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1. ชื่อผลงาน    
1.1 ช่ือภาษาไทย  กิจกรรม “สงบ สู่ สาระ”  
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Calm  

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม   กลุ่มงานการศึกษาพเิศษ (ทีม ใส ใส) 
3. ปีท่ีด าเนินการ  2562 
4. ค าส าคัญ   วอกแวก จดจ่อ 
5. เป้าหมายของผลงาน   

5.1 เพื่อให้เกิดการรับรู้และสนใจจดจ่อสิง่ทีเ่กิดข้ึน เหตุการณ์หรือกจิกรรมต่างๆ  
5.2 พัฒนาความสนใจรับรู้ เพื่อต่อยอดน าไปสู่การเรียนรู ้
 

6. ปัญหาและสาเหต ุ
 โปรแกรมการศึกษาพิเศษเด็กออทสิติก อายุ 3-15 ปี ให้บริการฟื้นฟูการศึกษาแก่เด็กออทิสติก มุ่งเน้น
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การคิด ทักษะทางสังคมและการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในช้ันเรียน 
เพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ปัจจุบัน
เด็กออทิสติกที่มารับบรกิารในโปรแกรมฯ ช่วงอายุ 3-5 ปีนั้น ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากมีช่วงความสนใจสั้น วอกแวกง่าย ไม่จดจ่อ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สนใจรับรู้ และ
ตอบสนองต่อการฝึก  
 โปรแกรมการศึกษาพิเศษเด็กออทิสติก อายุ 3-15 ปี จึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
จึงน ามาสู่กระบวนการแก้ปญัหาเพื่อพฒันาใหผู้้ป่วยมีความสนใจจดจ่อ รบัรู้และตอบสนอง ต่อการฝึกได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
 7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 การวางแผนแก้ปญัหา การเกบ็ข้อมลู ก่อนแกป้ัญหา 

จากการจัดกิจกรรมในห้องฝึก พบว่า ผู้ป่วยบางส่วนยังไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น วอกแวก ไม่สนใจ ไม่จดจ่อกับกิจกรรมจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด ประกบเพื่อช่วยเหลือในการท า
กิจกรรม 

7.2 วิธีการแกไขปัญหาและเกบ็ข้อมลู 
 7.2.1 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ป่วยออทสิติก จ านวน 3  คน 
 7.2.2 ระยะเวลาที่ด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2562 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   

(ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหสับดี วันละ 15 นาที) 
 7.2.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการแก้ไขปญัหา 

         7.2.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง กิจกรรม “สงบ สู่ สาระ” 
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         7.2.3.2 เครื่องมือเก็บข้อมูล  แบบสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลัง 
 
  7.2.4 ข้ันตอนการแก้ไข/ทดลอง 
   

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

ผู้ ป่ ว ยมี ช่ ว งค วาม
สนใจสั้ น  วอกแวก
ง่ า ย  ไม่ จ ด จ่ อ  จึ ง
ส่ ง ผ ล ให้ ผู้ ป่ ว ย ไม่
ส น ใ จ รั บ รู้  แ ล ะ
ตอบสนองต่อการฝึก  
 

กระบวนการแก้ไขและพัฒนา 
1.วิเคราะหป์ัญหา ประชุมวางแผน
การปฏิบัตงิาน จากปญัหา พบว่า มี
ผู้ป่วยจ านวน 3 ราย ที่มีพฤติกรรม 
วอกแวก ไม่จดจ่อ จึงน ามาสู่
กระบวนการแกป้ัญหา 
2.ปรบัปรุง เตรียมสิง่แวดล้อม 
สถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟกระพรบิ
ที่ด้านหน้าช้ันเรียนในการจัด
กิจกรรม 
3 .น าผู้ ป่ ว ย ฝึ ก  ร ะ ย ะ เวล า  4 
สัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี 
วันละ 15 นาที) โดยให้ผู้ป่วยน่ังบน
พรม  พ ร้อมกับ ผู้ ฝึ ก เปิ ด เพล ง
บรรเลง และเปิดไฟให้มีความถ่ีของ
การกระพริบที่ ช้ า เพื่ อ เป็ นจุ ด
ก าหนดให้ผู้ป่วย สนใจมอง 
4.สรปุข้อมลูและรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมษายน – 
กันยายน 
2562 

พฤติกรรมวอกแวก ไม่
จดจ่อลดลง 

ร้อยละ
ความถ่ีของ
การเกิด
พฤติกรรม
ลดลง 
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7.3 ผลการแก้ไขปัญหา  
 7.3.1 ข้อมูลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา 

ตัวแปรท่ีศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 

กิจกรรม 
“สงบ สู่ สาระ” 

พฤติกรรมวอกแวก 
ไม่จดจ่อลดลง 

ร้อยละความถ่ี
พฤติกรรม 

ร้อยละความถ่ี
พฤติกรรม 

เปรียบเทียบข้อมูล ในการจัด
กิจกรรม “สงบสู่สาระ” โดย

บันทึกในแบบสงัเกต
พฤติกรรมในสปัดาห์ที่ 1 และ 

สัปดาหท์ี่ 4 ของการเกิด
พฤติกรรมวอกแวก ไม่จดจ่อ 

 
7.3.2 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  

ความสม่ าเสมอของการฝึกระยะเวลาวันหยุด สิ่งเร้าภายนอก เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ร้องโวยวาย  
 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 
8.1 การจัดกิจกรรมโดยใช้เสยีงเพลงและไฟกระพริบ(ระดับช้า)สามารถท าให้พฤติกรรมวอกแวกลดลง  

 8.2 การไม่จดจอ่ ไม่สนใจ สง่ผลให้เกิดปัญหาทางการรับรู้และการเรียน 
 
9. ปัจจัยความส าเร็จ 
 การมารับบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอของผู้ป่วย  
 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 
 ใช้เป็นกิจกรรมน าก่อนเข้าสู่กระบวนการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วย ด้านทักษะ
สังคมและความพร้อมด้านวิชาการต่อไป 
 
11. การติดต่อกับทีมงาน 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวอภิญญา ชาวชายโขง 
 ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมการศึกษาพิเศษเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพเิศษ 
 ท่ีอยู่  - 
 โทรศัพท์ 70444 
 E-mail  chao.apinya@gmail.com 
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12. รายชื่อคณะท างาน 
 ช่ือ-สกุล  นางรุจรีัตน์ จันทรเนตร  หัวหน้าทีม 
 ช่ือ-สกุล  นางศรีนวล  ภู่เกต ุ  สมาชิก 
 ช่ือ-สกุล  นางสาวอภิญญา  ชาวชายโขง สมาชิก 
 


