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อนุวฒัน ์ ม่วงมา. (2560). รูปแบบการสอนศิลปะเพือ่พฒันาทกัษะศิลปะของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ. ปริญญานิพนธ ์

กษ.ม. กรงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร ์ บวรกิตติ  การวิจัยนี  ้มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การสอนศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ด าเนินการวิจัยในลักษณะของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากร จ านวนทัง้สิน้  8 คน  ประกอบด้วย  1)

ผูเ้ช่ียวชาญ ด้านการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน  2) ครูศิลปะ ที่จบการศึกษาทางดา้นสาขาศิลปะโดยตรง ปฏิบตัิหน้าที่และมีประสบการณ์ในการสอน

ศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน  3) ครูผู้สอนศิลปะ ที่จบการศึกษาในดา้นสาขาอื่น ๆ ปฏิบตัิหน้าที่และมีประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 

คน  และ 4) ครูพิเศษที่จบการศึกษาดา้นสาขาศิลปะหรือสาขาอื่น  ๆ ปฏิบตัิหนา้ที่และมีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้น

การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสงัเกต และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะฯ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 2 ส่วน คือ ขอ้มูลเอกสาร 

และข้อมูลภาคสนาม  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตามแนวการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มและน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(Analytical) สถิติที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปไดด้งันี ้รูปแบบการสอนศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทสิติกที่

มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  มีองคป์ระกอบส าคญั  11 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการ  2) ทัศนคติ 3) เป้าหมาย/จุดประสงค ์ 4) การวิเคราะหผู์เ้รียน 5) หลกัสูตร

และเนือ้หา 6) กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 7) เทคนิคการสอน  8) การสรา้งบรรยากาศ  9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้ 10) การวดัและประเมินผล  11) การส่งเสริม

และสรา้งความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางศิลปะ และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสติกที่มี

ความสามารถพิเศษทางศิลปะ อยู่ในระดบั ดี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบการสอนรูปแบบการสอนศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถ

พิเศษทางศิลปะ มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นองคป์ระกอบ รูปแบบ ความถูกตอ้งและเหมาะสมของเนือ้หา สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการพัฒนาทักษะศิลปะในเดก็ออทิ

สติกที่มีความสามารถทางดา้นศิลปะ 
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Anuwat  Muangma. (2560). The model of art teaching to develop art skills of Autistic students with artistic talent . Master Thesis, 

M. Ed. Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Asst. Prof. Dr.Lertsiri Bovornkitti 
The purposes of this study are as 

follows: (1) to develop a model of art teaching for the art skills development of autistic students with gifted art skills; ( 2) to evaluate an appropriate of 

model of art teaching for art skills development among autistic students with gifted art skills. In terms of qualitative research, the  eight samples were 

selected using purposive sampling, including the following: (1) two art professors; (2) two art teachers with work experience with autistic students; (3) 

two teachers in other fields of teaching who have work experience with autistic students; and (4) two special teachers who gr aduate from the fine arts 

and other fields. The instruments included an interview, observation and assessment for the appropriateness of the art teaching style. There were two 

types of data collected: (1) data from documents; and (2) data from fieldwork and analyzed using qualitative data analysis te chniques and 

descriptive statistics, including mean and standard deviation. The results revealed that the model of art teaching developed the art skills of autistic 

students with gifted art skills and consisted of the following: (1) principles; (2) attitudes; (3) purpose; (4) student analy sis; (5) curriculum and 

substance; (7) teaching techniques; (8) creating a positive learning environment; (9) effective learning factor; (10) evaluat ion; (11) promoting and 

cooperating in the development of art skills. The results of the assessment of appropriate models of art teaching at a medium level, indicating that the 

model of art teaching is appropriate in terms of compositions, forms and the accuracy of contents and that this model can be used in teaching in a 

group of autistic students with gifted art skills. 
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ต่าง ๆ ชีแ้นะแนวทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม ดว้ยหวงัว่านิสิตจะสามารพบแนวทางในการด าเนินงาน 
ยกระดับความคิดในการเรียนรูแ้ละการท างานประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายในการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูว้ิจยัจึงรูสึ้กซาบซึง้ถึงความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้
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สอบปริญญานิพนธ ์และอาจารย ์ดร.อธิพชัร ์ วิจิตสถิตรตัน ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ์ท่ีใหค้วาม
กรุณาสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขปริญญา
นิพนธใ์หม้ีความถกูตอ้งเหมาะสม และมีคณุภาพ อนัเป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองส าหรบัผูว้ิจัย
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ศิลปศึกษา อาจารย ์ดร.บณัฑิตา  ลิขสิทธ ์อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล และ
นางพรพรรณ  แสนแปงวัง ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี ท่ีได้ใหค้วาม
กรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน ตรวจสอบ และใหข้อ้คิดเห็นในการปรบัปรุงแกไ้ข เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคณุ นายเจริญ  แจ่มใส ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สมุทรสาคร อาจารย ์ดร.ธนีพรรณ โชติกเสถียร อาจารยห์มวดศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  นายอนุรตัน ์ อน้สงค ์ ครูศิลปะ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 
จงัหวดันครปฐม ท่ีใหค้วามกรุณาในการเป็นคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
สอนศิลปะฯ ซึ่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการน าไปพฒันาเป็นอย่างดียิ่ง 
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มากด้วยประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  และ
ขอบคณุนกัเรียนออทิสติกทกุ ๆ คน ท่ีมีส่วนรว่มในการพฒันารูปแบบการสอนศิลปะฯ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครวัท่ีให้ก าลังใจ และใหก้ารสนับสนุนเสมอ
และตลอดมา และขอขอบพระคณุทกุ ๆ ท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ขา้งตน้ ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 

ในทางจิตวิทยา มีหนึ่งค ากล่าวที่ว่า ไม่มีใครสองคนที่เหมือนกันทุกประการ และ  
ในขณะเดียวกัน ก็มีค ากล่าวท่ีว่า ไม่มีใครสองคนท่ีแตกต่างกันในทกุประการ แมว้่าบุคคลทัง้สอง   
จะมีธรรมชาติและลักษณะนิสัยของความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตาม (เผ่าโภคสถิตย์, 2543)  
อาจจะเน่ืองดว้ยเพราะมนุษย ์  เรานั้นมีความคลา้ยคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น ความตอ้งการ 
ความรูสึ้ก อารมณ ์ แต่ในขณะเดียวกันคนแต่ละคนก็มีความแตกต่างจากคนอื่น ๆ หลายประการ
เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น รูปรา่ง สีของตา สีของผม บางคนมีความฉลาด บางคนโง่เขลา ซึ่งแมแ้ต่คู่แฝด
ยงัมีความแตกต่างกนั เช่น แตกต่างกันในดา้นอารมณ ์และความคิด ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า ไม่มีผูใ้ด
จะมีความเหมือนกันไปทกุส่ิงทุกอย่าง มนุษยท์กุคน ในโลกนีจ้ึงมีความแตกต่างกนัทัง้ทางรา่งกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งการท าความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างศกัยภาพของแต่ละบุคคลนั้น
มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดา้นการจัดการศึกษาส าหรบับุคลประเภทท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีคณุค่าสงูสดุ (วิรุณ ตัง้เจริญ & ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)  

ตามท่ีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณิน บุญสุวรรณ , 2551)  
หมวด ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  จ. ดา้นการศึกษา ขอ้ (๔) มีใจความว่า ใหม้ีการจดัการเรียนรูใ้นทุก
ระดับเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามความถนัดของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศึกษา 
๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ สิทธิและ
หน้าท่ีทางการศึกษา มาตรา ๑๐  (วรรคสอง) ท่ีระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี        
ความบกพร่องทางร่างกาย การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเรียนรูห้รือ             
มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ และ
สอดคล้องกับ (วรรคส่ี) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมและค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (ส านักพิมพ์เดอะบุคส ์
ฝ่ายวิชาการ, 2556) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ ไดร้ะบุความหมายและค าจ ากดัความไวอ้ย่างชดัเจนถึง
การใหก้ารศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงาม
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แก่บุคลนั้น ๆ รวมไปถึงระดับสังคมและประเทศชาติ หากมองย้อนกลับมาพิจารณาการศึกษา     
ของประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาของไทยเรามีการก าหนดหลักการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน       
มีแบบแผน และมีการพัฒนาเป็นระยะ ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมไทยและสังคม
โลกให้ความส าคัญของการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การศึกษาควบคู่กับการจัด
ประสบการณ์โดยสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ทั้งของเด็กปกติและเด็กพิเศษทุก ๆ
ประเภท เพื่อให้เด็กแต่ละคนนั้นได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ตามล าดับขั้น  พัฒนาตนเองได้ไป       
สู่ระดบัท่ีสงูขึน้ตามความสามารถและศกัยภาพของเด็กท่ีจะกา้วไปถึง สามารถด ารงชีวิตประจ าวัน
ไดอ้ย่างมีความสขุ ซึ่งจากหลักการการจดัการศึกษาของชาติ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นัน้แสดงใหเ้ห็นว่า 
ระบบการศึกษาใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาบุคคลทกุ ๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติหรือบุคคล
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ซึ่งจากสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฯ ท่ีไดอ้ธิบาย
ถึงสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภทว่า เด็กกลุ่มนีม้ีสิทธิ     
ท่ีจะไดร้บัการศึกษาขั้นพืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท าใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งเตรียมพรอ้ม           
ในการรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่าง ๆ เขา้มาเรียนรวมหรือเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ 
ซึ่งในปัจจบุันสงัคมของเรามีแนวโนม้ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมีมากขึน้ โดยมีการจัดให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับกลุ่มเด็กปกติ หากพบว่า     
ความบกพร่องหรือความพิการ  เป็นอุปสรรค ไม่สามารถเรียนร่วมในลักษณะดังกล่าวได ้              
ก็จะจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ หรือยา้ยไปเรียนในโรงเรียนท่ีจัดใหเ้ฉพาะความพิการ  
การจัดชั้น เรียนพิ เศษให้แก่ เด็ก ท่ีมีความต้องการพิ เศษในโรงเรียนปกติ ถือเป็นเรื่องท่ี ดี                
เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กรูสึ้กว่าถูกตัดออกไปจากสังคมและเกิดความว้าเหว่ ช่วยไม่ให้เด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษมีความรูสึ้กเป็นปมดอ้ย แต่อาจจะส่งผลต่อความสามารถพิเศษท่ีติดตัวเด็ก
กลุ่มนีม้าจะถูกลดบทบาทลง ไม่ไดถู้กใชแ้ละส่งเสริมอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติก 
ซึ่งในสงัคมเรายงัมีเด็กออทิสติกท่ีรอจงัหวะ เวลา และโอกาส  ในการแสดงออก ในขณะเดียวกนัก็
มีเด็กอีกหลาย ๆ คน ท่ีไม่มีแมแ้ต่โอกาสดว้ยซ า้ เพราะดว้ยสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีเมื่อถกูระบุว่า 
เป็นบุคคลออทิสติกแลว้ บางครั้งความเป็นอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษของพวกเขาจะถูก
มองข้ามไป ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากสังคมให้ความส าคัญกับความผิดปกติ
มากกว่าความสามารถพิเศษ ไปมุ่งเนน้การแกไ้ขความผิดปกติ  จนลืมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ของพวกเขาไป ท าใหค้วามสามารถพิเศษหรือเรียกไดว้่าพรสวรรคท่ี์ติดตัวมานั้นค่อย ๆ ลดหายไป
เหลือเพียงความผิดปกติท่ีท าใหเ้รามองเห็น  
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ศิลปะถือเป็นหน่ึงในวิชาท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรบัเด็กออทิสติก เพราะการเรียนรูศิ้ลปะ
ไม่ได้ช่วยแค่พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะเท่านั้น แต่ยังผลให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน           
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สมาธิ วุฒิภาวะ อารมณ์ สังคม แม้กระทั่ งช่วยแก้ไขหรือลด
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดด้ว้ย ดังนั้นศิลปะจึงเป็นวิชาหลักท่ีเด็กออทิสติกควรจะไดร้บัการใหค้วามรู ้
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสม และตรงตามความชื่นชอบ ความถนัด รวมถึงศักยภาพท่ีเด็ก    
มี เพื่อสรา้งความเป็นเลิศทางความสามารถ เกิดความจรรโลงใจและมสีนุทรียศาสตรภ์ายในจิตใจ  

ในปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชาศิลปะในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 
จงัหวัดสพุรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่ึงโรงเรียนในสงักัดส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อ
จดัการศึกษาส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาและออทิสติก โดยมีการจัดการเรียน    
การสอนในลกัษณะของการส่งเสริมทกัษะวิชาการ ทักษะการใชช้ีวิตและส่งเสริมงานอาชีพ ควบคู่
ไปกบัการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่เป็นภาระ
ของครอบครัวและสังคม ซึ่งจากประสบการณ์ในการท างาน ผู้วิจัยพบว่า มีนักเรียนออทิสติก
จ านวนหน่ึงมีความสามารถในทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวาดภาพ การระบายสี การป้ัน 
รวมถึงดา้นอื่น ๆ แต่นักเรียนเหล่านีไ้ม่ค่อยได้รบัโอกาสในการพัฒนาอย่างจริงจัง ท าใหน้ักเรียน     
ท่ีมีความสามารถนี้  ไม่ได้ใช้ความสามารถท่ีมีของตนเองให้เกิดประโยชน์ สาเหตุส่วนหน่ึง        
อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนกลุ่มนีค่้อนข้างพัฒนายากกว่าเด็กกลุ่มอื่น  ๆ ครูต้องใช้ความอดทน 
พยายามและใช้ระยะเวลานานในการปรบัตัว เรียนรู ้สู่การพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละ
บุคคล ซึ่งถา้หากครูมีความรู ้ความเขา้ใจในเด็กกลุ่มนีเ้ป็นอย่างดี หรือมีเครื่องมือท่ีจะช่วยในการ
พฒันาความสามารถทางศิลปะของเด็กกลุ่มนีไ้ดก้็น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจ           
ท่ีจะศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถทางศิลปะของนักเรียนออทิสติกท่ีมีความสามารถ   
ทางศิลปะ  โดยศึกษาในลักษณะของรูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะท่ีมีอยู่ในตวัของนกัเรียนออทิสติกแต่ละบุคคล ผูว้ิจยัเชื่อว่าความสามารถ
พิเศษทางศิลปะนั้นมีความส าคัญ  และควรได้รับการส่งเสริมอย่างมี เทคนิคและวิธีการ                  
มีกระบวนการท่ีเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของนักเรียน  ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎี
พฒันาการของบรูนเนอรท่ี์ว่า ความพรอ้มของเด็กนั้นสามารถปรบัเปล่ียนได ้ครูจะเสนอเนือ้หาใด 
แก่เด็กก็ได้ แต่จะต้องรูจ้ักการจัดการเนือ้หาและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
เหล่านั้น ดงันัน้ครูผูส้อนและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในตัวเด็ก รูจ้กักระตุน้โดยการ จัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของเด็กออทิสติก  ซึ่งศิลปะจะเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยคน้หาข้อบกพร่องบางประการในการท่ีจะปรบัปรุง แก้ไข และส่งเสริม
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ความสามารถทางด้านทักษะศิลปะส าหรับเด็กออทิสติกให้เพิ่มพูนยิ่งขึน้ สามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันาความสามารถทางศิลปะไดส้งูขึน้ 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
1. พัฒ นา รูปแบบการสอนศิลปะ เพื่ อพัฒ นาทักษะ ศิลปะของเด็กออ ทิสติก                      

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
2. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะทางศิลปะ 

ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ศึกษาและสรา้งรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสติก         

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ช่วยใหค้รูผูส้อนศิลปะหรือผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการสอนศิลปะ
ส าหรบัเด็กออทิสติก สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอนศิลปะ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะใน เด็กออทิสติกให้สอดคล้องกับความต้อ งการและศักยภาพของเด็ก                    
ไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบการสอนศิลปะ  หมายถึง รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ฐาน

ทางดา้นศิลปะของกลุ่มเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ โดยเป็นรูปแบบท่ีเกิดจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะหข์้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ครูศิลปะ ครูผูส้อนศิลปะ 
และครูพิเศษ ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางศิลปะ   

2. เด็กออทิสติก  หมายถึง เด็กท่ีได้รับการระบุ หรือวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลประเภท       
ออทิสติก ท่ีมีความสามารถในระดับเรียนได้ มีความสามารถพิเศษหรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม      
High-Functioning  มีความสามารถพิเศษหรือความถนัดทางดา้นศิลปะ  และมีพัฒนาการล่าชา้
และผิดปกติ ส่งผลใหพ้ัฒนาการของเด็กมีบางส่วนท่ีบกพร่องได้แก่ พัฒนาการด้านการส่ือสาร 
ดา้นอารมณ ์ดา้นสังคมและอื่น ๆ อนัเน่ืองมาจากสมองบางส่วนท างานผิดปกติ แต่เด็กกลุ่มนีจ้ะมี
ความรุนแรงในระดบันอ้ย 

 

https://www.healthline.com/health/high-functioning-autism
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•  ทฤษฎีการจดัการความรู ้     

•  ทฤษฎีทางสนุทรียศาสตร ์ 

•  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  

•  ทฤษฎีพฒันาการ 

•  ทฤษฎีการรูคิ้ด 

•  ทฤษฎีสติปัญญา-พฒันาการ 

•  ทฤษฎีเกสตอลท ์

•  ทฤษฎีศิลปะกบัการพฒันา

เด็กออทิสติก 

3. เด็กออทิสติกที่มีความสามารถทางศิลปะ  หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพ
และความสามารถของเด็กออทิสติก ในการวาดภาพ ระบายสี ป้ัน ออกแบบ ประดิษฐ์ รวมถึง
ทกัษะการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากความสามารถของเด็กออทิสติก และ
เป็นท่ียอมรบัของคนทั่วไปว่ามีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

4. การประเมินความเหมาะสม หมายถึง การประมินรูปแบบการสอนรูปแบบการสอน
ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ หลังจาก          
การสังเคราะหรู์ปแบบการสอนศิลปะ ฯ ท่ีมีความเหมาะสมและไดร้บัการปรบัแกไ้ขแลว้ ประเมิน
โดยผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการศึกษาพิเศษ และดา้นการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ใชเ้กณฑ์
การประเมินคณุภาพ 5 ระดบั 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   

 

ตวัแปรตน้ 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวทางการพฒันา 

ความสามารถทางศิลปะ 

ส าหรบันกัเรียนออทิสติก 

ท่ีมีความสามารถพิเศษ    

ทางศิลปะ 

 

 

รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะศิลปะ               

ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินงานวิจัย ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาความรูท่ี้เป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด และ
รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยศึกษาผ่านเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัย      
จึงขอน าเสนอตามประเด็น ดงันี ้ 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเด็กออทิสติก 
1.1  ประวติัและความหมายของออทิสติก 
1.2  การเพิ่มขึน้ของโรคออทิสติก 
1.3  สาเหตขุองการเกิดโรคออทิสติก 
1.4  ขอ้บ่งชีใ้นการวินิจฉัยเด็กออทิสติก 
1.5  ลกัษณะอาการของเด็กออทิสติก 
1.6  ปัญหาการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก 
1.7  ขอ้บกพรอ่งและอปุสรรคท่ีส่งผลต่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก 
1.8  งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก 
2.1 หลกัสตูรในการจดัการเรียนการสอนส าหรบัเด็กออทิสติก    
2.2 หลกัสตูรและการปรบัปรุงหลกัสตูร  
2.3 การจดัการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กพิเศษ 
2.4 ประโยชนข์องศิลปะต่อการเรียนรูข้องเด็ก 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีใชใ้นการจดัการความรู ้
3.1 ประวติัของการจดัการความรู ้
3.2 ความหมายของความรูแ้ละการจดัการความรู ้
3.3. กระบวนการจดัการความรู ้
3.4. รูปแบบการจดัการความรู ้ 
3.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีใชใ้นการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปะ
ของเด็กออทิสติก 

4.1 ศิลปะกบัการพฒันาเด็กออทิสติก  
4.2 ลกัษณะการสรา้งสรรคศิ์ลปะของเด็กออทิสติก 
4.3 ล าดบัพฒันาการทางศิลปะของเด็กออทิสติก 
4.4 ล าดบัของพฒันาการทางศิลปะของเด็กปกติ 
4.5 ทฤษฎีศิลปะส าหรบัเด็ก 
4.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับเด็กออทิสติก   
1.1 ประวัติและความหมายของเด็กออทสิตกิ 

เริ่มต้นในปี ค.ศ.1943  ได้มีการระบุถึงลักษณะและอาการเฉพาะของโรคกลุ่มนี้      
โดยใชค้ าว่า ออทิซึม (Autism)  โดยมาจกาภาษากรีก ท่ีแปลว่า Self และโรคนีจ้ะถกูแยกออกจาก
กลุ่มโรคของเด็กท่ีมีความพิการอย่างรุนแรง ในช่วงนีย้ังไม่ได้มีการระบุลักษณะอาการของโรค       
ท่ีชัดเจน รูเ้พียงว่าอาการท่ีมีในเด็กแต่ละคนนั้นจะไม่มีความเหมือนกัน หรือไม่จ  าเป็นต้องมี
ลักษณะคล้ายกันเลย ซึ่งอาการของโรคนั้นจะพบว่ามีความผิดปกติแต่แรกเกิด ในเวลาต่อมา     
โลกของเราได้มีความรู ้และความเขา้ใจเกี่ยวกับโรคนีม้ากยิ่งขึน้  และพบความจริงท่ีว่าอาการ    
ของโรคกลุ่มนีจ้ะติดตวัเด็กไปจนโต ไม่สามารถหายขาดไดเ้ลย จึงมีการใชค้ าว่าเด็กออทิสติก 

และต่อมาในปี ค.ศ.1962  มีการจัดตั้งสมาคม ผู้ปกครอง นักวิชาการ รวมถึงผู้ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับเด็กออทิสติกทุกภาคส่วนในประเทศอังกฤษ และประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาและ
ยโุรป โดยสมาคมกลุ่มนีท้ าหนา้ท่ีในคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ รวบรวมความรู ้ทฤษฎี ปัญหา รวมไปถึง
รวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์และการศึกษา พรอ้มกับท าหน้าท่ีให้บริการแก่ครอบครัวท่ีพบว่า      
ลกูเป็นโรค  รวมถึงหาทุนสนับสนุนการศึกษาคน้ควา้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีกา้วหนา้เพื่อการ
ช่วยเหลือและใหส่้งเสริมการจัดการศึกษาแก่กลุ่มเด็กเหล่านั้น  นอกจากนีส้ามาคมยังด าเนินการ
กระจายความรูต่้าง ๆ ออกสู่ชมุชน สงัคมใหบุ้คคลทั่วไปไดร้บัรู ้ 

การพัฒนาองคค์วามรู ้การสรา้งความเขา้ใจ และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเหล่านี ้   
ในสังคมไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในสังคมตะวันตก ท่ีไดม้ีการออกกฎหมายเพื่อใหโ้รงเรียน
หรือสถานศึกษาของรฐัตอ้งท าหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการศึกษาแก่เด็กทุกคนท่ีมีความบกพรอ่ง และ
มีข้อจ ากัดในดา้นต่าง ๆ ซึ่งในท่ีนีก้็หมายรวมถึงเด็กออทิสติกด้วย แต่ในช่วงนั้นวงการทางด้าน
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การแพทย ์ยงัมีขีดจ ากดัค่อนขา้งมากในการศึกษา คน้ควา้เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคนี ้ รวมทัง้
วิธีการและแนวทางในการใหก้ารรกัษาหรือป้องกนัโรค (สิริรตันเ์รขา, 2548) 

ความหมายและค านิยามของค าว่า “เด็กออทิสติก” (Autistic Children) มีแตกต่าง
กนัขึน้อยู่กบัจดุเนน้และบริบทของผูใ้หนิ้ยาม ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี ้

สมาคมเด็กออทิสติกของสหรฐัอเมริกา ไดใ้หค้ านิยามของค าว่า “เด็กออทิสติก”     
ไวด้งันี ้

เด็กออทิสติก จะมีจดุเด่น  5  ประการ ดงันี ้ 
1. พฒันาการท่ีลา้ชา้กว่าปกติ หรือมีพฒันาการไปในทิศทางท่ีถดถอยลง 
2. แสดงการตอบโตต่้อเสียงหรือส่ิงท่ีไดย้ิน อาจจะมีการแตะสัมผัสหรือ

อาจจะไม่แสดงปฏิกิริยาต่อเสียงท่ีได้ยิน รวมถึงไม่มีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบใด ๆ ต่อส่ิงเรา้
รอบตวั 

3. กระตุ้นตนเอง หรือแสดงอาการสนใจเฉพาะตนเอง โดยไม่ ให ้      
ความสนใจต่อส่ิงท่ีอยู่รอบตวั    

4. มีปัญหาในการส่ือสาร      
5. ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบโตต่้อผูค้น ส่ิงของหรือเหตกุารณต่์าง ๆ 

(ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542a) 
ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542b) ใหค้วามหมายของ “เด็กออทิสติก” ว่าหมายถึง เด็กท่ี

มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องอย่างรุนแรงทัง้ดา้นการส่ือสาร ดา้นพฤติกรรม ดา้นสงัคม และ
ด้านการเรียนรู้ ความบกพร่องส่วนใหญ่จะพบในช่วงวัยเด็ก นอกจากนี้ เด็กกลุ่มนี้ยังพบว่า            
มีปัญหาทัง้ในการคิด การรบัรู ้และสติปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลใหไ้ม่สามารถเรียนรูไ้ด ้
ไม่สามารถเขา้ใจในวิชาท่ีเรียน  และมีปัญหาในการส่ือสาร พดู และการปฏิสมัพนธก์บัเพื่อน  

วินัดดา ปิยะศิลป์ (2537) ใหค้วามหมายของ “ออทิสติกว่า” ว่าหมายถึง เด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งส่งผลใหม้ีพฒันาการล่าชา้กว่าเด็กปกติทั่วไป โดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นการพูด 
ภาษา และการแสดงท่าทาง ท่ีบ่งบอกความหมายต่าง ๆ เพราะจากการบกพร่องของพัฒนาการ 
รวมไปถึงดา้นภาษาและสังคม มีอาการให้เห็นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบและขัดขวางการ
พฒันาดา้นอื่น ๆ ดว้ย 

เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2540) อธิบายความหมายของค าว่า “เด็กออทิสติก” ว่า
หมายถึง เด็กท่ีมีภาวะผิดปกติอันเกิดจากสมองและมีความล้าช้าด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสังคม 
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ด้านกพฤติกรรม และด้านการส่ือสาร โดยมีสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสมองและ
กายภาพ เน่ืองจากมีสมองบางส่วนท าหนา้ท่ีผิดปกติไป    

คณะกรรมการศพัทบ์ัญญัติการศึกษา (2544) ไดใ้หค้ านิยามของ “เด็กออทิสติก” 
ไวว้่า เป็นเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าชา้และผิดปกติ ทัง้ทางดา้นการส่ือสาร ดา้นภาษา ดา้นสังคม และ
ดา้นอารมณเ์ป็นอย่างมาก มีพฤติกรรมแปลก แตกต่างจากคนปกติ พดูไม่เขา้ใจ พดูชา้หรือไม่พดู 

สขิุริน เย็นสวสัด์ิ (2548) ใหค้ าอธิบายของ “เด็กออทิสติก” ไวว้่า หมายถึง เด็กท่ีมี
ปัญหาและมีความบกพร่องในการสรา้งสัมพนัธ์กับผูอ้ื่น มีความบกพร่องทางพฤติกรรม บกพร่อง
ทางการส่ือสาร โดยจะแสดงออกใหเ้ห็นในช่วงอายกุ่อน 3 ปี 

นิชรา เรืองดารกานนท ์(2551) ไดอ้ธิบายเกี่ยวกบั “เด็กออทิสติก” ไวว้่า หมายถึง 
เด็กท่ีมีความเบี่ยงเบน ในดา้นทักษะสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ทักษะทางการส่ือสาร 
รวมถึงการมีพฤติกรรมซ า้ ๆ สนใจแบบเฉพาะเจาะจง มีความเปล่ียนแปลงยาก ความเบี่ยงเบน    
ท่ีกล่าวถึงทั้งหมดนีร้วมหมายถึง ความบกพร่องท่ีมีความผิดปกติและมีความล่าช้ากว่าเด็กวัย
เดียวกันอย่างชดัเจนทุกดา้น หรืออาจจะเป็นเพียงบางดา้น เด็กออทิสติกแบ่งระดับความสามารถ
หรือสติปัญญาออกเป็นระดบัต ่ากว่าปกติ ไปจนถึงมีความสามารถสงูกว่าคนทั่วไป 

จากการศึกษาค านิยามความหมาย สามารถสรุปความได้ว่า “เด็กออทิสติก” 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพรอ่งและมีความผิดปกติของสมองแบบหน่ึงท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่เด็กเกิด โดย
จะแสดงอาการผิดปกติออกมาหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น ความผิดปกติทางสงัคมและปฏิสมัพันธก์ับ
ผู้อื่น ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร          
รวมถึงอื่น ๆ 

 

1.2 การเพิ่มขึน้ของโรคออทสิติก  

ในสมัยก่อนโรคนีพ้บในอัตราส่วน  4 - 6 คนต่อประชากรจ านวน 10000 คน แต่จาก
การศึกษาวิจัยปัจจุบันพบว่า แนวโน้มของโรคนี้สูงขึน้ กลุ่มท่ีมีลักษณะอาการรุนแรง พบใน
อัตราส่วน 2 คน ต่อประชากร 10000 คน กลุ่มอาการนอ้ยพบประมาณ  1 - 2 คน ต่อประชากร 
จ านวน 1000 คน หรือมากกว่านัน้ สาเหตขุองอตัราส่วนของเด็กออทิสติกท่ีมีการเพิ่มขึน้นี ้ ยังเป็น
ขอ้สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร และในขณะนีย้ังหาขอ้สรุปไม่ได้จัดเจน แต่สันนิษฐานว่า เกิดมาจาก    
มีการเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารวินิจฉัย ท่ีไดร้วมเอาผูป่้วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงเขา้ไวด้ว้ย  

ปัจจุบันพ่อแม่ ครู บุคลากรทางดา้นการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย ์สามารถ
สังเกตอาการออทิสติกไดง้่ายมากขึน้ เพราะจากการต่ืนตัวในการกระจายความรูต้ามส่ือต่าง ๆ  
โดยทารกท่ีมีกการคลอดก่อนก าหนดมีโอกาสรอดชีวิต เน่ืองจากการแพทยท่ี์ทนัสมยัมากขึน้ ดงันั้น
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โลกเราจึงพบเด็กกลุ่มนีไ้ดม้ากขึน้ เน่ืองจากโรคออทิสติกเป็นความผิดปกติท่ีเกิดจากสมอง  โรคนีม้ี
อัตราสูงขึน้จริง โดยอาจเกิดจากปัจจัยสนับสนุน คือ สภาวะแวดล้อมบางอย่างท่ีการวิจัย             
ยังไม่สามารถสรุปได้ ทั้งหมดนี้ท าให้โรคออทิสติกเป็นหน่ึงในความผิดปกติทางพัฒนาการ            
ท่ีพบมากท่ีสดุในปัจจบุนั (สถาบนัราชานกุูล) 

 

1.3 สาเหตุของการเกิดโรคออทสิติก  

โร ค อ อ ทิ ส ติ ก เกิ ด จ า ก ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ งส ม อ ง ท่ี เกิ ด ม า แ ต่ ก า เนิ ด                        
เหล่านักวิทยาศาสตร ์ได้มุ่งมั่นท่ีจะท าการศึกษาและวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน  แต่ก็ยังไม่
สามารถสรุปสาเหตุท่ีชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีอ้าจเป็น
สาเหตท่ีุท าใหส้มองเกิดปัญหา  

1. การเติบโตของสมองท่ีผิดปกติตัง้แต่อยู่ในครรภ ์ 
2. สารเคมีบางอย่างในสมองเกิดความผิดปกติหรือมีระดบัท่ีไม่สมดลุ   
3. โรคทางกายที่ส่งผลต่อสมอง เช่น โรคลมชกับางชนิด   
4. พันธุกรรม สาเหตุส าคัญของโรคออทิสติก จากการศึกษาพบว่ามีพี่น้อง       

ของเด็กออทิ ติกจะมี โอกาสเป็นออทิสติก  ในระดับ ท่ีสูงกว่าพี่ น้องธรรมดา ถึ ง 50เท่า             
(สถาบนัราชานกุูล)      

นอกจากขอ้มลูขา้งตน้แลว้  ยงัมีผูก้ล่าวถึงสาเหตขุองการเกิดโรคออทิสติก ดงันี ้
 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2543) ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดโรคออทิสติก                   
ว่ามีสาเหต ุ2 สาเหต ุคือ  

1. สาเหตุทางด้านจิตวิทยา นั่ นคือ การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลบ          
ของครอบครวั ส่งผลใหเ้ด็กตอ้งสรา้งโลกของตนเองขึน้มา 

2. สาเหตุทางชีววิทยามีการคน้พบว่า fragile X syndrome เป็นสาเหตุท่ีเกิด
ขึน้กบัเด็กออทิสติก แต่ไม่ใช่สาเหตหุลกัและพบว่าเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง         

3. ความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลางนั้นเป็นภาวะท่ีเซลลส์มอง
ผิดปกติ และสารเคมีในระบบประสาทไม่สมดุล และยังพบความผิดปกติบางส่วนอยู่ในสมอง        
จึงท าใหเ้ด็กออทิสติกนัน้มีปัญหาทางการเรียนรู ้

 

เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2540) กล่าวถึง  สาเหตขุองออทิสติกนั้นเกิดจากสภาวะต่าง ๆ 
ท่ีท าใหส้มองมีพฒันาการผิดปกติไป มีโอกาสเกิดไดต้ัง้แต่เด็ก ช่วงท่ีอยู่ในครรภ ์รวมไปถึงระหว่าง
การคลอดหรือหลังจากภายหลงัคลอด ส าหรบัมารดาท่ีเป็นหัดเยอรมนัระหว่างตัง้ครรภ ์เด็กท่ีเป็น
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โรคทิวเบอรร์สัคอรโ์รสีสแต่ก าเนิด เด็กขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ภาวการณเ์จ็บป่วยภายหลัง  
การคลอด เช่น โรคสมองอักเสบ การเป็นหดั ไอกรน  ท่ีมีการแทรกซอ้นก็เป็นสาเหตุใหพ้ัฒนาการ
ทางสมองของเด็กผิดปกติ   

ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2545) อธิบายสาเหตุของโรคออทิสติก ไวท้ัง้หมด 3 ปัจจัย 
ดงันี ้ 

1. ปัจจัยภายนอก เช่น การติดเชือ้ท่ีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสาเหตุ นั่นคือ 
เชือ้ไวรสั    

2. ปัจจัยภายใน เช่น สารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย การท างานของสมอง 
กระบวนการทางเคมี  

3. ปัจจัยดา้นพันธุกรรม แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีการอธิบายว่า ความผิดปกตินั้น
สามารถท าใหเ้กิดโรคออทิสติกไดอ้ย่างไร 

 

สรุปสาเหตขุองการเกิดโรคออทิสติก ไดด้งันี ้   
1. พันธุกรรม ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า และยังไม่มีการ

ค้นพบสาเหตุหรือค าตอบท่ีชัดเจน แต่พบว่า ฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกันมีโอกาสท่ีจะเป็น      
ออทิสติกเหมือนกนั 

2. เกิดจากการติดเชือ้  
3. ระบบประสาทวิทยา เกิดจากความผิดปกติในสมอง 3 ส่วน และมีความ

ผิดปกติดงัต่อไปนี ้ 
3.1 มี Purkinje cell เหลือนอ้ยมาก 
3.2 พบวงจรเซลลป์ระสาทท่ีมีเฉพาะในตวัอ่อนเท่านัน้ 
3.3 พ บ เซ ลล์ป ระสาท เพิ่ ม ขึ ้น จ า น วนม าก ใน  Limbic  system, 

hippocampus และ amygdale  เมื่อบริเวณนีม้ีความผิดปกติจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางดา้น
สงัคม ดา้นภาษาและการส่ือสาร ส่งผลใหก้ารเรียนผิดปกติไป 

4. Neurochemical Causes พบว่ามี Neurotransmitters บางตวัสงูผิดปกติ  
5. การบาดเจ็บในระหว่างก่อนคลอด  ระหว่างคลอด  และหลงัคลอด   

สรุปไดว้่า สาเหตขุองการเกิดโรคออทิสติก ยงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั  แต่คิดว่ามีสาเหตุ
มากจากความผิดปกติของระบบประสาท ระบบชีววิทยา และระบบการท างานของสมองท่ีผิดปกติ  
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1.4 ข้อบ้งชีใ้นการวินจิฉัยเด็กออทสิติก    

ชาตรี  วิฑรูชาติ อา้งใน (ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ,์ 2551) ไดอ้ธิบายว่า การวินิจฉัยใชก้าร
ตรวจของแพทย ์และการซักประวัติจากผูป้กครองเป็นส าคญั โดยใชเ้กณฑใ์นการวินิจฉัยตามคู่มือ 
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย  แ ล ะ ส ถิ ติ ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ท า ง จิ ต ข อ งส ม า ค ม จิ ต แ พ ท ย์ อ เม ริ กั น                                
(DSM IV) ซึ่งตามคู่มือไดอ้ธิบายแนวทางในการวินิจฉัย  มีดงันี ้ 

1. ซกัประวติัจากพ่อแม่อย่างละเอียดโดยเฉพาะพฒันาการดา้นต่าง ๆ    
2. ตรวจสขุภาพจิตและสงัเกตพฤติกรรมเด็ก    
3. ตรวจรา่งกายทั่วไปและระบบประสาท    
4. ตรวจเร่ืองของการไดย้ิน    
5. ตรวจจดุอื่น ๆ เช่น คล่ืนสมอง  

 

เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2540) กล่าวว่า การวินิจฉัยโรคทิสติก มีวิธีการ ดงันี ้   
1. การซักประวติัพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือผูท่ี้ใกลช้ิดกับเด็กโดยตรง อย่างละเอียด

และจากบนัทึกขอ้มูลเกี่ยวกบัประวติัการตัง้ครรภ ์การคลอด การอบรมเลีย้งด ูรวมไปถึงพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ   

2. การตรวจและประเมินผลเพื่อการวินิจฉัย  
3. การสังเกตพฤติกรรมเพื่อการวินิจฉัย โดยสังเกตว่า พบพฤติกรรมท่ีจะกล่าว

ดงัต่อไปนี ้มากหรือนอ้ยเท่าใด   
4. ขนาดของร่างกาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาการ

รบัประทานอาหาร เช่น เคีย้วอาหารไม่เป็น กลืนอาหารล าบาก คายไม่เป็น   
5. การเคล่ือนไหวมีความผิดปกติ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด โยกตวั  
6. การแสดงออกทางดา้นการปฏิสัมพันธก์ับผูอ้ื่น เด็กจะมีพฤติกรรม 3 แบบ คือ 

อาจแยกตัวโดดเด่ียว หรือสมยอมจนเหมือนตุ๊กตาท่ีไม่มีชีวิต หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากเกิน
กว่าปกติ โดยแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ 

7. การใชต้า เพื่อการส่ือสารและตอบสนอง  เช่น ไม่สบตา จ่องมองแบบผิดปกติ 
มองแบบล่องลอย ชอบมองแสงสว่างหรือมองส่ิงท่ีหมนุ ๆ บางครัง้ก็มองส่ิงของใกลต้ามากเกินไป 

8. การฟัง ไม่สนใจเสียงคนหรือเสียงอื่น ๆ บางครัง้ก็ตอบสนองต่อเสียงท่ีชอบ
หรือสนใจมากเกินไป 

9. ตอบสนองต่อสมัผสัทางดา้น กล่ิน และรส เช่น ดมกล่ินแปลก ๆ ท่ีคนทั่วไปไม่
ชอบหรือไม่สนใจ กินของเดิม ๆ ไม่ชอบการเปล่ียนอาหารใหม่  
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10. ไม่มีการส่ือความหมายทัง้ในการพูด สีหนา้และท่าทางใด ๆ ส่วนใหญ่จะพูด
หรือท าท่าทางแบบเดิม ๆ ซ า้ ๆ  

11. พฤติกรรมซ ้า ๆ จะแสดงไม่เหมือนกัน เช่น ดูโฆษณาทางโทรทัศน์ซ ้า ๆ      
ตอ้งนั่งท่ีเดิมทกุครัง้ 

12. ไม่มีจินตนาการ ไม่มีการปรบัตัวต่อสภาพแวดลอ้ม และการแสดงออกทาง
อารมณ ์เด็กกลุ่มนีค่้อนขา้งจะปรบัตวัยากเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม แสดงอารมณไ์ม่
เหมาะสมกบัสถานการณ ์มีอารมณเ์ปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบสาเหต ุ

13. สติปัญญา มีระดบัสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั มีความสามารถดา้นต่าง ๆ ล่าชา้ 
แต่เด็กบางคนจะมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในบางดา้น อาทิ ศิลปะ คณิตศาสตร ์

14. การวินิจฉัยทางการแพทย ์การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ หรือเครื่องมือพิเศษ
ท่ีไม่ใช่การวินิจฉัย  

15. การตรวจสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อพิจารณาระดับสติปัญญา ซึ่งจะ
สามารถท าไดเ้มื่อเด็กสามารถพดูและเร่ิมเรียนรูไ้ดแ้ลว้ 

16. การตรวจสอบการไดย้ิน 
 

คลายคิโล อา้งใน (รุง่นภา ทรพัยส์ุพรรณ, 2546) อธิบายว่า การวินิจฉัยจะตอ้งมีการ
รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทาง ดงันี ้ 

1. ซกัประวติัอย่างละเอียด 
2. ตรวจรา่งกายเพื่อคน้หาโรค  
3. ประเมินทางดา้นจิตเวช  
4. ประเมินทางดา้นภาษา 
5. ตรวจการไดย้ิน 
6. ตรวจการเห็น 

สรุป เมื่อเกิดขอ้สงสัยหรือพบว่าเด็กมีความเส่ียง จะตอ้งพาเด็กมาหาหมอ หมอจะ
ท าการซักประวัติจากพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการและร่างกายของเด็ก และอาจมีการส่งตรวจพิเศษ     
แต่อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคออทิสติกนีม้ีอยู่วิธีเดียว คือ การซักประวัติ ร่วมกับการสังเกต
พฤติกรรมโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ โดยคณุหมอสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดและพิจารณาว่าครบ
ตามเกณฑห์รือไม่ การตรวจพิเศษอื่น ๆ เป็นการตรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความผิดปกติอย่างอื่น
ร่วมด้วย การจะวินิจฉัยได้เร็วหรือช้า จึงขึน้อยู่กับผู้ปกครองเป็นหลัก หากพบว่าเด็กของเรา           
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มีพัฒนาการท่ีชา้เกินไปหรือต่างไปจากเด็กปกติทั่วไป ดังนั้น ส่ิงส าคัญคือ พ่อแม่และครูต้องรู ้
พฒันาการของเด็ก โดยสามารถสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี ้(อมุาพร ตรงัคสมบติั, 2545) 

ตาราง 1 ขัน้ตอนพฒันาการท่ีส าคญั 

อายุ สิ่งที่เด็กควรท าได ้
4 – 6 สปัดาห ์ ยิม้ใหพ้่อแม่ 
3 – 4 สปัดาห ์ หนัศีรษะ 

จบั ถอื วสัดตุ่าง ๆ  
5 เดือน ควา้ส่ิงของ 
6 – 7 เดือน เปลี่ยนของจากมือไปอีกมือ 

เคีย้วอาหาร 
นั่งเอามือยนัไวข้า้งหนา้ 
เวลานอนคว ่าจะยกศีรษะขึน้เองได ้
ถือขนมรบัประทานเอง 

9 – 10 เดือน ชีด้ว้ยนิว้ชี,้ เล่นจ๊ะเอ๋ บา๊ยบาย 
คลาน  
ใหค้วามรว่มมือในการแต่งตวั  
ยื่นเทา้ใหใ้ส่รองเทา้ 

13 เดือน เดินไดเ้อง 
15 เดือน พดูค าเด่ียว ๆ ได ้2 – 3 ค า 
18 เดือน พดู/บอกเมื่อตอ้งการปัสสาวะ 
21 – 24 เดือน พดู 2 – 3 ค าติดกนั 
2 ปี ไม่ปัสสาวะราดในกลางวนั 
 3 ปี ไม่ปัสสาวะราดในกลางคืน 

แต่งตวัเอง, ยืนขาเดียว 
 

ท่ีมา: สถาบันราชานุกูล. (2557). เด็กออทิสติก คู่มือส าหรับพ่อแม่ . (พิมพ์ครั้งท่ี 3) 
กรุงเทพมหานคร: ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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ตาราง 2 พฒันาการทางภาษา 

 

อายุ สิ่งที่เด็กควรท าได ้
2 – 6 เดือน ส่งเสียง และเล่นเสียงออ้แอ ้
8 – 10 เดือน เล่นเสียงสงู-ต ่า 

เลียนเสียงต่าง ๆ 
ออกเสียงพยญัชนะ  

1 – 1 ปีครึง่ พดูค าเดียวท่ีมีความหมายอื่น  
2 ปี พดูค าเดียวประมาณ 20 – 50 ค า 

พดูวลีหรือประโยคสัน้ ๆ 2 – 3 ค า 

3 ปี พดูเป็นประโยคยาว ๆ ได ้

ท่ีมา: สถาบันราชานุกูล. (2557). เด็กออทิสติก คู่มือส าหรับพ่อแม่ . (พิมพ์ครั้งท่ี 3) 
กรุงเทพมหานคร: ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ  และด้านการเคล่ือนไหว            
เป็นปกติ ส่วนพัฒนาการท่ีมีความผิดปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นพัฒนาการทางด้านสังคมและ         
การส่ือสาร เช่น ไม่เล่น ไม่อธิบาย ไม่บ๊ายบาย ฯลฯ ซึ่งหากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้าในทุก ๆ    
ดา้นเด็กจะมีภาวะปัญญาอ่อนมากกว่าจะเป็นออทิสติก 

ขอ้วินิจฉัย : เพราะเด็กออทิสติกอาจมีอาการบางอย่างร่วมกับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษประเภทอื่น ๆ  ดังนั้นจึงตอ้งใชแ้พทยใ์นการรบัรองการวินิจฉัย จ านวน 3 คน เพื่อใหข้อ้บ่งชี ้
นัน้ไดร้บัการตดัสินอย่างเหมาะสม 

 

1.5 ลักษณะอาการของเด็กออทิสติก 

เด็กออทิสติกมีลกัษณะอาการท่ีชดัเจน และปรากฎมีดงันี ้   
1. ไม่มีปฏิสมัพนัธท์างดา้นสงัคม 

1.1 เด็กออทิสติกจะไม่มีการสรา้งความสมัพนัธ์กบัเพื่อน หรือผูอ้ื่น เพราะเด็ก
จะไม่สบตา ไม่กลา้ท่ีจะท าความรูจ้กักบัคนอื่น  

1.2 ไม่สามารถผกูมิตรกบัเพื่อน หรือบุคคลอื่นได ้
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1.3 ไม่รูจ้ักการแสวงหาความสนุกสนานกับเพื่อนหรือผู้อื่น ไม่แสดงความ
สนใจที่จะท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  

1.4 ไม่สามารถควบคมุอารมณข์องตนเองได ้
2. มีความบกพรอ่งทางดา้นการส่ือสาร 

2.1 เด็กบางคนมีความล่าช้าค่อนข้างรุนแรงมาก ส่งผลให้ไม่มีพัฒนาการ
ทางดา้นภาษาเลย  

2.2 ส าหรบัเด็กท่ีพดูไดแ้ลว้ แต่จะยังพบปัญหาในการพดูโตต้อบหรือสนทนา
กบัคนอื่นไดด้ว้ยความเขา้ใจและเหมาะสม 

2.3 พูดค าเดิมเสมอ ๆ พูดจาซ า้ ๆ บางครั้งก็สนทนาฝ่ายเดียว ไม่สนใจคู่
สนทนา 

2.4 เล่นสมมุติ หรือจินตนาการเรื่องราวไม่เป็นไม่ไดเ้ลย เน่ืองจากมีมิติทาง
ความคิดและการมองเพียงมิติเดียว 

3. แสดงออกทางดา้นพฤติกรรมและความสนใจซ า้ ๆ เดิม 
3.1 แสดงออกในพฤติกรรมซ า้ ๆ อาจจะมีพฤติกรรมเดียวหรือมากกว่าหน่ึง

พฤติกรรมก็ได ้
3.2 ขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินหรือปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ยึดติดกับ

การท าแบบเดิม 
3.3 กระตุน้ตนเองดว้ยการสะบัดนิว้มือ เขย่งเทา้ โยกตัวไปมา หรือแมแ้ต่การ

หมนุตวัรอบๆ จ านวนหลาย ๆ ครัง้โดยไม่เวียนหวั 
3.4 ใหค้วามสนใจในจดุ ๆ เดียว เช่น พดัลม กงัหนั ทอ้งฟ้า เพดาน หรืออื่น ๆ 

โดยไม่สนใจสิ่งรอบขา้ง 
  

ลกัษณะอาการของเด็กออทิสติกในแต่ละช่วงอาย ุมีรายละเอียด ดงันี ้
ช่วงวยัทารุก อายปุระมาณ  2 - 3 เดือน 

1. เด็กออทิสติกจะไม่สนใจ หรือเมินเฉยต่อบุคคล เช่น พ่อแม่ ไม่มีการตอบ
โตจ้ากการโดนกระตุน้ 

2. ไม่ส่งเสียงเหมือนเด็กปกติทั่วไป แต่สามารถส่งเสียงอยู่คนเดียวไดน้าน ๆ  
อายปุระมาณ  1 ปี 

1. ไม่สามารถออกเสียงเป็นค าได ้
2. เด็กบางคนชอบจอ้งมองวตัถหุรือส่ิงท่ีชอบนาน ๆ  
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3. เลียนแบบหรือท าตามไม่ได ้   
4. ไม่เข้าใจความหมายของเสียงหรือภาพท่ีเห็น แต่สามารถท าตามได ้

ถึงแมว้่าจะไม่ทราบความหมายก็ตาม 
5. บางคนกลวัส่ิงของต่าง ๆ รอบตวั ถึงแม่ว่าเป็นส่ิงของทั่วไปท่ีไม่มีอันตราย

ก็ตาม เช่น เกลียดอาหารอย่างใดอย่างหน่ึงมากกว่าปกติ  กลวัหลอดไฟฟ้า 
6. มคีวามสามารถในการรบัรูอ้ย่างรวดเร็วเกี่ยวกบัเสียงบางอย่าง เช่น รอ้งไห ้

เสียงเคาะ เสียงลากหรือตีซ า้ ๆ  
7. เด็กบางคนไม่มีการตอบสนองใด ๆ นั่งน่ิงเฉยไม่หันตามเสียงเรียก ไม่ยิม้ 

ไม่สนใจ ไม่กระดกุกระดิก 
อายปุระมาณ 2 - 3 ปี 

1. เป็นช่วงอายท่ีุสามารถพบ/สงัเกตพฤติกรรมไดช้ดัมากขึน้ 
2. เร่ิมเดินไดดี้ ขอบเขย่งเทา้เวลาเดิน ซึ่งความรุนแรงมีทัง้ระดบันอ้ยไปจนถึง

มาก หรือแมแ้ต่การหมนุตวัเป็นเวลานาน 
3. วิ่งเขย่งขาแบบมา้ย่อง บางคนชอบป่ายปีนท่ีสงู 
4. ขาดสังคม หนีการรวมกลุ่มกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ใชว้ิธีทักทายผิดจาก

ปกติ เช่น เขา้ไปจบัหรือดมเสือ้ผา้ ดึงผม หรือดึงแขน 
5. จะมีปฏิบัติต่อส่ิงมีชีวิตเป็นเสมือนวัตถุ บางครัง้เด็กกลุ่มนีจ้ะเป็นอันตราย

ต่อสตัวเ์ลีย้ง เน่ืองจากเด็กไม่รูว้่าส่ิงใดคือส่ิงมีชีวิต ไม่มีชีวิต ส่ิงใดอนัตรายหรือไม่อนัตราย 
6. เด็กจะพูดค่อนข้างช้า หรืออาจจะไม่พูดเฉย หรือพูดโดยใช้ค าพูดและ

ภาษาและการส่ือสารของตนเอง 
7. บกพรอ่งทางการแสดงสีหนา้ ท่าทาง  
8. ไม่แสดงอารมณผ่์านทางสีหนา้และหนา้ตา เฉยเมย ยิม้หัวเราะไม่เป็น ไม่

สามารถแสดงออกถึงอารมณท่ี์แทจ้ริงของตนเองได ้ 
9. ไม่มีความสามารถในการปรบัเปล่ียน เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 

ยากต่อการเรียนรูเ้พื่อปรบัตวัในสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ  
 

อายปุระมาณ 4 - 5 ปี 
1. ไม่มีการสรา้งสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
2. พยามยามหนี แยกตวัออกจากกลุ่มเพื่อน เล่นกบัเพื่อนไม่ได ้
3. มีโลกส่วนตวั ชอบแยกตวัอยู่ในมุมของตนเอง  
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4. ไม่มีภาวการณ์เอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งอันตรายและ          
ไม่อนัตราย  
 

อายปุระมาณ 6 - 9 ปี 
1. เด็กจะมีวุฒิ ภาวะทางด้านอารมณ์มากขึ ้น  น่ิงขึ ้นและสามารถรับ            

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ 
2. มีการติดต่อส่ือสารรวมถึงการส่ือความหมายไดม้ากขึน้ 
3. เมื่อเด็กออทิสติกไดร้ับการช่วยเหลือตัง้แต่แรกเริ่ม ได้รบัการพัฒนาและ

ส่งเสริมอย่างเหมาะสมและถูกวิธี เด็ก จะส่งผลต่อไปยงัพฒันาการดา้นต่าง ๆ จะดีขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านภาษาและการส่ือสารนั้น ถือเป็นด้านท่ีส าคัญมากเพราะเมื่ อเด็ก
สามารถส่ือสารได ้จะส่งผลใหเ้ด็กสามารถรบัการพฒันาในดา้นอื่น ๆ เรียกไดว้่าเป็นผลสืบเน่ืองต่อ
กนั ซึ่งหลงัจากนีเ้ด็กก็จะเติบโตและพฒันาขึน้ตามแนวทางท่ีผูเ้กี่ยวขอ้งไดว้างแผนหรือเร่ิมตน้ไว้ 

 

1.6 ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทสิติก 

การเรียนรูข้องเด็กออทิสติกนั้นไม่เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป         
มีข้อจ ากัดในการรับรูแ้ละมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ตลอดจนปัญหาต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น       
การรับรู ้การตอบสนองของสติปัญญา ส่งผลท าให้เด็กออทิสติกนั้นไม่สามารถเกิดการเรียนรู ้      
จนสามารถท่ีจะส าเร็จผลได ้

ชูศักด์ิ  จันทยานนท์ อ้างใน (แก้วตา บุปผเวส, 2548) ได้อธิบายขอ้จ ากัดของเด็ก
ออทิสติกท่ีมีผลต่อการเรียนรูข้องพวกเด็ก ซึ่งมีหลายประเด็น สรุปได ้ดงันี ้

1. ข้อจ ากัดด้านการส่ือสาร และภาษา ซึ่งประกอบไปด้วย ความเข้าใจและ     
การส่ือความหมาย อาทิ การแสดงดว้ยท่าทางต่าง ๆ เพื่อส่ือสารใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจในเจตนา
ของตน ซึ่งปัญหานีค่้อนขา้งส่งผลต่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติกเป็นอย่างมาก 

1.2 ปัญหาด้านสังคมและอารมณ์ เช่น การปรับตัวเข้ากับกลุ่มหรือบุคคล   
อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเด็กออทิสติกจะมีปัญหาการปฏิสัมพันธใ์นการอยู่รวมกลุ่ม ไม่สามารถ
ควบคมุตนเองได ้ส่งผลใหไ้ม่สามารถเรียนรูห้รือท ากิจกรรมรว่มกบับุคคลอื่น ๆ ได ้

1.3 ปัญหาทางด้านพฤติกรรม เด็กออทิสติกเกือบทุกคนจะมี ปัญหา              
ท่ีแตกต่างกันไป บางคนมีปัญหาเรื่องความสนใจสัน้ หรือเรียง่าย ๆ ว่า สมาธิสัน้ และเด็กบางคน
จะมีพฤติกรรมชอบกระท าซ า้ ๆ เพื่อกระตุน้ตนเอง เช่น การเล่นหรือสะบดันิว้มือตลอดเวลา หรือส่ง
เสียงชอบกรีด๊รอ้ง ซึ่งส่ิงเหล่านีส่้งผลใหเ้ด็กไม่สามารถเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ปัญหาดา้นการรบัรู ้การตอบสนองหรือการรบัรูผ่้านประสาทสัมผัสทัง้ 5 
ท่ีเกิดความผิดปกติ จึงส่งผลต่อการรบัรูแ้ละการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก เช่น การแยกความเหมือน
หรือแตกต่างกนัดว้ยสายตา รวมไปถึงการแยกรส กล่ิน และเสียงดว้ย 

1.5 ปัญหาดา้นการคิดและจินตนาการ ซึ่งเด็กกลุ่มนีส่้วนใหญ่จะใชว้ิธีการจ า
มากกว่าการท าความเขา้ใจ จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถคิด หรือจินตนาการเพื่อย่อยอดหรือขยายผล
จากส่ิงท่ีเรียนรูม้าได ้

1.6 ปัญหาพัฒนาการทางกายภาพ การไม่ประสานสัมพันธ์ ระหว่าง
กล้ามเนือ้มือและตา ความไม่คล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีดูไม่
สมดุล เช่น กล้ามเนื้อมือและขาอ่อนแรงหรือเกร็ง ส่งผลให้เด็กนั้นไม่สมารถเคล่ือนไหวร่างกาย     
ไดอ้ย่างปกติ ซึ่งการเรียนรูน้ัน้จ  าเป็นตอ้งใชร้า่งกายในการเคล่ือนไหว 

1.7 ปัญหาด้านการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน เพราะเด็กกลุ่มนี้จะมีวิธีการเรียนรู ้     
การเข้าถึงความรูห้รืออธิบายง่าย ๆ ว่า มีความสามารถในการเรียน รูท่ี้แตกต่างกัน ท าให้เกิด
ขอ้จ ากดัในการเรียนรู ้

สรุป  ทุก ๆ ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นส่งผลต่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก  ซึ่งจะ
มีความรุนแรงมากหรือรุนแรงนอ้ยก็ขึน้อยู่กบัความสามารถของตวัเด็กแต่ละคนดว้ย ปัญหาเหล่านี้
จะติดตวัเด็กไปตลอด ซึ่งหากไม่ไดร้บัการช่วยเหลือ แกไ้ขหรือปรบัปรุงใหดี้ขึน้อย่างทนัท่วงที ก็อาจ
ส่งผลใหส้ายเกินกว่าท่ีจะแกไ้ขได ้

 

1.7 ความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มีความบกพร่องหลากหลายด้าน ซึ่งความบกพร่องเหล่านั้น
ท าให้เด็กออทิสติกมีปัญหาในการเรียนรู ้โดย (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545) ได้สรุปปัจจัยท่ีส่ง        
ในการเรียนรูข้องเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้

1. กระบวนการในการคิด 
1.1 การคิดเชิงนามธรรม 

เด็กกลุ่มนีจ้ะมีความจ ากัดในการคิดแบบนามธรรม การคิดรวบยอด         
การเขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง ๆ เด็กจะสรุปความคิดรวบยอดไม่ได ้ไม่เขา้ใจหลักการและเหตุ
ผลไดเ้หมือนกับเด็กทั่วไป การท าความเขา้ใจเกี่ยวกับความหมายโดยนัยนั้นเป็นเรื่องท่ียากมาก
ส าหรบัเด็กออทิสติก 
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1.2 การเชื่อมโยงและบูรณาการสู่ความคิด 
การเรียนรู้ของเด็กออทิสติกนั้น ล้วนเกิดจากประสบการณ์ ต่าง ๆ            

ท่ีเชื่อมโยงกนั (Unrelated experience) ทัง้นีเ้พราะเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะไม่สามารถเชื่อมโยง 
หรือบูรณาการความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้  ค าหน่ึงค านั้นจะมีเพียงความหมายอย่างเดียว        
ไม่อาจมีความหมายอื่นได ้ดว้ยความสามารถในการเขา้ใจเหตกุารณ ์หรือส่ิงต่าง ๆ ในภาพรวมได ้
นัน้ ส่งผลใหเ้ด็กออทิสติกไม่สามารถเขา้ใจโลกรอบตวัและเห็นโลกแตกต่างไปจากคนอื่น 

1.3 การประยกุตก์ารเรียนรูจ้ากสถานการณห์น่ึงไปอีกสถานการณห์น่ึง 
การเรียนรูข้องเด็กออทิสติกนั้นจะเป็นลักษณะแบบจ าเพาะ ส่ิงท่ีเรียนรู ้  

ในสถานการณ์หน่ึงไม่ถูกส่งต่อไปอีกสู่สถานการณ์หน่ึง เด็กทั่วไปเรียนรูเ้กี่ยวกับโลกรอบตัวผ่าน
การสังเกต การตีความหมายและการเรียนแบบผู้เลี ้ยงดู ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ มาสู่อีกสถานการณ์หน่ึง ลกัษณะการเรียนรูแ้บบจ าเพาะนี ้ ส่งผลใหเ้ด็กไม่สามารถ
น าส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากท่ีโรงเรียนไปใช้ท่ีบ้านหรือจากท่ีบ้านมาใช้ท่ีโรงเรียน ในปัจจุบันนี้การสอน       
เด็กออทิสติก จึงตอ้งเนน้การสอนในรูปแบบลกัษณะของสถานการณจ์ริง 

1.4 ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 
เด็กออทิสติกมีข้อจ ากัดและมีปัญหาในด้านจินตนาการและความคิด

สรา้งสรรค ์มีวิธีคิดท่ีจ ากัดอยู่เฉพาะส่ิงท่ีเคยเรียนรูม้าก่อนเท่านั้น เด็กไม่สามารถหาคิดทางออก
หรือมีแนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงการคิดแกไ้ขปัญหา ท่ีนอกเหนือส่ิงท่ีเคยเรียนรูห้รือประสบการณ์
เดิม นอกจากนีเ้ด็กกลุ่มนีจ้ะไม่สามารถต่อยอดหรือบูรณาการส่ิงท่ีเรียนรู ้เพื่อน ามาสรา้งเป็นส่ิง
ใหม่ ส่ิงท่ีเรียนรูน้ัน้จะอยู่ในบริบทเดิมเท่านัน้ 

1.5 การจดัระบบและล าดบัขัน้ตอน 
ออทิสติกเกือบทุกคนจะมีปัญหาการจัดระบบ ซึ่งหมายถึงการจัดล าดับ

ความส าคัญ การจัดระเบียบของส่ิงต่าง ๆ รวมไปถึงการวางแผนเพื่อท าให้บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี ้  ยงัมีปัญหาในการเรียงล าดับขัน้ตอน  โดยมกัจะเรียงขัน้ตอนของส่ิงต่าง ๆ สบัสน เช่น 
ใส่กางเกงก่อนใส่กางเกงใน 

2. ความบกพรอ่งในการรบัรูส่ิ้งเรา้ 
2.1 การเลือกสนใจส่ิงเรา้เฉพาะอย่าง เด็กจะเพ่งเล็กหรือสนใจเฉพาะส่ิงเรา้

หรือสัญญาณอันหน่ึง และจะไม่แสดงอาการสนใจส่ิงเรา้อย่างอื่น ดว้ยการท่ีเด็กสามารถรบัรูไ้ด้
เพียงดา้นเดียว ท าใหก้ารเรียนรูข้องเด็กออทิสติกไม่กา้วหนา้ โดยเฉพาะการเรียนท่ีอาศัยเทคนิค
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การกระตุ้น และผลเสียคือ พัฒนาการด้านภาษาจะมีความล่าชา้ไม่สามารถเชื่อมโยงส่ิงใหม่ ๆ 
และท าใหเ้ด็กมีปัญหาเร่ืองการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

2.2 เมื่อมีส่ิงเรา้มากกว่าปกติ เด็กออทิสติกไม่สามารถ วิเคราะห์ แยกแยะ
และเลือกการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อส่ิงเรา้ท่ีเขา้มาพรอ้มกนัหลาย ๆ อย่าง ซึ่งการกระตุน้จากส่ิง
เรา้รอบตวัท่ีมีมากเกินไป เด็กอาจจะเกิดความสบัสน 

2.3 การเพ่งรายละเอียดมากกว่าปกติ เด็กจะสังเกตรายละเอียดได ้แต่ส่ิงท่ี
เป็นปัญหาคือ เด็กไม่เข้าใจว่ารายละเอียดเหล่านั้นมีความส าคัญหรือไม่ และเลือกท่ีจะสนใจ             
ในรายละเอียดท่ีไม่ถกูตอ้ง เช่น เพ่งดรูถโดยไม่ไดม้องรถท่ีก าลงัวิ่งผ่านไปมา 

3. การมีความกังวลมากกว่าปกติ เด็กออทิสติกจะมีข้อกังวล โดยเฉพาะ       
ความกงัวลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

4. ด้วยการรับรูผ่้านทางประสาทสัมผัสท่ีมีความผิดปกติ ท าให้เด็กออทิสติก   
เกิดความตกใจหรือต่ืนตวัมากจนไม่สามารถเรียนรูไ้ด ้

5. การแสดงความต้องวการส่ิงต่าง ๆ มากเกินกว่าปกติ เวลาต้องการส่ิงใด        
เด็กออทิสติกจะแสดงความต้องการอยากได้มากเป็นพิเศษ โดยจะตอ้งหาวิธีการให้ไดม้าซึ่งส่ิงท่ี
ตอ้งการ ด้วยวิธีการและลักษณะนีท้ าให้เด็กมีพฤติกรรมซ า้ ๆ และบางคนนั้นอาจจะไปถึงการ
หมกหมุ่น จนมีผลท าใหก้ารเรียนรูส่ิ้งต่าง ๆ ไม่กา้วหนา้ 

6. การถอยหนีและยอมแพ ้เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ ท่ียาก เด็กออทิสติกจะไม่สูย้อม
ถอยและยอมแพ้ง่าย ๆ ไม่มีความมุ่งมั่นและพยายามท่ีจะเอาชนะใหไ้ด้ เมื่อพบว่าท าไปแลว้ไป
ประสบความส าเร็จเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ถดถอยลง 

7. การขาดความสร้างสรรค์ ริเริ่มและจูงใจ ซึ่งเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ขาด
แรงจูงใจหรือการกระตุ้นตนเองภายใน ซึ่งการขาดแรงจูงใจนอกจากเด็กจะแสดงออกมา             
ในลักษณะของการตดัสินใจไม่ได ้ลืมหรือว่าไม่มีการกระตือรือรน้ และจะแสดงออกมาในลักษณะ
การไม่ยอม ไม่ฟัง ไม่สนใจ เหม่อลอย (สรุนาท สรอ้ยจ,ู 2557) 

สรุป ความบกพร่องท่ีส่งผลต่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติกนั้นมีหลายด้านซึ่งภาย      
ในตัวของเด็กแต่ละคนก็จะมีระดับความรุนแรงของข้อบกพร่องท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการให้การ
เรียนรูแ้ละช่วยเหลือเพื่อใหข้อ้บกพร่องในดา้นต่าง ๆ ลดนอ้ยลง ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัเด็กออทิสติก
ตอ้งท าความเขา้ใจกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างลึกซึ่ง เพื่อใหเ้ด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้
อย่างสงูสดุ 
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1.8  งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับเด็กออทสิติก 

สุรนาท สร้อยจู (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาของเล่น          
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูศิ้ลปะ เร่ือง เส้น สี รูปร่างรูปทรง กับเด็กออทิสติก ท่ีมีอายุ 3 – 5 ปี โดยมี
จดุมุ่งหมายในการศึกษาของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรูศิ้ลปะ เร่ือง เสน้ สี รูปร่างรูปทรง ของเด็ก
ออทิสติก  เพื่ อ ศึกษาวิ เคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่น เพื่ อ ส่งเสริมการเรียน รู้ศิลปะ                 
ดา้นทัศนธาต ุในเร่ือง เสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง โดยใชห้ลักการและทฤษฎีการเล่น ในประเด็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวัสดุท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เด็กออทิสติก อายุ 3 – 5 ปี 
จ านวน 10 คน มีการตอบสนองต่อของเล่นเด็ก มีการสมัผสัและประสานการเคล่ือนไหวระหว่างมือ
กบัการมองเห็น มีการเรียนรูใ้นเร่ือง เสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง จากการสมัผสัรูปรา่งและรูปทรงของของ
เล่น ท าให้เด็กออทิสติกเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเล่นของเล่นได้นานขึน้ มีความเข้าใจ
สูงขึน้กว่าก่อนไดร้บัการเสริมสรา้งการเรียนรูจ้ากการเล่นของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรูศิ้ลปะใน
เร่ือง เสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.05 

พุฑฒิพงษ์ เพชรรตัน ์(2552) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมซ า้ ๆ ของนักเรียนออทิสติก
อายุ 7-10 ปี  ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จากการใชโ้ปรแกรมปรบัพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนออทิสติก ช่วงอายุ 7 - 10 ปี ในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  จากการใชโ้ปรแกรมปรบัพฤติกรรมจากกิจกรรมการเคล่ือนไหว ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า   

1. หลังการใชโ้ปรแกรมปรบัพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว นกัเรียนออทิสติก 
3 คน มีพฤติกรรมซ า้ ๆ ลดลงอยู่ในระดบัพอใช ้และระดบัปานกลาง ดงันี ้   

1.1 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว นักเรียน    
ออทิสติก คนท่ี 1 มีพฤติกรรมซ า้ ๆ ลดลงจากระยะเสน้ฐานรอ้ยละ 33.77 ซึ่งอยู่ในระดบัพอใช ้

1.2 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว นักเรียน    
ออทิสติก คนท่ี 2 มีพฤติกรรมซ า้ ๆ ลดลงจากระยะเสน้ฐานรอ้ยละ 46.98 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง  

1.3 หลังการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว นักเรียน     
ออทิสติก คนท่ี 3 มีพฤติกรรมซ า้ ๆ ลดลงจากระยะเสน้ฐานรอ้ยละ 42.70 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง   

2. หลังการใชโ้ปรแกรมปรบัพฤติกรรมกิจกรรมการเคล่ือนไหว นกัเรียนออทิสติก 
มีพฤติกรรมซ า้ ๆ ต ่าากว่าก่อนการทดลอง 
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2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
2.1 หลักสตูรในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเดก็ออทิสติก (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2552) 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ท าไมตอ้งเรียนศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น        
ในตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ 

เรียนรูอ้ะไรในศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการ

ทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคณุค่าของศิลปะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ 

สาระทศันศิลป์      
มีความรูค้วามเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทาง

ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสรา้งงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณค์ุณค่างานทัศนศิลป์ 
เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นภูมิ ปัญญาไทยและสากล  ชื่นชม ประยุกต์ใช ้                       
ในชีวิตประจ าวนั 

คณุภาพผูเ้รียน 
จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

• รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับ รูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ                
ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ มีทักษะพืน้ฐานการใชว้สัดอุุปกรณใ์นการสรา้งงานวาด
ภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื ้นผิว ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสรา้ง
เคล่ือนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรูสึ้กจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สรา้งงาน
ทศันศิลป์ตามท่ีตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตผุลและวิธีการในการปรบัปรุงงานของตนเอง 
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• รูแ้ละเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมาของงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น ตลอดจนการใชว้สัด ุอปุกรณ ์และวิธีการสรา้งงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 

 

จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
• รูแ้ละเข้าใจการใชท้ัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี แสงเงา มีทักษะพืน้ฐาน    

ในการใชว้ัสดอุุปกรณ ์ถ่ายทอดความคิด อารมณ ์ความรูสึ้ก สามารถใชห้ลกัการจัดขนาด สัดส่วน
ความสมดุล น า้หนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสรา้งงานทัศนศิลป์      
2 มิติ 3 มิติ  เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ      
สรา้งแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวของ
เหตุการณต่์าง ๆ  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสรา้งสรรคด์ว้ยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เขา้ใจปัญหาในการจัดองคป์ระกอบศิลป์ หลักการลดและเพิ่ม    
ในงานป้ัน การส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รูว้ิธีการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ ตลอดจนรูแ้ละ
เขา้ใจคณุค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสงัคม 

• รูแ้ละเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา ในศาสนา และวฒันธรรมที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น  

 

จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
• รูแ้ละเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลาย       

ในการสรา้งงานทัศนศิลป์ 3 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ วิเคราะหรู์ปแบบเนือ้หาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผูอ้ื่น สามารถ
เลือกงานทัศนศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สญัลกัษณ ์
กราฟิกในการน าเสนอขอ้มลูและมีความรู ้ทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นอาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 

• รูแ้ละเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและ
ท้องถิ่นแต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบ       
งานทศันศิลป์ท่ีมาจากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ  

 

จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
• รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย 

สามารถใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและ
เทคนิคในการใชว้ัสดุ อุปกรณแ์ละกระบวนการท่ีสูงขึน้ในการสรา้งงานทัศนศิลป์ วิเคราะหเ์นือ้หา
และแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทัง้ไทยและสากล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
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ต่าง ๆ ในการออกแบบสรา้งสรรค์งานท่ีเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ดว้ยหลกัทฤษฎีวิจารณศิ์ลปะ 

• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวันตก 
เข้าใจอิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสรา้งสรรค์งาน
ทศันศิลป์ในสงัคม  

 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส าหรบัผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
พทุธศกัราช 2552 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

กลุ่มทกัษะการเคล่ือนไหว 
ท าไมตอ้งเรียนกลุ่มทกัษะการเคล่ือนไหว 

กลุ่มทักษะการเคล่ือนไหว เป็นกลุ่มทักษะท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา      
ดา้นทางรา่งกาย และจิตใจ โดยส่งเสริมผูเ้รียนผ่านการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติกิจกรรมทางดา้นการ
เคล่ือนไหว กีฬาการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะ และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาผูเ้รียนทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ ์สังคม ตลอดจนการน าไปสู่
การพัฒนาตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดความรู ้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง 
เชื่อมั่นในตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้

เรียนรูอ้ะไรในกลุ่มทกัษะการเคล่ือนไหว 
ทศันศิลป์มีความรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์ ทัศนธาต ุสรา้งและน าเสนอผลงาน

ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอ้ปุกรณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถใชเ้ทคนิค 
วิธีการในการสรา้งงานได้อย่างหลากหลาย  วิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างทัศนศิลป์  ในประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม เห็นคณุค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นภมูิปัญญาไทยและสากล   ชื่นชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

คณุภาพผูเ้รียน 
จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

• รูแ้ละเข้าใจการใชท้ัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี แสงเงา มีทักษะพืน้ฐาน    
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรูสึ้ก สามารถใชห้ลักแสงเงา ตลอดจน    
การใชสี้คู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสรา้งงานทัศนศิลป์  2  มิติ 3 มิติ  เช่น งานส่ือผสม งานวาด
ภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการจากเรื่องราวหรือเหตกุารณ์
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ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสรา้งสรรคด์ว้ยวสัดอุปุกรณ์
และวิธีการท่ีแตกต่างกนั รูแ้ละเขา้ใจคณุค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสงัคม 

• รู ้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพล        
ของความเชื่อ ความศรทัธาในศาสนา และวฒันธรรมที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 

 

จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
• รูแ้ละเขา้ใจเร่ืองทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และเทคนิคท่ีหลากหลายในการ

สรา้งงานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 
วิเคราะห์รูปแบบเนือ้หาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถออกแบบ
รูปภาพ สญัลกัษณง์่าย ๆ มีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นในอาชีพทางดา้นทศันศิลป์ 

• รู ้เขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถิ่น
แต่ละยคุสมยั เห็นคณุค่างานทัศนศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์
ท่ีมาจากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ 

 

จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
• รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย        

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึน้ในการสรา้งงานทัศนศิลป์ 
วิเคราะห์เนื ้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ ชื่นชมการแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล 
ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบสรา้งสรรค์งานท่ีเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี 
ตลอดจนประเมินและวิจารณค์ณุค่างานทศันศิลป์ 

• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวันตก 
เข้าใจอิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสรา้งสรรค ์       
งานทศันศิลป์ในสงัคม 

 

2.2 การปรับปรุงหลักสตูร  

จากการศึกษาขอ้มลู แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ สามารถสรุปแนวทางในการปรบัปรุง
หลกัสตูรส าหรบัเด็กออทิสติก ดงันี ้

1. การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรท่ีเหมาะสมควรไดร้บัการปรบัเพื่อใหเ้กิดความ
สอดคล้องต่อความตอ้งการ รวมไปถึงศักยภาพและความสามารถของเด็กออทิสติก โดยทฤษฎี
และการจัดการเรียนการสอนควรท่ีจะส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างรอบดา้น และเนน้การพัฒนาพรอ้ม
ทัง้ปรบัแกไ้ขในส่ิงต่อไปนี ้    
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1.1 ทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
1.2 ทกัษะในการพดู และการใชภ้าษา  
1.3 ทกัษะในการพัฒนากลา้มเนือ้เล็ก กลา้มเนือ้มดัใหญ่ อารมณแ์ละสงัคม

ของเด็กออทิสติก     
1.4 ทกัษะการปรบัตวั โดยสรา้งพืน้ฐานการปรบัตรวัเมื่ออยู่ในสภาพแวดลอ้ม

ท่ีแตกต่าง 
2. มุ่งเน้นทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม ดังนั้นหลักสูตรส าหรบัเด็กออทิสติก   

จึงไม่ควรท่ีจะเนน้ทางดา้นวิชาการมากเกินไป แต่ควรเนน้ท่ีจะใหเ้ด็กออทิสติกสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสงัคมไดเ้หมือนคนปกติทั่วไป มีการส่งเสริมและฝึกเด็กใหส้ามารถด ารงชีพเหมือนกบัคนปกติ
ทั่วไปได ้

3. สนองความตอ้งการ เพราะเด็กออทิสติกส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาดา้นสติปัญญา 
ปัญหาดา้นสังคม ปัญหาด้านภาษาและการพูด ปัญหาด้านความคิดความจ า ปัญหาด้านการ
ปรบัตัว และปัญหาดา้นพฤติกรรม ดังนั้นการจดัการเรียนรู ้จึงตอ้งมุ่งเพื่อขจดัปัญหาเหล่านี ้และ   
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การจัดบริการ
การศึกษาแก่เด็กออทิสติกจะช่วยใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้

4. การช่วยเหลือเบื ้องต้น เป็นความเชื่อท่ีส าคัญในการให้บริการช่วยเหลือ
แรกเริ่มทางด้านการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ ซึ่ งนอกจากการอยู่ร่วมกันกับคนปกติให้ได้แล้ว              
การช่วยเหลือเบือ้งตน้ถือเป็นส่ิงจ าเป็นมาก ยิ่งเด็กมีอายุนอ้ยเท่าใด โอกาสท่ีปัญหาเหล่านั้นจะ
ทเุลาลงก็มีมากยิ่งขึน้ 

5. ตอ้งท างานเป็นทีม เพราะการพัฒนาเด็กออทิสติกนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  ครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ          
และบุคลากรทางการแพทยท่ี์จ าเป็น ดว้ยความรว่มมือนีจ้ะท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันาและเรียนรูไ้ด้
อย่างต่อเน่ือง แมเ้ด็กจะเปลี่ยนบริบท  (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542b) 
  

2.3 การจัดการเรียนการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก 

การสอนศิลปะใหก้บัเด็กออทิสติก ซึ่งมีความบกพรอ่งทางร่างกายและจิตใจ จะเห็น
ไดว้่าเด็กกลุ่มนีม้ีปัญหาหลัก ๆ คือ พฤติกรรม และปัญหาท่ีเกิดขึน้ของเด็กเหล่านีส้ามารถเกิดขึน้
ไดห้ลายทาง และไดต้ลอดเวลา ปัญหาของเด็กออทิสติกในหอ้งเรียนนั้นอาจจะเกิดขึน้จากปัญหา
ตวัเด็กเอง ปัญหาจากครอบครวั และปัญหาจากสภาพแวดลอ้ม ซึ่งปัญหา เหล่านี ้ถา้ปล่อยปละ
ละเลยก็จะเป็นปัญหาใหญ่กว่าความพิการท่ีติดตัวพวกเด็กมา ดังนั้น พ่อแม่ผูป้กครอง และครู     
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จึงตอ้งอาใจใส่ ดูแลสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขได้ทันการณ์  การสอน
ศิลปะจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหาต่าง ๆ ของเด็กออทิสติก โดยการแสดงออกทาง
ศิลปะตามท่ี  

 

เกษร ธิตะจารี (2543) ไดอ้ธิบายไวว้่า ศิลปะเป็นรายวิชาหน่ึงท่ีเด็กทุก ๆ คน ทุก ๆ 
ประเภทสามารถเรียนรูไ้ด ้เพราะมีหลายอย่างหลายแขนง ซึ่งเด็กออทิสติกสามารถแสดงออกได้
อย่างอิสระ เป็นการช่วยใหเ้ด็กสามารถระบายความรูสึ้กท่ีอยู่ภายในออกมา ศิลปะถือไดว้่าเป็นยา
ชนิดหน่ึงท่ีสามารถใชร้กัษาและบ าบัดคนไขท่ี้ป่วยทัง้ทางรา่งกาย ทางดา้นจิตใจ ดว้ยวิธีการลงมือ
ปฏิบติั เมื่อเด็กเกิดความสนกุสนาน มีสนุทรียศาสตรใ์นการสรา้งสรรคง์านศิลปะ  นอกจากนีศิ้ลปะ
ยงัเป็นศาสตรแ์ห่งความสขุ ความปลอดภยั ช่วยบงัเกิดแต่ความสขุและความสขุใจ  อธิบายไดด้งันี ้

1. ศิลปะสามารถช่วยในการระบายอารมณ ์เกิดความผ่อนคลายความเครียด 
ความโกรธ  ความกงัวล ช่วยเสริมสรา้งจิตใจทางดา้นทนุทรียภาพ  

2. เสริมสรา้งความมั่นใจ ท่ีจะกลา้แสดงออกทางผลงานศิลปะ  
3. บ าบัดทุกข ์สรา้งความเพลิดเพลิน หลงลืมความทุกข ์ความเศรา้หมองใน

จิตใจ ความอาย เป็นตน้  
4. เสริมสรา้งจินตนาการ สรา้งสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่ไม่ซ  า้ใครและสรา้ง

ความภมูิใจใหก้บัตนเอง 
5. ศิลปะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การผสานประสบการณ์เก่าร่วมกับ

ประสบการณใ์หม่ใหเ้กิดเป็นความคิดรูปแบบใหม่ 
6. ส่งเสริมการรบัรู ้การแยกแยะ การรวมชนิด ประเภทของงานศิลปะต่าง ๆ 

และส่ือสารใหผู้อ้ื่นไดร้บัรูถ้ึงแนวคิด 
 

หลกัการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
1. การสอนจากส่ิงท่ีง่ายที่สดุไปหายาก 
2. ประสบการณ/์สมัผสัจริง 
3. เรียนรู/้พฒันาตามศกัยภาพของตนเอง 
4. เสริมแรงทางบวก 
5. ส่งเสริมการใชค้วามคิด 
6. เพิ่มโอกาสแสดงความเป็นผูน้  า 
7. เรียนรูจ้ากเพื่อนและจากบุคคลอื่น ๆ 
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8. เด็กตอ้งไดสิ้ทธิเลือกเรียนตามความสามารถ 
9. สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 
10. ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ 
11. น าเสนอผลงาน และจดัแสดงผลงานของเด็ก 
12. จดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้
13. สงัเกตควบคู่ไปกบัการสอน 

 

2.4 ประโยชนข์องศิลปะต่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

ศิลปะเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเสริมสร้างการแสดงออกของเด็กออทิสติก รวมไปถึง
พฒันาการในการเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ซึ่งมีผูใ้หค้วามคิดเห็นเกี่ยวกบัประโยชนข์องศิลปะไวด้งันี ้

เกศินี นิสสัยเจริญ อา้งถึง (ผจงจิตต ์ชา้งมงคล, 2012) ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนข์องศิลปะว่า เด็กในวัย 2 – 8 ปี เป็นวัยท่ีกลา้มเนือ้ยังพัฒนาไม่เต็มท่ี การประสานงาน
ระหว่างมือกับตายังไม่สัมพันธ์กันดี นอกจากนี้ธรรมชาติของเด็กยังซุกซน อยากรูอ้ยากเห็น     
ความสนใจสั้น กิจกรรม การเรียนการสอนจึงควรเป็นลักษณะการเล่นปนเรียนให้เด็กมีส่วนร่วม     
ในการท างานได้นึกคิดอย่างอิสระ และสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งกิจกรรมศิลปะสามารถสนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานเหล่านัน้ ไดเ้ป็นอย่างดี  

ราศี ทองสวัสด์ิ (2529) ไดใ้หค้วามส าคัญและอธิบายไวว้่า เด็กไม่ไดมุ้่งเนน้เพื่อ
ท างานศิลปะเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การสรา้งสรรคง์านศิลปะจะช่วยส่งผล
ต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมอง กลา้มเนือ้ การประสานสมัพันธร์ะหว่างสมอง มือและ
ตา รวมไปถึงการเสริมสรา้งคุณลักษณะท่ีดีใหก้ับเด็ก นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนา บ าบัดและฟ้ืนฟู
จิตใจ อารมณ์ เมื่อผลต่าง ๆ ได้เกิดขึน้จากการเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค์งานศิลปะแล้ว เด็กก็จะ
กลายเป็นผูท่ี้มีความกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก รกัและภมูิใจในศิลปะ 

สิริรัตน์เรขา (2550) ได้อธิบายประโยชน์ของศิลปะไว้ทั้งหมด 5 ด้าน  ซึ่งมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. ศิลปะพฒันารา่งกาย 
ศิลปะช่วยตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ ท่ีจะ

เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้สามารถ           
ท ากิจกรรมท่ีมีความละเอียดและมีความซับซ้อนมากขึน้ ช่วยให้มีการท างานผสานกันของ
กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว และยังช่วยควบคุมทิศทางการเคล่ือนไหวร่างกายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรมการวาด ระบายสี  ป้ัน ถกัทอ เป็นตน้  
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2. ศิลปะพฒันาสติปัญญา 
ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการแก้ไขปัญหา ช่วยส่งเสริม            

ให้สามารถเรียนรูใ้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึน้ เก็บรายละเอียดเพิ่มขึน้ ช่วยจัดระบบความคิด และ
ความสามารถ เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายเขา้หากันเป็นเอกภาพง่ายขึน้ท าใหเ้กิด
เป็นความคิดรวบยอด ท่ีเรียนรูใ้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิน้หน่ึง จ า เป็นต้องบูรณาการ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ัง้หมดท่ีมีอยู่ในคลังสมองถ่ายทอดผ่านการประมวลผลของสมองส่วน
ต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีแตกต่างกันจนเป็นงานออกมา ยิ่งสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะมากเท่าไหร่ สมอง
ส่วนต่าง ๆ ก็จะไดท้ างานรว่มกนัแบบบูรณาการมากยิ่งขึน้ 

3. ศิลปะพฒันาสมาธิ  
สมาธิเป็นประตูสู่การเรียนรู ้เมื่อสมาธิไม่ดีถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาดี        

ก็ไม่สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากประตููแห่งการเรียนรูไ้ม่เปิด ความรูต่้าง ๆ จึงไม่สามารถ
ไหลเขา้สู่สมองไดจ้ึงไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบความจ าและประมวลผลได้ การท ากิจกรรมศิลปะ
พบว่าช่วยเสริมสรา้งสมาธิใหดี้ขึน้ไดช้ัดเจน เน่ืองจากได ้ฝึกฝนการจดจ่อท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ไม่มีผิด-ถูก และไม่ยากเกินความสามารถ จนสูญเสียความมั่นใจและท่ีส าคัญได ้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมที่ท าเป็นการฝึกฝนใหเ้รียนรูป้ระสบการณข์องการท ากิจกรรมอย่างมีสมาธิ  

4. ศิลปะพฒันาจิตใจ  
ศิลปะจะช่วยเยียวยาใหผู้ท่ี้มีปัญหาทางดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ไดร้ะบาย

ความคับข้องในจิตใจ ส่งผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในรูปแบบ               
ทางท่ีสรา้งสรรค์ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวภายในจิตใจ เขา้ใจและรบัรูอ้ารมณ์
ต่าง ๆ ของตนเอง มีสมาธิ สามารถควบคุมอารมณไ์ดดี้ และคลายความกังวลไดใ้นท่ีสดุ ศิลปะยัง
ช่วยขดัเกลาจิตใจใหล้ะเอียดอ่อน ละเมียดละไมยิ่งขึน้ใส่ใจกบัความรูสึ้กของผูอ้ื่นมากขึน้ ลดความ
หยาบทางอารมณ์ ลดความก้าวรา้วท่ีมีอยู่สามารถยอมรับ  ข้อจ ากัดของตนเองยอมรบัความ
แตกต่างระหว่างกนัและควบคุมตนเองในกรอบของเหตผุลไดดี้ ความภาคภูมิใจยงัเป็นผลพลอยได้
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการสรา้งสรรคง์านศิลปะ ให้เกิดความสุขตระหนักในคุณค่าของตนเองมีความ
มั่นใจ กลา้คิด กลา้แสดงออกเพิ่มขึน้  

5. ศิลปะพฒันาสงัคม  
ศิลปะส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรูท้ักษะทางสงัคมผ่านการท ากิจกรรมศิลปะ

ร่วมกันเป็นกลุ่ม และรูจ้ักการเอือ้เฟ้ือ รอคอย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ มีน า้ใจ ไม่เอา
เปรียบกนั  
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นอกจากนีย้งัไดเ้รียนรูท่ี้จะแสดงออกอย่างเหมาะสม สะทอ้นถึงความคิด
อารมณค์วามรูสึ้ก ความตอ้งการและการเขา้ใจผูอ้ื่น โดยใชศิ้ลปะเป็นส่ือแทนใจ  

ศิลปะจึงเป็นส่ือส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาให้สังคมด าเนินไปอย่างสงบสุข 
รวมถึงเป็นตวักลางท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรูร้ว่มกนั  

สรุปได้ว่า  ศิลปะช่วยให้เกิดการพัฒนาร่างกายทางด้านกล้ามเนือ้มือและ    
การประสานงานระหว่างมือกับตา ช่วยพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการแกไ้ขปัญหา ช่วยส่งเสริม   
ให้สามารถเรียนรูใ้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึน้ กิจกรรมศิลปะเป็นการฝึกฝนให้เรียนรูป้ระสบการณ์   
ของการท ากิจกรรมอย่างมีสมาธิช่วยให้รูสึ้กผ่อนคลาย เข้าใจและรบัรูอ้ารมณต่์าง ๆ ของตนเอง 
รวมถึงการเขา้ใจการอยู่รวมกนักบัผูอ้ื่นในสงัคมได ้

 

2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

กอลอมบ์และซีเมลล่ิง (Golomb & Schmeling) อา้งจาก (กนัตรตัน ์ไพรินทร,์ 2546) 
ได้ศึกษาการวาดภาพและทักษะการลอกแบบของเด็กออทิสติกอายุ 9 ปี และเด็กปัญญาอ่อน    
อายุ 8 ปี ซึ่งมีอายุสมองเท่าเทียมกัน จากการศึกษาพบว่า การวาดภาพของเด็กออทิสติกและ     
เด็กปัญญาอ่อนมีความคลา้ยคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับทักษะการลอกแบบระหว่าง
เด็กปัญญาอ่อน และเด็กออทิสติก  มีการอภิปรายผลการทดลองพบว่า เด็กออทิสติก                     
มีลกัษณะเฉพาะความสามารถในการรบัรูท้กัษะการลอกแบบไดดี้กว่าเด็กปัญญาอ่อน  

มิลบราท และซีเกล (Milbrath & Siegel) อ้างจาก (กันตรัตน์ ไพรินทร์, 2546)         
ไดศึ้กษาและติดตามพัฒนาการความสามารถพิเศษทางศิลปะของเด็กออทิสติกและเด็กปัญญา
อ่อน เพศชาย อายุ 6 ปี มีการตัง้ขอ้สังเกตเกี่ยวกับพฒันาการความสามารถพิเศษทางดา้นศิลปะ        
ของเด็กปัญญาอ่อนและเด็กออทิสติก มีความสัมพันธ์กับสติปัญญาหรือไม่ จากการศึกษาและ
ติดตามผลจากการวาดภาพของเด็กทั้ง 2 ประเภท ท าให้พบว่าเด็กออทิสติกจะมีความสามารถ    
ในการวาดภาพและถ่ายทอดรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนภาพถ่ายในลักษณะ  3 
มิติและ 2 มิติ โดยการจดจ าแบบเป็นระบบขอ้มลู 

อิสซิและคณะ (Ishii, et al.) อ้างจาก (กันตรัตน์ ไพรินทร์, 2546) ได้ศึกษากรณี        
การวาดภาพของบุคคล ออทิสติกอย่างต่อเน่ืองจากวยัเด็กจนถึงปัจจุบนั ภาพแสดงใหเ้ห็นเร่ืองราว
ในแต่ละวันในวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นการสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ความสามารถพิเศษ     
ในการวาดภาพของเขา อันเน่ืองมาจากการฝึกทักษะการวาดภาพอย่างสม ่าเสมอตั้งแต่วัยเด็ก       
ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการฝึกทักษะการเรียนรู ้ประสบการณ์ ความทรงจ า ท าให้เขาเกิดความรู้
ความเขา้ใจ ประมวลความคิดแลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราวโดยผ่านการวาดภาพ  
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เคลแมน (Kelman) อ้างจาก (กันตรตัน์ ไพรินทร,์ 2546) ได้ศึกษาการท างานของ
เดวิด มาร์ร (David Marr) นักชีววิทยาระบบประสาท ซึ่งเขาได้ท าการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถพิเศษทางศิลปะของเด็กออทิสติก และเดวิด มารร์ ได้สรุปและสรา้งทฤษฎี มารร์ 
(Marr) ขึน้เกี่ยวกับความเข้าใจไวว้่า การสรา้งงานศิลปะของเด็กออทิสติกนั้นมีความสัมพันธ์กับ
การมองเห็น จุดการให้แสงสว่าง ความสัสมพันธ์ระหว่างเรื่องราว วัตถุบุคคล การสังเกตการณ์        
จากการศึกษาและการทดลองของมารร์ (Marr) ท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการคิดและจินตนาการของ
กลุ่มตวัอย่างเด็ก ออทิสติกท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษาจ านวน 4 คน โดยมีความสามารถพิเศษทางการ
วาดภาพ 

เคลแมน (Kelman) อา้งจาก (กันตรตัน ์ไพรินทร,์ 2546) ไดศึ้กษากรณีการวาดภาพ
ของเด็กชายปีเตอร ์อาย ุ8 ปี ซึ่งเป็นเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ เคลแมนไดพ้บ
สาเหตุท่ีมีบทบาทต่อความสัมพันธ์ทางศิลปะท่ีมีผลต่อรูปแบบการวาดภาพของปีเตอรน์ั้นขึน้อยู่
กบัประสบการณแ์ละอารมณข์องเขาในแต่ละวัน โดยการทดลองก าหนดหวัขอ้ เป็นเรื่องราวความ
เรียงให้กับปีเตอรใ์ช้เป็นแนวทางในการวาดภาพ ผลการทดลองการวาดภาพรูปแบบเรื่องราว       
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าการวาดภาพของปีเตอรเ์กิดจากการน าเอา
ประสบการณ์ เรื่องราว สภาพแวดล้อม อารมณ์เรา้ให้เกิดความสนใจให้กับเด็ก จนเกิดความ
ประทบัใจ ส่ิงเหล่านีม้ีผลต่อการวาดภาพของเด็กออทิสติก 

3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจดัการความรู้ 
3.1 ที่มาของค าว่า “การจัดการความรู้” 

การจัดการความรู ้เริ่มตัง้แต่ช่วงกลางปี ค.ศ. 1970  มีจุดเริ่มต้นมาจากนักทฤษฎี  
การจัดการท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวคิด เช่น  Peter Drucker และ Pual Strassman         
ท่ีเน้นความส าคัญของสารสนเทศ (Information) และความรูท่ี้เปิดเผย (Explicit Knowledge)     
ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรขององค์กร  จนมาถึงช่วงปี ค.ศ.1989  แนวคิดการจัดการความรู ้               
มีความชัดเจนมากขึน้ มีการตีพิมพ์แนวคิดเรื่องการจัดการความรูล้งในวารสารหลายฉบับและ       
มีหนังสือเล่มแรกท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้และการเรียนรูใ้นองค์กร เช่น Peter Senge    
เร่ือง “The Fifth Disclipline” ต่อมาในปี ค.ศ.1990 แนวคิดการจัดการความรูเ้ป็นท่ีรูจ้ักกันอย่าง
แพร่หลายในบริษัทชั้นน าหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ประเทศญ่ีปุ่ นและ           
ในประเทศต่าง ๆ (Berclay & Murray. 1997: Online อา้งจาก (จินตนา กสินนัท,์ 2013) 

ปัจจบุนัแนวคิดเร่ืองการจดัการความรูไ้ดแ้พรห่ลายในประเทษไทย การจดัการความรู้
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยวมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มผลผลิต    
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ขององค์กรให้สูงขึน้ และเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามส่งเสริม       
ใหบุ้คลากรสามารถจัดการความรูท่ี้เป็นความรูฝั้งลึกในคนได้ โดยการถอดความรูท่ี้มีคุณค่าสูง   
แต่แลกเปล่ียนไดย้าก ท่ีฝังอยู่ในความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานจากการเรียนรู ้
ดว้ยการเรียนรูผ่้านความเป็นชมุชน เช่นการสังเกต การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างการท างาน และ
ใหบุ้คลากรใชป้ระโยชนจ์ากความรูท่ี้เปิดเผยออกมา ท่ีซึ่งสามารถพบเห็นไดจ้าก หนงัสือ ต าราและ
ส่ือต่าง ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงและแลกเปลี่ยนไดง้่าย และจดัการความรูท่ี้แฝงอยู่ในองคก์ร เช่น ความรู ้   
ท่ีแฝงอยู่ในขัน้ตอนการท างาน  

 

3.2 ความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 

1. ความรูแ้ละประเภทของความรู ้ 
1.1 ความรูแ้ละความหมายของความรู ้ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการจัดการความรูน้ั้น 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจความหมายและประเภทของความรู ้ซึ่งมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี ้
โนนากะ (Nonaka) อ้างจาก (ชนิศ รัตนสิน, 2560) ได้ให้ความหมายว่า 

ความรูท่ี้สรา้งใหม่เริ่มจากบุคคลท่ีมีการเรียนรูอ้ยู่เสมอ  ๆ หากท าให้ความรูท่ี้อยู่ในตัวบุคคล
ถ่ายทอดไปยงับุคคลอื่นได ้และสามารถแลกเปลี่ยนความรูก้นัไดส้ามารถสรา้งคณุค่าใหก้บัองคก์ร
ได ้ดงันัน้ องคก์รตอ้งจัดกิจกรรมการจดัการความรูใ้หเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอโดยอาศัย
ความรว่มมือจากทกุระดบัขององคก์ร 

วิจารณ์ พานิช (2548) ได้กล่าวว่า การให้นิยามค าว่า “ความรู”้  เป็นเรื่อง     
ท่ียาก ท่ีจะอธิบายเป็นค าสัน้ ๆ ท าใหค้วามรูม้ีหลายความหมาย ไดแ้ก่ เป็นส่ิงท่ีใชย้ังไงก็ไม่มีวัน
หมด แต่กลบัจะยิ่งงอกงาม เหมือนตน้ไมท่ี้ขยายกิ่ง ใบ และออกดอกเรื่อย ๆ การน าสารสนเทศไป
ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ได ้ความรูเ้กิดขึน้เมื่อเราตอ้งการจะใช ้ขึน้อยู่กบับริบทและความตอ้งการ  

น า้ทิพย ์วิภาวิน (2546) ใหค้วามหมายของความรูไ้วว้่า เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรูแ้ละเขา้ใจ ความรูท่ี้มีในตวับุคคลนัน้เป็นความรูร้อบตวัและความรูเ้ฉพาะ ซึ่งความรูท่ี้องคก์ร
ตอ้งการ คือความรูใ้หม่ อาศยัการเพิ่มพนูประสบการณข์องคนในองคก์ร 

ดงันัน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า ความรู ้จึงหมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาหรือเรียนรู ้
การเล่าเรียน  และผสมผสานกับประสบการณ์ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับในตัวบุคคลโดยผ่าน
กระบวนการประมวลผล กลั่นกรอง วิเคราะห์สังเคราะห์และผ่านกระบวนการทางความคิด
เชื่อมโยงกนัจนเกิดเป็นความรูข้ึน้มาและพรอ้มส าหรบัการน าไปใชแ้กปั้ญหา พฒันาหรือสรา้งสรรค์
ส่ิงใหม่ได ้ 
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1.2 ประเภทของความรู ้ 
โนนากะ (Nonaka) อ้างจาก (จินตนา กสินันท์, 2555)  ได้แบ่งความรูอ้อกเป็น    

2 ประเภท คือ ความรูฝั้งลึกหรือความรูโ้ดยนัย (Tacit Knowledge) และความรูช้ัดแจง้ (Explicit 
Knowledge)  

1. ความรูฝั้งลึก หมายถึงความรูท่ี้หลบซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล เกิดขึน้จาก
ผสานประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสั่งสมในตัวบุคคลนั้น ๆ และยังไม่ค่อยปรากฏแบบชัดแจง้ ยากท่ีจะ
ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร หรือตัวเลขและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบได้ เช่น ความรูท่ี้ได้จาก
ประสบการณ์ จากพรสวรรค ์จากความรูสึ้กนึกคิด ทักษะในการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห ์ความรูป้ระเภทนีส้ามารถพัฒนาและแบ่งปันได้ ซึ่งตอ้งมีการฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์
และสรา้งความเขา้ใจในความรูน้ั้น ดังนั้นความรูป้ระเภทนีจ้ึงเป็นแบบแผนท่ีมักจะเกี่ยวขอ้งกับ
ความเชื่อ ความจริง เป็นความรูท่ี้สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. ความรูช้ัดแจ้ง เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุและเป็นผล สามารถน ามาเขียน
ถ่ายทอดเป็นตัวอักษร ขอ้ความ กฎเกณฑ์ สูตร นิยาม หรือลักษณะตัวแบบทางคณิตศาสตรไ์ด ้
เช่น หนังสือ เอกสาร และคู่มือต่าง ๆ กฎเกณฑ์สามารถก าหนดนิยามได้อย่างชัดเจน องค์การ     
ต่าง ๆ พยายามหาวิธีการในการจัดเก็บและรวบรวมความรู ้โดยการเนน้ใหผู้รู้ถ้่ายทอดหรือจดัเก็บ
ความรูไ้วใ้นระบบ เพื่อท่ีจสามารถะน าไปใชป้ระโยชนก์ารพฒันาองคก์ร ความรูช้ัดแจง้เป็นความรู้
ท่ีสามารถน ามาจัดท าเป็นรูปแบบของเอกสารได้โดยสามารถท่ีจะจัดท าในรูปของข้อความ 
แผนภาพ แผนผัง โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ลอดจนใชใ้นการเปรียบเทียบรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกันได ้
ดังนั้น จึงเป็นลักษณะความรูท่ี้เป็นแนวคิดและท าการกลั่นกรอง วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์จนเกิด
การตกผลึกและจดัเก็บเป็นระบบขอ้มลูได ้  

กล่าวโดยสรุปคือ ความรูม้ี 2 ประเภท คือ ความรูช้ัดลึก เป็นความรูท่ี้สั่งสม
จากการหยั่งรูข้องบุคคลและความรูช้ัดแจง้ซึ่งเป็นความรูท่ี้เกิดจากการถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไป
อีกบุคคลหน่ึง โดยผ่านเอกสาร ต ารา วฒันธรรมองคก์ร การจดบันทึกต่างๆ เป็นตน้ ซึ่งความรูท้ัง้    
2 ประเภทนั้น ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการท างานขององค์กรในทก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  หรือสายงานอื่นๆ หากไม่มีการจัดเก็บความรูท่ี้ดี จึงยากท่ีจะรักษา
ความรูใ้หอ้ยู่คู่องคก์รต่อไป 
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2. ความหมายของการจดัการความรู ้ 
“การจัดก ารความ รู้”  ห รือ ท่ี เรีย กภาษ าอั งกฤษ เรียก ว่ า  “Knowledge 

Management” นัน้เป็นเร่ืองท่ีไดย้ินกันมานานมากแลว้ แต่ก็ยงัไม่สามารถใหค้วามหมายไดช้ดัเจน 
ว่ามีความหมายถึงอะไร ทราบกันเพียงคร่าว ๆ ว่าตอ้งมีกระบวนการ “จัดการ” กับส่ิงท่ีเรียกว่า 
“ความรู”้ แต่ทัง้ค าว่า “การจัดการ” และส่ิงท่ีเรียกยกว่า “ความรู”้ ต่างก็ไม่มีความหมายชัดเจนว่า
อะไรแน่ ผูท่ี้น าเอากิจกรรม “การจดัการความรู”้ มาใชก้็ลว้นตีความกนัเอาเองตามท่ีเขา้ใจ  

วิจารณ์ พานิช (2549) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ส าหรับ          
นักปฏิบัติว่า “การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ           
ไปพรอ้ม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย        
การพัฒนาองค์กร ไปเป็นองคก์รเรียนรูแ้ละบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอือ้อาทร
ระหว่างกนัในท่ีท างาน” 

น า้ทิพย ์วิภาวิน (2549) ไดอ้ธิบายว่า การจัดการความรูน้ั้นเป็นกระบวนการ
ท่ีด าเนินการรวมกันในองคก์ร หรือหน่วยงานเล็ก ๆ เพื่อสรา้งและใชค้วามรูใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
อีกทั้งการจัดการความรูน้ั้นเป็นวงจรต่อเน่ือง ต้องมีการพัฒนาต้องมีเป้าหมาย และมีความรู ้       
มีกระบวนการเป็นเครื่องมือ  

อทุยั ดลุยเกษม (2555) กล่าวโดยสรุปว่า การจดัการความรู ้คือ กระบวนการ
อย่างหน่ึงท่ีมีการคิดวิเคราะห ์การวางแผน การพัฒนาความรูก้ารเผยแพรค่วามรูแ้ละการแบ่งปัน
ความรูซ้ึ่งมีหัวใจส าคัญคือการแบ่งปันและเผยแพร่ความรูแ้ละประสบการณ์สืบเน่ืองจากในอดีต   
ท่ีองคก์รไม่เคยมีการจดัการความรู ้ท าใหอ้งคก์รเกิดปัญหาในดา้นการแกไ้ขปัญหาในบางจดุ เมื่อมี
การจัดการความรูเ้ข้ามาช่วยในชีวิตประจ าวัน จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้มีส่วนช่วยในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์รไดอ้ย่างราบรื่น 

สรุป การจดัการความรู ้เป็นกระบวนการแสวงหาและสรา้งความรู ้และน ามา
เก็บอย่างเป็นระบบ โดยผูอ้ื่นสามารถคน้หา คน้ควา้และเขา้ถึงได ้สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากความรูท้ั้งสองประเภท โดยผ่านตัวบุคคล เอกสารหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ         
สามารถน าเอาความรูน้ั้นไปใชป้ระโยชน ์พัฒนาและปรบัปรุงรวมถึงการน าไปต่อยอด สรา้งองค์
ความรูใ้หม่ ๆ 
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3.3. กระบวนการจดัการความรู้  

การจดัการความรู ้เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถคดัเลือก รวบรวม และ
แบ่งปัน ความรูไ้ด้ตลอดจนสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาวางแผน ปรบักลยุทธ์เพื่อ     
การตัดสินใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร นักวิชาการได้กล่าวถึง
กระบวนการจัดการความรูไ้วเ้ป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งขั้นตอนหลัก ๆ และรายละเอียดในแต่ละ
ขัน้ตอนคลา้ยคลึงกนัเมื่อศึกษาแลว้พอท่ีจะสรุปเป็นขัน้ตอนหลกัได ้ดงันี ้ (เจษฎา นกนอ้ย, 2552) 

1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นการแสวงหาความรู ้          
ท่ีมีประโยชน ์และมีผลต่อการด าเนินการขององคก์รซึ่งแต่ละองค์กรควรแสวงหาความรูท่ี้ส าคัญ
และมีประโยชนจ์ากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อท่ีจะไดน้ าความรูน้ั้นมาใชใ้ห้
เหมาะสม กบับริบทและลกัษณะขององคก์รต่อไป ดงันี ้ 

1.1 การแสวงหาและการรวบรวมความรูจ้ากแหล่งภายในองค์กร (Internal 
Collection of Knowledge) คือ ความสามารถในการเรียนรูข้องบุคคลส่วนใหญ่ในองค์กรและ  
เป็นส่วนส าคัญประการหน่ึงส าหรบัการเพิ่มคุณค่าใหก้ับองคก์ร การไดม้าซึ่งความรูต่้าง ๆ ทัง้ภาย    
ในและภายนอกองค์กร สามารถท าได้หลายวิธีประกอบด้วย การให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น       
การสอนการท างาน การฝึกผ่านการอบรม สมัมนา การประชมุ การแสดงผลงาน จดัระบบพี่เลีย้ง 
เป็นต้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และการลงมือปฏิบัติการด าเนินการเปล่ียนแปลง            
ในกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ  

2. การแสวงหาและรวบรวมความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกองคก์ร (External 
Collection of Knowledge) องค์กรควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพื่อการปรับปรุงงานและ
สรา้งงานให้เกิดความคิดใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพราะองค์กรต้องขับเคล่ือนด้วยการคิดและ              
การสรา้งสรรคด์้วยข้อมูลสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยการใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับองคก์รอื่น ๆ รวมไปถึงการเปิดรบั
ส่ิงต่าง ๆ จากส่ือ โทรทัศน ์วิดีทัศนแ์ละภาพยนตร ์เป็นตน้ การตรวจสอบแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ
สงัคมการเมือง และ เทคโนโลยีการรวบรวมขอ้มลูจากลกูคา้ คู่แข่งขนัและจากแหล่งอื่น ๆ การจา้ง
พนกังานใหม่  

3. การสรา้งความรู ้เป็นการสรา้งส่ิงท่ีเป็นความรูใ้หม่หรือส่ิงท่ีสรา้งขึน้มาใหม่ 
และการสรา้งความรูใ้หม่นี ้ ควรอยู่ภายในองค์กร ซึ่งหมายถึงว่าทุกคนมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้สรา้ง
ความรูห้รือสรา้งส่ิงใหม่ ๆ ขึน้มาเพื่อน ามาปรบัปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อใชใ้นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลในองค์กรท่ีเกี่ยวขอ้งกับแรงผลักดัน การหยั่งรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท ้การสรา้ง



  37 

ความรูใ้หม่ควรอยู่ภายใตห้น่วยงานหรือคนในองคก์ร ซึ่งทกุคนในองคก์รสามารถเป็นผูส้รา้งความรู้
ได้ในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการในการสรา้งความรู ้ได้แก่ บุคคลถ่ายทอดความรูท่ี้มีอยู่กับเพื่อนหรือ
ผูอ้ื่น เช่น การถ่ายทอดความรูจ้ากการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การน าความรูท่ี้องค์กรมีอยู่
ผนวกเขา้กับความรูข้องแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดเป็นความรูใ้หม่  และมีการแบ่งปันกระจายทั่วทั้ง
องคก์ร ความรูท่ี้ไดจ้ากการรวมและสังเคราะหค์วามรูท่ี้มีอยู่เขา้ดว้ยกนัรูปแบบนี้ อาจจะจ ากดัอยู่ท่ี
ความรูท่ี้มีอยู่แลว้ความรูท่ี้เกิดขึน้เป็นการภายใน โดยสมาชิกขององค์การ คน้พบแนวทางได้เอง
และมีกิจกรรมมากมายท่ีองคก์รสามารถด าเนินการเพื่อสรา้งความรูก้ารเรียนรูโ้ดยการปฏิบัติ การ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง ซึ่งเป็นการสรา้งแรงจูงใจและสรา้งโอกาสส าหรบัการเรียนรู ้
การเรียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ผ่านมาในอดีต  

4. การจัด เก็ บความ รู้และการค้น คืนความ รู้ (Knowledge Storage and 
Retrieval) ในองคก์รต่าง ๆ จะตอ้งพิจารณาและก าหนดวิธีการจดัเก็บความรูส้ าคัญ และสามารถ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดเ้มื่อตอ้งการ องคก์รจะตอ้งมีการเก็บความรูไ้วใ้หดี้ท่ีสุด เช่น เก็บแบบ
บันทึกฐานขอ้มูล หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการ “ค้นคืน” (Retrieval) นั้นเป็นลักษณะของ
ความสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน องคก์รจะตอ้งท าใหบุ้คลากรรูจ้กัวิธี
ค้นคืนความรู ้องค์กรควรจะต้องเก็บรักษาความรู้ไว้ให้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศต่าง ๆ
ตลอดจน ผลจากการท าการวิจยัหรือการทดลอง การจดัเก็บท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกับดา้นเทคนิค เช่น 
บันทึกเป็นฐานข้อมูล หรือบันทึกเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสรา้งและการจดจ าข้อมูลเฉพาะบุคคล เป็นต้น ทั้งนี ้การ
จดัเก็บสะสมความรู ้มีส่ิงท่ีองคก์รควรตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ โครงสรา้งการจัดเก็บท่ีเป็นระบบระเบียบ 
สามารถสืบคน้ คน้หาและส่งมอบไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเร็ว พรอ้มกบัจดัใหม้ีการจ าแนกรายการ
ต่าง ๆ เช่น ขอ้เท็จจริง นโยบายหรือขั้นตอนการท างานท่ีอยู่บนพืน้ฐานความจ าเป็นในการเรียนรู ้    
มีการจัดการท่ีพรอ้มส่งมอบให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ทันเวลาและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการ ระบบการจัดเก็บความรูท่ี้มีคุณภาพ คือ ตอ้งจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
ตามความจ าเป็นของการเรียนรูว้ตัถปุระสงคข์องงาน ความช านาญของผูใ้ช ้การใชส้ารสนเทศและ
สถานท่ีตัง้ท่ีสารสนเทศถูกเก็บไวใ้นส่วนของการคน้คืนความรูเ้ป็นการเขา้ถึงส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพื่อ
น ามาประยุกตใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป องคก์รควรจะต้องท าใหพ้นักงานทราบถึงช่องทางหรือ
วิธีการในการสืบคน้ ค้นหาความรูต่้าง ๆ ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ ซึ่งส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยน าไปสู่
การถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร  
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5. การถ่ายโอนและการใชค้วามรู ้(Knowledge Transfer and Utilization) หรือ 
อาจจะเรียกว่าการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู ้เป็นการใชค้วามรูเ้พื่อเป็นประโยชนต่์อองคก์ร
และเป็นความจ าเป็นขององคก์ร เพราะองคก์รจะเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ ก็ต่อเมื่อความรูม้ีการแพรก่ระจาย
และการถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร การถ่ายทอดความรูแ้ละการใช้
ประโยชนจ์ากความรูเ้ป็นเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลไกทางอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนีก้ารเคล่ือนท่ีของ
สารสนเทศและความรูร้ะหว่างบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงเป็นไปไดท้ั้งแบบท่ีตัง้ใจและแบบท่ี
ไม่ไดต้ัง้ใจ  

5.1 การถ่ายทอดความรูโ้ดยตั้งใจ ได้แก่ การส่ือสารด้วยวิธีการเขียนหรือ    
การบันทึกการรายงาน จดหมายข่าว ประกาศและการฝึกอบรม การประชุมภายใน การสรุป
ข่าวสาร การส่ือสารภายในองคก์ร (วีดีทัศนส่ิ์งพิมพ ์เครื่องเสียง) รวมไปถึงการเยี่ยมชมงานต่าง ๆ 
ท่ีจดัเป็นกลุ่มตามความจ าเป็นการหมนุเวียนเปลี่ยนงาน  

5.2 การถ่ายทอดความรู ้ด้วยวิธีการไม่ตั้งใจ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดแบบ     
ไม่เป็นทางการและไม่มีการวางแผนก่อน อาทิ การหมุนเวียนงานและประสบการณห์รือเรื่องราว
ต่าง ๆ ท่ีเล่าต่อกนัมา คณะท างานและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 

 

3.4. รูปแบบการจัดการความรู้  

รูปแบบในการจัดการความรูน้ั้น มีนักวิชาการไดศึ้กษาและสรา้งรูปแบบไวแ้ตกต่าง
กันไปตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละสังคม ทั้งนีจ้ากรูปแบบการจัดการความรูท่ี้ผู้วิจัย        
ได้ศึกษาทบทวน จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้น ส่วนใหญ่พบว่ามีรูปแบบคล้ายกัน    
จึงไดเ้ลือกเสนอรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีรูจ้กั นิยมน าไปใชท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี ้

รูปแบบการจดัการความรูข้องโนนากะและทาเคช  (Nonaka; & Takeuchi. 2000 
อา้งจาก (ชนิศ รตันสิน, 2560)) ไดน้ าเสนอแนวคิดเร่ืองการสรา้งและการกระจายความรูใ้นองคก์ร   
ซึ่งเกิดเป็นวงจรความรูห้รือท่ีรูจ้ักกันในชื่อท่ีเรียกว่า เกลียวความรู้ ระหว่างความรูท่ี้อยู่ในตัวคน/
ความรู ้หรือความรูโ้ดยนยั (Tacit Knowledge) กับความรูท่ี้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) โดยใช้
โมเดล Seceiknowledge conversion  ในการอธิบาย ซึ่งแบ่งการสรา้งความรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้ 

ขั้นท่ี 1 : กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization : Tacit knowledge 
to Tacit Knowledge) คือกระบวนการแบ่งปันความรูท่ี้เป็นความรูโ้ดยนัย ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็น
กระบวนการท่ีลึกซึง้คือ เป็นการแพร่กระจายความรูไ้ปสู่กันโดยเกิดจากการท างานหรือใช้ชีวิต
รว่มกนั มีการสงัเกต การเลียนแบบ การฝึกฝน ตลอดจนการปฏิบติั  
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ขั้นท่ี 2 : กระบวนการกระจายสู่ภายนอก (Externalization : From Tacit 
Knowledge to Explicit Knowledge) ในขั้นตอนนี้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างความรูโ้ดยนัยไปสู่
ความรูช้ัดแจ้ง ซึ่งมีวิธีการและกระบวนการคือ การท าความรูข้ึน้มาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
ส่งผลใหค้วามรูเ้กิดการแพรก่ระจายอย่างกวา้ง จึงถือว่าเป็นขัน้ หวัใจส าคญั 

ขัน้ท่ี 3 : การรวมความรูเ้ขา้ดว้ยกนั (Combination : Explicit Knowledge to 
Explicit Knowledge) ขั้นนี้จะเป็นการรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน           
ผ่านวิธีการอบรม ประชมุ สนทนา สัมมนา จากนั้นความรูจ้ะถูกจดัเป็นระบบ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ความรูท่ี้เป็นระบบนัน้เอง 

ขั้ น ท่ี  4 : ก ระบ วน ก า ร รวม เข้ า สู่ ภ าย ใน  ( Internalization : Explicit 
Knowledge to Tacit Knowledge) ขั้นตอนการประมวลใหค้วามรูท่ี้มีความชัดแจง้ ใหก้ลายเป็น
ความรูท่ี้เป็นนยั อธิบายไดว้่า ความรูท้ั่วไปท่ีเห็นไดใ้นองคก์ร จะเปล่ียนกลับไปเป็นความรูโ้ดยนัย
อีกครั้งหน่ึง อาศัยประสบการณ์ท่ีผ่านใน ขั้นท่ี 1-2-3 โดยประสบการณ์เหล่านั้นจะท าใหบุ้คคล
กลายเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีคณุค่า ความรูท่ี้สรา้งขึน้จึงมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “ความรูเ้ชิงปฏิบติัการ”  

รูปแบบการจดัการความรูท่ี้เรียกว่า เกลียวความรูข้องโนนากะและทาเคชิ แสดงดงัภาพ 

ภาพประกอบ 2 เกลียวความรูข้องโนนากะและทาเคชิ 

ท่ี ม า  : Nonaka and Takeuchi. (2000).  Classic work: Theory of organization 
knowledge creation. Morey. The MIT Press. 
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3.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

จินตนา กสินันท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
หอ้งเรียนเสมือนจริง เพื่อเสริมสรา้งการจัดการความรู ้โดยมีจุดมุ่งหมายคือ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนของนิสิตท่ีเรียนผ่านหอ้งเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจดัการความรู ้ 2 เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจัด      
การเรียนรู ้ 3 เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการความรูข้องนิสิตท่ีเรียนผ่านหอ้งเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรา้งการจัดการเรียนรู ้ 4 เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือของนิสิต
ในการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจัดการความรู้ และ  5 เพื่อศึกษาความ     
พึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนผ่านหอ้งเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจัดการความรู ้ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฎ ดงันี ้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหอ้งเรียนเสมือนจริงเพื่อสรา้งการจัดการความรู ้       
ท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลัก ได้แก่  1 ปัจจัยน าเขา้  2 กระบวนการเรียน
การสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจัดการความรู ้  3 การควบคุม  4 ผลผลิต          
5 ข้อมูลย้อนกลับ และยังมี 12 องค์ประกอบย่อย ๆ คือ 1 นิสิต 2 ผูส้อน 3 เนือ้หาวิชา 4 ปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 5 การแสวงหาและสรา้งความรู ้6 การจัดการความรูใ้ห้เป็นระบบ         
7 การแบ่งปันข้อมูล 8 การน าความรูไ้ปใช ้9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10 ความสามารถในการ
จดัการความรู ้11 ความสามารถในการเรียนแบบรว่มมือ 12 ความพึงพอใจ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน
ว่า รูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสือนจริง เพื่อเสริมสรา้งการจัดการความรูม้ีความ
เหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.10/85.30 เป็นไป
ตามเกณฑ ์85/85 ท่ีก าหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรา้งการจดัการความรูส้งูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 

3. ความสามารถในการจัดการความรูข้องนิสิตท่ีเรียนจากรูปแบบการเรียน      
การสอนผ่านหอ้งเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรา้งการจดัการความรู ้อยู่ในระดบัดี   

4 นิสิตท่ีเรียนผ่านรูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรา้งการจดัการความรู ้มีความสามารถในการเรียนแบบรว่มมืออยู่ในระดบัดี และ 5 ความพึง
พอใจของนิสิตท่ีเรียน จากรูปแบบการเรียนการสอนผ่านหอ้งเรียนเสมือนจริง เพื่อเสริมสรา้งการ
จดัการความรูอ้ยู่ในระดบัดี 
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4. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติก 

4.1 ศิลปะของเด็กออทสิติก (autistic Art)  

ค าาว่า “Autism” มี ท่ีมาจากภาษากรีก ท่ีว่า  “Auto” ท่ีแปลว่า Self หมายถึง           
การแยกตัวอยู่ตามล าาพังในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีก าาแพงใสหรือกระจกกั้น ใหบุ้คคล
เหล่านีอ้อกจากสังคมรอบข้าง โรคออทิสติก หรือออทิซึ่ม (Autism) เป็นความผิดปกติของสมอง     
ท่ีเกิดขึน้ตั้งแต่ในวัยเด็ก สมองท่ีท างานผิดปกตินี้จะแสดงผลออกมาในลักษณะ 3 ด้าน ดังนี ้   
ความผิดปกติทางดา้นการเขา้สังคมและความสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ความผิดปกติทางดา้นการส่ือสาร
และภาษา ความผิดปกติทางดา้นอารมณแ์ละพฤติกรรม ดังนั้นการใชศิ้ลปะเพื่อกระตุน้เรา้ใหเ้ด็ก
ออทิสติกจึงมีความส าคญัมาก  

 

4.2 ลักษณะการสร้างสรรคศ์ลิปะของเด็กออทิสติก  

เด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการท่ีแตกต่างกันไปตามพัฒนาการของทางร่างกาย และ      
ความผิดปกติทางสมอง ซึ่งท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีแน่ชัดได้ ตามหลักการทางพัฒนาการ
ศิลปะเด็ก ดังทฤษฎีทางอารมณ ์(Affective theory) ทฤษฎีนีอ้ธิบายว่า ออทิสติกมีความบกพรอ่ง
ในการรบัรูส้ภาวะทางอารมณข์องผู้อื่น จึงไม่สามารถเขา้ใจและตอบสนองผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 
และไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความหมายกับผูอ้ื่นได ้และทฤษฎีนีย้ังกล่าวอีกว่า ศิลปะท่ีเป็น
ภาษาภาพ สามารถเป็นเครื่องมือท่ีจะท าาความเข้าใจเด็กออทิสติกได้ โดยการเชื่อมโยงด้วย 
ภาษาภาพ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบ าบัดได ้“ ในเด็กออทิสติกจ านวนมาก การท างานของ
สมองข้างขวาดีเกินปกติ  ท าให้มี ความสามารถพิ เศษในการมองเห็น  มี ความจ า ท่ี ดี                               
มีความสามารถทางดนตรีและศิลปะ”  

 

4.3 ล าดับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กออทสิติก    

ในเด็กออทิสติกจะพบความบกพร่องในดา้นต่าง ๆ แต่ละคนมีความรุนแรงแตกต่าง
กันท่ีตั้งแต่ระดับ น้อยท่ีสุดจนไปถึงรุนแรงท่ีสุด ครอบครุมพัฒนาการหลายด้าน ทางการแพทย์     
จึงจดัออทิสติกว่าเป็นกลุ่ม Pervasive Developmental Disorder หรือเรียกว่า Pdd 8การใชศิ้ลปะ
บ าบดัเด็กออทิสติก จึงมีความจ าเป็นตอ้งแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของอาการ เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจ
ถึงผลงานท่ีถ่ายทอดออกมาไดม้ากท่ีสดุ เราอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัอาการ ดงันี  ้  

1. รุนแรงนอ้ย เด็กจะมีระดับสติปัญญาระดับดี มีพัฒนาการทางภาษาในระดับ
พอใช้ได้ สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ บางรายสามารถศึกษาในระดับปริญญาเอกในกลุ่ม
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วิชาชีพท่ีต้องการสมาธิสูงในการเรียน เช่น เป็นวิศวกร แพทย์ ฯลฯ เราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า                  
เด็กออทิสติก ท่ีมีความสามารถสงูในการเรียนรูแ้ละมีสติปัญญาดี (High functioning autism) 

2. รุนแรงปานกลาง เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการทางสังคมภาษาท่ีค่อนข้างจ ากัด           
ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ หรือเรียนได้แต่จะลา้ชา้กว่าเด็กกลุ่มรุนแรงนอ้ย และไม่สามารถเรียน   
ในระดบัท่ีสงูได ้สามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้พอใช ้ 

 3 รุนแรงมาก เด็กกลุ่มนีจ้ะมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมดว้ย การส่ือสาร ภาษาและ
สงัคมพัฒนาไปไดน้อ้ยมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ควรตอ้งมีผูดู้แลไปตลอดชีวิต เด็กแต่ละคนจะมี
อาการมากนอ้ยเพียงใด ขึน้อยู่กบัสมองมีความบกพรอ่งมากแค่ไหน เด็กออทิสติกท่ีมีภาวะสมาธิ
สั้นอาจเรียนรูไ้ด้ช้าและเด็กออทิสติกท่ีมีปัญญาอ่อนร่วมด้วย อาการมักจะรนุแรงกว่าเด็กท่ีมี
สติปัญญาดีจากอาการต่าง ๆ  

 

4.4 ล าดับของพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปกติ  

วิคเตอร ์โลเวนเฟลด ์ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นความสามารถและทกัษะศิลปะ
ของเด็ก และการคิดสรา้งสรรค์งานศิลปะ โดยวิธีการคือใหเ้ด็กแสดงออกอย่างอิสระ ทดลองกับ
เด็กท่ีมีอายุตัง้แต่ 2 ปีครึ่ง ถึง 12 ปี ขึน้ไป โดยใหเ้ด็กวาดภาพดว้ยสีเทียนและสีชนิดอื่น ๆ พบว่า
เด็กมีพฒันาการในการวาดภาพเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้ 

1. ขั้นขีดเขี่ย อายุระหว่าง 2-4 ปี ในขั้นนีส้ามารถแบ่งระยะของพัฒนาการเด็ก
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ   

1 .  Disorder Scribbling (2 ปี )  ก า ร ขี ด เขี ย น จ ะ เป็ น เส้ น ยุ่ ง เห ยิ ง                       
แบบสะเปะสะปะ กล่าว คือ การขีดเขียน โดยปราศจากความหมาย   

2. Longitudinal Scribbling เป็นล าดับขัน้ท่ีขีดเขียนเป็นเสน้ยาว โดยเด็กจะ
สามารถเขียนทัง้แนวตัง้และแนวนอน และมีการเคล่ือนไหวแขนซึ่งจะท าใหเ้ห็นถึงพัฒนาการทาง
กลา้มเนือ้ของเด็ก สามารถควบคมุกลา้มเนือ้ในการเคล่ือนไหวของตนเองใหดี้ขึน้  

3. Circular Scribbling เป็นขั้นท่ีเด็กมีความสามารถขีดลากเป็นวงกลม    
โดยในระยะนี ้การประสานงานของกลา้มเนือ้จะดีขึน้ มีการประสานของกลา้มเนือ้มือและสายตา 
ไดดี้ขึน้  

4 . Noming Scribbling เป็นขั้นตั้งชื่ อ ให้กับ รอยขีดเขียน การขีดเขียน         
เร่ิมมีความหมายมากขึน้ เช่น จะวาดบุคคลในครอบครวัท่ีใกลช้ิด พ่อ แม่ พี่ นอ้ง  

2. ขั้นเริ่มขีดเขียน (4-7 ปี) เป็นจุดเริ่มต้นในการขีดเขียนภาพท่ีมีความหมาย   
โดยจะปรากฏเป็นรูปร่าง มีความสัมพันธ์กบัความเป็นจริงของโลกภายนอก  มีความหมายกบัเด็ก
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มากขึน้ สัมพันธ์กับประสบการณท่ี์เด็กได้รบัมา อันแสดงออกถึงความประทับใจ ความสนใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม ซึ่งจะสังเกตไดจ้ากภาพคนท่ีเด็กวาดเป็นบุคคลท่ีเด็กใกลช้ิด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง ปู่  
ย่า ตา ยาย เด็กชอบใชสี้ท่ีสดใสสะดุดตา เช่น สีเหลือง แดง ฟ้า ฯลฯ จะไม่ชอบใช้สีหม่นเช่น น า้
เงินเขม้ ด า เทา น า้ตาล ไม่ไดนึ้กถึงความจริงตามธรรมชาติ แต่เลือกใชเ้ฉพาะสีท่ีชอบใจ ช่องไฟ 
(Space) ท่ีแสดงออกภายในภาพยังไม่มีความเป็นระเบียบ เขียนกระจัดกระจาย ไม่ค่อยสัมพันธ์
กนั การออกแบบ (Design) ไม่มีหลกัการท่ีแน่นอน แลว้แต่ความคิดจินตนาการเป็นส าคญั  

3. ขัน้ขีดเขียน (7-9 ปี) เป็นขัน้ขีดเขียนในลกัษณะท่ีคลา้ยความจริง  
4. ขั้นวาดภาพของจริง (9-11ปี) ขั้นเร่ิมต้นการขีดเขียนเร่ิมเหมือนจริง การขีด

เขียนจะแสดงออกในลักษณะ เสน้ สี ใชต้ามความเป็นจริงแต่มีการเพิ่มความรูสึ้ก ช่องว่างเหล่ือม
ล า้กันได ้คลุมไปถึงเสน้ระดับ (Based Line) มีการใชส้ัญลักษณ์ง่าย ๆ การจัดวัตถุใหส้ัมพันธุก์ัน 
ซึ่งจะน าไปสู่การวาดภาพสามมิติ การออกแบบรูจ้ักการวางต าแหน่งของวัตถุใกล้เคียงความจริง
ตามธรรมชาติ  

5. ขั้นตอนการใชเ้หตุผล (11-12 ปี) เป็นช่วงระยะเขา้สู่วัยรุ่น มีการพัฒนาเร่ือง
การสงัเกตมากขึน้ ใหร้ายละเอียดไดเ้สมือนจริง สัดส่วนคนวตัถตุ่าง ๆ มีสดัส่วน    ท่ีสมจริงมากขึน้ 
สามารถใช้สีได้เหมือนจริงมากขึน้ (Visually Minded) เลือกใชสี้ตามความรูสึ้ก เช่น มีความสุข 
เศรา้เสียใจ ส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโลกภายนอก (Non Visually 
Minded) มีพืน้ท่ีว่าง รูจ้กัเสน้ระดบั (เมตตา สวุรรณศร , พิษณุ ศภุนิมิตร , & สธุา ลีนะวตั 2016) 

 

4.5 ทฤษฎีศลิปะส าหรับเด็ก 

ศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญส าหรับ เด็ก ท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุก  ๆ         
ดา้นการศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติทางดา้นศิลปะจะช่วยใหค้รูสามารถจัดการเรียนการสอน     
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้ง ดงันี ้

เอดมันส์ เบิรก์ เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) ได้อธิบายสรุปทฤษฎี       
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัศิลปะเด็กไว ้ดงันี ้

ทฤษฎีการรูคิ้ด (Cognitive Theory) 
 ทฤษฎีการรู ้คิด หรือทฤษฎีส ติปัญญา (Cognitive or Intellectual 

theory) ในดา้นศิลปะ เด็กจะมีการเขียนภาพหรือเสนอส่ิงท่ีเด็กรูม้ากกว่าส่ิงท่ีเด็กเห็น เป็นการลด
และตดัทอน ซึ่งอธิบายไดว้่า เด็กยังไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ ไม่มีพฒันาการรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงนั้น ๆ แนวทางของทฤษฎีการรู ้คิดนี้ อยู่บนพื ้นฐานท่ีว่า “ความรูท่ี้ถูกต้องซึ่งเป็นสัจภาวะ         
คือพืน้ฐานของการน าเสนอท่ีชัดเจนของสัจภาวะในงานศิลปะ” สรา้งประสบการณ์เกี่ยวกับโลก
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ใหก้ับเด็ก จะช่วยใหเ้ด็กลดขอ้บกพร่องหรือลดความไม่พรอ้มทางดา้นมโนทัศนเ์กี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 
และจะเพิ่มคณุภาพในการแสดงความจริงยิ่งขึน้ 

 ทฤษฎีนีย้ังเชื่อว่า การมองเห็นของเด็ก ๆ นั้นไม่แตกต่างไปจากผูใ้หญ่ 
การแสดงออกทางความงามของเด็ก ในภาพการตัดทอนแบบเรียบง่าย ไม่ได้เกิดจากความ
พยายาม เพียงแต่ในตาของเด็กนั้นปรากฏแบบเดียวกันกับท่ีผูใ้หญ่เห็น เพียงแต่ลักษณะในการ
ถ่ายทอดของเด็ก จะเกิดจากส่ิงท่ีเด็กมองเห็น เด็กจะไม่ใชก้ารสมัผสัหรือรบัรู ้(sense data) เด็กใช้
วิธีการจดจ าหรือคิดเฉพาะหลกัใหญ่ ๆ ในส่ิงท่ีเขามุ่งแสดงออกมา เด็กจะตอบสนองแต่เพียงความ
เขา้ใจในเชิงสติปัญญา หรือมโนทัศนต่์อวัตถุเป็นหลักส าคัญ จึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ชดัเจนเพราะ
เด็กยังไม่คุน้เคยต่อสภาพหรือลักษณะความเป็นจริง เด็กจะเขา้ใจก็ต่อเมื่อเด็กไดเ้รียนรูแ้ละมีวุฒิ
ภาวะในระดบัหน่ึง ท่ีจะสรา้งมโนทศันใ์นประสบการณข์องตนเองใหแ้จ่มชดัขึน้  

สรุป ทฤษฎีการรูคิ้ดไดอ้ธิบายถึงว่า เด็กมองเห็นภาพเดียวกันกับผูใ้หญ่ 
เพียงแต่มีมุมมอง ความรูแ้ละความคิด ท่ีไม่เหมือน และยังเป็นการอธิบายการเปล่ียนแปลงด้าน
การแสดงออกทางความงามของเด็กท่ีมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัพฒันาการรบัรูส่ิ้งแวดลอ้ม แต่
ดูเหมือนว่าทฤษฎีนี ้ ยังขาดการอธิบายถึงภาพจินตนาการและการสรา้งสรรคใ์นกลุ่มเด็กท่ีโตขึน้ 
คลา้ยเป็นการดึงทฤษฎีไปสู่ความรูใ้นทางภาษาของเด็กและไม่ไดม้องว่ามโนทัศนเ์ติบโตขึน้มาจาก
ประสาทสัมผัส (Sensory experience) ไม่ได้มองว่าการน าเสนอจะต้องเกี่ ยวข้องกับการ
สรา้งสรรคภ์าพท่ีมองเห็นการรบัรูน้ั้นจะขึน้กับความพึงพอใจหรือไม่ หรือเป็นการสะสมความรูสึ้ก
สัมผัสหรือไม่ และไม่ได้มองถึงว่า การท่ีเด็กแสดงออกจะมีอิทธิพลจากความงามของวัสดุหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูว้สัดขุณะท่ีเด็กท างาน 

ทฤษฎีเกสตอลท ์: ภาพรวม (Gestalt theory) 
ทฤษฎีเกสตอลท ์ใหค้วามส าคัญของการรบัรูใ้นภาพรวม อธิบาย คือ มนุษย์

หรือคนไม่ใช่เครื่องจักรหรือส่ิงของ ไม่สามารถเก็บรายละเอียดหรือจัดเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ได ้100% 
การสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะก็เช่นกนั เด็กจะไม่สามารถวาดรายละเอียดทัง้หมดท่ีเห็นได ้แต่เด็กจะ
ท าการจดจ าโครงสรา้ง องค์ประกอบหลัก มีการจัดหมวดหมู่ และสรา้งแบบแผนของภาพท่ีเด็ก
มองเห็น 

ทฤษฎีพฒันาการ : เด็กเติบโตอย่างไร (Developmental theory)  
ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ ทฤษฎี

พัฒนาการ ซึ่งจะจ ากัดทั้งการสอนโดยตรงและบทบาทของครูผูน้  าทฤษฎีนี ้ได้แก่ วิคเตอร ์โลเวน
ฟิลด ์ไดแ้บ่งขัน้ตอนการเจริญงอกงามทางศิลปะของเด็กออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
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 1. ขั้นขีดเขียน (Scribbing Stage) อายุ 2 - 4 ปี ผลงานของเด็กเป็นการ
แสดงออกของแต่ละคน 

 2. ขัน้ก่อนเป็นแบบแผน (Preschematic Stage) อายุ 4 - 7 ปี เด็กแสดง
ใหเ้ห็นความพยายามโดยการใชส้ญัลกัษณ ์

 3. ขั้นแบบแผน (Schematic Stage) อายุ 7 - 9 ปี แสดงใหเ้ห็นจากมโน
ทศันท่ี์เป็นรูปรา่ง 

 4. ขั้นหมู่พวก (Gang stage) อายุ 9 - 12 ปี  เป็นขั้นเริ่มแสดงความ       
เป็นจริง 

 5. ขั้นเหตุผล (Reasoning Stage) อายุ 12 - 14 ปี  หรือขั้นความจริง
เทียม 

 6. ขั้นการตัด สินใจ  (Adolescent art) The period of decision อาย ุ      
14 - 17 ปี  

สรุป ทฤษฎีศิลปะส าหรบัเด็กนั้น ในทางศิลปะเด็กจะวาดภาพ จากมมุมองท่ี
เด็กเห็นและเด็กรูจ้ักเป็นหลกั โดยเด็กจะไม่ไดมุ้่งสนใจในรายละเอียดท่ีมากมาย เพียงแต่เด็กจะมี
การจัดการกับส่ิงท่ีเห็นและรูจ้ัก จัดการแบบเป็นหมวดหมู่ ในเชิงข้อมูล ทฤษฎีต่าง ๆ ล้วนมี
หลักการท่ีเป็นของตนเอง แต่สามารถปรบัประยุกตใ์ชไ้ด ้ส าหรบัเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษกลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่งผูว้ิจัยไดศึ้กษาและหาแนวทางดา้นศิลปะอันท่ีจะช่วยใหพ้ิจารณา วิเคราะหรู์ปแบบการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (สรุนาท สรอ้ยจ,ู 2557)   

 

4.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 สาวิตรี รุญเจริญ (2549) ไดศึ้กษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อการ
เรียนรูด้า้นความจ าของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้         

1. เพื่อทราบความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ผลต่อการเรียนรูด้า้นความจ าของเด็กออทิสติก   

2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อการเรียนรูด้า้นความจ า
ของเด็กออทิสติก  และ  

3. เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรูด้า้น
ความจ าของเด็กออทิสติก  

โดยมีผลการวิจัยในการศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ด้านความจ าของเด็กออทิสติก ส่วนใหญ่พบว่า ในการจัด



  46 

กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กออทิสติกนั้น ควรมีการรว่มประชุมชีแ้จงนโยบาย วางแผน  การจัด
กิจกรรมเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กออทิสติกและค านึงความแตกต่างระหว่าง
เด็กออทิสติกกับเด็กปกติ อันจะน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อการเรียนรูด้า้น
ความจ าของเด็กออทิสติก เป็นตน้ว่า  การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ การแบ่งเนือ้หาท่ีเป็นขั้น
เป็นตอน  จากง่ายไปยาก  การสอนแบบซ า้ย า้ทวน  สอนให้ปฏิบัติจริง  การส่ือสารควรพูดให้
ชดัเจน  สัน้  กระชบั  เนน้ใหน้กัเรียนเล่าเร่ือง  เล่านิทาน  การกระตุน้ และเทคนิคในการจัดการกับ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กออทิสติก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าให้เด็กออทิสติกมี
ความจ าท่ีดีขึน้นั้น  ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า ควรสอนจากง่ายไปยาก  สอนส่ิงท่ีอยู่
ใกลต้ัวไปสู่ส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวเด็ก  ครูควรเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง  ฝึกใหน้ักเรียน ตัง้ค าถาม  อ่านเนือ้หา
เอง และเล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีเรียน  เนน้การปฏิบัติจริง เช่นการน าค าศัพท์ไปสรา้งเป็นประโยค
หรือเร่ืองราว  การเขียน  อ่านบ่อยมากขึน้กว่าเด็กปกติ และการใชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถทางศิลปะ” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในลักษณะของวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัและรายละเอียด ดงันี ้

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชาการ  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีประสบการณใ์นการสอน
ศิลปะเด็กออทิสติก ประกอบดว้ย 

1. ผูเ้ชี่ยวชาญ  ดา้นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
2. ครูศิลปะ ท่ีจบการศึกษาทางด้านสาขาศิลปะโดยตรง ปฏิบั ติหน้า ท่ีและ                    

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก  
3. ครูผูส้อนศิลปะ ท่ีจบการศึกษาในดา้นสาขาอื่น ๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีประสบการณ์

ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
4. ครูพิเศษ ท่ีจบการศึกษาด้านสาขาศิลปะหรือสาขาอื่น  ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและ                

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากกลุ่มประชากร จ านวนทัง้สิน้  8 คน ซึ่งจากการศึกษาขอ้มลู พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญ ครู
ศิลปะ ครูผู้สอนศิลปะ และครูพิเศษ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีและมีประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็ก       
ออทิสติกทัง้ในสถานศึกษาของรฐัและเอกชนมีจ านวนเพียง 1-2 คน / 1 สถานศึกษา เท่านัน้ ดงันั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์สูงในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก และระยะเวลา      
ในการท างานรวมถึงการสั่งสมประสบกาณด์า้นการสอน จึงถือว่าจ านวน 8 คนนีเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ย 

1. ผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน 
2. ครูศิลปะ ท่ีจบการศึกษาทางด้านสาขาศิลปะโดยตรง ปฏิบั ติหน้า ท่ีและ               

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน 
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3. ครูผูส้อนศิลปะ ท่ีจบการศึกษาในดา้นสาขาอื่น ๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีประสบการณ์
ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน 

4. ครูพิเศษท่ีจบการศึกษาด้านสาขาศิลปะหรือสาขาอื่น  ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและ            
มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน 

 

การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
1. ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะกับเด็กออทิสติก มีความรู ้

ความสามารถ มีความช านาญและประสบการณ์สูง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ได้รับการยกย่อง    
เป็นท่ียอมรบัในกลุ่มการศึกษาพิเศษ 

2. ครูศิลปะ ท่ีจบการศึกษาทางดา้นสาขาศิลปะโดยตรง มีความรู ้ความสามารถ 
และมีการปฏิบติัหนา้ท่ีในสายการสอนและมีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติกเป็นเวลา
มากกว่า 5 ปี   

3. ครูผู้สอนศิลปะ ท่ีจบการศึกษาในด้านสาขาอื่น ๆ มีความรู ้ความสามารถ 
ปฏิบัติหนา้ท่ีในสายการสอนและมีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติกเป็นเวลามากกว่า 
3 ปี  

4. ครูพิเศษท่ีจบการศึกษาด้านสาขาศิลปะหรือสาขาอื่น ๆ ท่ีปฏิบัติการสอน      
ในศิลปะเด็กออทิสติกในโรงเรียนสอนพิเศษ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์ และ

แบบสงัเกต ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้
1. แบบสมัภาษณ ์

การสรา้งแบบสมัภาษณใ์นงานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้  
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ ยวข้องกับ รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางศิลปะ ส าหรบัเด็กออทิสติก  
2. รวบรวมขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสมัภาษณ ์ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้ 
3. พิจารณาแต่ละขอ้ค าถามว่าครอบคลุมทกุประเด็นท่ีตอ้งการสอบถามทัง้หมด 

และมีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะกับการถามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูหรือไม่ 
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4. น าแบบสัมภาษณ์ใหผู้้เชี่ยวชาญดา้นสาขาศิลปะและสาขาการศึกษาพิเศษ     
ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัการสอนเด็กออทิสติก เพื่อพิจารณาหาความเท่ียงตรงของเนือ้หา  

5. วิเคราะหค่์าความตรงเชิงเนือ้หาของรายการขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณด์ว้ย
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยผลการแสดงความคิดเห็นท่ีไดม้า
วิเคราะห์ค่า IOC (Item Objective Congruence Index) แล้วได้ค่า IOC ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.6 - 1    
สรุปค่า IOC ทัง้ฉบบั = 0.97 

6. ปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ และจดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์
ฉบบัสมบูรณ ์

7. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวของกับการสอนศิลปะนักเรียน
ออทิสติก ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ ครูศิลปะ ครูสอนศิลปะ และครูพิเศษ 

 

2. แบบสงัเกต  
การสรา้งแบบสงัเกตในงานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้  
1. ก าหนดส่ิงท่ีต้องการสังเกตตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย             

ท่ีก าหนดไว ้  
2. วิเคราะหว์่าส่ิงท่ีต้องการสังเกตมีเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมใด    

ท่ีควรสงัเกตบา้ง  
3. น าสถานการณ์และพฤติกรรมท่ีจะสังเกตมาเรียงล าดับการเกิดก่อน - หลัง 

เพื่อใหง้่ายต่อการสงัเกต ซึ่งผูว้ิจยัไดต้ัง้ประเด็นในการสงัเกต ดงันี ้ 
การวิเคราะหผ์ูเ้รียน 
การวิเคราะหห์ลกัสตูร เนือ้หา เร่ืองราวท่ีใชใ้นการสอน 
การจดัเตรียมการสอนศิลปะ  
เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอด 
การประเมินผลการเรียนรู ้และผลงาน 
การพฒันาหรือส่งเสริมความสามารถทางศิลปะรายบุคคล  

4. จัดท าแบบสังเกตฉบับชั่ วคราว และน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย
พิจารณา 

5. น าแบบสงัเกต ไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของสถานการณแ์ละพฤติกรรม
ท่ีจะท าการสังเกต โดยน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญในเร่ืองนัน้ตรวจสอบว่าสถานการณแ์ละพฤติกรรมท่ีจะ
สงัเกตนัน้ วดัไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา และวดัไดค้รอบคลมุส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทัง้หมดหรือไม่ 
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6. วิเคราะหค่์าความตรงเชิงเนือ้หาของรายการในแบบสังเกตดว้ยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยผลการแสดงความคิดเห็นท่ีได้มาวิเคราะห์ค่า 
IOC (Item Objective Congruence Index) แล้วได้ค่า IOC ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.6 - 1 สรุปค่า IOC      
ทัง้ฉบบั = 0.97 

7. ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
8. จดัท าแบบสงัเกตฉบบัสมบูรณ ์
 

3. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

การสรา้งแบบประเมินฯ  มีขัน้ตอนดงันี ้  
1. ศึกษาเอกสาร หลกัการและรูปแบบการประเมินท่ีมีความเหมาะสม 
2. วางกรอบการประเมิน และก าหนดหัวขอ้การประเมินท่ีมีความสอดคลอ้งตาม

รูปแบบการสอน ฯ ท่ีไดส้งัเคราะหข์ึน้ 
3. จดัท าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะ ฯ 
4. น าแบบประเมินส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธพ์ิจารณาประเด็นความ

เหมาะสม 
5. ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอของอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
6. น าแบบประเมินใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดา้นการ

สอนศิลปะเด็กออทิสติก ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะ ฯ 

การรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลูออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
ตอนท่ี 2  สังเคราะห์รูปแบบการสอนศิลปะเพื่ อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็ก          

ออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
ตอนท่ี ๓ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทาง

ศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
 รายละเอียดแต่ละขัน้ตอนมีดงันี ้
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ตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ท่ี 1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งใช้แนวคิดจาก
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทั่วไป ตอนพิเศษ 58 
ง 2551) หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  จ.ดา้นการศึกษา  พระราชบญัญัติการศึกษา ๒๕๔๒ แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ (ส านกัพิมพเ์ดอะบุคส ์ฝ่ายวิชาการ, 
2556) เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก  การสอนศิลปะส าหรับเด็กออทิสติก  
ทฤษฎีทางสนุทรียศาสตร ์และทฤษฎีทางจิตวิทยา  
 

ขั้นท่ี 1.2 การสัมภาษณ์และสังเกตผู้เชี่ยวชาญ ครูศิลปะ ครูผู้สอนศิลปะ และครู
พิเศษ  

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอนและมีประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
จ านวน 8 คน  คือ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน  ครูศิลปะ จ านวน 2 คน  ครูผูส้อนศิลปะ จ านวน 2 
คน  และครูพิเศษ จ านวน 2 คน  เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง และแบบ
สงัเกตแบบมีโครงสรา้ง 

แนวทางในการสมัภาษณ ์
แบบสมัภาษณ ์(ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก) 

1. สมัภาษณข์อ้มลูของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
2. สมัภาษณข์อ้มลูการจดัการเรียนการสอนศิลปะกบันกัเรียนออทิสติก 
3. สมัภาษณเ์พิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ  
 

แบบสมัภาษณ ์(ครูศิลปะ ครูผูส้อนศิลปะ และครูพิเศษ) 
1. สมัภาษณข์อ้มลูของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
2. สมัภาษณข์อ้มลูการจดัการเรียนการสอนศิลปะกบันกัเรียนออทิสติก 
3. สมัภาษณเ์พิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ  
 

แนวทางในการสงัเกต 
1. สงัเกตตามโครงสรา้งท่ีวางแผนไว ้ 
2. สงัเกตการสอน พฤติกรรม และสถานการณเ์พิ่มเติม 
3. บนัทึกขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ 
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ขัน้ท่ี 1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 2 ส่วน คือ 
1.3.1 ขอ้มลูเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจากต าราวิชาการ  
วารสาร บทความ รายงานการคน้ควา้ วิทยานิพนธ ์ผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ฯลฯ และขอ้มลูเอกสาร
เฉพาะจากแหล่งขอ้มูลของบุคคล  การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารเหล่านี ้เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์น
ดา้นขอ้มลู เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาตลอดจนความเชื่อมโยงถึงประเด็นท่ีท าการศึกษา 

1.3.2 ขอ้มลูภาคสนาม (Field Work) 
1. การสมัภาษณ ์

ผูว้ิจยัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งไดแ้ก่  ครูศิลปะ จ านวน 2 คน  
ครูผูส้อนศิลปะ จ านวน 2 คน  และครูพิเศษ จ านวน 2 คน โดยเก็บขอ้มลูในลกัษณะเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรและบนัทึกเสียงสมัภาษณ ์

2.  การสงัเกต 
ผูว้ิจยัใชก้ารสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม โดยสงัเกตวิธีการ กระบวนการ 

รูปแบบการสอนและขัน้ตอนในการจดัการเรียนการสอนศิลปะในกลุ่มเด็กออทิสติก โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในรูปแบบของการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

3.  การบนัทึกขอ้มลู 
ผูว้ิจยัท าการบนัทึกขอ้มลู โดยใชว้ิธีการจดบนัทึก บนัทึกเทปเสียง 

และกรณีท่ีขอ้มลูเป็นรูปแบบลกัษณะของกระบวนการหรือขัน้ตอนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน          
จะบนัทึกขอ้มลูดว้ยการถ่ายภาพประกอบ และเก็บขอ้มลูในรูปแบบของชิน้งานในบางส่วน         
เพื่อน าไปวิเคราะหใ์นล าดบัถดัไป 

ขัน้ท่ี 1.4 การสงัเคราะหแ์ละการวิเคราะหข์อ้มลู 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็ก     

ออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ” จากการเก็บขอ้มูลคน้ควา้จากเอกสาร การสัมภาษณ ์การ
สังเกต การบันทึกภาพ แล้วน ามาท าการวิเคราะหต์ามแนวการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย
วิเคราะหเ์ป็นรายกลุ่มและน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Analytical)  
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ตอนท่ี 2  สงัเคราะหรู์ปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสติก
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหท์ัง้หมดมารวบรวม และท าการสงัเคราะหข์อ้มูล 
ออกมาในเป็น รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
ทางศิลปะ ท่ีเป็นลักษณะคู่มือ ประกอบดว้ยส่วนประกอบและองคป์ระกอบส าคัญในการพัฒนา
ทกัษะศิลปะ 

ตอนท่ี ๓ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทักษะทางศิลปะ
ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

1. ผู้วิจัยน ารูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะใหท่ี้ปรกึษาปริญญานิพนธป์ระเมินความเหมาะสมในเบือ้งตน้ และ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ 

2. ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
 

1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean)  
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2. สตูรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษารูปแบบการสอนศิลปะ ในการพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวและประสบการณต่์าง ๆ จากผูท่ี้มีความเชี่ยวชาญและช านาญการดา้นการสอน
ศิลปะเด็กออทิสติกในทุก ๆ มิติ รว่มกับประสบการณต์รงของผูว้ิจยั โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งการน าเสนอ
ผลการวิเคราะหจ์ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

 
ส่วนท่ี 1  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรับ          
เด็กออทิสติก 

1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญ  ดา้นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
 1.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญล าดบัท่ี 1 
 1.1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญ ล าดบัท่ี 2 
1.1.3  วิเคราะหรู์ปแบบการจดัการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก         

ของผูเ้ชี่ยวชาญ  
1.2 ครูศิลปะ ท่ีจบการศึกษาทางด้านสาขาศิลปะโดยตรง ปฏิบัติหน้าท่ีและ         

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก  
1.2.1 ครูศิลปะล าดบัท่ี 1 
1.2.2 ครูศิลปะล าดบัท่ี 2  
 1.2.3 วิเคราะหรู์ปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก     

ของครูศิลปะ               
1.3 ครูผู้สอนศิลปะ ท่ีจบการศึกษาในด้านสาขาอื่น ๆ ปฏิบั ติหน้า ท่ีและ               

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก  
1.3.1 ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 1  
1.3.2 ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 2  
1.3.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก      

ของครูผูส้อน ศิลปะ  



  56 

1.4 ครูพิเศษ ท่ีจบการศึกษาด้านสาขาศิลปะหรือสาขาอื่นๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและ      
มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 

1.4.1 ครูพิเศษล าดบัท่ี 1  
1.4.2 ครูพิเศษล าดบัท่ี 2 
1.4.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก      

ของครูพิเศษ  
 

2. วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรับ             
เด็กออทิสติก 

2.1 วิเคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนรูศิ้ลปะของเด็กออทิสติก 
2.2 วิเคราะห ์สภาพการการจดัการเรียนการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก 
 

ส่วนท่ี 2 
  ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะส าหรับ     

เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
 

ส่วนท่ี 3 
  สรุปผลการประเมินประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันา

ทกัษะทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
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ส่วนที่ 1 วเิคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณแ์ละการสังเกต 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรับ             

เด็กออทิสติก 
1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญ  ดา้นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 

1.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญล าดบัท่ี 1 
ผูเ้ชี่ยวชาญให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ความรู้สึกท่ีมี ต่อการท างานด้านการสอนศิลปะ นั้นค่อนข้างอธิบายยากเพราะ               

มีหลากหลายความรู้สึก มีทั้งรูสึ้กดีใจท่ีได้มีโอกาสในการพัฒนาเด็กพิเศษกลุ่มนี้ และรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านศิลปะของตนเองให้ดีขึน้ได ้      
ดา้นการศึกษาความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัเด็กออทิสติกนัน้ ผูเ้ชี่ยวชาญไดม้ีการสั่งสมความรูจ้ากแหล่ง
ต่าง ๆ ทัง้การเรียน การศึกษาอบรม และการท าวิจัยดา้นเด็กพิเศษ ร่วมกับประสบการณ์ในการ
ท างานดา้นการศึกษาพิเศษเป็นเวลานาน นอกจากนีย้งัไดม้ีการเพิ่มพนูความรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงนักสหวิชาชีพท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ  ดา้นการศึกษาความรู/้เทคนิค / 
รูปแบบ /วิธีการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกนั้น ผูเ้ชี่ยวชาญมีการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติหลากหลายวิธีการ เรียนรูจ้ากการลองผิดลองถกู อาทิ  การสอนทีละขั้น
จากส่ิงท่ีใกล้ไปหาไกลตัว เนน้การสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง สอนในส่ิงท่ีมีความหมาย และ
สอนโดยใช้ของจริงหรืออุปกรณ์ประกอบทุกครั้ง บูรณาการวิธีการสอนต่าง ๆ มาผนวกกัน โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอวิธีการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีใชม้ายาวนาน และยงัเห็นความส าเร็จอยู่ คือ 
วิธีการสอนแบบ 3R ประกอบด้วย Repetitions หมายถึงการสอนซ า้และใชเ้วลาสอนเป็นระยะ
เวลานานกว่าปกติ  สอนหลาย ๆ วิธีโดยใชเ้นือ้หาชุดเดิมและ Relaxation เป็นลกัษณะวิธีการสอน
แบบไม่ตึงเครียด สอนเนือ้หาอย่างเดียวไม่นานเกิน 15 นาที เพิ่มกิจกรรมการสอนใหเ้ด็กไดป้ฏิบัติ
จริงและ Routine สอนให้เกิดจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน  คือเป็นกิจกรรมท่ีจะต้องท าเป็นประจ า
สม ่าเสมอในแต่ละวัน เทคนิคท่ีสอนตอ้งเหมาะสมกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน            
ดา้นเป้าหมายของการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษนั้น ผูเ้ชี่ยวชาญตัง้
เป้าไวคื้อ เด็กสามารถสรา้งชิน้งานทางศิลปะออกมาได ้ซึ่งผลงานเป็นท่ียอมรบัของบุคคลทั่วไป 
ดา้นการรูจ้ักผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาเด็กออทิสติก เพราะเด็กออทิสติกนั้น
มีหลายแบบและไม่เหมือนกนั ดงันัน้หากจะส่งเสริมความสามารถทางดา้นศิลปะ เรายิ่งจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาถึงความสามารถเฉพาะตัวเป็นรายบุคคล ด้านการวางแผนการสอนศิลปะ จ าเป็นตอ้ง
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วางแผนเป็นรายบุคคล อาจจะวางแผนเป็นรายเดือน หรือทุก 3 เดือน  ตามพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมของเด็ก ดา้นหลักสูตรท่ีน ามาใชพ้ัฒนามาจากกลุ่มเด็กปกติ  ผูป่้วยจิตเวช หรือ ผูป่้วย
เจ็บป่วยเรือ้งรงั โดยพัฒนาปรบัปรุงใชใ้หเ้หมาะกบัเด็กออทิสติกแต่ละคน ดา้นการเตรียมตัวและ
การเตรียมความพรอ้มในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก ส่วนใหญ่จะเตรียมเนือ้หาในเร่ืองกิจกรรมท่ี
จะสอน  ในวิชาศิลปะใหเ้หมาะกบัพฒันาการหรือความสามารถของเด็ก รองลงมาเป็นเร่ืองของส่ือ
และอปุกรณท่ี์เด็กใช ้เทคนิคการสอนของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะนัน้  เร่ิมจากให้
เด็กเลือกท างานศิลปะท่ีตนเองชอบ หลังจากนั้นผู้สอนจะเสริมทักษะต่าง ๆ ให้ดีขึน้  การสรา้ง
บรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมก็มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรูศิ้ลปะ ใช้ห้องโล่ง           
มี เครื่องปรับอากาศ  มี เด็กเข้ามาเรียนอย่างน้อย 2 – 3 คน ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป             
สรา้งบรรยากาศดว้ยการเปิดเพลงเบา ๆ หรือเพลงท่ีเด็กชอบ ปัญหาท่ีพบในการสอน ส่วนใหญ่จะ
เป็นเร่ืองของพฤติกรรมและอารมณ ์เช่น โมโห โวยวาย หรือหงดุหงิด สาเหตเุน่ืองมาจากการถกูขัด
ใจ หรือการถกูบงัคบัใหเ้ด็กมาเรียน ส่วนการแกไ้ขปัญหานัน้ ผูเ้ชี่ยวชาญจะใหเ้ด็กนั่งท างานศิลปะ
ท่ีชอบ หรือนั่ งเฉย ๆ ฟังเพลง หรืออาจจะไม่สอนเลย ถ้ากรณี เด็กหงุดหงิดและอารมณ์เสีย          
ซึ่งวิธีการวัดและประเมินผลผูเ้รียนนั้นจะประเมินทุก 3 เดือน หรือประเมินเมื่อผูเ้รียนมาเรียนครบ 
12 ครัง้  โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีมาเรียนมากกว่าผลงาน  ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสมาธิ  
ทกัษะทางสังคม  ความมั่นใจ  การแสดงออก การติดตามความกา้วหนา้เพื่อการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง 
จะติดตามจากการสอบถามจากผูป้กครองหรือผลงานของเด็ก หลังจากครูใหโ้ปรแกรมทางศิลปะ  
ส่วนใหญ่จะติดตามในเร่ืองของสมาธิว่ามีผลต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบา้นหรือไม่ ความแตกต่าง
ของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอนนัน้ ส่วนใหญ่จะแตกต่างกนัท่ีสติปัญญา  สมาธิ  ระดับ
ความรุนแรงของโรค รวมถึงพฤติกรรม วิ ธีการในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่ อการพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ คือ การส่งเสริมกับบุคลากร
ในหน่วยงานโดยส่งไปอบรมหรือเรียนรูเ้พิ่มเติมจาก Youtube เกี่ยวกับวิชาศิลปศึกษา หรือศิลปะ
บ าบัด ซึ่งบางครัง้ก็ไม่ตรงกับเด็กออทิสติก เมื่ออบรมแล้วใหน้ ามาดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับเด็ก  
ออทิสติกท่ีรบัผิดชอบ หรือจากประสบการณ์ทางศิลปะท่ีน าไปใช้แลว้ได้ผล ด้านความร่วมมือ
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้มีการท า
ขอ้ตกลงกบัผูป้กครองก่อนท าการฟ้ืนฟูดว้ยศิลปะ  มีการประชมุผูป้กครองปีละ 1 ครัง้ และทกุครัง้
ท่ีเด็กมารบับริการจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองทุกครั้งเพื่อให้ ผู้ปกครองน าไปฝึกต่อเน่ืองท่ีบ้าน  
ส่วนระดับหน่วยงานมีประชมุทุก 1 เดือน หรือ เมื่อมีเหตุการณด่์วน ส่ิงส าคัญของการสอนศิลปะ
ใหก้ับเด็กออทิสติก คือ ครูผูส้อนเขา้ใจในตัวเด็ก และหาส่ืออุปกรณ์ท่ีน ามาใช ้เช่น ภาพหรืองาน
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ศิลปะใหเ้หมาะกับเด็ก ไม่ง่ายหรือยากเกินไป ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า เขา้ใจ พฤติกรรม ปัญหา 
อาการ ของเด็ก ท่ีมาใหส้อน  รวมทัง้ ประเมินใหไ้ดว้่าตอ้งให้อะไร เสริมอะไร ใชเ้ทคนิคการสอน
อะไรมาช่วยเด็ก และการใหค้ าแนะน าปรกึษาผูป้กครอง ในเร่ืองต่างๆไดไ้ม่ใช่เรื่องศิลปะอย่างเดียว 

1.1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญ ล าดบัท่ี 2 
ผูเ้ชี่ยวชาญให้ข้อมูลและความคิดเห็นดา้นการจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ด้านความรูสึ้กท่ีมีต่อการท างานด้านการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก  คือมีความสุข      

ทกุครัง้ท่ีไดส้อนเด็ก เห็นว่าเด็กพิการมีความใสซื่อบริสุทธิ์ มีความสนุกสนาน เราก็ตอ้งสนุกไปกับ
เขาด้วย ผู้เชี่ยวชาญได้มีการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยการศึกษาอบรม และอ่าน
หนังสือ สั่งสมผ่านประสบการณใ์นการสอนเป็นเวลานาน ดา้นการศึกษาความรู/้เทคนิค/รูปแบบ 
ผู้เชี่ยวชาญมีการหาวิธีการให้มีความเหมาะสมกับเด็กคนนั้น ๆ วิธีการสอนศิลปะส าหรบัเด็ก       
กลุ่มนีน้ัน้โดยปกติสอนเป็นหอ้งเรียน ถา้เด็กมีความสามารถพิเศษก็จะสอนแบบตวัต่อตัว หรือสอน
เฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากการดูในห้องเรียน ซึ่งในห้องเรียนจะประกอบด้วยเด็กดาวน์ซิน     
โดรม เด็กบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติก ซึ่งส่วนใหญ่เด็กท่ีมีแววดา้นศิลปะจะเป็นเด็ก
ออทิสติก สามารถดึงเด็กออกมาฝึกฝน ส่วนใหญ่เด็กจะใชว้ิธีการเลียนแบบ วิธีการครูจะวาดให้
เด็กดูก่อน แล้วให้เด็กวาดตาม ด้านการตั้งเป้าหมายของการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถทางศิลปะ จะตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ใน IEP เป็นรายบุคคลไป  ตั้งเป็นรอ้ยละ      
ในแต่ละบุคคล ในส่วนเด็กท่ีฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถก็จะอีกแบบหน่ึง เช่น วาดรูปให้เด็ก
ดกู่อน แลว้ถา้เด็กท าไม่ไดห้รือไปไม่ถึงในรูปแบบท่ีครูตอ้งการ อาศัยการฝึกไปเร่ือย ๆ ในการสอน
จึงมีการวางแผนและมีการเตรียมการสอนทุกชั่วโมง ตัวอย่างเช่น วันนี้เรียนเรื่องสีน า้ จะจัดการ
เตรียมอุปกรณ์ไว้ เมื่อเด็กมาถึงสามารถเรียนได้เลย  ซึ่งการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นั้นจะจัดเป็น
รายบุคคล หากจะใหเ้ด็กเตรียมเองก็จะใชเ้วลาในการเตรียม ท าใหเ้วลาเรียนและเวลาของความ
สนใจเด็กจะลดน้อยลง และจะเกิดความวุ่นวายได้  ด้านหลักสูตร เนื ้อหาท่ีใช้ในการสอน            
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานส าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยแบ่งเป็น  6 
ทักษะ และมีการจัดเตรียมเนือ้หาพิเศษใหส้ าหรบัเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ เร่ิมต้น
ดว้ยการสอบถาม/พดูคยุกบัเด็กก่อนว่าเด็กมีไอเดียหรือแนวคิดอะไรบา้ง ชอบหรืออยากสรา้งสรรค์
ผลงานแนวไหน หากเด็กบอกว่ายังนึกไม่ออกเลย ผูเ้ชี่ยวชาญก็จะวาดใหเ้ด็กดูก่อน จากนั้นเปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดเ้พิ่มเติมเนือ้หาเขา้ไป ซึ่งวิธีการนี ้จะเป็นการเปิดทางใหเ้ด็กก่อน เน่ืองจากเด็กออทิ
สติกไม่สามารถจินตนาการหรือสรา้งสรรค์ภาพในหัวขึน้มาก่อนได้ ส่วนกรณีท่ีต้องเข้าร่วมการ
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แข่งขนั หากพิจารณาแลว้พบว่าเด็กยงัไปไม่ถึง อาจจะดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ก็จะใช้วิธีวาดภาพใหเ้ด็กดู
เป็นตัวแบบเลย ดา้นการเตรียมตัวและการสอน เด็กออทิสติกสามารถเรียนรูผ่้านการจ าเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งเด็กกลุ่มนีจ้ะท าตามไดดี้กว่าเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จดจ ารายละเอียดไดดี้
แทบจะท าได้เหมือนกับต้นแบบเลยแต่เป็นแบบลายมือของเด็กเอง เป็นเอกลักษณ์ของเด็กเอง     
ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานถ้ามีรูปแบบให้เด็กจะไปได้เร็ว แต่ถ้าให้เด็กคิดและวาดเอง 
ผูเ้ชี่ยวชาญมองว่า เด็กจะมีเอกลักษณข์องตัวเอง เช่น ถา้ภูเขาก็จะเป็นภูเขาท่ือ ๆ แข็ง ๆ จะไม่มี
ความนุ่มนวลอ่อนไหว  ให้วาดรูปต้นไม้ ต้นไม้ก็จะท่ือ ๆ แข็ง ๆ ยึดติดรูปแบบท่ีเคยวาดเท่านั้น     
ถา้ให้วาดอย่างอื่นจะไม่ชอบ แต่สามารถให้เด็กพลิกแพลงรูปแบบท่ีมีความใกล้เคียงกันได้ เช่น 
เด็กชอบวาดมังกร ให้พลิกแพลงเป็นรูปพญานาค และอธิบายให้เด็กฟังว่ามีลักษณะคล้ายกัน 
เหมือนกันกับเด็กคนอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถ เทคนิคการสอนท่ีใช้ในการสอนศิลปะ ของเด็ก       
ออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ จะใชว้ิธีการสอนซ า้ย า้ทวน บางครัง้เร่ืองเดียวก็สอนซ า้ ๆ 
ทวน ๆ เร่ืองเดิม เพราะเมื่อเด็กกลับบา้นเด็กจะลืม กลับมาใหม่ ก็เหมือนการเริ่มตน้ใหม่ ดา้นการ
สรา้งบรรยากาศและ สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้ส่วนใหญ่คือ สอนในหอ้งศิลปะ มีเครื่องปรบั
อาการศ ในหอ้งจะไม่มีรูปภาพติดมาก มีบอรด์ผลงานดา้นหลังหอ้ง สีหอ้งจะเป็นการใชสี้ลาชัวร ์
เพ้นสผ์นังเป็นสีรุง้ซึ่งซึ่งสามารถใชส้อนเด็กได้ดว้ย เด็กจะสามารถสรา้งจินตนาการจากการมอง
ผนังไดด้ว้ย และมีการแบ่งพืน้ท่ีในหอ้งเป็นมุมอุปกรณ์ มุมผลงานเด็ก มุมวิจารณผ์ลงานเมื่อเด็ก
วาดเสร็จก็จะวางผลงานแลว้ใหเ้ด็ก ๆ ยืนลอ้มรอบ เด็กสามารถใชมุ้มต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกสบาย 
รวมถึงมีการอัพเดตผลงานของเด็กเรื่อย ๆ เพื่อให้เด็กได้ภูมิใจ การวิจารณ์ผลงานจะเป็นการ
วิจารณ์เชิงบวกอย่างเดียว มีการเสริมแรงใหเ้ป็นค าชม เด็กจะอยากมาเรียนเพราะเด็กไดผ้ลงาน
น าเอากลบัไปฝากผูป้กครองท่ีบา้น ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ปัญหาใน
หอ้งเรียนปกติทั่วไป เด็กออทิสติกบางห้องมีจ านวนมาก ท าใหก้ารควบคุมชั้นเรียนเป็นเรื่องยาก
มากส่งผลต่อไปถึงการสอนท่ียากเช่นกัน แต่ปัจจุบันไดร้บัการแกปั้ญหา โดยจัดให้มีผูช้่วยครูมา
ช่วยในการดูแลเด็ก ซึ่งเราสามารถน าเด็กมานั่งเรียนใกล ้ๆ ได้ ในส่วนเด็กท่ีได้รบัการฝึกเฉพาะ 
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษนีส่้วนใหญ่จะตอ้งเป็นเด็กท่ีเรียนรูไ้ด ้ส่ือสารรูเ้รื่อง แต่จะมี
ปัญหาพฤติกรรมเช่นเดียวกัน และมีขอ้จ ากัดค่อนขา้งมาก ถา้เด็กไม่อยากท าก็จะไม่ท าเลย ตอ้ง
เป็นไปตามอารมณ ์ไม่สามารถบงัคบัได ้และยงัมีปัญหาดา้นเวลาของการท างาน เด็กจะท างานไป
เร่ือย ๆ โดยไม่ไดค้ านึงถึงเวลา ฉะนั้นการตีกรอบในด้านศิลปะให้กับเด็กกลุ่มนีจ้ึงเป็นเรื่องยาก 
ดา้นการวดัและประเมินผล การสอน/การปฏิบัติงาน จะประเมินผ่านแผนการสอนเฉพาะบุคคล ไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 มีการตัง้วัตถุประสงคไ์วป้ระเมินผล และมีแบบประเมินผลชิน้งาน ซึ่งส่วนใหญ่
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พิจารณาท่ีผลงาน เพราะมีผลงานทุกสัปดาห ์และมีการประเมินพฤติกรรมบางส่วน  การติดตาม
ความกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ือง กรณีท่ีเด็กยงัไม่สามารถท าไดต้ามแผน
ท่ีวางไว ้ก็จะใชว้ิธีการใหท้ าใหม่ แต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบท่ีง่ายขึน้ ซึ่งผลงานเด็กอาจจะไม่เหมือน
หรือมีความแตกต่าง ถือว่าไดม้ีการปรบัรูปแบบใหเ้หมาะกับเด็กเพราะเด็กออทิสติกไม่สามารถท า
ใหเ้หมือนกันทุกคนแน่นอน ในส่วนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใชว้ิธีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และ
มีการติดตามความกา้วหนา้ร่วมกับผูป้กครองของเด็กเสมอ ๆ โดยเฉพาะในช่วงท่ีเด็กกลับบ้าน 
ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอน มีค่อนขา้งเยอะและหลากหลายรูปแบบ 
อย่างเช่น เด็กออทิสติก บางคนไม่พูด เอาแต่ใจ บางคนมีพฤติกรรมรุนแรง โมโหร้าย ด้วย
พฤติกรรมในเชิงลบเหล่านี ้ส่งผลใหก้ารพฒันาความสามารถทางดา้นศิลปะเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะ
ตอ้งจัดการกับปัญหาด้วยส่วนหน่ึง และส่งเสริมในส่วนหน่ึง ซึ่งทั้งสองส่วนแยกกันไม่ขาด ด้าน
วิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถทางศิลปะ โดยการพาไปเขา้ค่ายศิลปะต่าง ๆ หรือร่วมชมนิทรรศการผลงานดา้น
ศิลปะ พาออกไปเปิดโลกทัศน์ และเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งเด็กแต่ละรุ่นจะมี
ประมาณ 10 – 20 คน โดยประมาณ  ดา้นความรว่มมือระหว่างผูป้กครอง ชมุชนหรือหน่วยงานอื่น 
ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ส่วนใหญ่จะไดร้บัการสนบัสนุนในดา้นวสัดอุุปกรณจ์ากหน่วยงานต่าง 
ๆ ในส่วนผูป้กครองจะเป็นการขอความรว่มมือในการช่วยดแูลและพฒันาเด็กใหเ้กิดความต่อเน่ือง 
ให้ความรว่มมือและใหก้ าลังใจเด็กในการไปแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ส่ิงส าคัญของการสอนศิลปะ
ให้กับเด็กออทิสติก ผู้เชี่ยวชาญมองว่าส าคัญมากท่ีสุดก็คือหัวใจของครู ความใส่ใจของครู 
เพราะว่าเด็กกลุ่มนีต้อ้งการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตอ้งให้ความสนใจ ให้ความรกักับเด็กใหม้าก 
เพราะเมื่อเด็กเชื่อใจครูแลว้ครูก็จะสอนได ้   ทกุอย่างท่ีจะสอน ความสม ่าเสมอก็ส าคญัเช่นกนั เรา
ต้องให้ความสนใจเด็กทุกเวลา เมื่อเราให้ใจเด็กก็จะให้ใจเรากลับมาเช่นกัน  ประสบการณ์ท่ี
ผูเ้ชี่ยวชาญอยากแนะน า เป็นประสบการณ์ในการสอนเด็กออทิสติ ซึ่งเด็กได้จบการศึกษาแล้ว    
เด็กคนนีเ้ป็นเด็กท่ีน่ารกัแต่มีพฤติกรรม เด็กชอบวาดสัตวป์ระหลาดและเขียนรายละเอียดไดดี้มาก 
ผูเ้ชี่ยวชาญจึงน าเด็กมาฝึกวาดภาพระบายสี โดยจะมีรายการแข่งขนั ในหวัขอ้ “ประเทศไทยท่ีรกั” 
ซึ่งในภาพท่ีวาดก็ยังมีสัตวป์ระหลาดเขา้ไปในตามภาคต่าง ๆ ผูเ้ชี่ยวชาญจึงคิดว่าจะท าอย่างไรดี 
ท่ีจะลดหรือปรบัแนวคิดของเด็กคนนี ้ผูเ้ชี่ยวชาญจึงใหเ้ด็กวาดภาพสัตวช์นิดหน่ึงท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของชาวอีสานคือ พญานาค ตอนแรกเด็กไม่ยอมวาด แต่เมื่ออธิบายใหเ้ด็กฟังเด็กก็ยอมวาด แต่ก็
ไม่ยอมโดยทัง้หมดก็ยงัยึดติดแบบเดิมคือมีสตัวป์ระหลาดอยู่ โดยผูเ้ชี่ยวชาญค่อย ๆ  พัฒนาเด็ก
คนนีไ้ปเร่ือย ๆ สดุทา้ยเด็กก็ฝึกได ้นั่นแสดงว่าเด็กออทิสติก ถา้เราไม่รีบรอ้นไป ค่อย ๆ ฝึกฝนทีละ
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ขัน้ ถึงแมเ้ด็กอาจจะดือ้บา้งแต่ตอ้งใหเ้วลา เด็กทกุคนมีทิศทางท่ีจะพฒันาต่อได ้ตอ้งใหเ้วลาฝึกฝน
เขาไปเร่ือย ๆ ประเด็นเพิ่มเติม เด็กออทิสติก สามารถวาดภาพไดดี้ แต่ชอบเอาความคิดของตนเอง 
ซึ่งครูตอ้งดึงเขากลับคืนมา รวมถึงมีปัญหาในเร่ืองของการจับดินสอและการลงน า้หนักในการจับ
ดินสอในการวาดภาพ ตอ้งอาศยัตวัอย่างท่ีถกูตอ้งและเวลาในการฝึกฝนค่อนขา้งมาก  ส่วนในดา้น
การระบายสี จากการสงัเกตส่วนใหญ่เด็กออทิสติกจะไม่ค่อยถนัดเร่ืองการระบายสี เน่ืองจากเด็ก
ขาดจินตนาการ เพียงแต่อาศัยการจดจ าว่าส่ิงนีสี้อะไร แล้วจ ามาระบาย ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
สรา้งสรรคท่ี์แทจ้ริง ไม่สามารถผสมสีไดใ้นทกุรูปแบบ แต่ระบายสองสี สามสีได ้สีท่ีใชฝึ้กส่วนใหญ่
จะเป็นสีไม ้สีน า้และสีโปสเตอร ์ส่วนสีเทียนและสีชอลค์ เด็กจะอาศัยการระบายไปมาเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งเด็กออทิสติกก็มีปัญหาในเรื่องของการจับสีและพู่กันรวมถึงการลงน ้าหนักในการใช้
อปุกรณด์ว้ย 

1.1.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก     
ของผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นรายดา้น ดงันี ้

ดา้นบริบท ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 2 มีบริบทการท างานและความเชี่ยวชาญในลักษณะท่ีต่างกัน 
โดยผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 เป็นนักวิชาการศึกษาพิเศษและมากประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก
พิเศษ ดว้ยประสบการณใ์นการท างานท่ียาวนาน ท าใหผู้เ้ชี่ยวชาญสามารถจัดการเรียนการสอน
ศิลปะ ของเด็กออทิสติก ได้อย่ างมี ประสิท ธิภาพ  สั งเกต ได้จากงานวิจัยและผลงาน                    
ด้านการศึกษาพิเศษ ด้วยบริบทการท างานของผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นลักษณะของการสอนและ         
การบ าบดัไปในตัว การสอนศิลปะจึงไม่ไดมุ้่งเนน้แค่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเท่านั้น แต่รวมไป
ถึงเด็กออทิสติกทั่วไปท่ีชื่นชอบในศิลปะด้วย ผู้เชี่ยวชาญรักในการท างานดา้นการศึกษาพิเศษ        
มีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาเด็กใหดี้ขึน้ในทกุ ๆ ดา้น ผูเ้ชี่ยวชาญล าดบัท่ี 2 เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้น
การสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีมีประสบการณ์สอน         
เป็นระยะเวลานาน พรอ้มดว้ยผลงานในการส่งเด็กออทิสติกแข่งขันดา้นศิลปะในรายการต่าง ๆ     
ทัง้ระดบัภาคและระดบัชาติ  

ด้านการศึกษาความรู ้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คนมีการศึกษาความรูจ้ากการอ่านหนังสือ       
การอบรม รวมถึงการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ยึดโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมท่ีสั่งสมมา เพื่อท า
ความเขา้ใจเด็กออทิสติกใหม้ากขึน้ หาวิธีการในการสอนท่ีเหมาะกับเด็กเฉพาะบุคคล และมีการ
ท าวิจยัเพื่อพฒันาเด็กออทิสติก 

ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 จะมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างชิน้งานศิลปะ 
โดยท่ีผลงานของเด็กตอ้งเกิดจากความสามารถและเป็นผลงานท่ีผ่านการยอมรบัจึงจะเรียกไดว้่า
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เป็นเด็กมีความสามารถพิเศษ แต่ผูเ้ชี่ยวชาญล าดบัท่ี 2 มี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ีเป็นทางการ 
และเป้าหมายท่ีตัง้เฉพาะสถานการณ ์

ด้านการศึกษาเด็กและวางแผนการสอน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 มีลักษณะการด าเนินงาน        
ท่ีคลา้ยกนั คือ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล วางแผนและจดัท าแผนส าหรบัพัฒนาศิลปะเฉพาะบุคคล 
แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของเวลาเน่ืองจาก ผูเ้ชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 จะใชร้ะยะเป็นรายเดือน หรือ  
ทุก 3 เดือน ซึ่งจะแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 2 จะฝึกระยะยาวเป็นรายเทอมและรายปี
การศึกษา 

ด้านหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญใช้หลักสูตรท่ีแตกต่างกัน บริบทของผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1        
จะใชห้ลกัสตูรในการสอนท่ีพัฒนามาจากหลักสตูรของเด็กปกติรว่มกับของผูป่้วยจิตเวชหรือผูป่้วย
เรือ้รงั ส่วนของผูเ้ชี่ยวชาญล าดบัท่ี 2  ใชห้ลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้มาเพื่อเด็กบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีมี
การถอดแบบจากหลักสตูรแกนกลางฯ 2551 ซึ่งหลกัสตูรนีม้ีการใชใ้นกลุ่มโรงเรียนท่ีมีเด็กบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาซึ่งน ามาประยกุตใ์ชก้บักลุ่มเด็กออทิสติก 

ดา้นการเตรียมการสอน และการใช้เทคนิค ผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 การสอนทุกครัง้ตอ้ง
จดัเตรียมเนือ้หาและกิจกรรมใหเ้หมาะกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็ก ใชก้ารท างานศิลปะ     
ท่ีเด็กชอบมาก่อน หลังจากนั้นจึงสอนเสริมเพิ่ม ผูเ้ชี่ยวชาญล าดับท่ี 2 มีการจัดให้เหมาะสมกับ
ผูเ้รียน และเตรียมใหค้รบทั้งหมด ใช้เทคนิคการสอนซ า้ ๆ ทวนเรื่องเดิม ถึงแมว้่าเด็กออทิสติกมี
ความสามารถในการบันทึกผ่านการจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ แต่ส าหรบัการฝึกทักษะทางศิลปะ
เด็กจะใชก้ารจดจ าเพียงอย่างเดียว แมไ้ม่ไดเ้กิดความเขา้ใจในเชิงลึก 

ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีลักษะการจัดการท่ีคล้ายกัน คือ               
จดับรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และมีความพรอ้มและครบครนั มีมมุต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริม
ทักษะศิลปะ โดยเฉพาะมุมแสดงผลงานท่ีมีความหมายและความส าคัญกับตัวเด็ก แต่ในบริบท
ของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 2 จะแตกต่างกนัท่ีจ านวนเด็ก  

ด้านปัญหาท่ีพบในการสอน ผู้เชี่ยวชาญพบในการสอนศิลปะ จะเป็นปัญหา              
ดา้นพฤติกรรม โดยเฉพาะด้านอารมณ์ เป็นขอ้จ ากัดของเด็กออทิสติกท่ีขัดขวางความสามารถ      
ในตวัเด็ก ซึ่งการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ตอ้งเรียนรูพ้ฤติกรรมนัน้ใหลึ้กซึง้ เขา้ใจถึงสาเหตุ แกปั้ญหา
โดยท่ีไม่กระทบต่อตวัเด็ก ใชก้ารเสริมแรงเขา้มาช่วย 

ด้านการวัดและประเมินผล ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 การประเมินผลจะมีความ
สอดคลอ้งกับเป้าหมายคือ ประเมินทกุ 3 เดือน ทัง้ดา้นการมาเรียนและการปฏิบติังานศิลปะ และ
มีการติดตามพัฒนาการจากผู้ปกครอง และจากผลงานท่ีเด็กปฏิบัติ ส่วนผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 2     
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จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินการเรียนรูต้ามแผนการเรียนรู ้จะแบ่งเป็นการประเมินการท างาน
และผลงาน สองคือการประเมินพฤติกรรมเด็ก 

ดา้นการติดตามความกา้วหนา้  ผูเ้ชี่ยวชาญใชก้ารติดตามการปฏิบัติงานของเด็กอย่าง
ต่อเน่ือง หากเด็กไม่สามารถท าได้ ก็ใหท้ าซ า้แต่ในรูปแบบท่ีง่ายขึน้ ความแตกต่างของเด็กแต่ละ
คนนั้นมีความหลากหลายมาก ทัง้ดา้นพฤติกรรม ความสามารถ ความถนัด การส่ือสาร รวมถึง    
การด ารงชีวิต จึงตอ้งมีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ รว่มดว้ย 

ด้านการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 1 ด้วยบริบท          
ของสถานท่ีท างาน ยงัไม่เห็นการส่งเสริมเพื่อการพฒันาอย่างชดัเจน นอกจากการสอนในหอ้งปกติ 
แต่ผู้เชี่ยวชาญมีการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญล าดับท่ี 2 ใชก้ารส่งเสริมความสามารถโดยการใหเ้ด็กเขา้ร่วม
ค่ายศิลปะ ชมนิทรรศการ และพาเด็กไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ในดา้นความร่วมมือ ส่วนใหญ่   
จะเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงประชาชนทั่ วไป และความร่วมมือจาก
ผูป้กครองของเด็กในการส่งเสริมความสามารถ 

ส่ิงส าคัญในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก  คือ หัวใจของครู ความใส่ใจ ใจรัก             
ในงาน ใฝ่หาความรู ้เขา้ใจเด็ก พัฒนางานศิลปะใหเ้หมาะสมกับเด็กออทิสติก สรา้งสัมพันธ์ท่ีดี    
กับผู้ปกครอง เตรียมพรอ้มและจัดหาอุปกรณ์และส่ือการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับการเรียน  และ         
มีความสม ่าเสมอในการพฒันาทกัษะทางศิลปะ 

 

1.2 ครูศิลปะท่ีจบการศึกษาทางด้านสาขาศิลปะโดยตรง ปฏิบัติหน้าท่ีและ         
มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก  

1.2.1 ครูศิลปะล าดบัท่ี 1 
ครูศิลปะได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
รูสึ้กดีใจอย่างยิ่งท่ีไดม้ีโอกาสในการพัฒนาเด็กออทิสติก เร่ิมตน้จากท่ีเด็กไม่รูแ้ละยงัไม่มี

ทกัษะอะไรเลย เราไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมและความสามารถของเด็ก ถา้เขามีความสามารถตรงไหน
ให้ผลักดันให้ไปสู่ เป้าหมาย และต้องเชื่อมั่ น ถึงแม้จะเหน่ือยแต่เราก็ต้องสู่ ต่อไปเพื่อเด็ก              
ใหส้ามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จตามศกัยภาพของตนเองได ้การศึกษาความรูเ้กี่ยวกบัเด็กออทิสติก 
ด้วยโรงเรียนมีศูนย์พัฒนา(ชื่อสมมุติ) ซึ่งเป็นข้อดีท่ีเด็กพิเศษทุกคนจะมีครูพี่ เลี ้ยงประจ าตัว         
ซึ่งหนา้ท่ีของครูผูส้อนจะตอ้งท าการบา้นก่อนเสมอ และขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตัวเด็กนัน้ครูพี่ลีย้ง
จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่อาจารยผ์ูส้อน ท าใหค้รูผูส้อนไม่ตอ้งคอยกังวลเกี่ยวกับตวัเด็ก ส่วนการศึกษา
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ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับเด็กออทิสติกนั้น ครูมีการศึกษาความรูเ้บือ้งตน้จากหนังสือ และจากผู้รู ้     
ท่ีท างานด้านการศึกษาพิเศษ แต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเน่ืองจากโรงเรียนมีเด็กออทิสติก
จ านวนน้อย และมีศูนย์พัฒนา(ชื่อสมมุติ)ท่ีพร้อมในการให้บริการทั้งด้านการให้ความรูแ้ละ        
การพฒันาเด็กพิเศษ ดา้นวิธีการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ครูศิลปะใชว้ิธีการสอนคลา้ยกบัเด็ก
ปกติทั่วไป เน่ืองจากบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนเรียนร่วม ในหน่ึงห้องเรียนจะมีเด็กพิเศษ         
1 – 2 คน ท าใหไ้ม่สามารถท่ีสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันได ้เพราะจะเกิดค าถามกลับมาจากเด็ก
ปกติ ดังนั้นในการท างานต้องให้ค าอธิบายท่ีเหมือนกัน เพียงแต่รูปแบบในการถ่ายทอดศิลปะ     
ของเด็กแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกนั นอกจากนัน้สามารถเพ่ิมเติมหรือสอนเฉพาะบุคคลใหก้ับ
เด็กออทิสติก ในช่วงทา้ยคาบหรือช่วงเวลาว่าง ซึ่งจากประสบการณ์เด็กออทิสติกสามารถเรียน
ร่วมกับเด็กปกติได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ครูต้องท าหน้าท่ีในการให้ความรูท่ี้ชัดเจนและควบคุม       
ชัน้เรียนใหเ้หมาะสม การตัง้เป้าหมายของการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทาง
ศิลปะนัน้ เราไม่สามารถตัง้เป้าหมายของความสามารถเด็กใหเ้หมือนกันได ้แต่ในการเรียนรูป้กติ
ทั่วไปไดต้ัง้เป้าหมายใหเ้ด็กทุก ๆ คน เหมือนกนั ฉะนัน้เราตอ้งพิจารณาความสามารถของเด็กและ
วางเป้าหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก ดา้นการศึกษาผูเ้รียน แน่นอนว่า
ครูต้องรูจ้ักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ดังท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ครูต้องคอยตาม
สงัเกตพฤติกรรม แต่ไม่ไดอ้ยู่ใกลเ้ด็กตลอดเวลา สงัเกตเป็นช่วงๆ เด็กมีปัญหาหรือไม่ ครูก็จะน าส่ิง
ท่ีพบเห็นไปพูดคุยร่วมกับศูนย์ ฯ และครูพี่เลีย้ง ซึ่งทุกฝ่ายจะมีการศึกษาตัวเด็กในทุก ๆ ด้าน
รว่มกัน ดา้นการวางแผนการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ ทางศิลปะ ครูไม่ไดม้ี
การปรบัอะไรเป็นพิเศษ เพราะเด็กทุกคนตอ้งเรียนร่วมกัน นอกจากเวลาท่ีเขาท างานมาส่ง ครูจะ
พิจารณาความสามารถของเด็กอาจจะมีความแตกต่างกันกบัเพื่อนคนอื่น ๆ หลกัสตูร เนือ้หา ท่ีใช้
ในการสอน เป็นหลักสูตรของโรงเรียนโดยเฉพาะ มีสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี ้วัด และ
ค าอธิบายรายวิชา แลว้ใหค้รูผูส้อนลงเนือ้หาท่ีจะสอนอีกทีในรายวิชาคลา้ยกบัระบบมหาวิทยาลัย 
เนือ้หาไม่ได้เป็นไปตามกระทรวงท่ีก าหนด การเตรียมตัวและการเตรียมความพรอ้มในการสอน
ศิลปะให้เด็กออทิสติก ส าหรบัครู งานทุกอย่างจะเท่ากันหมด ไม่มีให้เป็นพิเศษ สมมติวันนีต้อ้ง
ออกแบบคาแรคเตอร์ยุคนั้น ทุกคนจะได้รับโจทย์เดียวกัน แต่สรา้งสรรค์ในแบบของตนเอง 
สรา้งสรรคเ์ต็มท่ีไม่มีการตีกรอบ ทุกอย่างเท่ากันหมดเลย เพียงแต่เวลาท่ีเด็กออทิสติกเอางานมา
ส่ง เราไม่ได้คาดหวังว่างานเขาจะต้องสมบูรณ์ หรือต้องได้คะแนนเต็ม ต้องระบายสีใหเ้ต็มช่อง      
ซึ่งมองในความเป็นจริงเด็กปกติก็ไม่ไดส้มบูรณแ์บบเกินกว่าเด็กพิเศษ ดา้นเทคนิคการสอนท่ีใชใ้น
การสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ โดยส่วนใหญ่ครูจะใช้การสอน
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ตามปกติ อาจจะมีเทคนิคอื่น ๆ อาทิ เช่น การละลายพฤติกรรมโดยการเล่นเกม การสรา้งสรรคง์าน
ในรูปแบบท่ีถนัด การสรา้งสรรคผ์ลงานจากการจดจ า เป็นตน้ ดงันัน้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีเด็กปกติไดร้บั 
เด็กออทิสติกก็ไดร้บัเช่นกนั การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้ พยายามไม่ให้
เด็กอยู่กับตวัเอง ใหท้ างานกลุ่ม อาจจะมีเด็กบางกลุ่มท่ีไม่สนใจ ครูจะใหจ้บัฉลากหรืออยู่กบัเพื่อน
กลุ่มอื่นแทน พยายามไม่ให้รูสึ้กว่ามันเกิดความเหล่ือมล า้ ถ้าเด็กรูสึ้กว่าเพื่อนไม่ต้องการเขา 
สถานการณก์็จะแย่ลง เพราะถา้จบัฉลากทกุคนก็จะไม่มีสิทธิเลือกว่าใครจอยู่กลุ่มไหน เพราะช่วง
ทา้ยคาบจะตอ้งมีการออกมารายงานหนา้หอ้ง เพื่อนบางคนกลัวว่ากลุ่มตนเองมีเด็กพิเศษแลว้พูด
ไม่รูเ้ร่ืองจะท างานให้ออกมาไม่ดี ครูจึงใช้วิธีสุ่มเลขท่ี โดยแบ่งหน้าท่ีกันออกมารายงาน ถา้รูว้่า
สถานการณไ์ม่ดีก็จะมีเกมมาใหเ้ล่นปรบัอารมณ ์หรือมีกิจกรรมอื่น ๆ  เด็กจะรูสึ้กต่ืนเตน้และสนุก
ดว้ย ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบใหค้รูบงัคบั ดังนั้นการท่ีเราบังคับชีนิ้ว้สั่งเด็กจะเกิดความรูสึ้กต่อตา้น 
ปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ส่วนมากท่ีพบจะเป็นปัญหาทางดา้นพฤติกรรม อาทิเช่น โดนเพื่อน
แหย่แลว้ลุกขึน้มาเอาเกา้อีเ้ขวีย้งใส่เพื่อน ครูก็จะเขา้ประกบตัวเด็กทันที ลูบหลัง พรอ้มถามเกิด
อะไรขึน้ ใจเย็น ๆ ใหเ้พื่อน ๆ เงียบก่อนและครูจะคุยกับเพื่อน เพื่อนบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกเคย
ชินกับการหยอกลอ้ ซึ่งเมื่อคุยกบัเด็กออทิสติกจบก็ใหเ้ขาไปนั่งท างานปกติ แลว้ก็ยอ้นกลับไปคุย
กบัเพื่อนอีกกลุ่มว่าเกิดอะไรขึน้ พรอ้มดว้ยการอธิบายและสอนใหเ้พื่อนส่วนใหญ่เขา้ใจนอกจากนี้
จะมีปัญหาเรื่องการส่ือสาร เด็กจะถามซ า้ ๆ เกี่ยวกับงาน ทั้งท่ีครูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว     
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี ้ครูจะให้เด็กฟังให้จบแล้วหมดคาบแล้วค่อยเรียกเด็กออทิสติกมา
อธิบายอีกครั้ง ด้านวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามปกติ                      
แต่บางส่วนจะใช้เกณฑ์ตามปกติประเมินทั้งหมดไม่ได้ อาทิ เช่น ให้โจทย์วาดโปสเตอร ์            
เด็กออทิสติกจะมีความเขา้ใจในแบบของตนเอง  ซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นทั่วไป แต่เขาสามารถ
สรา้งสรรค์งานได้ ซึ่งเวลาส่งงานจะต้องให้เด็กได้อธิบายแนวคิดของชิ ้นงาน เน่ืองจากเวลา           
ครูพิจารณาผลงานเราอาจจะไม่เขา้ใจแนวคิดของเด็กโดยตรง เพราะเด็กมีแนวคิดเป็นของตนเอง 
จึงตอ้งเรียกเด็กกลุ่มนีม้าอธิบายไดเ้พิ่มเติม ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลงานได ้เน่ืองจากเด็ก
ไม่ส่งงาน ครูจะขอความรว่มมือจากครูพี่เลีย้งและผูป้กครองในการติดตามงาน ด้านการติดตาม
ความก้าวหน้า การพัฒนาต่อเน่ือง เด็กออทิสติกได้รบัการติดตามการเรียนรู ้รวมถึงการฝึกฝน
ทักษะศิลปะเฉพาะตัว อย่างต่อเน่ือง โดยครูผูส้อน  ครูพี่เลีย้งและผูป้กครอง ดา้นความแตกต่าง
ของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอน ครูพบว่าเด็กออทิสติกมีความแตกต่างกันมาก            
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น พูดเยอะ ไม่พูด ไม่สนใจคนอื่น มีเพื่อนเฉพาะกลุ่ม อยู่คนเดียวแต่เล่น
กับทุก ๆ คนได้ ชอบพูดตามท่ีอาจารย์พูด  ชอบท าแบบเดิม ๆ ซ ้า เป็นต้น เด็กออทิสติกยังมี
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ศักยภาพท่ีแตกต่าง ซึ่งเด็กกลุ่มนีจ้ะชอบถูกแยกเพราะเห็นว่าเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งถือเป็นการจ ากัด
ความสามารถของเขา ซึ่งถา้เป็นท่ีโรงเรียนนี ้เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเลยเขาก็เป็นเด็ก
ปกติ เพื่อนท าอะไรเขาตอ้งท าได ้เด็กจะเห็นเรื่องนีเ้ป็นเร่ืองปกติและท าตามเพื่อน ดา้นการส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ      
มีการส่งเสริมในหลากหลายดา้น เช่น การแสดงฝีมือในโอกาสต่าง ๆ การเขา้รว่มการอบรม การเขา้
ค่ายต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนต่อ การติวเนือ้หาใหเ้ด็กสอบเขา้มหาวิทยาลยั ดา้นความรว่มมือ  
ดว้ยโรงเรียนมีศนูยพ์ฒันา และหอ้งวาดฝัน ส าหรบัใหค้ าปรกึษา ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
ผูป้กครองและครู และนักสหวิชาชีพ เป็นระบบท่ีค่อนข้างครบวงจร ส่งผลให้การประสานความ
รว่มมือดา้นต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ส่ิงส าคญัของการสอนศิลปะ ใหก้บัเด็กออทิสติก อันดบัแรก
คือ การเปิดใจ ไม่ว่าเด็กจะวาดอะไรก็ตาม อย่าพึ่งไปปิดกั้นว่าไม่ใช่ ผิด ไม่ถูก มนัตอ้งเป็นอย่างนี ้
ซึ่งไม่ใช่เลย เราตอ้งใหเ้ด็กวาด ระบาย แสดงตวัตนเขาออกมา แลว้ค่อยมาสอบถามเด็กว่าคืออะไร 
ท าไมถึงเป็นอันนี ้ซึ่งจริง ๆ แลว้ส่ิงท่ีเด็กวาดนั้นก าลังจะส่ือออกมาให้เราเขา้ใจในตัวเขา ส่ิงนีจ้ึง
เป็นส่ิงส าคัญ  เมื่อ เปิดกว้าง ยอมรับทุกอย่างในส่ิงท่ีเด็กเป็นครูก็จะได้เรียนรู้เด็กไปด้วย 
ประสบการณท่ี์ควรค่าต่อการแนะน า เป็นประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติกท่ีปัจจุบัน
สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เริ่มตน้จากท่ีเด็กไม่รูอ้ะไรเลย แต่มีพรสวรรคด์้านการ
วาดภาพระบายสี และการจดจ ารายละเอียดส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ครูเรียนรูพ้ฤติกรรมของเด็ก
แล้วรู ้ว่าต้องผลักดันเด็กไปในทางไหน จนกระทั่ งเด็กสามารถท าได้และประสบความส าเร็จ 
สามารถสมัครและสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เหมือนเป็นความฝันจนวันหน่ึงเด็ก
สามารถผ่านจดุ ๆ นีไ้ปได ้และใชช้ีวิตไดต้ามปกติ  

 
1.2.2 ครูศิลปะล าดบัท่ี 2  
ครูศิลปะได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ                

ส าหรบัเด็กออทิสติกไวด้งันี ้
ความรูสึ้กท่ีมีต่อการท างานด้านการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก เป็นความรูสึ้กสนุก

เพราะว่า เด็กออทิสติกบางคนมีความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นของตัวเอง และมีสรา้งสรรคผ์ลงานแปลก 
ๆ ใหเ้ราไดเ้ห็น เด็กบางคนก็ใชสี้สนัหลากหลาย ซึ่งพอเรามองแลว้มนัก็มีความสวย เป็นเอกลกัษณ์
ของเด็กแต่ละคน  การศึกษาความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก ครูจะศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
แต่ละคนก่อน เน่ืองจากครูมีประสบการณ์ในการสัมผัสเด็กออทิสติก  เป็นเวลาค่อนข้างนาน        
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากตวับุคคล อาทิ เพื่อนรว่มงานหรือผูเ้ชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมถึงผูป้กครอง
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ของเด็ก เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีลักษณะท่ีเป็นเฉพาะของตนเอง บางคนมีพฤติกรรมรุนแรง       
บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ บางคนก็สามารถเรียนรูไ้ด้ มีทุกรูปแบบ จึงเป็นเหมือนการท างาน      
ไปด้วยและเรียนรูเ้ด็กไปเรื่อย ๆ การศึกษาความรู/้เทคนิค/รูปแบบ/วิธีการสอนศิลปะของเด็ก     
ออทิสติก ในระยะแรก ๆ มีการศึกษาบ้าง แต่ความเป็นศิลปะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว ของเด็ก    
ออทิสติกครูมองว่า เทคนิคท่ีใช้ต้องเหมาะกับความสนใจของตัวเด็ก เพราะเด็กแต่ละคน                           
มีความชอบ ความสามารถ และความคิดเป็นของตนเอง ดังนั้นเทคนิคท่ีใช้ก็จะเปล่ียนไปตาม
สถานการณแ์ละตามความเหมาะสม ถึงแมเ้ด็กออทิสติกจะชอบท าอะไรซ า้ ๆ แต่ในทางศิลปะเด็ก
ก็ไม่ได้ชอบวาดภาพเดิมซ า้ไปซ า้มา หรือท ากิจกรรมแบบเดิม ๆ การตั้งเป้าหมายของการสอน
ศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ เป้าหมายท่ีจะเกิดขึน้คือเขาไดส้รา้งผลงาน
เป็นของตัวเอง เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เด็กบางคนมีความคิดของตัวเองมีจินตนาการ              
ครูจึงอยากใหเ้ด็กสรา้งผลงานท่ีเป็นตัวเองไม่เหมือนคนอื่น และเด็กจะเกิดความภูมิใจในผลงาน
ของเขาท่ีไม่เหมือนของคนอื่น ครูก็จะให้การสนับสนุนเด็กใหเ้ต็มท่ีเพื่อกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ส าหรบัเด็กท่ีสามารถไปสู่การแข่งขัน ครูก็ตัง้เป้าหมายในส่วนหน่ึง แต่ก็ไม่ไดค้าดหวังมากเกินไป 
เพราะด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น อารมณ์ พฤติกรรม เพียงแต่อยากส่งเสริมให้เด็กได้โชว์ฝีมือ            
โชวผ์ลงานใหเ้ด็กไดคิ้ดไดท้ าออกมา ดา้นการศึกษาผูเ้รียน (รูจ้กัผูเ้รียนรายบุคคล) ในการเรียนการ
สอนปกติ มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลอยู่แล้ว มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็ก      
แต่ในส่วนของการส่งเสริมความสามารถพิเศษนั้น ครูก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคล วิเค ราะห์
ความสามารถทางศิลปะ พืน้ฐานของเด็ก ความชื่นชอบรวมถึงความตอ้งการของเด็ก เพื่อท่ีครูจะ
ได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้ตรงจุด ด้านการวางแผนการสอนศิลปะ ส าหรับเด็กออทิสติกนั้น 
แน่นอนว่าต้องมีการวางแผน เพราะเด็กออทิสติกแตกต่างจากคนอื่น เด็กออทิสติกจะชอบถาม
เร่ือย ๆ ถามซ า้ ๆ  ครูก็ตอ้งหาค าตอบใหเ้ด็กใหไ้ด ้การจดัเตรียมหอ้งเรียนก็ตอ้งมีความพรอ้มและ
ชดัเจน ลดปัจจัยในการดึงดดูความสนใจ เพื่อใหเ้ขาสนใจในการเรียนอย่างเต็มท่ี ดา้นหลักสูตรท่ี
ใช้ในการสอนปัจจุบันคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา และด้านเนื้อหาเด็กสามารถเรียนรูไ้ด้ในระดับหน่ึง แต่มีเด็กบางส่วนท่ีเรียนได้ใน
ระดับสูงกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตร ฯ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เพื่อให้ตอบโจทย์
ศักยภาพของเด็กได้อย่างหลากหลาย ส่วนการเตรียมตัวและการเตรียมความพรอ้มในการสอน
ศิลปะใหเ้ด็กออทิสติกนัน้ อย่างแรกครูตอ้งเตรียมตวัใหพ้รอ้ม เพราะเด็กออทิสติกชอบถาม มีความ
อยากรูอ้ยากเห็น และครูตอ้งตอบค าถามใหไ้ดต้อ้งมีความชดัเจน ซึ่งบางครัง้ก็ใหเ้ด็กไดม้ีส่วนช่วย
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ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนไปด้วย เพราะเด็กบางคนเขามี
ความสนใจและอยากท า แต่ส าหรบับางคนเขาอาจจะไม่อยากท า ครูก็จะให้เขานั่งรอน่ิง ๆ ดา้น
เทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการสอนศิลปะ ส าหรบัเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ส าหรบัครู
จะใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางดา้นศิลปะเป็นหลัก สอนในส่ิงท่ีเด็กสนใจและอยากท าก่อน เพื่อใหเ้ขาได้
ใชค้วามคิดของตนเองก่อน นอกจากนัน้ก็จะเป็นการสอนทกัษะเฉพาะท่ีมีความยากขึน้ใหก้ับเด็กท่ี
สามารถท าได ้ดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก ครูมอง
ว่าสภาพแวดลอ้มตอ้งมีระเบียบ แบบชดัเจน มีมมุท ากิจกรรมในหอ้ง และใหม้ีส่ิงเรา้นอ้ยท่ีสดุ และ
ตอ้งสะอาด การจดัหอ้งเนน้ไปทางงานศิลปะทัง้หมด และมีอปุกรณท่ี์พรอ้มใชง้าน ซึ่งส่ิงเหล่านีจ้ะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะศิลปะ และสุดทา้ยจะตอ้งมีมมุแสดงผลงาน ใหเ้ด็กเกิดความ
ภูมิใจในงานของตัวเอง ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ปัญหาพฤติกรรม
อนัดับแรก เมื่อเด็กเกิดอารมณห์รือมีความไม่พอใจ จากเหตุผลต่าง ๆ ส่งผลใหบ้รรยากาศในการ
เรียนไม่ดี การแกไ้ขปัญหาตอ้งใหเ้ด็กสงบสติอารมณใ์หไ้ดเ้สียก่อน อีกหน่ึงปัญหาก็คือมีเด็กบาง
คนท่ียังไม่รูจ้ักพืน้ฐานเกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งครูตอ้งสอนพืน้ฐานใหเ้ขา้ใจก่อน แลว้จึงเพิ่มเนือ้หาและ
การปฏิบติังานท่ียากขึน้ วิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียน และประเมินผลการสอน/การปฏิบัติงาน 
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือการประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน ซึ่งไม่
สามารถใชเ้กณฑเ์ดียวกันไดท้ัง้หมด ครูจะพิจารณาผลงานและการปฏิบัติงานของเด็กอีกที ไม่ได้
เนน้ว่าเด็กจะตอ้งท าสวย ไดค้ะแนนเต็ม แต่ดท่ีูความส าเร็จสุดทา้ยของเด็ก เมื่อประเมินแลว้พบว่า
เด็กควรได้รับการพัฒนาอีก ครูผู้สอนก็จะเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคลและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลดว้ย เพื่อใชเ้สริมทกัษะใหก้บัเด็ก การติดตามความกา้วหนา้ การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ทั้งในห้องเรียนและการสอนเพิ่มเติม ติดตามดา้นการเรียนรูแ้ละการพัฒนาฝีมือ 
ประสานความรว่มมือกับผูป้กครองอย่างต่อเน่ือง เพื่อสอบถาม/พูดคุย ถึงพฤติกรรมขณะอยู่บา้น 
ส่ิงท่ีเด็กปฏิบัติและสนใจ เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะหใ์นการพฒันาเด็กต่อไป ดา้นความแตกต่างของ
เด็กแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกนัมาก เพราะว่าพืน้ฐานเด็กบางคนไม่มี บางคนมีนอ้ย บางคนก็
ล า้หน้าคนอื่นไป ซึ่งในกรณีนี้ครูจะส่งเสริมไปตามล าดับความสามารถ โดยไม่กีดกันความรู้
ความคิดสรา้งสรรคข์องเด็ก เพียงแต่ตอ้งพิจารณาพฤติกรรมของเด็กร่วมด้วย เพราะเด็กทุกคน
แตกต่างกันเสมอ วิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติก ครู
สนับสนุนโดยการหางานให้เด็กท าบ่อย ๆ ออกนอกสถานท่ีตามค าเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงการเขา้รว่มประกวดแข่งขนัรายการต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทศันข์องเด็ก และสรา้งประสบการณ์
ในการแข่งขนั  ด้านความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ใน
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การส่งเสริมการเรียนรู ้ ไดร้บัความรว่มมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และผูป้กครองของเด็ก ๆ เป็นอย่าง
ดี ทั้งในส่วนของงบประมาณ โอกาส เวลา และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส่ิงส าคัญของการสอนศิลปะ 
ส าหรับตัวครูคือเด็กต้องมีสมาธิ กล้าแสดงออกในแบบความคิดของตนเอง ซึ่งเด็กออทิสติก
สามารถวาดรูปไดดี้ ถา้ตามจินตนาการเขา เด็กก็ท าไดใ้นส่วนหน่ึง ผลงานส่วนใหญ่เด็กจะคิดของ
เขาเอง เด็กจะท าไดม้ากกว่าท่ีครูจะบังคับใหท้ า เด็กแต่ละคนมีปัญหาในการฝึกศิลปะท่ีแตกต่าง
กนั เช่น ปัญหาการจบัดินสอ ปัญหารายระบาย ซึ่งแต่ละทกัษะจึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง เรื่องเวลาก็เป็นส่ิงส าคัญ  ครูต้องใช้เวลากับการพัฒนาของเด็ก ๆ            
อย่ามองขา้มเร่ืองเวลา เพราะส่ิงท่ีไดฝึ้กฝนไปอาจจะหายไปเหมือนเดิม ปัจจัยส าคญัท่ีจะกา้วไปสู่
ความส าเร็จ คือ ตวัเด็กเอง ศกัยภาพตวัเด็ก อารมณแ์ละพฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้มรอบ และเวลา 

1.2.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก
ของครูศิลปะเป็นรายดา้น ดงันี ้

ดา้นบริบท  ครูศิลปะล าดับท่ี 1 มากประสบการณใ์นดา้นการสอนศิลปะส าหรบัเด็กปกติ
และเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ด้วยบริบทของการท างานท่ีเป็นลักษณะ      
ของโรงเรียนเรียนรว่ม ท่ีมีการจดัการเรียนรูต้ามความสามารถของเด็กเพื่อสรา้งพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพ
ก่อนก้าวไปสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ครูศิลปะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจท่ีจะพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติก ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ ถึงแม้ว่าครูจะต้องเหน่ือย          
ก็ต้องสู้เพื่ออนาคตของเด็กกลุ่มนี ้ ครูศิลปะล าดับท่ี 2 มีความช านาญทางด้านการสอนศิลปะ   
ของเด็กออทิสติก ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีมีประสบการณ์สอนเป็นระยะเวลานาน 
พรอ้มด้วยผลงานในการส่งเด็กออทิสติกแข่งขันด้านศิลปะในรายการต่าง ๆ ทั้งระดับภาค และ
ระดับชาติ ครูศิลปะพบว่าเด็กออทิสติกบางคนนั้นมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีการสรา้งสรรคง์าน   
ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง  ดงันัน้ถา้ครูสนกุเด็กก็จะสนกุและพฒันาไปกบัเรา 

ดา้นการศึกษาความรู ้ ดว้ยบริบทท่ีแตกต่างกัน ครูศิลปะล าดับท่ี 1 มองว่าตนเองไม่ได้    
มีความรูเ้กี่ยวกบั เด็กออทิสติกในเชิงลึก แต่อาศัยการเรียนรูแ้ละประสบการณใ์นการสอน ซึ่งเป็น
การดีท่ีโรงเรียนมีศูนยใ์นการพัฒนาเด็กพิเศษโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จึงเป็นการศึกษาความรูต่้าง ๆ 
ผ่านผูช้าญและผูม้ีประสบการณ ์เช่นเดียวกนักบัครูศิลปะล าดบัท่ี 2  

ด้านการก าหนดเป้าหมาย   ครูศิลปะมีวิธีการท่ีแตกต่างกัน คือ ครูศิลปะล าดับท่ี 1        
จะไม่มีการตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคล เพราะมองว่าเด็กทุกคนเหมือนกัน ทุกคนเป็นเด็กปกติ
เหมือนกัน  ไม่มีใครท่ีจะตอ้งเป็นเด็กพิเศษในหอ้ง แต่ส าหรบัครูศิลปะล าดับท่ี 2  ก าหนดการสอน
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เด็กกลุ่มนี้เพื่อให้เด็กได้สรา้งผลงานท่ีเป็นตัวเองในแบบท่ีไม่เหมือนกับคนอื่น และรูสึ้กภูมิใจ         
ในผลงาน 

ดา้นการศึกษาเด็กและการวางแผนการสอน ครูศิลปะล าดับท่ี 1 จะเนน้ไปท่ีการสังเกต
พฤติกรรมเฉพาะบุคคลของเด็กเวลาอยู่ในห้องเรียน ท าความเข้าใจและเรียนรูใ้นพฤติกรรม           
ท่ีเกิดขึน้ และรายงานไปยังครูพี่เลีย้ง การสอนและเทคนิคต่าง ๆ จะใชเ้หมือนกับการสอนศิลปะ
เด็กปกติทั่วไป เรียนรูแ้ละปฏิบัติงานตามปกติ  ในส่วนครูศิลปะล าดับท่ี 2 จะใชก้ารศึกษาผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เพื่อจดัท าแผนการพฒันาเฉพาะบุคคล เลือกใชว้ิธีการสอนท่ีเหมาะกบัเด็กออทิสติก
โดยเฉพาะ 

ดา้นหลักสูตรและเนือ้หา มีลักษณะท่ีใกลเ้คียงกัน คือ มีการปรบัใช้จากหลักสูตรชาติ 
โดยในส่วนของครูศิลปะล าดบัท่ี 1 จะใชห้ลักสตูรของโรงเรียนโดยตรง มีพืน้ฐานรายวิชาท่ีใกลเ้คียง
กับหลักสูตรท่ีกระทรวงก าหนด แต่มีรายวิชาทางศิลปะหลายแขนง ซึ่งรายวิชาจะสอดคลอ้งไปสู่
การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  และในส่วนครูศิลปะล าดับท่ี 2 จะใช้หลักสูตรส าหรับเด็ก
บกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีมีการถอดแบบจากหลกัสตูรแกนกลางฯ 2551 

ดา้นการเตรียมการสอน  ครูศิลปะล าดบัท่ี 1 การเตรียมความพรอ้มและเทคนิคการสอน
จะเท่ากนัหมด ไม่มีการเตรียมการเป็นพิเศษ แต่จะใหอ้ิสระเด็กอย่างเต็มท่ี ไม่มีการตีกรอบในการ
สรา้งสรรค์ ส่วนครูศิลปะล าดับท่ี 2 จะวางแผนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ พิจารณาจาก        
ความสนใจของเด็กเป็นท่ีตัง้ เพิ่มเติมส่วนท่ีเด็กควรไดร้บั เตรียมความพรอ้มทุกครัง้ท่ีสอน เพราะ
เด็กออทิสติกจะชอบใหค้วามสนใจและชอบถามในทกุ ๆ เร่ือง ครูจึงตอ้งเตรียมค าตอบท่ีเหมาะสม 
ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบ ชัดเจน การเตรียมวัดุอุปกรณ์สามารถให้เด็กมีส่วนช่วยในการ
จดัเตรียมบางส่วน 

ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  มีการจัดการในลักษณะคล้ายกัน คือ         
จดับรรยากาศดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูร้ว่มกนั ลดการจดัเรียนแบบแยกตวั เพื่อไม่ให้
เด็กรูสึ้กเกิดความเหล่ือมล า้หอ้งจัดเป็นระเบียบ มีมุมต่าง ๆ สะอาดและใชง้่าย ไม่มีส่ิงเรา้ในหอ้ง    
มีมมุน าเสนอผลงานในหอ้ง เพื่อเสริมความภาคภมูิใจ 

ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอน ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในการสอนศิลปะส าหรับเด็กกลุ่มนี ้
เป็นปัญหาทางด้านพฤติกรรม เน่ืองจากเด็กออทิสติกมีความสนใจ ความต้องการท่ีต่างกัน          
ครูไม่สามารถตอบความตอ้งการของเด็กทุกคนในเวลาเดียวกันได ้จึงตอ้งใชก้ารฝึกฝนเด็กใหรู้จ้ัก
สงบอารมณห์รือการจดัการกบัอารมณข์องตนเองอย่างเหมาะสม 
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ด้านการวัดและประเมินผล  ครูศิลปะมีวิ ธีการวัดและประเมินท่ีใกล้เคียงกัน คือ             
ใช้การประเมินผลตามจริง แต่มีการปรบัใหเ้หมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกคน พิจารณา     
ท่ีความส าเร็จและความสมบูรณข์องผลงาน และใหโ้อกาสของเด็กออทิสติกไดอ้ธิบายแนวคิดของ
ผลงานก่อนการส่งงาน การประเมินจะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อดูว่าเด็กมีทักษะทางด้าน
ศิลปะท่ีดีขึน้หรือไม่ ซึ่งทัง้หมดก็ขึน้อยู่กับความแตกต่างของเด็ก เพราะเด็กท่ีสอนมีความแตกต่าง
กนัไป ตามลกัษณะของเด็กออทิสติก 

ดา้นการติดตามความกา้วหนา้  ติดตามการพัฒนาทกัษะดา้นศิลปะเป็นระยะ ๆ ติดตาม
รว่มกบัพี่เลีย้ง และผูป้กครองเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองทัง้ท่ีโรงเรียนเรียนและท่ีบา้น ความแตกต่าง
ของเด็กกลุ่มท่ีมีความสามารถ คือ พืน้ฐานของเด็กแต่ละคน และความรักในศิลปะของตัวเด็ก      
สองปัจจยันีจ้ะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะเป็นอย่างมาก 

ดา้นการส่งเสริมความสามารถทางดา้นศิลปะ โดยการใหเ้ด็กปฏิบัติงานหลาย ๆ ครัง้จน
เกิดความช านาญ ส่งเสริมเด็กออทิสติกในการแข่งขันหรือร่วมแสดงผลงานในโอกาสต่าง ๆ           
เขา้ค่ายศิลปะ และส่งเสริมการเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลัยตามความสามารถของเด็ก ประสาน
ความรว่มมือกับผูป้กครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวัด ใหเ้ขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม
ความสามารถทางศิลปะ 

ส่ิงส าคญัในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก การเปิดใจ และไม่ปิดกั้นความสามารถของ
เด็ก ใหโ้อกาสและยอมรบัในส่ิงท่ีเด็กเป็นพรอ้มผลกัดันเด็กใหไ้ปสู่เป้าหมาย ซึ่งปัจจยัท่ีจะกา้วไปสู่
ความส าเร็จ คือ ตวัเด็ก ครู และผูป้กครอง   

 

1.3 ครูผู้สอนศิลปะ ท่ีจบการศึกษาในด้านสาขาอื่ น ๆ ปฏิบั ติหน้า ท่ีและ                            
มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก  

1.3.1 ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 1  
ครูผู้สอนศิลปะได้ให้ขอ้มูลและความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ความรู้สึก ท่ีมี ต่อการท างานด้านการสอน ศิลปะ ของเด็กออทิสติก  ด้วยตัวครู                  

มีความชื่นชอบทางดา้นศิลปะและมีพรสวรรคท์างดา้นนีม้าดว้ย  ความรูสึ้กท่ีรูว้่าตนเองตอ้งสอน
เด็กออทิสติกท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงนั้น เป็นความรูสึ้กไม่มั่นใจ เพราะว่าตอนแรกครูไม่เข้าใจเด็ก     
ออทิสติกเลย หลังจากไดส้อนเป็นระยะเวลาหน่ึง ก็พบว่าเด็กกลุ่มนีเ้ป็นเด็กมีความหลากหลาย
ทางอารมณ์และเปล่ียนแปลงอารมณ์ได้ตลอดเวลา  ความรูสึ้กตอนนั้นไม่ได้กลัวหรือกังวลเลย      
คิดเพียงว่าจะใชศิ้ลปะในการบ าบดัเด็กไปในตวั ในช่วงแรกพบว่าเด็กอยากท าตามใจตวัเองตลอด 
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ถา้ไม่ได้ท าก็จะมีอารมณ์ ครูจึงต้องเรียนรูแ้ละสอนจนสามารถส่งเด็กท่ีมีความสามารถไปแข่ง
รายการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ด้านการศึกษาความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก               
ครูไดห้าความรูเ้บือ้งตน้บา้ง เช่น อ่านตามหนังสือ ศึกษาขอ้มูลจากอินเทอเน็ต พูดคุย/ปรึกษากับ
เพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์หรือช านาญด้านการสอนศิลปะเด็กออทิสติก ด้านการศึกษา
ความรู/้เทคนิค/รูปแบบ/วิธีการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ครูมีการศึกษาเทคนิควิธีการสอน
ศิลปะเพิ่มเติมบา้ง คิดว่าศิลปะมันมีอยู่ในตัวเอง ตัวของเด็กเช่นกัน ไม่ไดก้ าหนดว่าเด็กต้องวาด
สวยงามหรือต้องอยู่ในกรอบ ถ้าเด็กท าได้ตามกรอบ 10-20 % ถือเป็นการพัฒนาแล้วของเด็ก    
ออทิสติก ดา้นเป้าหมายของการสอนศิลปะเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ถา้เป็นการ
สอนปกติก็จะตรงตามแผนการสอนและตัวชี ้วัด มุ่งเน้นไปกับการใช้ศิลปะพัฒนาสมาธิและ        
การช่วยเหลือตนเอง ซึ่งบางครัง้เป้าหมายตามแผนการสอนยากเกินไป ครูจะปรบัเป้าหมายและ
วิธีการสอนให้ง่ายและเหมาะกับเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล ด้านการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล     
ยังไม่ได้มีการศึกษาแบบจริงจัง แต่ท่ีโรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล      
โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากภาพรวมของเด็กออทิสติกในหอ้ง เนน้พิจารณาตามความสามารถเด็ก
และตามแผนการจัดการเรียนรู ้ตามเนือ้หาท่ีมีการก าหนด ซึ่งเด็กออทิสติกจะมีความคิดท่ีแตกต่าง
กับคนอื่น เด็กปกติจะติดกับการเลียนแบบ แต่เด็กพิเศษการจินตนาการจะมาอันดับหน่ึง และ       
มีพรสวรรค์ ขึ ้นอยู่กับว่าเด็กสนในเรื่องใดมากกว่า ในการพัฒนาจะต้องสังเกตพฤติกรรม          
เป็นรายบุคคล เพราะเด็กบางคนตอ้งใชข้อ้ตกลงหรือเงื่อนไข ลองผิดลองถูกก่อน แต่ส าหรบับางคน
ต้องสร้างเงื่อนไขเพื่ อปรับอารมณ์ ในด้านการวางแผนการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก                
ท่ีมีความสามารถทางศิลปะ มีการวางแผนเป็นบางหอ้งเรียน เช่น เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน 
เพื่อนในห้องเรียนไม่เขา้ใจ เราตอ้งหาวิธีการจัดการและแกไ้ข ซึ่งเพื่อนเป็นปัจจัยส าคัญของเด็ก
มากในบริบทท่ีเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ส่วนด้านหลักสูตร เนือ้หา ท่ีใชใ้นการสอนนั้น ใช้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึ่งเนือ้หาในหลกัสตูรใชเ้ป็นแนวทางไดส้ าหรบักลุ่ม
เด็กออทิสติก โดยตอ้งดบูริบท ความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ดา้นการ
เตรียมตัวและการเตรียมความพรอ้มในการสอน มีการจัดเตรียมเป็นพิเศษเป็นบางหอ้งเรียนหน่ึง
ห้องเรียนจะมีเด็กพิเศษประมาณ 1- 2 คน โดยเฉพาะการจัดเตรียมงานหรือใบงาน เน่ืองจาก     
เด็กออทิสติกบางคนไม่ชอบการท างานท่ีแตกต่างไปจากเพื่อนในห้องเรียน บางครั้งท าให้เด็ก       
ไม่ยอมท า ดา้นเทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการสอนศิลปะ ส่วนใหญ่จะใชเ้ทคนิคการอยู่ในสายตาของ
กันและกัน สอนแบบตัวต่อตัว ให้ความมั่นใจและไวว้างใจแก่เด็ก รวมไปถึงเทคนิคในการพูดคุย
และโน้มน้าวจิตใจเมื่อกรณี เด็กมีพฤติกรรมอันไม่พึ งประสงค์ การสร้างบรรยากาศและ
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สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก ใชก้ารละลายพฤติกรรม สันทนาการร่วมกันเพื่อ
สรา้งความสนุกในการเรียนศิลปะ ปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ คือเด็กออทิสติกอยู่ในสภาพ     
หอ้งปกติได้นอ้ย บางเวลาเด็กจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  การนั่ง
บางครัง้ตอ้งมีครูพี่เลีย้งประกบ บางครัง้มีงานกลุ่มก็จะใหเ้ด็กอยู่กบัเพื่อนและออกนอกสถานท่ีเพื่อ
ท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ในดา้นทักษะศิลปะเด็กท าไดแ้ต่จะชา้กว่าเพื่อน ๆ มีปัญหาจากการท า
ชิน้งานท่ีไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องเปล่ียนรูปแบบงานตลอด ๆ และปัญหาการวาดรูปของเด็ก       
ออทิสติก มีปัญหาการควบคมุน า้หนกัมือไม่ได ้จบัพู่กนัไม่ได ้โดยเฉพาะสีชอลค์และสีเทียนระบาย
ไม่ได ้เพราะควบคุมน า้หนักมือยาก ระบายนอกกรอบตลอด สุดทา้ยเป็นปัญหาดา้นอารมณ ์เมื่อ
ระบายไม่ได้ 1-2 ครั้ง เด็กจะไม่อยากท า ไม่สนใจ ด้านวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน และ
ประเมินผลการสอน/การปฏิบัติงานในหอ้งเรียน เด็กออทิสติกตอ้งไดร้บัการวัดผลท่ีแตกต่างจาก
เด็กปกติ มีเกณฑ์แยกออกมาต่างกัน วัดผลการเรียน 2 ส่วน คือ 1 การพัฒนาตัวเด็ก และ 2 
ประเมินผลงาน  การติดตามความกา้วหนา้ การพฒันาต่อเน่ือง พิจารณาจากการท างานและการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งใบงาน การวาดภาพ การลงสี ทิศทางการลงสี เชื่อมโยงไปสู่
พฤติกรรม ดา้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ครูมองว่าเด็กออทิสติกไม่ค่อยมีความแตกต่าง
กนัมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหาพฤติกรรมและการเขา้สังคมคลา้ยกัน ในดา้นการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อการพัฒนาความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ มีการ
เชื่อมต่อกบัครอบครวั ใหค้รอบครวัมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุน ใหเ้ด็กพฒันาความสามารถให้
มากท่ีสดุ โดยพาไปเปิดโลกทัศน ์ค่อย ๆ ฝึกฝนและปรบัพฤติกรรมไปเร่ือย ๆ ซึ่งการพาไปรว่มการ
แข่งขันไม่ได้คาดหวังว่าต้องชนะ แต่เพื่อพาเด็กไปเข้าสังคม ด้านความร่วมมือระหว่างเพื่อน
รว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้มีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มา
สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนเป็นการภายในจาก ผูบ้ริหาร คณะครูและเพื่อนร่วมงาน ส่ิงส าคัญ
ของการสอนศิลปะ ให้กับเด็กออทิสติก เวลาเด็กจบการศึกษา เด็กสามารถน าความรูแ้ละทักษะ
ศิลปะไปใช้ได้ไม่มากก็น้อย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ช่วยเหลือตนเองมากขึ ้น  
ประสบการณท่ี์ควรค่าต่อการแนะน า การวาดภาพของเด็กออทิสติกนัน้จะท าไดดี้กว่าการระบายสี 
เมื่อเทียบจากการวาดและระบายหลาย ๆ ครัง้ เน้นเรื่องของความคิดสรา้งสรรค์ เพราะเด็กมี
จินตนาการอยู่แลว้ ซึ่งครูควรจะส่งเสริมการมีอารมณร์่วมและการส่ือความหมายในงานของเด็ก 
การวาดตามหัวข้อเด็กสามารถท าได้มีการเพิ่มจินตนาการและใส่ความเป็นตัวเด็กเข้าไป 
ข้อแนะน า บางครั้งเด็กออทิสตติกท่ีคนทั่วไปมองว่ามีความสามารถโดยการประเมินจากการ
กระท าของเด็ก เมื่อใหเ้ด็กไดล้องฝึกหรือปฏิบัติงานศิลปะบางครัง้เด็กก็ไม่สามารถเดินไปขา้งหนา้
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ไดไ้กลเท่าท่ีควร แต่ในเด็กออทิสติกบางคนท่ีคนทั่วไปมองไม่เห็นความสามารถ เขาอาจจะพฒันา
ไดไ้ปไกล 

 

1.3.2 ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 2  
ครูผูส้อนศิลปะไดใ้หข้อ้มูลและความคิดเห็นดา้นการจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ความรูสึ้กท่ีมีต่อการท างานด้านการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ในช่วงระยะแรก          

เป็นความรูสึ้กไม่มั่นใจในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก เน่ืองจากครูมองว่าเด็กกลุ่มนีเ้ป็นเด็กท่ีมี
ขอ้จ ากัดเยอะ แต่หลังจากได้ลองสอน ก็พบว่าจริง ๆ แล้วเด็กกลุ่มนี้มีความสามารถเฉพาะตัว       
ครูจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะอยากฝึกเด็กออทิสติกให้มีการพัฒนาท่ีดีขึน้ ในทักษะศิลปะ เสมือนการ
เรียนรูแ้ละการลองผิดถูกไปพรอ้มกัน จนปัจจุบันรูสึ้กดีใจเมื่อเห็นเด็ก ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง
ในทางศิลปะมากขึน้ ถึงแม้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน ด้านการศึกษาความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับเด็ก   
ออทิสติก มีการศึกษาในระดับเบือ้งต้น ศึกษาจากหนังสือ อินเตอรเ์น็ต และผู้มีประสบการณ์    
ดา้นการสอนเด็กออทิสติก ดว้ยประสบการณใ์นการท างานท่ีมากขึน้ ท าใหค้รูมีการเรียนรูเ้ด็กกลุ่ม
นีม้ากขึน้เช่นกัน เพียงแต่เราได้เรียนรูแ้ละศึกษาจากประสบการณ์จริง ด้านการศึกษาความรู/้
เทคนิค/รูปแบบ/วิธีการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะส าหรับเด็ก        
กลุ่มนีบ้า้ง แต่ส่วนใหญ่จะใชค้วามรูแ้ละประสบการณจ์ากการท างานเดิม มาปรบัใชแ้ละประยกุต์
ใหเ้ขา้กับการสอนศิลปะเด็กออทิสติก โดยไม่เพียงปรบัแค่การสอนเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเขียน
แผนการสอน น าไปสู่แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคลด้วย 
เพื่อใหเ้หมาะกับความสามารถและศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดา้นเป้าหมายของการสอนศิลปะ 
ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ นอกจากเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นแผนการสอนท่ีเป็น
เป้าหมายเฉพาะเรื่องแล้ว ยังก าหนดเป้าหมายให้เด็กมีพืน้ฐานและทักษะในการใชช้ีวิต มีสมาธิ
และพฤติกรรมที่ดีขึน้ ดา้นการศึกษาผูเ้รียนนั้น ศึกษาเป็นรายบุคคล วิเคราะหค์วามสามารถผูเ้รียน
ทกุ ๆ ดา้น รวมถึงความสามารถและพฤติกรรมเฉพาะตวั จากนั้นจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคล 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล รวมถึงงานวิจัยในชั้น เรียน เพื่ อหาแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางดา้นศิลปะของเด็กและแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลต่อการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ ดา้นการวาง
แผนการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ จะตอ้งเตรียมความพรอ้มทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อม ใบงาน ตัวอย่างงาน และกิจกรรมต่าง ๆ         
มีการเตรียมตวัทกุครัง้ก่อนการสอน พรอ้มดว้ยจดัสอนเด็กช่วงกิจกรรมฟ้ืนฟูในทกุวนั และหลงัเลิก
เรียน หลักสูตรและเนื้อหา ท่ีใช้ในการสอน ใช้หลักสูตรของออทิสติกท่ีโรงเรียนได้จัดท าและ



  76 

พัฒนาขึน้เอง โดยน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูเห็นว่าหลักสูตรของเด็กออทิสติกนี ้
ตอ้งมีความยืดหยุ่นมาก ๆ เพราะเด็กออทิสติกมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ดา้น ดังนั้นหลักสูตร
และเนือ้หาท่ีใช้ตอ้งสามารถพัฒนาและตอบโจทย์ความสามารถของเด็กออทิสติกอย่างแท้จริง  
ดา้นการเตรียมตัวและการเตรียมความพรอ้มในการสอน มีการจดัเตรียมส่ือ วัสดอุุปกรณ ์ทกุครัง้
ก่อนเร่ิมการจดัการเรียนการสอน เมื่อเด็กมาถึงจะสามารถเรียนรูไ้ดเ้ลย เพราะถา้ใหเ้ด็กจดัเตรียม
เองจะใชเ้วลานานท าใหเ้วลาในการเรียนรูแ้ละปฏิบัติงานลดนอ้ยลง และความสามารถของเด็ก
ออทิสติกแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนสามารถท าได้ แต่บางคนท าไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นแนว
เดียวกัน ครูจึงควรจัดเตรียมทัง้หมดใหพ้รอ้ม เด็กจะไดเ้ต็มท่ีกับการเรียนรูแ้ละการพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะ เทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก เป็นเทคนิคท่ีใชป้ระจ า คือ การ
สอนซ า้ ย า้ และทวน เร่ิมจากพืน้ฐานง่าย ๆ ไปหายาก แต่ถา้เด็กมีพืน้ฐานมาดีก็จะต่อยอดในระดบั
ท่ีสูงขึน้ สาธิตใหด้ทูุกครัง้ท่ีมีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติกับเด็กทุกคนดว้ยมาตรฐานเดียวกนั และหมั่น
ฝึกฝนสม ่าเสมอ  การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้ของเด็กออทิสติก ภายใน
หอ้งเรียนตอ้งมีมุมการเรียนรูต่้าง ๆ อาทิ มมุโต๊ะเรียน มุมของเล่น มุมอ่านหนังสือ มุมรองเทา้ มุม
ความสะอาด เป็นตน้ จดัรูปแบบหอ้งใหไ้ม่อึดอดัหรือดแูน่นจนเกินไป ไม่ใชสี้สันท่ีสะดดุตาจนท าให้
เด็กขาดสมาธิในการท างานศิลปะ และไม่ควรเปล่ียนรูปแบบตลอดเวลาเน่ืองจากเด็กออทิสติกจะ
เรียนรูผ่้านการจดจ าเป็นหลกั เด็กจะจ าส่ิงต่าง ๆ ผ่านในหอ้งแมก้ระทั่งโต๊ะเรียน ซึ่งถา้เคล่ือนยา้ย
บ่อยจะท าใหเ้ด็กเกิดความสบัสน ปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก คือ เด็กมีสมาธิ
และความสนใจในการเรียนรูแ้ละการท างานค่อนข้างสั้น ท างานศิลปะได้เต็มท่ีในเวลาไม่เกิน 1 
ชั่วโมงครึง่ จึงท าใหก้ารสอนหรือการพฒันาเด็กค่อนขา้งยากมากการแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งมีการปรบั
รูปแบบและเวลาในการท างาน รวมถึงเพิ่มส่ิงเสริมแรงใหเ้ด็กมีก าลงัท่ีจะท างานเพิ่มขึน้ อีกปัญหา
คือเด็กมีพฤติกรรมประจ าตัวของตนเอง เด็กบางคนสามารถควบคมุได ้แต่เด็กบางคนไม่สามารถ
ควบคุมไดเ้ลย ครูใชว้ิธีการสังเกตพฤติกรรมบ่อย ๆ ลองใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนั เช่น การเสริมแรง
ทางลบ การเสริมแรงทางบวก การใหเ้วลา การบ าบัดอารมณ์ดว้ยดนตรี เป็นตน้ ดา้นการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน ประเมินผลการสอนตามแผนท่ีวางไว้ และการปฏิบัติงานในรูปแบบผลงาน ดู
ทกัษะและการพัฒนาท่ีเพิ่มขึน้ เพื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อเห็นผล
ท่ีชัดเจน และน าไปหาแนวทางในการพัฒนาต่อ ด้านการติดตามความกา้วหนา้ส่วนใหญ่จะเป็น
การติดตามโดยการสังเกตการณ์การท างาน และบันทึกในแต่ละช่วง เปรียบเทียบการพัฒนาท่ี
ต่อเน่ืองของเด็ก  ด้านความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอนนั้นมีความ
แตกต่างกนัมาก มี 10 คน ก็มี 10 แบบแตกต่างทัง้ความสามารถ ศกัยภาพ และพฤติกรรม แทบจะ
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กล่าวได้ว่าเด็กออทิสติกไม่มีอะไรท่ีเหมือนกันเลย ในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ เริ่มแรกครูจะต้องคน้หา
ความสามารถทางด้านศิลปะของเด็กกลุ่มนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในโรงเรียน         
จากค าแนะน า หรือ   จากการพบเห็น และตอ้งพิจารณา วิเคราะหค์วามสามารถของแต่ละบุคคล
และส่งเสริมใหถู้กทางไม่ใช่ส่งเสริมดว้ยการสอนเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการเขา้ค่าย ดูงาน 
แสดงผลงาน และอื่น ๆ จนเมื่อพบว่าเด็กมีความรูแ้ละทักษะศิลปะท่ีดีขึน้แลว้ ก็จะส่งเสริมต่อไป    
สู่การประกวด การแข่งขันในรายการต่าง ๆ ให้เด็กได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ีและสร้าง
ประสบการณจ์ริง โดยมีครูคอยใหค้ าแนะน าอยู่เบือ้งหลงั ดา้นความรว่มมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ผูป้กครอง ชมุชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ครูคิดว่าดว้ยบริบทของโรงเรียน ท า
ใหเ้ป็นความโชคดีของเด็กท่ีไดร้บัการสนับสนุนทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ ด้านโอกาส และต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงครูและเพื่อน ๆ ในโรงเรียนก็มีส่วนในการผลักดันความสามารถนี้ ส่ิงส าคัญของการสอน
ศิลปะ ใหก้บัเด็กออทิสติก คือ ฝึกฝนใหเ้ด็กไดคิ้ด สรา้งความคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะต่าง ๆ ใหเ้ด็กท า
ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่จากการวาดตามหรือวาดเลียนแบบ ประสบการณ์ท่ีควรค่าต่อการแนะน า     
การสอนเด็กกลุ่มออทิสติก ควรสังเกตหรือศึกษาความสามารถของเด็กแต่ละคนในถ่องแท ้         
ควรส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถทางด้านศิลปะ เด็กไม่ควรท ากิจกรรมหลายอย่างพรอ้ม ๆ กัน   
หาจดุเด่นแลว้ฝึกฝนซึ่งทัง้หมดจะส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ดว้ย 

1.3.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก
ของครูผูส้อนศิลปะเป็นรายดา้น ดงันี ้

ด้านบริบท ครูผู้สอนศิลปะล าดับท่ี 1 เป็นผู้ปฏิบัติการสอนวิชาศิลปะ ในบริบทของ
โรงเรียนเรียนร่วม มีประสบการณส์อนในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ท าใหค้รูผู้สอนศิลปะไดส้ัมผัสกับ
เด็กออทิสติกเป็นระยะเวลาหน่ึง ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 2 มีความช านาญทางดา้นการสอนศิลปะ
ของเด็กออทิสติก ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ และมีประสบการณ์สอนในโรงเรียน          
เด็กออทิสติกโดยตรง พรอ้มด้วยผลงานในการส่งเด็กออทิสติกแข่งขัน ครูผู้สอนศิลปะเห็นว่า           
เด็กออทิสติกมีเอกลกัษณท์างดา้นศิลปะท่ีเฉพาะตวั ไม่มีใครสามารถท าเลียนแบบ และไม่สามารถ
เลียนแบบใครได ้ดว้ยความมุ่งมั่นในการฝึกฝนเด็กจะท าใหเ้ด็กออทิสติกเกิดการพฒันามากขึน้ 

ด้านการศึกษาความรู้ ครูผู้สอนศิลปะล าดับท่ี 1 และ 2 เห็นว่าตนเองมีความชอบ
ทางดา้นศิลปะ อาจไม่มีความรูเ้ฉพาะทางดา้นศิลปะในระดบัสูง แต่สามารถพฒันาทกัษะทางดา้น
ศิลปะใหก้บัเด็กไดด้ว้ยความมุ่งมั่นและตัง้ใจ ซึ่งครูผูส้อนศิลปะมีการศึกษาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ 
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หาวิธีการสอนและเทคนิคเกี่ยวกบัศิลปะท่ีเหมาะสมกบัเด็กออทิสติก รวมถึงศึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนเด็กออทิสติก และน าความรูม้าบูรณาการรว่มกบัประสบการณจ์ากการท างาน   

ดา้นการก าหนดเป้าหมาย มีการด าเนินการในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั คือ  เร่ิมตน้ดว้ยการ
วางเป้าหมายการสอนในแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและศกัยภาพของตวัเด็ก ซึ่งส่ิง
นีเ้กิดจากการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เด็กออทิสติกมีจ านวน 1 – 3 คน ท าให้ครูสามารถศึกษา
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี และน าไปสู่การวางแผนการสอน ท่ีตอ้งค านึงถึงความสามารถ
รายบุคคลเป็นส าคญั 

ด้านการศึกษาเด็กและวางแผนการสอน   ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล วิ เคราะห์
ความสามารถเด็กในทุก ๆ ดา้น เพื่อน าไปสู่การวางแผนในการสอนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
ของเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล 

ดา้นหลักสูตร ครูผูส้อนศิลปะล าดบัท่ี 1 ใชห้ลักสูตรแกนกลางฯ 2551 โดยมีการปรบัให้
เข้ากับบริบทและความสามารถของเด็กออทิสติกด้านต่าง ๆ ส่วนครูผู้สอนศิลปะล าดับท่ี 2          
ใชห้ลกัสตูรของสถานศึกษา เป็นหลกัสตูรของเด็กออทิสติกโดยเฉพาะ 

ด้านการเตรียมการสอน  การสอนศิลปะเด็กออทิสติกต้องจัดเตรียมห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือการสอนและองค์ประกอบต่าง ๆ ให้พรอ้มและครบถ้วน ค านึงถึงความเท่าเทียม        
ในทกุ ๆ เร่ือง ซึ่งจะส่งผลใหก้ารเรียนรูน้ัน้เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มเวลา 

ดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นการสอน  ใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมจากการสอนเด็กปกติ คือ เทคนิคการอยู่
ในสายตาของกันและกัน เทคนิคสอนแบบตัวต่อตัว และการเสริมแรง การสอนจากพืน้ฐานไปสู่      
ในระดบัท่ียากขึน้ ครูตอ้งสาธิตทกุครัง้ และฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ  

ดา้นการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ครูผูส้อนศิลปะล าดับท่ี 1 และ 2 ใชก้ารสรา้ง
บรรยากาศในการสอนศิลปะด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีดี มีมุมการเรียนรู้ และลดส่ิงเร้า              
ในห้องเรียนเพื่อไม่ให้เด็กสนใจส่ิงอื่นมากกว่าการเรียน  เพิ่มการท ากิจกรรมสันทนาการ            
หรือละลายพฤติกรรมรว่มกนั  

ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอน ครูผูส้อนศิลปะล าดับท่ี 1 พบว่าเด็กออทิสติกอยู่ในสภาวะ
หอ้งเรียนปกติไดน้อ้ย เด็กมีพืน้ท่ีและมุมของความเป็นส่วนตัว จึงตอ้งคอยดึงเด็กออกมาสู่ภาวะ
ปกติ ปัญหาความรูสึ้กเหล่ือมล า้ในการท างาน และปัญหาแนวความคิดและลกัษณะเฉพาะตวัของ
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ส่วนครูผู้สอนศิลปะล าดับท่ี 2 พบว่าเด็กออทิสติก          
มีปัญหาเรื่องของสมาธิในการท างาน และปัญหาพฤติกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีมีส่วนท าให้ทักษะ    
ดา้นศิลปะในตวัเด็กออทิสติกพฒันาไดค่้อนขา้งชา้ เพราะเด็กส่วนใหญ่จะมีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั 
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ดา้นการวัดและประเมินผล ครูผูส้อนศิลปะล าดับท่ี 1 แบ่งการวัดและประเมินผลออก   
เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาทักษะ และผลงาน  ส่วนครูผูส้อนศิลปะล าดับท่ี 2 มีการประเมินผล   
ตามแผนการสอน พรอ้มดว้ยทดสอบเด็กก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหเ้ห็นพฒันาการทางศิลปะ
ของเด็กท่ีชดัเจน 

ด้านการติดตามความก้าวหน้า  ครูผู้สอนศิลปะล าดับ ท่ี  1  และ 2 จะติดตาม                
เป็นรายชั่วโมงโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าในการท างาน เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของพฤติกรรม    
เด็กออทิสติกท่ีสอนไม่ไดม้ีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัมาก 

ดา้นการส่งเสริมความสามารถทางดา้นศิลปะ ครูผูส้อนศิลปะล าดับท่ี 1 และ 2 ใชว้ิธีการ
ฝึกฝนต่อเน่ือง ใหโ้อกาสในการแสดงออกทางความคิด และแสดงศักยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ี เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จ อาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทัง้ครู ผูป้กครอง เด็ก และชุมชน 
เพื่อใหก้ารพฒันาทกัษะทางศิลปะของเด็กออทิสติกกา้วหนา้ต่อไป 

ส่ิงส าคญัในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก  ความรว่มมือจากหน่วยงาน ผูป้กครองและ
ชุมชนเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาทางด้านศิลปะมากขึ ้น และ              
ทกุฝ่ายตอ้งเชื่อมั่นว่าเด็กมีพรสวรรคแ์ละช่วยท าใหพ้รสวรรคน์ัน้เป็นจริง 

 
1.4 ครูพิเศษ ท่ีจบการศึกษาด้านสาขาศิลปะหรือสาขาอื่นๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและ                  

มีประสบการณใ์นการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
1.4.1 ครูพิเศษล าดบัท่ี 1  
ครูพิเศษได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ดา้นความรูสึ้กท่ีมีต่อการท างานด้านการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ในตอนแรกครู

ไม่ไดม้ีความเขา้ใจเกี่ยวกบัเด็กกลุ่มนีม้ากนกั แต่เมื่อไดท้ างานสอนศิลปะเด็กออทิสติก พบว่าเด็ก
ในสถาบนัจะมีสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ี mild มาก เป็นกลุ่มเด็กท่ีดไูม่ออกจากการพบครัง้แรก 
จนเมื่อสอนไปสกัพักถึงดูออก และอีกกลุ่มเป็นเด็กท่ีมีอาการค่อนขา้งหนัก ซึ่งท าใหเ้ราไดรู้จ้ักและ
เรียนรูเ้ด็กกลุ่มนีม้ากขึน้ ท าใหเ้ขา้ใจในตัวเด็กและตัวของผูป้กครองมากยิ่งขึน้ รูสึ้กว่าอยากช่วย
เด็กกลุ่มนีใ้ห้พัฒนาขึน้  การศึกษาความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ในช่วงแรกครูใช้วิธีการ
อ่านหนังสือ ศึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ และผูม้ีประสบการณด์า้นเด็กออทิสติก เพื่อรบัมือกับการสอน
เด็กกลุ่มนี ้แต่ในช่วงหลังอาศัยประสบการณ์ท่ีไดจ้ากท างาน และศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เพราะ
เด็กออทิสติกมีหลายแบบ จึงตอ้งเรียนรูไ้ปเร่ือย ๆ ดา้นการศึกษาความรู/้เทคนิค/รูปแบบ/วิ ธีการ
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สอนศิลปะของเด็กออทิสติก มีการศึกษาบา้งเล็กนอ้ย แต่ส่วนใหญ่ครูก็จะใชค้วามรูเ้ดิมจากการ
สอนเด็กปกติ และใชเ้ทคนิควิธีการคลา้ยเดิม แต่มีการปรบัใหเ้ข้ากับพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน 
เป้าหมายของการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ดว้ยบริบทของสถาบัน 
ท าให้วางเป้าท่ีชัดเจนให้กับเด็กออทิสติกเลยไม่ได้ เพราะหากตั้งเป้าหมายหรือก าหนดแล้วไม่
สามารถท าให้เด็กไปสู่เป้าหมายได ้จะมีผลกระทบกลับมา เพราะเด็กออทิสติกนีไ้ม่สามารถคาด
เดาพฤติกรรมและการกระท าต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนาของแต่ละคนไม่เท่ากนั และครู
ต้องใช้พลังงานสูงมากในการฝึกฝนเด็กเพื่ อให้ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ดังนั้นจึงไม่ได้มีการ
วางเป้าหมายท่ีชัดเจน การศึกษาผูเ้รียน ครูจะมีการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตัง้แต่แรกพบเด็ก 
เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง การทดสอบความสามารถ ความถนัดและความชื่นชอบ
ทางดา้นศิลปะ รวมไปถึงพฤติกรรมเฉพาะบุคคล เพียงแต่สถานบันจะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา
เฉพาะดา้น จึงจะพิจารณาแนวทางท่ีเด็กออทิสติกสามารถท าไดแ้ละพัฒนาไปได ้การวางแผนการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ใชแ้ผนของกลุ่มเด็กปกติ แต่มีการปรบัใช้
ใหเ้กิดความเหมาะสมกับความสามารถของเด็กออทิสติก  หรือเรียกไดว้่าเป็นการลดทอนเนือ้หา
บางส่วนใหม้ีความง่ายขึน้ ดา้นหลกัสูตรใชห้ลักสูตรในการพัฒนาเหมือนเด็กปกติ แต่ดา้นเนือ้หา    
ท่ีใช้ในการสอนจะเป็นอีกแบบ เพราะต้องมีการปรบัเนือ้หาบางส่วนให้เหมาะสม เด็กออทิสติก
สามารถเรียนรูไ้ด้และสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในตัวเด็ก  การเตรียมตัวและ       
การเตรียมความพรอ้มในการสอนศิลปะให้เด็กออทิสติก ครูจะมีการเตรียมการสอนมาก่อน      
พรอ้มกับจัดเตรียมทุกอย่างใหเ้รียบรอ้ย ทัง้วัสดุอุปกรณ ์และหอ้งเรียน ทุกอย่างตอ้งผ่านการคิด
อย่างรอบคอบเพราะเราไม่รูว้่าเด็กจะคิดหรือท าอะไร บางอย่างอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก     
การจัดเด็กเรียน ส่วนใหญ่จะเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการพัฒนา           
ดา้นเทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ในช่วง
แรกครูใชว้ิธีการเดียวกับเด็กปกติ ผ่านมาระยะหน่ึงไดเ้รียนรูต้ัวเด็กมากขึน้จึงตอ้งใชก้ารพูดซ า้ ๆ 
ช้า ๆ เป็นค า เด็กบางคนต้องใช้วิธีจับมือท าถ้าเด็กอนุญาตให้จับตัวได้ เพราะส่ิงท่ีเห็นชัดคือ        
เด็กกลุ่มนีจ้ะท าซ า้ ๆ ซึ่งเมื่อเขาท าซ า้ ๆ นั่นแสดงว่าเด็กมีความพอใจ จากนั้นก็จะขยบั step ไปท่ี 
2 และไป 3 ซึ่งอาจจะใชป้ระมาณสิบครัง้ก็ตอ้งท า การสอนศิลปะจะสอนในส่ิงท่ีมีความใกลเ้คียง
กัน เช่น สอนเรื่องวงกลม จะให้เด็กวาดวงกลม ป้ันวงกลม ป้ันผลไม้ ท าตัวหนอนเป็นวงกลม     
เป็นตน้ ซึ่งวิธีการเช่นนีจ้ะท าใหเ้ด็กเชื่อมโยงได ้ การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการ
เรียนรู ้ของเด็กออทิสติก การเรียนจะเรียนในหอ้ง ขนาดไม่กวา้งมากนกั แต่พรอ้มดว้ยวสัดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ มีการจัดมมุต่าง ๆ ใหส้วยงามและน่าสนใจ พรอ้มกบัใชง้านไดอ้ย่างสะดวกสบาย ใหเ้หมาะ
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กับการเรียนศิลปะ ซึ่งโดยปกติเด็กท่ีสอนประมาณ 1 – 3 คน เด็กไม่เยอะจนเกินไปเพื่อลดความ
แออดัและใหเ้หมาะกบัการสอนศิลปะ ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ปัญหา
ค่อนข้างหลากหลาย ในช่วงแรกปัญหาท่ีพบคือ การไม่ยอมรบัจากผู้ปกครองของเด็ก ท าใหก้าร
พฒันาเป็นไปดว้ยความยากล าบาก การแกปั้ญหาครูจึงตอ้งสังเกตตวัเด็กเป็นระยะ ๆ และลองผิด
ลองถูกดว้ยหลากหลายวิธี จากนั้นก็รายงานส่ิงท่ีสังเกตไดแ้ละส่ิงท่ีเกิดขึน้ใหก้ับผูป้กครองไดร้ับ
ทราบ และปัญหาการวินิจฉัยผิดของแพทย์ หรือไม่ตรงกับลักษณะความพิการของเด็ก ส่งผลให้
เกิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง รวมถึงการวางแผนในการฝึกเด็กก็อาจจะไม่สอดคลอ้ง
กับลักษณะความบกพร่องของเด็กดว้ย  ครูจึงต้องแกไ้ขปัญหาโดยการเรียนรูค้วามบกพร่องของ
เด็ก วิเคราะห์และจัดรูปแบบการสอนให้เหมาะสม อีกหน่ึงปัญหาคือ เด็กไม่พรอ้มส าหรบัการ
เรียนรู ้แต่ผูป้กครองคาดหวังว่าตวัเด็กจะพฒันามากขึน้ การแกไ้ข ครูจะมีการพดูคยุกบัผูป้กครอง
เป็นระยะ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของตัวเด็กให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่าเด็กสามารถ
พัฒนาได้ขนาดไหน ด้านวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน จะประเมินพัฒนาการว่าเด็กมี
พัฒนาการท่ีดีขึน้ ทักษะด้านศิลปะ การท างานเองได้ตามล าดับ ปฏิบัติงานได้กี่ครั้ง จะแจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบเป็นระยะ แต่จากท่ีสังเกตผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ 
เน่ืองจากส่งเด็กมาเรียนตามท่ีหมอสั่ง จึงไม่ไดห้วังอะไร มีส่วนนอ้ยท่ีจะสอบถามถึงพัฒนาการ
ทางดา้นศิลปะของเด็ก หรือครูตอ้งการการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ การติดตามความกา้วหนา้ทุก
ครัง้ ครูจะอธิบายและสรุปไดว้่าในการเรียนครัง้นีเ้ด็กเป็นอย่างไร และในครัง้หนา้ครูจะเตรียมอะไร
เพื่อพัฒนาเด็กต่อ จากนั้นจะขึน้อยู่กับผูป้กครองเป็นผูพ้ิจารณาว่าส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเด็ก ผูป้กครอง
พอใจหรือเห็นดว้ยหรือไม่ ดา้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอน พบว่ามี
ความแตกต่างกนัมาก ทัง้เด็กท่ีอาการค่อนขา้งหนกัไปจนถึงเด็กท่ีดไูม่ออกว่าเป็นเด็กออทิสติก แต่
รูอ้ีกครัง้ตอนท่ีสอน ซึ่งเด็กออทิสติกท่ีพบเด็กอาจจะไม่ไดเ้ป็นแค่นั้น เด็กอาจจะมีความบกพร่อง
ด้านอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย สถาบันจึงได้มีการแบ่งกลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มอาการรุนแรง    จะเรียนใน
ลักษณะของศิลปะบ าบัด แต่กรณีเด็กท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้อาการนอ้ย และมีความสามารถก็จะ
ไดร้บัการฝึกเฉพาะใหม้ีทักษะดา้นศิลปะท่ีถนัดไปเลย ดา้นการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ในส่วนนีส้ถาบันไม่ได้มี
โปรแกรมหรืออะไรสนับสนุนเพิ่มเติม เน่ืองจากเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของทางสถาบัน
ทัง้หมด แต่เราก็ใหค้วามส าคญัในระดบัเท่ากัน ดา้นความรว่มมือในการส่งเสริมการเรียนรู ้สถาบัน
ไม่ไดร้่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จะประสานกับผูป้กครองเด็กเป็นหลัก ซึ่งผูป้กครองก็จะประสาน
หรือพูดคุยกบัแพทยป์ระจ าตัวเด็กอีกครัง้ เมื่อพาเด็กไปพบแพทย ์ ซึ่งก็ถือเป็นการท างานร่วมกัน 
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เพียงแต่สถาบันมีหนา้ท่ีรบัสอนและพัฒนาเด็ก ส่ิงส าคัญของการสอนศิลปะ ใหก้ับเด็กออทิสติก 
คือ ใจตอ้งน่ิง เพราะตอ้งใชค้วามอดทนสูงมาก อดทนในทุก ๆ  เรื่อง นอกจากใจครูแล้วใจเด็กก็
ส าคัญเช่นกัน ครูตอ้งพยายามเขา้ไปในใจเด็กใหไ้ด ้ใหเ้ขาไวว้างใจ เขา้ใจเด็กอ่านความคิดความ
ตอ้งการของเด็กใหไ้ด ้ ส่วนต่อมาคือ ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจตัวเด็กและเขา้ใจครูดว้ย เพราะในการ
สอนศิลปะนัน้ไม่ใช่ทักษะท่ีจะสามารถปฏิบติัไดง้่าย กรณีท่ีเด็กมีความสามารถและมีพืน้ฐานมาดี 
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสามารถไปต่อไดง้่าย แต่ส าหรบัเด็กบางคนเกิดจากความตอ้งการของผูป้กครอง
เองมากกว่าความตอ้งการของตัวเด็ก ผู้ปกครองต้องเปิดใจและยอมรับความจริงท่ีเกิดขึน้ใหไ้ด ้
ประสบการณ์ท่ีควรค่าต่อการแนะน า ครูอยากใหส้รา้งพืน้ท่ี พืน้ท่ีหน่ึงใหม้ีบรรยากาศท่ีเด็กอยาก
เขา้ไปอยู่ท่ีเหมาะสม และตอ้งใชส่ื้อบางส่ือกระตุน้ความตอ้งการของเด็ก อาจจะเป็นเทคโนโลยี 
หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วยวิเคราะหแ์ละพัฒนาเด็กกลุ่มนีไ้ด ้เน่ืองจากการวิเคราะหจ์ากคนท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับเด็กนั้นมีความหลากหลายทางความคิด จึงอยากให้มีโปรแกรมวิเคราะห์ให้ความ
ชดัเจน เมื่อชดัเจน ผูร้กัษา ผูบ้  าบดั แมก้ระทั่งตวัผูป้กครองเด็กจะไดม้ีทิศทางท่ีจะเดินไดถ้กูตอ้ง  
 

1.4.2 ครูพิเศษล าดบัท่ี 2 
ครูพิเศษได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ส าหรบัเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ความรู้สึกท่ีมี ต่อการท างานด้านการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ในแง่บวกนั้น             

ครูคิดว่าค่อนขา้งใหค้ณุค่าแก่ชีวิตตวัเอง เหมือนไดช้่วยเหลือสงัคม ช่วยเหลือเด็กๆ ใหม้ีพัฒนาการ 
ซึ่งเป็นความรูสึ้กท่ีดี ส่วนความรูสึ้กในดา้นลบนั้นเป็นภาพรวมของรฐับาล ท่ียังขาดการช่วยเหลือ
เด็กกลุ่มนีอ้ยู่ และยังมีความต้องการอีกมาก ท่ีเป็นความต้องการพื ้นฐานท่ีเด็กควรจะมี ซึ่งยัง
คลาดแคลนอยู่ จึงไดม้ีมลูนิธิขึน้มา ตอ้งมีคนมาบริจาค ทัง้ท่ีมนัตอ้งเกิดจากรฐับาล ภาษี ซึ่งเป็นแง่
ลบของความคิดของครู ดา้นการศึกษาความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัเด็กออทิสติก จะแบ่งเป็นหลายช่วง 
ช่วงครึ่งปีแรก ไม่ได้ศึกษาความรู้ เดินหน้าไปเลยเพราะมีเพื่อนและผู้ใหญ่คอยให้ค าปรึกษา        
และเด็กออทิสติกมีพี่เลีย้งจึงรูสึ้กว่าปลอดภัย จึงสอนไปตามท่ีครูคิดว่าดี พอครึง่ปีต่อมาครูรูสึ้กว่า
พัฒนาการของเด็กเท่าเดิม รูสึ้กว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึน้มา จากนั้นจึงเลือกท่ีจะศึกษาตัวเด็ก         
ผ่านผูป้กครอง ครูเร่ิมมองเห็นวิธีการในการสอนท่ีแตกต่างออกไป คิดว่าไม่สามารถสอนรวมทกุคน
พรอ้มกันได ้เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความพิเศษแตกต่างกัน มีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้น
วิธีการสอนต้องเจาะไปเป็นรายบุคคล เริ่มมี การศึกษาตัวเด็กและก็หาวิธีการจากท่ีต่าง ๆ              
มีอ่านหนงัสือบา้งเล็กนอ้ย แต่ส่วนใหญ่จะใชค้วามรูสึ้กมากกว่าว่าเด็กตอ้งการอะไร อยากท าแบบ
ไหน ท าอะไรไดดี้ ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี เด็กเร่ิมเขา้ท่ีเขา้ทาง ส่วนเด็กท่ีท าไม่ได ้อาการ
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หนักตอ้งจับมือสอนอย่างนั้น พอมาช่วงหลังๆ เด็กออทิสติกท่ีสอนอยู่ตอนนีก้็เร่ิมจะสบาย เขา้ใจ   
ตัวเด็กในแต่ละแบบมากยิ่งขึน้ ดา้นการศึกษาความรู/้เทคนิค/รูปแบบ/วิธีการสอนศิลปะของเด็ก
ออทิสติก จริง ๆ แล้วมีลักษณะคล้ายกัน เหมือนครูก าลังสอนศิลปะเด็กอายุ 7 -10 ขวบ           
พอจะส่ือสารกันได ้กรณีเป็นศิลปะเด็ก ครูจะพิจารณาว่าเด็กสามารถไปไดถ้ึงขั้นไหน เพราะเด็ก
บางคนท าตามได้เหมือนแบบ บางคนท าตามไม่ไดเ้ลย บางคนยังเขียนกลับดา้น แต่ในภาพรวม
แล้วก็คือสอนแบบศิลปะเด็ก ออทิสติกนั้นจะเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก                
แต่มีมาตรฐานดา้นความงาม ไม่ใช่วาดไปเรื่อย ๆ ดูไม่รูคื้อภาพอะไร  ดา้นเป้าหมายของการสอน
ศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ตอนแรกตั้งเป้าว่าเด็กจะต้องเก่งขึ ้น               
มีทกัษะทางศิลปะสูงขึน้เลย แต่เมื่อสอนมา 10 ปี ส่ิงท่ีเจอคือเด็กกลับมีทักษะในการส่ือสาร ทกัษะ
ในการรบัค าสั่งในการท าตาม การมีสมาธิอยู่น่ิง ๆ มากขึน้ อันนีถ้ือเป็นพัฒนาการ ส่วนพัฒนาการ
ทางดา้นศิลปะ เช่น มีความคิดสรา้งสรรคเ์ลยหรือสามารถเลือกสีเองได ้วาดเองไดโ้ดยท่ีไม่ต้อง
บอก ครูมองว่าเด็กไปไม่ถึง เพราะเด็กบางคนพัฒนาไปไม่ได้เลย จากการศึกษามาพบว่าเด็ก        
ท่ีพิการทางสมองจะไม่มีความคิดสรา้งสรรค์ ท าให้พัฒนาการทางศิลปะของเด็กอยู่จุดจุดเดิม      
แต่ว่าเรื่องอื่น ๆ ดีขึน้แทน ในส่วนเด็กท่ีมีพรสวรรค์ เด็กกล้าท่ีจะวาด จะใช้สีวาดออกมาจาก      
ความทรงจ าของตนเอง แต่เด็กประเภทนีจ้ะสามารถเรียนในโรงเรียนไดเ้ลย เพราะความบกพร่อง
น้อย คล้ายกับ เด็กปกติ สามารถไป เรียนร่วมกับ เด็กปกติได้เลย กรณี เป็ นเด็กกลุ่ม นี้                       
ก็จะตัง้เป้าหมายเหมือนกับเด็กทั่วไป ส่วนใหญ่โรงเรียนจะจัดเป็นกลุ่มแลว้พัฒนาไปพรอ้ม ๆ กัน 
ส าหรับเด็กคนไหนท่ีมีทักษะดีมากก็จะสอนเด่ียวให้ได้งานอีกในระดับหน่ึง การศึกษาผู้เรียน        
จะศึกษาเป็นพฤติกรรม ร่วมกับการศึกษาจิตวิทยาหรือความผิดปกติทางดา้นสมอง แต่ส่วนใหญ่
จะใชก้ารสังเกตและปรบัพฤติกรรมมากกว่า ปรบัการสอนใหเ้ขา้กับพฤติกรรมเด็ก  ด้านการวาง
แผนการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ในแต่ละวัน ครูจะดทูางโรงเรียน
ว่ามีโจทยใ์ดมาให ้อย่างเช่นเดือนนีอ้ยากไดภ้าพเกี่ยวกบัสตัว ์เพราะมีสปอนเซอรต์อ้งการภาพสตัว์
ไปติดโรงแรม ครูก็จะเตรียมเด็กในแต่ละวนั เตรียมภาพใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนั้น ๆ ในทกุ ๆ เชา้ครู
จะจัดเตรียมสี เตรียมกระดาน และมีผูช้่วยจัดเตรียมหน่ึงคน เวลาสอนจะประมาณ 1 ชั่วโมง จะ
สอนเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนเด็กท่ีสอนเด่ียวก็จะใชเ้วลา 1 ชั่วโมงเหมือนกนั ส าหรบัเด็กท่ีสามารถท าได้
นานๆ จะมีการแบ่งเวลา ซึ่งเคยสอนเด็กออทิสติกหลาย ๆ ชั่วโมงติดต่อกัน แต่เด็กไม่มีสมาธิ 
เพราะฉะนั้นครูจะต้องเตรียมทุกอย่าง เพื่อให้สอนทุกอย่างได้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึง
จะต้องเตรียมความพร้อมไว้เยอะๆ เพื่อให้กระชับเวลาหากเกินเวลาเด็กจะมีอาการต่าง ๆ        
ดา้นหลกัสตูร เนือ้หาท่ีใชใ้นการสอน หลักสูตรไม่ตายตัว ปรบัเนือ้หาท่ีมีอยู่แลว้ ขึน้อยู่กับเด็กท่ีมา
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เรียน หลักสูตรและเนือ้หาจึงปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก            
ด้านเทคนิคการสอนท่ีใช้ในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ                
มีหลากหลายแบบ ขึน้อยู่กับเด็กแต่ละคน เช่น เด็กท่ีสามารถท าไดดี้จะให้ท าตามปกติ  เด็ก ท่ีมี
ความกา้วรา้ว หรืออารมณ์รุนแรง ครูจะเสริมแรงเพื่อลดอารมณ์ก่อน เช่น ให้กินขนม หรือใหท้ า
กิจกรรมท่ีเด็กชอบ เด็กบางคนชอบท าเกินกว่าค าสั่ง เช่นวาดท้องฟ้า เด็กก็จะวาดจนเต็มแผ่น       
ในกรณีนีจ้ะให้เด็กมานั่งขา้งหน้า เพื่อท่ีครูจะดูเขาให้บ่อยขึน้  ส่วนเด็กท่ีมีความสามารถมาก ๆ     
จะเป็นเชิงทดลอง โดยดึงจากวิธีการท่ีสอนเด็กทั่วไปมาสอน เร่ิมจากวิธีท่ี 1 2 3 4 5 ซึ่งบางครั้ง     
วิธีท่ี 2 และ 3 ท าไดไ้ม่ได ้แต่ท า 4 และ 5 ไดก้็มี หรือเด็กบางคนถนดัวาดเสน้ตรงเหมาะกับวาดตึก
วาดโครงสรา้งได้ดี โดยจัดแบ่งตามลักษณะเฉพาะของฝีมือเด็ก เมื่อปรับงานให้เข้ากับสไตล ์      
ของเด็ก งานก็จะออกมาเป็นตัวเด็กได้ดี ด้านการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้ของเด็กออทิสติก ในหอ้งเรียนหน่ึงหอ้ง จะมีเด็กประมาณ 10 คน ห้องเรียนเป็นหอ้งปกติ    
มีโต๊ะครูหน้าห้อง เด็กนั่งห่างกัน มีอุปกรณ์จัดเตรียมให้เรียบรอ้ย ลักษณะเป็นหอ้งโล่ง สบาย ๆ  
เห็นธรรมชาติภายนอกและเป็นห้องแอร ์มีพี่เลีย้งหน่ึงคนคอยช่วยและดูแลเด็ก ซึ่งในห้องจะมี
กฎระเบียบให้ปฏิบัติเหมือนกัน ในกรณีเด็กมีอารมณ์รุนแรง โมโหรา้ย ครูก็จะให้พี่เลีย้งพาเด็ก      
ไปสงบอารมณ์ก่อน อาจจะใช้วิธีการเสริมแรงต่าง ๆ ทัง้ทางลบและทางบวกปัญหาท่ีพบในการ
สอนศิลปะ ของเด็กออทิสติก ส าหรับปัญหาเรื่องเด็กนั้นถือเป็นเรื่องปกติท่ีครูจะต้องเจอ              
แต่ปัญหาเร่ืองผูป้กครองจะค่อนขา้งหนัก เน่ืองจากผูป้กครองมีความคาดหวงัท่ีผิด ๆ ตอ้งการให้
ลูกสร้างผลงานท่ีเป็นมาสเตอร์พีช โดดเด่น แต่ด้วยศักยภาพของเด็กนั้นไม่สามารถท าได ้             
ครูก็พยายามใหค้วามสนใจและแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูป้กครองตอ้งการ และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ถูก
แกไ้ขอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเกิดจากท่ีบา้นส่วนมากพัฒนาการของเด็กจึงไม่ต่อเน่ือง ถา้เจอผูป้กครอง    
ท่ีเข้าใจและปฏิบัติตามก็จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วด้านวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน และ
ประเมินผลการสอน/การปฏิบติังาน ประเมินจากการรบัค าสั่งของเด็กในการปฏิบติังาน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ  และประเมินดา้นผลงาน ซึ่งดา้นนีจ้ะเป็นส่วนท่ีครูตอ้งรบัผิดชอบรว่มดว้ยเพราะ
ในการสอนและการปฏิบัติงานครูจะต้องคอยเป็นผู้ดูและให้ค าแนะน าเด็ก ด้านการติดตาม
ความกา้วหนา้เป็นระยะ ดกูารพัฒนาต่อเน่ือง และมีการพดูคยุกบัผูป้กครองเกี่ยวกบัพัฒนาทกัษะ
ศิลปะของเด็ก ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอน ออทิสติกระดับเก่ง 
สามารถท าตามได้ดี เลือกสีได้ถูก วาดองค์ประกอบได้เหมาะสม ทุกอย่างจะท าออกมาได้ดี        
ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนีจ้ะสามารถจ าไดดี้ คือเห็นภาพครัง้เดียวแลว้วาดไดเ้ลย อันนีถ้ือเป็นพรสวรรค ์
แต่เร่ืองความสรา้งสรรคจ์ะไม่ค่อยมีรวมถึงความคิดในส่ิงใหม่ ๆ อาศยัการดึงความทรงจ าออกมา
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วาดรูปได ้แต่ถา้ใหน้ าภาพมาสรา้งสรรคใ์หม่จะไม่สามารถท าได ้กลุ่มท่ีเก่งจะสามารถท าไดดี้และ
พรอ้มรบัค าสั่งได้ทุกอย่าง ส่วนกลุ่มวาดหรือระบายสีได้ในบางอย่าง เด็กกลุ่มนีจ้ะแตกต่างกัน       
บางคนสามารถวาดรูปไดดี้มาก แต่ระบายสีไม่ได ้ส่วนบางคนวาดไม่ไดแ้ต่ระบายสีได้ค่อนขา้งดี 
ของเด็กออทิสติกกลุ่มเก่งในแบบท่ีสามารถสรา้งสรรคง์านขึน้มาเองไดเ้ลยยงัไม่มี แต่จะมีแบบวาด
ภาพตาม แต่ออกมาเป็นภาพใกลเ้คียงหรือแปลกออกไป ซึ่งแบบนีไ้ม่ใช่การสรา้งสรรค ์แต่เกิดจาก
ระบบทางสมองของเด็กท่ีผิดพลาดไป เลยเกิดเป็นภาพใหม่ขึน้มาท่ีดูน่ารกัหรือแปลกออกไปจากท่ี
คนปกติวาด ดา้นการส่งเสริม สนับสนนุเพื่อการพัฒนาความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติก 
ท่ีมีความสามารถทางศิลปะ ส่วนใหญ่จะเป็นการออกบูทจดัแสดงผลงาน และมีการวาดรูปโชวบ์า้ง 
มีจัดจุดจ าหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเด็ก ผู้ปกครองเด็กเกิดความภาคภูมิใจ  ลูกสามารถ
สรา้งรายไดไ้ด ้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรูน้ั้น มีหลากหลายหน่วยงาน ทัง้ของรฐัและเอกชนท่ีเขา้มาช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปะในเด็กออทิสติก ส่ิงส าคัญของการสอนศิลปะ ใหก้ับเด็กออทิสติก 
ศิลปะคือทุกอย่างในชีวิตเรา การท างานทุกอย่างเพื่อเด็ก เด็กท่ีเรียนศิลปะ อย่างนอ้ยเขาไดผ่้าน
คลาย ไดร้ะบายสี อย่างต่อมาเด็กไดฝึ้กรบัค าสั่งและส่ือสาร เป้าหมายท่ีครูตอ้งการคือเด็กใชช้ีวิต
ของตนเองได ้โดยผ่านศิลปะเป็นตัวเรียนรู ้ ประสบการณท่ี์ควรค่าต่อการแนะน า  เด็กออทิสติกจะ
ไม่มีมิติสัมพันธ์ เด็กจะเห็นทกุอย่างเป็นแค่เสน้อย่างเดียว ส่วนใหญ่ท่ีครูสงัเกตดจูะเป็นเหมือนกัน 
การลากเสน้พืน้ฐานสามารถท าได ้แต่ไม่สามารถแรงเงาไดเ้พราะเด็กไม่เขา้ใจ ฉะนัน้ส่ิงท่ีเด็กท าได้
คือการกดดินสอลงไปให้แน่นท่ีสุด เพื่อให้เส้นน่ิง ถ้าจะสอนให้ร่างภาพ เบา ๆ เป็นไปได้ยาก 
นอกจากเด็กออทิสติกคนนั้นมีระดับความบกพรอ่งนอ้ย การจบัดินสอผิดถือเป็นเร่ืองปกติ ก าแทน
การจับ ครูพยายามสอนใหจ้บัถูกตอ้งแต่ก็เป็นเร่ืองยาก เพราะเด็กไม่ไดถ้กูสอนตลอดเวลา แต่เด็ก
ก็จะสามารถวาดภาพไดใ้นแบบท่ีเด็กถนัด ดา้นการระบายสี เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถบาง
คนสามารถท าไดเ้ทียบเท่าเด็กปกติไดเ้ลย แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจมิติกบัการแรเงา สามารถท าไดใ้กลเ้คียง
แต่ไม่ไดเ้ขา้ใจความหมายท่ีลึกซึง้ เด็กจึงใช้วิธีการระบายสีธรรมดา เลือกสีได้ ไล่สีได ้แต่ใชสี้ได้
บางประเภทเท่านัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถและประสบการณข์องเด็ก ดังนัน้ ครูจะสอนศิลปะเพื่อ
ชีวิต น าทกัษะทางศิลปะไปพฒันาชีวิตมากกว่าท่ีจะท าศิลปะเพื่อศิลปะ   
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1.4.3 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก
ของครูพิเศษ เป็นรายดา้น ดงันี ้

ด้านบริบท ครูพิเศษล าดับท่ี 1 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจการสอน
พิเศษดา้นศิลปะ ส าหรบัเด็กปกติและเด็กพิเศษ มากดว้ยประสบการณใ์นการสอนศิลปะของเด็ก
ออทิสติกในยุคแรก ๆ จากประสบการณค์รูพิเศษเชื่อว่าเด็กออทิสติกมี กลุ่มท่ีมีความรุนแรงนอ้ย 
และกลุ่มท่ีมีความรุนแรงค่อนขา้งเยอะ ครูพิเศษรูสึ้กว่าอยากช่วยเด็กกลุ่มนีแ้ต่ไม่ไดม้ีความรูห้รือ
รู ้จัก เด็กออทิสติก  อาศัยการศึกษาจากหนังสือและเคสตัวอย่ าง  ค รูพิ เศษล าดับ ท่ี  2                     
จบการศึกษาทางดา้นศิลปะโดยตรง ดว้ยบทบาทในการท างานสอนศิลปะส าหรบัเด็กท่ีถนัดและ    
มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ทั้งกลุ่มเด็กปกติและเด็กพิเศษ ภายใต้มูลนิธิและสถาบัน    
การสอนพิเศษท่ีไดร้บัความนิยม ท าใหค้รูพิเศษมีประสบการณ์ในการสอนศิลปะในเด็กออทิสติก 
ซึ่งครูพิเศษมีความรูสึ้กในแง่บวก คือเป็นการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ชีวิตของตนเอง ได้ช่วยเหลือเด็ก
และสังคม ส่วนในแง่ลบนัน้เป็นความรูสึ้กจากการมองภาพโดยรวมของสังคม ท่ีเด็กกลุ่มออทิสติก
ไม่ได้รับการดู ส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีรัฐ กลายเป็นต้องอาศัยก าลังของประชาชนท่ีสามารถ         
ผูบ้ริจาค และช่วยเหลือไดแ้ทน  

ดา้นการศึกษาความรู ้ ครูพิเศษล าดบัท่ี 1 ไม่ไดม้ีการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนศิลปะ
ของเด็กออทิสติกเพิ่มเติม  แต่ใช้ความรู้จากการสอนเด็กปกติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กแต่บุคคล ครูพิเศษล าดับท่ี 2 ในช่วงแรกครูพิเศษไม่ได้ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวเด็กออทิสติก แต่อาศัยการสอน ลองผิดลองถูก จนเวลาผ่านมาระยะหน่ึงพบว่าเด็กไม่มีการ
พฒันา จึงมีการศึกษาความรูจ้ากหนงัสือและผูป้กครองของเด็ก 

ด้านการก าหนดเป้าหมาย ไม่มีการวางเป้าหมายส าหรับเด็กกลุ่มนี้ท่ีชัดเจน เพราะ        
ไม่สามารถคาดหวังในส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ไดก้บัเด็กได ้แต่คาดหวังผลท่ีจะเกิดขึน้กบัเด็กแทน เพราะเรา
สอนศิลปะเพื่อชีวิต มากกว่าสอนศิลปะเพื่อศิลปะ 

ด้านการศึกษาเด็กและวางแผนการสอน  ครูพิ เศษล าดับ ท่ี  1  มีการศึกษาเด็ก              
เป็นรายบุคคลก่อนท่ีจะเร่ิมสอน แต่เป็นเพียงการศึกษาเบือ้งตน้จากผูป้กครองเท่านั้น ต่อจากนั้น
เป็นการสังเกตในขณะสอน มีการวางแผนการสอนตามแผนการเรียนรูป้กติ ครูพิเศษล าดับท่ี 2 
ศึกษาพฤติกรรมโดยเน้นไปท่ีการศึกษาด้านอารมณ์ เน่ืองจากเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาด้านอารมณ์       
ท่ีแตกต่างกัน จึงต้องมีการเตรียมรับมือ การวางแผนการสอนจะพิจารณาควบคู่ไปกับโจทย์           
ท่ีโรงเรียนต้องการในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เด็กไดป้ฏิบัติงานศิลปะและสามารถน าไปสู่การสรา้ง
รายได ้
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ดา้นหลักสูตร ครูพิเศษล าดับท่ี 1  ไม่มีหลักสูตรเฉพาะ ใช้เนือ้หาศิลปะตามมาตรฐาน 
ส่วนครูพิเศษล าดับท่ี 2  หลักสูตรไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว เนือ้หาจะเปล่ียนไปตามความเหมาะสม   
กบัเด็กท่ีเขา้มาเรียน 

ด้านการเตรียมการสอน ครูพิ เศษล าดับท่ี 1 และ 2 มีการจัดเตรียมการเรียนสอน
ตามปกติ เพียงแต่ค านึงถึงความรอบคอบมาเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาความคิด
ของเด็กได ้โดยจะเตรียมความพรอ้มในทุก ๆ ดา้น ตัง้แต่วัสดุอปุกรณใ์นการท างาน  เวลา รางวัล 
และการจดับรรยากาศเพื่อการเรียนรู ้

ด้านเทคนิคท่ีใช้ในการสอน ครูพิเศษล าดับท่ี 1 การด าเนินการในช่วงแรกครูพิเศษ          
มีความกังวลในเรื่องของการดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาอย่างเต็มท่ี จึงมีการลองผิดลองถูก       
ได้วิธีการท่ีเหมาะสมดังนี้ การสอนจากง่ายไปหายาก สอนให้จ าท าให้ดู และสอนทีละ step         
ครูพิเศษล าดับท่ี 2 ในเทคนิคการสอนหลายรูปแบบ อาทิ การสอนจากง่ายไปยาก โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเรียงล าดับการสอน  การสอนแบบตัวต่อตัว เทคนิค Eye contract และการเสริมแรง
ทางบวกและทางลบ โดยปรบัเทคนิคใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเด็กแต่ละบุคคล 

ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  ใชบ้รรยากาศหอ้งเรียนศิลปะท่ีมีความพรอ้ม 
ขนาดเหมาะสมกับจ านวนเด็ก เป็นห้องโล่ง โต๊ะท่ีนั่ งมีความห่างกันพอสมควร เป็นห้อง                 
ท่ีมีเครื่องปรบัอากาศ มองเห็นบรรยากาศธรรมชาติภายนอก มีมมุอุปกรณท่ี์มีการจดัเตรียมพรอ้ม
ส าหรบัการเรียนรู ้และส่ิงส าคญัคือ เวลาเรียนท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

ดา้นปัญหาท่ีพบในการสอน ครูพิเศษล าดับท่ี 1 พบปัญหาจากการสอนศิลปะของเด็ก
ออทิสติก ปัญหาใหญ่ ท่ีสุดคือปัญหาการไม่ยอมรับจากผู้ปกครอง และปัญหาการวินิจฉัย          
ของแพทย ์ส่งผลใหไ้ม่ทราบความจริงเกี่ยวกบัตวัเด็ก เด็กอาจจะมีภาวะแอบแฝง หรือมีอาการและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านศิลปะ การแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องท่ียากมาก          
และส่วนของครูพิเศษล าดับท่ี 2 มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นปัญหาพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความ
แตกต่างกนั ปัญหาความคาดหวงัท่ีผิด ๆ ของผูป้กครอง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีแก้ไขไดย้าก จึงตอ้งมีการ
พดูคยุท าความเขา้ใจกนัในทกุฝ่าย 

ดา้นการวัดและประเมินผล ครูพิเศษล าดับท่ี 1 จะเนน้ไปท่ีการประเมินพัฒนาการ และ
ทักษะทางดา้นศิลปะ ส่วนของครูพิเศษล าดับท่ี 2 ล าดับแรกจะประเมินจากการรบัค าสั่งในการ
ท างาน พฤติกรรมโดยรวม และประเมินผลงาน 

ดา้นการติดตามความกา้วหนา้ มีการติดตามและประเมินความกา้วหนา้ทกุครัง้ท่ีเด็กมา
เรียนจนเมื่อครบตามจ านวน จะมีการสรุปผลและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และพูดคุยเพื่อ          
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ท าข้อตกลงในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถมีความแตกต่างกัน
ค่อนขา้งมากและเด็กทกุคนมีเอกลกัษณ ์และการเรียนรูเ้ฉพาะของตนเอง 

ด้านการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ  โดยการให้ออกแสดงผลงานในโอกาส    
ต่าง ๆ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะของเด็ก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน      
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดับ คือ ระดับเก่ง วาดภาพระบายสี
ได ้มีทกัษะทางศิลปะระดบัดี สอง ระดบัปานกลาง ท าไดเ้ป็นบางทกัษะ เช่น วาดภาพไดแ้ต่ระบาย
สีไม่ได ้และสามเป็นระดับอ่อน ใชท้ักษะขีดเขียน หรืออาจจะวาดไดใ้นระดบัหน่ึง แต่เด็กออทิสติก
ทัง้สามกลุ่มไม่มีความคิดสรา้งสรรคท่ี์เป็นลกัษณะของการสรา้งสรรคง์านขึน้มาใหม่ 

ส่ิงส าคัญในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ครูพิ เศษล าดับท่ี 1 คิดว่าจิตใจคือ          
ศนูยร์วมของทุกอย่าง ตอ้งอ่านความคิดของเด็กใหไ้ด ้และท าความเขา้ใจในทกุอย่างท่ีเป็นตวัเด็ก 
ไม่ใช่แค่ครูเท่านั้น ผูป้กครองก็มีส่วนท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจในตัวลูก รวมถึงตัวครูท่ีจะตอ้งฝึกฝน
เด็กใหเ้กิดการพัฒนาทางทักษะศิลปะ ในส่วนของครูพิเศษล าดับท่ี 2 มองว่าครูไม่ควรคาดหวัง    
ในตวัเด็กสูง แต่ใหใ้ชเ้วลาดว้ยการทดลองอยู่กับเด็กใหน้าน แลว้สดุทา้ยจะพบช่องทางท่ีจะพัฒนา
เด็ก และอย่าพยายามเปล่ียนแปลงตัวเด็ก ใหเ้ด็กเป็นตัวเอง ท าศิลปะให้ออกมาดีท่ีสุดในแบบ     
ของเด็กเอง 

  
2. วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรับ                

เด็กออทิสติก 
2.1 วิเคราะห ์พฤติกรรมการเรียนรูศิ้ลปะของเด็กออทิสติก 

 บทวิเคราะห์ในล าดับต่อไปนี ้เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากสังเกตพฤติกรรม
และการกระท าต่าง ๆ ของเด็กออทิสติกขณะเรียนรูศิ้ลปะ รว่มกับหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทัง้ใน
ห้องเรียนออทิสติกโดยเฉพาะ ห้องเรียนเรียนร่วมและห้องเรียนพิเศษ ผู้วิจัยบรรยายข้อมูล            
ในลกัษณะพรรณนา โดยวิเคราะหเ์ป็นดา้น ตามท่ีระบุในแบบสงัเกต ดงันี ้ 

ดา้นอารมณ ์เน่ืองดว้ยเด็กออทิสติกแต่ละบุคคลนัน้มีความรุนแรงและมีขอ้จ ากดัทางดา้น
อารมณ์ ในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจากการสังเกต ผู้วิจัยจะแบ่งการแสดงอารมณ์ของเด็ก             
ออทิสติกออกเป็น 3 รูปแบบ คือ อารมณ์ด้านบวก อารมณ์ด้านลบ และอารมณ์เฉย ๆ เริ่มท่ี
อารมณ์ดา้นบวก เป็นลักษณะของอารมณ์ท่ีเป็นไปในลักษณะดี มีความสุขและพึงพอใจในการ
เรียนรู ้พฤติกรรมท่ีบ่งชี ้คือ นั่ งน่ิง หัวเราะร่าเริง สนใจในการเรียนและการท างาน พูดคุยและ
ปฏิบติัตามค าสั่ง มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีกับเพื่อน ๆ  แสดงออกทางสีหนา้ท่าทางท่ีดี  อารมณด์า้นลบ 
เป็นลกัษณะอารมณท่ี์แสดงถึงความไม่พอใจ โกรธ เน่ืองมาจากสาเหตแุละปัจจยัต่าง ๆ พฤติกรรม
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ท่ีบ่งชีคื้อ สีหนา้ท่าทางท่ีไม่ปกติ ไม่พดูจากับเพื่อนและครู ไม่ท างาน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เรียกรอ้ง 
พดูเสียงดงั โวยวาย ตลอดจนท าลายขา้วของ ซึ่งอาการเหล่านีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้ตลอดชั่วโมงการเรียนรู ้
แต่จะเกิดเพียงชั่วขณะหน่ึงท่ีเด็กรูสึ้กไม่พอใจหรือไม่ชอบใจ และอารมณ์เฉยชาเป็นลักษณะ
อารมณท่ี์มีลกัษณะ เฉ่ือยชา ไม่มีอารมณ ์และตอบสนองต่อการเรียนรู ้พฤติกรรมบ่งชีคื้อ การนั่ง
น่ิง ๆ เฉย ๆ  ไม่ตอบสนองต่อส่ิงต่าง ไม่สนใจ แยกไปอยู่มุมส่วนตัว ซึ่งอารมณ์เหล่านีก้็อาจจะ
เกิดขึน้เพียงชั่วขณะ หรือเกิดช่วงระยะเวลาหน่ึง ขึน้อยู่กับการจัดการของครูผูส้อนรวมถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการคงอยู่ของอารมณท์ัง้ 3 รูปแบบ 

ดา้นการแสดงออก  ส าหรบัการแสดงออกของเด็กออทิสติกในการเรียนรูศิ้ลปะนั้น ผูว้ิจัย
จะแบ่งการแสดงออก ออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นบวก และดา้นลบ ซึ่งทัง้สองดา้นจะรวมพฤติกรรม
ในช่วงเวลาของการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้  ด้านบวก ภาพรวมจากการสังเกต      
เด็กออทิสติกมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบถามประโยคเดิมซ ้าๆ ตั้งใจท างานท่ีรู ้สึกชอบ            
กลา้แสดงออก ภมูิใจในผลงานของตนเอง สนุกสนาน วาดเขียนโดยไม่ไดส้นใจเร่ืองราว ถ่ายทอด
ผลงานจากความทรงจ าได้ดี  วาดาภาพท่ีมีรายละเอียดได้ดี สรา้งสรรค์ผลงานในรูปแบบของ
ตนเอง ท าตามแบบได้ดี ชอบช่วยเหลือ(จัดเตรียมอุปกรณ์)  ส่วนในดา้นลบนั้นภาพรวมจากการ
สงัเกต ส่วนใหญ่มีมุมของตนเอง  ท าแบบเดิมซ า้ ๆ ท าชา้ เร่ือย ๆ ไม่ไดส้นใจส่ิงรอบขา้ง  น่ิง  เฉย 
ไม่สนใจ เหม่อลอย ไม่ชอบท างาน ไม่ส่งงาน  ไม่ชอบค าตามข้อตกตลง หรือค าแนะน า มีโลก
ส่วนตวั ไม่ไดส้นใจเพื่อนในหอ้ง ท างานคนเดียว ไม่ชอบท างานกลุ่ม บางคนพดูจาไม่ไพเราะ หยาบ
คาย  ไม่ชอบฟังนาน ๆ นั่งน่ิง ๆ อยู่นานไม่ได ้ไม่มีสมาธิ  ช่างสงสัย ชอบน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ  
ชอบถามค าถามซ า้ ๆ เรื่องราวเดิม ๆ ไม่ชอบการแยกออกจากเพื่อน การแสดงออกทางดา้นศิลปะ 
เด็กจะจมอยู่กับงานเป็นเวลานานเกินไป  บางคนท าเสร็จแล้วถือว่าเสร็จเลยไม่มีการพิจารณา     
งานเพิ่มเติม มีเอกลักษณ์ของตนเอง เรียกร้อง  อยากรู้อยากเห็นมากกว่าปกติ  ไม่สามารถ
จินตนาการ หรือสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้ ไม่เขา้ใจมิติสมัพนัธ ์จบัดินสอ สี พู่กนัในแบบก ามือแทน 

ด้านการส่ือสาร เด็กออทิสติกมีความสามารถและศักยภาพท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น
ความสามารถดา้นการส่ือสารของเด็กก็มีความแตกต่างเช่นกนั ส าหรบัเด็กท่ีมีศกัยภาพจะสามารถ
อ่าน เขียน กล้าพูด ฟังและรบัค าสั่งได ้ ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น  บอกความต้องการ
และเล่าเร่ืองต่าง ๆ อธิบายและบอกแลว้คิดของงานศิลปะได ้ซึ่งการส่ือสารของเด็กกลุ่มนีอ้าจไม่ได้
ถึงกับระดับดีมาก หรือเทียบเท่าเด็กปกติ แต่ถือว่าสามารถส่ือสารในระดบัใชก้ารได ้นอกจากนีย้ัง
มีเด็กบางกลุ่มท่ีมีปัญหาทางดา้นการส่ือสาร เช่น สามารถพูดได ้แต่ไม่อยากพูด ไม่อยากส่ือสาร 
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ไม่แสดงสีหนา้ท่าทางเพื่อแสดงความตอ้งการ ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได ้แต่ในเด็กบางคนก็พูด
ไม่หยดุ ชอบพดูตาม และถามในส่ิงท่ีตอ้งการรูซ้  า้ ๆ  

ด้านการปฏิสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ความรูแ้ละทฤษฎีต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าเด็ก               
ออทิสติกมีปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ แต่จากการสังเกต
ปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรูศิ้ลปะ พลว่า เด็กออทิสติกส่วนหน่ึงมีมุมหรือมีโลกส่วนตัว ไม่สนใจเพื่อน 
หรือมีเพื่อนเฉพาะกลุ่ม บางคนก็เล่นสามารถคุยกับเพื่อนได้ทุกคน อีกส่วนสามารถท างานกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อนได้(แต่จะท างานช้ากว่าเพื่อน) ชอบท ากิจกรรมนันทนาการท่ีมีการเคล่ือนไหว 
สนุกสนาน  ชอบอาสาช่วยเหลือครู ไม่ชอบการถูกล้อเลียนหรือดูถูกด้วยค าพูดและการกระท า        
ซึ่งส่ิงนีส่้งผลไปสู่การหลีกหนีจากสังคม ท าใหเ้ด็กออทิสติกไม่อยากเขา้สังคมและไม่อยากส่ือสาร
กบัคนอื่น ๆ 

ความสนใจ  ความสนใจในท่ีนีห้มายถึง ความสนใจในการเรียนรูข้องเด็กออทิสติกขณะ
เรียนศิลปะ รวมไปถึงความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจากการวิเคราะหข์อ้มูล สามารถแบ่งความสนใจ
ในการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. ความสนใจของเด็กออทิสติกท่ี เรียนในห้องเรียนท่ีมี เด็กออทิสติกทั้งหมด           
เด็กออทิสติกในกลุ่มนี้ จะมีความสนใจในรับค่อนข้างดี เน่ืองจากเด็กทุกคนนั้นเป็นประเภท
เดียวกันแต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน ดว้ยลักษณะท่ีแตกต่างกันนีท้ าใหเ้กิดความสนใจในการเรียน
ศิลปะท่ีหลากหลายระดบั และเด็กออทิสติกมีการเลียนแบบพฤติกรรมกนั เมื่อในหอ้งเรียนมีคนพูด
หรือถาม ก็จะมีเด็กอีกคนพูดขึ ้นมา และตามมาอีกหลาย ๆ คน จึงท าให้การ เรียนรู้ศิลปะ         
เป็นไปดว้ยความสนใจของเด็กออทิสติก 

2. ความสนใจของเด็กออทิสติก ท่ี เรียนในห้องเรียนท่ี เรียนร่วมกับ เด็กปกติ              
เด็กออทิสติกในกลุ่มนี ้จากการสังเกตพบว่า เด็กมีความสนใจในระดบัปานกลาง มีบางส่วนเท่านั้น
ท่ีมีความสนใจค่อนขา้งสงู กลา้พดู ถา้แสดงออก อาจเน่ืองดว้ยเด็กกลุ่มนีต้อ้งเรียนรว่มกบัเด็กปกติ 
เด็กจะสรา้งก าแพงหรือพืน้ท่ีของตนเองขึน้มา แต่เด็กกลุ่มนีส้ามารถเรียนรูแ้ละท างานรว่มกบัเพื่อน 
ๆ ไดเ้หมือนปกติ แต่ความสนใจทางดา้นศิลปะจะเป็นไปตามความชอบส่วนตวัของเด็ก 

เด็กออทิสติกจะมีความชื่นชอบและสนุกกับการเรียนและการท างานศิลปะ               
แต่เด็กออทิสติกจะมีความสนใจในเฉพาะเร่ือง เช่น เกม ดิจิทัล สัตวป์ะหลาด  เครื่องบิน การต์ูน
ญ่ีปุ่ น และอื่นๆ ขึน้อยู่กบัประสบการณใ์นการสมัผสัเร่ืองราวต่าง ๆ 

ความถนัด ในท่ีนีห้มายถึงส่ิงท่ีเด็กท าได้ดีในการรูศิ้ลปะ เป็นทักษะท่ีผ่านเรียนรูม้าแล้ว 
สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้อีก ซึ่งเด็กอาจจะชอบหรือไม่ชอบในความถนัดนี้ จากการสังเกต   
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ความถนัดท่ีพบในตัวเด็กออทิสติกมีหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความถนัดในการวาดภาพ
การต์ูน ธรรมชาติ ภาพบุคคล(ในแบบของตนเอง) ลวดลายเสน้ เกม ดิจิทัล อารต์ สัตว ์เครื่องบิน 
การต์ูนญ่ีปุ่ น ระบายสีสดตัดกัน ป้ันรูปร่างรูปทรงเดิม และอื่นๆ  ซึ่งเมื่อมองให้ลึก ความถนัด      
ของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่นั้นมาจากประสบการณ์ท่ีเด็กเคยพบเจอ จากท่ีต่าง ๆ ท าให้เด็กเกิด
ภาพจ าของส่ิง ๆ นัน้ เมื่อเกิดภาพจ าซ า้ ๆ จากการมองเห็น จึงท าใหเ้ด็กสามารถจดจ ารายละเอียด
ต่าง ๆ และฝังใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัว น ามาสู่การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะ           
ในรูปแบบเดิม จนถกูมองว่าเป็นความถนดัประจ าตวั 

ดา้นทักษะเฉพาะบุคคล เป็นทักษะประจ าตวัเด็กท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นในช่วงการเรียนรู้
ศิลปะ และการปฏิบติังานศิลปะ ซึ่งทกัษะเหล่านีเ้กิดจากการปฏิบติัซ า้ ๆ จนเกิดเป็นความช านาญ
หรืออาจจะเรียกว่าความเคยชินในการท าแบบนั้น ดว้ยเด็กออทิสติกมีความหลากหลายลักษณะ 
ทักษะเฉพาะบุคคลก็เช่นกัน จากการสังเกตพบทักษะดังนี ้ทักษะในการจดจ าเรื่องราว ทักษะ       
ในการวาดรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ ทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวในความทรงจ าสู่ภาพวาด
ระบายสี ทักษะการระบายสีต่าง ๆ ทกัษะในการระบายสีท่ีสดใสและตัดกัน ทักษะในการประดิษฐ์
โมเมล 3 มิติ ทักษะวาดภาพกลับด้านจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย ทักษะในการจับดินสอ         
ในแบบก ามือ และทกัษะในการวาดภาพสองมือพรอ้มกัน  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทกัษะบางทกัษะ
อาจจะเกิดขึน้ในตัวเด็กออทิสติกหลาย ๆ คน ไม่ได้จ  าเป็นต้องเกิดขึน้แค่เพียงคนเดียว แต่บาง
ทักษะก็มีนอ้ยมาก อาจจะเป็น 1% ของเด็กออทิสติกทั้งหมด และยังมีทักษะอื่น ๆ อีกท่ียังไม่ได้
คน้พบ ตอ้งอาศยัเวลาและโอกาสในการแสดงออกใหก้บัเด็กออทิสติก 

ดา้นระยะเวลา เวลาถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีใชก้ าหนดชีวิตประจ าวันของเด็กออทิสติก และ
ดว้ยลักษณะของการเรียนรูน้ั้นมีความจ ากัดเฉพาะส่ิงท่ีคุ้ยเคยหรือท าประจ า ดังนั้นเด็กออทิสติก
จึงมีความยึดติดในเรื่องเวลาเป็นอย่างมาก ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ แต่จากการสังเกต ของเด็ก     
ออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะนั้น มีบางส่วนท่ีสามารถยืดหยุ่นและปรับเวลา           
ไดอ้ย่างเหมาะสม เพียงแต่ไม่สามารถเขา้ใจความเชื่อมโยงหรือมิติต่าง ๆ ได้ จากการวิเคราะห์
ผูว้ิจยัแบ่งเวลาของเด็กออทิสติกออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

1. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ หมายถึงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีเหมาะสม       
ต่อการเรียนรูศิ้ลปะของเด็กออทิสติกภายในหน่ึงวนั เน่ืองจากเด็กออทิสติกมีขอ้จ ากดัเฉพาะบุคคล   
จึงตอ้งมีการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมต่อการรเรียนรูข้องเด็ก  

2. เวลาในการท างาน หมายถึงเวลาในการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติงานศิลปะ จากการ
สังเกตพบว่าเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ท างานค่อนขา้งรวดเร็ว  มีความตรงเวลาและมีเวลาของชีวิต     
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ของตนเอง เมื่อถึงว่าเลิกหรือหยุด เด็กจะหยุดท างานต่าง ๆ ทันทีโดยไม่ได้สนใจงานของตนเอง 
เด็กบางคนจมอยู่กบัการท างานโดยไม่ไดส้นใจเวลา ซึ่งครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งช่วยเหลือในการบริหาร
และจดัการเวลาเพื่อนใหเ้กิดความเหมาะสมต่อการเรียนรูศิ้ลปะ 
 

2.2 วิเคราะห ์สภาพการการจดัการเรียนการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก 
บทวิเคราะห์ในล าดับต่อไปนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสังเกตครูผู้สอน 

ในขณะสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ร่วมกับหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งในหอ้งเรียนออทิสติก
โดยเฉพาะ หอ้งเรียนเรียนร่วมและหอ้งเรียนพิเศษ ผูว้ิจัยบรรยายขอ้มูลในลักษณะพรรณนา โดย
วิเคราะหเ์ป็นรายดา้นตามท่ีระบุในแบบสงัเกต ดงันี ้ 

 
การส่ือสาร ลกัษณะการพดู/อธิบาย 

การส่ือสารของครูทุกคนค่อนข้างมีความชัดเจน ครูมีความรูค้วามเข้าใจในการ
ส่ือสารกบัเด็กออทิสติก ดว้ยประสบการณใ์นการสอนท่ียาวนาน ลักษณะการส่ือสารท่ีไดจ้ากการ
สงัเกต ดงันี ้

- ครูส่ือสารกบัเด็กดว้ยถอ้ยค าท่ีชดัเจน และเขา้ใจง่ายและไพเราะ 
- ใชป้ระโยคท่ีมีขนาดสัน้ ไม่ยาวจนเกินไป  
- ลกัษณะการพดูเป็นมิตร 
- อธิบายขัน้ตอนและวิธีการเป็นล าดบัขัน้ตอนง่าย ๆ 
- ตอบค าถามเด็กดว้ยความเต็มใจ 
- ใช้วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย อาทิ ภาพ ส่ือ สีหน้าท่าทาง และการกระท า               

ต่าง ๆ 
- ส่งเสริมการอ่านและเขียน ในกรณีท่ีเด็กสามารถท าได ้
- ส่งเสริมใชเ้ด็กพดูหรือแสดงความคิดเห็นบ่อยครัง้ 

นอกจากลกัษณะการส่ือสาร การพดูหรืออธิบายขา้งตน้ ผูว้ิจัยเห็นว่ามีบางประเด็นท่ี
ยงัไม่ชัดเจน  เช่น การส่ือสารดว้ยประโยคหรือขอ้ความท่ีคลมุเครือ หรือตอ้งอาศัยความเชื่อมโยง
จึงจะเขา้ใจ และในขั้นตอนของการปฏิบัตินั้น บางกรณีตอ้งใช้การอธิบายควบคู่ไปกับการสาธิต 
หรือมีภาพประกอบเพื่อใหเ้ด็กออทิสติกเขา้ใจไดช้ดัเจนมากขึน้ 
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เทคนิค/วิธีการน าเขา้สู่บทเรียน 
  ครูมีวิธีการน าเขา้สู่บทเรียนหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคท่ีเคยใช้

หรือใชเ้ป็นประจ าแลว้ไดผ้ลส าเร็จ ไดแ้ก่ การทบทวนบทเรียน การซักถาม พดูคยุเกี่ยวกับเรื่องราว
ทั่วไป ท ากิจกรรมนันทนาการ/สนัทนาการ การรอ้งเพลง การเล่านิทานหรือเล่าเร่ืองราว ซึ่งเทคนิค
และวิธีการเหล่านีค้รูน ามาใชโ้ดยการประยุกต์ให้เขา้กับเด็กกลุ่มนั้น ๆ ผูว้ิจัยเห็นว่าครูสามารถ
น ามาปรบัใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อาจจะไม่ไดต้อบโจทย์ของเด็กออ    
ทิสติกทุก ๆ คน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนีส้ าหรบัสถาบันท่ีเป็นลักษณะการสอนพิเศษ
อาจจะไม่มีการน าเขา้สู่บทเรียน เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนของเด็กมีอย่างจ ากดั ครูจึงใหเ้วลา
เต็มท่ีในส่วนของการปฏิบัติงาน ในกรณีเช่นนีท้ าใหเ้ห็นมุมมองของการน าเขา้สู่บทเรียนอีกดา้น    
คือ ครูอาจจะไม่จ าเป็นต้องน าเข้าสู่บทเรียนแบบเต็มรูปแบบหรือใช้เวลานานเกินไป เพราะเด็ก
ออทิสติกนัน้มีขอ้จ ากันในหลาย ๆ ดา้น ครูอาจจะมุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิบติังานเพื่อใหเ้วลาเด็กไดฝึ้ก
ทกัษะทางศิลปะไดอ้ย่างเต็มท่ี  

 

การกระตุน้ความสนใจ 
ดว้ยการน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชก้ิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นการกระตุน้ความสนใจของเด็ก

ออทิสติกในส่วนหน่ึง ครูยังมีวิธีการอื่น ๆ ท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กออทิสติก อาทิ           
การใชท่้าทางในการสอนท่ีน่าสนใจ การใชถ้้อยค าและน า้เสียงท่ีมีการปรบัระดับเสียงตามความ
เหมาะสม การสอบถามความคิดเห็นเด็กแต่ละคน ใช้ส่ือการเรียนรูท่ี้น่าสนใจและหลากหลาย    
การแสดงบทบาทหรือการสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ การพาออกไปเรียนนอกสถานท่ี           
ซึ่งวิธีการขา้งต้นนั้นได้จากการสังเกตครูผูส้อน พบว่าเป็นวิธีท่ีได้ผล เด็กออทิสติกมีความสนใจ    
ในการเรียนค่อนขา้งดี โดยเฉพาะวิธีการท่ีเด็กตอ้งมีส่วนในการปฏิบัติหรือลงมือท าดว้ย เด็กจะมี
การต่ืนตัวมากเมื่อได้ลงมือท า ซึ่งการกระตุ้นความสนใจนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและส าคัญในการพัฒนา
ทกัษะทางดา้นศิลปะ เพียงแต่ตอ้งมีการกระตุน้ใหเ้หมาะสมกับเด็กไม่มากจนเกินไป หรือไม่นอ้ย
จนเกินไป ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของครู 

 

ส่ือ/อปุกรณ ์
จากการสงัเกตและท าการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัขอแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

1. ส่ือ ของเด็กออทิสติกนั้นส่วนใหญ่ครูจะใชเ้ป็นส่ือภาพ ส่ือของจริง ส่ือดิจิทัล 
วิดีทัศน์ ท่ีเกิดจากการท าด้วยตัวครูเอง ซึ่งค่อนข้างเหมาะสมสมต่อการเรียนรู ้และสามารถ
ตอบสนองเด็กออทิสติกไดเ้ป็นอย่างดี เพิ่มเติมในบางประเด็น ส่ือบางชิน้อาจจะมีความยากเกิน
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ศกัยภาพของเด็กบางคนท่ีจะเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจ ครูอาจจะตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ เขา้มาช่วย 
เพราะเด็กออทิสติกแต่ละคนนัน้มีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั 

2. วัสดุ อุปกรณ์ ครูส่วนใหญ่จะจัดเตรียมไว้ให้เด็กก่อนเริ่มเรียน ซึ่งเป็นวิธีท่ีดี 
โดยครูใหเ้หตุผล คือ เด็กออทิสติกแต่ละคนมีศักยภาพไม่เหมือนกัน ถา้ใหเ้ด็กจดัเตรียมเอง จะท า
ใหเ้กิดความวุ่นวายและท าใหเ้สียเวลาในการเรียนรู ้ครูตอ้งมาคอยช่วยจดัการ ดงันั้นการจัดเตรียม
ไว้ให้จึงเป็นวิธีท่ีง่ายและเหมาะสมส าหรบัเด็กกลุ่มนี ้แต่มีครูบางคนเห็นว่าเด็กควรมีส่วนร่วมใน
การจัดเตรียมอปุกรณ ์เพื่อท่ีเด็กจะไดเ้รียนรู ้และมีส่วนรว่มในการจัดการเรียนการสอน ผูว้ิจัยเห็น
ว่า เป็นวิธีท่ีดีเช่นกัน แต่ในกรณีนีจ้ะเหมาะสมกับเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะใน
ระดับดี มีความบกพร่องในระดับนอ้ยจึงจะไม่เกิดความวุ่นวายในชั้นเรียน  ทั้งสองวิธีการท่ีกล่าว
มาข้างตน้นั้น ในช่วงท้ายของการสอนครูจะให้เด็กท าความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้
เรียบรอ้ย ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม  

 

การสรา้งบรรยากาศ 
การสรา้งบรรยากาศในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกนั้น จากการสังเกตและ

วิเคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ผูว้ิจยัเห็นว่า บรรยากาศนัน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
สภาพแวดลอ้ม หมายถึง หอ้งเรียน พืน้ท่ี หรือสภาพแวดลอ้มท่ีใหเ้ด็กออทิสติกใชใ้น

การเรียนรูศิ้ลปะ ส่วนใหญ่จะเป็นหอ้งโล่ง มีเครื่องปรบัอากาศ โต๊ะเกา้อีจ้ัดวางห่างกนั มีมุมต่าง ๆ 
สีหอ้งเรียนไม่ฉูดฉาดหรือรุนแรง ไม่มีส่ิงเรา้ต่าง ๆ ท่ีจะเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก บางท่ีมีการ
ผสมผสานรว่มกบับรรยากาศของธรรมชาติ  

บรรยากาศท่ีถูกก าหนดขึน้ หมายถึง ส่วนท่ีครูจัดเพิ่มเติมขึน้เพื่อเสริมบรรยากาศ    
ในการเรียนรูศิ้ลปะ คือ เปิดเพลงท่ีเด็กชอบขณะสรา้งสรรคผ์ลงาน จัดกลุ่มการเรียนรู ้ท ากิจกรรม
นนัทนาการ เล่นเกม 

จากการสังเกต ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เด็กมีอารมณ์และเรียนรู้ศิลปะได้สนุกและ         
มีความสขุมากขึน้  
 

เนือ้หา 
 เนือ้หาท่ีใชใ้นการสอนแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 แบบ คือ เนือ้หาท่ีมาจาก

การก าหนดในหลักสูตรของโรงเรียนหรือหลักสูตรชาติ และเนือ้หาท่ีมาจากการก าหนดขึน้เอง        
ซึ่งเนื ้อหาทั้ง  2 นีเ้กี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะเหมือนกัน อาจจะแตกต่างกันในส่วนของระดับ      
ความยากง่าย และรายวิชาบางวิชาท่ีแตกต่างกัน และอีกส่ิงหน่ึงท่ีคล้ายกันคือ ครูไม่สามารถ    
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สอนเด็กออทิสติกได้โดยไม่มีการปรบัเนือ้หา เพราะส าหรบัตัวเด็กออทิสติกแต่ละคนนั้นมีความ
แตกต่างกัน ทัง้ดา้นความสามารถ ความสนใจ ความถนัดรวมถึงศักยภาพในดา้นต่าง ๆ ดังนั้น    
ครูจึงมีการปรบัเนือ้หาใหเ้หมาะสมกับลักษณะของเด็กออทิสติก อาจจะไม่ตอบโจทยส์ าหรบัเด็ก
ทกุ ๆ คน แต่ครูใชว้ิธีการดภูาพรวแลว้เด็กสามารถเรียนรูแ้ละปฏิบัติได ้กรณีท่ีเด็กมีความสามารถ
ระดบัดี ครูจะใชเ้นือ้หาและทกัษะท่ีมีความยากขึน้แต่ใชก้ารสอนเสริมเพิ่มเติม 

 

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีครูสอน เป็นกิจกรรมท่ีเขียนไวต้ามแผนการเรียนรู ้หรือตามก าหนดท่ีครู    

วางไว ้มีกิจกรรม วาดภาพธรรมชาติ วาดภาพสัตว ์ระบายสี ปะติดสรา้งสรรค ์ป้ันดิน ส่ือผสมและ
งานศิลปะสรา้งสรรค ์ซึ่งจากการสงัเกตเด็กออทิสติกสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไ้ดร้ะดับดี 
ประเด็นเพิ่มเติม เด็กออทิสติกมีความชอบหรือมีทักษะในการท างานท่ีไม่เท่ากัน เด็กบางคน
สามารถวาดภาพได้ แต่ระบายสีไม่ได้ หรือวาดภาพระบายสีไดแ้ต่ป้ันไม่ได ้ครูจึงต้องวิเคราะห์
ความสามารถของเด็กแต่ละคน และจัดกิจกรรมใหต้อบโจทยก์ับความสามารถของเด็กท่ีมีความ
หลากหลาย 

 

วิธีการและลกัษณะการถ่ายทอด 
ผูว้ิจยัแบ่งลกัษณะการถ่ายทอดความรูข้องครูออกเป็น 4 รูปแบบ 

1. ถ่ายทอดผ่านการพูด/อธิบายพรอ้มกับใช้ส่ือหรือภาพประกอบ เป็นลักษณะ
ของการอธิบายเนือ้หาความรู ้กิจกรรมท่ีปฏิบติัอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน พรอ้มดว้ยส่ือการเรียนรูใ้น
เร่ืองนัน้ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบ เพราะเด็กจะไดเ้ห็นภาพชดัเจนมากขึน้ จากนัน้จึงใหเ้ด็ก
ปฏิบติังานตามท่ีครูไดอ้ธิบาย 

2. ถ่ายทอดผ่านส่ือ วิดีทัศน์ เป็นลักษณะของการใชส่ื้อ วิดีทัศน์ในการอธิบาย
ความรูแ้ละวิธีการท างานใหเ้ด็กไดด้แูละฟัง ซึ่งวิดีทศันค์รูจะจดัท าขึน้เองหรือใชจ้ากท่ีมีผูเ้ผยแพรไ่ว้ 

3. ถ่ายทอดผ่านการพูด/อธิบายพรอ้มการสาธิต เป็นลกัษณะการอธิบายความรู้
และขัน้ตอนการปฏิบติังาน ควบคู่ไปกบัการสาธิต ซึ่งวิธีนีจ้ะเป็นการอธิบายไปทีละขัน้ตอนชา้ ๆ  

4. ถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติไปและอธิบายไปดว้ย เป็นการให้เด็กปฏิบัติงานไป
พรอ้มกบัครู โดยครูจะอธิบายความรูแ้ละขัน้ตอนทีละขัน้ตอน  

จากทั้ง 4 รูปแบบ ผู้วิจัย เห็นว่า มีความแตกต่างกันทั้งด้านวิ ธีการ เนื ้อหา 
รายละเอียด ส่ือ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสอนศิลปะเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าด้วย
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ประสบการณใ์นการสอนของครู ครูไดพ้ิจารณาแลว้ว่าวิธีการนีม้ีความเหมาะสมในการท่ีจะสอน
หรือถ่ายทอดใหเ้ด็กกลุ่มนี ้

 

การเขา้ถึงความรูค้วามสามารถของเด็ก 
 ด้วยเด็กออทิสติกมีวิธีการเรียนรูแ้ละรูปแบบการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน จากการ

สังเกตส่วนใหญ่จะเรียนรูไ้ด้ค่อนข้างดี ถึงแมว้่าการเรียนรูใ้นแต่ละเนือ้หาจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ    
ส่ิงส าคัญอยู่ ท่ีครูผู้สอนนั้นไม่ได้ใช้วิธีการในการถ่ายทอดความรูใ้นรูปแบบเดียว เพราะจาก
การศึกษาพบว่า เด็กออทิสติกจะสามารถเรียนรูไ้ด้ดีผ่านประสบการณ์ คือไม่ใช่แค่การฟัง        
อย่างเดียว แต่เด็กตอ้งได้สัมผัส ลงมือปฏิบัติ เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรูอ้ย่างรอบด้าน ดังนั้นเด็ก
ออทิสติกจึงสามารถถึงความรูไ้ด้ อาจจะไม่ครบถ้วนทัง้หมด ในส่วนความรูเ้ด็กออทิสติกอาจจะ    
จ าไม่ได ้แต่ในทกัษะท่ีไดป้ฏิบติัเด็กจะสามารถจ าไดดี้ 

 

การกระตุน้และการส่งเสริม 
การส่งเสริมและการกระตุน้นัน้ เป็นการท่ีครูแสดงออกซึ่ง การกระท า ค าพูด ท่าทาง 

รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถเรียนรูแ้ละปฏิบัติงานศิลปะไดดี้และสมบูรณ์
มากขึน้ จากการวิเคราะหแ์ละศึกษาขอ้มลู ผูว้ิจยัจดัแบ่งการกระตุน้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. กระตุ้นโดยใช้ค าพูด/ท่าทาง เป็นการใช้ค าพูดในเชิงบวก พูดสรา้งแรงจูงใจ         
ค าชมเชย อธิบาย ขยายความเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจนมากขึน้  

2. กระตุน้โดยบอกใหท้ า/ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมในกรณีท่ีเด็กไม่เขา้ใจในเนือ้หา 
รายละเอียด หรือวิธีการท างานศิลปะต่าง ๆ ครูสามารถใหค้ าแนะน าในการท างาน หรือบอกใหท้ า
ตามขัน้ตอน 

3. กระตุน้โดยการช่วยเหลือ เป็นวิธีการกระตุน้ท่ีครูจะมีบทบาทมาก นั่นคือครูตอ้งลง
ท าใหด้ ูหรือสาธิตบางส่วน เพื่อใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการท างานศิลปะท่ีมากขึน้ 

 

การเชื่อมโยงความรู/้การทบทวน 
 เด็กออทิสติกมีขอ้จ ากัดในดา้นมิติสัมพันธ์ นั้นหมายถึงเด็กออทิสติกไม่สามารถ

เชื่อมโยงมิ ติสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ก็ เช่นกัน เด็กจึงไม่สามารถมองเห็นมิ ติและ           
ความเชื่อมโยงของเนือ้หาเดิมและเนือ้หาใหม่ท่ีไดเ้รียนไป แต่เด็กออทิสติกจะอาศัยการจดจ าท่ีได้
ลงมือปฏิบัติ จากการสังเกตการณ์สอน ครูบางคนให้เด็กทบทวนความรูใ้นช่วงก่อนเรียนและ     
หลังเรียน ซึ่ งเป็น ส่ิงท่ี ดี ท่ีจะช่วยย ้าความเข้าใจให้ชัดมากขึ ้น  แต่ส่วนใหญ่ แล้วครูไม่ได้               
ใหค้วามส าคญัในจดุนี ้อาจเกี่ยวเน่ืองดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีขอ้จ ากดั เช่น เวลา จ านวนเด็ก  



  97 

การเสริมแรงทางบวก-ลบ 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การเสริมแรงทางบวก ได้แก่ ค าชม รางวัล ผลงาน โอกาส 

สรา้งบรรยากาศด้วยเพลง ใหเ้วลาพัก  การเสริมแรงทางลบ  ไดแ้ก่ แยกเด็กออกจากเพื่อนเมื่อมี
อาการโมโห ไม่ใหร้างวลักรณีท่ีเด็กไม่ท างาน ใหเ้ด็กอยู่ในพืน้ท่ีของตนเอง  

 

ปัญหาท่ีพบและวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก จากการสังเกตทั้งหมด พบว่าปัญหาต่าง ๆ       

เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะท าการสอน โดยผูว้ิจยัรวมเป็นปัญหากลุ่มใหญ่ ดงันี  ้
ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ได้แก่ พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์  ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ        

ไม่อยากเรียน สนใจสิ่งเรา้อย่างอื่น การแกไ้ขปัญหา ครูใชว้ิธีการแกไ้ขตามความเหมาะสมเป็นราย
กรณี เช่น ค่อย ๆ พดูคยุ  แยกเด็กออกจากเพื่อน  ใหเ้ด็กอยู่คนเดียวเพื่อระงบัอารมณ ์เป็นตน้ 

ปัญหาการควบคุมชั้นเรียน ได้แก่ เด็กมีจ านวนท่ีเกินกว่าการควบคุม ท าให้
ควบคมุชัน้เรียนยากและดแูลไม่ทั่วถึง การแกไ้ขปัญหา ครูจดัใหม้ีพี่เลีย้งช่วยดแูลเด็ก 

ปัญหาการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ จัดการเรียนรูไ้ม่เป็นไปตามท่ีวางแผน การแกไ้ข
ปัญหา ครูแกไ้ขตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในหอ้งเรียน มีการปรบัใหเ้หมาะสมและไม่ส่งผลต่อการ
เรียนรู ้

ปัญหาเร่ืองเวลา ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเรียน เวลาในการท างานของเด็ก 
การแกไ้ขปัญหา ปรบัใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีมี ในกรณีท่ีไม่เพียงพอมีการจดัสอนเสริมเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 2 การสงัเคราะหรู์ปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศลิปะของเด็ก      
ออทิสติกที่มีความสามารถพเิศษทางศลิปะ 

ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะส าหรับ               
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  

จากการศึกษาข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูล        
จากการสัมภาษณ์และการสังเกตผู้ เชี่ ยวชาญ  ครูศิลปะ ครูผู้ สอนศิลปะและครูพิ เศษ                    
ท่ีมีประสบการณด์า้นการสอนศิลปะในกลุ่มเด็กออทิสติก น ามาสู่การคิด วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
จึงไดรู้ปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทักษะทางศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางศิลปะ ซึ่งรูปแบบการสอน ฯ ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบ ดงันี ้
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1. หลกัการ 
หลกัการในท่ีนีห้มายถึง หลกัการ ทฤษฎี ความรูต่้างท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสอนศิลปะเด็ก

ออทิสติก ส าหรบัการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษนัน้ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่อง
ท่ีง่าย ครูผู้สอนทุกคนจะคิดเหมือนกันว่ายากกว่าการสอนเด็กปกติ ดังนั้นการสอนศิลปะเด็ก        
ออทิสติก ต้องอาศัยความรูเ้กี่ยวกับเด็กออทิสติก และความรูเ้กี่ยวกับการสอนศิลปะของเด็ก      
ออทิสติก ซึ่งส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะอาศยัฐานความรูเ้ดิมท่ีผสมผสานกบัประสบการณใ์นการท างาน
ท่ีมีระยะเวลานาน และใชซ้  า้ ๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน ซึ่งหากมองในมุมของการท างานปกติ 
สามารถท าได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีขับเคล่ือนความรู ้เข้าถึงความรูใ้หม่ ๆ ศึกษา 
เรียนรูอ้ย่างรอบด้าน ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีเสมือน          
มีพรสวรรค์ติดตัวเด็กมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน รวมถึงต้องศึกษาและค้นคว้าความรูอ้ยู่เสมอ
เกี่ยวกับ การสอนศิลปะทัง้ส าหรบัเด็กปกติและเด็กพิเศษ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ การจัดการเรียนรู้
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก  

 
2. ทศันคติ 

ทัศนคติถือ เป็ นจุด เริ่มต้น ท่ีส าคัญ ในการสอนศิลปะของเด็กออ ทิสติก ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ เพราะทศันคติจะแสดงถึงมมุมองของความคิดท่ีมีต่อการสอนและ
มีต่อเด็กออทิสติก ดงันั้น ทัศนคติท่ีควรเกิดในตวัครูผูส้อนควรเป็นไปในทิศทางบวกเสมอ พยายาม
จัดการกับความคิดในเชิงลบอันจะน าไปสู่ผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดขึน้ทั้งกับตัวผู้สอนและ           
ท่ีส าคญัคือเกิดผลกระทบต่อตวัเด็กออทิสติก   

- มองเด็กออทิสติกในมมุมองท่ีดี การสรา้งมมุมองท่ีดีไม่ใช่เรื่องยาก เร่ิมตน้จาก
การท าความเขา้ใจและเรียนรูเ้กี่ยวกบัเด็กออทิสติก ลองสมัผสัเด็กออทิสติกท่ีหลากหลายรูปแบบ 

- เปิดใจใหก้วา้ง และยอมรบัความสามารถในตัวเด็กออทิสติก พยายามเปิดใจ
ก่อนอันดับแรก เพราะหากครูผู้สอนปิดกั้นตนเองก็ไม่อาจท่ีจะก้าวต่อไปได้ ยอมรับในความ
แตกต่างของเด็กแต่ละบุคคลรวมไปถึงความสามารถท่ีหลากหลาย  

- รกั จริงใจ และเชื่อมั่น  การมอบความรกัไม่ใช่มอบเพราะความสงสาร แต่เป็น
การมอบดว้ยความจริงใจ อยากท่ีจะใหเ้ด็กออทิสติกไดพ้ัฒนาทกัษะทางศิลปะ พิสจูน ์คน้หาและ
เชื่อมั่นในตวัเด็ก 



  99 

- เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน 
เพราะเด็กออทิสติก ทุกคนไม่มีใครท่ีเหมือนกัน แต่โอกาสตอ้งเขา้ถึงเด็กทุกคนเท่า ๆ กัน เพื่อการ
พฒันาในกา้วต่อไป 

- ไม่มองเด็กในมุมมองของความสงสาร ทัศนคตินีม้ีส่วนส าคัญมาก เพราะผูค้น
ส่วนใหญ่จะมองเด็กออทิสติกว่าเป็นเด็กพิเศษ เป็นเด็กพิการ ช่วยเหลือดว้ยความสงสาร แต่ไม่ใช่
เลยครูผู้สอนต้องท าให้ทุกคนมองว่าเด็กกลุ่ม นี้ก็ เป็นเด็กปกติทั่ วไป  มีความ เท่าเทียม                     
มีความสามารถและมีศกัยภาพ   ในการเรียนรูแ้ละการใชช้ีวิต 

- มองขา้มจุดท่ีเป็นขอ้บกพร่องในตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขอ้บกพร่องท่ีติดตัวเด็กมา
ตัง้แต่เกิดหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ พยามแก้ไขข้อบกพร่องไปพรอ้มกับการพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะ   

- ไม่คาดหวังในตัวเด็กมากจนเกินไป  บางครั้งครูผู้สอนคาดหวังในตัวเด็ก        
ออทิสติกมากเกินไป สรา้งความกดดันใหก้ับตนเอง รวมถึงตัวเด็กด้วย ซึ่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้
ความกดดันนัน้ย่อมแสดงออกมาไม่ดี หรือไม่เต็มท่ี ก่อใหเ้กิดความรูสึ้กไม่สบายใจ เพราะผิดหวัง 
ดงันัน้ครูผูส้อนจึงไม่ควรคาดหวงัมากเกินไป  

- ไม่ปิดกั้นตนเอง หรือมองว่าเป็นเรื่องยากในการท่ีจะพัฒนาเด็กออทิสติก 
ครูผูส้อนหลายคนประสบกบัปัญหานี ้เพราะเกิดจากการปฏิบัติแลว้ไม่เห็นผลลพัธเ์สียที และยงัใช้
เวลาในการฝึกฝนนานกว่าปกติ จึงเกิดความท้อและไม่อยากท า ครูผู้สอนจึงต้องจัดการ             
กบัความคิดของตนเอง มองหาขอ้ดีของการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก และเสริมแรงใหก้บัตนเอง
เสมอ 
 

3. เป้าหมาย/จดุประสงค ์
 เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีก าหนดไว้เพื่ อแสดงถึงความรู้และทักษะทางด้านศิลปะ               

ท่ีครูผูส้อนคาดหวงัจะพฒันาใหเ้กิดขึน้ในตวัเด็กออทิสติก หรือจะเป็นในรูปแบบความมุ่งหมายใน
การสอน ซึ่งจะวางขอบข่ายเป็นแนวทางกว้าง ๆ เป้าหมายไม่ไดก้ าหนดผลท่ีจะเกิดขึน้ในตัวเด็ก
ออทิสติกในเชิงความรูแ้ละทักษะ หรือพฤติกรรมท่ีสังเกตไดจ้ากการสอน เป้าหมายเป็นจดุเร่ิมตน้
ในการท่ีวางแผนในการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็ก แต่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้รูรูว้่าการเรียนรูท่ี้คาดหวัง
ไวจ้ะเกิดขึน้หรือไม่ ดงันัน้ครูจะตอ้งท าเป้าหมายใหเ้ป็นจดุประสงคแ์ทน 

จุดประสงค์ จะเป็นไปตามตัวชีว้ัดของมาตรฐานการเรียนรู ้หรือตามเป้าหมายท่ีครู   
ตัง้ไว้ โดยจุดประสงค์จะบอกไว้อย่างชัดเจนท่ีสุดว่าเด็กออทิสติกต้องท าอะไรได้ ซึ่งการท างาน
ศิลปะของเด็กจะบอกไดท้นัทีว่าเด็กเกิดการเรียนรูห้รือไม่ การตัง้จดุประสงคท่ี์ชดัเจนจะน าไปสู่การ
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ประเมินผลการเรียนรูใ้นรูปแบบ   ท่ีเหมาะสม จุดประสงคจ์ะมีความเฉพาะเจาะจงในตัวเองเมื่อ
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ          

1) พฤติกรรมที่สงัเกตได ้ 
2) เงื่อนไขที่ก าหนดใหแ้สดงพฤติกรรม และ  
3) ระดบัความถกูตอ้งหรือเกณฑท่ี์ครูคาดหวงั  
ครูสามารถแยกจุดประสงคใ์หเ้ป็นขั้นตอนย่อย ๆ ของเด็กออทิสติกท่ีตอ้งอาศัย

เวลาในการฝึกทักษะศิลปะ โดยแจกแจงออกมาจากจดุประสงคท่ี์มีอยู่แลว้ ครูจะทราบว่าจะเลือก
ขัน้ตอนไหนมาสอนใหต้รงกบัความสามารถและความตอ้งการของเด็ก  

 
4. การวิเคราะหผ์ูเ้รียน 

การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งเกิดขึน้ในทุกรูปแบบการสอน ครูต้องศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กออทิสติกทุกคน และวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้เรียน      
ในการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษนั้น ต้องวิเคราะห์ภาพรวมของเด็ก
ทั้งหมด ได้แก่   ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านร่างกาย  ด้านสังคม                
ดา้นความสามารถและประสบการณ์การทางดา้นศิลปะ ความชอบ ความถนัด และขอ้บกพร่อง
หรือขอ้จ ากดัในตวัเด็ก ซึ่งการวิเคราะหผ์ูเ้รียนอย่างรอบดา้นจะน าไปสู่การวางแผนเพื่อจัดการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของเด็กออทิสติก              
แต่ละบุคคล 

 
5. หลกัสตูรและเนือ้หา 

หลกัสตูรและเนือ้หา ดา้นหลกัสตูร เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีหลกัสูตรเฉพาะของเด็ก
ออทิสติก มีเพียงหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรชาติ 
และเป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาส่วนใหญ่ใชห้รือน าไปปรบัใชใ้นการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ซึ่งหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 สามารถใชส้ าหรบัการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเด็กออทิสติกได ้และสามารถน าไปปรบัใช้
ร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีมีการจัดท าขึน้เฉพาะ เช่น หลักสูตรทางการแพทย์ หรือสหวิชาชีพอื่น ๆ 
โดยปรบัใหเ้หมาะสมกับเด็กออทิสติก โดยครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจว่า หลกัสูตร ถือเป็นหวัใจส าคัญของ
การเรียนการสอน ซึ่งต้องปรับจากท่ีมีอยู่ให้เหมาะสม และเด็กออทิสติกสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง  
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ดา้นเนือ้หา ตอ้งมีการปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กออทิสติก      
ท่ีมีความสามารถ  ทางศิลปะในระดับแตกต่างกนั โดยค านึงถึงส่ิงส าคญัคือ เด็กออทิสติกสามารถ
เรียนได ้ครูผูส้อนสามารถจดัเนือ้หาของเด็กออทิสติกได ้ดงันี ้

- ยึดเนือ้หาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด  
- ก าหนดเนือ้หาขึน้ใหม่ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพของเด็กออทิสติก 
- ก าหนดตามล าดบัเนือ้หาท่ีควรจะเรียนในทางศิลปะ  
- จดัเนือ้หาท่ีเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก หรือพืน้ฐานไปสู่ทกัษะเฉพาะทาง 
- จดัเนือ้หาใหเ้รียนรูเ้ป็นเร่ือง ๆ ตามถามถนดัหรือความชื่นชอบของเด็กออทิสติก 
 

6. กระบวนการจดัการเรียนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ จากการก าหนดเนือ้หาการเรียนรูน้ าไปสู่การจดัการเรียน

การสอนท่ีมีกระบวนการ ด้วยเด็กออทิสติกทุกคนมีความต้องการในการเรียนรูท่ี้ไม่เหมือนใคร 
ตามท่ี แบรร์ี เอ็ม. พริเซนต ์ได้กล่าวไว้ เด็กออทิสติกตอ้งการค าแนะน าและการสนับสนุนในการ
จัดการเรียนรูท่ี้เหมาะสม  โดยครูผูส้อนต้องเขา้ใจถึงความต้องการเพื่อช่วยให้การเรียนรูศิ้ลปะ      
มีทกัษะท่ีดีขึน้  

วางแผนการจัดการเรียนรูท่ี้พรอ้ม คลอบคุม และเตรียมการท่ีชัดเจน เหมาะสมกับ
ความสามารถและความต้องการของเด็ก ใชว้ิธีการสอนท่ีให้เด็กออทิสติกได้เรียนรูผ่้านรูปแบบ
หลายมิติ (Multimodal Fashion) คือเด็กได้เรียนรูผ่้านการสัมผัส ผสมผสานกับการได้มองเห็น      
มีประสบการณ์และไดล้งมือท า มีวิธีการถ่ายทอดความรูท่ี้น่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสนใจ
และความตอ้งการท าใหเ้ด็กเขา้ถึงความรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เลือกใชส่ื้อและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีความสอดคล้องกับการเรียนรู ้มีความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
แข็งแรง ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและลกัษณะของออทิสติก สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองหรือครู
อาจจะเป็นผูช้่วยในการใชส่ื้อนัน้ ๆ ส่วนของวสัดอุปุกรณน์ัน้ต้องมีการจดัเตรียมพรอ้ม ควรจัดใหม้ี
ทัง้รูปแบบใชเ้ฉพาะบุคคลและใชร้ว่มกนั วสัดอุปุกรณส์ามารถใชไ้ดอ้ย่างปลอดภยั ไม่เป็นอนัตราย 
ส่งเสริมทักษะทางศิลปะไดอ้ย่างเต็มท่ี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนการท าความสะอาด รกัษาและจัดเก็บ การเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรูศิ้ลปะ
เป็นไปตามแนวคิดของ Kear and Callaway (2000) ท่ีว่าการเรียนศิลปะเกี่ยวขอ้งกับทักษะทาง
ร่างกายและเทคนิคเฉพาะของการสรา้งสรรค์งานศิลปะท่ีต้องพัฒนาความเขา้ใจในการใชว้ัสดุ
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อุปกรณ ์ความคิดสรา้งสรรค ์แนวทางศิลปะ และยังสามารถใชว้ัสดุและงานศิลปะเป็นส่ือในการ
เรียนรูไ้ด ้ 

7. เทคนิคการสอน 
เทคนิคการสอนศิลปะ ท่ีเหมาะสมและไดร้บัการยอมรบัจากผู้ใชใ้นการสอนศิลปะ

เด็กออทิสติก ดงันี ้
- การสอนแบบ 3R (Routine  Repeat  Relaxation) 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบง่ายไปยาก 
- การฝึกฝน 
- การลงมือปฏิบติัจริง  
- สอนจากส่ิงท่ีเด็กชอบหรือสนใจ 
- สอนแบบเชื่อมโยงกิจกรรม 
- สอนแบบตวัต่อตวั 
- สอนแบบนิทรรศการ 
 

8. การสรา้งบรรยากาศ 
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ของเด็กออทิสติกการจัดบรรยากาศถือเป็น

หน่ึงปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ (สุนันทา เท่ียงตรง : 
online) โดยสภาพห้องเรียนท่ี เหมาะสมกับออทิสติกนั้น  ต้องมีความเหมาะสมในด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสังคม คือ เด็กออทิสติกตอ้งไดร้บัการยอมรบัเขา้ใจ ใหค้วามส าคัญจากเพื่อน
และครู จึงจะท าใหก้ารเรียนอย่างมีความสขุ และน าไปสู่การพฒันาทักษะทางศิลปะไดอ้ย่างเต็มท่ี  
ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพตอ้งเหมาะสมตัง้แต่ การจดัท่ีนั่ง แสงสว่าง อากาศ วสัดุอปุกรณ ์และ
อื่น ๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มท่ี และดา้นสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ตอ้งมี
การปรบัใหเ้ขา้กับลักษณะของตัวเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล  เพื่อท่ีจะช่วยให้เด็กมีโอกาสในการ
เขา้ถึงความรูแ้ละทกัษะทางดา้นศิลปะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั (แอนเดอรส์นั ฟราน
เซส  อี , 2557) ท่ี ว่ าในการจัดบ รรยากาศการเรียน รู้ศิลปะด้วยกิ จกรรมนันทนาการ                       
จัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้ครูไม่หันไปหาความสนใจอื่น ลดส่ิงเร้านอกห้องเรียน ก่อให้เกิด
บรรยากาศทางการเรียนท่ีอบอุ่นและมีความสุข 
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9. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้
เด็กออทิสติกทุกคนมีการเรียนรู ้วิธีการเรียนท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดปัจจัย

หลาย ๆ ด้าน ท่ีส่งผลต่อการเรียนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ โดยในกลุ่มเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษก็พบปัญหาและขอ้บกพรอ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้สรุปได ้ดงันี ้

1) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งทางรา่งกายและพฤติกรรม  
เด็กออทิสติกหลายคนมีปัญหาทางด้านร่างกายและพฤติกรรม ส่งผลใหเ้กิดผล

กระทบต่อการปฏิบติังานศิลปะและพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ โดยพฤติกรรมที่พบ ดงันี ้
  - เด็กออทิสติกบางคนจับดินสอหรือวัสดุอื่น ๆ ในแบบการก ามือ ซึ่งไม่

เหมือนกบัคนปกติทั่วไปจบั แต่เด็กจะสามารถวาดเขียน ระบายไดต้ามปกติ ครูผูส้อนควรพยายาม
ปรบัการจบัดินสอหรืออปุกรณใ์หถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

 - เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม มีอารมณ์
หงุดหงิด ไม่มีอารมณ์ท างาน ไม่ถูกใจ ไม่พอใจ โมโหง่าย บางครัง้รุนแรงถึงขั้นท าลายข้าวของ       
ซึ่งปัญหาส่วนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เด็กออทิสติกไม่ค่อยพัฒนา เน่ืองจากครูผู้สอนต้อง
รองรบักบัสภาพอารมณแ์ละพฤติกรรมที่หลากหลาย 

2) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งในการคิด 
 - เด็กออทิสติกไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราว หรือบูรณาการส่ิงต่าง ๆ     

เขา้ดว้ยกนั จึงท าใหน้กัเรียนสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมีความต่อเน่ือง หรือเชื่อมโยงกนัไม่ได้ 
 - เด็กออทิสติกไม่สามารถประยุกตก์ารเรียนรูจ้ากสถานการณ์หน่ึงไปสู่

สถานการณห์น่ึงได ้จึงเหมาะสมกบัการเรียนรูใ้นสถานการณจ์ริงและเรียนรูเ้ป็นเร่ือง ๆ  
 - เด็กออทิสติกบางคนมีขอ้จ ากัดและปัญหาในการคิดอย่างสรา้งสรรค์

และการจินตนาการ ขาดความคิดริเริ่ม ท าใหเ้ด็กวาดภาพจากการจดจ า หรือจากประสบการณ์     
ท่ีเคยพบเจอเป็นส่วนใหญ่ 

 - เด็กออทิสติกไม่สามารถจัดระบบความคิด หรือเรียงล าดับการท างาน 
หรือล าดับความส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถท างานในงานท่ีมีหลายล าดับขั้นตอน และ        
มีความซบัซอ้น 

3) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งในการรบัรู ้
 - เด็กออทิสติกจะเลือกสนใจเฉพาะบางส่ิง หรือในส่ิงท่ีตนเองชอบมาก

จริง ๆ โดยเฉพาะในทางศิลปะ เด็กชอบส่ิงใดจะท าส่ิงนั้นอยู่ซ  า้ ๆ ไม่เปิดรับการท าส่ิงใหม่ ๆ        
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แต่ครูผูส้อนสามารถช่วยให้นักเรียนขยายความสนใจของตนเองได ้แต่ต้องอาศัยระยะเวลานาน
กว่าปกติ 

 - เด็กออทิสติกสามารถสังเกตรายละเอียดได ้เน่ืองจากมีความสามารถ
ในการจ าค่อนขา้งดี แต่เด็กจะไม่เขา้ใจว่ารายละเอียดนัน้ส าคญัหรือมีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 - เด็กออทิสติกบางคนแสดงออกมากกว่าปกติ เวลาต้องการส่ิงใด เช่น 
ค าชม รางวลั ซึ่งเด็กจะท าพฤติกรรมลกัษณะเดิมซ า้ ๆ  

4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 - ครอบครัวถือเป็นส่วนส าคัญ ท่ีจะมี ส่วนในการช่วยพลักดันและ

สนับสนุนความสามารถท่ีเด็กออทิสติกมี หากครอบครัวไม่ให้โอกาสหรือปิดกั้นความสามารถ    
เด็กออทิสติกก็จะหมดโอกาสท่ีจะพฒันา 

 - ครูผูส้อนตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของเด็ก และตอ้งเป็นทุก ๆ อย่าง เพราะครู
ถือเป็นเสาหลกัในการส่งเสริมความสามารถและทกัษะทางดา้นศิลปะใหเ้ด็กออทิสติกไดพ้ัฒนาใน
ล าดบัท่ีสงูขึน้ 

 - เพื่อนและผูค้นรอบขา้ง ตอ้งคอยใหก้ารสนับสนุน ช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ 
ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ เพื่อเสริมพลงัใหเ้ด็กออทิสติกไดก้า้วไปดว้ยความมั่นใจ 

10. การวดัและประเมินผล 
การวัด ประเมินผล และการติดตามความก้าวหน้า เป็น ส่ิงหน่ึงท่ี จะพัฒนา

ความกา้วหนา้ทางดา้นทกัษะศิลปะของเด็กออทิสติก ซึ่งการวัดและประเมินผลของเด็กออทิสติก
จะต่างจากการวัดผลของเด็กปกติ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสามารถท่ีแตกต่างกันไปของเด็กออทิสติก
แต่ละคน การวัดผลความสามารถทางศิลปะอาจจะก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรูห้รือ
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  มีหลกัการในการวดัและประเมินผล 3 ขัน้ ดงันี ้

1) วัด ประเมินผลในทุกกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ        
เพื่อประเมินความพรอ้มและความรูพ้ืน้ฐานของเด็ก แลว้น าไปวางแผนการจัดกิจกรรมใหม้ีความ
เหมาะสมในแต่ละรายกิจกรรม 

2) วัด ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังสิน้สุดการพัฒนาทักษะศิลปะ เพื่อให้
ทราบความกา้วหนา้ในการเรียนของเด็กและน าไปปรบัปรุงการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมมากขึน้ 

3) วดั ประเมินผลการจดักิจกรรม ใหด้ าเนินทกุขัน้ตอนของการจดักิจกรรมเพื่อดู
ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของเด็กออทิสติก  
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โดยการประเมินตามหลักการนั้น จะตอ้งค านึงถึงระดับสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน 
และพัฒนาการของเด็ก เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตและบันทึกข้อมูล              
การประเมินตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรงกับตัวเด็ก การประเมินผลจากสภาพควรเนน้ใหเ้ด็กออทิสติก
ไดแ้สดงออกทางศิลปะตามความถนดัอย่างสรา้งสรรค ์ และผลจากการประเมินของเด็กนั้นเป็นผล
จากการจดัการเรียนการสอนของครู 

 
11. การส่งเสริมและสรา้งความรว่มมือในการพฒันาทกัษะทางศิลปะ 

การส่งเสริมและสรา้งความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางศิลปะ มีวิธีการส่งเสริม
และสรา้งความร่วมมือท่ีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับบริบทของหน่วยงาน สถานศึกษา ครูผูส้อน
และนกัเรียน ในท่ีนีข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสรา้งความร่วมมือเพื่อส่งทักษะทางศิลปะ
ในเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ ดงันี ้

แนวทางการส่งเสริม 
- ส่งเสริมกิจกรรมในหอ้งเรียน ให้เด็กออทิสติกได้เรียนรูผ่้านกิจกรรมศิลปะ        

ท่ีหลากหลาย เพื่อค้นหาความถนัดท่ีแท้จริง เมื่อเด็กค้นหาความสามารถของตนเองเจอแล้ว 
ครูผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางศิลปะใหเ้ด็ก
ออทิสติกมีทกัษะท่ีสงูขึน้ 

- ส่งเสริมด้วยกิจกรรมภายนอก โดยจัดให้มีการเรียนรูห้รือท ากิจกรรมนอก
หอ้งเรียน เพื่อใหน้ักเรียนไดม้องเห็นมุมมองและผูค้นใหม่ ๆ และเจอสถานท่ีท่ีแตกต่าง ซึ่งจะช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหก้ับเด็กออทิสติกไดม้ากขึน้ และท าใหเ้ด็กรูสึ้กต่ืนตัวมากกว่าการนั่งเรียน
หรือนั่งฝึกฝนในหอ้งเรียน 

- ส่งเสริมนอกเวลาเรียน ควรจัดให้มีการเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนของเด็ก     
ออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กมีความพรอ้มในการฝึกฝน เพราะหากอาศยัเวลาเฉพาะ
ในช่วงการเรียนปกติ ครูผูส้อนจะมีเวลาอย่างจ ากดั และตอ้งใหเ้วลากบัเด็กทกุคนในหอ้งเท่า ๆ กัน 
ดงันัน้การสอนเสริมนอกเวลา จะเป็นส่วนช่วยใหน้กัเรียนพฒันาไดเ้ร็วขึน้  

แนวทางการสรา้งความรว่มมือ 
     ความร่วมมือภายใน : เป็นการสรา้งความร่วมมือในหน่วยงาน หรือ

สถานศึกษาท่ีเด็กออทิสติกศึกษาอยู่ โดยสร้างความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้สอนและ            
ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้การส่งเสริมความสามารถทางศิลปะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ระดับนโยบาย เมื่อเกิด
นโยบายท่ีชัดเจน ผู้สอนและผู้ปฏิบัติก็จะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่ างเหมาะสมและเต็มท่ี         
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การสรา้งความรว่มมือในระดบัภายใน ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะบุคลากรท่ีอยู่ภายในเท่านัน้ แต่ยังรวม
ไปถึงผูป้กครองและผู้ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกับเด็ก และนักสหวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายท างาน
รว่มกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ก็น าไปสู่แนวทางในการพัฒนาความสามารถทางศิลปะท่ีชดัเจน 
ท าใหเ้ด็กออทิสติกเกิดการพฒันาไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ  

     ความร่วมมือภายนอก : นอกจากความร่วมมือภายในหน่วยงาน             
มีความส าคญัแลว้ การสรา้งความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกก็ส าคัญเช่นกัน เห็นไดจ้ากสงัคม
ปัจจุบันท่ีมีทั้งภาครฐัและภาคเอกชนช่วยกันขับเคล่ือนประเทศใหก้า้วไปสู่การพัฒนา ดังนั้นการ
ส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกก็เช่นกัน หากไดร้บัความรว่มมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งไม่จ  าเป็นต้องเป็นหน่วยงานทางด้านศิลปะหรือวัฒนธรรมเท่านั้น ความร่วมมือ          
ท่ีเกิดขึน้ในส่วนนีจ้ะน าไปสู่การขยายโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถ ขยายภาพลักษณ์
ของเด็กออทิสติก พรอ้มทัง้ส่งเสริมความสามารถของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษใหก้า้ว
ไปต่อในระดบัท่ีสงูขัน้ เด็กจะเกิดความมั่นใจ ภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุในการแสดงออก และ
เชื่อว่าชีวิตต่อไปของเด็กออทิสติกกลุ่มนีจ้ะมีแต่ส่ิงดีและกา้วหนา้ สามารถยืนอยู่ในสังคมไดอ้ย่าง
ภาคภมูิในฐานะพลเมืองคนหน่ึง 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมนิประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะ                    
เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสตกิที่มีความสามารถพเิศษทางศลิปะ 

สามารถสรุปผลการประเมินประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะ             
เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ มีผลการประเมิน 
ดงันี ้

ตาราง 3  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะทางศิลปะ
ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

ความคิดเห็น �̅� S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 1 2 3 
1. องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน มี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการ
พฒันาทกัษะศิลปะ 

4.1 4.9 4.7 4.5 0.41 มากท่ีสดุ 

     1. หลกัการ 4 5 4 4.3 0.57 มาก 
     2. ทศันคติ 5 5 5 5 0 มากท่ีสดุ 
     3. เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์ 4 5 5 4.6 0.57 มากท่ีสดุ 
     4. การวิเคราะหผ์ูเ้รียน 4 4 5 4.3 0.57 มาก 
     5. หลกัสตูรและเนือ้หา 4 5 5 4.6 0.57 มากท่ีสดุ 
     6. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 4 5 5 4.6 0.57 มากท่ีสดุ 
     7. เทคนิคการสอน 4 5 4 4.3 0.57 มาก 
     8. การสรา้งบรรยากาศ 5 5 5 5 0 มากท่ีสดุ 
     9. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้ 4 5 4 4.3 0.57 มาก 
     10. การวดัและประเมินผล 4 5 4 4.3 0.57 มาก 
     11. การส่งเสริมและสรา้งความรว่มมือ                  
ในการพฒันาทกัษะทางศิลปะ 

4 5 4 4.3 0.57 มาก 

2. รูปแบบการสอนสอดคลอ้งต่อการ
พฒันาทกัษะศิลปะในเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

4 5 4 4.3 0.57 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาการสอนถกูตอ้งและเหมาะสม 3 5 5 4.3 1.15 มาก 
4. รูปแบบการสอน สะทอ้นแนวทางในการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีหลากหลาย 

4 4 4 4 0 มาก 

5. รูปแบบการสอนเหมาะสมต่อการ
น าไปใชจ้ริง 

5 5 5 5 0 มากท่ีสดุ 

รวมเฉลี่ย    4.48 0.32 มาก 
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จากตาราง แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ พบว่า 

ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการสอน อยู่ในระดบัมาก โดยวิเคราะหเ์ป็นรายดา้นไดด้งันี ้ 
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน ทัง้ 11 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

ต่อการพฒันาทกัษะศิลปะ ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย 4.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 โดย
ประเด็น หลักการ การวิเคราะห์ผูเ้รียน เทคนิคการสอน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้  การวัดและ
ประเมินผล และการส่งเสริมและสรา้งความรว่มมือในการพฒันาทกัษะทางศิลปะ อยู่ในระดับมาก 
และประเด็น ทศันคติ เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์หลักสตูรและเนือ้หา กระบวนการจัดการเรียนรู ้และ
การสรา้งบรรยากาศ อยู่ในระดับดีมาก จากการวิเคราะหพ์บว่าองคป์ระกอบทัง้ 11 องคป์ระกอบ   
มีความคลอบคุมและเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็น สามารถใชไ้ดใ้นการพัฒนาทักษะศิลปะของเด็ก
ออทิสติก อาจจะมีบางประเด็นท่ีตอ้งการการเติมเต็มใหม้ีความสมบูรณ ์

รูปแบบการสอนสอดคลอ้งต่อการพัฒนาทักษะศิลปะในเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางศิลปะ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย 4.3 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ดว้ยรูปแบบ
การสอนเกิดจากการสังเคราะหอ์งคป์ระกอบต่าง ๆ อย่างรอบดา้น ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัการสอน
ศิลปะเด็กออทิสติกโดยตรง ท าใหรู้ปแบบมีความสอดคลอ้งต่อการพฒันา 

เนือ้หาการสอนถูกต้องและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.3 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.15 ด้วยเนื้อหาเกิดจากการกลั่นกรองความรู้ ความช านาญ เชี่ยวชาญและ
ประสบการณต่์าง ๆ ท าใหเ้นือ้หามีความเหมาะสม แต่อาจจะตอ้งเพิ่มเติมบางประเด็นเพื่อใหเ้กิด
ความสมบูรณใ์นดา้นเนือ้หา 

รูปแบบการสอน สะทอ้นแนวทางในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีหลากหลาย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 ดว้ยรูปแบบการสามารถสะทอ้นแนวทางได้
ในระดับทางตรง เน่ืองจากเป็นการพัฒนารูปแบบขึน้มาเพื่อกลุ่มเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษโดยเฉพาะ จึงท าใหแ้นวทางค่อนขา้งชดัเจน 

รูปแบบการสอนเหมาะสมต่อการน าไปใชจ้ริง อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 ดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญมองว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช ้ซึ่ง
รูปแบบการสอนจะเป็นแนวทางหรือชีน้  า ขึน้อยู่กบัผูท่ี้น าไปใช ้จะประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาทักษะ
ศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างไร 
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ภาพประกอบ 3  Model : รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะทางศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก             
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษารูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ เพื่อศึกษารูปแบบการสอนศิลปะ ความมุ่งหมายของงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาทักษะศิลปะทางศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  โดยสรา้ง
รูปแบบการสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ โดยการใชข้อ้มูลจาก      
ผูเ้ชี่ยวทางการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก ครูศิลปะ ครูผูส้อนศิลปะ และครูพิเศษ จ านวน 8 คน    
ท่ีสามารถตอบค าถามการสัมภาษณไ์ดอ้ย่างลุ่มลึกและครบถว้น ผูว้ิจยัเลือกใชร้ะเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยมุ่งเน้น
ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบ 2 ชั้น และการน าเสนอผล
การศึกษา การสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าจากการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

  
สรุปผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะส าหรับ เด็กออทิสติก                   

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
ผลการวิจยัพบว่า  สภาพทั่วไปของการสอนศิลปะส าหรบัเด็กออกทิสติก ครูส่วนใหญ่

มีความรู ้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนศิลปะ สามารถจดัการเรียนการสอน
ศิลปะได้ดี มีความช านาญในการสอน แต่บางส่วนอาจจะยังขาดความพรอ้ม ด้านการส่ือสาร        
ใชก้ารส่ือสารท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเด็กออทิสติก คือใชค้ าพูดท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน ไม่ซับซอ้น
และไม่เป็นทางการมากเกินไป และใช้การส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาพ ส่ือ สีหน้า
ท่าทาง ซึ่งสามารถส่ือสารกับเด็กออทิสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นเทคนิคและวิธีการน าเขา้สู่
บทเรียน ครูใช้เทคนิคและวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนในรูปแบบปกติ คือเป็นวิธีท่ีใช้เป็นประจ า           
ครูส่วนใหญ่ไม่เนน้การน าเขา้สู่บทเรียนของเด็กออทิสติก ใชเ้ป็นรูปแบบง่าย ๆ ไดแ้ก่ การพูดคุย
เร่ืองทั่วไป ทบทวนบทเรียน กิจกรรมนนัทนาการ เล่านิทาน/เล่าเร่ืองราว และใชเ้วลาไม่นาน ซึ่งเด็ก
มีการตอบรบัดี มีส่วนรวมในการท ากิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน แต่ไม่สามารถใช้ได้กับเด็กทุกคน 
ดา้นการกระตุน้ความสนใจ ครูกระตุน้ความสนใจไดเ้ป็นอย่างดีและเหมาะสม สามารถท าใหเ้ด็ก
ออทิสติกเกิดความสนใจในการน าเข้าสู่บทเรียน และการเรียนรู้  ไม่หลุดออกไปอยู่ในมุม           
ของตนเอง ครูใช้กระตุ้นด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ท่าทางในการสอนท่ีสามารถเรียกความสนใจ 
ถอ้ยค าและน า้เสียงมีการปรบัระดบัเสียงตามความเหมาะสม ใชส่ื้อการเรียนรู ้แสดงบทบาทสมมติ 
และกระตุ้นด้วยการตอบค าถาม  ด้านส่ือ  ครูใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย         
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แต่เด็กไม่สามารถใช้หรือเรียนรูส่ื้อนั้นได้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้น าในการใช้ส่ือ ส่ือท่ีเด็กสามารถ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ ส่ือภาพ ส่ือของจริง ส่ือดิจิทัลและวิดิทัศน ์เพราะเด็กสามารถ
เรียนรูผ่้านการสมัผสัหลาย ๆ ดา้น และดา้นอุปกรณ ์ครูตอ้งจดัเตรียมวัสดอุปุกรณใ์หพ้รอ้ม เพื่อให้
เด็กมีเวลาในการเรียนรูแ้ละการฝึกทักษะศิลปะไดอ้ย่างเต็มท่ี และครูตอ้งใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาท าความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์  ด้านการสรา้งบรรยากาศ ครูมีการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อมให้มีความพรอ้มทุก ๆ ด้าน จัดพืน้ท่ีเป็นระเบียบ สะอาด สะดวก และปลอดภัย 
นอกจากนีค้รูยังตอ้งจัดบรรยากาศเพื่อเสริมการเรียนรู ้ดว้ยการเปิดเพลง เล่นเกมและท ากิจกรรม
นันทนาการ เด็กเกิดความสนุกสนานและเรียนรูด้ว้ยความสุข ดา้นเนือ้หาครูส่วนใหญ่มีการปรบั
เนือ้หาเพื่อใหเ้หมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของผูเ้รียน เด็กสามารถเรียนรูไ้ดใ้นระดับ
เนื้อหาท่ีใกล้เคียงกันเท่านั้น กรณี เด็กท่ีมีศักยภาพสูงครูจะต้องจัดสอนนอกเวลาเพิ่มเติม           
ด้านกิจกรรม ครูมีการด าเนินการกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ เป็นลักษณะกิจกรรมการวาดภาพ 
ระบายสี ป้ัน และส่ือผสม เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูวางแผน แต่แตกต่างกนัท่ีศักยภาพ
และทักษะในการท างาน  ดา้นการถ่ายทอดความรู ้ครูมีวิธีการถ่ายทอดความรูท่ี้ชัดเจน สามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกบัลกัษณะของเด็กออทิสติก ดา้นการเขา้ถึง
ความรู้ ความสามารถของเด็กออทิสติก  เด็กไม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้เหมือนกันทุกคน             
แต่โดยรวมสามารถเรียนรูไ้ดดี้ อาศยัการจดจ าจากการปฏิบติังานศิลปะ ดว้ยเด็กออทิสติกมีวิธีการ
เรียนรูแ้ละรูปแบบการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน  ครูจึงตอ้งค านึงถึงความสามารถของเด็กเป็นส าคัญ 
ดา้นการกระตุน้และการส่งเสริม ครูมีการกระตุน้เด็กออทิสติกในหลายระดับ ตัง้แต่ระดับการใช้
ค าพดู ท่าทาง และการช่วยลงมือท า การส่งเสริมผูเ้รียนครูเนน้การส่งเสริมเป็นรายบุคคล พิจารณา
ตามศักยภาพและความสามารถในตวัเด็กแต่ละคน ส่งเสริมใหเ้หมาะสมกับความถนัดและความ
ชื่นชอบของเด็ก ดา้นการเชื่อมโยงความรู/้การทบทวน เด็กออทิสติกไม่สามารถเชื่อมโยงความรูเ้ก่า
และความรูใ้หม่ รวมถึงประสบการณ์จากการเรียนรู ้และไม่เข้าใจมิติสัมพันธ์ ครูจึงใช้วิธีการ
ทบทวนความรูซ้  า้ ๆ ใหเ้ด็กสามารถจ าส่ิงท่ีได้เรียนไปได ้ด้านการเสริมแรง ครูใชว้ิธีการเสริมแรง
ทางบวกเป็นส่วนใหญ่ และเสริมแรงทางลบ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ด้านปัญหาและการแกไ้ข
ปัญหา ครูพบปัญหาในการสอนท่ีแตกต่างกัน ปัญหาหลักจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเด็ก ปัญหา   
ในการเรียนรู ้และปัญหาเร่ืองของเวลา ซึ่งครูสามารถด าเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสม  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการสอนศิลปะ เพื่ อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติก ท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางศิลปะ มีองค์ประกอบส าคัญ  11 องค์ประกอบ คือ  1) หลักการ               
2) ทัศนคติ  3) เป้าหมาย/จุดประสงค์  4) การวิ เคราะห์ผู้เรียน  5) หลักสูตรและเนื้อหา                 
6) กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 7) เทคนิคการสอน  8) การสรา้งบรรยากาศ  9) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู ้ 10) การวัดและประเมินผล  11) การส่งเสริมและสรา้งความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะ 

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ อยู่ในระดบั ดี 

อภิปรายผล 
ผลการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติก              

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ อภิปรายได ้ดงันี ้
รูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางศิลปะ ท่ีผูว้ิจยัสงัเคราะหข์ึน้ มีความเหมาะสม (X = 4.48, S.D. = 0.32) อยู่ในระดบัมาก 
ทั้งนี ้อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง มี
ความถูกต้องเหมาะสม มีกรอบแนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน นิยาม
เฉพาะ กลุ่มเป้าหมายของรูปแบบการสอน และองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการสอน 11 
องคป์ระกอบ ท่ีแสดงถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีมีความเป็นไดจ้ริงในการสอน และมีภาพรวมเหมาะสมต่อ
การน าไปใช ้มีองคป์ระกอบส าคัญท่ีเหมาะสมและชดัเจน สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2554) 
(อ้างใน (ช่อทิพย์ จันทรา , 2560))  ท่ีกล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการสอนต้องผ่านการจัด
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนใหเ้ป็นระบบ โดยค านึงถึงแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวขอ้ง 
อีกตอ้งจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนใหม้ีความสัมพันธก์ัน มีการลงมือปฏิบัติอย่าง
เป็นขัน้ตอนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ดังนั้น การพฒันารูปแบบการสอนจึงมีคุณภาพส่งผล
ใหรู้ปแบบการสอนมีความน่าเชื่อถือเพราะมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ 

องค์ประกอบ ท่ี 1 หลักการ เป็นส าคัญของรูปแบบการสอนท่ีเป็นลักษณะของ
หลักการทางวิชาการ ทฤษฎี ความรูต่้าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก การสอนศิลปะเด็ก        
ออทิสติก เพื่อสรา้งความเขา้ใจ สรา้งองคค์วามรู ้และเป็นพืน้ฐานส าหรบัการสอนศิลปะของเด็ก
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ออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ ท าใหค้รูผูส้อนเกิดความมั่นใจในการน าความรู ้ทฤษฎี มาปรบัใช ้
และผนวกเขา้กบัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม จนเกิดเป็นความรูใ้หม่  

องค์ประกอบ ท่ี 2 ทัศนคติ จะชีน้  าใหเ้ห็นมุมมองของความคิดท่ีเหมาะสม และ
สมควรเกิดขึน้ในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ โดยจะชีใ้หเ้ห็น
พืน้ฐานของความคิดและความคิดในเชิงลึกท่ีควรค่าต่อการปฏิบติั 

องคป์ระกอบ ท่ี 3 เป้าหมาย/จุดประสงค ์จะบอกแนวจากการก าหนดเป้าหมาย
หรือจุดประสงคซ์ึ่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน โดยเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีก าหนดไวเ้พื่อแสดงถึงความ รู้
และทกัษะทางดา้นศิลปะ ท่ีครูผูส้อนคาดหวงัจะพฒันาใหเ้กิดขึน้ในตวัเด็กออทิสติก หรือจะเป็นใน
รูปแบบความมุ่งหมายในการสอน ซึ่งจะวางขอบข่ายเป็นแนวทางกวา้ง ๆ เป้าหมายไม่ไดก้ าหนด
ผลท่ีจะเกิดขึน้ในตัวเด็กออทิสติกในเชิงความรูแ้ละทักษะ หรือพฤติกรรมท่ีสังเกตไดจ้ากการสอน  
ส่วนจุดประสงค ์จะเป็นไปตามตัวชีว้ัดของมาตรฐานการเรียนรู ้หรือตามเป้าหมายท่ีครูตัง้ไว ้ โดย
จดุประสงคจ์ะบอกไวอ้ย่างชดัเจนท่ีสดุว่าเด็กออทิสติกตอ้งท าอะไรได ้ซึ่งการท างานศิลปะของเด็ก
จะบอกไดท้ันทีว่าเด็กเกิดการเรียนรูห้รือไม่ การตัง้จุดประสงคท่ี์ชัดเจนจะน าไปสู่การประเมินผล
การเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม 

องคป์ระกอบ ท่ี 4 การวิเคราะหผ์ูเ้รียน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูชัน้ตน้เกี่ยวกับ
ตัวเด็กออทิสติกอย่างรอบด้าน เป็นรายบุคคล ซึ่งข้อมูลจะแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถ 
พัฒนาการ ความสามารถ ความถนัด ภูมิหลังของเด็ก รวมถึงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ท่ีลว้นมีส่วน
ส าคัญประกอบการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การจัดแนวทางการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กรายบุคคล 

องคป์ระกอบ ท่ี 5 หลักสูตรและเนือ้หา หลักสูตรและเนือ้หาถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการจดัการเรียนการสอน ในองคป์ระกอบนีจ้ะชีใ้หเ้ห็นถึงลักษณะท่ีแตกต่างของ 2 ส่วน ซึ่งไม่
จ  าเป็นเสมอไปว่าการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกต้องใช้หลักสูตรหรือเนือ้หารูปแบบเดียวกัน 
ขึน้อยู่กับบริบทและความเหมาะสม ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดการและการปรบัใชใ้หเ้กิดความ
ยืดหยุ่นภายใตค้วามเหมาะสมและเป็นไปไดจ้ริง 

องค์ประกอบ ท่ี 6 กระบวนการจัดการเรียนรู ้เป็นช่วงของการด าเนินการท่ีเกิด
จากการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ โดยองคป์ระกอบท่ี 6 จะให้แนวทางในการด าเนินการ การ
วางรูปแบบการจัดการเรียนรู ้5 ขั้นตอน และการวางแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีความพรอ้ม สามารถ
ปรบัใชใ้นการพฒันาทกัษะศิลปะ ของเด็กออทิสติกไดอ้ย่างเหมาะสม 
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องค์ประกอบ ท่ี 7 เทคนิคการสอน ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ศิลปะ ของเด็กออทิสติก เพราะเทคนิคการสอนจะช่วยกระตุน้และส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู ้
และมีส่วนในการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็ก เทคนิคการสอนท่ีไดร้บัการเสนอ จึงเป็นเทคนิค  
ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้มีประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติกท่ีปฏิบัติงานในบริบท        
ท่ีแตกต่างกนั แต่ใชเ้ทคนิคเหล่านีค้ลา้ยกนั 

องคป์ระกอบ ท่ี 8 การสรา้งบรรยากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการท่ีจะส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรูท้างศิลปะ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงล าดบัแรก ๆ เน่ืองจาก
เด็กมีวิธีการในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างและมีความเศษท่ีไม่เหมือนกับเคนอื่น ดังนัน การสร้าง
บรรยากาศ จะสะทอ้นวิธีการจดัการและการเตรียมความพรอ้มของครู สอดคลอ้งกบั (แอนเดอรส์ัน 
ฟรานเซส อี , 2557) ท่ีว่าในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะด้วยกิจกรรมนันทนาการ               
จัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้ครูไม่หันไปหาความสนใจอื่น ลดส่ิงเร้านอกห้องเรียน ก่อให้เกิด
บรรยากาศทางการเรียนท่ีอบอุ่นและมีความสขุ 

องคป์ระกอบ ท่ี 9 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่  
ปัจจัยดา้นความบกพร่องทางร่างกายและพฤติกรรม ปัจจัยดา้นความบกพร่องในการคิด ปัจจัย
ดา้นความบกพร่องในการรบัรู ้และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยจะชีใ้หเ้ป็นสาเหต ุ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและรบัมือกบัสถานการณท่ี์อาจจะ
เกิดขึน้ 

องคป์ระกอบ ท่ี 10 การวดัและประเมินผล รวมไปถึงการติดตามความกา้วหนา้ 
ถือเป็นขัน้ส าคัญท่ีจะแสดงใหเ้ป็นว่าเด็กออทิสติกเกิดการพัฒนาทักษะทางดา้นศิลปะในระดบัใด 
หรือทิศทางใด ซึ่งการวัดและประเมินผลสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบ แต่ส าหรับกลุ่มเด็ก       
ออทิสติก มีหลักการในการวัดและประเมิน 3ขั้น ซึ่งมีความคลอบคลุมและใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวดัและประเมินผลอย่างมีคณุภาพได ้

องค์ประกอบ ท่ี 11 การส่งเสริมและสรา้งความรว่มมือในการพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะ แบ่งออกเป็น แนวทางการส่งเสริมและแนวทางการสรา้งความร่วมมือ ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็น
รายละเอียดในการปฏิบติั อนัจะน าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาทกัษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีเกิด
จากความรว่มมือของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้ง 

รูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางศิลปะมีองคป์ระกอบ 11 องคป์ระกอบนั้น สอดคลอ้งกับ (ปริญญ์ ทนันชัยบุตร, 2552)   
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ท่ีไดม้ีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย  
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กรอบแนวคิด  2) วัตุประสงค์ของรูปแบบ 3) ข้อก าหนด 4) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบด้วย 4.1 ขั้นเตรียมความพรอ้ม 4.2 ขั้นพัฒนาการคิด ประกอบดว้ย   
3 ขัน้ตอนย่อยคือ 4.2.1 การจุดประกาย 4.2.2 การรวบรวม ความคิด 4.2.3 การประเมินทางเลือก 
4.3 ขัน้ปฏิบัติประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนย่อยคือ 4.3.1 การสรา้งสรรคผ์ลงาน 4.3.2 การทบทวน 4.4 
ขัน้ประเมิน 5) การเตรียมการส าหรบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้6) องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม
การเรียนรูท้ัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ 7) บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน  และ
สอดคลอ้งกับ (ณัฎฐกาญจน ์อนันทราวัน, 2561) ท่ีไดพ้ัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูศิ้ลปะเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้บบรว่มมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย 8 องคป์ระกอบ คือ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3) เนือ้หา 4)กระบวนการจัดการ
เรียนรู ้5) การเตรียมส่ือและวัสดุอุปกรณ ์6) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 7) บทบาทครู 
และ 8) บทบาทนกัเรียน  ซึ่งทัง้สองรูปแบบงานวิจยัขา้งตน้ นอกจากมีวัตถุประสงคคื์อการพัฒนา
รูปแบบการสอนแลว้ ยงัมีการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใชจ้ริงเพื่อศึกษาผลของการทดลองและ
มีการประเมินผลการใชท่ี้ชดัเจน  

รูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางศิลปะ จึงเป็นรูปแบบการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใชพ้ัฒนาทกัษะ
ทางดา้นศิลปะของเด็กออทิสติก ในสถานศึกษาท่ีหลากหลายไดอ้ย่างมีคุณภาพ รูปแบบการสอน
จะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ครูผู้สอนและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเข้าใจในตัวเด็กออทิสติก และรูจ้ักกระตุ้นโดย
การจัดการเรียนการสอนศิลปะใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการและความสนใจของเด็กออทิสติก    
ซึ่งศิลปะจะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยคน้หาขอ้บกพรอ่งบางประการในการท่ีจะปรบัปรุง แกไ้ข 
และส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนกัเรียนออทิสติกใหเ้พิ่มพนูยิ่งขึน้ 

ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร หลัการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห ์
สงัเคราะหร์วมถึงการตัดสินใจ โดยอิงส่วนหน่ึงจากประสบการณใ์นการท างานตรงดา้นการศึกษา
พิเศษ ซึ่งรูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผูว้ิจัยเห็นว่าเป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ตาม
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะรูปแบบการสอนศิลปะ ฯ ชิน้นีไ้ด้ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจน คือ เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นศิลปะ และมีองคป์ระกอบของรูปแบบท่ี
ครอบคลุม  ซึ่ งรูปแบบการสอนส่วนใหญ่จะมีจ านวนองค์ประกอบไม่มาก แต่ของผู้วิจัย
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบส าคัญ ด้วยพิจารณาแล้วว่าทุกองค์ประกอบนั้น
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ครอบคลุมการพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางด้านศิลปะ ส าหรบันักเรียนออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นศิลปะอย่างแทจ้ริง   

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษารูปแบบการสอนศิลปะ เพื่ อพัฒนาทักษะศิลปะของเด็กออทิสติก                  

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ มีขอ้จ ากัดคือใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษ เท่านัน้ แต่สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

2. การศึกษารูปแบบการสอนศิลปะ เพื่อพฒันาทกัษะศิลปะส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ เพื่อใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาทกัษะศิลปะใน
เด็กพิเศษประเภทอื่น ๆ 

3. ครูสามารถควรสอนเสริมศิลปะนอกเวลาให้กับเด็กกลุ่มออทิสติก เพราะการสอน       
ในระบบหอ้งเรียนเด็กอาจจะไม่ไดร้บัการพฒันาอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถ 

4. ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างเด็ก ครู ผูป้กครองเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้เด็กได้
พฒันาความสามารถทางดา้นศิลปะไดอ้ย่างต่อเน่ือง   
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เร่ือง การสอนศลิปะ ส าหรับนักเรียนออทสิติกที่มีความสามารถทางศลิปะ 
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..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้ส าหรบัเด็กออทิสติก 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะ ส าหรบัเด็กออทิสติก 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 การแกไ้ขปัญหาท่ีพบในการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

การติดตามความกา้วหนา้ การพฒันาต่อเน่ือง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบเห็นจากการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 วิธีการในการส่งเสริม สนบัสนนุเพื่อการพฒันาความสามารถทางศิลปะส าหรบัเด็ก        
ออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 ความรว่มมอืระหว่างเพื่อนรว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริม
การเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ส่ิงส าคญัของการสอนศิลปะ ใหก้บัเด็กออทิสติก  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ประสบการณท่ี์ควรค่าต่อการแนะน า   
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ประเด็นเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ผู้สัมภาษณ.์............................................................ 
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แบบสังเกต 
เร่ือง พฤติกรรมการเรียนรู้ศลิปะ ของนักเรียนออทิสติก 

 
วนัท่ีสงัเกต................................................สถานท่ี.................................................................. 
เวลาสงัเกต.............................................ถึง............................................................................ 
ครูผูส้อน................................................ชัน้.................จ านวนนกัเรียนออทิสติก...................คน 

หัวข้อการสังเกต : นักเรียน 
 
 พฤติกรรมหรือสิง่ที่นักเรียนออทิสติกปฏิบัตก่ิอนเร่ิมเรียนหรือท ากิจกรรม 
ดา้นอารมณ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการแสดงออก 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการส่ือสาร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
อื่น ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 พฤติกรรมและการตอบสนองต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานศลิปะ 
  
ดา้นความสนใจ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นความถนดั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นทกัษะเฉพาะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นระยะเวลา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นอารมณ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการแสดงออก 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ดา้นการส่ือสาร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
อื่นๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 พฤติกรรมแสดงออกหลังจากการเรียนรู้ หรอืการปฏิบัติงานศิลปะ 
 

ดา้นอารมณ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการแสดงออก 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ดา้นการส่ือสาร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 



  130 

ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
อื่น ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 พฤติกรรมสืบเนื่องจากการเรียนรู้ 
 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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หัวข้อการสังเกต : ครูผู้สอน 
 
 ช่วงตน้ – น าเข้าสู่บทเรียน 
 

การส่ือสาร ลกัษณะการพดู/อธิบาย  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
เทคนิค/วิธีการ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การกระตุน้ความสนใจ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ส่ือ/อปุกรณ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การสรา้งบรรยากาศ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

 ช่วงการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมการสอน 
 
เนือ้หาการจดัการเรียนการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
วิธีการ/ลกัษณะการถ่ายทอด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การสรา้งบรรยากาศ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
วิธีการส่งเสริมการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การเขา้ถึงความรู ้ความสามารถของนกัเรียน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การส่งเสริม/การกระตุน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การเสริมแรงทางบวก ทางลบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ปัญหาท่ีพบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ลกัษะ/วิธีการแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 ช่วงสรุป และเสร็จสิน้กิจกรรม 
 
การส่ือสาร ลกัษณะการพดู/อธิบาย  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
เทคนิค/วิธีการ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
การเชื่อมโยงความรู/้การทบทวน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
อื่น ๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
       

ผูส้งัเกต........................................................ 
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ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ ์

เร่ือง การสอนศลิปะส าหรับนักเรียนออทสิตกิที่มีความสามารถทางศิลปะ 

 
ที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที ่

 
รวม 

 
IOC 

 
ผล 

1 2 3 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ ์
1 ชื่อ – สกุล +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 อาย ุ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 วฒุิการศึกษา +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 ต าแหน่ง +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 สถานท่ีท างาน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6 ประสบการณใ์นการสอน(จ านวนปี) +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
7 วิชาท่ีสอน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจดัการเรียนการสอนศลิปะกับนักเรียนออทิสติก   
1 ความรูสึ้กท่ีมีต่อการท างานดา้นการสอน

ศิลปะเด็กออทิสติก 
+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

2 การศึกษาหาความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัเด็ก
ออทิสติก 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

3 การศึกษาหาความรู/้เทคนิค/รูปแบบ/วิธีการ
สอนศิลปะของเด็กออทิสติก  

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

4 เป้าหมายของการสอนศิลปะเด็กออทิสติกท่ี
มีความสามารถทางศิลปะ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

5 การศึกษาผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6 การวางแผนการสอนศิลปะเด็กออทิสติก     

ท่ีมีความสามารถทางศิลปะ 
+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

7 หลกัสตูร เนือ้หา ท่ีใชใ้นการสอน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8 การเตรียมตวัและการเตรียมความพรอ้ม    

ในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก 
+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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9 เทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการสอนศิลปะ ของ
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

10 การสรา้งบรรยากาศและสถาพแวดลอ้ม   
เพื่อการเรียนรูเ้ด็กออทิสติก 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

11 ปัญหาท่ีพบในการสอนศิลปะเด็กออทิสติก +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
12 การแกไ้ขปัญหาท่ีพบในการสอน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
13 วิธีการวดัและประเมินผล และประเมินผล

การสอน/การปฏิบติังาน 
+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

14 การติดตามความกา้วหนา้ การพฒันา
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

15 ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ท่ีพบ
เห็นจากการสอน 

+1 0 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้

16 วิธีการในการส่งเสริม สนบัสนนุเพื่อการ
พฒันาความสามารถทางศิลปะเด็ก             
ออทิสติกท่ีมีความสามารถทางศิลปะ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

17 ความรว่มมอืระหว่างเพื่อนรว่มงาน 
ผูป้กครอง ชมุชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ          
ในการส่งเสริมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

18 ส่ิงส าคญัของการสอนศิลปะใหก้บัเด็ก           
ออทิสติก 

+1 +1 0 2 0.6 ใชไ้ด ้

19 ประสบการณท่ี์ควรค่าต่อการแนะน า   +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
20 ประเด็นเพิ่มเติม +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสังเกต 

เร่ือง พฤติกรรมการเรียนรู้ศลิปะของเด็กออทิสติก 
 

ที ่ ข้อค าถาม ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญคน
ที่ 

รวม IOC ผล 

+1 0 -1 
พฤติกรรมหรือสิง่ที่นักเรียนออทิสติกปฏิบัตก่ิอนเร่ิมเรียนหรือท ากิจกรรม 
1 ดา้นอารมณ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 ดา้นการแสดงออก +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 ดา้นการส่ือสาร +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
พฤติกรรมและการตอบสนองต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานศลิปะ 
1 ดา้นความสนใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 ดา้นความถนดั +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 ดา้นทกัษะเฉพาะ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 ดา้นระยะเวลา +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 ดา้นอารมณ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6 ดา้นการแสดงออก +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
7 ดา้นการส่ือสาร +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8 ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
9 อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
พฤติกรรมแสดงออกหลังจากการเรียนรู้ หรอืการปฏิบัติงานศิลปะ 
1 ดา้นอารมณ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 ดา้นการแสดงออก +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 ดา้นการส่ือสาร +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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4 ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
พฤติกรรมสืบเนื่องจากการเรียนรู้ 
1 พฤติกรรมสืบเน่ืองจากการเรียนรูอ้ื่น ๆ  +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสังเกต 

เร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะของเด็กออทสิติก 

 
 
ที่ 

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น   
ขอผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
รวม 

 
IOC 

 
ผล 

+1 0 -1 
ช่วงตน้ – น าเข้าสู่บทเรียน 
1 การส่ือสาร ลกัษณะการพดู/อธิบาย  +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 เทคนิค/วิธีการ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 การกระตุน้ความสนใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 ส่ือ/อปุกรณ ์ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 การสรา้งบรรยากาศ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
ช่วงการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมการสอน 
1 เนือ้หาการจดัการเรียนการสอน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 กิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3 วิธีการ/ลกัษณะการถ่ายทอด +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 การสรา้งบรรยากาศ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5 วิธีการส่งเสริมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6 การเขา้ถึงความรู ้ความสามารถ             

ของเด็กออทิสติก 
+1 0 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้

7 การส่งเสริม/การกระตุน้ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8 การเสริมแรงทางบวก ทางลบ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
9 ปัญหาท่ีพบ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
10 ลกัษะ/วิธีการแกไ้ขปัญหา +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
ช่วงสรุป และเสร็จสิน้กิจกรรม 
1 การส่ือสาร ลกัษณะการพดู/อธิบาย  +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2 เทคนิค/วิธีการ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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3 การเชื่อมโยงความรู/้การทบทวน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4 อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะ 
ของเด็กออทสิติกที่มีความสามารถพเิศษทางศิลปะ 
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กรอบแนวคิดและหลักการ 
 

 ในปัจจุบัน สังคมโลกของเราปฏิเสธไม่ไดว้่า มีเด็กออทิสติกจ านวนมากขึน้ในทุก 
ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็เช่นกัน จากขอ้มูลรายงานตัวเลขสถิติแห่งชาติ แสดงใหเ้ห็นว่ามี
เด็กออทิสติกทั่วโลก  ในอตัราส่วน 4:5 ของประชากรเด็ก 10,000 คน (อรจิรา จะแรบรมัย.์  2561 : 
12 อา้งถึง บุญเรือง  ไตรวรรตัน)์ นอกจากนั้น นกัวิจยัยังมีการคาดการณถ์ึงอัตราการเกิดของเด็ก
ออทิสติกจะมีระดบัท่ีสูงขึน้ถึง  23 คน ต่อประชากรเด็ก 1,000 คน และมีแนวโนมท่ีจะพบในกลุ่ม
เพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4เท่า ดังนั้นระบบการจัดการศึกษาจึงต้องเตรียมพรอ้มรับกับ
สถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งเมื่อมองยอ้นกลบัมาในระบบการศึกษาของประเทศไทยเรา
นั้น การศึกษาของไทยได้มีการก าหนดหลักการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  มีแบบแผน และมีการ
พัฒนาเป็นระยะ ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมไทยและสังคมโลก ใหค้วามส าคัญ
กับการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการจัดประสบการณ ์        
โดยค านึงถึงความสนใจและความตอ้งการ ทัง้ของเด็กปกติและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภท
ต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กแต่ละคนนั้นไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองไดต้ามล าดับขั้น  พัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
สงูสุดตามศักยภาพ พรอ้มกับใชช้ีวิตประจ าวันไดอ้ย่างมีความสุข จากหลักการการจัดการศึกษา
ของชาติท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงใหเ้ห็นว่า ระบบการศึกษาใหค้วามส าคญักับการพัฒนาบุคคล
ทุก ๆ กลุ่มไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติหรือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ  ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฯ ท่ีไดร้ะบุถึงสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาของ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภทว่า เด็กกลุ่มนีม้ีสิทธิท่ีจะไดร้บัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่นอ้ย
กว่า 12 ปี ท าใหส้ถานศึกษาทกุแห่งตอ้งเตรียมพรอ้ม ในการรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภท
ต่าง ๆ เขา้มาเรียนร่วมหรือเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนร่วมหรือการจัดชั้น
เรียนพิเศษ แลว้แต่กรณี ซึ่งในปัจจบุัน มีแนวโนม้ของการจดัการศึกษาแบบเรียนรว่มมีมากขึน้ โดย
มีการจัดให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ แต่หาก
ความพิการ  เป็นอุปสรรคไม่สามารถเรียนรว่มในลักษณะดังกล่าวได ้ก็จะจัดเป็นชัน้เรียนพิเศษใน
โรงเรียนปกติ หรือเรียนในโรงเรียนท่ีจดัใหเ้ฉพาะความพิการ  ซึ่งในการจัดชั้นเรียนพิเศษใหแ้ก่เด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติถือเป็นเรื่องท่ีดี เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กรูสึ้กว่ าถูกตัด
ออกไปจากสงัคมและเกิดความเหล่ือมล า้ ช่วยไม่ใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความรูสึ้กเป็นปม
ดอ้ย และอาจจะส่งผลต่อความสามารถพิเศษท่ีติดตวัเด็กกลุ่มนีม้าจะถกูลดบทบาทลง ไม่ไดถ้กูใช้
และส่งเสริมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติก ซึ่งในสังคมเรายงัมีเด็กออทิสติกท่ีรอ
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จังหวะ เวลา และโอกาสในการแสดงออก และในขณะเดียวกันเด็กออทิสติกหลาย ๆ คน  ไม่มี
แม้แต่โอกาสด้วยซ ้า เพราะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีเมื่อถูกระบุว่า เป็นบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องหรือเป็นคนพิการแล้ว ความเป็นอัจฉริยะหรือความสามารถพิเศษของพวกเขาจะถูก
มองข้ามไป ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ไปให้ความส าคัญท่ีความ
ผิดปกติมากกว่าความสามารถพิเศษ มุ่งเนน้การแกไ้ขความผิดปกติ จนลืมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของพวกเขาไป ท าให้ความสามารถพิเศษหรือเรียกได้ว่าพรสวรรค์ท่ีติดตัวมานั้นค่อย ๆ       
ลดหายไปเหลือเพียงความผิดปกติท่ีท าใหเ้รามองเห็น  

จากประสบการณใ์นการท างาน พบว่า มีเด็กออทิสติกจ านวนหน่ึงมีความสามารถในทาง
ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการวาดภาพ การระบายสี การป้ัน การจดจ ารายละเอียดรวมถึงดา้นอื่น ๆ 
แต่เด็กเหล่านีไ้ม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างจริงจัง ท าให้เด็กท่ีมีความสามารถนี ้ไม่ได้ใช้
ความสามารถท่ีมีของตนเองให้เกิดประโยชน์ สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนกลุ่มนี้
ค่อนขา้งพัฒนายากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ ครูตอ้งใชค้วามอดทน พยายามและระยะเวลานานในการ
ฝึกฝน เรียนรู ้สู่การพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล  ซึ่งถา้หากครูมีความรู ้ความเขา้ใจ
ในเด็กกลุ่มนีเ้ป็นอย่างดี หรือมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีจะช่วยในการพฒันาความสามารถทางศิลปะ
ของเด็กกลุ่มนีไ้ดก้็จะเป็นส่ิงท่ีดี ดังนั้น รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะทางศิลปะ ของเด็ก
ออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะนี้ ท่ีเกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
วิธีการสอนท่ีผู้เชียวชาญ ครูศิลปะ ครูผู้สอนศิลปะและครูพิเศษ ผ่านการถ่ายทอดความคิด        
ความเขา้ใจ ตลอดจนจินตนาการและประสบการณท่ี์มีต่อการสอนศิลปะในกลุ่มเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถทางศิลปะ รูปแบบการสอนศิลปะนีจ้ึงเป็นการรวมมุมมองของการสอนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและช านาญการท่ีแตกต่างกันไปตามบริบท ในหลากหลายมิติและหลายตัวแปรท่ีล้วน    
มีความเกี่ยวขอ้งซึ่งกนัและกนั ในเชิงสมัพนัธแ์ละเชิงเหตผุล  

ขา้พเจา้จึงหวังว่า รูปแบบการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะ ของเด็กออทิสติก     
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ จะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ครูผูส้อนเขา้ใจในตัวเด็กออทิสติก และ
รูจ้ักกระตุ้นโดยการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของเด็ก   
ออทิสติก  ซึ่งศิลปะจะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยค้นหาข้อบกพร่องบางประการในการท่ีจะ
ปรบัปรุง แกไ้ข และส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนกัเรียนออทิสติกใหเ้พิ่มพนูยิ่งขึน้  
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วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 

1) เป็นรูปแบบการสอนศิลปะ ส าหรบัครูผูส้อนและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาทกัษะ     

ทางศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

2) เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูด้า้นศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความหลากหลาย

และเปิดกวา้งต่อความแตกต่างระหว่างความสามารถทางดา้นศิลปะของเด็กออทิสติก

แต่ละบุคคล 

3) เป็นคู่มือและตวัอย่างในการจดัการเรียนรูแ้ละการส่งเสริมความสามารถ เพื่อพฒันา

ทกัษะศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

 
นิยามเฉพาะ 

 ศิลปะ เป็นค าท่ีมีความหมายหลากหลาย อาจจะเรียกไดว้่า ความหมายเปล่ียนแปลงไป

ขึน้อยู่กบัใครเป็นผูนิ้ยาม ซึ่งไม่มีความหมายท่ีผิดและความหมายท่ีถูก ดงันัน้จึงขอใชค้วามหมาย

ตามพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของ

ศิลปะว่า ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษย ์ท่ีแสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่าง ๆ   

ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิ

ปัญญา ประสบการณ์  รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่ อความพอใจ ความรื่นรมย ์

ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลทัธิศาสนา   

 การสอนศิลปะ หมายถึง การถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นศิลปะ การจัดใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรูด้า้นศิลปะแขนงต่าง ๆ ผ่านการฝึกใหผู้เ้รียนคิด วิเคราะห ์สังเคราะหม์ุมมองต่าง ๆ 

อย่างสร้างสรรค์ สร้างหรือการจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึงการจั ด

กระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูศิ้ลปะ เกิดความคิดท่ีจะน าความรูไ้ปใชเ้กิดทักษะหรือ

ความช านาญ และการจดัประสบการณท่ี์เหมาะสมใหผู้เ้รียนไดป้ะทะเพื่อท่ีจะใหเ้กิดการเรียนรูห้รือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ 

 ทกัษะทางศิลปะ หมายถึง ความสามารถในการขีด เขียน วาด ระบาย ป้ัน แกะ หล่อและ

อื่น ๆ รวมไปถึงทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์และทักษะในการท างานศิลปะแบบต่าง ๆ ของเด็ก   

ออทิสติก จนเกิดความช านาญและเชี่ยวชาญ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งทกัษะเหล่านี้
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เกิดจากการเรียนรู ้การฝึกฝน การท างานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจและการจัดการ จนเกิดและ       

สั่งสมเป็นทักษะทางศิลปะ ท่ีมีทั้งเฉพาะของตัวเด็กเองและทักษะทั่วไปท่ีส่วนใหญ่ปฏิบัติได้

เหมือนกนั 

 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการขีด 

เขียน วาดภาพ ระบายสี ป้ัน ออกแบบ ประดิษฐ์ รวมถึงการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบต่าง 

ๆ ท่ีเกิดจาก ความสามารถของเด็กออทิสติก และเป็นท่ียอมรบัของคนทั่วไปว่ามีความสามารถทาง

ศิลปะ  

 
กลุ่มเป้าหมายของรูปแบบการสอน 

1. เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถหรือมีพรสวรรคท์างดา้นศิลปะ 

2. เด็กออทิสติกท่ีมีความชื่นชอบ ความรกัในการท างานหรือการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ทางดา้นศิลปะ 

3. เด็กออทิสติกทั่วไป ท่ีตอ้งเรียนศิลปะหรือตอ้งการฝึกฝนทกัษะทางศิลปะ 

4. ส าหรบัผูท่ี้สนใจและตอ้งการที่จะศึกษา 

 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

จากการศึกษาขอ้มลู ความรู ้ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกบัการรวบรวมขอ้มลูจากการ

สมัภาษณแ์ละการสงัเกตผูเ้ชี่ยวชาญ ครูศิลปะ ครูผูส้อนศิลปะและครูพิเศษ ท่ีมีประสบการณด์า้น

การสอนศิลปะในกลุ่มเด็กออทิสติก น ามาสู่การคิด วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์จึงไดรู้ปแบบการสอน

ศิลปะเพื่อพฒันาทกัษะทางศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ซึ่งรูปแบบ

การสอน ฯ ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. หลักการ 

หลักการในท่ีนีห้มายถึง หลักการ ทฤษฎี ความรูต่้าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสอนศิลปะเด็ก

ออทิสติก ส าหรบัการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษนัน้ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่อง

ท่ีง่าย ครูผู้สอนทุกคนจะคิดเหมือนกันว่ายากกว่าการสอนเด็กปกติ ดังนั้นการสอนศิลปะเด็กออ     

ทิสติกตอ้งอาศัยความรูเ้กี่ยวกับเด็กออทิสติก และความรูเ้กี่ยวกับการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก 
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ซึ่งส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะอาศยัฐานความรูเ้ดิมท่ีผสมผสานกับประสบการณใ์นการท างานท่ีมีระยะ

เวลานาน และใชซ้  า้ ๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน ซึ่งหากมองในมุมของการท างานปกติ สามารถท า

ได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ดงันั้นครูจึงตอ้งเป็นผูท่ี้ขับเคล่ือนความรู ้เขา้ถึงความรูใ้หม่ ๆ ศึกษา เรียนรูอ้ย่างรอบ

ดา้น ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีเสมือนมีพรสวรรคติ์ดตัวเด็ก

มาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน รวมถึงตอ้งศึกษาและคน้ควา้ความรูอ้ยู่เสมอเกี่ยวกับ การสอนศิลปะ

ทัง้ส าหรบัเด็กปกติและเด็กพิเศษ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ การจัดการเรียนรูแ้ละอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การสอนศิลปะของเด็กออทิสติก  
 

1.1 หลักการเก่ียวกับเด็กออทิสติก  
     ความหมายของโรคออทิสติก 

เด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางด้านทักษะทางสังคม 

ทกัษะภาษา และการส่ือสารหรือส่ือความหมาย  รวมถึงการมีพฤติกรรมซ า้ ๆ  มีความสนใจที่เป็น

ลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ยืดหยุ่นและเปล่ียนแปลงยาก ซึ่งขอ้บกพร่องดังกล่าวจะแสดงใหเ้ป็น

ก่อนอายุ 3ขวบ โดยจะแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องท่ีผิดปกติหรือล่าชา้กว่าวัย  ค าว่า Autism      

มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกท่ีว่า Auto (แปลว่า Self) หมายถึง แยกตัวอยู่ในโลกของตวัเอง เหมือน

มีก าแพงกัน้เด็กกลุ่มนีแ้ยกออกจากสงัคมปกติ 
 

     การวินิจฉัยออทิสติก 

ในปัจจบุนัใชก้ารวินิจฉัยโดยการตรวจอาการของแพทย ์และการซกัประวัติจากพ่อแม่เป็น

ส าคญั และใชเ้กณฑใ์นการวินิจฉัยตามคู่มือ การวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิตของสมาคม

จิตอเมริกัน (DSM IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)  ซึ่ง (แก้วตา 

บุปผเวส, 2548)  อา้งใน  (ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ,์ 2551) ไดอ้ธิบายแนวทางการวินิจฉัยไว ้5 ขัน้ตอน

ดงันี ้

1. ซกัประวติัจากพอ่แม่อยา่งละเอียดโดยเฉพาะพฒันาการดา้นต่าง ๆ  

2. ตรวจสขุภาพจิตและสงัเกตพฤติกรรมเด็ก  

3. ตรวจรา่งกายทั่วไปและระบบประสาท  

4. ตรวจการไดย้ิน  

5. ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น การตรวจคล่ืนสมอง 



  146 

     อาการของออทิสติก 

เด็กออทิสติกจะมีอาการท่ีแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ แต่จะมีลกัษณะรว่มท่ีคลา้ยกัน 

เรียกว่า ออทิสติก คือ การอยู่ในโลกของตนเอง ไม่สนใจใคร ไม่ตอบสนอง เรียกไม่หัน ไม่สบตา ไม่

พูดหรือพูดไม่รูเ้รื่อง ไม่มีจินตนาการ ชอบท าอะไรซ า้ ๆ เป็นแบบแผน ไม่มีความยืดหยุ่น บางคน

อาจจะมีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเองร่วมด้วย เช่น สะบัดมือ เขย่งเท่า หมุนตัว เล่นมือ และอื่ น ๆ       

ซึ่งลักษณะของการท่ีพบในเด็กแต่ละคนไม่จ าเป็นตอ้งมีครบทุกประการ บางคนอาจจะมีอาการ

มาก ปานกลาง ไปจนถึงอาการนอ้ย ซึ่งการจะแยกอาการใชช้ดัเจนอาจจะตอ้งอาศยัความเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ การประเมินและการติดตาม (ทวีศกัด์ิ  สิริรตันเ์รขา, 2553) 
 

     สาเหตุของออทิสติก 

การเกิดโรคออทิสติกนัน้เป็นความผิดปกติของสมองท่ีเป็นมาตัง้แต่ก าเนิด นักวิทยาศาสตร์

และนักวิชาการต่างพยายามหาสาเหตุและท าการศึกษาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังไม่สามารถสรุป

สาเหตุท่ีชัดเจนได้ มี เพียงการระบุสาเหตุท่ีท าให้สมองมีปัญหาจากการศึกษาวิจัย คือ 1)           

การเจริญเติบโตของสมองผิดปกติขณะอยู่ในครรภ์  2) สารเคมีบางอย่างในสมองอาจผิดปกติหรือ

มีระดับไม่สมดุล 3) โรคทางกายท่ีมีผลต่อสมอง เช่น โรคลมชักบางชนิด 4) พันธุกรรม พบว่าเป็น

สาเหตสุ าคญัของโรคออทิสติก 

 

     เด็กออทิสติกกับความอัจฉริยะ หรือความสามารถพิเศษ 

เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มเด็กท่ีไดร้บัการยอมรบัในสังคมและในวงการการศึกษาว่าเป็นเด็กท่ี

มีความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการจดจ า ความสามารถในด้านศิลปะ 

ความสามารถในการค านวณและอื่น ๆ ซึ่งความสามารถหรือความอัจฉริยะนีไ้ม่ไดม้ีในเด็กออทิ

สติกทกุคน  แต่พบว่าถึงรอ้ยละ 10 ท่ีมีความอจัฉริยะอยู่ในตัว แต่ปัจจบุนัเด็กออทิสติกบางคนไม่มี

แม้แต่โอกาสในการแสดงความสามารถ เน่ืองจากผูท่ี้เกี่ยวขอ้งมุ่งเพียงท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่อง จน

ลืมการพัฒนาหรือส่งเสริมความสามารถนี้ไป แนวทางการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม จึงเป็นการ

ส่งเสริมความสามารถท่ีมีอยู่ควบคู่ไปกับการแกไ้ขขอ้บกพร่อง    ในตัวเด็ก ขยายขอบเขตใหก้ับ

ความสามารถของเด็ก เมื่อเด็กออทิสติกได้รับการพัฒนาท่ีถูกจุดก็จะท าไปสู่การค้นพบ

ความสามารถท่ีแทจ้ริงและพฒันาศกัยภาพท่ีมีใหดี้ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
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1.2 หลักการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก 
     การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

เด็กออทิสติกมีวิธีการเรียนรูท่ี้แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป วิธีการมองและตอบสนองต่อ

โลกรอบตัวก็เช่นกัน เด็กออทิสติกไม่สามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการความคิดเขา้ดว้ยกนั จึงท าให้

เด็กไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดขึน้ในภาพรวมได้ ท าให้เด็กออทิสติกไม่เข้าใจส่ิง

รอบตวัและมองดูโลกแตกต่างจากคนทั่วไป และขอ้จ ากดันีก้็ส่งผลไปสู่การเรียนรูข้องเด็กออทิสติก

ดว้ย เด็กออทิสติกนั้นเรียนรูใ้นแบบท่ีจ าเพาะ ส่ิงท่ีเรียนรูใ้นสถานการณ์หน่ึงจะไม่ถูกส่งต่อไปอีก

สถานการณ ์หรือพูดง่าย ๆ คือ เด็กออทิสติกจะไปสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรูไ้ปปรบัหรือประยุกตใ์ชไ้ด ้ 

ดังนั้น ปัจจุบันการสอนเด็กออทิสติกจึงเป็นการสอนจากสถานการณ์จริงใกล้ตัวเด็ก เด็กจะ

สามารถเรียนรูผ่้านการจดจ าและลงมือท าไดดี้ นอกจากนีย้ังมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ออทิสิตก ไดแ้ก่ เด็กออทิสติกไม่ค่อยมีสมาธิ หรือมีสมาธิจดจ่อไดน้านในส่ิงท่ีตนเองสนใจเท่านั้น 

ส่ิงเรา้ก็เช่นกนั เด็กออทิสติกจะสนใจเฉพาะส่ิงเรา้ท่ีตนเองชอบ ไม่สนใจส่ิงเรา้อื่น ๆ เด็กออทิสติกมี

ปัญหาในการจัดการระบบ หรือการท างานอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถแยกแยะ วิเคราะห ์

สังเคราะห์ คิดเชิงเหตุและผล และมีข้อจ ากัดในความคิดสรา้งสรรค์และจินตนาการ การท่ีเด็ก       

ออทิสติกเรียนรูไ้ด้เพียงด้านเดียวท าให้การเรียนรู้ของเด็กไม่ค่อยก้าวหน้า หรือก้าวหน้าช้า         

ตอ้งอาศยัระยะเวลาและความเขา้ใจในตวัเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล  
 

     พัฒนาการและการเรียนรู้ 

เด็กออทิสติกมีพัฒนาการท่ีแตกต่างกันไปตามอาการ ทัง้ทางรา่งกาย และความผิดปกติ

ทางสมอง ซึ่งท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีแน่ชัดได้ ตามหลักการทางพัฒนาการในทฤษฎีทาง

อารมณ์ (Affective theory) อธิบายไว้ว่า เด็กออทิสติกมีความบกพร่องในการรับรูส้ภาวะทาง

อารมณ์ของผู้อื่น จึงไม่สามารถเข้าใจและตอบสนองผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  และไม่สามารถมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความหมายกับผูอ้ื่นได้ รวมถึงการมีพัฒนาการทางด้านภาษาท่ีช้า จึงไม่เกิดการ

เชื่อมโยงใหม่ ๆ ไม่เกิดการประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ ท าใหเ้ด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมไดย้าก 

แต่ทฤษฎีทางอารมณ์ อธิบายว่า ศิลปะจะเป็นตัวช่วยใหเ้ด็กออทิสติกมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ เพราะ

ศิลปะเป็นภาษาภาพ สามารถเป็นเครื่องมือท่ีจะท าความเขา้ใจเด็กออทิสติกได ้โดยการเชื่อมโยง

ดว้ยภาษาภาพ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและบ าบดัได ้เด็กออทิสติกจ านวนมาก มีการ
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ท างานของสมองข้างขวาดีเกินปกติ ท าให้มีความสามารถพิเศษในการมองเห็น มีความจ าท่ีดี         

มีความสามารถทางดนตรีและศิลปะ 

ล าดบัพฒันาการของเด็กออทิสติก แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัอาการ ดงันี ้

1. รุนแรงนอ้ย เด็กมีสติปัญญาดี มีพฒันาการทางภาษาพอใชไ้ด ้สามารถเรียนรว่มกบัเด็ก

ปกติได ้   บางคนสามารถศึกษาต่อในระดบัสงู เรียกเด็กกลุ่มนีว้่า เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ

สงู ในการเรียนรูแ้ละสติปัญญาดี (High functioning autism)  

2. รุนแรงปานกลาง เด็กกลุ่มนีม้ีพฒันาการทางสงัคมภาษาท่ีจ ากดั ไม่สามารถเรียน

หนงัสือได ้หรือเรียนไดแ้ต่จะลา้ชา้กว่าเด็กกลุ่มรุนแรงนอ้ย และไม่สามารถเรียนในระดบัท่ีสงูได ้

สามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้และพอใช ้ 

3 รุนแรงมาก เด็กกลุ่มนีจ้ะมีภาวะปัญญาออ่นรว่มดว้ย พฒันาการดา้นภาษาและสงัคม

ระดบันอ้ยมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ตอ้งมีผูด้แูล เด็กแต่ละคนจะมีอาการมากนอ้ยเพียงใด 

ขึน้อยู่กบัสมองมีความบกพรอ่งมากแค่ไหน เด็กออทิสติกท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อาจเรียนรูไ้ดช้า้ และ

เด็กออทิสติกท่ีมีปัญญาออ่นรว่มดว้ย อาการมกัจะรนแุรงกว่าเด็กท่ีมีสติปัญญาดี  
 

     ทฤษฎีศิลปะของเด็กออทิสติก 
ทฤษฎีการรู้คิด 

มีข้อสันนิษฐานอยู่บนพืน้ฐานท่ีว่า “ความรูท่ี้ถูกตอ้งซึ่งเป็นสัจภาวะคือพืน้ฐานของการ

น าเสนอท่ี ชัดเจนของสัจภาวะในงานศิลปะ” การเพิ่มประสบการณเ์กี่ยวกับโลกใหก้บัเด็กจะช่วย

ให้เด็กลดข้อบกพร่องหรือลดความไม่พรอ้มทางด้านมโนทัศน์เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ และจะเพิ่ม

คณุภาพในการแสดงความจริงยิ่งขึน้ อธิบายไดว้่าในทางศิลปะ เด็กจะวาดภาพส่ิงท่ีเด็กรูม้ากกว่า

ส่ิงท่ีเด็กเห็น ภาพท่ีวาดจะเป็นลักษณะการตัดทอนรูปทรงต่าง ๆ นัน้เป็นเพราะเด็กยังไม่มีความรู ้

หรือไม่เขา้ใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นมากพอ แต่เมื่อโตขึน้เด็กจะไดร้บัประสบการณแ์ละความจริง ท าให้

เห็นส่ิงต่าง ๆ มีมโนทศันใ์นการวาดภาพท่ีแสดงส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากขึน้ 

ทฤษฎีสติปัญญา - พัฒนาการ : เพียเจท ์(Piaget) 

เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีอธิบายว่า ท าไมเด็กถึงวาด วาดอย่างไร และวาดอะไร ในความเชื่อท่ีว่า 

นอกจากเด็กจะเขา้ใจความคงท่ีของวัตถุ เด็กจะไม่มีจินตนาการท่ีจะระลึกอดีตหรือคาดการณ์

อนาคตในเร่ืองการหายไปของวตัถจุริง การแสดงออกเช่นนีเ้ป็นวิธีท่ีเด็กรวบรวมประสบการณ ์เพื่อ
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ท าความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม เด็กตอ้งการประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมหรือสัญลักษณท์างภาษาพูด 

จินตนาการจะสรา้งสัญลักษณ์รูปธรรมและภาษาสรา้งสัญลักษณ์ทางวาจา  เพียเจท์ได้ก าหนด

ขัน้ตอน 3 ขั้น ในการท่ีเด็กจะเขา้ใจมิติของรูปภาพ คือ 1) ขาดความสามารถในการสงัเคราะห ์คือ 

จินตนาการของเด็กจะยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงส่วนย่อยหรือเป็นการตัดต่อ  2) ความจริงด้าน

สติปัญญา เด็กวาดจากส่ิงท่ีเขารู ้ไม่ใช่วาดจากส่ิงท่ีเขาเห็น  3) ความจริงทางดา้นการรบัรูภ้าพ    

จะเกิดขึน้เมื่อเด็กอายุ ประมาณ 9 ปี เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กเขา้ใจความสัมพันธ์ของวัตถุกับ

พืน้ 

ทฤษฎี เกสตอล  : เวอร์ไธเมอร์ (Wertheimer) โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟฟ์กา 
(Koffka) และเลวิน (Lewin) 

เน้นความส าคัญของการรับรูแ้ละการหยั่งเห็น โดยภาพรวม ตาไม่ใช่กล้องถ่ายรูปท่ีจะ

ถ่ายภาพส่ิงท่ีเห็น สมองไม่ใช่ผา้ขาวท่ีจะบนัทึกรายละเอียดของความจริงภายนอก  ศิลปะ คือ วิธี    

ท่ีเด็กสรา้งภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกับโครงสรา้งโดยรวมท่ีเด็กได้รับ เด็กจะไม่คิดถึงรายละเอียด 

แต่จะะพยายามจดัหมวดหมู่ องคป์ระกอบ และสรา้งแบบแผนภาพรวมของส่ิงท่ีเห็น 

ทฤษฎีพัฒนาการ  : วิคเตอร ์โลเวน ฟิลด ์(Victor - Lowenfeld) 

แบ่งขัน้ตอนการเจริญงอกงามทางศิลปะของเด็กออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้  

  1) ขัน้ขีดเขียน (Scribbing Stage) อาย ุ2-4 ปี ผลงานของเด็กเป็นการ แสดงออกของ 

แต่ละคน  

     2) ขัน้ก่อนเป็นแบบแผน (Preschematic Stage) อาย ุ4-7 ปี เด็กแสดงใหเ้ห็นความ

พยายามโดยการใชส้ญัลกัษณ ์ 

  3) ขัน้แบบแผน (Schematic Stage) อาย ุ7-9 ปี แสดงใหเ้ห็นจากมโนทศันท่ี์เป็นรูปรา่ง  

  4) ขัน้หมู่พวก (Gang stage) อาย ุ9-12 ปี เป็นขัน้เร่ิมแสดงความเป็นจริง  

  5) ขัน้เหตผุล (Reasoning Stage) อาย ุ12-14 ปี หรือขัน้ความจริงเทียม  

  6) ขัน้การตดัสินใจ (Adolescent art) The period of decision อาย1ุ4- 17 ปี 
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2. ทัศนคต ิ

ทัศนคติถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญในการสอนศิลปะของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางศิลปะ เพราะทัศนคติจะแสดงถึงมุมมองของความคิดท่ีมีต่อการสอนและมีต่อ            
เด็กออทิสติก ดังนั้น ทัศนคติท่ีควรเกิดในตัวครูผู้สอนควรเป็นไปในทิศทางบวกเสมอ พยายาม
จัดการกับความคิดในเชิงลบอันจะน าไปสู่ผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดขึน้ทั้งกับตัวผู้สอนและ           
ท่ีส าคญัคือเกิดผลกระทบต่อตวัเด็กออทิสติก   

1) มองเด็กออทิสติกในมมุมองท่ีดี การสรา้งมมุมองท่ีดีไม่ใช่เร่ืองยาก เริ่มตน้จากการท า
ความเขา้ใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับเด็กออทิสติก ลองสัมผัสเด็กออทิสติกท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 

2) เปิดใจให้กว้าง และยอมรบัความสามารถในตัวเด็กออทิสติก  พยายามเปิดใจก่อน
อันดับแรก เพราะหากครูผู้สอนปิดกั้นตนเองก็ไม่อาจท่ีจะก้าวต่อไปได้ ยอมรับ         
ในความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคลรวมไปถึงความสามารถท่ีหลากหลาย  

3) รกั จริงใจ และเชื่อมั่น  การมอบความรักไม่ใช่มอบเพราะความสงสาร แต่เป็นการ
มอบด้วยความจริงใจ อยากท่ีจะให้เด็กออทิสติกไดพ้ัฒนาทักษะทางศิลปะ พิสูจน ์
คน้หาและเชื่อมั่นในตวัเด็ก 

4) เปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั เพราะเด็ก
ออทิสติก    ทุกคนไม่มีใครท่ีเหมือนกัน แต่โอกาสต้องเข้าถึงเด็กทุกคนเท่า ๆ กัน         
เพื่อการพฒันาในกา้วต่อไป 

5) ไม่มองเด็กในมุมมองของความสงสาร ทัศนคตินีม้ีส่วนส าคัญมาก เพราะผูค้นส่วน
ใหญ่จะมองเด็ก     ออทิสติกว่าเป็นเด็กพิเศษ เป็นเด็กพิการ ช่วยเหลือด้วยความ
สงสาร แต่ไม่ใช่เลยครูผู้สอนต้องท าใหทุ้กคนมองว่าเด็กกลุ่มนีก้็เป็นเด็กปกติทั่วไป      
มีความเท่าเทียม มีความสามารถและมีศกัยภาพ   ในการเรียนรูแ้ละการใชช้ีวิต 

6) มองขา้มจุดท่ีเป็นขอ้บกพร่องในตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขอ้บกพร่องท่ีติดตัวเด็กมาตัง้แต่
เกิดหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ พยามแก้ไขขอ้บกพร่องไปพรอ้มกับการ
พฒันาความสามารถทางศิลปะ   

7) ไม่คาดหวงัในตวัเด็กมากจนเกินไป บางครัง้ครูผูส้อนคาดหวังในตัวเด็กออทิสติกมาก
เกินไป    สรา้งความกดดันใหก้ับตนเอง รวมถึงตัวเด็กดว้ย ซึ่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้
ความกดดันนั้นย่อมแสดงออกมาไม่ดี หรือไม่เต็มท่ี ก่อใหเ้กิดความรูสึ้กไม่สบายใจ 
เพราะผิดหวงั ดงันัน้ครูผูส้อนจึงไม่ควรคาดหวงัมากเกินไป  
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8) ไม่ปิดกั้นตนเอง หรือมองว่าเป็นเรื่องยากในการท่ีจะพัฒนาเด็กออทิสติก  ครูผู้สอน
หลายคนประสบกับปัญหานี ้เพราะเกิดจากการปฏิบัติแลว้ไม่เห็นผลลัพธ์เสียที และ
ยงัใชเ้วลาในการฝึกฝนนานกว่าปกติ จึงเกิดความทอ้และไม่อยากท า ครูผูส้อนจึงตอ้ง
จดัการกบัความคิดของตนเอง   มองหาขอ้ดีของการสอนศิลปะของเด็กออทิสติก และ
เสริมแรงใหก้บัตนเองเสมอ 

 

3. เป้าหมาย/จุดประสงค ์

 เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีก าหนดไว้เพื่อแสดงถึงความรูแ้ละทักษะทางด้านศิลปะ ท่ีครูผู้สอน

คาดหวังจะพัฒนาใหเ้กิดขึน้ในตัวเด็กออทิสติก หรือจะเป็นในรูปแบบความมุ่งหมายในการสอน   

ซึ่งจะวางขอบข่ายเป็นแนวทางกวา้ง ๆ เป้าหมายไม่ได้ก าหนดผลท่ีจะเกิดขึน้ในตัวเด็กออทิสติก    

ในเชิงความรูแ้ละทักษะ หรือพฤติกรรมท่ีสังเกตได้จากการสอน เป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นในการ         

ท่ีวางแผนในการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก  แต่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้รูรูว้่าการเรียนรูท่ี้คาดหวังไวจ้ะ

เกิดขึน้หรือไม่ ดงันัน้ครูจะตอ้งท าเป้าหมายใหเ้ป็นจดุประสงคแ์ทน 

จุดประสงค ์จะเป็นไปตามตัวชีว้ัดของมาตรฐานการเรียนรู ้หรือตามเป้าหมายท่ีครูตัง้ไว ้                

โดยจดุประสงคจ์ะบอกไวอ้ย่างชัดเจนท่ีสดุว่าเด็กออทิสติกตอ้งท าอะไรได ้ซึ่งการท างานศิลปะของ

เด็กจะบอกได้ทันทีว่าเด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่ การตั้งจุดประสงค์ท่ีชัดเจนจะน า ไปสู่การ

ประเมินผลการเรียนรูใ้นรูปแบบ   ท่ีเหมาะสม จุดประสงคจ์ะมีความเฉพาะเจาะจงในตัวเองเมื่อ

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  1) พฤติกรรมท่ีสังเกตได ้2) เงื่อนไขท่ีก าหนดใหแ้สดง

พฤติกรรม และ 3) ระดบัความถูกตอ้งหรือเกณฑท่ี์ครูคาดหวัง ครูสามารถแยกจุดประสงคใ์หเ้ป็น

ขัน้ตอนย่อย ๆ ของเด็กออทิสติกท่ีตอ้งอาศัยเวลาในการฝึกทกัษะศิลปะ โดยแจกแจงออกมาจาก

จุดประสงค์ท่ีมีอยู่แล้ว ครูจะทราบว่าจะเลือกขั้นตอนไหนมาสอนให้ตรงกับความสามารถและ

ความตอ้งการของเด็ก  
 

4. การวิเคราะหผ์ู้เรียน 

การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นขั้นตอนท่ีต้องเกิดขึ ้นในทุกรูปแบบการสอน ครูต้องศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กออทิสติกทกุคน และวิเคราะหอ์ย่างละเอียด ซึ่งในการวิเคราะหผ์ูเ้รียนใน

การสอนศิลปะ ของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษนัน้ ตอ้งวิเคราะหภ์าพรวมของเด็กทัง้หมด 

ไดแ้ก่  ดา้นความรู ้ ดา้นสติปัญญา ดา้นพฤติกรรม ดา้นร่างกาย  ดา้นสังคม  ดา้นความสามารถ
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และประสบการณ์การทางดา้นศิลปะ ความชอบ ความถนัด และขอ้บกพร่องหรือขอ้จ ากัดในตัว

เด็ก ซึ่งการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างรอบด้านจะน าไปสู่การวางแผนเพื่อจัดการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล 

 

5. หลักสตูรและเนือ้หา 

หลกัสูตรและเนือ้หา ดา้นหลักสูตร เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีหลักสูตรเฉพาะของเด็กออ   

ทิสติก มีเพียงหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสตูรชาติ และ

เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้หรือน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง

หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ซึ่งหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 สามารถใชส้ าหรบัการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเด็กออทิสติกได ้และสามารถน าไปปรบัใช้

ร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีมีการจัดท าขึน้เฉพาะ เช่น หลักสูตรทางการแพทย์ หรือสหวิชาชีพอื่น ๆ 

โดยปรบัใหเ้หมาะสมกับเด็กออทิสติก โดยครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจว่า หลกัสูตร ถือเป็นหวัใจส าคัญของ

การเรียนการสอน ซึ่งต้องปรับจากท่ีมีอยู่ให้เหมาะสม และเด็กออทิสติกสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง  

ด้านเนือ้หา ต้องมีการปรบัเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กออทิสติกท่ีมี

ความสามารถ  ทางศิลปะในระดับแตกต่างกัน โดยค านึงถึงส่ิงส าคัญคือ เด็กออทิสติกสามารถ

เรียนได ้ครูผูส้อนสามารถจดัเนือ้หาของเด็กออทิสติกได ้ดงันี ้

-  ยึดเนือ้หาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด  

-  ก าหนดเนือ้หาขึน้ใหม่ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพของเด็กออทิสติก 

-  ก าหนดตามล าดบัเนือ้หาท่ีควรจะเรียนในทางศิลปะ  

-  จดัเนือ้หาท่ีเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก หรือพืน้ฐานไปสู่ทกัษะเฉพาะทาง 

-  จดัเนือ้หาใหเ้รียนรูเ้ป็นเร่ือง ๆ ตามถามถนดัหรือความชื่นชอบของเด็กออทิสติก 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้ จากการก าหนดเนือ้หาการเรียนรูน้ าไปสู่การจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีกระบวนการ ดว้ยเด็กออทิสติกทุกคนมีความตอ้งการในการเรียนรูท่ี้ไม่เหมือนใคร ตามท่ี 

แบรร์ี เอ็ม. พริเซนต์ ไดก้ล่าวไว ้เด็กออทิสติกตอ้งการค าแนะน าและการสนับสนุนในการจัดการ
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เรียนรูท่ี้เหมาะสม  โดยครูผูส้อนต้องเขา้ใจถึงความต้องการเพื่อช่วยใหก้ารเรียนรูศิ้ลปะมีทักษะ      

ท่ีดีขึน้  

วางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพร้อม คลอบคุม และเตรียมการท่ีชัดเจน เหมาะสมกับ

ความสามารถและความต้องการของเด็ก ใชว้ิธีการสอนท่ีให้เด็กออทิสติกได้เรียนรูผ่้านรูปแบบ

หลายมิติ (Multimodal Fashion) คือเด็กไดเ้รียนรูผ่้านการสัมผัส ผสมผสานกับการไดม้องเห็น มี

ประสบการณแ์ละไดล้งมือท า มีวิธีการถ่ายทอดความรูท่ี้น่าสนใจ สามารถกระตุน้ความสนใจและ

ความตอ้งการท าใหเ้ด็กเขา้ถึงความรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เลือกใชส่ื้อและวสัดอุปุกรณ์

ท่ีมีความสอดคลอ้งกับการเรียนรู ้มีความน่าสนใจ สามารถกระตุน้ความสนใจของเด็ก แข็งแรง 

ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและลักษณะของออทิสติก สามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองหรือครูอาจจะ

เป็นผูช้่วยในการใช้ส่ือนั้น ๆ ส่วนของวัสดุอุปกรณ์นั้นต้องมีการจัดเตรียมพรอ้ม ควรจัดให้มีทั้ง

รูปแบบใชเ้ฉพาะบุคคลและใชร้่วมกัน วัสดุอุปกรณ์สามารถใชไ้ดอ้ย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย 

ส่งเสริมทักษะทางศิลปะไดอ้ย่างเต็มท่ี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ตลอดจนการท าความสะอาด รกัษาและจัดเก็บ การเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรูศิ้ลปะ

เป็นไปตามแนวคิดของ Kear and Callaway (2000) ท่ีว่าการเรียนศิลปะเกี่ยวขอ้งกับทักษะทาง

ร่างกายและเทคนิคเฉพาะของการสรา้งสรรค์งานศิลปะท่ีต้องพัฒนาความเขา้ใจในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์ความคิดสรา้งสรรค ์แนวทางศิลปะ และยังสามารถใชว้ัสดุและงานศิลปะเป็นส่ือในการ

เรียนรูไ้ด ้ 
 

7. เทคนิคการสอน 

เทคนิคการสอนศิลปะ ท่ีเหมาะสมและไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ชใ้นการสอนศิลปะ          
เด็กออทิสติก ดงันี ้

- การสอนแบบ 3R (Routine  Repeat  Relaxation) 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบง่ายไปยาก 
- การฝึกฝน 
- การลงมือปฏิบติัจริง  
- สอนจากส่ิงท่ีเด็กชอบหรือสนใจ 
- สอนแบบเชื่อมโยงกิจกรรม 



  154 

- สอนแบบตวัต่อตวั 
- สอนแบบนิทรรศการ 

8. การสร้างบรรยากาศ 

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ของเด็กออทิสติกการจัดบรรยากาศถือเป็นหน่ึง

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ (สุนันทา เท่ียงตรง : online) 

โดยสภาพหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมกับออทิสติกนั้น ตอ้งมีความเหมาะสมในดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

สังคม คือ เด็กออทิสติกตอ้งไดร้บัการยอมรบัเขา้ใจ ใหค้วามส าคัญจากเพื่อนและครู จึงจะท าให้

ก ารเรี ยนอย่ า งมี ค วามสุ ข  และน า ไป สู่ ก า รพัฒ นาทั กษะทาง ศิลป ะได้อ ย่ า ง เต็ม ท่ี                        

ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพตอ้งเหมาะสมตัง้แต่ การจดัท่ีนั่ง แสงสว่าง อากาศ วสัดุอปุกรณ ์และ

อื่น ๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มท่ี และดา้นสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ตอ้งมี

การปรบัใหเ้ขา้กับลักษณะของตัวเด็กออทิสติกแต่ละบุคคล  เพื่อท่ีจะช่วยให้เด็กมีโอกาสในการ

เขา้ถึงความรูแ้ละทกัษะทางดา้นศิลปะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั (แอนเดอรส์นั ฟราน

เซส อี , 2557) ท่ีว่าในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะด้วยกิจกรรมนันทนาการ จัด

สภาพแวดลอ้มใหใ้กลค้รูไม่หนัไปหาความสนใจอื่น  ลดส่ิงเรา้นอกหอ้งเรียน ก่อใหเ้กิดบรรยากาศ

ทางการเรียนท่ีอบอุ่นและมีความสขุ 

 

9. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ 

เด็กออทิสติกทุกคนมีการเรียนรู ้วิธีการเรียนท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดปัจจัยหลาย ๆ 

ดา้น ท่ีส่งผลต่อการเรียนศิลปะ เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ โดยในกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษก็พบปัญหาและขอ้บกพรอ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้สรุปได ้ดงันี ้

1) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งทางรา่งกายและพฤติกรรม  

เด็กออทิสติกหลายคนมีปัญหาทางดา้นร่างกายและพฤติกรรม ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อ

การปฏิบติังานศิลปะและพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ โดยพฤติกรรมที่พบ ดงันี ้

  - เด็กออทิสติกบางคนจบัดินสอหรือวัสดุอื่น ๆ ในแบบการก ามือ ซึ่งไม่เหมือนกับ

คนปกติทั่วไปจบั แต่เด็กจะสามารถวาดเขียน ระบายไดต้ามปกติ ครูผูส้อนควรพยายามปรบัการ

จบัดินสอหรืออปุกรณใ์หถ้กูตอ้งและเหมาะสม 



  155 

 - เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรม มีอารมณ์หงุดหงิด ไม่มี

อารมณท์ างาน ไม่ถูกใจ ไม่พอใจ โมโหง่าย บางครัง้รุนแรงถึงขั้นท าลายขา้วของ ซึ่งปัญหาส่วนนี้

ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เด็กออทิสติกไม่ค่อยพัฒนา เน่ืองจากครูผู้สอนต้องรองรับกับสภาพ

อารมณแ์ละพฤติกรรมที่หลากหลาย 

2) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งในการคิด 

 - เด็กออทิสติกไม่สามารถเชื่อมโยงเร่ืองราว หรือบูรณาการส่ิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน 

จึงท าใหน้กัเรียนสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมีความต่อเน่ือง หรือเชื่อมโยงกนัไม่ได้ 

 - เด็กออทิสติกไม่สามารถประยุกต์การเรียนรู้จากสถานการณ์หน่ึงไปสู่

สถานการณห์น่ึงได ้    จึงเหมาะสมกบัการเรียนรูใ้นสถานการณจ์ริงและเรียนรูเ้ป็นเร่ือง ๆ  

 - เด็กออทิสติกบางคนมีข้อจ ากัดและปัญหาในการคิดอย่างสรา้งสรรค์และการ

จินตนาการ ขาดความคิดริเริ่ม ท าใหเ้ด็กวาดภาพจากการจดจ า หรือจากประสบการณ์ท่ีเคยพบ

เจอเป็นส่วนใหญ่ 

 - เด็กออทิสติกไม่สามารถจัดระบบความคิด หรือเรียงล าดับการท างาน หรือ

ล าดับความส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถท างานในงานท่ีมีหลายล าดับขั้นตอน และมีความ

ซบัซอ้น 

3) ปัจจยัดา้นความบกพรอ่งในการรบัรู ้

 - เด็กออทิสติกจะเลือกสนใจเฉพาะบางส่ิง หรือในส่ิงท่ีตนเองชอบมากจริง ๆ 

โดยเฉพาะในทางศิลปะ เด็กชอบส่ิงใดจะท าส่ิงนั้นอยู่ซ  า้ ๆ ไม่เปิดรบัการท าส่ิงใหม่ ๆ แต่ครูผูส้อน

สามารถช่วยใหน้กัเรียนขยายความสนใจของตนเองได ้แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลานานกว่าปกติ 

 - เด็กออทิสติกสามารถสงัเกตรายละเอียดได ้เน่ืองจากมีความสามารถในการจ า

ค่อนขา้งดี แต่เด็กจะไม่เขา้ใจว่ารายละเอียดนัน้ส าคญัหรือมีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 - เด็กออทิสติกบางคนแสดงออกมากกว่าปกติ เวลาต้องการส่ิงใด เช่น ค าชม 

รางวลั ซึ่งเด็กจะท าพฤติกรรมลกัษณะเดิมซ า้ ๆ  

4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 - ครอบครัวถือเป็นส่วนส าคัญ ท่ีจะมีส่วนในการช่วยพลักดันและสนับสนุน

ความสามารถท่ีเด็กออทิสติกมี หากครอบครวัไม่ใหโ้อกาสหรือปิดกั้นความสามารถ เด็กออทิสติก 

ก็จะหมดโอกาสท่ีจะพฒันา 
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 - ครูผูส้อนตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของเด็ก และตอ้งเป็นทกุ ๆ อย่าง เพราะครูถือเป็นเสา

หลักในการส่งเสริมความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะให้เด็กออทิสติกได้พัฒนาในล าดับ       

ท่ีสงูขึน้ 

 - เพื่อนและผู้คนรอบข้าง ต้องคอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ 

ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ เพื่อเสริมพลงัใหเ้ด็กออทิสติกไดก้า้วไปดว้ยความมั่นใจ 

 

10. การวัดและประเมินผล 

การวัด ประเมินผล และการติดตามความกา้วหนา้ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะพฒันาความกา้วหนา้

ทางดา้นทักษะศิลปะของเด็กออทิสติก ซึ่งการวดัและประเมินผลของเด็กออทิสติกจะต่างจากการ

วัดผลของเด็กปกติ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความสามารถท่ีแตกต่างกันไปของเด็กออทิสติกแต่ละคน        

การวัดผลความสามารถทางศิลปะอาจจะก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรูห้รือแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  มีหลกัการในการวดัและประเมินผล 3ขัน้ ดงันี ้

1) วัด ประเมินผลในทุกกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะศิลปะ เพื่อประเมิน

ความพรอ้มและความรูพ้ืน้ฐานของเด็ก แลว้น าไปวางแผนการจัดกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมใน

แต่ละรายกิจกรรม 

2) วัด ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังสิน้สุดการพัฒนาทักษะศิลปะ  เพื่อให้ทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรียนของเด็กและน าไปปรบัปรุงการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมมากขึน้ 

3) วัด  ป ระ เมิ นผลการจัดกิ จก รรม  ให้ด า เนินทุกขั้นตอนของการจัดกิ จกรรม                  

เพื่อดคูวามกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของเด็กออทิสติก  

โดยการประเมินตามหลักการนั้น จะต้องค านึงถึงระดับสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน และ

พัฒนาการของเด็ก เนน้การประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตและบันทึกข้อมูล การประเมิน

ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรงกับตัวเด็ก การประเมินผลจากสภาพควรเนน้ใหเ้ด็กออทิสติกไดแ้สดงออก

ทางศิลปะตามความถนัดอย่างสรา้งสรรค์  และผลจากการประเมินของเด็กนั้นเป็นผลจากการ

จดัการเรียนการสอนของครู 
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11. การส่งเสรมิและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางศลิปะ 

การส่งเสริมและสรา้งความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางศิลปะ มีวิธีการส่งเสริมและ
สรา้งความร่วมมือท่ีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับบริบทของหน่วยงาน สถานศึกษา ครูผูส้อนและ
นักเรียน ในท่ีนีข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสรา้งความร่วมมือเพื่อส่งทักษะทางศิลปะใน
เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษ ดงันี ้

 

แนวทางการส่งเสริม 
- ส่งเสริมกิจกรรมในหอ้งเรียน ใหเ้ด็กออทิสติกไดเ้รียนรูผ่้านกิจกรรมศิลปะท่ีหลากหลาย 

เพื่อคน้หาความถนัดท่ีแทจ้ริง เมื่อเด็กคน้หาความสามารถของตนเองเจอแลว้ ครูผูส้อนจึงมีหนา้ท่ี
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางศิลปะใหเ้ด็กออทิสติกมีทักษะท่ี
สงูขึน้ 

- ส่งเสริมด้วยกิจกรรมภายนอก  โดยจัดให้มีการเรียนรูห้รือท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
เพื่อให้นักเรียนไดม้องเห็นมุมมองและผูค้นใหม่ ๆ และเจอสถานท่ีท่ีแตกต่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใหก้ับเด็กออทิสติกได้มากขึน้ และท าใหเ้ด็กรูสึ้กต่ืนตัวมากกว่าการนั่งเรียนหรือนั่ง
ฝึกฝนในหอ้งเรียน 

- ส่งเสริมนอกเวลาเรียน ควรจัดให้มีการเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนของเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กมีความพรอ้มในการฝึกฝน เพราะหากอาศัยเวลาเฉพาะในช่วงการ
เรียนปกติ ครูผูส้อนจะมีเวลาอย่างจ ากดั และตอ้งใหเ้วลากบัเด็กทกุคนในหอ้งเท่า ๆ กนั ดงันั้นการ
สอนเสริมนอกเวลา จะเป็นส่วนช่วยใหน้กัเรียนพฒันาไดเ้ร็วขึน้  

แนวทางการสรา้งความรว่มมือ 
     ความรว่มมือภายใน : เป็นการสรา้งความรว่มมือในหน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีเด็ก

ออทิสติกศึกษาอยู่ โดยสรา้งความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้สอนและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้กา ร
ส่งเสริมความสามารถทางศิลปะนั้นเริ่มตน้ตัง้แต่ระดับนโยบาย เมื่อเกิดนโยบายท่ีชัดเจน ผูส้อน
และผูป้ฏิบัติก็จะสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมและเต็มท่ี การสรา้งความรว่มมือในระดับ
ภายใน ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะบุคลากรท่ีอยู่ภายในเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผูป้กครองและผู้ท่ีมีความ
เกี่ยวขอ้งกับเด็ก และนักสหวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายท างานร่วมกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน     
ก็น าไปสู่แนวทางในการพฒันาความสามารถทางศิลปะท่ีชดัเจน ท าใหเ้ด็กออทิสติกเกิดการพฒันา
ไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ  

     ความร่วมมือภายนอก : นอกจากความร่วมมือภายในหน่วยงานมีความส าคัญแล้ว 
การสรา้งความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกก็ส าคัญเช่นกัน เห็นได้จากสังคมปัจจุบันท่ีมีทั้ง
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ภาครัฐและภาคเอกชนช่วยกันขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนา ดังนั้นการส่งเสริม
ความสามารถทางศิลปะของเด็กออทิสติกก็เช่นกัน หากได้รับความร่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งไม่จ  าเป็นต้องเป็นหน่วยงานทางด้านศิลปะหรือวัฒนธรรมเท่านั้น ความร่วมมือ        
ท่ีเกิดขึน้ในส่วนนีจ้ะน าไปสู่การขยายโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถ ขยายภาพลักษณ์
ของเด็กออทิสติก พรอ้มทัง้ส่งเสริมความสามารถของเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถพิเศษใหก้า้ว
ไปต่อในระดบัท่ีสงูขัน้ เด็กจะเกิดความมั่นใจ ภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุในการแสดงออก และ
เชื่อว่าชีวิตต่อไปของเด็กออทิสติกกลุ่มนีจ้ะมีแต่ส่ิงดีและกา้วหนา้ สามารถยืนอยู่ในสังคมไดอ้ย่าง
ภาคภมูิในฐานะพลเมืองคนหน่ึง 
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