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การใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ ในการพัฒนาทักษะทาง
สติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการบอกพยัญชนะ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการ
เมืองชลบุรี
นางอภิชยา ชิตพันธ์
2562
นางสาววาสนา วิลัยเกษ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ ใน
การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการบอกพยัญชนะ ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการเมือง
ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นผู้เรียนเพศหญิง อายุ 7 ปี เป็นผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จานวน 1 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้รับการวินิจฉัย
เป็นกลุ่มอาการดาวน์ (Down’s Syndrome) ผู้เรียนสามารถเข้าใจคาสั่ง ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ ได้
พูดคุยโต้ตอบเป็นประโยคง่ายๆ บอกความต้องการตนเองได้ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเตรียมความ
พร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการเมืองชลบุรี ปีการศึกษา
2562 โดยใช้รูปแบบการวิจัย Pre – experimental Design รูปแบบ One – Group Pretest –
posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1. แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan: IIP) 2. แบบประเมินความสามารถการชี้หรือบอกพยัญชนะ
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ 3. กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่งเพื่อ
นาเสนอข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถการชี้หรือบอกพยัญชนะ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะ
กระตุ้นความสนใจ

ข
ผลการวิจัยพบว่า
จากการประเมินความสามารถในทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน
ความสามารถในการชี้หรือบอกพยัญชนะหลังการใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ มากกว่าก่อน
การใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจ โดยในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ก่อนการใช้กิจกรรมศิลปะฯ
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 27.27 และหลังจากการใช้กิจกรรมศิลปะฯ คิดเป็นร้อยละ 81.82 จุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ 2 ก่อนการใช้กิจกรรมศิลปะฯคะแนนคิดเป็นร้อยละ 27.27 และหลังจากการใช้กิจกรรม
ศิลปะฯ คิดเป็นร้อยละ 100 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 ก่อนการใช้กิจกรรมศิลปะฯคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 36.36 และหลังจากการใช้กิจกรรมศิลปะฯ คิดเป็นร้อยละ 90.91 และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4
ก่อนการใช้กิจกรรมศิลปะฯ คะแนนคิดเป็นร้อยละ 27.27 และหลังจากการใช้กิจกรรมศิลปะฯ คิดเป็น
ร้อยละ 90.91
และผลต่างระหว่างคะแนนความสามารถการชี้หรือบอกพยัญชนะก่อนและหลังการใช้
กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจมีความแตกต่างกัน ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ
54.55 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 72.73 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ คิดเป็นร้อยละ 54.55
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 63.64

ค

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยในชั้นเรียนนี้สำเร็จได้ด้วยควำมอนุเครำะห์อย่ำงดียิ่งจำก นำงสำวทักษิณำ ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี ที่กรุณำให้คำปรึกษำแนะนำ
ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ในกำรทำวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้อย่ำงดียิ่งมำโดยตลอด ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้
ขอขอบคุณคณะครู บุคลำกรและนักเรียน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12
จังหวัดชลบุรี ที่มีส่วนช่วยให้วิจัยฉบับนี้สมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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