่ า ง  
กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนหญงิทีพ่กิารทางการเคลือ่นไหว 
จ�านวน 190 คน มีอายุต�่ากว่า 15 ปี จ�านวน 74 คน  
อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 116 คน ส่วนใหญ่ก�าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 114 คน  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.01 ขึ้นไป จ�านวน  
97 คน มีผู ้ปกครองที่ส�าเร็จการศึกษาระดับต�่ากว่า 
ปริญญาตรี จ�านวน 153 คน และผู้ปกครองมีรายได้ 
ต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 121 คน
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร ์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 14 ตัวแปร  
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 
-.145 ถงึ .630 ซึง่ถอืเป็นข้อมลูทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบั
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น และไม่ละเมิด 
ข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นการเกิดปัญหาภาวะร่วม 
เส้นตรง (Multicollinearity) ซ่ึงต้องมีค่าไม่เกิน .85 



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14 หน้า  69

(Kline, 2005)
 3. ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโครงสร้างความ
สัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ เป็นการตรวจสอบแบบจ�าลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเส้นท่ีได้พัฒนาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
จากนั้น จึงท�าการพิจารณาค่าขนาดอิทธิพล
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจ�าลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการ 
ทางการเคลื่อนไหว ยังไม ่สอดคล้องกับข ้อมูลเชิง 
ประจักษ์ (χ2/df=2.771, RMSEA=.097, SRMR=.074, 
GFI=.87, NFI=.87, CFI=.92) ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลให้มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2/df=1.864, 
RMSEA=.068, SRMR=.061, GFI=.92, NFI=.91, 
CFI=.96) จากนั้นจึงได้ประมาณค่าอิทธิพลในแบบ 
จ�าลองปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ ์ ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ได้ผลการประมาณค่า ดังภาพท่ี 2 และ
ตารางที่ 1

ภาพที่ 2 แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว (n=190)

หมายเหตุ: Knowledge = ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
  Belief  = ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
  Influence = สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
  Self-Efficacy = การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
  Behavior = พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

k1

k2

0.38*

0.24

0.60* 0.49*
0.64*

0.39*

0.64*

0.81*

0.34*

0.28*

0.76* Knowledge

be1

s1 s1 s1

Behavior2
be2

be3

be4

0.76*

0.78*

0.72*

0.15*

Belief Self-efficacy Behavior

i2

i1

0.61*

0.83* Influence

R2=0.67

R2=0.67

*p<.05

0.86*

Behavior1

Behavior3
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 จากค่าขนาดอิทธิพลดังภาพประกอบ 2 และ
ตาราง 1 สามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้
 1. แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
 2. สมมติฐานการวิจัย “การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์มีอิทธิพล 
ทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์” 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางตรง 
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธพิล เท่ากับ .86 ดงันัน้ จงึสนบัสนนุสมมติฐานการวิจัย
 3. สมมติฐานการวจิยั “ความรูเ้กีย่วกบัอนามยั
การเจริญพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 
และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ 
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ ์  ผ ่านการรับรู ้ความสามารถของตน 
ในการดแูลอนามยัการเจริญพนัธุ”์ ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
พบว่า ความรู ้ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ ไม ่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการ

ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ 
  พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว (n=190)

หมายเหตุ: *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, DE=อิทธิพลทางตรง, IE=อิทธิพลทางอ้อม, TE=อิทธิพลรวม

ตัวแปรเชิงสาเหตุ

ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
การรับรู้ความสามารถของตน

ตัวแปรผล

การรับรู้ความสามารถ
ของตน

DE

 0.24
 0.34*
 0.28*

-

DE

-
-
-

 0.86*

พฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

IE

-
-
-
-

IE

 0.20
 0.29*
 0.24*

-

TE

 0.24
 0.34*
 0.28*

-

TE

 0.20
 0.29*
 0.24*
 0.86*

ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ และไม่มีอิทธิพลทางอ้อม 
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการ 
รับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ ส่วนความเช่ือเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์  
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ความสามารถของตน 
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการ 
รับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ 
เจริญพันธุ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .34 และ .29 ตามล�าดับ 
และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ 
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจริญพันธุ ์ ผ่านการรับรู ้ความสามารถของตนใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .28  
และ .24 ตามล�าดับ

อภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่า แบบจ�าลองสมมติฐานที่ผู้วิจัย 
ได ้พัฒนาข้ึน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
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 1. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ ์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จากผลการวิจัยพบว่า 
การรับรู ้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สอดคล้องกับ
หลายการศึกษา ได้แก่ Pitakwasin (2005) พบว่าการ 
รับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังพบ 
ว ่าการรับรู ้ความสามารถของตนสามารถท�านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ (Pimthong, 2011) 
และ Charanasri (2003) พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
อนามยัการเจรญิพนัธุข์องวัยรุน่หญงิ และสามารถท�านาย 
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ได ้ แสดง 
ให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่มีอิทธิพลโดยตรงต ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย 
การเจรญิพนัธุ ์สอดคล้องกบัแนวคดิการรับรูค้วามสามารถ 
ของตน (Bandura, 2000) มีหลกัการว่าความเชือ่ในความ
สามารถของตนเองจะเป็นตัวตัดสินว่าบุคคลจะสามารถ
กระท�าพฤติกรรมใดๆ ได้หรือไม่ การที่บุคคลใดมีการ 
รับรู ้ความสามารถของตนต่อการกระท�าพฤติกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะกระท�า
พฤติกรรมน้ันสูง แต่ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการกระท�าพฤติกรรมนั้นต�่า บุคคลก็มีแนวโน้ม
ทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมนัน้ต�า่ หรอือาจไม่ท�าพฤตกิรรมนัน้ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
แสดงให้เห็นว่า การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิด
ความเชื่อมั่นที่จะแสดงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ สอดคล้องกับ O’Keeffe,  
Nesselhof-Kendall, and Baum (1990) ที่กล่าวว่า  
ข้อมูลข่าวสารน้ันมีความจ�าเป็น แต่ข ้อมูลข่าวสาร 
เพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้ เนื่องจากตัวแปรสังเกตความรู้ความเข้าใจ
มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบทีต่�า่ เป็นไปได้ว่า การวดัความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ระลึก การจ�าสาระส�าคัญ มีความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายได้ ซ่ึงการวัดพฤติกรรมดังกล่าว ยังไปไม่ถึง 
ระดับความรู้ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้  
ควรมีการวัดตั้งแต่ระดับการน�าไปใช้ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตามแนวคิดการจัด
ระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษา (Bloom et al., 
1956)
 3. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ความสามารถของตน 
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีอิทธิพลทางอ้อม 
ต ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ผ ่าน 
การรับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ของความเชือ่เกีย่วกบัอนามยัการเจรญิพนัธุก์บัพฤตกิรรม 
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ ทั้งนี้ ความเชื่อไม่ใช่ 
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงท�าให้เกิดพฤติกรรม แต่เป็นเพียง
ปัจจัยโดยอ้อมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ ์ โดยส่งผ่านการรับรู ้ความสามารถของตน 
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ โดยเมื่อนักเรียนม ี
ความเช่ือเก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ ทั้งรับรู ้ว ่า 
ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัย 
การเจริญพันธุ์ รับรู้ว่าโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์  
มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการ 
ด�าเนินชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใด รับรู้ว่าการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์นั้นเป็นการกระท�าที่ดี มีประโยชน์ 
และเหมาะสมที่จะท�าให้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับอนามัย 
การเจริญพันธุ ์ และรับรู ้อุปสรรคที่อาจขัดขวางการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีการ
รับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ โดยแบบแผน
ความเชื่อทางสุขภาพจะเกิดประโยชน์ได ้มากที่สุด 
เมือ่น�าไปประยกุต์ใช้กบัพฤตกิรรมต่างๆ ทีต้่องการพฒันา  
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ที่มุ ่งเน้นวิธีการป้องกัน เช่น การคัดกรองและการมี
ภูมิคุ ้มกัน เป็นต้น ประโยชน์ของรูปแบบนี้คือ มุ ่งให ้
ความส�าคัญกับความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพของบุคคล
และความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้จาก
การกระท�าเพื่อป้องกันหรือพัฒนาสุขภาพ งานวิจัย 
ในอดีตได้ชี้แนะว่า การเปลี่ยนแปลงในความเช่ือต่างๆ 
สามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานะ
ทางด้านสุขภาพด้วย (Davies & Macdowall, 2006) 
ดังนั้น พฤติกรรมสุขภาพหนึ่งๆ จะปรับเปลี่ยนได้ด้วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคล โดยเร่ิมจากบุคคล 
มีความเชื่ อ เกี่ ยวกับสุขภาพ ก ่อให ้ เกิดการ รับรู ้ 
ความสามารถของตนในการดูแลหรือป้องกันตนเอง 
จากโรค ซึ่งจะท�าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลหรือป้องกัน
โรคต่อไป ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tshuma,  
Muloongo, Nkwei, Alaba, Meera, Mokgobi, and 
Nyasulu, 2017) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน
เป็นตวัแปรคัน่กลางความสมัพนัธ์ระหว่างแบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
ซึ่ งแสดงให ้ เห็นว ่า ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ 
เจริญพันธุ ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล 
อนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตน
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
 4. สิ่งจูงใจให ้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงต ่อ
การรับรู ้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ 
เจริญพันธุ์ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู ้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ ์ แสดงให้เห็นว่า  
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่มีอิทธิพล สอดคล้องกับแนวคิด Health belief  
Model (Rosenstock et al., 1988) ระบุว่าสิ่งจูงใจ 
ให้ปฎิบัติ (Cues to actions) เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่เข้ามาสนับสนุนหรือขัดขวางให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ 
ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท�าพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคล ในที่นี้ คือ การสนับสนุนทางสังคม และ
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน เป็นต้น สอดคล้องกับ Berg,  
King, Butler, Pham, Palmer, and Wiebe (2011) 

และ Cosansu & Erdogan (2014) พบว่า ตวัแปรสิง่จงูใจ 
ให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพตนเอง โดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตน 
ในการดูแลสุขภาพ จะเห็นได ้ว ่า หากนักเรียนที่มี 
การสนับสนุนทางสังคมจากครูผู้ดูแล และมีอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนมาก โดยครูผู้ดูแลเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด 
กับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ชีวิต 
อยู่ในโรงเรียนเป็นหลัก เป็นผู้ที่คอยอ�านวยความสะดวก 
และให้ความช่วยเหลือ ในลักษณะของการสนับสนุน 
ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งมีการคบเพื่อน
ที่มีการกระท�าแต่สิ่งท่ีดีมีประโยชน์ เนื่องจากในวัยนี้  
การท�าตามกลุม่เพือ่นเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัจะมส่ีวนส�าคญั
ทีช่่วยให้สามารถดูแลอนามยัการเจรญิพนัธุไ์ด้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
 1. พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคล่ือนไหว มีสาเหตุ 
มาจากปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง 
และทางอ ้อมต ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ 
เจริญพันธุ ์ ดังนั้น ครูอาจารย์ และผู ้ที่เกี่ยวข้องกับ 
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีหน ้าที่ 
รับผิดชอบในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ควรได้น�าผลการศกึษาทีส่�าคญั
ในครัง้นีไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ ด้วยการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลและป้องกันด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ ์  โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 
ปรับ เป ล่ียนพฤติกรรม ประกอบด ้วย การรับรู  ้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์  
ซึ่งเป ็นตัวแปรอิทธิพลทางตรงที่มีผลต่อพฤติกรรม 
ในครั้งนี้ โดยจัดโปรแกรมร่วมกับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลอ้อม
ตัวอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์  
ให้สอดแทรกไปในรายวิชาสุขศึกษา เป็นต้น เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าใจว่าโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น
มีความเสี่ยงและความรุนแรงมากน้อยเพียงใด รวมทั้ง 
ให ้มองเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น และอุปสรรค 
ที่ขัดขวาง รวมทั้งเน้นสนับสนุนทางสังคมและการใช้วิธี
เพื่อนช่วยเหลือเพื่อน จะท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจและ
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มีการปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้น
 2. ควรน�าผลการวิจยัทีไ่ด้น�าเสนอต่อหน่วยงาน
ที่สนับสนุนช่วยเหลือวัยรุ่นสตรีพิการ เพื่อประสานงาน 
กับหน่วยงานสาธารณสุขในการจัดการให้ความรู ้กับ 
กลุ ่มวัยรุ ่นสตรีพิการทางการเคลื่อนไหวในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกวิธี และสนับสนุนให้มีการ 
เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้มากข้ึน วัยรุ่นสตรี
พิการจะได้มีความรู้เข้าใจ ความต้องการ และการเรียนรู ้
เ ก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ได ้อย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภูมิคุ ้มกันในการดูแล 
ตนเองและป้องกันตนเองจากภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได้จากทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 3. เนื่องจากในบริบทครั้งนี้ เป็นบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีเฉพาะแต่นักเรียนพิการเท่านั้น ซึ่งอาจจะ 
มีความแตกต่างกันไปในบริบทของโรงเรียนเรียนร่วม  
ซึ่งนักเรียนจะได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกับนักเรียน 
ที่ไม่พิการ จึงท�าให้เด็กพิการในโรงเรียนเรียนเฉพาะด้าน
ความพิการเกิดความเสียเปรียบ แบบจ�าลองที่ใช้ในการ 
วิจัยคร้ังนี้ อาจมีข้อจ�ากัดในการจะน�ามาใช้อธิบาย 
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บทคัดย่อ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาสือ่มลัตมิเีดยีการเตรยีมตอขาใต้เข่าด้วยการพนัผ้ายดื ก่อนการท�าอปุกรณ์
เทียม และมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยเลือกกลุ่ม 
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการผ่าตัดขาระดับใต้เข่า จ�านวน 35 ราย ที่มีแผลผ่าตัดที่แห้งสนิท  
และเข้ารับบริการในงานกิจกรรมบ�าบัด โรงพยาบาลล�าปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย ได้ใช้หลักการของ ADDIE MODEL ซึ่งสามารถพัฒนาส่ือออกมาในรูปแบบแผ่นพับท่ีมีคิวอาร์โค้ดแสดง
ขั้นตอนการพันผ้ายืดในรูปแบบของวิดีทัศน์ โดยได้ประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�า
อุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ก่อนการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง พบว่าคะแนนเฉลี่ย 
ด้านคุณภาพของเครื่องมือมีค่า 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และค�านวณหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย  
จากสูตรประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) ซ่ึงได้ผลโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน คือ 84.00/83.89 ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 และได้รับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.03 ซึ่งอยู ่
ในระดับมีความพึงพอใจมาก จากผลวิจัยในครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะการท�ากิจวัตรประจ�าวันในด้านอื่น และลดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ผิดวิธี
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Abstract
 This study aims to develop multimedia of preparing the stump below the knee prosthetic  
device by bandaging. Quality, satisfaction of patients and their relatives in multimedia were  
assessed. The sample was selected from 35 patients with undergoing knee surgery who attended  
the occupational therapy at Lampang Hospital during June-August 2016. The principle of ADDIE  
model was used to develop the multimedia, which make the media in the form of a brochure with 
QR code shown the bandaging process in the form of video. The quality of the multimedia was 
evaluated by three experts before applying to the real situation. Tool’s Mean score was 4.18 out  
of 5 point, at a good level. Results of calculating the efficiency on the multimedia from process  
efficiency formula (E

1
) and the efficiency of the results (E

2
) was 84.00/83.89 (standard score:  

80/80). The overall satisfaction was 4.03 which at the criterion of very satisfaction. The results of  
this research can be applied as a guideline for the development of self-learning media to practice 
daily living skills in other fields and reduce the problem of care patients in the wrong way.

Keywords: Multimedia, Preparing the stump, Bandaging
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัจจุบันมีผู ้พิการจ�านวนมากในประเทศไทย  
ไม ่ว ่าจะเป ็น อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนหรือขาขาด  
ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลผู้พิการของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและ
มีบัตรประจ�าตัวผู ้พิการทั่วประเทศเป ็นจ�านวนถึง 
1,456,213 คน (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2557) 
โดยพบผู ้พิการขาขาดประมาณ 50,000 คน และ 
เกือบ 20,000 คน ที่ยังไม่ได้รับบริการขาเทียม คิดเป็น 
ร้อยละ 40 (Department of empowerment of  
persons with disability, 2014) ซึ่งส่งผลต่อการ 
ด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ท�าให้เกดิภาวะพงึพงิ ญาตต้ิองดแูล 
ให้ความช่วยเหลือ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษามากข้ึน อีกท้ังยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในสังคม เช่น ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และไม่รับ
เข้าท�างาน เป็นต้น
 จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว ่ า  
มีผู ้พิการท่ีต ้องถูกตัดขาประมาณปีละ 3,500 คน  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการถูกตัดขานั้นแตกต่างกันใน
แต่ละช่วงอายุ กล่าวคือ ในวัยเด็กเกิดจากความผิดปกติ
แต่ก�าเนิด วัยรุ่นเกิดจากอุบัติเหตุจราจร วัยชรามักเกิด
จากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความผิดปกติ
ของหลอดเลือด ดังนั้นขาเทียมจึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ 
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับผู้พิการที่ถูกตัดขา เพื่อให้
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างคนทั่วไป ในประเทศไทยมีการ
ใช้ขาเทียมระดับใต้เข่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รอง 
ลงมาคือระดับเหนือเข่า ร้อยละ 32 และระดับเข่า 
ร้อยละ 3 ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล�้า
ในกลุ่มผู้พิการโดยได้ก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และความคุม้ครองคนพกิาร เพือ่ให้ได้รบับรกิาร
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เครือ่งช่วย
คนพิการตลอดจนส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิเพือ่ให้ผูพ้กิารมขีาเทยีมทีเ่พยีงพอและทัว่ถงึ 
(Strategy and planning division, 2015)
 สิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้พิการขาขาดที่ต้องได้รับการ
แก้ไขไปพร้อมกนั ๆ  กบัขาเทียม คอืการฟ้ืนฟูทางกจิกรรม
บ�าบดัเพือ่น�าไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ และสามารถพฒันา

ศักยภาพของตนเองให้ไปถึงขีดสุด เร่ิมตั้งแต่การให ้
ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู ้ป่วยและครอบครัวทาง
บวก การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีการให้ความรู้  
ฝึกทักษะการเตรียมตอขาก่อนผลิตขาเทียม ฝึกทักษะ
การใช้ขาเทียมที่ถูกต้อง รวมทั้งปรับความเชื่อ ทัศนคติ
ให้แก่ผู้ป่วย และทักษะท่ีจ�าเป็น เพื่อป้องกันความเส่ียง 
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได ้ การส่งเสริม 
ให้ผู ้ป่วยและญาติได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เพื่อการ 
เรียนรู้ เช่น เอกสาร ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการวิจัย 
ที่น่าเชื่อถือและสื่อต่างๆ โดยขั้นตอนการเตรียมตอขา 
ก่อนการใส่อุปกรณ์ขาเทียมนั้นเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญ  
เพราะหากสภาพตอขามีขนาดไม่คงที่ มีอาการบวม
หรือเป็นแผล จะส่งผลท�าให้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เทียม
ได้ มีการศึกษาที่ผ่านมาเปรียบเทียบการสอนพันตอขา
ระหว่างการใช้สื่อมัลติมีเดียและการสอนจากพยาบาล 
พบว่ามีความพึงพอใจจากการสอนจากพยาบาลมากกว่า
การใช้สื่อมัลติมีเดียแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ   
เนื่องจากผู ้ป่วยที่สูญเสียขา ส่วนใหญ่มีความเครียด  
วิตกกังวลจึงมีความต้องการที่จะพูดคุย ปรึกษากับ 
ผู ้ เชี่ยวชาญ (Phokhwang, 2010) แต ่เนื่องจาก 
โรงพยาบาลล�าปางเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ดแูลผูป่้วย
ทั่วทั้งล�าปางและเขตภาคเหนือตอนบน ไม่สามารถนัด 
ผู ้ป่วยได้บ่อยครั้งจากการเดินทางที่ยากล�าบากและ 
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การผลิตสื่อการสอนวิธีการพัน 
ตอขาจึงมีความจ�าเป็น เพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถเรียนรู ้
วิธีการพันตอขาและปฏิบัติตามได้ตามจ�านวนครั้งท่ี
ต้องการ โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการพันตอขา ลดการผิดรูปของ 
ตอขา ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ 
ของ รูป ค�าอธิบายและวิดีทัศน์ (Video) ที่ท�าให้เห็นภาพ
ขั้นตอนที่ชัดเจน จะเป็นสิ่งช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล เข้าใจ
วิธีการพันตอขาได้ถูกต้องมากขึ้น 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมตอขา 
ใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
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 2. เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สือ่มลัตมิเีดยี การเตรยีมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู ้ป่วยและ
ญาติที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�า
อุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด

นิยามศัพท์
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือ
ความประทับใจ ความชื่นชมของผู้ป่วย และญาติ ที่มีต่อ
สือ่มลัตมิเีดยี การเตรยีมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด
 สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพ 
วีดิทัศน์ ท่ีผสมผสาน ภาพ (Picture)  และข้อความ  
(Text) อธิบาย และ แผ่นพับ มีรูปภาพอธิบายขั้นตอน 
การพันผ้ายืด วิธีการดูแล และคิวอาร์โค้ด (QR code) 
เพื่อเข้าถึงภาพวีดิทัศน์ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง คะแนนความถูกต้อง 
ในการพันผ้ายืด ของผู ้ป ่วยและญาติ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยจากขณะที่ผู้ป่วยและญาติฝึกการพันผ้ายืดด้วยสื่อ
มัลติมีเดียและคะแนนความถูกต้องในการพันผ้ายืดหลัง
ฝึกไม่ต�่ากว่า 80/80 (Brahmawong, 2013)
 80 ตัวแรก ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) 

หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คะแนนความ
ถูกต้องในการพันผ้ายืดขณะฝึกการพันผ้ายืดด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย
 80 ตัวหลัง ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ (E

2
)  

หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คะแนนความถูกต้อง
ในการพันผ้ายืดหลังฝึกการพันผ้ายืดด้วยสื่อมัลติมีเดีย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรเข้าร่วมในการท�าวจิยั คอื ผูป่้วยทีส่่งมา
ฝึกพันตอขา ที่งานกิจกรรมบ�าบัด โรงพยาบาลล�าปาง
 กลุม่ตวัอย่างในการท�าวิจยั ได้จากการสุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ตรงกับ 
กลุ่มประชากรมากท่ีสุด ในการหาประสิทธิภาพ และ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ โดยผู้วิจัยเลือกจาก 
ผู้ป่วยและญาติที่ส่งมาฝึกพันตอขา ที่งานกิจกรรมบ�าบัด 
ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2559 จ�านวน 35 ราย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยเร่ือง การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การเตรียม 
ตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด  
ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
 1. ส่ือมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�า
อุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด 
 2. แบบประเมินคณุภาพของส่ือมัลตมีิเดีย การเต
รียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
 3. แบบการให ้คะแนนการพันผ ้ าด ้วยสื่ อ
มัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต ่อสื่ อ
มัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด

 วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่า
ก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด มีขั้นตอนในการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดย ใช้หลักการของ ADDIE MODEL 
(Brason, 2014)  โดยแบ่งขั้นตอน ดังนี้
 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
 - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตอขา
ด้วยการพันผ้ายืด
 - วิเคราะห์เนื้อหา และรวบรวมข้อมูลให้
ครอบคลุม 
 - ศึกษาและวิเคราะห์โปรแกรม ในการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 
 - ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการน�าเสนอ  
ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากร
 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 
 - แบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็นหัวข้อวิธีการเตรียม
ผ้ายืด การพันผ้ายืด การดูแลผ้ายืด และแบ่งขั้นตอนการ
พันผ้าออกมาเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 
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 - ออกแบบรูปแบบการน�าเสนอโดยแบ่งเป็น  
วิดีโอ และแผ่นพับที่มี QR code ส�าหรับเปิดวิดีโอ  
เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเปิดดูวิดีโอได ้เองและ
ครอบคลุมในกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ไม่ถนัดในการเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต
 3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
 - ถ่ายภาพขั้นตอนการเตรียมผ้ายืด การพัน 
ผ้ายืด เขียนข้อความอธิบายขั้นตอนการพันผ้ายืด ให้ตรง
กับภาพประกอบในแต่ละภาพ เพื่อให้สื่อความหมาย 
ชัดเจนและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ
 - สร้างสือ่มลัตมิเีดยีการเตรยีมตอขาใต้เข่าก่อน
ท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด จัดท�าวิดีโอ ตัดต่อ 
และใส่ข้อความประกอบ
 - น�าวิดีโอที่ผลิตเสร็จ Upload ลง You tube 
แล้วน�า Link ของวิดีโอไปสร้าง QR code 
 - จดัท�าแผ่นพบัดงัภาพท่ี 1 : อธบิายโดยใช้ภาพ 
ค�าอธิบายเช่นเดียวกับในวิดีโอ และน�า QR code มาใส่
ลงในแผ่นพับสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อน
ท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์
แล้วและให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล ้านนา 
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์สาขาสาธารณสุขชุมชน 
มหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา และรปูแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญแนะน�าให้ปรับปรงุสือ่
ให้ลดระยะเวลาค้างในแต่ละภาพลง เพ่ือความต่อเนื่อง  

ผู้วจิยัจงึได้น�าส่ือมาปรับและแก้ไข แล้วจงึน�าไปด�าเนนิการ
เพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมขณะฝึกผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด โดยทดลองใช้กับผู้ป่วยและญาติที่มา
รับการสอนการดูแลตอขา ซึ่งใช้แบบคัดกรองพฤติกรรม
ความสนใจโดยมีคะแนน 1-5 โดยแบ่งเกณฑ์ดังนี้
 - 5 คะแนน สนใจมากที่สุด
 - 4 คะแนน สนใจมาก
 - 3 คะแนน สนใจปานกลาง
 - 2 คะแนน สนใจน้อย
 - 1 คะแนน สนใจน้อยที่สุด
 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวโน้มของประสิทธิภาพของ
ส่ือมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์
เทยีมด้วยการพนัผ้ายดื และเป็นการตรวจหาข้อบกพร่อง 
ในด้านต่างๆ เพื่อน�ามาปรับปรุง แก้ไข โดยน�าสื่อที่ได้รับ 
การแก้ไขจากข้ันตอนที่ 1 ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยและ 
ญาติจ�านวน 5 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพัน
ผ้ายืด โดยทดลองใช้กับผู้ป่วยและญาติ จ�านวน 35 คน 
ใช้วธิดี�าเนนิการเช่นเดยีวกบัขัน้ตอนที ่2 และเพิม่ให้ผูป่้วย
และญาติท�าแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดีย 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืด เพ่ือประเมินความคิดเห็นและความรู้สึกของ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
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ภาพที่ 1 แผ่นพับสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้ เรื่อง การพันตอขาระดับใต้เข่า สามารถสรุปสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
 1. การประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมี เดีย  
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพัน
ผ้ายดื และการสอบถามความพึงพอใจท่ีมต่ีอสือ่มลัตมีิเดยี 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืด ใช้การหาค่าเฉลี่ย โดยเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค�าถามดังนี้
 คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ ระดบัมากทีส่ดุ
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก
 คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ ระดบัปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย
 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัน้อยท่ีสดุ
 2. การหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมี เดีย 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ
พันผ้ายืด ใช้สูตร การค�านวณหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E

1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) : E

1
/

E
2
 (Promwong, 1977)

ผลการวิจัย
 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมี เดีย 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ
พันผ้ายืด
 ในการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยี
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืด ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน และได้สร้าง QR code  
เพื่อให้เข ้าถึงสื่อวีดิทัศน์ได ้ ได ้มีการด�าเนินการหา
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่า
ก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด โดยแบ่งเป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี้
 การทดลองข้ันที่ 1 น�าสื่อมัลติมีเดียการเตรียม 
ตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด  
ไปทดลองกับญาติของคนไข้ท่ีมารับการสอนพันผ้ายืด  
จากการสอบถาม พบว่า ต้องการให้เพิ่มรายละเอียด 
ขั้นตอนการพันให้ละเอียดขึ้น ลดระยะเวลาของแต่ละ

ภาพลง ให้มีหัวข้อแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
 การทดลองขั้นที่ 2 น�าสื่อมัลติมีเดียการเตรียม 
ตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด  
ไปทดลองกับผู ้ป่วยและญาติที่มารับการสอนการพัน 
ผ้ายืด จ�านวน 5 คน ในการทดลองขณะที่ผู ้ป่วยและ 
ญาติฝึกการพันผ้ายืดด้วยส่ือมัลติมีเดีย ผู้วิจัยให้คะแนน
ความถูกต้องในการพันผ้ายืดด้วย เพื่อน�าผลมาหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ให้เวลาในการฝึกการ 
พันผ้ายืดด้วยสื่อมัลติมีเดีย 10 นาที ให้ผู้ป่วยและญาติ 
พันผ้ายดืหลังการฝึกโดยผู้วจิยัให้คะแนนความถูกต้องหลัง
การฝึก เพื่อน�าผลมาหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดย 
ผู้วิจัยได้มีการสังเกตและพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติขณะ
สอนพันผ้ายืดด้วยสื่อมัลติมีเดีย และได้มีการสอบถาม
ความพึงพอใจโดยใช้ Visual analog scale ให้ผู้ป่วย 
และญาติเลือกโดยมีคะแนน 0-10 และรูปภาพประกอบ 
ผลการประเมนิพบว่าค่าเฉลีย่เท่ากบั 8.5 คะแนนจากเตม็ 
10 คะแนนและผลการประเมนิคณุภาพของสือ่มลัตมิเีดีย
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืดโดยผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน พบว่าคะแนน
เฉลี่ยด้านคุณภาพโดยรวมเท่ากับ 4.18 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
และเมื่อวิเคราะห์คุณภาพรายด้าน สรุปได้ดังนี้
 ด้านการออกแบบ พบว่า มีคณุภาพโดยรวมเท่ากบั 
4.17 อยูใ่นระดับด ีคอื ความเหมาะสมของวธิกีารน�าเสนอ 
อยู่ในระดับดี ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ 
อยู่ในระดับดี ความถูกต้องด้านเนื้อหาของส่ือมัลติมีเดีย 
อยู่ในระดับดีมาก และความเหมาะสมด้านระยะเวลา
การน�าเสนอ อยู่ในระดับปานกลาง
 ด้านตัวอักษรและภาพ พบว่า มีคุณภาพโดยรวม
เท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับดี คือ ความเหมาะสมของภาพ
ในการสือ่ความหมาย อยูใ่นระดบัดมีาก คณุภาพของภาพ
ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับดีความสัมพันธ์
ระหว่างภาพกับค�าบรรยาย อยู ่ในระดับดี และความ 
ถูกต้องของภาษาบรรยาย อยู่ในระดับดี
 ด้านการใช้ผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่า มีคุณภาพ 
โดยรวมเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับ ดี คือ ความสะดวก
ในการเข้าถึงส่ือมัลติมีเดียผ่านคิวอาร์โค้ด อยู่ในระดับดี  
ความถูกต้องของคิวอาร์โค้ด อยู ่ในระดับดีมาก และ
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คุณภาพสื่อมัลติมีเดียจากการผ่านคิวอาร์โค้ด อยู ่ใน
ระดับดี
 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมี เดีย 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ
พันผ้ายืด
 ในการวเิคราะห์หาประสทิธิภาพของสือ่มลัตมีิเดยี
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 

 การทดลองขั้นที่ 3 น�าสื่อมัลติมีเดียการเตรียม
ตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืดไป
ทดลองกับผู้ป่วยและญาติที่มารับการสอนการพันผ้ายืด 
จ�านวน 35 คน โดยใช้วิธีการเหมือนการทดลองขั้นท่ี 2 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาติ ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อน
ท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
 การประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อสื่อมัลติมีเดีย
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 

พันผ้ายืด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และได้สร้าง QR code 
เพื่อให้เข้าถึงสื่อได้ ได้มีการด�าเนินการหาประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์
เทียมด้วยการพันผ้ายืด ซ่ึงได้ผลของประสิทธิภาพแสดง
ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าประสิทธิภาพส่ือมัลติมีเดีย
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืดเท่ากับ 87.20/86.40

ได้ผลประสิทธิภาพแสดงดังตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่า
ประสทิธภิาพสือ่มลัตมิเีดยีการเตรยีมตอขาใต้เข่าก่อนท�า
อุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืดเท่ากับ 84.00/83.89

พันผ้ายืด เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของ
กลุ่มตัวอย่างหลังจากฝึกพันตอขาผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดย
กลุ ่มตัวอย่างเป็นผู ้ป่วยส่งมาเตรียมตอขา และญาติ 
จ�านวน 35 คน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด  
  ไปทดลองกับผู้ป่วยและญาติที่มารับการสอนการพันผ้ายืด จ�านวน 5 คน 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด  
  ไปทดลองกับผู้ป่วยและญาติที่มารับการสอนการพันผ้ายืด จ�านวน 35 คน 

รายการ

รายการ

คะแนนทดสอบระหว่างฝึก (E
1
)

คะแนนทดสอบหลังฝึก (E
2
)

คะแนนทดสอบระหว่างฝึก (E
1
)

คะแนนทดสอบหลังฝึก (E
2
)

จ�านวน

จ�านวน

5
5

35
35

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

125
125

875
875

คะแนนรวม

คะแนนรวม

109
108

735
735

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

87.20
86.40

84.00
83.89



หน้า 84 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย

หัวข้อการประเมิน

การให้ความรู้ของสื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียท�าให้รู้วิธีเตรียมผ้ายืด
สื่อมัลติมีเดียท�าให้รู้ขั้นตอนการพันผ้ายืด
สื่อมัลติมีเดียท�าให้รู้วิธีการดูแลผ้ายืด
สื่อมัลติมีเดียช่วยให้เข้าใจวิธีการพันผ้ายืด
สื่อมัลติมีเดียช่วยให้ทบทวนวิธีการพันผ้ายืด
ใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยอธิบายต่อผู้ดูแลคนอื่นได้
สื่อมัลติมีเดียท�าให้สามารถเรียนรู้วิธีการพันผ้ายืดได้สะดวกมากขึ้น
ความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย
สามารถเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียได้สะดวก รวดเร็ว
ง่ายต่อการใช้งาน
ง่ายต่อการท�าความเข้าใจวิธีการพันผ้า
ประหยัดเวลาในการอธิบายขั้นตอน
สะดวกต่อการทบทวนวิธีการพันผ้า
มีความแปลกใหม่
ความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดีย

รวม

M

4.08
4.00
4.11
4.34
3.97
4.03
3.89
4.23
3.98
3.77
3.91
4.17
4.03
3.91
4.00
4.06

4.03

SD

0.76
0.69
0.76
0.77
0.98
0.57
0.87
0.60
0.79
0.94
0.92
0.71
0.62
0.92
0.69
0.68

0.78

ระดับความพึงพอใจ

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

มีความพึงพอใจมาก

 จากตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อสื่อมัลติมีเดีย  โดยกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 35 คนพบว่า
ความพงึพอใจโดยรวมเท่ากบั 4.03 ซึง่อยูใ่นระดบัมคีวาม
พึงพอใจมาก และเมื่อวิเคราะห์คุณภาพรายด้าน สรุปได้
ดังนี้
 ด ้านการให้ความรู ้ของส่ือมัลติมีเดีย พบว่า  
มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมาก โดยในหัวข้อย่อยได้ระดับความพึงพอใจมาก
ในทุกหัวข้อ  
 ด้านความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย พบว่า ม ี
คณุภาพโดยรวมเท่ากับ 3.98 อยูใ่นระดบัมคีวามพงึพอใจ 
มาก และในทุกหัวข้อย่อยมีระดับความพึงพอใจมาก

อภิปรายและข้อเสนอแนะ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาสือ่มลัตมิเีดีย
การเตรียมตอขาใต้เข่าด้วยการพันผ้ายืด ก่อนการท�า
อุปกรณ์เทียม และมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อสื่อมัลติมีเดีย จาก
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�า

อุปกรณ์ขาเทียมด้วยการพันผ้ายืด ที่สร้างข้ึนมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น 84.00/ 
83.89 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้สือ่มลัตมิเีดยี การเตรยีมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอปุกรณ์
ขาเทียมด้วยการพันผ้ายืด ที่จัดท�าข้ึนท�าให้สามารถเปิด
ทบทวน ได้เองตลอดเวลา และมีการน�าเสนอในรูปแบบ
ของตัวหนังสือ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ มีการเชื่อมโยงแต่ละ
ขั้นตอน รวมถึงการแบ่งขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยและญาติมีความสนใจ กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สะดวกต่อการเปิด เพื่อศึกษาซ�้า
ในส่วนที่ไม่เข้าใจหรือยังไม่สามารถปฏิบัติได้ และง่าย 
ต่อการส่งต่อให้ญาติหรือผู้ดูแลศึกษาหรือทบทวนเช่น 
ความหมายของสื่อมัลติมีเดียที่ว ่า การน�าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการสอนการ
ฝึกอบรม โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามล�าดับขั้นตอน 
ของเนือ้หา ในปัจจบุนัมกีารน�าคอมพวิเตอร์มาใช้ร่วมด้วย 
เพ่ือการผลติหรอืการควบคมุการท�างานของอปุกรณ์ต่างๆ 
ในการน�าเสนอข้อมูล ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย 
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ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ และเสียง ในด้านการเรียนการ
สอน อาจกล่าวได้ว่าบทบาทของสื่อมัลติมีเดียในด้านนี้
มีการใช้งานและมีผลมากท่ีสุดเนื่องจากบทบาทของสื่อ
มัลติมีเดียส่งผลให้เกิดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
(Multimedia Computer Instruction) ระบบห้องสมุด
แบบดิจิทัล (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล 
(Distance Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) การฝึกอบรมทางไกล (E-Training) และ
การเรียนรู้แบบกระจาย (Distributed Learning) ท�า
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องมาจาก
ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้สื่อ ตามความ
ถนัดของตนเอง กระบวนจัดการเรียนรู้จึงสะดวกและ
กว้างไกลยิ่งขึ้น 
 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อน
ท�าอุปกรณ์ขาเทียมด้วยการพันผ้ายืด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
ขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา วางแผน
การพัฒนา ตลอดจนด�าเนินการทดลอง อีกทั้งได้ผ่านการ
ปรับปรงุแก้ไขจากผู้เชีย่วชาญ ท�าให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
ซึ่งพิจารณาได้จากประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานดังเช่น Roblyer and Doering (2010) ที่ได้
กล่าวถึง กระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญดังนี้
 1. การทบทวน ตรวจสอบผลผลิตที่เกี่ยวข้อง 
กับส่ือ เป็นการส�ารวจข้อมูลหรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อที่ผลิต
 2. การ วิจัยและวิ เคราะห ์ข ้อมูล เบื้ องต ้น 
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะผลิต เป็นการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม
 3. การจัดระบบและวางล�าดับขั้นตอนการผลิต 
โดยจัดท�าในรปูแบบการเขียนล�าดบัการสร้างหรอืสามารถ
ผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์จากบทหรือการจัดวางล�าดับ 
ที่จะกระท�าไว้
 4. การสร้างและพัฒนาสื่อในแต่ละตอนให้
เกิดความสมบูรณ์ ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียต้องมีการ 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระในแต่ละ
ตอนทั้งที่เป็นรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ 
แล้วน�าไปทดลองในกลุ่มตัวอย่าง

 5. การทดสอบหรือเชื่อมโยงการใช้โปรแกรม 
ทีผ่ลติร่วมกบัผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ท�าการทดสอบประสทิธภิาพ
ในด้านภาพและเสียง หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ
 6. การทดสอบและปรบัปรงุข้ันสุดท้ายก่อนขยาย
ผลการใช้จริง 
 ซ่ึงในการศึกษานี้ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
สื่อมัลติมี เดีย เรื่องการให ้ความรู ้แก ่ผู ้พิการและ 
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์เทียมด้วยการ 
พันผ้ายืด และจัดระบบวางแผนโดยยึด ADDLE Model 
ในการผลิตสื่อ หลังจากมีการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ได้มี 
การทดลองเพ่ือทดสอบหาความเท่ียงและความตรงของ
เครื่องมือ และปรับปรุงเพื่อให้สื่อมัลติมีเดียนี้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพมากที่สุด
 จากการน�าแบบสอบถามไปวัดความพึงพอใจ
ของกลุ ่มตัวอย ่างที่ ได ้รับการฝึกผ ่านสื่อมัลติมีเดีย  
การเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนท�าอุปกรณ์ขาเทียมด้วยการ
พันผ้ายืด กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกชอบ 
รู้สึกแปลกใหม่ อีกทั้งยังสามารถทบทวน และฝึกพันผ้า
ได้ด้วยตนเองตามต้องการ การสอนด้วยระบบมัลติมีเดีย
สร้างความสนใจได้สูง ช่วยให้ผู้ใช้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
ได้ง ่าย เนื่องจากส่ือชนิดต่างๆ อันหลากหลายของ
มัลติมีเดีย ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนได้ดีและชวน
ให้ติดตามตลอด อีกท้ังยังมีความหมายชัดเจนเนื่องจาก
เป็นการผสมผสานส่ือหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกันและให ้
ความรู้เหมือนกันทุกครั้ง จึงมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือ
ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Naksakul 
(2013) ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการ 
พันผ้ายืดส�าหรับตอขา เพื่อเป็นบทเรียนช่วยสอนและ
ทบทวนของนสิติกายภาพบ�าบดั หลงัจากการทบทวนบท
เรียนแล้ว ผู้วิจัยท�าการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ที่มีต่อนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนซ่ีงประกอบด้วย
ข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ การน�าเสนอ เนื้อหา มัลติมีเดีย และ
การจัดการบทเรียน พบว่านิสิตมีคะแนนความพึงพอใจ
รวมและทุกด้านเท่ากับ 3.95±0.71 ซึ่งจัดอยู่ใน ระดับดี  
โดยแบ่งด้านการน�าเสนอบทเรียน (4.12±0.67) ด้าน
เนื้อหา (3.88±0.72) 0 ด้านมัลติมีเดีย (3.99±0.77) และ
ด้านการจัดการบทเรียน (3.80±0.69)
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หรือมีอาการเครียด จึงควรมีการพัฒนาสื่อต่อเนื่องเพื่อ 
ให้ลดช่องว่างระหว่างนักกิจกรรมบ�าบัดและผู ้ป่วย  
อีกทั้งควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และควรมีการ
สนับสนุนให้มีสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบใหม่ๆ ใน
หัวข้อการเรียนรู้อื่น เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
 รปูแบบการเรยีนการสอนท่ีใช้สือ่มลัตมิเีดยี มข้ีอดี
ในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็น
อย่างดี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และ
สามารถเรียนซ�้าๆ ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง แต่การศึกษา 
ในครั้งนี้ยังไม่สามารถให้ค�าแนะน�าผู ้ป่วยที่มีข้อสงสัย  
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Abstract
 This documentary research aims to compare the real situations of quality of life (QoL)  
over the past decade (1999-2010) and the essences of laws and policies passed regarding  
persons with disabilities (PWDs) in Thailand for addressing how they have been complied with  
each other. The 435 research projects reflecting the real situations of QoL and 74 laws/policies 
regarding PWDs met criteria were purposely selected. Content analysis as typology and analytic 
induction was administered on those data.  
 The research results reveal that although there are some real positive situations of QoL  
of PWDs and the majority of legal essences have been harmonious each other, uphold CRPD  
and promoted human dignity and equal rights of PWDs without discrimination. However, there  
are many real negative situations of QoL of PWDs especially poor health condition, low education, 
unemployment and no more social participation due to lack of accessible services, ineffective  
coordination, inadequate budgets, unskillful service providers as well as negative attitudes of  
society toward PWDs have been taken place within those law enforcement over the past decade. 
Furthermore, there are also legal discrepant essences of some laws that may need to be strongly  
concerned and reformed. These major findings were also shared to public and stakeholders  
including PWDs, families, services providers, policy makers, community leaders and members in  
order to encourage their understanding, critiques and consciousness raising and seek for solving  
these challenges through mutual participation of those stakeholders. In sum, the real situations  
of QoL of PWDs over the past decade and the essences of the laws/policies passed in Thailand 
have been not complied with each other or they imply ineffective law enforcement. These findings 
suggest what and how lawyers, policy makers and other stakeholders should be done in the next 
steps for effective laws and their enforcement.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเอกสารนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์จริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ  
กับสาระส�าคัญของกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการของไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2553) 
ว่ามคีวามสอดคล้องกันมากน้อยเพยีงใด หน่วยการวเิคราะห์คอื งานวจิยัในช่วงทศวรรษดงักล่าวทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภาพ
ชีวิตคนพิการจ�านวน 435 เรื่อง และกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวคนพิการจ�านวน 74 ฉบับ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ข้อมูลจากงานวิจัยและสาระส�าคัญทางกฎหมาย วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ด้วยวิธีเปรียบเทียบและหา
ข้อสรุปเชิงอุปนัย
 ผลการวิจัยพบว่า มีสถานการณ์ทางบวกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตคนพิการและสาระส�าคัญของกฎหมายส่วนใหญ่
สอดคล้องกนั มทีศิทางเดยีวกบัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ทีส่่งเสรมิศกัดิศ์ร ี ความเท่าเทยีมด้านสทิธขิองคนพกิาร 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติในช่วงทศวรรษดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ทางลบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาต�่า การไม่มีอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคมน้อย การเข้าไม่ถึงบริการ ขาดการ
ประสานงานและงบประมาณ ผู้ให้บริการขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการมีเจคติทางลบต่อคนพิการ ในระหว่างการ
บังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น ตลอดทศวรรษดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ มีสาระส�าคัญของกฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้อง
กัน สมควรได้รับการพิจารณาและแก้ไข ข้อค้นพบเหล่านี้ เห็นควรได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ให้บริการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้น�าและสมาชิกในชุมชนได้ทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด 
ความเข้าใจ วิพากษ์ ปลุกจิตส�านึก และหาทางแก้ไขปัญหา ข้อท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว กล่าวโดยสรุปแล้วสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการในทศวรรษที่ผ่านมา  
มิได้สอดคล้องหรือเป็นไปตามสาระ สิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด และสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มี
ประสทิธภิาพ ข้อค้นพบนีน่้าจะเป็นประเดน็ทีจ่ะท�าให้นกักฎมาย ผูก้�าหนดนโยบาย และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ได้พจิารณา
หาวิธีการที่จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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Introduction
 Since the past decade period is the  
turning point of persons with disabilities  
(PWDs) in Thailand. Concerning welfare and  
quality of life (QoL) of PWDs has existed in  
various laws and regulations such as the  
Constitution of the Kingdom of Thailand 2007, 
the Development and Promotion of Quality 
of Life Act for Persons with Disabilities 2007, 
the Educational Provision Act for Persons with 
Disabilities 2008, the National Health Insurance 
Act 2002, the Telecommunication Enterprise 
Act 2001, Ministry Regulation on Tax Exemption 
and Reduction 2011, etc. Those recent laws and 
regulations usually have adopted global value 
as human rights and dignity focus as Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
and corresponded to the legal essences as the 
Americans with Disabilities Act (ADA) 1990 and 
Disability Discrimination Act (DDA) 1995 of the 
US and UK respectively.
 Even though, many countries have  
smart disability laws, PWDs in those countries 
both developed and developing countries 
have still coped with problems, challenges and  
discrimination in their daily day life including 
work opportunity, public transportation, housing 
and buildings. In developed country as United 
States, there was the study on the impact of the 
ADA for assessing the progress toward achieving 
the goals of the ADA, it showed percentage  
of individuals with disabilities perceiving  
quality of life improvements in terms of work 
opportunities, public transportation, quality of 
life, public attitudes, access to public facilities 
as 44%, 60%, 63%, 63% and 75% respectively 
(National Council on Disability, 2007). Whereas 

in developing countries, assistive technologies 
have not been provided sufficiently and not 
addressed CRPD statements (Borg, Lindstrom  
& Larsson, 2009). These events have been  
supported by Weller (Weller, 2009), he stated 
that the legislative acknowledgment of civil 
and political rights alone would not adequately 
address the human rights problems that are 
experienced in Australia. In UK society (Kaehne 
& Beyer, 2009) found that transition services for 
students with ID have been still limited due to 
collaboration of related agencies, funding and 
referral restrictions especially in employment. 
 Focusing on Thailand, some of evidence 
based situations through research findings  
reflected that PWDs had faced with various 
problems including health care, education,  
employment and income as well as assistive 
devices and social inclusion (Kriyanon, 2002; 
Chumnan, 2006; Tipwong, 2008) as well as lack  
of participation of PWDs and community to  
established and conducted CBR program,  
ineffective law enforcement and cooperation  
among related agencies in educat ional  
provisions and ATs for students with disabilities 
(Cheausuwantavee & Cheausuwantavee, 2012). 
By the way, there is no study identifying what 
laws/regulations/policies in Thailand and what 
kinds of legal essences really concern on PWDs  
as well as whether they are harmonious each 
other.
 In short, it is likely that those legal  
essences had not compl ied with thei r  
implementation in the real practices in the  
past decade that the laws have enforced.  
However, there is also no study synthesizing  



หน้า 90 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

the comprehensive real situations of QoL of 
PWDs in such period. 
 Based on preliminary reviews, little is 
known about the overview of legal essences 
existing in various laws and their enforcement 
in the real situation regarding rights and QoL of 
PWDs in Thailand over the past decade. Thus, 
this study aims to address this gap through  
systemat ic  and empi r ica l  rev iews and  
comparison both laws/regulations regarding  
rights of PWDs and research projects reflecting 
QoL of those PWDs.

Methods
 Research design. This documentary  
research was done by comparison between the 
legal statements as ideological goals and the 
real situations as practical enforcement of laws 
regarding rights and quality of life of persons 
with disabilities in Thailand including medical 
care, education, vocation and employment,  
social inclusion and participation as well as other 
related issues in the past decade (1999-2010).
 Units of analysis. Target documents 
were 2 parts: 1) 74 current laws, regulations 
and policies regarding rights and QoL of persons 
with disabilities including the Constitution of 
The Kingdom of Thailand 2007 through specific  
and non-specific laws for PWDs that have  
retroactively and currently effected over the  
decade,  2) 435 research projects/theses that 
were met following criteria including all study  
areas as health, education, vocation/employment,  
public service, accessibility, assistive technology 
and social inclusion of PWDs in Thailand, both 
published and unpublished research projects, 
available in libraries or online database in 

Thai University database or ThaiLIS (Thailand  
Library Integrated System) as well as full  
papers produced or disseminated in 1999-2010.
 Instrument. The guidelines for data 
collection and classification established by 
researchers were done. First, the guidelines 
for legal essences were consisted of 7 items 
such as name of law/regulation/policy, date of  
promulgation, article relating to PWDs and  
crucial essences, good aspects of law, negative 
aspects of law, etc. Second, the guidelines for 
research projects were consisted of 15 items  
such as name of research project, year of  
production, research design, area of studies, 
research results, etc. 
 Data Analysis. Typology/comparison 
analysis and interpretation were administered 
through those data with three steps. The first 
step called an analysis of the ideal aspects or 
legal essences, was to identify themes contained 
within the legal documents concerning disability  
with regard to international standards. The  
second one, so called an analysis of the practical  
aspects or real situations, was to summarize  
evidences concerning rights and QOL of PWDs 
from target researches between 1999-2010. And 
the third one was to compare and interpret  
between those legal essences and real situations. 

Results 
 Characteristics of documents. In terms 
of totaling 74 laws (100%), they are regulations/
codes of practices/plans (62%), Act (37%) and 
Constitution (1%). They also cover and concern 
on 7 rights of PWDs including education (26%), 
social welfare (24%), health (22%), vocation and 
employment (19%), public services, assistive 
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technologies and social inclusion (18%), justice 
access (8%) and anti-discrimination (7%), and  
are enacted by various ministries especially  
Ministry of Social Development and Human 
Security (37%) and Ministry of Education (18%) 
in the year 2009 after the Development and 
Promotion of Quality of Life Act for Persons  
with Disabilities 2007 passed. (Table 1). In terms 
of the 435 research projects, the majority  
of research projects has been produced/ 
completed during 2003-2005 (50%), unpublished  
thesis of master degree student (92%),  
quantitative studies especially survey and quasi 
studies (65%). The areas of study are education  
(49%), social inclusion/participation (22%),  

mixed areas (14%), health (12%) and vocation/
employment (7%). The majority of research 
participants is intellectual and learning disability 
(27%), hearing impairment (18%) and physical 
disability (13%). (Table 2).
 Comparison between the legal essences 
and the real situations. Focusing on comparison  
between the legal essences and the real  
situations, it is shown in Table 3. In terms of  
legal essences, the majority of them on the 
rights and QoL of persons with disabilities have 
been harmonious each other, uphold CRPD and 
promote human dignity and equal rights of PWDs 
without discrimination.

Table 1. Characteristics of laws (n=74)

Characteristics

Types of laws
 Regulations/codes of practices/plans
 Act 
 Constitution
Rights and QoLof PWDs concerned in laws (may be more than one in each law)
 Education 
 Social welfare
 Health
 Vocation and employment
 Public services, ATs and social inclusion
 Justice access
 Anti-discrimination

N

46
27
 1

19
18
16
14
13
 6
 5

%

62
37
 1

26
24
22
19
18
 8
 7

Table 2. Characteristics of research projects (n=435)

Majority of documents

Year of production: 2003-2005 
Unpublished thesis of master degree student 
Quantitative studies especially survey and quasi studies 
Areas of study: education
Research participants: intellectual and learning disability

N

218
400
283
213
118

%

50
92
65
49
27
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 As health care, The legal essences have 
included coverage and several services, free of 
charge, promoting role of local government. 
These essences conform to CRPD 2006, article 
25 and 26 in which state in related laws in  
Thailand as follows. (Constitution of Kingdom  
of Thailand 2007; Ministry of Public Health,  
2002; Ministry of Public Health, 2009; Ministry  
of Social Development and Human Security,  
2007 a; United Nations, 2006).

Constitution of Kingdom of Thailand 2007:
 “Section 51. A person shall enjoy an  
equal right to receive standard public health 
service, and the indigent shall have the right 
to receive free medical treatment from State’s 
infirmary…
 “Section 54. The disabled or handicapped 
shall have the right to get access to, and to utilise 
of, welfare, public facilities and appropriate aids 
from State…”

National Health Security Act 2002:
 “Section 3….Health service expenses 
mean any expense born by…..
 a health service provided by a health  
care unit as follows: ..(10) transportation for 
disabled person, (11) physical and mental  
rehabilitation …”

Persons with Disabilities Empowerment Act 2007:
 “Section 20. Persons with disabilities  
have the rights to access and utilize public 
facilities including welfare services and other 
supports from the government as follows:…(1) 
Medical rehabilitation and expenses incurred 

from treatments, equipment, assistive devices 
and materials to facilitate all aspects of child 
development i.e. physical, mental, emotional, 
social, behavioral, intellectual and learning 
development, or to enhance their capacity, as 
prescribed by the Minister of Public Health… ”

 In terms of education, the legal essences 
emphasis on promoting PWDs to education  
until higher education without discrimination  
and free of charge, providing instructional  
medias and assistive technologies, promoting 
skills and knowledge of teachers and educators,  
IEP(Individual education plan) for PWDs. These 
essences conform to CRPD 2006, article 24 
in which state in related laws in Thailand as  
follows. (Ministry of Social Development and  
Human Security, 2007; Ministry of Education,  
2008; United Nations, 2006)

Persons with Disabilities Empowerment Act  
2007:
 “Section 20. Persons with disabilities  
have the rights to access …(2) Education in  
accordance with the National Act on Education 
or National Plan on Education, which is provided 
appropriately in specific educational institutes …”

Persons with Disabilities Education Act 2008:
 “Section 5. Section 20. Persons with  
disabilities have the rights on education as  
follows:  (1) to receive educational provisions 
with free of charge since new born or disability…
(2) to choose educational services, institutes,  
systems and types with concerning on their 
capability…(3) to receive any educational  
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provisions with quality assurance including  
curriculum, learning process…(4) to promote  
skills and knowledge of teachers and educators…
(5) to receive Individual education plan…”

  As vocation and employment, the  
legal essences emphasis on promoting PWDs  
to capitalism both market and self employment  
without discrimination, quota scheme for  
PWDs by 1.0% of total employees, providing 
alternative ways for employers to support  
PWDs, affirmative actions for employers who 
employ PWDs, punishment for employers who 
do not comply with the laws, promoting role  
of local government. These essences conform 
to CRPD 2006, article 27 in which state in  
related laws in Thailand as follows. (Constitution  
of Kingdom of Thailand 2007; Ministry of Social  
Development and Human Security, 2007;  
Ministry of Labour, 1998; Ministry of Labour, 2011; 
United Nations, 2006)

Persons with Disabilities Empowerment Act  
2007 :
 “Section 20. Persons with disabilities  
have the rights to access…(3) Vocational  
rehabilitation which includes standard services, 
labor protection, measures for employment 
promotion and self-employment promotion…”
 “Section 33. For the benefits of the  
empowerment of persons with disabilities,     
employers, entrepreneurs and government 
agency…”
 “Section 34. Employers or entrepreneurs 
who do not employ persons with disabilities  
at the proper proportions…”

 “Section 35. In case any government 
agency does not want….under Section 33 and 
34, such government agency, employer…”
Labor Protection Act 1998 :
 “Section 14. Employers have to be  
responsible for employees as the rights and  
duties as mention in civil and commercial  
laws…”

 Focusing on social welfare, inclusion and  
participation, the legal essences emphasis on 
basic welfare, safe and accessible housing, 
promoting access including public policies and 
services, transportation, assistive technologies 
and information, as well as any equipment and 
services for PWDs’ independent living. The legal 
essences also focus on justice access including  
representative as accuser, payment for attorney 
and any reasonable justice processes. These 
essences state in related laws in Thailand  
as follows. (Ministry of Social Development  
and Human Security, 2007; Ministry of Social  
Development and Human Security, 2009 a;  
M in i s t r y  o f  Sc iences  and In fo rmat ion  
Technology, 2001 a; Ministry of Sciences and 
Information Technology, 2001 b).

Persons with Disabilities Empowerment Act  
2007:
 “Section 20 Persons with disabilities have 
the rights to access…(5) Support for the access  
of public policies…. (6) Information, communication,  
telecommunication services,…(7) Access to sign 
language interpretation…(8) Rights to bring service 
animals, guiding tools…”
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Telecommunications Business Act 2001:
 “Section 17. The commission shall have 
the duty to administer the universal service… 
(4) service facil itating the use of public  
telecommunications…”

Empowerment Rule on Justice and Attorney 
Supports for Persons with Disabilities 2009:
 “Section 6. In order to accessibility on 
justice and attorney supports, persons with  
disabilities shall be provided as follows…”
   
 The legal essences of Persons with  
Disabilities Empowerment Act 2007 also focus  
on others including safety and accessible  
environment and housing, personal assistant 
services for persons with severe disabilities,  
disabil ity allowance, tax exemption and  
reduction for PWDs and their care givers as  
well as explicit antidiscrimination. These  
essences conform to CRPD 2006, article 5, 12, 13  
and 18 in which state in related laws in Thailand  
as follows. (Ministry of Social Development  
and Human Secur i ty ,  2007; Minist ry of  
Social Development and Human Security,  
2009 c, amendment 2011; Ministry of Social  
Development and Human Security, 2010 a; 
Ministry of Interior, 2010; United Nations, 2006). 

Persons with Disabilities Empowerment Act  
2007:
 “Section 16. Persons with disabilities  
who lose or wil l  lose interests due to  
discriminatory …
 Section 17. In exercising the right pursuant 
to Section 16, persons with disabilities or their 
caregivers may ask…

 Section 20. Persons with disabilities  
have the rights to access…(9) Allowances 
for persons with disabilities according to the  
criteria and procedures prescribed in the  
Regulations of the Committee…(10) Modification 
of housing environment, provision of personal 
assistants or any other welfare services according 
to the criteria…”

Empowerment Rule on Disability Allowance 
2009:
 “Section 7. Disability allowance will be 
paid with five hundred baths per month...  
 Section 8. Local government-Sub- 
district Administrative Organizations (SAOs)  
are responsible to give persons with disabilities 
such allowance by the tenth of each month.”    

Empowerment Rule on Discrimination on  
Disability 2009c, amendment 2011:
 “Section 3. Discrimination is issuing  
policy, laws, regulations, projects or any  
action guideline of government organizations, 
non-government organizations or individuals 
that discriminate against persons with disabilities 
(PWDs) including any action or non-action that 
affect directly or indirectly to benefits of PWDs 
based on their disabilities…
 “Section 10. Individuals who request  
for their rights in this law are : (1) persons with 
disabilities who have been discriminated as  
mentioned, (2) care givers in case of PWDs could 
not request for their own rights, (3) disabled  
people organizations or individuals who have 
been permitted or consented by PWDs or care 
givers”  
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 Unfortunately, as the real situations, 
they have not met or complied with the actual 
practices or implementations. There are many 
negative rather than positive aspects in the real 
situations. The negative real situations of health 
include lack of medical services for majority  
of PWDs due to difficult access and no more 
availability as well as inadequate knowledge  
and skills of medical personnel/providers. 
(Reecheeva, 2010; Polgang, 2009; Yayee, 2005; 
Rukwong, 2008; Kwancheun, 2003). 
 The negative real situations of education  
include discrimination and no more educational  
access especially in secondary and post-sec-
ondary education, lack of effective system/
management in IEP, inclusive education,  
transition services, instructional medias, assistive  
technologies as well as lack of teachers with 
appropriate knowledge, skills for teaching  
and attitudes toward PWDs. (Preehajinda, 2005; 
Nongthong, 2003; Jarenwatandol, 2007).
 In terms of vocation and employment, 
negative aspects include no more responsibility  
of government sectors on vocation and  
employment for PWDs, unemployment of the 
majority of PWDs, low incomes and uncertain 
jobs of disabled workers, poverty of PWDs 
and their families, lack of capital and effective 
management for of self-employment, assistive 
technologies and accessible environment  
in workplaces. (Suthi, 2000; Sathupun, 2004).
 Furthermore, as social inclusion, the  
negative aspects include negative attitudes 
toward PWDs of majority of people in society,  
limited opportunities in social, politic and  

economic participation and no more access 
to public services, assistive technologies 
and public information for PWDs. (Jareansil,  
2009; Jaruchalermrat, 2010; Poonjarean, 1999). 
Finally, other negative issues include lack of 
knowledge of PWDs and society regarding the 
rights of PWDs, limited independent living (IL) 
as a cross-disability approach. (Punpuing, 2010; 
Chuchotroot, 2009), noncooperation among 
stakeholders/service providers and discrepancies  
without uniqueness among some laws.  
(Panthubonworn,2010; Wariyaporn, 2001). 
 Anyway, there are some positive aspects 
that legal essences comply with the actual 
practices, for example, increasing schools and 
various educational approaches for PWDs,  
increasing employment rate and positive  
a t t i tudes  o f  employers  toward PWDs ,  
development of job training curriculum for  
PWDs to meet labour market needs (Pumchoosri,  
2002), increasing DPOs, networks and IL  
(Independent living) centers. (Punpuing, 2010; 
Ratanasakorn, 2002).  
  Additionally, there are positive findings in 
the real situations that have not yet indicated 
in current laws, for example being unconditional 
supporters/healers for PWDs of their mothers 
and families(Jaruchalermrat, 2010) development  
of useful techniques and skills in medical and 
educational rehabilitation for PWDs among  
researchers/master degree students (Kumka, 
2005; Watanamatee, 2007), as well as a positive 
effect of religion basis on dignity and ability  
o f  PWDs .  (Tedt im,  2006 ;  S ingsu r i ya  &  
Aungsumalin, 2006).
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Table 3. Comparison between the essences in law and real situations in terms of rights and  
  QoL of PWDs 

Rights and QoL 
of PWDs

Rights and QoL 
of PWDs

- Upholding CRPD
- Free of charge 
- Coverage and several 

 Services with standard and 
 efficiency 
- Promote role of local 
 government

- Upholding CRPD 
- Promoting PWDs to education 
 until higher education 
 without discrimination and 
 free of charge 
- Providing instructional medias 
 and assistive technologies
- Promoting skills and knowledge 
 of teachers and educators
- IEP (Individual education plan) 
 focus

- Upholding CRPD
- Promoting PWDs to capitalism 
 both market and self 
 employment without 
 discrimination  
- Quota scheme for PWDs by 
 1.0% of total employees   
- Alternative ways for employers 
 to support PWDs   
- Affirmative actions for 
 employers who employ PWDs   
- Punishment for employers 
 who do not comply with the 
 laws   
- Promoting role of local 
 government

Health care

Education

Vocation and 
employment

Implementation in Real situations

Negative

- Lack of medical services for 
 majority of PWDs due to 
 difficult access and no more 
 availability
- Inadequate knowledge and 
 skills of medical personnel/
 providers

 Discrimination and no more 
 educational access especially 
 in secondary and 
 post-secondary education 
- Lack of effective system and 
 management in IEP, inclusive 
 education and transition 
 services 
- Lack of materials including 
 instructional medias, assistive 
 technologies
- Lack of teachers and educators 
 attitudes toward PWDs
- No more responsibility of 
 government sectors on 
 vocation and employment 
 for PWDs 
- Unemployment of  the majority 
 of PWDs
- Low incomes and uncertain 
 jobs of disabled workers 
- Poverty of PWDs and their 
 families 
- Lack of capital and effective  
 management for 
 self-employment
- Lack of assistive technologies  
 and accessible environment 
 in workplaces

- Mothers and families as 
 supporters/healers for PWDs

- Development of useful 
 techniques and skills in 
 medical and educational 
 rehabilitation for PWDs among 
 researchers/master degree 
 students 
- Increasing schools and various 
 educational approaches for 
 PWDs 
- Development of useful 
 techniques and skills in 
 medical and educational 
 rehabilitation for PWDs among 
 researchers/master degree 
 students

- Increasing employment rate 
 and positive attitude between 
 employers and PWDs  
- Using psychology and business 
 management to promote job 
 placement of PWDs 
- Development of job training 
 curriculum for PWDs to meet 
 labour market needs

Positive
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Table 3. Comparison between the essences in law and real situations in terms of rights and  
  QoL of PWDs (cont.)

Rights and QoL 
of PWDs

Rights and QoL 
of PWDs

- Promoting access including 
 public policies and services, 
 transportation, assistive 
 technologies and information, 
 as well as any equipment and 
 services for PWDs’ independent 
 living  
- Anti-discrimination and justice 
 access including representative 
 as accuser, payment for attorney 
 and any reasonable justice 
 processes
- Upholding CRPD
- Disability allowance 
- Safety and accessible 
 environment and housing 
- Personal assistant services 
 for persons with severe 
 disabilities
- Tax exemption and reduction 
 for PWDs and their care givers

Social inclusion 
and participation  

Others

Implementation in Real situations

Negative

- Negative attitudes toward PWDs 
 of majority people of society 
- Limited opportunity in social, 
 politic and economic
- No more access to public 
 services and assistive 
 technologies
- No more accessible public 
 data/information for PWDs
- limited independent living (IL) 
 as a cross-disability approach

- Noncooperation among 
 stakeholders/service providers  
- Lack of knowledge of PWDs 
 and society regarding the 
 rights of PWDs  
- Discrepancies and without 
 uniqueness among laws
- Smart laws but ineffective 
 enforcement and 
 discrimination

- Positive attitudes and 
 relationship between PWDs 
 and their employers 
- Increasing DPOs, net work and 
 IL (Independent living) centers 
- Positive effect of religion basis 
 on dignity and ability of PWDs

- Increasing schools and various 
 educational approaches for  
 PWDs 
- Development of useful 
 techniques and skills in 
 educational rehabilitation 
 for PWDs among researchers/
 master degree students

Positive
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Discussion
 Based on research results, the majority  
of legal essences on the rights and QoL of  
persons with disabilities has not complied 
with the actual practices. It implies that laws  
regard ing PWDs have been inef fect ive  
enforcement over the decade. These findings  
really replicate situations of educational  
provisions and employment for PWDs in Thailand  
within enforcement of the former laws- 
Rehabilitation for PWDs Act 1991 and past related 
laws (Namsirypongpun, 2003; Cheusuwantavee 
& Cheusuwantavee, 2012).
 Ideally, legal perspective classifies rights 
and QoL of PWDS into health, education,  
vocation, social inclusion, etc., but in practice, 
they have influenced as cause-effect relationship  
and leaded to an increase in disabilities.  
Unhealthy condition can lead individuals to be 
deprived of access to essential resources, such 
as opportunities for education and employment, 
thus causing them to fall into poverty. (Krause 
& Pickelsimer, 2008; Borg, Lindstrom & Larsson, 
2009).
 Although, majority of current legal  
essences concerning PWDs in Thailand is based 
on social or rights based model, but it can’t 
ensure QoL of PWDs since there are many  
negative aspects revealed. Lack of assistive  
technology is also critical barriers for independent  
living of PWDs. Discrimination against and lack 
of opportunities for PWDs have been global 
challenges and still taken place in everyday life 
and society that are not only in Thailand but 
also either in developed countries such as the 
US, UK or other societies. (National Council on 
Disability, 2007; Borg, Lindstrom &Larsson, 2009; 

Transitional Islamic state of Afghanistan and 
Italian cooperation, 2003; Cheausuwantavee & 
Cheasuwantavee, 2012).
 It implies that disability and mainstream 
discourse have continually interplayed and 
counteract each other without an endless  
solution. Many countries have tried to solve  
such challenges and negative real situations of 
QoL of PWDs with many ways. Anyhow such  
challenges might be really addressed with only 
any approach or dimension that is possible  
way and readiness of government and society.  
Basically, the root of discrimination against  
disabilities is negative attitudes of society toward  
PWDs for long findings. (Devlieger, 1995;  
Nicolaisen, 1995; Cheausuwantavee, 2002;  
Chumnan, 2006; Jareansil, 2009; Krause &  
Pickelsimer, 2008; Kalabula, 2014). The term 
“disability” is understood as a functional  
limitation of an individual’s ability to carry out 
normal activities of daily living caused by either 
a permanent physical or mental impairment  
or a chronic clinical condition. Thus, it reflects 
that there is a standard of activity which is  
normal and those who fall below it are  
regarded as disabled. Addit ionally, the  
effective enforcement of those laws probably 
can be done while the uniqueness of laws, 
positive attitudes toward PWDs and cooperation  
among stakeholders are really concerned  
and established (Lehman, Clark, Bullis, Rinkin  
& Catellanos, 2002; Cheausuwantavee, 2005).
 The challenges of believe, value, culture  
and social-economic framework of society  
toward PWDs as “normalization”, “stigmatization”  
and “capitalism” are still mainly influenced  
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on quality of life development of persons with 
disabilities and ineffective law enforcement.  
These challenges may called “disabil ity  
discourse” that based on dichotomous  
inequality and meaning such as “rich-poor”,  
educated-uneducated, normal-disability,  
male-female, etc. Meaning of disabil ity  
depends on this social construction which view 
disability as a form of social oppression. Thus, 
discrimination and oppression toward PWDs  
as political economy model mostly are caused 
by poor and powerless framework. In other 
words, as a political economy model, disability  
and oppression on disability result from  
poverty and powerlessness and make PWDs  
to be in dependent living eventually. Thus,  
solution for this vicious cycle is promoting  
PWDs to be part of capitalism and labour  
market. (Barnes, 1995; Gilson and Depoy, 2000; 
Shakespeare, 2010)
 Furthermore, there are some limitations 
on this study such as unpublished researches 
and past evidence based documents. As a  
result, the benefits of this study might be  
harmed and debated, because Published  
studies were more likely meaningful than  
unpublished studies. So that ongoing study  
with rigorous studies and law enforcement  
monitoring should be launched. 

Conclusion and suggestions
 The real situations of QoL of PWDs  
over the past decade and the essences of the 

current laws and policies in Thailand have not 
complied with each other. In another word, 
they are ideally smart laws but ineffective 
practices in a real situations and enforcement. 
These findings suggest that 1) the disability  
legal committee consisted of representatives 
from related ministries should be established  
in order to cooperative enforcement and  
reform existing discrepant and discrimination 
essences in some laws, 2) continuous monitoring  
and filed research on quality of life of PWDs  
need to be done for further comprehensive 
reformation and effective enforcement of  
laws/policies, 3) Law/policy makers should  
enact laws/policies on research basis and  
transfer these existing empirical data to the  
real codes of practices, and 4) Family and 
community-based services for PWDs within  
contextual and religion concern should be legally 
promoted and supported. 
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างหันมาให้ความส�าคัญกับการให้บริการ และเพิ่มส่ิงสนับสนุนส�าหรับกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์  
ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่การเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ท่ีเริ่มต้นใช้งานวีลแชร์ 
คนท่ีต้องดูแลกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวีลแชร์ส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
โดยสิ่งท่ีจะน�าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ การเผยแพร่ความรู้ในยุคที่เรียกว่า ยุคดิจิทัลนั้น เทคโนโลยีต่างๆ เป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคล่ือนความรู้ การเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีผ่านอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น
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Abstract
 Thailand is going to be an aging society in near future. As a result, the number of wheelchair 
users is increasing. Both the government and private sector have put an emphasis on providing 
increased services and support to help wheelchair users to be able to live with other people 
on an equal basis. Preparing beginning wheelchair users and their caretakers and disseminating 
knowledge about wheelchair users, are important for mutual understanding and appropriate 
supporting. Technology is an important mechanism in exploration and dissemination of knowl-
edge in our present digital era, being a medium of information and communication that can be 
accessed from anywhere through smart phones and tablets.
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บทน�า 
 ในปัจจบุนัประเทศไทยได้ตระหนกัถึงความส�าคญั
ของคนพิการและผู้สูงอายุมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรือ่งของโอกาสหรอืสทิธต่ิางๆ ทีเ่ท่าเทยีมกับบคุคลทัว่ไป 
ท�าให้เกิดสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบักลุ่มคนพกิารด้าน
การเคล่ือนไหวโดยอาศัยรถนั่งคนพิการ (wheelchair) 
ในการเคลื่อนที่และประกอบกิจวัตรประจ�าวัน เรียกว่า 
กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ ด้วยข้อจ�ากัดของคนพิการและผู้สูงอายุ
นั้นอาจจะมีอุปสรรคในการด�าเนินชีวิต เช่น การเดินทาง
ไปในสถานทีต่่างๆ ดงันัน้ผูท้ีเ่ป็นกลุม่คนทีด่แูลผูใ้ช้วลีแชร์
จ�าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
วีลแชร์สามารถใช้ชีวิตได้เท่าเทียมกับคนในสังคม มีการ
เรยีนรู้เกีย่วกบัสิง่อ�านวยความสะดวกและสัญลกัษณ์เป็น
สิ่งจ�าเป็นในการอ�านวยความสะดวกแก่ตนเองและผู้ที่
ดูแล สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้วีล
แชร์มีความกล้าที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ช่วย
ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
 จากการส�ารวจประชากรกลุ ่มผู ้สูงอายุของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในปีพ.ศ. 2561 (Ministry of Social Development 
and Human Security, 2018) ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
ประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากร
ทัง้ประเทศ จากการคาดการณ์ของสถาบนัวิจยัประชากร
และสังคม ในปี พ.ศ. 2565 อัตราการการเพิ่มของ
ประชากรของไทยจะใกล้ศูนย์ซึ่งสะท้อนการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบมากข้ึน และในปี พ.ศ. 2579 จะ
ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของนิยามคนพิการนั้น พระ
ราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 
2550 ได้ก�าหนดความหมายว่า เป็นบคุคลซึง่มีข้อจ�ากัดใน
การปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืการเข้าไปมส่ีวน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องประกอบกับมี
อุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่จะ

ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตักิิจกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมทาง
สงัคมได้อย่างบคุคลทัว่ไป (Department of Empower-
ment of Persons with Disabilities, 2007) รถนั่งคน
พิการเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องช่วยที่มีการใช้อย่างแพร่
หลายเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเคล่ือนที่ของ
บุคคล ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และการด�ารง
ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี (Sirindhorn National Medical 
Rehabilitation Institute, 2014) ทั้งนี้ส�าหรับผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการ (wheelchair user) นั้นไม่เจาะจงเฉพาะผู้ที่มี
ความพิการทางร่างกาย แต่รวมถึงผู้ที่มีความล�าบากใน
การเดิน หรือการเคลื่อนที่ เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่อยู่
ระหว่างการรักษาตัว เป็นต้น และใช้รถนั่งคนพิการเป็น
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ หรืออ�านวยความสะดวก
ในการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆ ได้ ตามความเชื่อที่ว่า “คน
พิการไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถจ�ากัด (dis-
ability)” เป็นความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อความเท่าเทียม
ในสังคม จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนความเชื่อของ
คนไทย ให้มีทัศนคติต่อคนพิการในทางที่สร้างสรรค์ ต้อง
ส่งเสริมให้สังคมไทยเชื่อว่า คนพิการมีความสามารถและ
ศักยภาพเช่นเดียวกับคนท่ัวไป ดังนั้นการพัฒนาและส่ง
เสริมคนพิการให้มีศักยภาพในการด�ารงชีวิต จึงเป็นส่ิงที่
สร้างคุณประโยชน์แก่คนพิการเป็นอย่างมาก (La-Teja 
& Lertsithichai, 2011)
 ในปัจจุบันได้มีการอ�านวยความสะดวกให้กับ
กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ โดยผ่านสื่อและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 
สัญลักษณ์รถนั่งคนพิการ หลักที่ใช้เพื่อส่ือถึงผู้ใช้วีลแชร์ 
ส�าหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์มักจะพบเจอกับสัญลักษณ์รูปรถ
นั่งคนพิการนี้ได้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สัญลักษณ์ใช้เป็นส่ือแทนผู้ใช้รถ
นั่งคนพิการส�าหรับบ่งบอกถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สัญลักษณ์คนพิการสากล ใช้แทนการเข้าถึงของผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
(ที่มา https://f.ptcdn.info/943/027/000/1422574309-64501-o.jpg)

ภาพที่ 2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้ใช้วีลแชร์ของประเทศญี่ปุ่น
(ที่มา http://www.japan-accessible.com/city/aomori.htm)

 ในต่างประเทศได้มีการให้ความส�าคัญกับกลุ่ม
ผู ้ใช้วีลแชร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดตั้งระบบ
สนับสนุนผู้ใช้วลีแชร์ในการมส่ีวนร่วมในสงัคม เพือ่อ�านวย
ความสะดวก และส่งผลให้เกิดความเท่าเทยีมกนัในสงัคม 
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก และก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม
แห่งผู้สูงวัย ท�าให้มีกลุ่มประชากรผู้ใช้วีลแชร์เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการให้ความส�าคัญกับการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตก่อให้เกิดสุนทรีภาพทางจิตใจ ตัวอย่างของ

การให้ความส�าคญักบันักท่องเทีย่วของประเทศญีปุ่น่ เช่น 
เว็บไซต์ ท่ีชื่อว่า japan-accessible.com ซึ่งมีการน�า
เสนอภาพถ่าย สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์
ในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการท่องเที่ยวของแต่ละเมืองในประเทศ น�าเสนอ
ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวใดในเมืองที่เหมาะส�าหรับผู้ใช้วีล
แชร์ รวมไปถึงการจัดล�าดับความสะดวกของสถานที่ต่อ
การไปท่องเที่ยวของผู้ที่ใช้วีลแชร์ ดังแสดงในภาพที่ 2
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  ทั้งนี้ในประเทศญี่ปุ่นเน้นการเดินทางโดยการ
ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลัก ซ่ึงในบางสถานที่ไม่มีลิฟต์เนื่องจาก
พื้นที่เล็กเกิน แต่ท่ีญ่ีปุ่นก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดย
การสามารถใช้ปุ ่มกดเรียกพนักงานเพื่อขอความช่วย
เหลือในการขึ้นลงสถานี ท�าให้ผู้ที่ใช้งานวีลแชร์เดินทาง 

 ในด ้ านการท ่อง เที่ ยวของ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR)นั้น ได้มีการน�า
เ สนอถึ ง สิ่ ง อ� า น ว ยคว ามสะดวก ให ้ กั บ ผู ้ ใช  ้
วีลแชร์ เน่ืองจากฮ่องกงให้ความส�าคัญกับคนพิการ 
หรือผู้ใช้วีลแชร์ในการใช้ชีวิตปกติอย่างบุคคลทั่วไป 
ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยน�าเสนอภาพสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยบริการ
ขนส่งสาธารณะในประเทศฮ่องกง เช่น การเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิซ่ึงในแต่ละสถานจีะมเีจ้าหน้าทีค่อย 

ด้วยรถไฟฟ้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเดินทางด้วยรถ
ประจ�าทางที่ประเทศญี่ปุ ่นจะมีอุปกรณ์ทางลาดมาใช้
เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

ช่วยเหลอืผูใ้ช้วลีแชร์ มจีดุอ�านวยความสะดวกในการขึน้
ลงบนัไดระหว่างชัน้ และมสีญัลกัษณ์วลีแชร์ตามประตู
ของรถไฟฟ้าเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของผูใ้ช้วลีแชร์ นอกจากนีโ้รงแรมในฮ่องกงยงัมห้ีองพกั 
ที่รองรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าคิว 
ต่างๆ รวมท้ังตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างก็มีช่องทาง
พเิศษในการซือ้ตัว๋และการดแูลความสะดวกต่างๆ เป็น
พิเศษส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 3 การใช้รถไฟฟ้าของผู้ใช้วีลแชร์ในประเทศญี่ปุ่น
(ที่มา http://pantip.com/topic/33664262) 
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 ในช ่วงป ี 2542 ได ้มีการก ่อสร ้างรถไฟฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (Elevated 
Train in Commemoration of HM the King’s 6th 

Cycle Birthday) หรือชื่อท่ีเรียกกันทั่วไปว่ารถไฟฟ้า 
บีทีเอสขึ้น (BTS Skytrain) โดยเริ่มมีการให้บริการ 
ส�าหรับผู ้ใช้วีลแชร์เริ่มต้น การติดตั้งลิฟต์ส�าหรับผู ้ใช้ 
วีลแชร์จ�านวน 5 สถานี แม้จะถือว่า มีจ�านวนน้อย  
เมื่อเทียบกับจ�านวนสถานีท้ังหมด แต่ก็ถือว่าเป็นจุด 

เร่ิมต้นส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ในช่วงนั้น และท�าให้เริ่มมี 
การให้ความส�าคัญกับผู ้ใช ้วีลแชร์ โดยได้รับความ 
ร่วมมือจากภาคธุรกิจต่างๆ ในการอ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้ใช้วีลแชร์ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถ
นั่งคนพิการในรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ เพิ่มขึ้น การติดตั้ง
อปุกรณ์ส�าหรบัผูใ้ช้วลีแชร์ในการขึน้ลงรถไฟราง ดงัแสดง
ในภาพที่ 5 และภาพที่ 6 เป็นต้น

ภาพที่ 5 อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายรถนั่งคนพิการที่ติดอยู่ในบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(ที่มา http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1138409&page=171)

ภาพที่ 4 ภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้งานวีลแชร์เดินทางมาท่องเที่ยวในฮ่องกง
(ที่มา https://wheelchairtravel.org/hong-kong/public-transportation)
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 ส�าหรับในประเทศไทยการเดินทางของกลุ่มผู้
ใช้วีลแชร์ยังมีอุปสรรคด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
ยังไม่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต เฉกเช่นประชาชนทั่วไปใน
สังคม เช่น การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสเดิมทีนั้น
ประเทศไทยไม่ได้สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกไว้เพียง
พอส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์นั้นคือ มีลิฟต์ไม่เพียงพอส�าหรับ
การให้บรกิารกลุ่มผู้ใช้วลีแชร์ โดยยงัขาดลฟิท์ 8 สถานี
และก�าลังด�าเนินการสร้างอีก 13 สถานี เนื่องจาก
บางสถานีมีปัจจัยทางด้านพื้นที่ เช่น มีผู ้โดยสาร
จ�านวนค่อนข้างมาก มีพื้นจ�ากัดไม่สามารถสร้างลิฟต์ 
ส�าหรับการใช้งาน ท�าให้ไม่มีทางขึ้นส�าหรับผู้ใช้วีล
แชร์ เป็นต้น (Post Today, 2017) โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสจะมีลิฟต์คน
พิการทั้ง 23 สถานีภายในปีนี้ คนพิการ คนที่เจ็บป่วย 
และผู้สูงอายุจะได้ใช้บริการ พร้อมท�าทางลาด ส�าหรับ

รถวลีแชร์ด้วย (Bangkok Broadcasting TV Channel 
7, 2017) 
 การเดินทางโดยขนส่งมวลชนในประเทศไทย 
ผู้ใช้วีลแชร์ยังไม่สามารถเดินทางด้วยรถประจ�าทาง
สาธารณะได้ เน่ืองจากประเภทของรถในปัจจุบันที่
ไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์ใช้งานได้ จึง
เป็นอุปสรรคในการเดินทาง การขาดส่ิงอ�านวยความ
สะดวกข้ันพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานส�าหรับคนพิการท่ีใช้
วีลแชร์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานท่ี
ขาดความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ และ
ขาดทศันคตทิีเ่หมาะสมต่อคนพกิาร จงึเป็นอปุสรรคต่อ
การเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสิง่อ�านวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐาน (Rapipong & Kovindha, 2015) ดงัแสดง
ในภาพที่ 7

ภาพที่ 6 รถไฟส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ที่มีลิฟท์บริเวณหน้าทางเข้าใช้ส�าหรับเคลื่อนย้ายขึ้นลง
ระหว่างตู้ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย
(ที่มา http://songkhlatoday.com/paper/93077)
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 ต่อมากม็กีารสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิเกดิขึน้ (MRT) 
ส�าหรับการเดนิทางด้วยใต้ดนินัน้นบัว่า สะดวกส�าหรบั
ผู้ใช้วีลแชร์ เน่ืองจากรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นสร้างโดยหลัก
การค�านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์เบื้องต้น ทั้ง
ลิฟท์ส�าหรับการเคลื่อนย้าย และทางลาดส�าหรับขึ้น
ลง ท�าให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถท�าได้
อย่างสะดวกในทุกสถานี 
 หลังจากน้ันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการท่อง
เท่ียวส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ตามสถานที่ชุมชน โดยมีการ
จัดบริการ และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้กลุ ่ม 
ผู้ใช้วีลแชร์เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว มีสถานที่

ต่างๆ ที่ผู้ใช้วีลแชร์ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้
โดยง่าย ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้ามีจุดให้บริการ
ผู้ใช้วีลแชร์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัลพลาซ่า 
เดอะมอลล์ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรบินสัน ปัจจุบัน
จะมีจุดบริการรถนั่งคนพิการให้ยืม โดยเพียงใช้บัตร
ประชาชนแลกเท่านั้น และมีที่จอดรถส�าหรับผู้ใช้วีล
แชร์ ลิฟต์ ห้องน�้า เป็นต้น ยังมีอีกหลายสถานที่อื่นๆ 
เช่น ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ตลาดชุมชนเขตสมุทรปราการ
ทีม่บีรรยากาศด ีเป็นธรรมชาต ิมทีางลาด และพืน้ถนน
ที่สามารถเข็นวีลแชร์ได้ง่าย ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 7 การเดินทางโดยรถสาธารณะ
(ที่มา http://www.mahatai.org/pictures/album_news)
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การน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์
 ในอดีตผู้ใช้วีลแชร์ต้องอาศัยการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  จากข้อมลูทีม่อียูใ่นแผ่นพบัข้อมลูความ
รู้ท่ีมแีจกทัว่ไปตามหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัสาธารณสขุ
หรือสถานพยาบาล หรือสอบถามจากผู ้เชี่ยวชาญ  
แต่ข้อมลูข่าวสารเหล่านัน้ ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
และจ�านวนของผู้ใช้วีลแชร์ ส่งผลให้การเดินทางของ 
ผู ้ใช้วีลแชร์ในสมัยก่อนมีความล�าบาก รวมทั้งใน
สมัยก่อนยังไม่มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส  
หรือรถไฟฟ้าใต้ดนิ การเดนิทางด้วยแท๊กซีก่ม็ข้ีอจ�ากดั
ในการใช้วีลแชร์  ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์จึงต้องเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
  ป ัจจุบันโลกได ้ เข ้า สู ่ยุคของเทคโนโลย ี 
ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันท่วงที เติมเต็มความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้วีลแชร์  ในต่างประเทศได้มี
การน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์
ให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีการคิดค้นรถไฟฟ้าเคนกูรู (Kengu-
ru Electric Car) ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่น�ามา
พัฒนาโดยบริษัทคอมมูนิตี้ คาร์ แอนด์ รีแฮบ ลิมิเต็ด 
(Community Cars and Rehab, Co. Ltd.) โดย
ออกแบบให้ตัวรถมีขนาดเล็กกะทัดรัด มีส่วนบริการ 
ผูใ้ช้วลีแชร์ด้วยการออกแบบให้มีประตทูางเข้าด้านหลงั
ทางเดยีว เมือ่เปิดประตหูลงัออกมา ก็สามารถเข็นรถนัง่ 
คนพิการเข้าไปในตัวรถได้เลย ท�าให้ผู ้ท่ีนั่งวีลแชร์ 
ไม่ต้องล�าบากในการเข้าไปในรถธรรมดาทัว่ไป นอกจาก
นี้ พวงมาลัยคันบังคับของรถถูกออกแบบให้เหมือน
แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยให้ขับเคลื่อนได้สะดวก  
ผู้พัฒนาเปิดเผยว่าในอนาคตข้างหน้ารถไฟฟ้าเคนกูรู
จะพัฒนาคันบังคับแบบจอยสติ๊กเพื่อช่วยให้ควบคุม
ได้ง่ายมากยิ่งข้ึน (Gaurav, 2015) แต่เหตุเพราะ 
เป็นรถขนาดเล็กจึงท�าให้นั่งได้เพียงผู ้ขับขี่เท่านั้น  
ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 8 จุดจอดรถส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ที่เอเชียทีค
(ที่มา http://www.wheelgoround.in.th/view_place.php?pinID=682)
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 รถเข็นไอบอท (iBOT wheelchair) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นโดยเป็นการร่วมมือ 
ของดนี คาเมน เจ้าของบรษิทั DEKA และ Toyota เพ่ือ
พัฒนารถเขน็ไอบอทให้ผูใ้ช้งานรถน่ังคนพกิารได้ใช้ชวีติ
อย่างปกติ โดยควบคุมผ่านจอยสติ๊กบังคับทิศทางของ

ตัวรถเข็นไอบอท มีล้อ 4 ล้อ และ 2 ล้อเพื่อเพิ่มความ
สงูให้กบัผูใ้ช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการข้ึน-ลงบันได การเกบ็
ของชั้นบล็อกเกอร์สูงๆ นอกจากนี้รถเข็นไอบอทยังมี
ระบบอตัโนมตัใินการขบัเคลือ่นรถเขน็เองได้ (Segway, 
2016) ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการไฟฟ้า (iBOT wheelchair) 
(ที่มา http://shockauto.ru/invalidnaya-kolyaska-ibot/)

ภาพที่ 9 รถไฟฟ้าเคนกูรู (Kenguru Electric Car) (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
(ที่มา http://grist.org/living/kenguru-electric-car-wheelchair-accessible/)



หน้า 114 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 14

 เว็บไซต์ที่สนับสนุนผู้ใช้วีลแชร์ในต่างประเทศ 
(Thai Health Promotion Foundation, 2013) 
เช่น เว็บไซต์ชื่อ wheelchairtraveling.com โดยผู้
ริเริ่มเว็บไซต์น้ีคือ ‘แอชลีย์ ลินน์ โอลเซ่น ที่เรียก ตัว
เองว่า นักเดินทางบนวีลแชร์ โดยแอชลีย์ได้เดินทาง
ไปยังที่ต่างๆ ท�าให้ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเดิน
ทางร่วมแบ่งปันสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้รถ
วีลแชร์ที่ตนเองได้พบในสถานที่ต่างๆ แนะน�าการเดิน
ทางต้ังแต่การเร่ิมต้นการวางแผนส�าหรบัการท่องเทีย่ว 
ได้แก่ การเตรียมตัว การค้นหาที่พักที่รองรับผู้ใช้รถวีล
แชร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับผู้ใช้รถวีลแชร์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ เว็บไซต์ชื่อ wheelchairtravel.org มีผู้
ริเร่ิม คอื “จอห์น มอร์รสิ” เป็นเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมสถาน
ทีท่่องเทีย่วต่างๆ ให้ความรูเ้กีย่วกับระบบขนส่งมวลชน 
การหาที่พักต่าง ๆ รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยว
กบัปัญหาและอปุสรรคทีต่นเองพบเจอระหว่างการเดิน
ทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ส�าหรับการเดินทาง
ด้วยวีลแชร์ 
  ในประเทศไทยได้มีเว็บไซต์ https://www.
wheelchairtours.com/ จดัท�าโดย คณุประสงค์ ทอง
กวาง ซึ่งเป็นผู้ใช้วีลแชร์มานานกว่า 18 ปี ได้น�าเสนอ
การท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นภาษาองักฤษเพือ่แบ่ง
ปันประสบการณ์ในการท่องเทีย่ว สิง่สนบัสนุน ส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยได้มีการแนะน�า
เว็บไซต์จากกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในงาน The World Tourism Day Organized by 
The UN World Tourism Organization (UNWTO) 

2016 เพื่อเป็นส่ือกลางให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้วีลแชร์มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
 ส ่วนในประเทศเนเธอร ์แลนด ์มีการน� า
เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนมาพัฒนาผ่านแอปพลิเคช่ัน
ช่ือ Mobile telephone selects best route for 
wheelchair users (แอปพลิเคช่ันเลือกเส้นทางท่ีดี
ท่ีสดุส�าหรับผูใ้ช้วลีแชร์) โดยมหีลกัการท�างาน คอื แอป
พลเิคชัน่จะเลอืกเส้นทางทีด่ท่ีีสดุโดยใช้เซนเซอร์ในการ
ตรวจจับหาเส้นทางที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เช่น พื้นผิวขรุขระ ทาง
ลูกรัง เป็นต้น 
 ส�าหรับในประเทศไทยได ้มี โครงการเผย
แพร่ข ้อมูลสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู ้ใช ้รถ
เข็น ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นโครงการเผยแพร่ข้อมูลสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้รถเข็นผ่านทางสมา
ร์ทโฟน โดยมีชื่อว่า Wheel-go-round โดยส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (Thai Health 
Promotion Foundation, 2013) เลง็เห็นว่าโครงการ
นีจ้ะช่วยจดุประกายให้เกดิการปรบัสภาพแวดล้อมและ
สิง่อ�านวยความสะดวกในสถานท่ีต่างๆ ให้เหมาะสมกบั
ผูใ้ช้วลีแชร์ รวมถงึสร้างความตระหนกัแก่สงัคมให้เหน็
ถึงความส�าคญัของการมพีืน้ท่ีท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้
โดยปราศจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอุปสรรค เว็บไซต์
ของ wheelgoround แสดงดังภาพที่ 11
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แนวโน้มการน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนผู้ใช้
วีลแชร์
 ในอดีตมีข้อมูลที่จ�าเป็นในการเดินทางส�าหรับ
ผู้ใช้วีลแชร์ในวงแคบ เช่น มักจ�ากัดอยู่ตามแหล่งสถาน
พยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้วีลแชร์อยู่ปริมาณมาก 
อย่างไรกด็ ีจ�านวนของผูใ้ช้วลีแชร์มกัมมีากกว่าจ�านวน
ของพยาบาลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท�าให้กลุ่ม
ผูใ้ช้วลีแชร์ได้รบัข้อมูลไม่ท่ัวถึง ต้องหาอ่านจากแผ่นพบั 
หรือสอบถามจากเพื่อนบ้าน หรือจากคนรู้จักแทน ซึ่ง
ข้อมลูเหล่าน้ันอาจไม่ถกูต้องหรอืเป็นข้อมลูทีเ่ล่าต่อ ๆ  
กันมา
 ในปัจจบุนัมีเทคโนโลยเีข้ามาช่วยสนบัสนนุการ
เข้าถึงความรู้มากขึ้น อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทใน
การช่วยในการค้นหาข้อมูล เช่น หากผู้ใช้วีลแชร์หรือผู้
ทีด่แูลหากต้องการข้อมลูเกีย่วกบัประเภทของรถน่ังคน
พิการก็สามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ แต่ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นข้อมูลเก่า 
หรอืมแีหล่งข้อมลูจ�ากัด เป็นข้อมลูซ�า้ซ้อนกันแม้จะมา
จากเวบ็ไซต์ทีต่่างกนัแต่เมือ่เวลาผ่านไป ในยคุทีเ่รยีกว่า 
ยุคดิจิทัลผู้คนมากมายต่างหันมาให้ความสนใจและใช้

งานสิ่งท่ีเรียกว่า “แอปพลิเคชัน” กันอย่างแพร่หลาย 
โดยมกีารพฒันาแอปพลเิคชนัต่าง เกีย่วกบัวลีแชร์เพือ่
ให้ประชาชนเข้าไปใช้งานและเรยีนรูไ้ด้ เช่น แอปพลเิค
ชัน Wheelchair Exercises เป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้
ผูใ้ช้วลีแชร์ ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการฝึกการออกก�าลังกาย
แม้จะน่ังอยูบ่นรถนัง่คนพกิาร ซึง่ในอดตีท่ีผ่านมาสงัคม
ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการออกก�าลงักายส�าหรบัผูใ้ช้วลี
แชร์เพราะกลวัจะเกดิการบาดเจบ็ แต่เมือ่มเีทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการน�าเสนอข้อมลู กส่็งผลให้ผูใ้ช้วลีแชร์มี
ข้อมูลการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง และไม่เกิดอันตราย 
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีช่วยในการเข้าถึงระบบการ
คมนาคมการเดนิทางของกลุม่ผูใ้ช้วลีแชร์ด้วย เช่น แอป
พลิเคชัน SOS - wheelchair Assistance ที่ประเทศ
ญีปุ่่นได้พฒันาข้ึนมาเพือ่ผูใ้ช้วลีแชร์ โดยเฉพาะเป็นการ
บริการทางด้านการแพทย์เพ่ือให้ความช่วยเหลือกับ
คนพิการด้านการเคลื่อนไหว โดยแอปพลิเคชันนี้จะให้
ความช่วยเหลอืในการส่งเอสเอม็เอสไปถงึโรงพยาบาล
ใกล้เคียงกับสถานที่ที่คนพิการอยู่ เพื่อได้รับความช่วย
เหลืออย่างทันท่วงที 
 สังคมกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์นานาประเทศต่างมีคาด

ภาพที่ 11 ตัวอย่างเว็บ Wheel-go-round
(ที่มา http://www.wheelgoround.in.th/th)
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หวังว่าจะเห็นผูใ้ช้วลีแชร์สามารถท�าอะไรได้หลากหลาย
ขึ้น เดินทางไปได้ทุกที่อย่างไร้ขีดจ�ากัด ดูแลตัวเอง
ได้แม้ไม่มีผู้ช่วย มีความมั่นใจในการด�าเนินชีวิต โดย
อาศัยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีในด้านการเข้าถึง
ทั้งข้อมูล และเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์กลไก เช่น รถ
เข็นวีลแชร์สามารถขับเคลื่อนโดยใช้แรงโน้มถ่วงแทน
การใช้มือบังคับในการหมุนทิศทางหรือการเคลื่อนตัว
ไปข้างหน้า รถไฟฟ้าเคนกูรูที่น�าเอาซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์มาอ�านวยความสะดวกให้คนพิการทางด้าน

การเคลื่อนไหวใช้เป็นยานพาหนะส่วนตัว 
 ในอนาคตกลุม่ผูใ้ช้วลีแชร์มคีวามคาดหวงัว่าจะ
มลีฟิต์ และทางลาดส�าหรบัผูใ้ช้วลีแชร์ในรถไฟฟ้า BTS 
ทุกสถานี เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้วีลแชร์ท่ี
ต้องการจะเดินทาง ในส่วนของเทคโนโลยีในการช่วย
เหลอืผูใ้ช้วลีแชร์มีการผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เพือ่สนบัสนนุคนพกิารทางการเคลือ่นไหวให้
สามารถเดนิทางได้หลากหลายขึน้ เช่น การขึน้ลงบนัได 
ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 รถนั่งคนพิการ(wheelchair) ต้นแบบในอนาคต
(ที่มา http://www.damngeeky.com/scalevo-wheelchair-climbs-up-stairs-on-tank-like-reads.com)

สรุป
 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัผูใ้ช้วลี
แชร์น้ันมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาให้มีความสามารถช่วย
เหลือกับผู้ใช้วีลแชร์มากขึ้น เช่น การน�าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ติดตั้งระบบการเคลื่อนย้ายวีล
แชร์ด้วยรถบ้าน หรือรถครอบครัวเพื่อท่องเที่ยวไป
ตามสถานที่ต่างๆ ระบบจ�าลอง ระบบเสมือนจริง โดย
พยายามน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์มากข้ึนในด้านการให้
ความรูเ้กีย่วกบัการใช้วลีแชร์ ด้านข้อมลูการดูแลตนเอง
ที่ถูกต้อง มีการให้ความส�าคัญกับผู้ใช้วีลแชร์เพิ่มมาก
ขึน้ เพิม่โอกาสในการท�ากจิกรรมร่วมกบับคุคลอืน่ๆ ได้ 
ในด้านการศกึษา มแีนวโน้มทีผู่ใ้ช้วลีแชร์สามารถเรยีน
รูผ่้านเทคโนโลยไีด้ด้วยตนเองทีบ้่าน และยงัเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้วีลแชร์มีสังคมที่กว้างข้ึน พบเจอเพื่อนใหม่ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างก�าลังใจและปฏิสัมพันธ์

ที่ดี แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน
จากหลาย ๆ ประเด็นข้างต้นสามารถเห็นได้ถึงความ
พยายามในการสร้างความเสมอภาคให้เกดิขึน้กบัสงัคม
ทีเ่ราอยูร่่วมกนั แนวโน้มการใช้โมบายแอปพลเิคชนัให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้วีลแชร์จะมีประโยชน์อย่างมาก
ในการช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูง
อาย ุได้เข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆ และสามารถ
น�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวีลแชร์ยังไม่
แพร่หลายเท่าที่ควร การได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม
ต่างๆ หากได้รับการส่งเสริมแนวคิดนี้จากทุกฝ่ายจะ
ท�าให้คนพกิารทางการเคล่ือนไหวและผู้สงูอายสุามารถ
ออกไปท�ากิจกรรมภายนอกได้ด้วยตนเอง
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1. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 1.1 บทความวิจัย
 1.2 บทความวิชาการ
 1.3 บทวิจารย์หนังสือ
 1.4 บทความปริทัศน์
 1.5 บทความแปล
2. ขอบเขตเนื้อหาบทความ 
 บทความท่ีจะน�ามาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ฟื้นฟู บ�าบัด รักษา 
การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการวิจัยในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 2.1 คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 ได้แก่
  2.1.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
   - คนตาบอด
   - คนตาบอดบางส่วน หรือคนที่มีการเห็นเลือนราง
  2.1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   - คนหูหนวก
   - คนหูตึง
  2.1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  2.1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
   - บกพร่องทางระบบประสาท
   - บกพร่องทางกล้ามเนื้อและกระดูก
   - ไม่สมประกอบมาแต่ก�าเนิด
   - สภาพความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 
  2.1.5 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  2.1.6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
  2.1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
  2.1.8 บุคคลออทิสติก
  2.1.9 บุคคลพิการซ้อน
 2.2 บุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
  2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ
  2.2.2 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ถูกทอดทิ้ง
  2.2.3 ผู้ถูกทารุณกรรม
  2.2.4 ทารกคลอดก่อนก�าหนด

ข้อก�าหนดการตีพิมพ์
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1. ใช้กระดาษขนาด A4  พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิว้ ทัง้สีด้่าน พมิพ์หน้าเดยีว ใส่เลขหน้าทีมุ่มบนขวา  จ�านวนหน้า 
 ของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพไม่ต�่ากว่า 10 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้า 
2. ส่วนต้นของบทความ ประกอบด้วย 1) ชือ่เรือ่งใช้ตวัหนา 2) ช่ือผู้เขียน หน่วยงานท่ีสังกดั(ถ้ามี) และ e-mail address 
 ใช้ตัวอักษรปกติ โดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่ส่วนต้นของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. ตัวอักษรในบทความ
 3.1 ส�าหรับบทความที่เป็นภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด  
  ตลอดบทความ ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค และศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้อักษร  
  TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์เช่นเดียวกัน
 3.2 ส�าหรับบทความที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่าง 1 บรรทัด  
  ตลอดบทความ และตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค
4. ส่วนของบทความ
 4.1 ส่วนของบทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยค�าว่า “บทคัดย่อ” กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวหนา และเนื้อหา 
  ของบทคัดย่อความยาวประมาณ 250 ค�า หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และค�าส�าคัญภาษาไทย 3-5 ค�า
 4.2 ส่วนของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยค�าว่า “Abstract” ก่ึงกลางหน้ากระดาษตัวหนา และเนื้อหา 
  ของบทคดัย่อภาษาองักฤษ ความยาวประมาณ 250 ค�า หรอืไม่เกนิครึง่หน้ากระดาษ และค�าส�าคญัภาษาองักฤษ 
  3-5 ค�า โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย 
5. ส่วนของเนื้อหา 
 5.1 ส�าหรับบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
  1)  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study)
  2)  วัตถุประสงค์ (Purpose of the Study) 
  3) นิยามศัพท์ (Definition of Terms)
  4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
  5)  วธิดี�าเนนิการวจัิย (Research Methodology) ประกอบด้วย ประชากร กลุม่ตวัอย่างหรอืผูเ้ข้าร่วมวจิยั 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6)  ผลการวิจัย (Results) 
  7)  อภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation) 
  8)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี) 
  9)  เอกสารอ้างอิง (References)
 5.2 ส�าหรับบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
  1)  บทน�า (Introduction)  
  2)  เนื้อเรื่อง (Body) โดยอาจแบ่งเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม 
  3)  บทสรุป (Conclusion) 
  4)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี) 
  5)  เอกสารอ้างอิง (References)

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
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6. การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้การอ้างอิงรูปแบบ  
 APA 6th Edition (American Psychological Association style 6th Edition)
7. กรณีท่ีมีตาราง ก�าหนดหมายเลขตารางและช่ือตารางไว้ด้านบนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะเส้นตาราง 
 แนวนอนเท่านั้น
8. กรณีที่มีภาพ ก�าหนดหมายเลขภาพและชื่อภาพไว้ใต้ภาพ โดยจัดภาพกึ่งกลางหน้ากระดาษ
9. บทความท่ีจะส่งเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู ่ในระหว่างการเสนอ 
 เพื่อพิจารณาเผยแพร่ 
10. ในกรณีท่ีเป็นบทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลัก 
 จริยธรรมสากล
11. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว  
 มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ และ 
 วิทยาลัยราชสุดา 
12. การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามล�าดับก่อนหลัง 
 ตามความเหมาะสม 
13. เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ ผู ้เขียนบทความ 
 จะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารก่อนการตีพิมพ์

การส่งบทความส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้ 
1. จัดท�าบทความต้นฉบับตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ 
2. กรอกแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ 
3. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยช�าระเงินค่าสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการช�าระเงิน
4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 มาตามวิธีต่อไปนี้
 4.1 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ doc/docx และ pdf file ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ 
  E-mail address:  rs-journal@hotmail.com โดยใช้ชื่อเรื่อง (Subject) ว่า “ส่งบทความเพ่ือพิจารณา 
  ตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก).....”
 4.2 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับด้วยการ upload เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลวารสารที่ http://www.rs. 
  mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php หรือ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/ 
  article-submissions.php คลิก Submission Form
 4.3 บันทึกไฟล์ต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ word และ pdf ลงในแผ่น CD/DVD และจัดส่งไปที่
  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา 
  อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1119  โทรสาร 0 2889 5308
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การสมัครสมาชิก
อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
 1 ปี 400 บาท  
 3 ปี 1,000 บาท 
 5 ปี 1,500 บาท 
 ผูส้นใจสมคัรสมาชกิวารสารวิทยาลยัราชสดุาเพ่ือการวจัิยและพฒันาคนพกิาร สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชกิ
ได้ที่เว็บไซต์http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal และส่งใบสมัครได้ที่ 
 1. E-mail:rs-journal@hotmail.com  หรือ
 2. บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (สมัครสมาชิก)
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1118, 1119  โทรสาร 0 2889 5308

การช�าระเงินค่าสมาชิก
1. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท กระแสรายวัน  
 (บัญชีเดินสะพัด) เลขที่บัญชี 016-3-00325-6  (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่โอน  
 โดยระบุด้านบนว่า “สมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา”)
 โดยส่งหลักฐานได้ที่ E-mail: rs-journal@hotmail.com หรือ Fax: 02-889-5308 
2. กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
 ก่อนก�าหนดวารสารออก เพื่อความสะดวกในการส่งวารสารให้แก่ท่าน
3. ก�าหนดออกวารสารฯ ปีละ 2 ฉบับ (ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป)
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี ้
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
  ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพดา้นต่างๆ ดังนี ้

ครูสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   นักวิชาการทางการศึกษา   ล่ามภาษามือไทย 
ช่างอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา   เจ้าของธุรกิจทางด้านศิลปะและออกแบบ 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
      (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพดา้นต่างๆ ดังนี ้
นักให้ค าปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
นักวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   บุคลากรในองค์กรด้านคนพิการ 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ    
      (ภาคพิเศษ) 

  ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่างๆ ดังนี้ 
 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
 

 ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่างๆ ดังนี้ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร นกัวิจยัด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต    
คนพิการ ผู้บริหารองค์กรคนพิการ ที่ปรกึษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร ผู้ถ่ายทอดความรู้  
วิทยากร นักฝกึอบรมด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพกิาร นกัสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาสังคม 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

0-2889-5315-9 ต่อ 1234-1237   0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 




