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ชื่อเรื่อง   ผลการใช้สื่อประสมหยิบได้ให้เลย เพื่อพัฒนาทักษะกลา้มเนื้อมัดเล็ก ชั้นเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา  หน่วยบริการดอกค าใต้ 

ชื่อผู้วิจัย   นางสุชาดา  ปาดอน 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย     ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการที่ข้าพเจ้าไดจ้ัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (ประเภทความพกิารส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุภาพ) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑  มหีลักการเพื่อ   
จัดการศึกษาโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยองค์รวมดว้ยรูปแบบและ
กระบวนการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะของเด็กพิการ
และครอบครัว  โดยมีเน้ือหา ทักษะพื้นฐานจ านวน 6 ทักษะ คือ ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเน้ือมัด
เล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม และ
ทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  จากการจดัการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดั
พะเยา หน่วยบริการดอกค าใต้ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 27 คน พบว่า  เด็กชายชุตพินธ์  อินต๊ะวิชา 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ อายุ 2 ป ี10 เดือน  มีพฒันาการด้าน
ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็กต่ ากวา่เด็กปกติทัว่ไปในเรื่อง ความสามารถในการเอื้อ ก า น า ปล่อย เน่ืองจากความ
บกพร่องของเด็กชายชตุพินธ์  อินต๊ะวิชา มีลกัษณะกล้ามเน้ืออ่อนแรงซีกซ้าย เกร็ง ท าให้มีความยากล าบากใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิดของ นิติธร ปิลวาสน์ ( ม.ป.ป. ) กล่าวว่า ความสามารถในการ
ควบคุมและการท างานประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเน้ือมือและตาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การหยิบ
จับสิ่งของ การหิ้วหรือถือของ การร้อยพวงมาลัย การจับดินสอ หรือสีในการวาดรูป หรือขีดเขียน ตลอดจน
การช่วยตนเองในการแต่งตัว  การท าความสะอาดรา่งกาย การรับประทานอาหาร ล้วนมาจากความสามารถใน
การใช้ กล้ามเน้ือมัดเล็ก ผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง
ได้จัดท างานวิจัยเรื่องผลการใช้สื่อประสมหยิบ จับ สิ่งของ เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก ชั้นเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาทักษะกลา้มเน้ือมัดเล็ก เรื่องการใชม้ือหยิบวัตถุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
ชั้นเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพฒันาสื่อประสมหยิบได้ให้เลย เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการใช้มือหยิบ
วัตถุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ชั้นเตรียมความพร้อม จ านวน 1 คน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

นิยามศัพท์ 
สื่อประสม หมายถึง  เป็นการใช้สือ่ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  เสียง รูปภาพ หรือ ของจริงที่จบั

ต้องได้  มีมิติของสื่อ สื่อสรรหลากหลาย  

ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับใช้กล้ามเน้ือมือ นิ้วมือ และประสาน
สัมพันธ์ระหวา่งมือกับตาในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้อย่างคลอ่งแคล่ว มั่นคง 

ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  หมายถึง  บุคคลที่มีความผดิปกต ิ
กล้ามเน้ืออ่อนแรง  มีอาการเกร็ง คือ อาการตึงตวัของกล้ามเน้ือ ส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ควบคุมการ
ทรงตัวได้ยาก มีการเคลือ่นไหวของแขนขาไม่สัมพันธ์กัน มีอาการสั่นเกร็ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  หน่วยบริการดอกค าใต้  หมายถึง  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจังหวัดพะเยา  ให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพกิารในพื้นที่อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัด
พะเยา  ตั้งอยู่เลขที ่108 หมู่ 11 ต าบลบ้านถ้ า  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา  56120 

วิธีด าเนินการวิจัย 
         กรณีศึกษา 
       กรณีศึกษา ชื่อ เด็กชายชุติพนธ์  อินต๊ะวิชา  อายุ 3 ปี 4 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 177       
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านถ้ า  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ก าลังเรียนชั้นเตรียมความพร้อมในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกค าใต้ มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา ยาย  บิดา-มารดามีฐานะยากจนและมีบิดา มารดา เป็นบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้สรา้งขึ้น ประกอบด้วย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน 
3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)   
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5. แบบบันทึกหลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 จากการจดักิจกรรมตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  พบว่า แผนที ่1 ในการจับส าลี กระดาษ
ทิชชู พบว่านักเรียนกลัว ไม่กล้าจับ  แต่เมื่อฝึกบ่อย ๆ ก็สามารถจับเล่นได้ด้วยตนเอง   แผนที่  2  สามารถ
ก าสก๊อตไบรท์โดยสามารถท าตามแบบผู้สอนได้ แผนที่ 3 สามารถก าใบไม้ได้โดยก าเล่นตามแบบผู้สอน  แผนที่ 
4  สามารถก าเม็ดโฟมได ้โดยท าตามผู้สอน  และแผนที่ 5 ก าหรือจับถุงทราย ได้ดว้ยตนเอง ซึ่งสรปุผลการ
พัฒนา เด็กชายชตุิพนธ ์ อินต๊ะวิชา  สามารถก าหรือจับวัตถุตามที่ผู้สอนฝกึให้ท ากิจกรรมได้ 

 ใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และใช้วิธีพรรณนาข้อมูลน าเสนอโดย ตารางแท่ง แสดงความกา้วหน้าใน
การใช้มือของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังการใชช้ดุกิจกรรม
หยิบได้ให้เลย 

ผลการพัฒนาทักษะกลา้มเน้ือมัดเล็ก การใช้มือหยิบวัตถุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย  ชั้นเตรียม
ความพร้อมของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  โดยใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย 
ตารางที่ 1   ผลการพัฒนาความสามารถในการหยิบวัตถุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
              โดยใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย   
 
กิจกรรม

ท่ี 
ระดับความสามารถในการใช้มือหยิบวัตถ ุ

ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ก่อน-หลังการใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย 
 ก่อน หลัง 

1 2 5 
2 3 4 
3 3 4 
4 2 4 
5 3 5 

เฉลี่ย 3 4 
 
                จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้มือหยิบวัตถุของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย โดยใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลยพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 อยู่ในระดับความสามารถ 4 หมายถึง  สามารถใช้มือหยิบวัตถุโดยท าตามแบบได้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถผ่านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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อภิปรายผลวิจัย 

               จากการใช้ชดุกิจกรรมหยิบได้ให้เลยเพื่อพัฒนาทกัษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก ของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย อภปิรายผล ดังนี ้

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้มือหยิบวัตถุ ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย  พบว่าความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ใน
การใช้มือหยิบวัตถุ หลังสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย  เน่ืองจากผู้วิจัยมีการประเมินความสามารถ
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ก่อนการจัดท าชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย  ท าให้ทราบพัฒนาการที่
แท้จริง มีการวิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการและหลักสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พะเยา จึงสามารถจัดท าชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย  และวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แสดงให้เห็นได้ว่าการใช้ชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย     
มีผลท าให้ความสามารถในการใช้หยิบวัตถ ุของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายสูงข้ึนจริง 

 

ข้อเสนอแนะ 
         1. ควรน าชดุกิจกรรมหยบิได้ให้เลย ไปใช้ในการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษประเภทอื่น และการผลติสื่อส าหรบัจัดการเรียนการสอนทกัษะอื่น ๆ 
ต่อไป 

 2. ควรมีการขยายผลการน าชุดกิจกรรมหยิบได้ให้เลย ให้กับครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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