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ช่ือเรื่อง   ผลการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใชชุดกิจกรรมของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต   

ความเปนมา 

  

 การศึกษาภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจท่ีแขงขันเสรี  และไรพรมแดนเปนความ

ทาทายท่ีประเทศตองเผชิญ โดยการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญตอการเสริมสรางศักยภาพประชากร รองรับการ

เปลี่ยนผานประเทศ  สูสังคมแหงความม่ันคง – ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการ ซ่ึงเปนสิทธิพ้ืนฐานท่ีคนพิการตองไดรับการฟนฟูสมรรถนะ และการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) ใหสามารถดํารงตนไดอยางมีศักด์ิศรีภายใตความเปนมนุษย การสํารวจขอมูลประชากรคนพิการมี

การดําเนินการและจัดทําฐานขอมูลโดยหลายหนวยงานทําใหการประมาณการสัดสวนคนพิการจากขอมูลของ

แตละหนวยงานแตกตางกันไป จากรายงานดานคนพิการขององคการอนามัยโลกและธนาคารโลก พบวามี

ประชากรมากกวา 1 พันลานคน หรือรอยละ 15 ของประชากรโลก นอกจากานี้องคกรอนามัยโลกคาดวา

ภายใน 10 ป ขางหนา ประชากรกลุมนี้อาจเพ่ิมจํานวนข้ึน โดยคนพิการยังเปนกลุมคนท่ีถูกละลายในสังคม 

และขาดโอกาสในการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษาดวย(กระทรวงศึกษาธิการ : 2560)

 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดผลการดําเนินงานการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในชวงระยะท่ีผานมา พบวา ประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในหลาย

ดานดวยกัน อาทิ จํานวนคนพิการไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา สงผลใหคนพิการมีงานทําเพ่ิมมากข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได องคกรเอกชนดานคนพิการ และ

เครือขายมีความเขมแข็ง พรอมท้ังมีสวนรวมในการออกกฎหมายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตคนพิการได ดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทางกายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการ มีการพัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ตามลําดับ โดยเฉพาะในระดับการศึกษาท่ีเปนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพรอม 

และประสานสงตอมีรูปแบบวิธีการพัฒนาคนพิการในวันเรียนเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยกระบวนการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  และแผนการสอน

รายบุคคล (Individualized Transition Plan : ITP)  รวมท้ังระบบการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 

บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามระบบคูปองการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ : 2560) 

 ขาพเจาไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนเด็ก ท่ี มีความบกพรองทางสติปญญา            

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต ตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
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ความตองการจําเปนพิเศษระยะแรกเริ่ม (ประเภทความพิการสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา) 

ของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  พุทธศักราช ๒๕๖๒  มีหลักการเพ่ือจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียน

เปนสําคัญ พัฒนาเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษโดยองครวมดวยรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลายผาน

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใชแผนใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะ

ของเด็กพิการและครอบครัว มีเนื้อหา ทักษะพ้ืนฐานจํานวน 6 ทักษะ คือ ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ  ทักษะ

กลามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา ทักษะ

ทางสังคม และทักษะการเตรียมความพรอมทางวิชาการ  จากการจัดการเรียนการสอนในศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต จากจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น จํานวน 30 คน เปนผูเรียนท่ีรับบริการ

หนวยบริการ จนวน 16 คน  และผูเรียนท่ีรับบริการท่ีบาน จํานวน 16 คน มีบุคคลท่ีบกพรองทางการเห็น 

จํานวน 1 คน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 12 คน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือ

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  จํานวน 5 คน และบุคคลพิการซอน จํานวน 12 คน  พบวาการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ควรเนนใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูท่ีบานอยางมีความสุข สงผลให

ผูเรียน ครอบครัวมีความสุข ในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา มีนโยบายให

ผูเรียนใสชุดนักเรียนทุกวันจันทร และเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนท่ีจะสงตอเขาโรงเรียนตามบทบาทหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมายจากตนสังกัด ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญท่ีจะฝกใหผูเรียนสามารถการสวม - ถอดเสื้อคอปกมี

กระดุมโดยใชชุดกิจกรรม 

  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางชุดกิจกรรมการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา

จังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต 

 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของ 

ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีไดรับการฝกชุดกิจกรรม 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม

ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝกการใชชุดกิจกรรม 

 

คําถามการวิจัย 

 การฝก บําบัด ฟนฟูบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ดานทักษะการชวยเหลือตนเอง     

โดยใชชุดกิจกรรมการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมสามารถพัฒนาความสามารถในการแตงกายไดจริง 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญานั้น การชวยเหลือตนเองดานการแตงกายเปนสิ่งจําเปนเพราะ

เปนการเรียนรูจากประสบการณในชีวิตประจําวัน ท่ีเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะตองเรียนรูและ     

จัดกระทําดวยตนเองเพ่ือไมเปนภาระของผูอ่ืน เพราะในชีวิต(สมพร  คํามูล, 2554 : 1) 

 ในปการศึกษา 2560 นางสาวสุพัตรา  นามวงค (2560) ไดเขียนไวในผลการวิจัยการพัฒนา

ความสามารถในการใชชอนรับประทานอาหาร ของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา โดยใช         

ชุดแผนการสอนฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00           

อยูในระดับ 4 เนื่องจากผูวิจัยมีการประเมินความสามารถของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญากอน

การจัดทํา      ชุดแผนการสอนฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ทําใหทราบพัฒนาการท่ีแทจริง 

ของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา จึงสามารถจัดทําชุดแผนการสอนฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง

ใน และวางแผนการสอนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนของบุคคลท่ีมีความบกพรอง

ทางดานสติปญญาจึงมีระดับความสามารถในการใชชอนรับประทานอาหารท่ีสูงข้ึน            

 สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญานั้น การชวยเหลือตนเองเปนสิ่งจําเปนเพราะเปนการ

เรียนรูจากประสบการณในชีวิตประจําวัน เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะตองเรียนรูและจะตองกระทํา

ดวยตนเองเพ่ือไมใหเปนภาระของผูอ่ืน เพราะในชีวิตประจําวันมนุษยเราตองดําเนินชีวิตดวยกิจวัตรประจําวัน 

ดังนั้น การท่ีจะเรียนรูท่ีจะฝกฝนทักษะการชวยเหลือตนเองจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงจากการศึกษา

ลักษณะการเรียนรูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเด็กกลุมนี้จะมีขอจํากัดในการเรียนรูท่ีชากวาเด็ก

ปกติ  เพราะมีขอจํากัดในการจํา เสียสมาธิงาย มีปญหาในการเรียนรูท่ีเปนรามธรรม ตลอดจนรวมถึงการถาย

โยงความรูดวย(ผดุง อารยะวัญู,  2542) ในเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได มีระดับ

สติปญญา  50-70 มีลักษณะท่ีเปนปญหาหลายอยาง เชน ขาดความม่ันใจในตนเอง ตองการพึงพาผูอ่ืนในการ

แกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน มีปญหาดานความจํา  ลืมงาย  พูดไมชัด มักมีปญหาดานสุขภาพ มีปญหาใน

การถายโยงความรูได เชน ไมสามารถนําความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อันจะสงผลกระทบตอ

การเรียนรูและการฝกทักษะท่ีจําเปนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา จึงจําเปนท่ีครูผูสอนจะตองใช

วิธีการสอนใหเหมาะสม เพ่ือชวยใหบุคคลเหลานั้นเรียนรูไดงายและเร็วข้ึน รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตรสําหรับ

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาควรครอบคลุมทักษะท่ีจําเปนในชีวิติประจําวัน (ผดุง อารยะวิญู, 2542)  

ซ่ึงทักษะการชวยเหลือตนเองควรไดรับการฝกเพ่ือใหเกิดทักษะสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือการดํารงชีวิตประจําวัน

ดวยตนเอง ทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีจําเปนไดแก  การ

รับประทานอาหาร การแตงกาย การขับถาย การดูแลสุขอนามัยตนเอง และการรับผิดชอบงานบาน  การ

วิเคราะหงาน (Task analysis)  การวางแผนการสอนท่ีละเอียด แยกยอยเรื่องท่ีจะสอน จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ซ่ึง

ในแตละข้ันตอน ครูจะตองเขาไปชวยเพ่ือใหเด็กทําใหได การชวยเหลือนี้ ครูเปนตองใชเทคนิคท่ีเหมาะสม 
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เพ่ือใหเด็กทําไดในระยะแรกครูตองชวยทุกข้ึนตอนและลดลงเม่ือเด็กทําไดมากข้ึน หลักสูตรเสริมสรางการ

จัดการเรียนรูทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา, 2562 : 4-5 , 7) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากลุมเด็กดาวนซินโครม อายุ 6  ป   

มีพัฒนาการชา มีลักษณะขาดความม่ันใจในตนเอง  ตองการพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตาง  ๆ   

ในชีวิตประจําวัน ลักษณะการเรียนรู  มีความสนใจเรียนในระยะสั้น  เสียสมาธิงาย มักจะหันเหความสนใจไป

จากบทเรียบเสมอ  มีปญหาในดานความจํา ลืมงาย  มีปญหาในทักษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย 

กําลังศึกษาระดับเตรียมความพรอมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต    

ภาคเรียนท่ี 1  ประจาํปการศึกษา 2562 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 1 คน 

 

นิยามศัพท 

1. ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง ผูเรียนกลุมเด็กดาวนซินโครม อายุ 6  ป   

ท่ีมีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติท่ัวไป มีลักษณะขาดความม่ันใจในตนเอง ตองการพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนในการ

แกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ลักษณะการเรียนรู  มีความสนใจเรียนในระยะสั้น  เสียสมาธิงาย มักจะหัน

เหความสนใจไปจากบทเรียบเสมอ  มีปญหาในดานความจํา ลืมงาย  มีปญหาในทักษะการชวยเหลือตนเองดาน

การแตงกาย กําลังศึกษาระดับเตรียมความพรอมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการ

ดอกคําใต     

2. การสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม  หมายถึง  ความสามารถพ้ืนฐานของทักษะการชวยเหลือ 

ตนเองในชีวิตประจําวันในเรื่องการแตงกาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองไดลดภาระการดูแลของพอ

แม ผูปกครอง 

3. ชุดกิจกรรม  หมายถึง ชุดการสอนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาความสามารถการสวม – ถอด 

เสื้อคอปกมีกระดุม ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ภายในชุดกิจกรรมการสอนแบงเปน 3 ชุด  

เพ่ือใหการฝกตามข้ันตอนความยากไปหางาย 

4. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต  หมายถึง ผูเรียนท่ีรับ 

บริการในศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต  แบบหมุนเวียนไป-กลับ            

ในพ้ืนท่ีอําเภอดอกคําใต 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. มีชุดกิจกรรมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต สามารถ 
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ฝก บําบัด ฟนฟู ผูเรียนใหมีทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันใหดีข้ึนได 

2. ผูเรียนท่ีมีความกบพรองทางสติปญญามีความสามารถในการชวยเหลือตนเองดาน 

การแตงกายไดดวยตนเอง 

3. ความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 

สติปญญาหลังการฝกสูงกวากอนฝก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน

ดานการแตงกายของบุคคลท่ีมีความกบพรองทางสติปญญา โดยใชชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลอง 

Single Subject Research Design  แบบ A-B-A Design  มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1. ตัวอยางท่ีใชศึกษา 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. สรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

4. แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง 

5. วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ตัวอยางท่ีใชศึกษา 

 ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กลุมเด็กดาวนซินโครม อายุระหวาง 7  ป มีอาการของ  

ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) และชวงความสนใจและความหุนหันพลันแลนตาม

อายุพัฒนาการ  มีปญหาในทักษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย กําลังศึกษาระดับเตรียมความพรอม

ของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562    

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 1 คน 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  (Assess basic abilities) 

 2.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program)   

 2.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) 

 2.4 แบบบันทึกผลการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)           

 2.5 แบบวัดผลกอนเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 2.6 แบบวัดผลระหวางเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

2.7 แบบวัดผลหลังเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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3.สรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผูวิจัยมีข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

พุทธศักราช   2561  (ฉบับปรับปรุง 2562)  ของศูนยการศึกษาพิเศษประจํา จังหวัดพะเยาและเอกสาร   

ตํารา  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2. ศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยศึกษาจากแฟมการรับสมัครสมัครนักเรียน  

สัมภาษณครูท่ีเคยดูแลผูเรียน ป 2561 การสัมภาษณผูปกครองผูเรียน  การเยี่ยมบานนักเรียน  การสังเกต

ผูเรียน  การทดสอบผูเรียน  เปนตน  

3. ประเมินความสามารถพ้ืนฐานผูเรียน  โดยใชประเมินความสามารถพ้ืนฐานผูเรียนของ 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา  

4. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program)   

5. จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) 

6. วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ตามแผนการจัดการศึกษา 

เฉพาะบุ คคล  (Individualized Education Program) และแผนการสอน เฉพาะบุ คคล  ( Individual 

Implementation Plan) นําขอมูลไปออกแบบการทําชุดกิจกรรมวิเคราะหงานการแตงกายชุดนักเรียน 

7. กําหนดและออกแบบการทําชุดกิจกรรมวิเคราะหงานการแตงกายชุดนักเรียน เพ่ือกระตุน 

พัฒนาการสําหรับผู เรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา        

หนวยบริการดอกคําใต จํานวน 3 ชุด คือ 

7.1 ชุดพัฒนาการสวม-ถอดเสื้อ โดยใชแบบจําลอง 

7.2 ชุดพัฒนาการสวม-ถอดเสื้อ โดยใชการวิเคราะหงาน 

7.3 ชุดพัฒนาการสวม-ถอดเสื้อ โดยใชของจริง 

 

 

8. สรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ 

      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   

(Individualized Education Program)   แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) 

แบบบันทึกผลการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)   แบบวัดผลกอนเรียนตามแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP)  แบบวัดผลระหวางเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  และแบบวัดผลหลังเรียนตาม

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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9. นําไปทดลองใชกับผูเรียน ท่ีรับบริการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา           

หนวยบริการดอกคําใต จํานวน 1 คน 

 

4. แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง 

 ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลอง Single Subject Research 

Design  แบบ A-B-A- Design ซ่ึงแบงระยะการทดลองเปน 3 ชวง คือ 

1. ชวงเสนฐาน (Baseline หรือ A  ตัวแรก) เปนระยะท่ีมีการบันทึกขอมูลพฤติกรรมโดยยังไมมี 

การจัดกระทํา 

2. ชวงการจัดกระทํา  (Treatment หรือ B) เปนระยะท่ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง เริ่มทําการ 

สอนโดยใชชุดกิจกรรมวิเคราะหงานการแตงกายชุดนักเรียน ซ่ึงจะทราบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเปาหมาย

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเสนฐานจากการใชชุดกิจกรรมวิเคราะหงานการแตงกายชุด

นักเรียน ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล และบันทึกหลักสอน เม่ือผูเรียนทําพฤติกรรมท้ังหมด 

3. ชวงงดการจัดกระทํา (Evaluation หรือ A ตัวหลัง)  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือติดตามผลจากการ 

สอนโดยใชชุดกิจกรรมโดยท่ีผูวิจัยหยุดสอน แตยังบันทึกขอมูล เหมือนกับอยูในระยะเสนฐานแรก (A ตัวแรก)  

มีการประเมินผล 

 

5. วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 ใช   X  หาคาเฉลี่ยของระดับความสามารถ 

5.2 ใช S.D. หาคาการกระจายของระดับความสามารถ 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติใชในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร  

 

   
 

 

 

5.2 การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)   
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เม่ือ    S.D.   คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลุมตัวอยาง) 

 X     คือ  คาระดับความสามารถ 

 X     คือ  คาเฉลี่ย 

 ∑   คือ  ผลรวม 

 N    คือ  จํานวนท้ังหมด  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาใน

การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย และความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายของผูเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญาหลังการฝกสูงกวากอนฝก จึงไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน 

ดังตอไปนี้ 

1. ไดจัดหา / สรางชุดกิจกรรมการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของศูนยการศึกษาพิเศษ  

ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต  จํานวน 3 ชิ้น 

2. ผลการพัฒนาความสามารถของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาในการสวม-ถอดเสื้อ 

คอปกมีกระดุม 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของระดับความสามารถการสวม-ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม 

 

แบบ

แผนการ

ทดลอง 

ระดับความสามารถ  

X 

 

S.D. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 

A1 1 1 2 1.33 0.58 

 

 

 

 

B 

1 1 2 1.33 0.58 

2 2 3 2.33 0.58 

2 2 3 2.33 0.58 

3 3 4 3.33 0.58 

3 3 4 3.33 0.58 

4 4 4 4.00 0 

4 5 4 4.33 0.58 

4 5 5 4.67 0.58 

5 5 5 5.00 0 

A2 5 5 5 5.00 0 

 

 จากตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการสวม-ถอดเสื้อคอปกมี

กระดุม ผลการวิจัยพบวา หลังการฝกปฏิบัติชุดกิจกรรมท้ัง 3 โดยรวมเฉลี่ยสูกวากอนฝก และคะแนนเฉลี่ยใน

แตละครั้งมีแนวโนมความสามารถเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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3. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของ 

ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝกการใชชุดกิจกรรม 

 

ตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบระดับความสามารถการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม กอนและหลังการฝก 

การฝก 
 

ระดับความสามารถ 

 
X 

 
S.D. 

กอนการฝกใชชุดกิจกรรม 1 1.33 0.58 

หลังการฝกใชชุดกิจกรรม 5 5.00 0 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความสามารถดานการสวม – ถอด เสื้อคอปกมีกระดุม   

หลังการฝกมีระดับความสามารถสูงกวากอนฝกอยางชัดเจน คือ มีความสามารถสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม 

ไดดวยตนเอง  

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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 การวิจัยเรื่อง ผลการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใชชุดกิจกรรมของผูเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต  สรุปผล อภิปราย

ผล และขอเสนอแนะดังนี้   

งานวิจัยเรื่อง ผลการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใชชุดกิจกรรมของผูเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต  มีวัตถุประสงคคือ 

เพื่อสรางชุดกิจกรรมการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

หนวยบริการดอกคําใต   เพื่อศึกษาความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมี

กระดุมของผู เร ียนที ่ม ีความบกพรองทางสติป ญญาที ่ได ร ับการฝ กช ุดก ิจกรรม   เพื ่อ เปรียบ เท ียบ

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของผูเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญากอนและหลังการฝกการใชชุดกิจกรรม ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัย คือ การฝก บําบัด ฟนฟู

บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ดานทักษะการชวยเหลือตนเอง     โดยใชชุดกิจกรรมการสวม – 

ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมสามารถพัฒนาความสามารถในการแตงกายไดจริง  ผูวิจัยดําเนินการเลือกตัวอยางท่ี

ใชศึกษาแบบเจาะจง คือผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กลุมเด็กดาวนซินโครม อายุระหวาง 7  ป     

มีอาการของ ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) และชวงความสนใจและความหุนหัน

พลันแลนตามอายุพัฒนาการ  มีปญหาในทักษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย กําลังศึกษาระดับเตรียม

ความพรอมของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการดอกคําใต ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 

2562    โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 1 คน  ใชเครื่องมือในการวิจัย คือ      

แบบประเมินความสามารถพื ้นฐาน  (Assess basic abilities)  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(Individualized Education Program)  แผนการสอนเฉพาะบ ุคคล (Individual Implementation 

Plan)   แบบบันทึกผลการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แบบวัดผลกอนเรียนตามแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP)  แบบวัดผลระหวางเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แบบวัดผลหลังเรียนตาม

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)ความบกพรองทางดานสติปญญา กอนและหลังการใชชุดกิจกรรม โดยใช

เกณฑระดับความสามารถ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย และใชวิธีพรรณนาขอมูลนําเสนอโดย 

ตาราง กราฟเสน แสดงพัฒนาการการสวม - ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใชชุดกิจกรรมของผูเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต และเปรียบเทียบ

คะแนนกอน และหลังการใชชุดกิจกรรม ซ่ึงจากการวิจัยในครั้งนี้ มีผลการคนพบ คือ 

1. ผลการพัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม 

ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีไดรับการฝกชุดกิจกรรม ผูเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการสวม – ถอดเสื้อคอปกมี

กระดุมของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  หลังการใชชุดกิจกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจําวัน เรื่องการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุม พบวาความสามารถของบุคคลท่ีมีความบกพรอง

ทางดานสติปญญา ในการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมมีระดับความสามารถสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม 
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อภิปรายผล 
 

               จากการใชชุดกิจกรรมฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เรื่อง  การสวม – ถอดเสื้อ

คอปกมีกระดุมของผู เรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา        

หนวยบริการดอกคําใต  อภิปรายผล ดังนี้ 

1) ผลการพัฒนาความสามารถในการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมของผูเรียนท่ีมี          

ความบกพรองทางสติปญญาศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา  หนวยบริการดอกคําใต โดยใช        

ชุดกิจกรรม  มีระดับความสามารถ ระดับ 5  เนื่องจากผูวิจัยไดมีการประเมินวัดผลกอน  ระหวาง และหลังการ

ฝก   ทําใหทราบพัฒนาการท่ีแทจริงของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา จึงสามารถพัฒนาจากชุด

กิจกรรม สอดคลองกับความตองการจําเปนของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญาจึงมีระดับ

ความสามารถหลังการฝกสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร  คํามูล ( 2559) และนางสาวสุพัตรา        

นามวงค (2560) ไดเขียนไวในผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการใชชอนรับประทานอาหาร ของบุคคล

ท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา โดยใชชุดแผนการสอนฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00   อยูในระดับ 4 ซ่ึงหลังฝกมีผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง   

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรนําชุดกิจกรรมไปใชในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษประเภทอ่ืน และการผลิตสื่อสําหรับจัดการเรียนการสอนทักษะอ่ืน ๆ ตอไป 

2. ควรมีการขยายผลและเผยแพรชุดกิจกรรม ใหกับครู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูปกครองและผูมีสวน

เก่ียวของตอไป  

 


