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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึม
สเปกตรัม และเพื่อศึกษำผลกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยเป็นเด็กที่มีภำวะออทิซึมที่มีควำมบกพร่องวินัยในตนเอง จ ำนวน 5 คน อำยุระหว่ำง 3 -6 ปีที่
ได้รับกำรคัดกรองและวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้ เ ช่ียวชำญแล้ว ปัจจุบันก ำลังศึกษำศูนย์วิจัยออทิสติก โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ   ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวมีปัญหำคือ ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ ำวันได้ รูปแบบในกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่ำงเดี่ยว ( single subject design) 
รูปแบบ A-B กำรวิจัยนี้ได้ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 
HE643138 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ และ แอปพลิเคชัน จำกกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตร
ประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม ทั้ง 5 กิจกรรมคือ 1.  กำรแปรงฟัน 2.  กำรล้ำงมือ 3. กำรอำบน้ ำ 4. กำร
แต่งตัว 5. กำรรับประทำนอำหำร จำกกำรศึกษำกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึม
สเปกตรัม ก่อนและหลังกำรใช้กำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมได้คะแนน
เต็ม 20 คะแนน เฉลี่ยรวมคะแนนต่อไปนี้ นักเรียนคนที่ 1 (6/17)  นักเรียนคนที่ 2 (5/17) นักเรียนคนที่ 3 (6/18) 
นักเรียนคนที่ 4 (2/13) และนักเรียนคนที่ 5 (5 /17)   ตำมล ำดับเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น พบว่ำทักษะกิจวัตรประจ ำวันหลังจำก
ใช้แอปพลิเคชันสูงข้ึน 
 

 ABSTRACT 
   This study aims to develop the using application to practice daily routine of children with autism 
spectrum disorder and to study the result of using the application to practice daily routine of children with 
autism spectrum disorder.  The research target includes 5 children with autism under the self-discipline 
deficiency aged 3-6 years who had been screened and diagnosed by a medical professional. 
 
 
 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน ในกำรฝกึกิจวัตรประจ ำวันทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน เด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม      
Keywords: Application, Practice routing, Autism spectrum disorder 
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Currently, the researcher studies the Autism Research Centre, Demonstration School of Khon Kaen 
University, Secondary School Satit KKU, Khon Kaen, Thailand ( Modin Daeng) , Special Education 
Department.  The problems of the target group are the inability to help themselves in daily life.  The 
research model was a single subject design, A- B format.  This research was accredited by the Human 
Research Ethics Committee.  Khon Kaen University, No.  HE643138.  The research instruments include 
interview and application. The application was used to practice the daily routine of children with autism 
spectrum disorder. There are 5 main activities including 1. Brushing teeth 2. Washing hands 3. Bathing 4. 
Dressing and 5.  Eating.  According to the study while using application to practice the daily routine of 
children with autism spectrum disorder. The following mean scores were obtained compare before and 
after using the application to practice the daily routine of children with autism spectrum disorder.  The 
1st student (6/17), the 2nd student (5/17), the 3rd student (6/18), the 4th student (2/13), and the 5th 
student (5/17), respectively the averaged were higher. It had been found that routine skills were higher 
after using the application. 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและเพิ่มควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
ในระดับนำนำชำติ ทั้งยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภำพให้กับประเทศเป็นที่ผู้น ำในด้ำนต่ ำง ๆ อีกทั้งบทบำทส ำคัญของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นอกจำกนี้กระทรวงศึกษำธิกำรยังได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อและ
เทคโนโลยีคือยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกำร
เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง และยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้
อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  
  แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพำเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย และมีแนวโน้มกำรใช้งำนเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
และรำคำลดลง เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ สะดวกต่อกำรใช้งำน พกพำข้อมูลไปได้ทุกที่ รองรับกำรใช้งำนในวง
กว้ำงสำมำรถส ำรองข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหำและปรับปรุงองค์ควำมรู้ใหม่มำใส่ได้อย่ำงรวดเร็ว (รสวันต์  อำรีมิตร และคณะ , 
2560)  
  Mobile Application เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ำยยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน
โทรศัพท์มือหรือสมำร์ทโฟนมีหลำยระบบปฏิบัติกำรที่พัฒนำออกมำให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่ นิยมมำกก็คือ 
iOS  และandroid จึงท ำให้เกิดกำรเขียน หรือพัฒนำ application ลงบนสมำร์ทโฟนเป็นอย่ำงมำก อย่ำงเช่นแผนที่ , 
เกมส์, โปรแกรมคุยต่ำง ๆ และหลำยธุรกิจก็เข้ำไปเน้นในกำรพัฒนำ mobile applicationเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำร
กับลูกค้ำมำกขึ้น ตัวอย่ำง application ที่ติดมำกับโทรศัพท์อย่ำงแอปพลิเคชันเกมส์ช่ือดังที่ช่ือว่ำ angry birds หรือ 
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Facebook  ที่สำมำรถแชร์เรื่องรำวต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้สึก สถำนท่ี รูปภำพ ผ่ำนทำงแอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ต้อง
เข้ำเว็บบรำวเซอร์ (พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, 2555) 
  เด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหำด้ำนพัฒนำกำรทำงภำษำ กำรสื่อควำมหมำยด้ำนสังคม
หรือปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม และพัฒนำกำรด้ำนพฤติกรรม จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรและยังไม่
มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับสำเหตุของกำรเกิดภำวะออทิซึม ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก 
ดังนั้นกำรให้ควำมช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มแก่เด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมนั้น นับว่ำมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ส ำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัวและต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรให้ควำมช่วยเหลือตลอดจนมี
ควำมเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน เข้ำใจหลักจิตวิทยำของกำรปรับตัวปรับใจเมื่อเริ่มรู้ว่ำมีสมำชิกของครอบครัวเป็นเด็กที่มี
ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ซึ่งต้องก้ำวข้ำมผ่ำนสถำนกำรณ์อันสับสนและยุ่งยำกให้ได้ เพื่อให้พบกับ “กำรยอมรับควำมจริง” 
และให้ควำมช่วยเหลือบัตรหลำน ที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมได้อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ (สำวิตรี วงศก์ติรุ่งเรื่อง, 2562)  
  กำรฝึกทักษะที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันและกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวันเป็นเรื่องส ำคัญต่อเด็ก เพื่อให้
เด็กสำมำรถเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ตั้งแต่กำรอำบน้ ำ กำรแปรงฟัน หวีผม กำรรับประทำนอำหำร ล้ำงมือเข้ำห้องน้ ำ 
เด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมส่วนใหญ่จะต่อต้ำนกำรกระท ำดังกล่ำว กำรสอนให้ช่วยตนเองต้องสอนโดยกำรกระจำยงำน
ออกเป็นข้ันตอนจำกง่ำยไปหำยำก (จุฑำมำส วรโชติก ำจร, 2554) 
  ดังนั้น จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำและเอกสำรที่เกีย่วข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนำแอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตร
ประจ ำวันของเด็กท่ีมภีำวะออทิซมึสเปกตรัม เพื่อช่วยในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม และ
เพิ่มทักษะในกำรเรียนรู้ ตำมศักยภำพของตนเองอย่ำงสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 
2. เพื่อศึกษำผลกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

 1.  กลุ่มเป้ำหมำย 
คือ กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้  ได้คัดเลือกมำแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือก

จำกเด็กนักเรียนระดับอนุบำลศึกษำ มีอำยุระหว่ำง 3-6 ปี และมภีำวะออทิซึมสเปกตรัม ศูนย์วิจัยออทิสติก โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ  จ ำนวน 5 คน โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 2) ได้รับกำรคัดกรองจำกแบบคัดกรองบุคคลที่
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 9 ประเภททำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม  3) ได้รับกำร
ยินยอมจำกผู้ปกครอง โดยกำรลงลำยมือช่ือเป็นลำยลักษณ์อักษรในกำรร่วมวิจัย 4) มีควำมสำมำรถ สื่อสำรที่มีภำษำพูดที่
เข้ำใจได้  

2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
ตัวแปรต้น  คือ แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมภีำวะออทิซึมสเปกตรัม ตัวแปรตำม  

คือ เด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรมัมีทักษะกำรท ำกิจกวัตรประจ ำวัน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือต่ำงๆดังนี้ 
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  1.  แบบสัมภำษณ์   แบบสมัภำษณ์เกีย่วกับควำมคิดเห็นต่อผลผลประโยชน์ของเด็ก ในกำรใช้แอปพลิเคชัน ว่ำ
ดีขึ้นหรือไม่ และเป็นค ำถำมปลำยเปิดแก่คณุครูและผู้ปกครองของเด็ก 
  2.  แอปพลิเคชัน เพื่อฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิสซมึสเปกตรัม  
 จำกกำรน ำเอำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์  กำรสังเกต ท่ีได้จำกกำรหำควำมต้องกำรของผู้ปกครอง  
ครูประจ ำ ที่ได้จำกขั้นศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ปกครองครูประจ ำช้ัน เพื่อน ำข้อมูลมำจัดท ำแอปพลิเคชันฝึกกิจวัตร
ประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม  โดยจำกข้อมูลที่ได้พบว่ำ เด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมมีกิจวัตรประจ ำวันที่
ต้องฝึกอยู่ 5  ลักษณะคือ  1. กำรใช้ห้องน้ ำ กำรอำบน้ ำ  2. กำรรับประทำนอำหำร  3.กำรดูแลควำมสะอำด  4. กำรแต่ง
กำย 5. กำรรับประทำนอำหำร ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำแอปพลิเคชันข้ึน 5  เรื่อง โดยมีเนื้อหำเรื่องรำวตรงกับข้อมูลที่ได้  จำกน้ัน
ได้น ำแอปพลิเคชันเพื่อฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมไปให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กออทิซึม
สเปกตรัม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ  และน ำแอปพลิเคชันเสนอต่อผู้เช่ียวชำญเพื่อพิจำรณำ ควำม
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญด้ำนจิตวิทยำกำรศึกษำพิเศษ ผู้เช่ียวชำญด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรวัดและประเมินผล  ผู้เช่ียวชำญด้ำนภำษำไทย
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำแอปพลิเคชัน ตรวจดูควำมเหมำะสมของแอปพลิเคชันเสริมสร้ำงทักษะกิจวัตรประจ ำวันของ
เด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 3.  แบบสอบถำมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้สอบถำมควำมต้องกำรส ำหรับ
ผู้ปกครอง  ครูประจ ำชั้น  เพื่อฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมที่ได้น ำไปใช้ 4.  แบบประเมินกิจวัตร
ประจ ำวัน ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

   การสร้างและหาคุณภาพแอปพลิเคชัน 

1.  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร ต ำรำ ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

แอปพลิเคชัน 

2.   ผู้วิจัยสร้ำงแอปพลิเคชัน ฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กำรใช้

ห้องน้ ำ กำรอำบน้ ำ  2) กำรรับประทำนอำหำร  3) กำรดูแลควำมสะอำด  4) กำรแต่งกำย 5) กำรรับประทำนอำหำร 

3.  น ำแอปพลิเคชัน ฝึกกิจวัตรประจ ำวันไปทดลองใช้เบื้องต้นกับเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมอำยุระหว่ำง 3-6 ปี ท่ีไม่ใช่

กลุ่มเป้ำหมำย 

4.  น ำแอปพลิเคชัน ฝึกกิจวัตรประจ ำวัน ให้ผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำม

เหมำะสม เพื่อแสดงหลักฐำนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยใช้ค่ำ IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ซึ่งต้องมีค่ำ IOC มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.5 สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

5.  น ำค ำแนะน ำท่ีได้จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีมำปรับปรุงแก้ไขตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำน 

การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชนั 

1.  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร ต ำรำ ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถำม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

แบบสอบถำมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 

2.  ผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมเกีย่วกับแอปพลิเคชัน 
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3.  ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมเกี่ยวกบัแอปพลิเคชัน ทดลองใช้เบื้องต้นกับครูผูส้อนและผู้ปกครองเด็กท่ีมภีำวะออทิ

ซึมอำยุระหว่ำง 3-6 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อศึกษำควำมชัดเจนของแบบสอบถำมแล้ว น ำกลับมำปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ ์

4.  น ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ให้ผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยตีรวจสอบควำมสอดคล้องและควำม

เหมำะสม หำคำ่ดัชนีควำมสอดคลอ้ง IOC 

5.  น ำค ำแนะน ำท่ีได้จำกผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำน มำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมควำมคดิเห็น 

การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินกจิวัตรประจ าวัน ของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 

1.  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร ต ำรำ ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรสร้ำงแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 

2.  ผู้วิจัยสร้ำงแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม 

3.  ไปทดลองใช้เบื้องต้นกับเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมอำยุระหว่ำง 3-6 ปีท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย 

4.  น ำแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม ให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำนตรวจสอบ

ควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมและหำค่ำ IOC 

5.  น ำแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม ปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ

จ ำนวน 3 ท่ำน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการท าวิจัย  

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูกำรดูแอปพลิเคชัน ฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรมั ด ำเนินกำร

เก็บรวบรวมข้อมูล ดังภำพต่อไปนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรท ำวิจัย 

 

                                                 

สร้างสร้างแอปพลิเคชนั ฝึกกิจวตัรประจ าวนัของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 5 กิจกรรม 

ประเมินกิจวตัรประจ าวนั ของเดก็ท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมก่อนใชแ้อปพลิเคชนั 

ดูแอปพลิเคชนั ฝึกกิจวตัรประจ าวนั 

ประเมินกิจวตัรประจ าวนั ของเดก็ท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมหลงัใชแ้อปพลิเคชนั 

สงัเกต สมัภาษณ์ครูผูส้อน ครูประจ าชั้น ผูป้กครอง โดยแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 2 แสดงระยะกำรด ำเนินกำรทดลองแอปพลเิคชัน 

   

ระยะ A1 คือ  ระยะก่อนจัดกระท ำ (Baseline) ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะ       

ออทิซึมสเปกตรัมกลุ่มเป้ำหมำย 1 สัปดำห์ประเมินและบันทึกควำมคงที่เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐำน เวลำในกำรบันทึกกำร

สังเกตคือวันจันทร์ วันอังคำรและวันพุธ เวลำ 08.00-15.30 (ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และเวลำ 15.30-08.00 (ที่บ้ำน) 

ระยะ B คือ ระยะกำรจัดกระท ำ (Treatment) ผู้วิจัยน ำแอปพลิเคชันฝึกกิจวัตรประจ ำวันไปทดลองกับเด็กที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัมกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 3-6 ปี ดู 3 วัน/สัปดำห์ คือวันจันทร์ อังคำร และวันพุธ เวลำ 08.00-15.30    

(ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และเวลำ 15.30-08.00 (ที่บ้ำน) คือ ดูแอปพลิเคชันฝึกกิจวัตรประจ ำวันต่อเนื่องกัน 5 สัปดำห์ 

โดยดูทุกวันตำมที่ผู้วิจัยก ำหนด  

 
ผลการการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำนให้ควำมเห็นว่ำท่ำทำงกำรเล่นกำรเคลื่อนไหวประกอบกำรเล่นบันไดงูเป็นท่ำทำงที่ส่งเสริม
ทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ เป็นกำรส่งเสริมทักษะกำรนั่ง ยืน เดิน มีค่ำ IOC เฉลี่ย 0.87 เป็นกำรส่งเสริมทักษะกำรทรงตัว 
มีค่ำ IOC เฉลี่ย 0.93 และเป็นกำรส่งเสริมทักษะกระโดดโดยมีค่ำ IOC เฉลี่ย  0.93  แบบที่ใช้ในกำรประเมินทักษะกำรใช้
กล้ำงเนื้อมัดใหญ่ก็มีควำมเหมำะสมโดยผูเ้ชียวชำญทั้ง 3 ท่ำนใด้ให้คะแนนดังน้ี แบบประเมินสำมำรถประเมินทักษะกำรนัง่ 
ยืน เดินได้อย่ำงเหมำะสมมีค่ำ IOC เฉลี่ย 0.93 สำมำรถประเมินทักษะกำรควบคุมกำรใช้แขน ขำ และกำรทรงตัวได้อย่ำง
เหมำะสมมีค่ำ IOC เฉลี่ย 0.93 และสำมำรถประเมินทักษะกำรกระโดดได้อย่ำงเหมำะสม มีค่ำ IOC เฉลี่ย 1  

1.  เด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม นักเรียนคนที่ 1 

 
ภาพที่ 3   แสดงกำรประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรมั ก่อน-หลัง   

 กำรใช้แอปพลิเคชัน  (คนท่ี 1) 
 

ระยะ A ก่อนการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 1 

กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ    

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำน
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ในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  กลัวน้ ำ ตกใจ   

ไม่อยำกร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 4 คะแนน จำก 20 คะแนน  

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว ถูฝ่ำ

มือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูน้ิวและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือ

จับมือท ำ  ไม่ชอบที่แคบ กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่อยำกร่วมกิจกรรม แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 

20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิด

ฟองบนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมด นวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ 

ล้ำงสบู่ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำโดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  ไม่ชอบที่แคบ กลัวน้ ำ 

ตกใจ กังวลในเรื่องของกำรอำบน้ ำกับผู้อื่น แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 7 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

ช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 7 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนใหห้มดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออ่ิมแล้ว ดืม่น้ ำ

โดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจบัมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 8 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 ระยะ B หลังการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 1  

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำน

ในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นสำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง อยำกร่วมกิจกรรม            

รวมคะแนน 17 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว        

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือ สำมำรถท ำได้ด้วย

ตัวเอง และมีควำมคล่องแคล่วมำกข้ึน รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิด

ฟองบนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครมีนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู ่ล้ำง

สบู่ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำ โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้บำงครั้ง รวมคะแนน  18 

คะแนน จำก 20 คะแนน 
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 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย     

สวมเสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดย

กำรกระตุ้นเตือนทำงวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง  รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบำงครั้ง  รวมคะแนน 15 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 
 

2. เด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึม สเปกตรัม คนที่ 2 

 
ภาพที ่4  แสดงกำรประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรมัก่อน-หลัง   

               แอปพลิเคชัน (คนที่ 2) 
 

 ระยะ A ก่อนการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 2 

 ในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดย

กำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำนในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นกำรช่วยเหลือ

จำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่อยำกร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 5 คะแนน จำก 20 คะแนน 
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 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว ถูฝ่ำมือ

และซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูน้ิวและโคนนิ้วหัวแม่มือ ถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือจับ

มือท ำ ท ำด้วยตัวเองไม่ได้เลย ไม่ กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่อยำกร่วมกิจกรรม แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 7 

คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอพพิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟองบน

ศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่ออก

จำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำโดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  ไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง กังวลใน

เรื่องของกำรอำบน้ ำกับผู้อื่น แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอพพิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

ช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 4 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 ระยะ B หลังการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 2 

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำน

ในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นสำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง อยำกร่วมกิจกรรม             

รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว        

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือ สำมำรถท ำได้ด้วย

ตัวเอง และมีควำมคล่องแคล่วมำกข้ึน รวมคะแนน 17 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิด

ฟองบนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครมีนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู ่ล้ำง

สบู่ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำ โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้บำงครั้ง รวมคะแนน  15 

คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย    
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 HMO1-10 

 
 

สวมเสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดย

กำรกระตุ้นเตือนทำงวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง  รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบำงครั้ง รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 

 
 

3. เด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึม สเปกตรัม คนที่ 3 

 
ภาพที่ 5  แสดงกำรประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ในเด็กอนุบำลที่มภีำวะออทิซึม 

 

ระยะ A ก่อนการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 3 

  กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอพพิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟัน    

ด้ำนในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น ตกใจ ไม่ชอบยำสีฟัน ไม่

อยำกร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมื อและซอกนิ้ว         
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 HMO1-11 

 
 

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น

หรือจับมือท ำ ท ำด้วยตัวเองไม่ได้เลย ไม่ กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่ชอบสบู่เหลว ไม่อยำกร่วมกิจกรรม แต่ให้ควำมสนใจกับแอป

พลิเคชัน  รวมคะแนน 3 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟองบน

ศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่ออก

จำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำโดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  ไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง กังวลใน

เรื่องของกำรอำบน้ ำกับผู้อื่น แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชัน  รวมคะแนน 8 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

ช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 8 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 ระยะ B หลังการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 3 

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำนใน

กำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นสำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง อยำกร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 

19 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว ถูฝ่ำมือ

และซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูน้ิวและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือ สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง และ

มีควำมคล่องแคล่วมำกข้ึน แข็งแรงข้ึน รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3 (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟอง

บนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมด นวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่

ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำ โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้บำงครั้ง รวมคะแนน  18 คะแนน 

จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

กระตุ้นเตือนทำงวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง  รวมคะแนน 19 คะแนน จำก 20 คะแนน 
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 HMO1-12 

 
 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบำงครั้ง  รวมคะแนน 18 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 
 

4.  เด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่  4 

 
ภาพที่ 6  แสดงกำรประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ในเด็กอนุบำลที่มภีำวะออทิซึมสเปกตรัม  

                                                                                       ก่อน-หลัง  แอปพลิเคชัน (คนท่ี 4) 

 ระยะ A ก่อนการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 4 

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ    

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำน

ในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น ตกใจ ไม่ชอบยำสีฟัน ไม่อยำก

ร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 2 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว          

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น

หรือจับมือท ำ ท ำด้วยตัวเองไม่ได้เลย ไม่ กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่ชอบสบู่เหลว ไม่อยำกร่วมกิจกรรม แต่ให้ควำมสนใจกับ       

แอปพลิเคชัน  รวมคะแนน 1 คะแนน จำก 20 คะแนน 
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 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟองบน

ศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่ออก

จำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำโดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  ไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง กังวลใน

เรื่องของกำรอำบน้ ำกับผู้อื่น แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชัน  รวมคะแนน 3 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

ช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 3 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 4 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 ระยะ B หลังการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 4 

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำนใน

กำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นสำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง อยำกร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 

13 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว ถูฝ่ำมือ

และซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูน้ิวและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือ สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง และ

มีควำมคล่องแคล่วมำกข้ึน แข็งแรงข้ึน รวมคะแนน 12 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ     

ออทิซมึสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟอง

บนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่

ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำ โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้บำงครั้ง รวมคะแนน  13 คะแนน 

จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรี ยบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

กระตุ้นเตือนทำงวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง  รวมคะแนน 15 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพิเคช่ัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก
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อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบำงครั้ง  รวมคะแนน 12 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 
 

5. เด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่  5 

 
ภาพที่ 7   แสดงกำรประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน ในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรมั ก่อน-หลัง   

             แอปพลิเคชัน (คนที่ 5) 

 

 ระยะ A ก่อนการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำ เด็กคนท่ี 5 

 กิจกรรมที่ 1 (กำรแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำนในกำร

แปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่อยำก

ร่วมกิจกรรม รวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (กำรล้ำงมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิ

ซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพิเคชั่น นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว ถูฝ่ำมือและ

ซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือจับมือ

ท ำ ท ำด้วยตัวเองไม่ได้เลย ไม่ กลัวน้ ำ ตกใจ ไม่อยำกร่วมกิจกรรม แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชัน  รวมคะแนน 5 

คะแนน จำก 20 คะแนน 
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 กิจกรรมที่ 3  (กำรอำบน้ ำ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอพพิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิดฟอง

บนศีรษะ ล้ำงชมพูออกจำกผมและหนังศีรษะจนหมด นวดผมด้วยครีมนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู่ ล้ำงสบู่

ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำโดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  ไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง กังวล

ในเรื่องของกำรอำบน้ ำกับผู้อื่น แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอพพิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย      

สวมเสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดย

กำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 5 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก

อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น หรือจับมือท ำ  แต่ให้ควำมสนใจกับแอปพลิเคชันรวมคะแนน 6 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 ระยะ B หลังการใช้การใช้แอปพลิเคชัน พบว่า เด็กคนท่ี 5 

 กิจกรรมที่ 1 (การแปรงฟัน) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ    

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยกำรแปรงฟันด้ำนนอก กำรแปรงฟันด้ำน

ในกำรแปรงฟันด้ำนบดเคี้ยว กำรแปรงฟันหน้ำด้ำนในกำรแปรงลิ้นสำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง อยำกร่วมกิจกรรม รวม

คะแนน 17 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  (การล้างมือ) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน โดยฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ถูหลังมือและซอกนิ้ว        

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือถูปลำยนิ้วมือบนฝ่ำมือถูรอบข้อมือ สำมำรถท ำได้ด้วย

ตัวเอง และมีควำมคล่องแคล่วมำกขึ้น รวมคะแนน 19 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 3  (การอาบน้ า) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ      

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ท ำให้ตัวเปียก สระผมโดยขยี้แชมพูให้เกิด

ฟองบนศีรษะ ล้ำงชมพอูอกจำกผมและหนังศีรษะจนหมดนวดผมด้วยครมีนวดผม ล้ำงหน้ำ ท ำควำมสะอำดตัวด้วยสบู ่ล้ำง

สบู่ออกจำกตัวให้หมด ปิดน้ ำและออกจำกห้องน้ ำ โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้บำงครั้ง รวมคะแนน  15 

คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 4 (เร่ืองการแต่งตัว) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มีภำวะ

ออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร ใส่ชุดช้ันในให้เรียบร้อย สวม

เสื้อ ถ้ำมีกระดุมติดให้เรียบร้อย สวมกำงเกง หรือกระโปรง ถ้ำมีซิปรดซิปช้ำ ๆ ส ำรวจควำมเรียบร้อยของตนเองโดยกำร

กระตุ้นเตือนทำงวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง  รวมคะแนน 19 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 (การรับประทานอาหาร) เมื่อประเมินทักษะแบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันในเด็กอนุบำลที่มี

ภำวะออทิซึมสเปกตรัม หลังใช้แอปพลิเคชัน นักเรียนสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน ในเรื่องของกำร จับช้อนและซ้อมตัก
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อำหำรเข้ำปำกเคี้ยวอำหำรให้ละเอียดแล้วกลืนให้หมดก่อนตักอำหำรเข้ำปำกอีกครั้ง วำงช้อนและซ้อมเมื่ออิ่มแล้ว ดื่มน้ ำ

โดยกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำและท ำได้ด้วยตัวเองบำงครั้ง รวมคะแนน 19 คะแนน จำก 20 คะแนน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนำกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม พบว่ำ จำก

กำรศึกษำกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัม เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำก

กำรทดสอบโดยใช้แบบประเมินกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม พบว่ำ เด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึม

สเปกตรัม ที่ผ่ำนกำรใช้กำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมได้ดังนี้   มีทักษะ

กิจวัตรประจ ำวันในระดับที่เพิ่มขึ้น  

2. จำกกำรศึกษำกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัม ก่อนและ

หลังกำรใช้กำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

เฉลี่ยรวมคะแนนต่อไปนี้ นักเรียนคนท่ี 1 (6/17)  นักเรียนคนท่ี 2 (5/17) นักเรียนคนท่ี 3 (6/18) นักเรียนคนท่ี 4 (2/13) 

และนักเรียนคนท่ี 5 (5 /17)   ตำมล ำดับเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น พบว่ำทักษะกิจวัตรประจ ำวันหลังจำกใช้แอปพลิเคชันสูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจำกกำรวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรวิจัยกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรฝึกกิจวัตรประจ ำวัน

ของเด็กท่ีมีภำวะออทิซึมสเปกตรัมดังนี้ 

1.  กำรจัดบรรยำกำศช้ันเรียนมีควำมส ำคัญต่อกำรสอนกำรใช้แอพพลิเคช่ันเป็นอย่ำงมำกต้องห้ำมไม่ให้มี

สิ่งรบกวนเช่น เสียง กลิ่น สิ่งเร้ำ หำกไม่มีสิ่งที่กล่ำวมำกำรจัดกิจกรรมจะช่วยเสริมทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวันได้ดียิ่งขึ้น 

2.  แรงเสริมเป็นสิ่งส ำคัญในกำรส่งเสริมทักษะกิจวัตรประจ ำวันผ่ำนแอพพลิเคช่ันในครั้งที่ 2 3 4 5 เพรำะหำก

ท ำกิจกรรมซ้ ำนักเรียนเกิดกำรเบื่อกิจกรรมหำกให้แรงเสริมจะสำมำรถกระตุ้นทักษะกำรใช้กิจวัตรประจ ำวันได้ดียิ่งข้ึน 

3.  หำกต้องกำรใช้แอพพลิเคชันกำรส่งเสริมกิจวัตรประจ ำวันกับเด็กทั่วไปก็สำมำรถใช้ได้แต่ควรเพิ่มระดับควำม

ยำกให้มำกข้ึนโดยจำก 1 ทักษะเป็น 2 ทักษะ 

4.  แอปพิเคชันน้ันเป็นท่ีนำสนใจ ควรน ำไปใช้และพัฒนำนวัตกรรมต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอบขอบคุณเด็กอนุบำลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรมัพร้อมครอบครัวที่ยินยอมและยินดีเข้ำร่วมกำรวจิยั  
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