
 
 
ช่ือเรื่อง การพัฒนากระบวนการทํางานเด็กออทิสติก  ระดับเตรียมความพรอม ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
พะเยา โดยใชกิจกรรมประดษิฐนกยูง 
 
ช่ือผูวิจัย นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม 
 
ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม   กิจกรรมศิปละ : งานประดิษฐ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษระยะแรกเริ่ม (ประเภทความพิการ 
สําหรับบุคคลออทิสติก) ของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑                  
มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

๑.๑ จัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ      
1.2 พัฒนาเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษโดยองครวมดวยรูปแบบและกระบวนการ 

ท่ีหลากหลายผานกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใชแผนใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะของเด็ก
พิการและครอบครัว                 

๑.๓ จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กพิการสามารถดํารงชีวิตไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี     

      ๑.๔ เลือกใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให
ตรงกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

 ๑.๕ เนนการมีสวนรวมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผูเก่ียวของ ในการพัฒนา
เด็กพิการ            

๑.๖ ประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินมาใชในการปรับและ 
ทบทวนแผนเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ  
         ทักษะการดํารงชีวิต (Independent Living Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตนเพ่ือการ
ดํารงชีวิตโดยอิสระ ซ่ึงครอบคลุมกลุมทักษะการดํารงชีวิตประจําวันกลุมทักษะวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิต กลุมทักษะ
สวนบุคคลและสังคม และกลุมทักษะการทํางานและอาชีพ ซ่ึงเปนอีกหนึ่งทักษะการเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษระยะแรกเริ่ม (ประเภทความพิการ สําหรับบุคคลออทิสติก)             
ของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  

กิจกรรมนันทนาการ เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีระบุไวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตร                        
ถือเปนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เชน กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬา เปนตน  

การจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการเปนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเปนผูคิด  ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
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ตางๆ  ผูสอน เปนเพียงผูกํากับควบคุมใหผูเรียนมีการปฏิบัติ  ฝกฝนจนเกิดทักษะ  (สุวิทย มูลคํา  และ อรทัย  มูลคํา.  
2549  :  101)  นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการยังเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีคุณธรรมและมีศีลธรรม มีการเรียนรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู  ความสามารถ  ทักษะและความคิดท่ี
หลอมรวมกัน  จนกอเกิดเปนคุณลักษณะของผูเรียนตาม มารฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนด  พรอมท่ีจะกาวไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตท่ีทุกคนตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เปนผูผลิต  เปนผูปฏิบัติสรางสรรคผลงานและองค
ความรูได พ่ึงตนเองไดและอยูในสังคมอยางมีความสุข  เปนสมาชิกท่ีสรางความสามัคคีกลมเกลียวเพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม (กรมวิชาการ. 2552  :  11) 

การท่ีบุคคลจะดําเนินชีวิตของตนในสังคมไดอยางเปนปกติสุขนั้นจําเปนตองมีความรู ความสามารถ 
ในการใชเครื่องมือในการเรียนรูในดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะตาง ๆ                   
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวในสถานการณตาง ๆ 
ในการดําเนินชีวิต การควบคุมตนเอง การทํางานและ การประกอบอาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี ซ่ึงคน
พิการก็ตองมีสิ่งท่ีกลาวมาขางตนเชนเดียวกัน ฉะนั้น ทักษะการดํารงชีวิต หรือทักษะชีวิตจึงเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
เด็ก ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับพัฒนาอยางตอเนื่องตามชวงวัย  ไรท (Wright,  1980) ไดนิยามการ
ดํารงชีวิตอิสระหรือทักษะชีวิตของคนพิการวาหมายถึงความสามารถของคนพิการในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแล
ตนเอง เขารวมในกระบวนการของการจัดการควบคุมตนเองในสภาพแวดลอมท่ีมีขอจํากัดนอยท่ีสุด ดัทตาและกันดู 
(Dutta & Kundu,  2006) ไดขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาการดํารงชีวิตเปนทัศนคติ การเคลื่อนไหวทางความคิด การเมือง
และสังคมของมิติตาง ๆ ของโลก และไดชี้ใหเห็นวาปรัชญาการดํารงชีวิตอิสระอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับใหเกียรติ
ตอสิทธิ โอกาสท่ีเทาเทียมกันของคนพิการการเสริมพลังและการยอมรับนับถือตนเองของคนพิการ ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงท่ีวาคนพิการเปนผูท่ีรูเรื่องชีวิตของตนเองดีและมีสิทธิ์ท่ีจะแสดงการควบคุมชีวิตของตนเองไดเต็มท่ีซ่ึงโน
เสคและรัทสกา (Nosek,  1997;  Ratzka,  1997) ไดเนนย้ําวาเปนการสรางหลักประกันวาคนพิการ มีสิทธิและ
ทางเลือกอ่ืน ๆ เชนเดียวกับเพ่ือนรวมชุมชนและสังคม  
  ออทิสซึม เปนกลุมอาการของความบกพรองของพัฒนาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท มีลักษณะความบกพรองสําคัญ คือ  มีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดานภาษาและการสื่อสาร 
มีความสนใจท่ีจํากัด และมีพฤติกรรมท่ีซํ้าๆ โดยเริ่มแสดงตั้งแตอายุกอน 3 ปแรก 

งานประดิษฐเปนงานสงเสริมใหเกิดพัฒนาการของการใชมือและสมองไปพรอม ๆ กัน โดยมุงเนน  
และสนับสนุนใหเกิดการทดลอง คนควา เพ่ือหาประสบการณใหมๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามความถนัดของแตละ
คน ประโยชนของศิลปะประดิษฐและสรางสรรค มีท้ังดานสมองและรางกาย เริ่มจากรูจักคิด รูจักทําความเขาใจ รูจัก
วางแผนงาน ฝกการทํางานอยางเปนระบบ มีความฉลาด รอบรู เขาใจถึงปญหาและวิธีแกไข แลวนํามาพัฒนาเปน
ความรู และทําจนเกิดความชํานาญ 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผาน พบวาผูเรียนซ่ึงเปนบุคคออทิสติก                        
อายุ 18 ป ซ่ึงมี ขาดกระบวนการพัฒนาความรูและทักษะ  ขาดการปฏิบัติจริง  ขาดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
สนใจ  ไมจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู  ขาพเจาจึงสนใจท่ีจะใชกิจกรรมงานประดิษฐนกยูง เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทํางานของเด็กออทิสติก 
 
 
 



3 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานของเด็กออทิสติกกอนและหลังใชกิจกรรมประดิษฐนกยูง 
 

คําถามการวิจัย 
 การใชกิจกรรมการประดิษฐนกยูงชวยพัฒนากระบวนการทํางานของเด็กออทิสติกไดหรือไม 
 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 1.ความรูเก่ียวกับเด็กออทิสติก 
 2.ความรูเก่ียวกับศิลปะการประดิษฐสิ่งของเหลือใชจากเศษวัสดุ 
 3.ทักษะกระบวนการทํางาน 
 4.หลักสูตรสถานศึกษา/เทคนิคการสอน/การผลิตสื่อ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กออทิสติกท่ีมีอายุตั้งแต 7 ปข้ึนไปท่ีมารับบริการเตรียม
ความพรอมท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 กรณีศึกษา กรณีศึกษาในครั้งนี้ชื่อแมวน้ํา (นามสมมุติ)  เพศชาย อายุ 18 ป เปนเด็กออทิสติกโดยไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยอยางละเอียดชัดเจน มารับบริการเตรียมความพรอมท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา       
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ซ่ึงเลือกแบบเจาะจงจากการใชแบบประเมินพฤติกรรมดานกระบวนการทํางาน 
พบวา กรณีศึกษาไมมีกระบวนการในการทํางาน 
  ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 ตัวแปรตน  คือ  กิจกรรมการประดิษฐนกยูง 
 ตัวแปรตาม คือ  กระบวนการทํางาน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ใชกระบวนการข้ันตอนการทํางานในการประดิษฐนกยูง 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา คือชวงเวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เด็กออทิสติก  หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพรองทางดานสังคม การสื่อสาร และพฤติกรรม เพศชาย                        
อายุ 18 ป ชื่อแมวน้ํา (นามสมมุติ)  มารับบริการเตรียมความพรอมท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา                  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ซ่ึงเลือกแบบเจาะจงจากการใชแบบประเมินกระบวนการทํางาน พบวา 
กรณีศึกษาไมมีกระบวนการในการทํางาน 
 ทักษะกระบวนการทํางาน   หมายถึงการลงมือทํางานตาง ๆ ดวยตนเองโดยมุงเนนการฝกฝนวิธีการทํางาน
อยางสมํ่าเสมอโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้  
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1. การวิเคราะหงาน    เปนการมองภาพรวมของงานเม่ือไดรับเปาหมายวาเปาหมายของงานคืออะไรและทํา
อยางไรจะไดผลลัพธท่ีตองการ  

2. การวางแผนในการทํางาน  เปนการกําหนดเปาหมายของงานระยะเวลาในการดําเนินงานกําลังคนท่ีใชใน
การทํางานคาใชจายในการดําเนินการ   เปนตน 

3. การลงมือทํางาน   เปนการลงมือทํางานตามแผนท่ีวางไวดวยความมุงม่ันอดทนและรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 

4. การประเมินผลการทํางาน   เปนการตรวจสอบ  ทดสอบหรือทดลองใชตั้งแตการวางแผนการทํางานวา
รอบคอบ รัดกุม  ครอบคลุม  และสามารถปฏิบัติตามไดหรือไม 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ผูเรียนบุคคลออทิสติกมีทักษะการทํางานมากข้ึน 
2.เปนแนวทางใหผูสอนและผูเก่ียวของ นําความรูจากผลการวจิัยไปจัดกิจกรรม การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู

และทักษะกระบวนการทํางานกับเด็กพิการประเภทอ่ืน 
 

วิธีดําเนินการ 
1.ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 
3.ประเมินความสามารถในกระบวนการทํางาน 
4.จัดทําแผนการจัดการศึกษา IEP 
5.จัดทําแผนการสอนกิจกรรมประดิษฐนกยูง IIP 
6.ประเมินความกาวหนาของความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยรอยละและเปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการทํางานกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมประดิษฐนกยูงซ่ึงจะตองตางกันอยางนอยรอยละ25 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษากระบวนการทํางานเด็กออทิสติก  ระดับเตรียมความพรอม ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

พะเยา โดยใชกิจกรรมประดษิฐนกยูง พบวาคาเฉลี่ยรอยละของการใชกิจกรรมกอนและหลัง ดังนี้  
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ตารางท่ี 1   แสดงคะแนนทักษะการทํางานกอนและหลังการใชกิจกรรมประดิษฐนกยูง 
 

ทักษะกระบวนการ
ทํางาน 

คะแนนกอน คะแนนหลัง ผลตางคะแนน 

การวิเคราะหงาน 1 2 2 
การวางแผนในการทํางาน 1 4 3 
การลงมือทํางาน 1 4 3 
การประเมินผลการทํางาน 1 3 2 
คะแนนรวม 4 14 9 
คะแนนเฉลี่ย 1 3.50 2.25 

 

เกณฑการวัดผล ใหคะแนนดังนี้ 

ดีมาก = 4 สนใจฟง มีคําถามการตอบคําถาม ทํางานสงครบตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยูในเกณฑประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูในเกณฑประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เขาชั้นเรียน แตการแสดงออกนอยมาก สงงานไมครบ ไมตรงเวลา 

   
จากตารางท่ี 1 พบวา ทักษะกระบวนการทํางาน ท้ังการวิเคราะหงาน การวางแผนในการทํางาน  การลงมือ

ทํางาน การประเมินผลการทํางาน  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนกอนการใชกิจกรรมประดิษฐเทากับ 1 คะแนน  คะแนนหลัง
การใชกิจกรรมประดิษฐเทากับ 3.50 คะแนน มีผลตางของคะแนนเทากับ 2.25 

 
อภิปรายผลวิจัย  

 จากการใชกิจกรรมการประดิษฐนกยูง พบวา ทักษะกระบวนการทํางาน ท้ังการวิเคราะหงาน การ
วางแผนในการทํางาน  การลงมือทํางาน การประเมินผลการทํางาน  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนกอนการใชกิจกรรมประดิษฐ
เทากับ 1 คะแนน  คะแนนหลังการใชกิจกรรมประดิษฐเทากับ 3.50 คะแนน มีผลตางของคะแนนเทากับ 2.25 

 กรณีศึกษาในครั้งนี้ชื่อแมวน้ํา (นามสมมุติ)  เพศชาย อายุ 18 ป เปนเด็กออทิสติก  มีทักษะการ
วิเคราะหงาน สามารถมองงานในภาพรวมซ่ึงแสดงออกอยูในเกณฑประมาณ 50 %  การวางแผนในการทํางาน 
สามารถ เปนการกําหนดเปาหมายของงานไดเองตามวัสดุอุปกรณท่ีครูเปนผูเตรียมให สนใจฟง มีคําถามการตอบ

คําถาม ทํางานสงครบตรงเวลา  การลงมือทํางานสามารถรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จดวยความสนใจ

และสามารถประเมินการทํางานของตนเองไดวางานนั้นสําเร็จ  
  
 

 
 



6 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
1.ทําสวนหาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทากาวบนกระดาษครึ่งวงกลมท่ีเตรียมไวให    ติดหลอดดูดตามตัวอยางเริ่มจากขอบดานนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ติดใหเต็มกระดาษ      รูปสําเร็จ 
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2.ทําสวนลําตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ติดลําตัวจนเต็ม 
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3.ประกอบสวนท่ี 1 และ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แสดงผลงานชิ้นสําเร็จ 
 
         สําเร็จเปนตัว 
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