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บทคัดยอ
เด็กออทิสติกหรือผูมีภาวะระบบประสาททํางานซับซอน อีกทั้งยังมีความผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธกับ

ผูคนในสังคมทั้งในดานพัฒนาการทางดานภาษา การสื่อสาร โดยความผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือซึ่ง
ความรุนแรงจะแตกตางกันไปในแตละกลุม ขึ้นอยูกับพัฒนาการทางภาษา และระดับสติปญญา ผูวิจัยเลงเห็น
ความสําคัญดังกลาว จึงพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุม
กลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ ขึ้นมาเพื่อชวยผูปกครองทํากิจกรรมรวมกับเด็ก สามารถเขาใจการประดิษฐ
ของเลนไดงาย และประหยัดคาใชจายมากขึ้น ผลการวิจัยพบวา การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผูเช่ียวชาญ
ดานเนื้อหา ดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จํานวน 6 ทาน โดยคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เทากับ 
0.89 และ 0.93 ความพึงพอใจของผูปกครองหลังใชงานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยคาเฉลี่ย
(�̅=4.53) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD=0.62) สรุปไดแอปพลิเคชันนีม้ีคุณประโยชน ตรงตามวัตถุประสงคและความ
ถูกตอง สื่อความหมายกับกลุมเปาหมายไดชัดเจน สามารถนํามาประยุกตใชกับเด็กออทิสติกไดจริง ทั้งยังชวยสงเสริม
พัฒนาการทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือใหเด็กกลุมนี้ไดอีกดวย

คําสําคัญ : สตอปโมชันวีดีโอ เด็กออทิสติก กลามเนื้อมือ
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บทนํา
ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เปนที่รูจักกันมาถึง70 ป และมีชื่อเรียกหลากหลายโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงการเรียกเปนระยะ เชน ออทิสติก ,ออทิสซึม และ สเปกตรัม,ซีดีด,ีเอ็นโอเอส,และแอสเพอรเกอร จนใน
ปจจุบันตกลงและใชคําวา “Austism Spectrum Disorder” โดยใชอยางเปนทางการระดับสากลตั้งแตป 2556 
สําหรับไทยใช “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุม หรือ ทุกอาการเชนเดียวกัน (ยิ่งยง รุนฟา, 2557) ออทิสติกเปนความ
ผิดปกติทางพัฒนาการเด็กในรูปแบบหนึ่งโดยมีลักษณะที่เฉพาะตัวซึ่งเด็กไมสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อ
ความไดเหมาะสมในวัยมีลักษณะ พฤติกรรม ความสนใจ เปนแบบซ้ําไปมา จํากัดอยูเฉพาะบางเรื่อง และไมยืดหยุน
โดยปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้นตั้งแตเด็กสงผลใหเกิดขอจํากัดในใชชีวิตประจําวัน (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2560)

เด็กออทิสติกหรือผูมีภาวะระบบประสาททํางานซับซอน โดยจะมีความผิดปกติเก่ียวกับการปฏิสัมพันธกับ
ผูคนในสังคมทั้งในดานพัฒนาการทางดานภาษา การติดตอสื่อสาร ความผิดปกติทางอารมณ มีพฤติกรรมและความ
สนใจกับการกระทําที่ซ้ําไปมา เก็บตัวอยูตามลําพัง ไมสบตาคน ไมตอบโตตอบทสนทนา ซ่ึงอาการดังกลาวจะเกิดกอน
ชวงอายุ 3 ขวบ (พญ.สพาพรรณวดี ฟูเจริญ , 2556) ซึ่งความรุนแรงจะแตกตางกันไปในแตละกลุม ขึ้นอยูกับการ
พัฒนาการทางดานภาษา ระดับสติปญญาและความผิดปกติอื่น ๆ ที่พบรวมดวย ทั้งนี้ความผิดปกติทั้งหมดยังคงมี
ความตอเนื่องตลอดไปในชวงชีวิต โดยเฉพาะทักษะทางดานสังคม แตก็ยังสามารถดําเนินชีวิตไดเหมือนคนปกติทั่วไป
ได ไป (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน, 2560)

ประเภทของเด็กออทิสติก แบงได 3 กลุม ตามพฤติกรรมในการติดตอกับผูอื่นและการเขาสังคม เชน กลุม
แยกตัว (aloof) หมายถึง กลุมผูมีพฤติกรรมชอบอยูคนเดียวไมเขาหาบุคคลอื่นดวยตนเองกอน และ ไมตองการเขา
กลุมไมติดตอกับผูอื่น กลุมอยูเฉย (passive) หมายถึง กลุมผูมีพฤติกรรมที่ไมชอบการเขาหาบุคคลอื่นดวยตนเองกอน
แตไมปฏิเสธที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเวลาผูอื่นเขามาสนทนาหรือชักชวนพูดคุย และ กลุมเขาหาคนแตประหลาด 
(active but odd) คือ ผูปวยที่ดูตลกและนาสงสารมากที่สุดในเวลาเดียวกัน กลุมผูมีพฤติกรรมดังกลาวน้ีอยากมีเพื่อน 
และ มักพยายามที่จะเขาหาบุคคล (ชาญวิทย พรนภ, 2557) เมื่อเด็กกลุมนี้เริ่มเติบโต มีความสมารถที่จะหยิบจับ หรือ
เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได ซึ่งเปนชวงวัยที่เด็กจะเริ่มอยากเลนสิ่งของรอบตัว ตองการความรัก การดูแลและเอาใจใส
กวาเด็กปกติทั่ว ๆ ไป 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อชวยใหผูปกครองทราบถึงขั้นตอนและวิธีการ
ดูแลเด็กออทิสติก ทั้งยังเปนแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กลุมนี้ในชวงวัยอายุ 3-5 ป หรือชวงวัยที่เรียนอยูชั้นอนุบาล 1-3 
โดยนําเสนอการประดิษฐของเลนเด็กที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ 
เพื่อใหผูปกครองสามารถเขาใจการประดิษฐของเลนเด็กไดงายยิ่งขึ้นและสามารถนําไปใชงานไดจริง สรางความสนุก 
เพลิดเพลิน ชวยฝกสมาธิการควบคุมกลามเนื้อมือ การหยิบจับ การเคลื่อนยายสิ่งของ พัฒนาระบบการคิดเชิงวิเคราะห 
รูจักวิธีการแกไขปญหาตลอดจนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ และไดใชเวลารวมกับครอบครัว ประหยัดคาใชจายในการซื้อของ
เลนใหมไดอีกดวย 

วัตถุประสงค
1. เพื่อแนะนําขอมูลการประดิษฐของเลน เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุม

กลามเนื้อมือในรูปแบบขอความและวีดีโอ
2. เพื่อแนะนําขอมูลการประดิษฐของเลนเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุม

กลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ
3. เพื่อแนะนําขอมูลการดูแลเด็กออทิสติกอยางเปนขั้นตอนวิธี

อุปกรณและวิธีการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้สามารถจําแนกอุปกรณและวธิีการทดลอง ตามหัวขอ ดงันี้
กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ผูปกครอง ที่ทดลองใชงานแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดาน
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การควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ และตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 20 คน โดยใชสูตรการ
คํานวณการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบประชากร กําหนดคาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 (เพ็ญแข, 2541)

กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญ ที่ทดลองใชงานแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติ
ทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ จํานวน 6 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจํานวน 3 ทาน

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาหาขอมูลพื้นฐานที่นํามาใชเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความ

ผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ เริ่มตนโดยออกแบบยูสเคสไดอะแกรมเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของการทํางานทั้งระบบ แสดงดังภาพที่ 1 แลวจึงแอปพลิเคชันตามที่ไดออกแบบมาแลวดวยเขียนโปรแกรม
แอนดรอยดสตูดิโอ ออกแบบ และ จัดทําแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยใช โปรแกรมภาษาจาวาในการพัฒนา และ ใช
โปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) ในการตัดตอและตกแตงรูปรูปภาพ ใชโปรแกรมแคมตาเซีย
สตูดิโอ 8.0 (Camtasia Studio 8.0) ในการตัดตอเพิ่มลูกเลนใหกับวีดีโอใหดูนาสนใจยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะเกรมแสดงภาพรวมการทํางานของแอปพลเิคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติก
ที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเน้ือมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. ผูปกครองที่ใชงานแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุม

กลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน เก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูปกครองที่เขามาใชแอปพลิเคชันดังกลาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เลือกเมนแูนะนําขอมูลเด็ก

ออทิสติก

เมนูขอมูลผูจัดทํา

ผูดูแลระบบ

เลือกใชงานแอปพลิเคชั่น

เลือกเมนูแนะนําวิดิโอของเลน

เด็กออทิสติก

เพิ่ม/ลบ/ใส/ปรับปรงุ    

ขอมูลตาง ๆ

ผูปกครอง
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2. ผูเชี่ยวชาญที่ทดลองใชงานแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการ
ควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน 
เก่ียวกับการประเมินคุณภาพของเนื้อและการออกแบบแอปพลิเคชัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 วิธีวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจะใชคารอยละ

(Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรความพึงพอใจ
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติหาคา t – test และ

จะนําขอมูลที่ไดจากวิธีการสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป (SPSS) เพื่อชวยหาคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของลักษณะการตอบแบบสอบถามออนไลนโดยใชเกณฑ
เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้

ระดับ  ระดับคุณภาพ  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 
5 (ดีมาก) 4.21 – 5.00 
4 (ดี) 3.41 – 4.20 
3 (ปานกลาง)  2.61 – 3.40 
2 (นอย) 1.81 – 2.60 
1 (นอยที่สุด)   1.00 – 1.80 

3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงเปน
3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ

โดยใช คารอยละ = จํานวนผูปกครองทีต่อบแบบสอบถามออนไลน X 100
จํานวนผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามออนไลนทั้งหมด

3.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตาง ๆ
X� = ∑FX

            n 
เมื่อ X� แทน คาเฉลี่ย F แทน ความถี่ (จํานวนคน) X แทน คาคะแนน

3.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)
3.4 คํานวณคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ดังนี้
ระดับ          มาตรฐานความสอดคลอง    

1 = ไมสอดคลอง 
2 = สอดคลองบางสวน
3 = คอนชางสอดคลอง
4 = มีความสอดคลองมาก

สูตรคํานวณ CVI =   จํานวนคําถามที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในระดับ 3 ถึงระดับ 4
จํานวนคําถามทั้งหมด

เกณฑคุณภาพคอื 0.80 ขึ้นไป

ผลการทดลอง
การใชงานแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสตกิที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือ

ในรูปแบบสตอปโมชันวีดโีอ ประกอบดวย เมนหูลัก แสดงไดดังภาพที่ 2 แบงออก ดังนี้ 
1. เมนูแนะนําขอมูลเดก็ออทิสติก 
2. เมนูสอนวิธกีารสรางของเลน
3. เมนูแสดงขอมูลผูจัดทํา
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ภาพที่ 2 เมนูหลักแสดงแอปพลเิคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติ
ทางดานการควบคุมกลามเนือ้มือในรูปแบบสตอปโมชันวีดโีอ

 1. เมนูแนะนําขอมูลเด็กออทิสติก สามารถเลือกดูขอมูลเด็กออทิสติก พรอมคําแนะนําและวิธีการดูแลและ
ปฏิบัติตน หรือการทํากิจกรรมเมื่ออยูรวมกัน แสดงไดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงเมนูแนะนําขอมูลเด็กออทิสติก

2. เมนูสอนวิธีการสรางของเลน โดยจะแสดงข้ันตอนวิธีการสรางของเลน ใหกับเด็กออทิสติก รูปแบบสตอป
โมชันวีดีโอ แสดงไดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงเมนูสอนวิธีการสรางของเลน

3. หนาจอขอมูลการดิษฐของเลน วิธีการเลน และ Video Stop Motion แสดงไดดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5  แสดงหนาจอขอมูลการดิษฐของเลน วิธีการเลน และ Video Stop Motion
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สวนที่ 2 การประเมินคณุภาพของแอปพลเิคชนัแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสตกิที่มีความผิดปกตทิางดาน
การควบคุมกลามเนื้อมือในรปูแบบสตอปโมชันวีดีโอ แบงเปน

1. การหาคุณภาพของแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลสําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุม
กลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจํานวน 3 ทาน แสดงไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ (คนที่) จํานวนผูเชี่ยวชาญ
(ที่เห็นสอดคลอง)

i-cvi
(รายขอ)1 2 3

1. สวนความถูกตอง
1. ความสอดคลองระหวางเนือ้หาขอมูลสําหรับเด็กออทิสติก x x - 2 0.67

2. ความถูกตองของการจัดลําดับเนื้อหาทีเ่กี่ยวของ x - x 2 0.67
3. ความถูกตองของภาษาที่ใชในการสื่อสาร x x x 3 1.00
4. ความถูกตองในการนําเสนอขอมูลหลักของเด็กออทิสติก x x x 3 1.00
5. ความถูกตองในการนําเสนอขอมูลรองของเด็กออทิสติก x x x 3 1.00

2. สวนของภาพ
1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา x x x 3 1.00
2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน x - x 2 0.67
3. ภาพประกอบดูนาสนใจชวนใหติดตาม x x - 2 0.67
4. ภาพประกอบจัดวางไดอยางเหมาะสม x x x 3 1.00
5. ภาพประกอบมีความคมชัดสบายตา x x x 3 1.00

3. สวนของเนื้อหา
1. เนื้อหาสอดคลองกับชือ่ของแอปพลิเคชัน x x x 3 1.00
2. เนื้อหามีความสมบูรณครบถวน x - x 2 0.67
3. เนื้อหาสื่อความหมายใหกับผูใชไดอยางชัดเจน x x x 3 1.00
4. ปริมาณของเนื้อหาในแตละเมนู x x x 3 1.00
5. การใชหัวขอกับรายละเอียดในแตละเมนู x x x 3 1.00

คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index: CVI)

0.89

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน โดยรวม
ทั้ง 3 ดาน คือ สวนความถูกตอง สวนของภาพ สวนของเน้ือหา คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (i-cvi) เทากับ 0.89 อยู
ในเกณฑคุณภาพ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ (คนที่) จํานวนผูเชี่ยวชาญ
(ที่เห็นสอดคลอง)

i-cvi
(รายขอ)1 2 3

1. สวนของรูปภาพและตัวอักษร

1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ x x x 3 1.00
2. ความสมบรูณของภาพและการเชื่อมโยงของขอความ x x x 3 1.00
3. ลักษณะของสี ภาพ และขอความที่ใชประกอบ x x x 3 1.00
4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรท่ีใช x - x 2 0.67
5. ภาพ ขอความ การสื่อความหมายไดชัดเจน x x - 2 0.67

2. สวนการติดตอของผูใชและการออกแบบแอปพลิเคชัน

1. ความสวยงาม เหมาะสม และงายตอการใชงาน x x x 3 1.00
2. ความนาสนใจของแอปพลิเคชนั x x x 3 1.00
3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาใหกับผูปกครองเด็ก x x x 3 1.00
4. การออกแบบสอดคลองกับช่ือของแอปพลิเคชัน x x - 2 0.67
5. ระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลในแตละเมนู x - x 2 0.67

3. สวนของวิเคราะหและออกแบบ

1. สื่อความหมายกับกลุมเปาหมายไดชัดเจน x x x 3 1.00
2. วิเคราะหความตองการไดตามความตองของผูปกครองเด็ก x x x 3 1.00
3. พัฒนาแอปพลิเคชันไดตรงตามวัตถุประสงค x x x 3 1.00
4. เหมาะกับการนํามาประยุกตใชกับเด็กออทิสติก x - x 2 0.67
5. คุณประโยชนท่ีไดรับหลังจากการใชงานแอปพลิเคชัน x x x 3 1.00

คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index: CVI)

0.93

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จํานวน 3 ทาน 
โดยรวมทั้ง 3 ดาน คือ สวนภาพและตัวอักษร สวนการติดตอของผูใชและการออกแบบ สวนของวิเคราะหและ
ออกแบบ คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เทากับ 0.93 อยูในเกณฑคุณภาพ
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจของผูปกครองเด็กออทิสติกเมื่อนําแอปพลิเคชันไปใชงาน แสดงไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองเดก็ออทิสติกเมื่อนําแอปพลเิคชันไปใชงาน

รายการประเมิน X� SD ระดับคุณภาพ

1. สวนภาพและตัวอักษร
1. รูปภาพและตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.40 0.68 ดีมาก
2. ความสมบูรณของภาพและการเชื่อมโยงของขอความ 4.35 0.67 ดีมาก
3. ลักษณะของสี ภาพ และขอความที่ใชประกอบ 4.20 0.77 ดี
4. การวางภาพ และขนาดของตัวอักษรที่ใช 4.60 0.50 ดีมาก
5. ภาพ ขอความ การสื่อความหมายไดชัดเจน 4.50 0.51 ดีมาก

2. สวนการติดตอของผูใชและการออกแบบ
1. ความสวยงาม เหมาะสม และงายตอการใชงาน 4.35 0.75 ดีมาก
2. ความนาสนใจของแอปพลเิคชัน 4.55 0.60 ดมีาก
3. การออกแบบดูสวยงาม สบายสายตาใหกับผูปกครองเด็ก 4.70 0.47 ดีมาก
4. การออกแบบสอดคลองกับชื่อของแอปพลเิคชนั 4.65 0.67 ดีมาก
5. ระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลในแตละหนา 4.80 0.41 ดีมาก

3. สวนของประโยชนที่ไดรบั
1. กระตุนใหผูปกครองเกิดการเรียนรูขอมูลที่เกี่ยวของกบั

กลุมเด็กออทิสติกมากขึ้น 4.60 0.68 ดีมาก
2. ผูปกครองสามารถสรางสิง่ประดิษฐของเลนเด็กไดจริง 4.75 0.44 ดีมาก
3. ผูปกครองมีความสุขใจเพราะไดเรียนรูรวมกันอยางใกลชิด 4.35 0.75 ดีมาก
4. เด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมือที่ดีขึ้น 4.65 0.67 ดีมาก
5. ลดคาใชจายในการซ้ือของเลนลงจากเดิม 4.55 0.69 ดีมาก

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.53
0.62

ดมีาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองเด็กออทิสติกเมื่อนําแอปพลิเคชันแนะนําขอมูล
สําหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอไปใชงาน ในสวน
ภาพและตัวอักษร สวนการติดตอของผูใชและการออกแบบ สวนของประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย (�̅) โดยรวมอยูที่ 
4.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ (SD.) 0.62 ระดับคุณภาพ ดมีาก

วิจารณผลการทดลอง
จากผลการวิจัย  มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี

 1. ในดานแอปพลิเคชันยังขาดเนื้อหาที่ครอบครุมการพัฒาการของกลุมเด็กออทีสติก เชน สื่อสารผานการพูด 
อาน เขียน หรือเขาใจสิ่งที่ผูอ่ืนสื่อสารได การสรางสิ่งประดิษฐ โดยเฉพาะของเลนเด็กอาจจะเปนเครื่องมือที่ชวยอีกตัว
หนึ่งใหเด็กสนใจ ที่อยากจะเรียนรู และเขาใจสิ่งที่ผูอื่นสื่อสารไดดีกวาเดิม

2. การตัดตอภาพประเภทของเลนเด็กออทีสติก ตลอดจนการอัดเสียง แสดงขั้นตอนวิธีการสรางสิ่งประดิษฐ 
เพื่อนํามาสรางรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอยังดูไมตองเนื่อง จําเปนตองอาศัยเวลา และความเชี่ยวชาญซึ่งจะตองไดรับการ
พัฒนาใหดีข้ึน เพื่อใหผูปกครองที่เขามาใชงานแอปพลิเคชั้นเกิดความสนใจและใหความสําคัญกับการเรียนรูและใชงาน
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สรุปผลการทดลอง
1. การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค

ชัน จํานวน 6 ทาน โดยคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (i-cvi) เทากับ 0.89 และ 0.93 ความพึงพอใจของผูปกครองหลัง
ใชงานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองหลังใชงานแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยคาเฉลี่ย 
(�̅=4.53) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) อยูที่ 0.62 สรุปไดแอปพลิเคชันนี้มีคุณประโยชน ตรงตามวัตถุประสงคและ
ความถูกตอง สื่อความหมายกับกลุมเปาหมายไดชัดเจน สามารถนํามาประยุกตใชกับเด็กออทิสติกไดจริง ทั้งยังชวย
สงเสริมพัฒนาการทางดานการควบคุมกลามเนื้อมือใหเด็กกลุมนี้ไดอีกดวย

กติติกรรมประกาศ
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