
 
 
 

 
ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชดุกิจกรรมศิลปะหรรษาเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นมือของเด็กออทิสติก  
          ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ห้องเตรียมความพร้อม 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม 
ทักษะท่ีใช้ในการวิจัย/กจิกรรม   กิจกรรมศิลปะสีน  าหรรษา    
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พฤติกรรมเด็กออทิสติกในระยะแรกที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจะไม่สามารถรับรู้ธรรมชาติ
ของสิ่งเร้าผ่านอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของเด็ก
ออทิสติกกับเด็กปกติทั่วไปจะเห็นได้ชัดเจนว่า เด็กออทิสติกจะมีความสามารถที่จะจดจ าสิ่งต่างๆได้ดีกว่า           
เด็กปกติ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่พบได้ในเด็กออทิสติก ควรน าสิ่งนั นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การสอนเด็กออทิสติก เพราะเขาจะจดจ าภาพต่างๆไดด้ี เด็กออทิสติกขาดความสามารถในการสรา้งจินตนาการ 
มีการเล่นที่ซ  าๆ ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องจักร ในเด็กที่มีอายุน้อยมักจะมีการเล่นซ  าๆ ได้ครั งละ
หลายชั่วโมง ถ้าเด็กอายุมากขึ นการมีพฤติกรรมซ  าๆจะลดลง แต่จะเปลี่ยนเป็นการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตประจ าวัน การจะช่วยเหลือให้เด็กลดพฤติกรรมซ  าซากท าได้โดยใช้กิจกรรมอื่นมาทดแทนทีละน้อย 

การน าศิลปะมาใช้ในการพัฒนาจิตใจ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ได้ระบาย
ปัญหา ความคับข้องใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางที่สร้างสรรค์ช่วยให้รู้สึก
ผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวในจิตใจ เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่าง ๆของตนเอง สามารถยับยั งและควบคุมได้ดีขึ น     
มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้ในที่สุดศิลปะยังช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน ละเมียด
ละไมยิ่งขึ นใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ น ลดความหยาบทางอารมณ์ลดความก้าวร้าวที่มีอยู่ สามารถ
ยอมรับข้อจ ากัดของตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน และควบคุมตนเองในกรอบของเหตุผลได้ดี                
ความภาคภูมิใจยังเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ นระหว่างการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยให้เกิดความสุข ตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกเพิ่มขึ นการท ากิจกรรมศิลปะพบว่าช่วยเสริมสร้างสมาธิ
ให้ดีขึ นได้ ชัดเจน เนื่องจากได้ฝึกฝนการจดจ่อท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่มีผิด  ไม่มีถูก และไม่ยากเกิน
ความสามารถ จนสูญเสียความมั่นใจ และที่ ส าคัญ คือ ได้สนุกกับกิจกรรมที่ท า เป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้  
ประสบการณ์ของการท ากิจกรรมอย่างมีสมาธิ 
    หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาได้ก าหนดให้กิจกรรมศิลปะอยู่ในส่วน
หนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อีกทั งจากการสอนเด็กออทิสติกที่มารับบริการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา พร้อมทั งศึกษาพฤติกรรมและที่ได้สัมผัสในปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กออทิสติก
มีปัญหาในการเล่นมือของตนเองในลักษณะซ  าๆ ส่งผลให้เด็กอยู่ในโลกของตนเอง ขาดความสนใจในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ผู้สอนในฐานะครูผู้สอน จึงสนใจที่จะใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นมือของเด็ก
ออทิสติกและเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อศึกษาการเล่นมือของเด็กออทิสติกกอ่นและหลังการฝึกโดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
 
 
 



ขอบเขตของการวิจัย 
1.กรณีศึกษา   

กรณีศึกษาในการท าวิจัยครั งนี เป็นเด็กออทิสติกทีร่ับบริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 1 คน  เพศชาย  อายุ 8 ขวบ  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
2.ด้านตวัแปร 
 ตัวแปรต้น  คือ  การใชก้จิกรรมศิลปะ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเล่นมือ 
3.ด้านเนื อหา 
 1.แผนการจดักิจกรรมศลิปะ โดยใช้กิจกรรมสีน  า ได้แก่ การแต้มสีด้วยนิ วอย่างอิสระ  การแต้มสีบน
ภาพดว้ยนิ วมือ    การระบายสีรูปด้วยนิ วมือ  การพิมพ์ภาพด้วยฝา่มือ  และการสะบัดส ี
 2.พฤติกรรมการเล่นมือหลังการใชก้ิจกรรมศิลปะ 
4.ด้านระยะเวลา  ตั งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 8 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 
1 วัน วันละ 30 นาท ี
5.ข้อจ ากัด   

1.ใช้สถานที่ฝึกที่เดิมคือห้องเรียนในบ้านเสริมทักษะ  
2.ฝึกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ในชั่วโมงที่ 4 ชว่งเวลาระหว่าง 12.30 น. – 13.30 น. 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากร/กลุ่มตัวอยา่ง/กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาในการท าวิจัยครั งนี เป็นเด็กออทิสติกทีร่ับบริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 1 คน  เพศชาย  อายุ 8 ขวบ  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีพฤติกรรมการเล่นมือตลอดเวลาในลักษณะการสะบัดมือกระพือไปมา  สะบัดนิ วมือ  จับบีบมือ
สลับไปมา ลูบบีบนิ ว แต่ทั งนี มีพัฒนาการรับรู้สามารถปฏิบัติตามค าสั่งไดเ้ป็นอย่างดี 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย/นวัตกรรม  

1.แผนการจดักิจกรรมศลิปะสีน  า จ านวน 5 กิจกรรม  
2.แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 โดยการสังเกตพฤตกิรรมด้วยวธิีการดังนี  
  1.  บันทึกพฤติกรรมของเด็กเป็นเวลา  30  นาที  ในขณะท ากิจกรรม 
  2.  สังเกตพฤติกรรมโดยผู้สอน 
  3.  การสังเกตและบันทกึพฤติกรรมแบ่งเวลา  30  นาท ี ออกเป็น  6 ช่วง  ช่วงละ  5  นาที  
และท าการสังเกตพฤติกรรมการเล่นมือทั งสองพฤติกรรมไปพร้อมกัน  ถ้ามีพฤติกรรมการเล่นมือเกิดขึ นใส่
เครื่องหมาย  +  ไม่มพีฤติกรรมการเล่นมือใส่เครือ่งหมาย -  บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

การศกึษาการลดพฤติกรรมเล่นมือของเด็กออทิสติก  ระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้กจิกรรมศิลปะ  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการจากกราฟและแบบบันทึกพฤติกรรม   



ผลการวิจัย 
            คา่เฉลี่ยร้อยละของจ านวนช่วงเวลาที่มพีฤติกรรมการเล่นมือของเด็กออทิสติกในการทดลอง 3  ระยะ  
ดังนี  

  

การสังเกต
คร้ังที ่

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

1 25      

2 27      

3 27      

4 28      

5 29      

6 29      

7 26      

8 26      

N=8  x  = 217     27.13     



 

จากตาราง แสดงว่าในระยะที่  1  มีค่าเฉลี่ยของจ านวนช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมการเล่นมือเท่ากับ  27.13                  
ในระยะที่  2  มีคา่เฉลี่ยของจ านวนช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมการเล่นมือเท่ากับ  16.25  ในระยะที่  3  มคี่าเฉลี่ย
ของจ านวนช่วงเวลาที่มพีฤติกรรมการเล่นมือเท่ากับ   16.12 

 

 

 

การสังเกต
คร้ังที ่

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ 

9   25    

10   21    

11   15    

12   13    

13   18    

14   13    

15   12    

16   13    

N=8     x  =  130      x  = 16.25   

17     20  

18     19  

19     19  

20     12  

21     15  

22     13  

23     14  

24     17  

N=10      x =129 x  = 16.12 



อภิปรายผลวิจัย 
          จากผลการวิจัยเรื่อง  การปรับพฤติกรรมลดการเล่นมือของเด็กออทิสติก  ระดับเตรียมความพร้อม  
โดยใช้กจิกรรมศิลปะพบว่าพฤตกิรรมเล่นมือของเด็กออทิสติกลดลง  จากการเปรียบเทียบโดยการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมก่อนการทดลอง  คะแนนเฉลี่ยของการเกิดพฤติกรรมเล่นมือเท่ากับ  27.13  แต่หลังจากการ
ทดลองแล้ว  เด็กมีพฤตกิรรมเล่นมือลดลงซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย  16.12  ได้เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั งไว้  
เน่ืองจากกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ชว่ยให้เด็กได้รับการพัฒนาการทุกดา้น  ทั งด้านรา่งกาย   อารมณ์-จติใจ   
สังคม   และสติปัญญา ในการปรับพฤติกรรมลดการเล่นมือ  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กไดล้งมือปฏิบัติ  
คือ  การแต้มส ี การพิมพ์ภาพด้วยมือและนิ วมือ การพับสี  การกลิ งสีและการหยดสี  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้าง
ความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื อมือ การสัมพันธ์ระหว่างตาและประสาทสัมผัสทางมือ เท่ากับเป็นการกระตุ้นสิ่ง
เร้าทางประสาทสัมผัส  ท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการท ากิจกรรม                  
มีสมาธิ  มีความตั งใจ ความสนใจกระตือรอืร้นและไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ฉะนั นจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน  ผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์  สง่เสริม
ความคดิอิสระ  ความคิดจินตนาการ  และยังท าให้เด็กมีสมาธิมากขึ น  ดังนั นกิจกรรมศิลปะจึงเป็นกิจกรรมที่
เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของเด็ก   เพราะสามารถช่วยลดพฤติกรรมการเล่น
มือของเด็กออทิสติกได ้ และกิจกรรมศิลปะยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการดา้นต่างๆ  ท าให้เด็กออทิสตกิรู้จัก
ปรับตัวเพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้อย่างเต็มศกัยภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
          1.  ควรศึกษาความสามารถพื นฐานในทกัษะด้านตา่งๆของเด็ก  เนื่องเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่
แตกต่างกัน 
          2.  ควรเปรียบเทียบจ านวนครั งของพฤตกิรรมที่เกดิขึ นในแต่ละกิจกรรม 
          3.  ควรศึกษาผลของการใช้กจิกรรมศิลปะกับเด็กออทิสติกในกลุ่มเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค์ด้านอื่นๆซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


