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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธฉ์บับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรณุาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง

จาก ดร.อุษา ปราบหงษ์ ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ 

กำจัดภัย กรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์ทีใ่ห้ความกรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา 

คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธส์ำเร็จลุล่วงดว้ยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา  

และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคณุ ดร.พจมาน ชำนาญกิจ กรรมการบริหารหลกัสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ 

นิม่ตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สกลนคร นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวฉตัรวิไล แน่นหนา ครูชำนาญการ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัด

อุบลราชธานี ที่กรณุาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้วิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจำ

จังหวัดนครพนม ทีไ่ด้กรุณาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดจนให้ความร่วมมือ 

ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชกิในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุน

และช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา และขอขอบคุณ

เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน รุน่ 13 ทุกท่านทีใ่ห้ 

ความช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา 

 ประโยชนแ์ละคุณค่าอันพึงมีจากวิทยานพินธ์เลม่นี้ ผู้วิจัยขอมอบเปน็เครื่องบูชา

พระคุณบิดา มารดา ทีใ่ห้ชีวิตและอบรมเลี้ยงด ูให้การศึกษา รวมทั้งขอมอบเปน็กตัญญู

กตเวทิตา แด่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และบูรพาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถ

ดำรงตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบนั  
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II 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

    ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอื 

    ตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 

ผู้วิจัย    อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร 

กรรมการท่ีปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ ์

    รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย 

ปริญญา    ค.ม. (วิจัยหลกัสูตรและการสอน) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีทีพ่ิมพ ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พฒันาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบ

การเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซนั เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการชว่ยเหลอืตนเอง

ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา ใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของนักเรียน 

ก่อนและหลังที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมกล่องงานที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม  

ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมกล่องงาน  

2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 และ 3) แบบประเมนิความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สถิติพื้นฐานที่ใชใ้น 

การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 

แบบ Wilcoxon Sign Rank Test  

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั  

สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ที่พัฒนาขึ้นมปีระสทิธิภาพเท่ากับ 90/92  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีก่ำหนดไว้ 
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III 

  2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของนักเรียน 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

คำสำคัญ: ชดุกิจกรรมกล่องงาน  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน 

               ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจำวนั 
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ABSTRACT 

 This purposes of this research were: 1) to develop the task box activity 

packages using the instructional model of Simpson’s practice skills to enhance self-help 

ability in daily life of intellectually impaired children to meet the set criteria of 75/75, 

2) to compare self-help ability in daily life of children with intellectual impairment 

before and after learning through the task box activity packages. A total of five 

children with intellectual impairment in the age group of 5-10 years, who attended 

Nakhonphanom Special Education Center, were selected as samples by purposive 

sampling in the academic year 2019. The research instruments consisted of:  

1) the task box activity packages, 2) individual implementation plan with the mean 

score of 4.53, and 3) an assessment form of self-help ability in daily life with the 

mean score of 4.56. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, and Wilcoxon Sign Rank Test. 

 The findings of this research were as follows:  

  1. The task box activity packages using the instructional model of 

Simpson’s practice skills to enhance self-help ability in daily life of children with 

intellectual impairment had the efficiency of 90/92, which was higher than the defined 

criteria of 75/75. 
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V 

  2. Self-help ability in daily life of children with intellectual impairment 

after the intervention was higher than that of before the intervention at a statistical 

significance of .05 level. 

 

 

Keywords: Task Box Activity Packages,  Instructional Model of Simpson’s Practice Skills, 

                Self-Help Ability in Daily Life 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 กระทรวงศกึษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของคนพิการ 

ในการรับบริการทางการศกึษาตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 

การจัดการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ซึ่งชี้วัดว่าการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษา

สำหรับบุคคลทั่วไป จึงจำเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและ

ความช่วยเหลอืทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแตแ่รกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อให้

การบริการ และการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง 

ทุกระบบ และทุกระดบัการศึกษา ดังทีม่าตรา 5 กำหนดให้คนพกิารมีสิทธิได้รบัการศึกษา 

3 ประการ คอื (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแตแ่รกเกิดหรือพบความพิการจน

ตลอดชีวิตพรอ้มทั้งได้รบัเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ

อื่นใดทางการศึกษา (2) เลอืกบรกิารทางการศึกษา สถานศกึษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 

โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ของบุคคลนั้น และ (3) ได้รับการศกึษาทีม่ีมาตรฐานและประกันคณุภาพการศกึษารวมทั้ง

การจัดหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หน้า 1-4) 

 การจัดการศกึษาสำหรับบุคคลที่มีความตอ้งการจำเป็นพิเศษ ตามพระราชบัญญตัิ

การจัดการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551 

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ได้ให้คำนิยามของคำว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคล 

ซึง่มีข้อจำกัดในการปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจำวนั หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  

เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน เคลื่อนไหว การสือ่สาร จิตใจ อารมณ์  
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2 

พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู ้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอปุสรรค 

ในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษ ทีจ่ะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 

เพื่อให้สามารถปฏบิัตกิิจกรรมในชีวิตประจำวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคล

ทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5-13) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ได้กำหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้ 9 ประเภท 

ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

3) บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  

หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม  

หรืออารมณ ์8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 

หน้า 45-47) 

 ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นประเภทหนึ่งของผู้พิการที่ควรได้รับการดูแล 

ทั้งนี้เพราะเป็นบุคคลทีม่ีความจำกัดอยา่งชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning)  

ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ ์ร่วมกับความจำกัด 

ของทักษะการปรับตัวอกีอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย  

การช่วยเหลือตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น 

การรู้จักใช้ทรัพยากรในชมุชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนำความรูม้าใชใ้นชีวิตประจำวนั 

การทำงาน การใช้เวลาว่าง และการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้  

ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 45) โดยเด็กทีม่ี

ความบกพร่องทางสติปญัญาจะมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา มีพัฒนาการ 

ทางด้านพฤติกรรมการปรบัตัวที่ล่าช้า อาจใช้เวลานานในการเรียนภาษา การพัฒนา 

ทักษะทางสังคม และทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั เช่น การแต่งตวั  

หรือการรบัประทานอาหาร ต้องมีการทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง และการเรียนรูท้ักษะตา่ง ๆ นั้น

ต้องมีการปรับให้เขา้กับระดับการเรียนรูข้องเด็กแต่ละคน อย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนสามารถ

เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมทางสังคมได้ (วนาลี ทองชาติ, 2559, ออนไลน์)  

 ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง เป็นทักษะที่สำคัญอกีทักษะหนึ่งของนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเป็นความสามารถที่พัฒนาผสมผสานจากทักษะ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และทักษะกล้ามเนื้อมดัเล็ก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียน

สามารถทำกจิวตัรประจำวนัไดด้ว้ยตนเอง สามารถดูแลตนเอง มีความภมูใิจในความสามารถ 
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และเกิดความเคยชินติดตัวนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเป็นภาระกับผู้อ่ืนในครอบครัว

และสังคมมากเกินไป (มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, 

2545, หน้า 1) 

 คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด

พิษณุโลก (2552, หน้า 23) ได้กล่าวถึงปัญหาของเดก็ทีม่ีความต้องการพิเศษ ไว้ว่าเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ ไม่สามารถเข้าถึง 

และไม่ไดร้ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ค่อยมีการจ้างงาน รวมถึงความเชื่อทัศนคติเชิงลบ 

ของสังคมที่มีต่อเด็กเหล่านี ้ดังที่ ศิริวิมล ใจงาม (2547, หน้า 45) ได้กล่าวถึงปัญหา 

ในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยไว้ว่า ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษายังไม่เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าโรงเรียน 

เพราะไม่คิดวา่เด็กทีม่ีความต้องการพิเศษสามารถเรียนหนังสือได้ นอกจากนั้นสงัคม 

ยังมีทัศนคติในทางลบต่อเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ ทำให้เป็นอปุสรรคอย่างยิ่ง 

ในการขยายบริการทางการศึกษาพิเศษสอดคล้องกับ ผดุง อารยะวญิญู (2541, หน้า 28–

30) ที่มีความเห็นว่า การศึกษาพเิศษในประเทศไทยถึงแม้จะเริ่มต้นมาเมื่อครึง่ศตวรรษ 

ที่แล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร มีปัญหาและอุปสรรค เชน่ การกระจายโอกาส 

ทางการศึกษา การให้การศึกษาแกเ่ด็กที่มีความต้องการพเิศษเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง 

ทั้งในด้านพื้นทีท่างภูมิศาสตร ์และทั้งในด้านปริมาณ จากรายงานการวิจัยของ

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติระบุว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งประเทศมีโอกาส

ได้รบัการศึกษาเพียงร้อยละ 3.51 ในขณะที่เด็กปกติมีโอกาสถึงร้อยละ 96 เมื่อพิจารณา

ตามประเภทของความต้องการพเิศษ พบว่า เด็กบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1.10  

ที่มีโอกาสได้รบัการศึกษา แสดงว่ารัฐจัดบริการยังไมท่ั่วถึง ร่วมถึงทัศนคติของผูบ้ริหาร 

ทัศนคติของประชาชน นอกจากนัน้ยังมีปญัหาอปุสรรคทั้งในดา้นนโยบาย ดา้นชุมชน หรือ

แมน้กระทั่งปัญหาด้านงบประมาณ  

 ส่วนสภาพปญัหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ศูนย์การศกึษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมนั้น ผู้เรียนมีความแตกต่าง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบในการเรียนแบบปกติ ครูการศึกษา

พิเศษจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึงการปรบับทเรียน

และเนื้อหาให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคน ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง 

ประสานงานกับหมอ นักบำบัดต่าง ๆ 
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 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ครูจึงมสี่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพฒันาผู้เรียน

โดยการนำรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏบิัติ การกระทำ 

หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซ่ึงจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการธรรมชาติ การจัดการเรียน 

การสอน การช่วยเหลือตนเองที่เน้นทักษะการปฏิบตัิ ผู้เรียนจะต้องได้ปฏิบตัิจรงิ เพื่อจะได้

มีทกัษะและความชำนาญ จากการศึกษาพบว่า การเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบตัิ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัต ิ

ด้วยตนเองจะสามารถพัฒนาได้ด้วย การฝึกฝน ทำซำ้บ่อย ๆ จนเกิดความคล่องแคล่ว  

ความเชี่ยวชาญ และความคงทน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิตามแนวคิด 

การพัฒนาทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซันเป็นหนึง่ในวิธีการสอนแบบฝึกทักษะปฏิบัติที่สามารถ

ส่งเสริมทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนัของนักเรียนทีม่ีความบกพร่อง 

ทางสติปัญญาได้ 

 รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน  

เป็นการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกปฏิบัติ ทีม่ีความเก่ียวข้องกับพฒันาการทางกาย 

ของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย  

ในการทำงานที่มคีวามซบัซอ้น และตอ้งอาศัยความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อหลาย ๆ ส่วน  

การทำงานดังกล่าวเกิดขึน้ได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก

ที่เกิดขึ้น ทกัษะปฏิบตัินี้สามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดแีล้ว 

จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชำนาญการ และความคงทน  

ผลของพฤติกรรมหรือการกระทำสามารถสังเกตไดจ้ากความรวดเร็ว ความแมน่ยำ 

ในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอน ดังนี้ ขัน้ที่ 1 ขัน้การรับรู้ เปน็ขั้น 

การให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงที่จะทำ โดยการให้ผู้เรียนสงัเกตการทำงานนั้นอย่างตั้งใจ ขั้นที่ 2 

ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขัน้การปรบัตัวให้พร้อมเพื่อการทำงานหรือแสดงพฤติกรรม

นั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ โดยการปรบัตวัให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดง

ทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการที่จะทำหรือแสดงทักษะนั้น ๆ ขัน้ที่ 3 

ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่

รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทำ หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้

วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระทัง่สามารถตอบสนองได้อยา่งถูกต้อง ขั้นที่ 4  

ขั้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน

ประสบผลสำเร็จในการปฏบิัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ ขัน้ที่ 5 ขัน้การกระทำ
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อย่างชำนาญ เปน็ขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝกึฝนการกระทำนั้น ๆ จนผูเ้รียนสามารถทำได้

อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ เป็นไปโดยอตัโนมัติ และด้วยความเชื่อมัน่ในตนเอง ขัน้ที่ 6  

ขั้นการปรับปรุงและประยกุต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏบิัติ 

ของตนให้ดียิง่ขึ้น และประยุกตใ์ช้ทักษะทีต่นได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และ 

ขั้นที่ 7 ขัน้การคิดริเริม่ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำส่ิงใดสิง่หนึ่งอย่างชำนาญ 

และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทีห่ลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ 

ในการกระทำ หรือปรบัการกระทำนั้นให้เป็นไปตามทีต่นต้องการ (ทศินา แขมมณ,ี 2553, 

หน้า 242-243) ดังที่ จำเนยีร หาญชัยภมูิ (2557, หน้า 70) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้

เรื่อง การร้อยลูกปัด กลุ่มสาระศิลปะสำหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน พบว่านักเรียน 

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม มบีทบาทหน้าทีใ่นการจัดการเรียน

การสอนและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 

(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเขา้สู่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

โรงเรียนอนบุาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ 

ความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

นครพนม ยังจัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 

ความช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมตอ่ 

สำหรับคนพิการ (Transitional Services) (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, 

2561, หน้า 8) และได้มีการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

ทีป่ระสบผลสำเร็จในการช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิคการเสริมแรง เทคนิค Floor Time  

วิธี PECS ฯลฯ (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, 2560, หน้า 12) 

 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

เห็นความสำคัญของการจดัการศึกษา และปัญหาของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา  

ที่ยงัขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนัไม่วา่จะเป็นด้านการถอด

และสวมถุงเทา้ การถอดและสวมรองเทา้ การถอดและสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม การถอด

และสวมกระโปรงหรือกางเกงที่มีตะขอและซิป การถูบ้านโดยใช้ไมถู้พื้น และการพับผ้า 
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เก็บผ้าที่พับเข้าตู้ จึงสนใจพฒันาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ตลอดจนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี 

ประสทิธิภาพ 

คำถามของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

หรือไม่อย่างไร 

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนัหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซมิพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  

สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

สมมติฐานของการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

  2. นักเรียนที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มคีวามสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนัหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรยีน 
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ความสำคญัของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความสำคัญตามประเด็นต่าง ๆ ดงันี้  

  1. ได้ชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทีม่ีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 

  2. เป็นแนวทางสำหรับครูหรือผู้ที่สนใจอืน่ ๆ นำเอาความรู้ไปประยุกต์และ

ปรบัใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือบุคคล

ทั่วไปให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

  3. นักเรียนไดพ้ัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองซึ่งเปน็พืน้ฐาน 

ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในระดับชั้นต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวดันครพนม ปกีารศึกษา 2562 อายุระหวา่ง 5-10 ปี จำนวน 38 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศกึษา

พิเศษประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น

เตรียมความพร้อม จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยไม่ผ่านการประเมนิความสามารถพืน้ฐาน (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, 

2560, หน้า 12) 

  2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั 

   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

    2.2.1 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน 

    2.2.2 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
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  3. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

   ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิ 

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั  

ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ดงันี้ 

    3.1 การถอด/สวมถุงเท้า 

    3.2 การถอด/สวมรองเท้า 

    3.3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 

    3.4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงทีม่ีตะขอและซิป 

    3.5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพืน้ 

    3.6 การพับผ้าเก็บผ้าทีพ่ับเข้าตู้ 

  4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการทดลอง 

   ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 

รวมเวลาทั้งสิ้น 40 คาบ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม–เดอืนตุลาคม (รวมเวลาประเมินก่อนเรียน 

และหลังเรียน) 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ

การเรยีนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั มี 7 ขั้นตอน 

ดังนี ้(ทศินา แขมมณ,ี 2553, หน้า 242-243) 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ 

ขั้นที่ 2 การเตรียมความพรอ้ม 

ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม 

ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ 

ขั้นที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ 

ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 

ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม 

1. ประสิทธิภาพชุดกจิกรรมกล่องงาน 

2. ความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวติประจำวัน 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรม หมายถงึ การนำเอาส่ือท่ีมีการผลติอยา่งเป็นระบบ  

และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับนักเรยีนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์แกน่ักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หมายถงึ ขั้นตอน

การจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏบิัตกิิจกรรม 

เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ปฏบิัติจริงจนเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความชำนาญ 

และความคงทน โดยมกีระบวนการของรูปแบบการเรยีนการสอน 7 ขั้น ดงันี้ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นการรบัรู้ เป็นขั้นการใหน้ักเรียนรับรู้ในสิ่งท่ีจะทำ โดยการให้

นักเรียนสังเกตการทำงานนั้นอย่างตั้งใจ  

   ขั้นที่ 2 ขัน้การเตรียมความพร้อม เป็นขัน้การปรบัตัวให้พร้อม 

เพื่อการทำงานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัว

ให้พร้อมที่จะเคล่ือนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดี 

ต่อการที่จะทำหรือแสดงทกัษะนั้น ๆ 

   ขัน้ที่ 3 ขัน้การสนองตอบภายใตก้ารควบคุม เป็นขัน้ทีใ่ห้โอกาสแก่นักเรยีน

ในการตอบสนองต่อสิ่งท่ีรบัรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้นักเรียนเลียนแบบการกระทำ  

หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้นักเรียนลองผิดลองถกู จนกระทัง่สามารถ

ตอบสนองไดอ้ย่างถูกต้อง 

   ขั้นที่ 4 ขัน้การให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง 

เป็นขัน้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสำเร็จในการปฏิบตัิ และเกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ 

   ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ เป็นขัน้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน 

การกระทำนั้น ๆ จนนักเรียนสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ 

และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง 

   ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช ้เป็นขั้นที่ช่วยให้นักเรียนปรับปรุง

ทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งข้ึน และประยุกตใ์ช้ทักษะที่ตนได้รับการพฒันา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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   ขั้นที่ 7 ขัน้การคิดริเริม่ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใด

สิ่งหนึ่งอย่างชำนาญ และสามารถประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะ

เริม่เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระทำ หรือปรับการกระทำนั้นให้เปน็ไปตามที่ตนต้องการ 

  3. ชุดกิจกรรมกล่องงาน หมายถึง ชุดสื่อการสอนที่รวบรวม วัสดุ อุปกรณ์ 

ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบในกล่อง โดยให้นักเรียนทำงานหรือกิจกรรมจากง่ายไปหายาก  

ซึ่งมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นขัน้ตอน ชุดกิจกรรมกล่องงาน ประกอบด้วย 

6 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/สวมรองเท้า 3) การถอด/การสวม

เสื้อคอปกแบบมีกระดมุ 4) การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มีตะขอและซิป  

5) การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น และ 6) การพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้ ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

มีลักษณะเปน็ชั้น ๆ ซึง่ในแต่ละช้ันจะประกอบด้วย อุปกรณใ์ช้สำหรับฝึก และคู่มือการใช้

ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

  4. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน เป็นเอกสารทีจ่ัดทำขึ้นใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรยีน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งในคู่มือจะประกอบไปดว้ย 1) คำชี้แจงสำหรับผู้สอน 2) รายละเอยีดชุดกิจกรรมกล่องงาน 

และแผนการสอนเฉพาะบคุคล โดยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน  

และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

  5. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏบิัติ ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน 

ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/สวมรองเท้า  

3) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมกีระดุม 4) การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มตีะขอ

และซปิ 5) การถูบา้นโดยใชไ้มถู้พืน้ 6) การพบัผ้าเก็บผ้าที่พบัเขา้ตู ้โดยมกีระบวนการรูปแบบ

การเรียนการสอน 7 ขั้น ดงันี้ 

   ขั้นที่ 1 การรบัรู้ ผู้สอนอธิบายให้นักเรียนรบัรู้ในสิ่งท่ีจะทำ 

   ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม ผู้สอนปรับพฤติกรรมให้นักเรียน 

พร้อมทีจ่ะทำกิจกรรม 

   ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคมุ ผู้สอนสาธิตและให้นักเรียน 

ทำตามโดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



11 

   ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ ให้นักเรียนลงมือทำซ้ำ ๆ โดยผู้สอนคอยแนะ

ทางกาย วาจา 

   ขัน้ที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ ใหน้ักเรยีนฝึกซำ้ ๆ สม่ำเสมอ เป็นประจำ 

   ขั้นที่ 6 การปรับปรุง ผู้สอนแนะนำกระบวนการฝึกที่นักเรียนยังไม่

สามารถทำได้ 

   ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม แนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปปฏบิัต ิ

ในสถานการณ์จริง 

  5. นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กทีม่ีพัฒนาการ 

ทางสติปัญญาช้ากว่าบุคคลทั่วไปเมื่อวัดเชาว์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว 

มีเชาวป์ัญญาต่ำกว่าคนทั่วไป และความสามารถในการดำรงชีวิต การช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตชีวิตประจำวันต่ำกว่าเกณฑ์ และมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมกับวัย ซึ่งไดม้าโดยวิธีการ

คัดกรองจากแบบประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา  

ซึง่มีอายรุะหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นเตรียมความพร้อม  

  6. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน หมายถึง  

ทักษะในการปฏิบตัิกิจวตัรประจำวนัได้ด้วยตนเอง ไดแ้ก่ 1) การถอดการสวมถุงเท้า  

2) การถอด/การสวมรองเท้า 3) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมกีระดุม 4) การถอด/

การสวมกระโปรง/กางเกงที่มีตะขอและซิป 5) การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพืน้ 6) การพับผ้าเก็บผ้า

ที่พบัเข้าตู้ รวมถึงกระบวนการทำงานใหป้ระสบความสำเร็จตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล ทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

ดังนี ้

   ระดับ 5 คะแนน หมายถงึ ทำได้ด้วยตนเอง 

   ระดับ 4 คะแนน หมายถงึ ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา 

   ระดับ 3 คะแนน หมายถงึ ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและ

วาจา 

   ระดับ 2 คะแนน หมายถงึ ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง

และวาจา 

   ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ทำไมไ่ด้ หรือไมท่ำ  
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  7. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลอ่งงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา หมายถงึ ระดับ

คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการเรียนต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไวท้ี่ 75/75 ซึ่งแบ่งเป็น 

   75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบท้าย 

ชุดกิจกรรมกล่องงานตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซันแต่ละชุด  

ของนักเรียนทั้งหมด มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 75 

   75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซนั  

ครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องงาน ของนักเรียนทั้งหมด มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 75 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวติประจ าวัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายละเอียด ดังนี้ 

  1. หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  

ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560 

   1.1 ปรัชญาการศกึษาส าหรับเด็กพิการ 

   1.2 วสิัยทัศน ์

   1.3 หลักการ 

   1.4 จุดหมาย 

   1.5 โครงสร้างหลักสูตร 

   1.6 การจัดการเรียนรู้ 

   1.7 บทบาทของผูบ้ริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง  

และบุคลากรสนับสนุน 

   1.8 การประเมินผลการเรียนรู้ 

   1.9 การบริการช่วงเชื่อมต่อ 

  2. แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

   2.1 ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   2.2 ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   2.3 หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   2.4 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

   2.5 องค์ประกอบของแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

   2.6 ประโยชน์จากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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  3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 

   3.1 ความหมายของความบกพร่องทางสตปิัญญา 

   3.2 ลักษณะของผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา 

   3.3 สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสตปิัญญา 

   3.4 ประเภทความบกพร่องทางสตปิัญญา 

   3.5 การคัดกรองและประเมินความสามารถพืน้ฐาน 

   3.6 แนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 

  4. ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวัน 

   4.1 ความหมายของการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

   4.2 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

   4.3 ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

   4.4 แนวทางการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

  5. ชุดกิจกรรม 

   5.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

   5.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

   5.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

   5.4 ขั้นตอนการผลติชุดกิจกรรม 

   5.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

  6. แนวคิดเกี่ยวกับกล่องงาน 

   6.1 ความหมายและความส าคัญของกล่องงาน 

   6.2 ประเภทของกล่องงาน 

   6.3 วิธีการใชก้ล่องงาน 

   6.4 ประโยชน์ของกล่องงาน 

  7. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

   7.1 ความเป็นมาของรูปแบบ 

   7.2 แนวคิดของรูปแบบ 

   7.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   7.4 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   7.5 ผลที่ผู้เรยีนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
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  8. การหาประสิทธิภาพ 

   8.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

   8.2 การหาประสิทธิภาพ 

   8.3 ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

  9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   9.1 งานวิจัยในประเทศ 

   9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ส าหรับเด็กพิการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560 

 คนพิการมสีิทธิทางการศกึษา ตั้งแตแ่รกเกิด หรอืพบความพิการจนตลอดชีวติ 

ทางการศึกษา สถานศกึษาต้องค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด  

และความตอ้งการเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ศูนย์การศกึษาพิเศษมีหน้าที่จัดการศกึษา 

ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กพิการ 

ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม จงึได้ทบทวนหลักสูตรการจัดการศกึษา 

ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ และพัฒนาให้เป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ส าหรับเด็กพิการ พุทธศักราช 2560 รายละเอียดดังนี้ (ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัด

นครพนม, 2560, หนา้ 5-15) 

  1. ปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

   1.1 เด็กพิการทุกคนมีโอกาสรับและเข้าถึงการศกึษาอย่างทั่วถึง 

และเสมอภาค  

   1.2 การจัดการศกึษาส าหรับเด็กพิการ ควรจัดใหเ้ร็วที่สุดตั้งแต่แรกเกิด

หรอืพบความพิการ โดยค านึงถึงการมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย ได้แก่ ครู หมอ  

พ่อแม่ และชุมชน รวมทั้งมีการวางแผนการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อสนอง

ต่อความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแตล่ะบุคคล  

   1.3 จัดให้มกีารด าเนินการส่งตอ่หรอืการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้เด็กพิการ

ได้รับบริการที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  

   1.4 การจัดการศกึษาส าหรับเด็กพิการมุง่เน้นให้เด็กพิการด ารงชีวิตอยู่

กับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 
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  2. วิสัยทัศน์ 

   เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิตและสามารถอยู่

กับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

  3. หลักการ 

   หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  

ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560 มีหลักการส าคัญ ดังนี้  

    3.1 จัดการศกึษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    3.2 พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการ 

ที่หลากหลายผา่นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนใหบ้ริการช่วยเหลอื

เฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะของเด็กพิการและครอบครัว 

    3.3 จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ให้เด็กพิการสามารถด ารงชีวติ 

ได้เต็มศักยภาพอย่างมคีวามสุข และมีคุณภาพชีวติที่ดี 

    3.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษา ให้ตรงกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

    3.5 เน้นการมีสว่นร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศกึษา 

ชุมชน และผูเ้กี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ  

    3.6 ประเมินผลการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องและน าผลการประเมินมาใช้ 

ในการปรับและทบทวนแผนเพื่อพัฒนาเด็กพิการ 

  4. จุดหมาย 

   มุ่งพัฒนาเด็กพิการตัง้แต่แรกเกิดหรอืพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้

เทียบเท่า หรอืใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และสง่เสริมครอบครัวใหส้ามารถเลีย้งดู

พัฒนาเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนดในแผนการจัดการศกึษา

เฉพาะบุคคล และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ 

และมีคุณภาพชีวติที่ดีเต็มศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

  5. โครงสร้างหลักสูตร 

   การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 

2560 จ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสรา้งหลักสูตร ดังนี้ 
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    5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา

ศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรก าหนด 

    5.2 ทักษะการเรียนรู ้ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ทักษะพื้นฐานและ

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

     5.2.1 ทักษะพืน้ฐาน เป็นทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาเด็กพิการ 

มีทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่  

      1) ทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้มัดใหญ่ 

ในด้านต่าง ๆ ในเรื่องการเคลื่อนไหวในท่านอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน 

การวิ่ง การกระโดด และการรับส่งลูกบอล 

      2) ทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็ก 

ใหแ้ข็งแรง และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ในเรื่องการมอง การใช้มอืในการท ากิจกรรม 

การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื และการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใ้นการพูด 

      3) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวัน เป็นการพัฒนา

ใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพื้นฐานในเรื่องการรับประทานอาหาร การแต่งกาย 

การขับถ่าย การท าความสะอาดร่างกาย และการรับผดิชอบงานบ้าน  

      4) ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เป็นการพัฒนา 

ให้ผู้เรยีนสามารถรับรู้และแสดงออกทางภาษาที่เหมาะสมในเรื่องการรับรู้เสียงและค า  

การแสดงสีหน้าท่าทางและค าพูด การออกเสียงพยัญชนะและสระ การสร้างค าพูดและ

ประโยค และการบอกข้อมูลส่วนตัว 

      5) ทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนในสังคม  

ในเรื่องการเล่นและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

      6) ทักษะทางสติปัญญาหรอืการเตรยีมความพร้อมทางวิชาการ 

เป็นการพัฒนาด้านการรับรู้ ความคิดรวบยอดด้านต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

การเตรียมความพร้อมทักษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์ในเรื่องการนับ การรูค้่าของตัวเลข  

การอา่นและการเขียนตัวเลข การจับคู่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดหมวดหมู ่ 

การเตรียมความพร้อมทักษะพืน้ฐานภาษาไทย ได้แก่ การอา่น และการเขียนภาษาไทย 

     5.2.2 ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรอืทักษะจ าเป็นอื่น ๆ  

เป็นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะของเด็กพิการตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท

ความพิการ และได้จัดท าไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
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      1) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น 

เป็นการพัฒนาทักษะครอบคลุม การใชป้ระสาทสัมผัสทางการเห็นที่เหลืออยู่ การสร้าง

ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว การเดินทางของคนตาบอด  

การฝึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนที่ของมอื การอ่านอักษรเบรลล์ การเตรียมความพร้อม

การเขียนอักษรเบรลล์ การเขียนอักษรเบรลล์ การใชลู้กคิด 

      2) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง 

ทางการได้ยิน เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การใช้เครื่องช่วยฟัง และการใช้ภาษามือ 

      3) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง 

ทางสตปิัญญา เป็นการพัฒนาการรับผดิชอบงานบ้าน การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  

และความปลอดภัยในชีวติประจ าวัน  

      4) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย

หรอืการเคลื่อนไหว หรอืสุขภาพ เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินกายอุปกรณ์เสริม 

กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวก รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

      5) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง 

ทางการเรยีนรู้ เป็นการเตรียมเพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านความสนใจ ความเข้าใจภาษา  

การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรูส้ึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติ

ตามกติกาของสังคม น าไปสู่การพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 

      6) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการพูด

และภาษา เป็นการพัฒนาการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด 

การอา่น การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ควรได้รับการแก้ไข การพูด 

จากครูการศกึษาพิเศษ หรือนักอรรถบ าบัด 

      7) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง 

ทางพฤติกรรมหรอือารมณ ์เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรูส้ึก ดา้นความสนใจ  

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของสังคม

ได้อย่างเหมาะสม ควรได้รับการฝึกจากคณะสหวิชาชีพ 
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      8) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสตกิ เป็นการฝึกทักษะ

จ าเป็นเฉพาะส าหรับบุคคลออทิสติก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ การตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า การเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรูส้ึก การลดพฤติกรรม

ที่ไม่พงึประสงค์ การปฏิบัติตามกติกาของสังคม การเลียนแบบ การหลกีหนีจากอันตราย 

      9) ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพิการซ้อน สามารถน าทักษะ

จ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่น ๆ ไปใช้ได้ หรอืก าหนดทักษะจ าเป็นเพิ่มเติม 

เพื่อน ามาพัฒนาเด็กพิการได้ตามความเหมาะสม  

    5.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ 

พัฒนาศักยภาพ ตามประเภทและสภาพความพิการ ตามบริบทหรอืความพร้อม 

ของศูนย์การศกึษาพิเศษ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้ก าหนด

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ซึ่งศูนย์การศกึษาพิเศษสามารถน ามาปรับใช้และด าเนินการ

ในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรอืการบูรณาการกิจกรรม ดังสาระส าคัญต่อไปนี้ 

     5.3.1 กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศกึษา

เฉพาะบุคคล เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศลิปะ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

     5.3.2 กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมทางศาสนา

วัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการรักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและจติสาธารณะ เป็นต้น  

     5.3.3 กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตรแ์ละประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และกลุ่มประเทศ

อาเซียน และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์ตรงใหก้ับ 

เด็กพิการเพิ่มเตมิจากที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล เช่น ทัศนศกึษา 

แหลง่เรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกระเตงน้องท่องสวนสัตว์ เป็นต้น  

     5.3.4 กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เป็นกิจกรรมการให้บริการแก่เด็ก หรอืผูป้กครอง เช่น การให้บริการสบืค้นข้อมูล 

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ การบริการสืบค้น

ผลงานของศูนย์การศกึษาพิเศษ ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     5.3.5 กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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    5.4 เวลาเรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพ 

ของเด็กพิการ ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 

  6. การจัดการเรียนรู้ 

   การจัดการเรียนรู้เป็นการน าหลักสูตรการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560 

ไปสู่การปฏิบัติ ผูส้อนต้องมีความรูค้วามเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู้ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะส าหรับเด็กพิการ 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง

ความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการ ความยืดหยุ่นของเนือ้หา และกระบวนการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมตามความแตกต่างของแตล่ะบุคคล 

   ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ค านึงถึงความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

ของผู้เรยีนซึ่งอาจใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการวิจัย การเรียนรู้จากประสบการณจ์ริง การลงมอื

ปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ เช่น เทคนิค

การวิเคราะหง์าน เทคนิค 3R (Repetition/ Relaxation/Routine) เทคนิคการเสริมแรง 

เทคนิคการเลียนแบบ เทคนิคการกระตุน้เตือน เทคนิคการลงโทษ เทคนิคฟลอไทม์  

(Floor Time) วิธีเพ็คส์ (PECS) และวิธีทีช (TEACCH) เป็นต้น  

  7. บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะสหวชิาชีพ ผู้ปกครอง  

และบุคลากรสนับสนุน 

   การจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  

ทั้งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และบุคลากรสนับสนุน ควรมีบทบาท 

ดังนี้ 

    7.1 ผูบ้ริหาร  

     ผูบ้ริหารเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง 

ในศูนย์การศกึษาพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู ้รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 

เด็กพิการ 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



21 

    7.2 ครูผู้สอน 

     ครูผูส้อนต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม

พุทธศักราช 2560 อย่างถ่องแท้ เพื่อใหก้ารจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    7.3 คณะสหวิชาชีพ 

     คณะสหวิชาชีพ เป็นคณะผูใ้หบ้ริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล 

นักจิตวิทยา นักอรรถบ าบัด นักโภชนาการ นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด  

นักสังคมสงเคราะห ์ครูการศกึษาพิเศษ มีสว่นร่วมในการประเมินความสามารถพื้นฐาน 

วางแผน รว่มพัฒนา และประเมินผล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ  

โดยคณะสหวิชาชีพเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาล ศูนย์การศกึษาพิเศษ พัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ และอื่น ๆ 

    7.4 ผูป้กครอง 

     ผูป้กครอง มีสว่นรว่มในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน  

และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศกึษา  

    7.5 บุคลากรสนับสนุน 

     บุคลากรสนับสนุน มีส่วนรว่มในการสนับสนุนการด าเนินงาน 

จัดการศึกษา และปฏิบัติภารกิจให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

  8. การประเมินผลการเรียนรู้  

   การประเมนิคุณภาพของผูเ้รียน พจิารณาองค์ประกอบร่วมกัน 3 ด้าน 

คือ ทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ตามหลักสูตร

ก าหนด โดยผู้เรียนตอ้งได้รับการประเมนิทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 

    8.1 องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้ 

     เป็นการประเมนิทักษะพืน้ฐานและทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ

หรอืทักษะจ าเป็นอื่น ๆ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี ้ 

      8.1.1 การประเมินก่อนการใหบ้ริการ 

       เป็นการประเมนิความสามารถพืน้ฐาน เทียบเกณฑ์

พัฒนาการมาตรฐานของเด็กทั่วไป เพื่อประโยชนใ์นการจัดท าแผนการจัดการศกึษา 

เฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
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      8.1.2 การประเมินระหว่างการให้บริการ 

       เป็นการประเมนิจุดประสงค์เชงิพฤติกรรม หรอืเป้าหมาย

ระยะสั้น จากแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์ในการตดิตามความก้าวหนา้  

หรอืพัฒนาการ หรอืข้อบกพร่อง รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการศกึษา 

เฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

      8.1.3 การประเมินหลังการใหบ้ริการ ด าเนนิการดังนี้ 

       1) การประเมนิเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตามแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบุคคลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้   

       2) การประเมนิความสามารถพืน้ฐานหลังการให้บริการ 

เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพัฒนาการ 

      3) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเด็กพิการ  

หรอืการส่งตอ่ การประเมินทักษะการเรียนรูต้ามหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น  

5 ระดับ คอื ดเียี่ยม ดมีาก ดี พอใช้ และปรับปรุง 

    8.2 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     เป็นการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น 4 ระดับ คอื ดีเยี่ยม ดี ผา่น และไม่ผ่าน 

    8.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     เป็นการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์

การตัดสินผา่น และไม่ผ่าน 

  9. การบริหารช่วงเชื่อมต่อ 

   เป็นการประสานใหผู้เ้รียนได้รับบริการทางการศกึษา หรอืบริการอื่น ๆ 

ที่เหมาะสมกับศักยภาพ จากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง โดยให้มีข้อจ ากัด

น้อยที่สุด และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด 

   การบริการช่วงเช่ือมตอ่ ส าหรับผูเ้รียนที่มกีารพัฒนาศักยภาพผ่านตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด อาจจะเป็นการบริการช่วงเชื่อมต่อจากระดับช้ันหนึ่งไปสู่ระดับช้ันหนึ่ง 

หรอืย้ายสถานศกึษา หรอืไปรับบริการด้านอื่น ๆ ใหศู้นย์การศกึษาพิเศษ น าส่งแผน 

การจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว แบบรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศกึษาหรอืบริการด้านอื่น ๆ ตอ่ไป 
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แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  

 1. ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ (2556, หน้า 1) ได้กล่าวถึง ความเป็นมา

ของการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลว่า มีต้นก าเนิดที่สหรัฐอเมริกา โดยมี

พัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ ใน ค.ศ. 1975 รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Education for All 

Handicapped Children Act of 1975 (Public Law 94-142 หรอื PL 94-142) ซึ่งมผีลบังคับ

ใช้ใน ค.ศ. 1977 สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ ก าหนดใหร้ัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การจัดการศกึษาแก่เด็กพิการอายุระหว่าง 3–21 ปี เพิ่มมากขึ้น ตอ่มาในเดือนตุลาคม  

ค.ศ. 1990 รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Individuals with Disabilities Education Act : IDEA 

(PL 101-476) ซึ่งกฎหมายฉบับนีไ้ด้ก าหนดใหม้ีการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล

แก่เด็กพิการทุกคน โดยให้ความส าคัญกับผูป้กครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าผูป้กครอง

เป็นบุคคลส าคัญในการน าเด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศกึษาตามที่กฎหมายใหส้ิทธิไว้ 

และมีสว่นส าคัญในการพัฒนาเด็กพิการรว่มกับนักการศกึษา  

  ปัจจุบัน สังคมโลกเกิดกระแสการยอมรับสิทธิ ความเท่าเทียมกัน 

ของมนุษยชน ขอ้บ่งชีส้ าคัญของ สิทธิความเท่าเทียมกัน คอื “สิทธิทางการศกึษา”  

ซึ่งเป็นข้อความที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) และได้รับการยืนยันอีกครั้งในปฏิญญาสากลว่าด้วยการศกึษาเพื่อปวงชน 

(World Declaration on Education for All) ซึ่งระบุว่าผูด้้อยโอกาสทุกคนมสีิทธิที่จะได้รับ

การศกึษาตามที่พวกเขาต้องการ พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีสทิธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับค าปรึกษา 

แนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการศกึษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมและตามความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษของคนพิการ  

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่จัดการศกึษาส าหรับคนพิการ  

จงึตอ้งจัดการศกึษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้

สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

ให้กับคนพิการในวัยเรียนทุกคน 

 2. ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

ทีส่อดคล้องกับความตอ้งจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล ได้มนีักการศกึษาและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
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   ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 18) ได้ให้ความหมาย แผนการจัดการ

ศกึษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ  

ที่ทางโรงเรียนจัดท าขึน้ โดยได้รว่มมอืและความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียน 

ที่มคีวามตอ้งการพิเศษ แผนนีบ้รรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ 1 ปี  

และมีการทบทวนแผน ทุกภาคเรียน 

   เบญจา ชลธาร์นนท์ (2543, หน้า 46) ได้ให้ความหมาย แผนการจัดการ

ศกึษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการจัดการศกึษาซึ่งก าหนดแนวทางการศกึษาที่สอดคล้อง

กับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 

   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2548, หนา้ 45) ได้ให้

ความหมาย แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการให้บริการทางการศกึษา

พิเศษรายปี ที่จัดท าขึน้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักเรียนพิการหรอืที่มีความบกพร่อง 

เป็นรายบุคคล โดย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการจัดท า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับระดับความสามารถในปัจจุบัน ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาให้เป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียน

การสอนและการวัดผลประเมินผล 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 6) ให้นิยามไว้ว่า แผนการจัดการศกึษา

เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศกึษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

จ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาเฉพาะบุคคล 

   ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ (2556, หน้า 17) ได้ให้ความหมาย 

แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศกึษา 

ที่สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวย 

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาเฉพาะบุคคล  

ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ที่จะท าให้ 

การจัดการศกึษาที่มปีระสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคนพิการทุกประเภท 
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556, หน้า 45) ได้ใหค้วามหมาย 

แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศกึษา 

ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี  

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาเฉพาะบุคคล 

  กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล หมายถึง แผนการจัด 

การศกึษาที่จัดท าขึน้ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการเฉพาะบุคคล  

โดยการมสี่วนรว่มของผู้บริหารสถานศกึษา ผูป้กครอง ครู และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันวางแผนการจัดการศกึษาให้คนพิการ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในแผนจะต้องระบุ

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์

และวิธีการวัดประเมินผล ก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษา ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม 

 3. หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  การจัดท าแผนการศกึษาเฉพาะบุคคลนั้น มหีลักการส าคัญหลายประการ 

และได้มนีักการศกึษาได้กล่าวถึงหลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้ 

   ศรยีา นิยมธรรม (2546, หน้า 33) กล่าวถึง การจัดท าแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้ 

    1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรอืคนทั่วไป เมื่อรัฐจัดการศกึษาให้แก่นักเรียนทั่วไปแล้ว ก็ควรจัด

การศกึษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้วย หากนักเรียนที่มคีวามต้องการ

จ าเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดใหน้ักเรียนทั่วไปได้ ก็เปน็หนา้ที่

ของรัฐที่จะจัดการศกึษาให้สนองตอ่ความตอ้งการของนักเรียนดังกล่าว 

    2. นักเรียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษควรได้รับการศกึษาควบคู่

ไปกับการบ าบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่านักเรียน 

มีความตอ้งการพเิศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนใหพ้ร้อมที่จะเรียนต่อไป  

และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด 

    3. การจัดการศกึษาพิเศษควรค านึงถึงการอยู่รว่มกันกับสังคมทั่วไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจึงควรให้

เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปใหม้ากที่สุด 
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    4. การจัดการศกึษาพิเศษ ต้องปรับใหเ้หมาะกับสภาพความเสียเปรียบ

ของนักเรียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท 

    5. การศกึษาพิเศษและฟื้นฟูบ าบัดทุกด้าน ควรจัดเป็นโปรแกรม 

ให้เป็นรายบุคคล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างอาจจัดเป็นกลุ่มเล็ก

ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง หรอืมีความตอ้งการคล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับ

ความสามารถใกล้เคียงกัน 

    6. การจัดโปรแกรมการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ควรเน้นที่ความสามารถของนักเรียน และใหน้ักเรียนได้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า

ที่จะค านึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนมคีวามมั่นใจว่า แม้ตนจะมี

ความบกพร่อง แตก่็ยังมคีวามสามารถ ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น 

    7. การศกึษาพิเศษควรมุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง  

มีความเชื่อมั่น ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

   สุทธิพร วิจติรพันธ์ (2549, หนา้ 19) กล่าวว่า หลักการส าคัญ 

ของแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลที่จัดท าให้กับเด็กพิการนั้น มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

    1. เด็กพิการแต่ละคนมีแผนการจัดการศกึษาที่ไม่เหมือนกัน  

และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 

    2. การจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลนั้นจะมีเป้าหมาย 

รายปี โดยก าหนดจุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น 

    3. ในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลจะเชื่อมโยงการบริการ 

ที่เกี่ยวข้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการแตล่ะคน เช่น การบริการ 

ทางดา้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศกึษา 

    4. ในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลจะต้องมีวธิีการประเมินผล

ประจ าปี เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า 

    5. ในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลจะต้องระบุระดับความสามารถ

ทางการศึกษาและพฤติกรรมของเด็ก โดยการประเมินผลทุก ๆ ด้าน 

    6. มกีารแสดงก าหนดเวลาที่เริ่มตน้และสิ้นสุดการให้บริการ 

    7. แสดงเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนการประเมินผลอย่างเหมาะสม 

ตามแผน 
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    8. แผนการศกึษาเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารที่พิสูจน์การยินยอม 

ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ 

    9. เป็นเครื่องมอืสื่อสารในการก าหนดการจัดการศกึษาพิเศษ 

ให้กับเด็ก โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

   ประคอง ผลพิชญานันท์ (2552, หน้า 23) กล่าวว่า แผนการจัดการศกึษา

เฉพาะบุคคลเป็นการจัดการศกึษาให้กับนักเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยยึด 

ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีน 

มีความส าคัญที่สุด การจัดการศกึษาต้องมุง่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเอง 

ได้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรม ใหส้อดคล้องกับ

ความถนัด ความสนใจของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ  

มีหลักการในการจัดท า ดังต่อไปนี้ 

    1. ตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

    2. ตอ้งก าหนดกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

ที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแตล่ะบุคคล 

    3. มุง่พัฒนานักเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

ทุกด้าน 

    4. บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีสว่นร่วมในการจัดท าแผน 

    5. ตอ้งด าเนินการจัดท าตามกระบวนการอย่างครบถ้วนตามล าดับ 

ตั้งแตก่ารส ารวจ ศกึษาข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล ประเมินและคัดแยก ประสานหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดท าแผน การเตรียมความพร้อม และการประเมินผล 

    6. ด าเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัด

ประสบการณเ์รียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลใหเ้ป็นไปอย่างมรีะเบียบแบบแผน 

ตลอดจนมกีารตรวจสอบได้ 

   Siegel (2002, p. 17 อ้างถึงใน ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2556, 

หนา้ 6) กล่าวถึง การจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้ 

    1. ผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการจัดการเรียนการสอน 

    2. เมื่อเด็กได้รับสิทธิให้มีแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

ผูป้กครองจะต้องเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้น 

ที่การจัดการศกึษาพิเศษว่าเป็นอย่างไร และจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร 
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    3. ผู้ปกครองและสถานศกึษาจะต้องลงความเห็นและลงนามร่วมกัน

ในการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

    4. ถ้าผูป้กครองตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการศึกษา 

ต้องมีการนัดประชุมหารอืและลงความเห็น 

    5. ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้มกีารนัดประชุมได้ตลอด  

หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ปัญหาในหอ้งเรียนหรือบริการต่าง ๆ 

    6. สถานศึกษาที่ให้บริการต้องด าเนินการจัดหาบริการหรอืสื่อ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษา 

  สรุปได้วา่ หลักการส าคัญการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลนั้น 

จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการประเมิน และวางแผนการจัดการศกึษา

ที่เหมาะสมกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแตล่ะบุคคล ภายใต้ความร่วมมอื

ของครู นักการศกึษา คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ 

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน และประเมินผลอย่างเหมาะสม 

 4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลมี ดังนี้  

(ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2556, หนา้ 8) 

   4.1 เพื่อให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม 

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 

   4.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้  

การตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และพัฒนาการของผูเ้รียน 

   4.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มสี่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศกึษาให้ผูเ้รียนแต่ละบุคคล

ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   4.4 เพื่อให้สถานศกึษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศกึษา 

ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด

ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผู้เรยีน  
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 5. องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนใหบ้ริการทางการศึกษาพิเศษ 

ที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผูเ้รียนที่มคีวามบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล  

โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก บิดา มารดา 

ผูป้กครอง หรอืผูเ้รียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม กระทรวงศกึษาธิการ 

ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการจัดท าแผนการจัดการศกึษา 

เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีองค์ประกอบดังตอ่ไปนี้ (ส านักบริหารงาน

การศกึษาพิเศษ, 2556, หน้า 8) 

   5.1 ขอ้มูลทั่วไป 

   5.2 ขอ้มูลด้านการแพทย์หรอืด้านสุขภาพ 

   5.3 ขอ้มูลด้านการศกึษา 

   5.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

   5.5 การก าหนดแนวทางการศกึษาและการวางแผนการจัดการศึกษา

พิเศษ 

   5.6 ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษา 

   5.7 คณะกรรมการจัดท าแผน 

   5.8 ความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรอืผูเ้รียน 

 6. ประโยชน์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่จัดท าขึน้เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับ

การพัฒนาทางด้านการศกึษาตามศักยภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ

ของแต่ละบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้ (ส านักบริหารงานการศกึษา

พิเศษ, 2556, หน้า 9-10) 

   6.1 ประโยชน์ต่อผู้เรยีน 

    6.1.1 ผู้เรยีนได้รับการช่วยเหลอื บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการ 

ทางการศึกษา เต็มศักยภาพอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ

ของแต่ละบุคคล 

    6.1.2 ผู้เรยีนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวย 

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาตามกฎกระทรวง 
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    6.1.3 ผู้เรยีนมีสว่นร่วมในการวางแผนการจัดการศกึษา การพัฒนา

ศักยภาพ การวัดและประเมินผลตลอดจนการปรับปรุงเปา้หมายในการจัดการศกึษาของตน 

    6.1.4 ผูเ้รียนได้รับการส่งต่อทางการศึกษา และด้านอื่น ๆ  

อย่างเหมาะสม 

   6.2 ประโยชน์ตอ่ครูผู้สอน 

    6.2.1 ครูผู้สอนมีขอ้มูลในการวางแผนการจัดการศกึษาให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผู้เรยีน 

    6.2.2 ครูผู้สอนรูข้อบเขตความรับผดิชอบการจัดการเรียนการสอน

ของตนเอง 

    6.2.3 ครูผู้สอนมขี้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรยีน 

    6.2.4 ครูผูส้อนวัดผลและประเมินผลการพัฒนาได้สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    6.2.5 ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการจัดการศกึษาให้เหมาะสม

สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้รียน 

    6.2.6 ครูผู้สอนสามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี 

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยอื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผู้เรยีน 

   6.3 ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

    6.3.1 ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา 

และรับรู้เป้าหมายในการพัฒนาบุตรหลาน 

    6.3.2 ผู้ปกครองสามารถขอรับ ขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  

เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 

    6.3.3 ผู้ปกครองมคีวามรู ้ความเข้าใจ และมีสว่นร่วมในการพัฒนา

การศกึษาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง 

    6.3.4 ผูป้กครองมสี่วนรว่มในการวัดและประเมินผล การปรับ

แผนการจัดการศกึษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของบุตรหลาน 
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    6.3.5 ผูป้กครองรับทราบความก้าวหนา้และพัฒนาการของบุตรหลาน 

ซึ่งสามารถน ามาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวติบุตรหลานได้อย่างมีเป้าหมาย 

   6.4 ประโยชน์ตอ่สถานศกึษา 

    6.4.1 สถานศกึษามีขอ้มูลในการจัดผูเ้รียนเข้าศกึษาในรูปแบบ ระบบ 

และระดับที่เหมาะสม 

    6.4.2 สถานศึกษามีขอ้มูลในการวางแผนบริหาร จัดสรรงบประมาณ 

การพัฒนาหลักสูตร และแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รียน 

    6.4.3 สถานศกึษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศกึษา 

ตลอดจนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ

ของผู้เรยีน 

    6.4.4 สถานศกึษามีข้อมูลในการก าหนดทิศทางการจัดการ  

การประสานความรว่มมือ และการส่งต่อผูเ้รียนใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

    6.4.5 สถานศกึษามีข้อมูลเพื่อใชใ้นการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม

การจัดการศกึษาของผู้เรยีน 

   6.5 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

    6.5.1 ผู้บริหารมีสว่นร่วมในการวางแผนการจัดการศกึษา การวัดผล 

ประเมินผล และการปรับปรุงการจัดการศกึษาให้กับผูเ้รียนอย่างเหมาะสม 

    6.5.2 ผู้บริหารมขี้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการสถานศกึษา 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานและงบประมาณ วชิาการ และบุคลากร ที่เอื้อตอ่การจัดการ

เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

   6.6 ประโยชน์ต่อคณะสหวิชาชีพ 

    คณะสหวิชาชีพได้ใชค้วามรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ในการวิเคราะห ์ 

วางแผน ประเมิน และร่วมพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็มศักยภาพ 
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บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 1. ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา 

  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา มีลักษณะความแตกต่างไปจาก 

คนทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน ดังนัน้จงึมีนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามหมายเกี่ยวกับ 

ความบกพร่องทาสติปัญญาไว้ ดังนี้ 

   ศรียา นิยมธรรม (2541, หน้า 222) กล่าวถึงความหมายของความบกพร่อง

ทางสตปิัญญาว่า หมายถึง ความบกพร่องสองประการ คอื ระดับเชาว์ปัญญา  

และความสามารถในการปรับตัวใหส้อดคล้องกับความต้องการในชีวติประจ าวัน 

ตามสภาพแวดล้อมของคนปกติ 

   วาร ีถิระจติร (2541, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของความบกพร่อง 

ทางสตปิัญญาไว้ 2 ประการ คอื 

    1. ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง สภาวะที่พัฒนาการ 

ของจิตใจหยุดชะงัก หรอืเจริญไม่เต็มที่ แสดงลักษณะโดยมีระดับปัญญาต่ า หรอืด้อยกว่า

ปกติ พัฒนาการทางกายล่าช้า ความสามารถในการเรียนรูน้้อย มีความสามารถจ ากัด 

ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

    2. ความบกพร่องทางสตปิัญญา หมายถึง พัฒนาการทางสมอง 

ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถช่วยตนเองได้ด้วยประการใด ๆ จึงจ าเป็นต้องมีผู้คอยแนะน า 

ช่วยเหลือ ไม่สามารถเรียนร่วมช้ันแบบตลอดเวลากับเด็กในโรงเรยีนปกติได้ มักจะถูกชักจูง

งา่ย ลืมงา่ย ระดับความบกพร่องทางสติปัญญามีต้ังแต่ขนาดรุนแรงมาก ปานกลาง 

เล็กน้อย เป็นต้น ความเจริญเติบโตล่าช้า ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา สมองเล็ก  

และมักจะมีหัวใจบกพร่อง 

   พัชรวีัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2542, หนา้ 18) กล่าวถึง ความบกพร่อง 

ทางสตปิัญญา วา่เป็นภาวะที่มคีวามสามารถทางสตปิัญญาต่ ากว่าปกติ ปรากฏร่วมกับ

การมขี้อจ ากัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างนอ้ย 2 ทักษะ หรอืมากกว่า คือ การสื่อ

ความหมาย การดูแลตนเอง การด าเนินชีวติในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณสมบัติ 

การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวติประจ าวัน 

การใช้เวลาว่าง การท างาน และลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี 
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   DSM-IV-TR (2000, p. 112 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2543, หน้า 36) 

ใหค้วามหมายบุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา โดยแบ่งเกณฑ์ 3 ด้าน 1) แสดงอาการ

อย่างเด่นชัดในความสามารถทางสตปิัญญา 2) มขี้อจ ากัดอย่างเด่นชัดในด้านปรับตัว 

อย่างนอ้ย 2 ใน 11 อย่าง ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวติในบ้าน 

ทักษะทางสังคม การใช้บริการสาธารณะ การควบคุมตนเอง การเรียนรู้วิชาการ 

ในชีวติประจ าวัน การท างาน การใชเ้วลาว่าง สุขอนามัย และความปลอดภัย และ 

3) แสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี 

   จุฑามาศ เพชรโสม (2553, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ความหมาย 

ของเด็กบกพร่องทางสตปิัญญาไว้วา่ เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านสติปัญญา หมายถึง 

ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ ซึง่เป็นผลให้เกิด หรอืเกี่ยวข้องกับความบกพร่อง

ในพฤติกรรมการปรับตัว และปรากฏให้เห็นในระหว่างระยะของพัฒนาการต่ ากว่าเกณฑ์

เฉลี่ย หมายถึง IQ ตั้งแต่ 70 ลงมา จากแบบทดสอบมาตรฐานที่ท าการทดสอบเด็ก 

เป็นรายบุคคล ค าว่าความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตัว หมายถึง ความจ ากัด 

ในประสิทธิภาพของบุคคล ที่จะพัฒนาให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานในด้านวุฒิภาวะ การเรียนรู ้ 

การพึ่งตนเอง และความรับผดิชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นที่คาดหวังของเด็กในกลุ่มอายุเดียวกัน 

และอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ความบกพร่องในพฤติกรรมนี้ถูกก าหนดโดยการประเมินทาง

คลินิกและการใชแ้บบประเมินมาตรฐาน ดังนั้นการวินิจฉัยว่าเด็กพิการประเภทปัญญาอ่อน

จะต้องมหีลักฐานปรากฏชัดเจน 3 ด้าน คอื 

    1. ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ย คอื มีเชาว์ปัญญา

ต่ ากว่า 70 

    2. ความสามารถทางทักษะในการปรับตัว อย่างน้อย 2 ใน 10 

ดังตอ่ไปนี ้

     2.1 การสื่อความหมาย 

     2.2 การดูแลตนเอง 

     2.3 การด ารงชีวิตภายในบ้าน 

     2.4 ทักษะทางสังคมและการมปีฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

     2.5 การรูจ้ักควบคุมตนเอง 

     2.6 การรูจ้ักใช้แหลง่ทรัพยากรในชุมชน 

     2.7 การน าความรูม้าใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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     2.8 การใชเ้วลาว่าง 

     2.9 การท างาน 

     2.10 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

    3. อาการตอ้งปรากฏก่อนอายุ 18 ปี  

  จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง 

ความสามารถทางสตปิัญญาต่ ากว่าเกณฑ ์หรอืภาวะที่สมองท างานไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิด

ข้อจ ากัดด้านการเรียนรู ้และความสามารถทางสติปัญญา รว่มถึงทักษะการปรับตัวใหเ้ข้า

กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ความบกพร่องจะปรากฏชัดเจน เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร 

การช่วยเหลือตนเอง การควบคุมตนเอง การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยความสามารถ 

ด้านวิชาการ การท างาน เป็นต้น ซึ่งทักษะดังกล่าวจะปรากฏขึ้นก่อนอายุ 18 ป ี

 2. ลักษณะของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  ผดุง อารยะวิญญู (2541, หน้า 40) กล่าวถึง ลักษณะของเด็กที่มี 

ความบกพร่องทางสตปิัญญาระดับเรียนได้และเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา 

ระดับฝกึได้ไว้ ดังนี้ 

   1. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาระดับเรียนได้ มีลักษณะ ดังนี้ 

    1.1 ด้านสติปัญญา เป็นด้านที่เด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา

แตกต่างจากเด็กปกติมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ การวินิจฉัยด้านสติปัญญา

มักเกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้เช่น เรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติหรอืมีความสามารถในการเรียนรู้

น้อยกว่าเด็กปกติ ซึ่งจะพบลักษณะเหล่านีเ้มื่อเด็กเข้าโรงเรยีนและเริ่มเรยีนวิชาการ ดังนี้ 

     1.1.1 อัตราเร็วของการเรียนรู้ (Rate of Learning) นักเรียน 

ที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติ 

     1.1.2 ระดับการเรียน (Level of Learning) นักเรียนที่มคีวามบกพร่อง

ทางสตปิัญญามักมีปัญหา เกี่ยวกับการเรียนวิชาการ คือ เรียนได้ในระดับต่ ากว่าเด็กปกติ 

แตน่ักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญาอาจพัฒนาการเรียนได้ดีในวิชาพลศึกษา 

เครื่องจักรกลหรอืในด้านศิลปะ เป็นต้น 

     1.1.3 อัตราเร็วของการลืม (Rate of Forgetting) นักเรียนที่ม ี

ความบกพร่องทางสตปิัญญา มีแนวโน้มที่จะลืมสิ่งที่เรียนรูไ้ปเร็วกว่าเด็กปกติ หากเด็กไม่มี

โอกาสได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว การฝกึฝนในลักษณะซ้ า ๆ บ่อย ๆ และให้พักเป็นระยะ ๆ 

จะช่วยท าให้นักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาสามารถจ าข้อมูลที่เรียนไปแล้วได้ดี 
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     1.1.4 การถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning) นักเรียนที่ม ี

ความบกพร่องทางสตปิัญญามปีัญหาความยากล าบากในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง ทักษะหรอืความคิดรวบยอดที่ก าลังเรียนอยู่ 

เด็กสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ก าหนดในขณะเรียนได้ดีแต่ไม่สามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้เลยในสถานการณ์ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมเล็กน้อยหรอืแตกต่าง 

โดยสิ้นเชิง 

     1.1.5 การเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม (Concrete 

Versus Abstract Learning) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา สามารถจะเรียนรู้ 

สิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาได้ดกีว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม 

     1.1.6 การเรียนจากเหตุการณ์ (Incidental Learning) นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญาในขณะที่เรียนรู้จะสนใจเฉพาะเนือ้หาส าคัญ แตไ่ม่สามารถ

เก็บเนื้อหาหรอืข้อมูลที่เรียนรูจ้ากส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นัน้ ๆ ในขณะเด็กปกติท าได้ 

     1.1.7 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Set) นักเรียนที่มคีวามบกพร่อง

ทางสตปิัญญาต้องใชเ้วลานานมากกว่าเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้คอื 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมรีะบบจะใช้วธิีแก้ไขเป็นขั้นตอนไปจนประสบผลส าเร็จ 

เมื่อประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาบ่อย ๆ แลว้มนุษย์จะพัฒนารูปแบบการแก้ไข 

     1.1.8 ปัญหาของตนเอง ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

มีปัญหาความยากล าบากแต่ถ้าให้เด็กเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบได้แล้ว 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญาสามารถท าได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ 

    1.2 ภาษาและการสื่อสาร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา

จะเรียนรู้ภาษาได้ช้ากว่าเด็กปกติ วิชาการอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยภาษาในการเรียนรู้ เช่น 

คณิตศาสตร ์สังคม เป็นต้น ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหา 

ในการเรียนสูงมาก ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญและรับบริการกระตุน้พัฒนาการ

โดยเฉพาะทางภาษาจากนักวิชาการ 

    1.3 ทักษะทางสังคม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

จะต้องตอ่สู้แข่งขันในการด าเนินชีวิตกับผูอ้ื่น ทักษะทางสังคมจึงมคีวามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อตอ้งอยู่ในสถานการณท์ี่แตกต่างไปจากที่เคยชินเด็กจะมีปฏิกิรยิาตอบสนองในลักษณะ

กลัว วิตกกังวล หรอืพฤติกรรมก่อกวน ดังนั้น โปรแกรมการเตรยีมความพร้อมเกี่ยวกับ

ทักษะทางสังคมจึงตอ้งมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรม
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การปรับตัว (Adaptive Behavior) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก ที่จะท าใหน้ักเรียนที่มคีวามบกพร่อง

ทางสติปัญญาด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีทักษะในการด าเนินชีวติประจ าวันดี 

    1.4 ทักษะกลไกกล้ามเนือ้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา

ระดับน้อย จะมีความแตกต่างของการพัฒนาการด้านร่างกายและความสามารถทางทักษะ

กลไกกล้ามเนือ้จากเด็กปกติน้อยมาก ดังนัน้ พัฒนาการด้านนี้หากมีลักษณะล่าช้าหรือ 

มีความบกพร่องจะส่งผลให้พัฒนาการโดยรวมของเด็กมีความล่าช้าไปด้วย แต่ต้องค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการวินจิฉัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 

มิได้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติหรอืล่าช้าทางพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นเกณฑ์ 

   2. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาระดับฝกึได้ มีลักษณะส่วนมาก

คล้ายคลึงกับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาระดับเรียนได้ แตต่่างกันที่ระดับ 

ความรุนแรงเนื่องมาจากมีระดับสติปัญญาต่ ากว่า ดังนี้ 

    2.1 ด้านการเคลื่อนไหว คนกลุ่มนีม้ีปัญหาในการท างานของกล้ามเนือ้

ทั้งกล้ามเนือ้มัดใหญ่ กล้ามเนือ้มัดเล็ก ตลอดจนมปีัญหาในการประสานกันระหว่างมอืกับ

สายตา 

    2.2 ด้านการช่วยตัวเอง พบปัญหามากหากไม่ได้รับการฝกึ 

อย่างเพียงพอ จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี การเรียนการสอนจงึมุง่เน้นการช่วยตัวเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทานอาหาร การขับถ่ายและการแตง่ตัว 

    2.3 ภาษาและการพูด คนกลุ่มนีจ้ะมีปัญหาในการพูด หลายคนพูด 

ไม่ชัด มคีวามรู้ทางภาษาจ ากัด หากได้รับการฝกึอย่างเพียงพอจะสามารถสื่อสารกับผูอ้ื่นได้ 

    2.4 ด้านการเรียน มักประสบความลม้เหลวในการเรียน ครูตอ้ง 

หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอและมีความสามารถในการเรียนค่อนขา้งจ ากัด 

  พัชรวีัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2542, หน้า 32) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียน 

ที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาไปอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ครู เพื่อน ปัญหา

พฤติกรรมที่พบได้บ่อยมี ดังนี ้ 

   1. ไม่พูดในที่สาธารณะ เด็กมักพูดเสียงดังเมื่ออยู่บ้านหรอืสถานการณ์ 

ที่แน่ใจ เท่านั้น แต่จะพูดเสียงเบาหรอืไม่พูดเมื่ออยู่ในโรงเรยีนหรือในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจ

ที่จริงแล้ว เด็กหลาย ๆ คน มีแนวโน้มจะเกิดปัญหานีเ้มื่อเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
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   2. ปฏิเสธความช่วยเหลือของผู้อื่น ในเด็กที่พัฒนาการช้าหรอืบกพร่อง

ทางสตปิัญญามักไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เพราะไม่ได้เรียนรู้ที่จะ

ปรับตัวอันเนื่องมาจากความบกพร่องของตนเอง เด็กเหล่านี้ฝกึใหเ้คยชินกับสถานการณ์

ใหม่ ๆ ได้ไม่ง่ายนัก มักเกิดความลม้เหลว ซึ่งจะท าให้เกิดความคับข้องใจและความวิตก

กังวลตามมา ท าให้เกิดการยึดติดในสถานการณ์เดิมยิ่งขึน้ ดว้ยเหตุนี้เด็กเหล่านี้ 

จงึมักปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะอาจท าลายสถานการณค์วามสุขของตน 

   3. เจ้าอารมณ์ เด็กที่มพีัฒนาการช้ามักเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ ยึดตัวเองเป็น

ศูนย์กลางมีการแสดงออกทางอารมณอ์ย่างรุนแรงเอาแต่ใจตนเอง ซึ่งอาจมีสาเหตุ 

มาจากความบกพร่องในหน้าที่ของสมองบางส่วน เช่น โรคลมชัก 

   4. ขาดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การนอน  

การรับประทานท าให้อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้น 

   5. มีความรูส้ึกอ่อนไหว หงุดหงดิหรอืไม่สบายใจตอ่สิ่งเร้าต่าง ๆ  

ที่อยู่รอบตัวง่ายกว่าเด็กปกติทั่วไป 

   6. กังวลจากการที่ไม่สามารถคาดสถานการณ์ลว่งหน้าได้เพราะการขาด

ประสบการณ ์เช่น เมื่อมีใครสักคนเก็บของเล่นออกจากโต๊ะเพื่อจัดโต๊ะอาหารท าใหเ้ด็ก 

ไม่เข้าใจก็จะเกิดอารมณเ์สียได้ง่าย เพราะคิดว่าขัดขวางความสุขในการเล่นของตนเอง 

   7. คับข้องใจความสัมพันธ์กับมารดาหรอืบุคคลอื่น เมื่อเด็กไม่แนใ่จใน

ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพ่อแม่หรอืผูเ้ลี้ยงดูหรอืเพื่อน ท าใหเ้ด็กมีอารมณไ์ม่แนน่อน

และฉุนเฉียวได้ง่าย 

   8. ขาดวุฒิภาวะทางสังคม เช่น เด็ก ๆ ที่ไม่สามารถเล่นกับเพื่อน  

ไม่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับกลุ่มไมไ่ด้รับการย่อมรับจากคนอื่น ๆ จะรู้สึกโกรธ เสียใจ 

หรอืมีปฏิกิรยิารุนแรงอื่นตามมาได้ 

   9. เจ้าอารมณ์เนื่องจากไม่สามารถสื่อสิ่งที่เขาต้องการได้ เพราะถ้าเด็ก

สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของตนได้ท าให้คนอื่นเข้าใจเด็กก็จะมี

อารมณ์มั่นคงและสามารถมีสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ โดยไม่มีปัญหาแต่เด็กบางคนไม่สามารถ

สื่อความหมายได้ด้วยค าพูด เด็กจะยิ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวและแสดงออกรุนแรงได้ง่าย 

   10. ไม่มสีมาธิท างานที่ได้รับมอบหมาย 
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   11. มีปัญหาในการฝึกใหเ้คยชินตอ่สิ่งแวดล้อมใหม่หรอืกิจกรรมใหม่ ๆ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญามักหยุดสร้างความสัมพันธ์กับสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพราะเคยมีประสบการณล์้มเหลวในอดีตและมักหลีกหนีดว้ยการรอ้งไห้อย่างรุนแรง 

ซึ่งอาจจะเป็นผลต่อไปในอนาคต เช่น ท าใหเ้ด็กเกิดความวิตกกังวลสูงมากเมื่อต้องแยก

จากแม่และมีความล าบากมากขึ้นในการปรับตัวต่อสถานการณใ์หม่ ๆ 

   12. ต่อตา้น พฤติกรรมต่อต้านแสดงออกโดยโต้เถียง ไม่เช่ือฟัง  

พูดด้วยความโกรธและการที่เด็กยังมพีฤติกรรมตอ่ต้านนั้น อาจเป็นเพราะต้องการต่อตา้น

ความตัง้ใจของพ่อ แม่โดยตรงหรอืพฤติกรรมที่เด็กแสดงสามารถเปลี่ยนความต้องการ 

ของพ่อ แม่ไปสู่ความตอ้งการของเด็กได้ ซึ่งปัญหามักเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูป้กครองกับของเด็ก 

   13. แยกตัว เด็กที่แยกตัวอาจเป็นเพราะความล้มเหลวในการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อน ๆ มาก่อน สง่ผลถึงการปรับตัวไม่ดใีนการเรียนและกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ  

ในโรงเรยีนด้วย เมื่อโตขึ้นอาจล้มเหลวในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอีกด้วย 

  Hallahan & Kauffman (2000, p. 114 อ้างถึงใน มาริษา โกวิทย์, 2558,  

หน้า 11-12) อธิบายลักษณะพฤติกรรมจ าเพาะของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 

ว่าเด็กบกพร่องทางสตปิัญญาจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เหมอืนคนทั่วไป แต่ก็มีลักษณะ 

ที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะเฉพาะกลุ่ม 7 อย่าง มดีังต่อไปนี้ 

   1. การตั้งใจความสนใจ ความสามารถในการตัง้ใจ ความสนใจในการท า

กิจกรรมหรอืการเรียนรู้ใด ๆ เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การศกึษาวิจัยมากมายที่บ่งช้ีว่าเด็กปัญญา

อ่อนมีปัญหาในการตัง้ใจฟัง 

   2. ความจ า การวิจัยมากมายที่บ่งช้ีว่า เด็กปัญญาออ่นมีความบกพร่อง

ในด้านการจดจ าข้อมูลข่าวสารอย่างยิ่ง คอืจ าได้ยาก ลืมได้อย่างรวดเร็ว 

   3. ความสามารถในการจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ได้เอง ตัวอย่างเช่น  

เมื่อใหเ้ด็กปัญญาอ่อนจ าค าศัพท์จ านวนหนึ่ง เด็กปัญญาอ่อนจะหาวิธีจ าค าเหล่านั้น เช่น 

ท่องดัง ๆ ทวนซ้ าค า/ประโยค แตเ่ด็กปัญญาอ่อนไม่ทราบว่าจะจัดการกับตนเองอย่างไร 

ในการพยายามจ าค าศัพท์เหล่านั้น 
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   4. การพัฒนาทางภาษา ลักษณะที่บ่งชี้ความเป็นปัญญาออ่นประการหนึ่ง 

คือความด้อยหรอืความเบี่ยงเบนทางดา้นพัฒนาการทางดา้นภาษา เช่น พูดไม่ชัด รู้ค าศัพท์

น้อยมาก ดังนัน้บุคคลที่ดอ้ยทางภาษามักมีความด้อยในความคดิ ด้อยความสามารถ 

ในการจัดการพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งความสามารถด้านอภปิัญญา 

   5. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งระหว่าง

ความฉลาดและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดังนั้นเด็กปัญญาออ่นมักจะไม่ค่อยประสบผล 

ส าเร็จทางวิชาการ 

   6. พัฒนาการทางสังคม การวิจัยมากมาย พบว่าเด็กปัญญาอ่อนมีปัญหา

ด้านพฤติกรรมเชิงสังคม เช่น ไม่สามารถคบกับใครเป็นเพื่อนได้ ซึ่งลักษณะเชน่นีจ้ะเห็นได้

ชัดตั้งแต่อายุยังน้อย เขามักท าอะไรแปลก ๆ ชอบขัดคอหรอืขัดจังหวะเพื่อน 

   7. แรงจูงใจ ลักษณะดังกล่าวข้างตน้ทั้ง 6 ประการนั้นมากพอที่จะท าให้

เด็กกลุ่มนีม้ีแรงจูงใจที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ข้อจ ากัดในการสื่อสารการพูดและการพัฒนา

ภาษาพูดของผู้ที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาเป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของ

เด็กบกพร่องทางสตปิัญญา คอื ความเชื่องช้าในด้านการพัฒนาการพูดและด้านภาษา 

ความรุนแรงของปัญหาในการพูดและการใช้ภาษามีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความรุนแรง

ของภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความล าบากด้านการพูด และการใช้ภาษาอาจ 

มีปัญหาต้ังแตด่้านการพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปัญหาการใชค้ า ความสามารถในการอ่าน  

การคิดเลข และรู้จักค าศัพท์ มีการวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน  

และการคิดเลข ซึ่งรายงานการวิจัยทุกชิน้จะพบความบกพร่องอย่างชัดเจนคือจุดบอด 

ในการอ่านจับใจความส าคัญจะอ่านได้อย่างนกแก้วนกขุนทองแต่ไมเ่ข้าใจสิ่งที่อ่าน  

ส่วนความสามารถในการคิดเลขนั้นจะคิดเลขงา่ย ๆ ได้ ในด้านการรูค้ าศัพท์ เมื่อได้ศกึษา

จะรู้ค าศัพท์ง่าย ๆ ในวงจ ากัดแตม่ากพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ค าที่ส าคัญ ๆ ส าหรับใช้

ด าเนนิชีวิตรอด เช่น เจ็บ ช่วยหน่อย อันตราย หยุดเถอะ หิว ทั้งมีความแตกต่างระหว่าง

บุคคลด้วย ความสัมพันธ์ของมติรภาพส าหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา มักจะลืมนึกถึง

เรื่องที่ส าคัญที่เป็นฐานของชีวติ ซึ่งมีค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก นั่นคือความส าคัญ

ของการที่เด็กมีโอกาสมีเพื่อน มีมติรภาพ การมีเพื่อนช่วยท าให้บุคคลที่บกพร่อง 

ทางสตปิัญญาปรับตัวได้ดีเมื่ออยู่ในสังคม เช่น ได้รับการพึ่งพิงทางอารมณ์และสังคม  

และเป็นการเพิ่มทักษะในการด าเนินชีวติประจ าวัน และยกระดับสุขภาพจติแก่เด็กเหล่านี ้

ปัจจุบันได้มีการศกึษาและค้นคว้าและมีความรว่มมอืจากบุคคลหลายอาชีพในการให้ 
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ความช่วยเหลือและการจัดการศกึษาการดูแลการแพทย์และการโภชนาการจนท าให้ภาวะ

ปัญญาอ่อนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถพัฒนาจนหายได้ บางแหง่ให้ค าจ ากัดความว่า 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นภาวะที่ไม่ถาวร อาจหายขาดได้หรือเบาบางลงได้  

ถ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 

  จากการศกึษาเอกสารสรุปว่า เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญามีลักษณะ 

คือ พัฒนาการล่าช้า ภาวะความบกพร่องทางสตปิัญญายิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้า 

ของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏใหเ้ห็นเร็วขึ้นเท่านั้น มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้า  

ด้านสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ยปกติ พรอ้มกับความจ ากัดที่เกี่ยวข้องด้านทักษะ 

การสื่อสาร การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม พฤติกรรมบางคนจะก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ 

ไม่ได้บางคนตอ้งพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ทั้งนี้ภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาเริ่มก่อนอายุ 18 ปี 

 3. สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

  กรมสามัญศกึษา (2544, หน้า 11) กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่อง 

ทางสติปัญญาว่า การเจรญิเติบโตในระยะต่าง ๆ ของทารกตั้งแต่ระยะก่อนคลอดจนถึง

ระยะที่เด็กยังอยู่ในวัยปฐมวัย มีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมากระทบกระเทือนต่อสมองท าให้เกิด

ความบกพร่องทางสมองขึน้ สามารถแบ่งได้ 3 สาเหตุ คือ 

   1. สาเหตุทางพันธุกรรม โดยความผดิปกติของพันธุกรรม ท าให้เกิดภาวะ

ปัญญาอ่อนรว่มกับความผิดปกติทางรา่งกาย 

   2. สาเหตุจากชีวภาพ ได้แก่ สาเหตุที่ท าให้สมองหยุดชะงักการเจริญเติบโต

นับตั้งแต่ 

    2.1 ระยะก่อนคลอด ในขณะที่มารดาก าลังตัง้ครรภอ์าจมีสาเหตุ 

มาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ โรคติดเชื้อ การขาดโภชนาการที่ดี มารดามีโรคประจ าตัวเรื้อรัง  

การได้รับสารพิษต่าง ๆ ความผิดปกติของตอ่มไร้ท่อและฮอร์โมนบางชนิด 

    2.2 ขณะคลอด มีสาเหตุมาจากการคลอดก่อนก าหนด การได้รับ

อันตรายขณะคลอด 

    2.3 หลังคลอด เด็กอาจได้รับเชื้อ อาการไข้จากเชือ้ไวรัส อาการชัก

เป็นสาเหตุให้เยื่อสมองของเด็กถูกท าลาย หกล้มศีรษะฟาดพื้นกระเทือนถึงสมอง  

การได้รับสารตะกั่ว ท้องเสียบ่อย ๆ ในทารก 
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   3. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

    3.1 ครอบครัวแตกแยก ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ยากจน พอ่ แม่ 

ต้องไปท างานนอกบ้านไม่มเีวลาเอาใจใส่ 

    3.2 พ่อ แมข่าดการศกึษาและขาดความรูใ้นเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก 

    3.3 ครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จ ากัด ขาดสิ่งเร้า สิ่งกระตุน้  

ท าให้ขาดประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

  ทวีศักดิ์ สิรริัตนเ์รขา (2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึงสาเหตุของภาวะบกพร่อง

ทางสตปิัญญาว่า สว่นใหญ่ไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ (ร้อยละ 30-50) มักเกิด

จากหลายสาเหตุเป็นปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางจติสังคม  

ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นสาเหตุได้ตั้งแตข่ณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด มักพบ 

มีความผดิปกติอื่นร่วมดว้ยสาเหตุ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม การติดเชือ้ การได้รับสารพิษ 

การขาดออกซิเจน การขาดสารอาหาร การเกิดอุบัติเหตุตา่ง ๆ และปัจจัยทางจติสังคม เช่น 

ขาดการเลีย้งดูที่เหมาะสม ถูกทอดทิง้ ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจนอยู่ในภาวะแวดล้อม

ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ขาดความกระตอืรือร้น ขาดแรงจูงใจที่ดี 

  อสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน ์(2554, หน้า 14) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิด

ความบกพร่องทางสตปิัญญาว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาของ

มนุษย์นัน้ ประการแรกอันเนื่องมาจากพันธุกรรมที่เกิดจากความผดิปกติของโครโมโซม

หรอืยีน ที่เป็นการถ่ายทอดมาจากบิดาหรือมารดา ประการที่สองเกิดจากสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ การที่มารดาติดเชื้อ เชน่ หัดเยอรมัน และเชื้อต่าง ๆ หรอืโรคที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์  

  สถาบันราชานุกูล (2555, ออนไลน์) ได้เขียนถึงสาเหตุของภาวะบกพร่อง

ทางสตปิัญญาว่า เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ในด้านชีวภาพ สังคมจติวิทยา หรอืหลาย ๆ ปัจจัย

ร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาเท่านั้นที่ทราบสาเหตุ 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาระดับรุนแรง (IQ<50) ซึ่งพบสาเหตุได้

ร้อยละ 80 สว่นกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยพบสาเหตุได้ประมาณ

ร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสตปิัญญา  

มีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง 
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  สรุปได้ว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญามีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง ส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ อาจเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น สาเหตุจากพันธุกรรม 

ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม มักพบมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย เช่น การติดเชื้อ การได้รับสารพิษ  

การขาดออกซิเจน การขาดสารอาหาร การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น 

 4. ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา 

  การแบ่งประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

(สถาบันราชานุกูล, 2555, หนา้ 9-10) 

   1. แบ่งตามระดับความรุนแรง เป็นการแบ่งโดยใช้คา่คะแนนระดับ 

เชาวน์ปัญญาหรอื IQ ทั้ง  American Psychiatric Association (APA) และ The American 

Association on Mental Retardation (AAMR) แบ่งภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ เล็กน้อย (mild) ปานกลาง (moderate) รุนแรง (severe) และรุนแรงมาก (profound)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 AAMR ได้เปลี่ยนการแบ่งเหลือเพียง 2 ระดับ คือ เล็กน้อย  

(ระดับเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 50-70) และมาก (ระดับเชาวน์ปัญญานอ้ยกว่า 50) โดยเน้น 

ที่ระดับความช่วยเหลือที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาต้องการ การแบ่งระดับ

ความรุนแรงแบบนีเ้พื่อช่วยแยกกลุ่มที่ระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่า 50 ซึ่งถือวา่เป็นกลุ่ม 

ที่เรยีนได้ (educable) ให้ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการศกึษา สว่นกลุ่มที่ระดับ 

เชาวน์ปัญญาต่ ากว่า 50 จะเน้นที่การฝึกทักษะที่จ าเป็นต้องใชใ้นการด ารงชีวติ (trainable) 

   2. แบ่งตามระดับความช่วยเหลอืที่ตอ้งการ เป็นการแบ่งเพื่อออกแบบ

และจัดหาบริการสนับสนุน ส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาแตล่ะบุคคลที่มขี้อจ ากัดให้

เข้าถึงระบบการศกึษาทั่วไป และด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด 

แบ่งเป็น 4 ระดับ และประเมินอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการ การเรียนการสอน  

การใชชี้วิตในบ้าน การใช้ชีวิตในชุมชน การจา้งงาน สุขภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม 

ทักษะทางสังคม และการแก้ต่างและการป้องกัน  

   3. แบ่งตามลักษณะทางคลินิก 

    ลักษณะทางคลินกิของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ 

แบ่งตามระดับได้ ดังนี้  
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     3.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก พัฒนาการล่าช้า

ชัดเจนตั้งแต่เล็ก ๆ ทั้งในด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะฝกึการช่วยเหลือ

ตนเองได้บ้าง แต่ต้องอาศัยการฝกึอย่างมากส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพ ต้องการการดูแล

ตลอดเวลา ตลอดชวีิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แลว้ก็ตาม 

     3.2 ภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาระดับรุนแรง พบความผดิปกติ

ของพัฒนาการตั้งแต่ขวบปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา 

สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน  

มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว่า 1 อย่าง มทีักษะการป้องกัน

ตนเองนอ้ย มีความจ ากัดในการดูแลตนเอง ท างานงา่ย ๆ ได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแล

อย่างใกล้ชิดหรอืต้องช่วยในทุก ๆ ด้าน อย่างมากตลอดชีวติ 

     3.3 ภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาระดับปานกลาง มักได้รับ 

การวินจิฉัยตั้งแตว่ัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่าอาจมคีวามแตกต่างของ

ระดับความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ลา่ช้าในด้านการใช้ภาษา  

กลุ่มอาการวิลเลี่ยม (Williams syndrome) บกพร่องในทักษะการเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกับมิติ

สัมพันธ์ (visuo-spatial processing skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด่น  

ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน สามารถเรียนได้ถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ 2-3 ในวัยเรียน

มักต้องการการจัดการศกึษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล าพังได้ในสถานที่ 

ที่คุ้นเคย ใชชี้วติในชุมชนได้ดีทั้งการด ารงชีวิตและการงาน แต่ตอ้งการความช่วยเหลือ 

ปานกลาง ตลอดชีวติ ประมาณร้อยละ 20 ด ารงชีวติอยู่ได้ดว้ยตนเอง 

     3.4 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มักได้รับ 

การวินจิฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนแลว้ เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม 

และการสือ่ความหมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า 

เมื่อเป็นผูใ้หญ่สามารถท างาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แตอ่าจตอ้งการความช่วยเหลอื

บ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมปีัญหาชีวิตหรอืหนา้ที่การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ 

ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจนหรือด้อยโอกาส  

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
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 5. การคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน 

  กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program) ซึ่งจัดขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้รียน

เฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของสถานศกึษา ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ครู และคณะสหวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้องรว่มในกระบวนการด าเนินการ การคัดกรองประเภทความพิการทางการศกึษา

ต้องขออนุญาตผูป้กครองคัดกรองผู้เรียน โดยใช้แบบคัดกรองทางการศกึษา 

ของกระทรวงศกึษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหนว่ยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ 

ความเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่ละเอียดมากขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการ

จัดท าแผนต้องท าการตรวจสอบหรอืการประเมินความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียน 

ตามหลกัสูตรในแต่ละทักษะการเรียนรูเ้พื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ทั้งนีค้วรประเมิน

ความสามารถพื้นฐานจากสภาพจริงในหลายสถานการณ์ให้ครอบคลุมเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูล 

ที่ถูกต้อง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคลตาม 

ความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างแบบคัดกรองบุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  

(ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2556, หน้า 6-7) มีดังนี้ 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ช่ือ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)...................................................................... 

วัน เดือน ปี เกิด............................................... อายุ ............. ปี .......................เดือน         

ระดับช้ัน………………............................ วัน เดือน ปี ที่ประเมิน………………………………........... 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบคัดกรองฉบับนีเ้ป็นแบบคัดกรองเพื่อประโยชน์ในทางการจัดการศกึษา

เท่านั้น 

 2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรอืพฤติกรรม ที่เด็ก

แสดงออกบ่อย ๆ โดยใหท้ าเครื่องหมาย / ลงในชอ่ง “ ใช่ ” หรอื “ไม่ใช”่ ที่ตรงกับลักษณะ

หรอืพฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก 

 3. ผูท้ าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน  

ตามแบบคัดกรองนี ้และควรสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น 

ผูป้กครองหรอืครู เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง 

 4. ผูค้ัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนขึน้ไป 
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ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช ่ ไม่ใช ่

 ทักษะการสื่อสาร   

1 ใช้ภาษาไม่สมวัย   

2 ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่สามารถท าตามค าสั่งได้   

 ทักษะการดูแลตนเอง   

3 ไม่สามารถ หรอืสามารถดูแลตัวเองในชีวติประจ าวันได้น้อย  

ในการรับประทานอาหาร/การอาบน้ า/แปรงฟัน/การแต่งกาย 
 

 

4 ไม่สามารถท าความสะอาดหลังการขับถ่าย   

 ทักษะการด ารงชีวติภายในบ้าน   

5 ต้องกระตุน้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่เสมอ   

6 ช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวันได้ต่ ากว่าวัย   

 ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น   

7 ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรอืไม่สามารถเล่นกับเพื่อน

ตามวัย 
 

 

8 เล่นเลียนแบบผูอ้ื่นอย่างไม่เหมาะสมกับวัย   

 ทักษะการรูจ้ักใช้ทรัพยากรในชุมชน   

9 มีปัญหาดา้นพฤติกรรมในการใชส้ิ่งของสาธารณะประโยชน ์ 

เชน่ ชอบท าลายหรอืใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 
 

 

10 ไม่รู้จักวิธีการใช ้การจัดเก็บ และการดูแลรักษาของสว่นรวม   

 ทักษะการรูจ้ักดูแลควบคุมตนเอง   

11 เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณโ์กรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ    

12 ไม่สามารถควบคุมตนเองท าตามสิ่งที่ตอ้งท า   

 ทักษะการน าความรูม้าใช้ในชีวติประจ าวัน   

13 ลืมงา่ย/จ าในสิ่งที่เรียนมาแล้วไม่ได้   

14 ไม่สามารถน าทักษะที่เรยีนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้   
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ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช ่ ไม่ใช ่

 ทักษะการท างาน   

15 ช่วงความสนใจสั้น ไม่สามารถรับผดิชอบงานที่ต้องท า   

16 ท าตามค าสั่งต่อเนื่อง 2 ค าสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนงา่ย   

 ทักษะการใชเ้วลาว่าง   

17 สนใจสิ่งรอบตัวน้อย   

18 ใช้เวลาวา่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   

 ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   

19 ดูแลสุขภาพตนเองได้น้อย เช่น ล้างมอืไม่เป็น หรอืไม่รู้จัก

รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
 

 

20 มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองนอ้ย   

หมายเหตุ ทั้งนีพ้ฤติกรรมดังกล่าวต้องเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กทั่วไป 

เกณฑก์ารพิจารณา 

 แตล่ะทักษะจะต้องมผีลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมทักษะว่าใช่ทั้ง 2 ข้อ  

แสดงวา่ไม่ผา่นทักษะนั้นและหากว่าพบทักษะการปรับตัวไม่ผ่านตั้งแต่ 2 ทักษะขึน้ไป  

แสดงวา่มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา ให้จัดบริการช่วยเหลอื

ทางการศึกษาพิเศษ และส่งต่อใหแ้พทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 

 

ผลการคัดกรอง 

  พบความบกพร่อง      ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผูค้ัดกรอง) 

       (.................................................) 

ลงช่ือ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผูค้ัดกรอง) 

       (.................................................) 
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ค ายินยอมของผูป้กครอง 

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)........................................... เป็นผูป้กครองของ 

(ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว) ......................................................................................... 

 ยินยอม    ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส.)................... 

..........................................ตามแบบคัดกรองนี้เมือ่พบว่ามแีนวโน้มเปน็ผู้ที่มีความบกพร่อง

ตามแบบคัดกรองข้างต้น  ยินดี  ไม่ยินดี ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศกึษาพิเศษ

ต่อไป 

 

        ลงช่ือ................................................. ผูป้กครอง 

          (............................................) 

แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

ช่ือ.................................................................................................................................... 

วันที่ประเมนิก่อนการพัฒนา.............................................อายุ...............ปี...........เดือน 

วันที่ประเมนิหลังการพัฒนา..............................................อายุ...............ปี...........เดือน 

ประเภทความพิการ.......................................................................................................... 

ลักษณะความความพิการ................................................................................................. 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบประเมินความสามารถพืน้ฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ใช้เกณฑ์ตามพัฒนาการของเด็กทั่วไป 

ตั้งแรกเกิดถึง 6 ปี 

 2. แบบประเมินฉบับนีส้ามารถใช้ได้กับผูร้ับการประเมินทุกประเภทความพิการ 

โดยค านึงถึงอายุจริงของผู้รับการประเมนิ 

 3. กรณีผูร้ับการประเมินมขี้อจ ากัดของสภาพความพิการจนไม่สามารถพัฒนา

ตามพัฒนาการที่คาดหวังได้ ใหย้กเว้นการประเมินตามพัฒนาการที่คาดหวังนัน้ 

 4. ระดับความสามารถตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึน้ไปที่ถือวา่ ผ่านเกณฑร์ะดับ

ความสามารถ 
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  5 หมายถึง ท าได้ดว้ยตนเอง 

  4 หมายถึง ท าได้โดยต้องมีผู้ช่วยเหลือน้อยหรอืใช้การกระตุน้เตือนทางวาจา

หรอืทางท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  3 หมายถึง ท าได้โดยต้องมีผูช่้วยเหลือปานกลางหรอืใช้การกระตุ้นเตอืน

สองแบบร่วมกัน คือ ทางร่างกายหรอืทางวาจาหรือทางท่าทาง 

  2 หมายถึง ท าได้โดยต้องมีผูช่้วยเหลือมากหรอืใช้การกระตุน้เตือนทั้งสาม

แบบร่วมกัน คือ ทางรา่งกายทางวาจาและทางท่าทาง 

  1 หมายถึง ท าไม่ได้ 

หมายเหตุ: 

 กระตุน้เตือนดว้ยกาย หมายถึง ผูส้อนจับมือท าเมื่อเด็กท าได้ลดการช่วยเหลอื

ลงโดยให้แตะข้อศอกของเด็ก และกระตุ้นโดยพูดซ้ าให้เด็กท า 

 กระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง หมายถึง ผูส้อนชีใ้ห้เด็กท า ผงกศีรษะเมื่อเด็กท า

ถูกต้อง สา่ยหน้าเมื่อเด็กท าไม่ถูก 

 กระตุน้เตือนดว้ยวาจา หมายถึง ผูส้อนพูดใหเ้ด็กทราบในสิ่งที่ผูส้อน 

ต้องให้เด็กท า 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

ทักษะยอ่ย เนือ้หา ข้อที่ รายการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

ก่อนการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

หลังการพัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การรับประทาน

อาหาร (3 เดือน – 

6 เดือน) 

การดูด 1 สามารถดูดนมจากขวดนมได ้

     

     

การรับประทาน

อาหาร (6 เดือน – 

12 เดือน) 

การหยิบอาหาร

เข้าปาก 

2 สามารถใชม้ือหยิบอาหารเข้าปากได ้

     

     

การรับประทาน

อาหาร (1 ปี – 2 ปี) 

การดื่ม 3 สามารถดื่มน้ าและนมจากแก้ว 

ด้วยตนเองได ้
     

     

การดูด 4 สามารถดูดของเหลวโดยใชห้ลอดดูดได้           

การกลืนและ 

การเคีย้วอาหาร 

5 สามารถกลืนอาหารได้           

6 สามารถเคีย้วอาหารได ้           

การใชช้้อนตัก

อาหาร 

7 สามารถใชช้้อนตักอาหารเข้าปากได้ 
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ทักษะยอ่ย เนือ้หา ข้อที่ รายการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

ก่อนการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

หลังการพัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การแต่งกาย 

( 1 ปี – 2 ปี) 

การถอด- 

สวมรองเท้า 

8 สามารถถอดรองเทา้แบบสอดได ้           

9 สามารถสวมรองเทา้แบบสอดได ้           

10 สามารถถอดรองเทา้แตะแบบคีบได้           

การขับถ่าย 

(1 ปี – 2 ปี) 

ขับถ่ายอุจาระ 

ปัสสาวะ 

11 สามารถแสดงท่าทางหรือพูดบอกความ

ต้องการในการขับถา่ยได้ 
     

     

การแต่งกาย  

(2 ปี – 3 ปี) 

 

การถอดถุงเท้า  12 สามารถถอดถุงเท้าได ้           

การสวมถุงเท้า 13 สามารถสวมถุงเท้าได ้           

การสวมรองเท้า 14 สามารถสวมรองเทา้แตะแบบคีบได้           

การถอดรองเท้า 15 สามารถถอดรองเทา้แบบติดแถบได้           

การสวมกระโปรง 16 สามารถถอดกางเกง/กระโปรงเอวยืดได้           

การถอดเสือ้ 17 สามารถถอดเสือ้ยืดคอกลมได ้           

การแต่งกาย  

(3 ปี – 4 ปี) 

การสวมรองเท้า 18 สามารถสวมรองเทา้แบบติดแถบได้           

การสวมกระโปรง/

กางเกง 

19 สามารถสวมกระโปรงเอวยืด/กางเกง

เอวยืดได้ 
     

     

การสวมเสื้อ 20 สามารถสวมเสื้อยืดคอกลมได ้           

การถอดเสือ้ 21 สามารถถอดเสือ้คอปกมีกระดุมได ้           

การสวมเสื้อ 22 สามารถสวมเสื้อคอปกมีกระดุมได ้           

การท าความสะอาด

ร่างกาย (3 ปี – 4 ปี) 

การท าความ

สะอาดหลงัการ

ขับถ่ายอุจจาระ

ปัสสาวะ  

23 สามารถท าความสะอาดหลงัขับถ่ายได้ 

     

     

การท าความ

สะอาดมือ 

24 สามารถล้างมือและ เช็ดมือ  

ด้วยตนเองได ้
     

     

การท าความ

สะอาดหน้า 

25 สามารถล้างหน้า เชด็หน้าได ้
     

     

การดูแลอนามัย 26 สามารถสั่งและเชด็น้ ามูกได ้           

การรับผดิชอบงาน

บ้าน (4 ปี – 5 ปี) 

การช่วยเหลือ 

งานบ้าน 

 

27 สามารถเก็บสิ่งของเข้าที่ได ้           

28 สามารถชีบ้อกอุปกรณ์ในการท าความ

สะอาดบ้านได ้
     

     

29 สามารถกวาดบ้านได ้           
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ทักษะยอ่ย เนือ้หา ข้อที่ รายการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

ก่อนการพัฒนา 

ระดับ 

ความสามารถ 

หลังการพัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การแต่งกาย 

(4 ปี – 5 ปี) 

การถอดกระโปรง/

กางเกง 

30 สามารถถอดกระโปรง/กางเกงติดตะขอ

และซิปได ้
     

     

การถอดเสือ้ 31 สามารถถอดเสือ้ผ่าหน้ามีกระดมุได้           

การสวมเสื้อ 32 สามารถสวมเสื้อผ่าหน้ามีกระดมุได้           

การสวมกระโปรง/

กางเกง 

33 สามารถสวมกระโปรง/กางเกงติดตะขอ

และซิปได ้
     

     

การสวม 34 สามารถสวมกางเกง/กระโปรง 

แบบมีตะขอและซิปได ้
     

     

การท าความสะอาด

ร่างกาย (5 ปี – 6 ปี) 

การอาบน้ า 35 สามารถอาบน้ าเช็ดตัวได้           

การแปรงฟัน 36 สามารถแปรงฟนัได้           

การหวีผม 37 สามารถหวีผมได ้           

การรับผดิชอบงาน

บ้าน (5 ปี – 6 ปี) 

การช่วยเหลือ 

งานบ้าน 

38 สามารถถูบ้านโดยใชไ้ม้ถูพืน้ได ้           

39 สามารถพับผา้-เก็บผา้ที่พับเข้าตู้ได ้           

 

บันทึกเพิ่มเติม 

…………….…………………………………………………………………….……………………………………..…………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

          ลงช่ือ............................................ผูป้ระเมิน 

            (                              ) 

          ต าแหน่ง ....................................... 

 6. แนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  การจัดการศกึษาให้แก่เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญามีความแตกต่าง

หลากหลายเพราะขึน้อยู่กับความมากน้อยของความบกพร่อง และความจ าเป็นใน 

การรับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผูท้ี่มีความบกพร่องทางสตปิัญญาได้ 

มีนักการศกึษาได้เสนอแนะและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการพัฒนา ดังนี้  

   ดารณี ธนะภูมิ (2535, หน้า 2) กล่าวถึง การจัดการศกึษาให้กับเด็ก 

ที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา ควรประกอบด้วย 
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    1. หลักสูตรหรอืโปรแกรมการสอนจะต้องเป็นหลักสูตรการศกึษา 

ที่ปรับปรุงเนื้อหาให้นอ้ยกว่า และง่ายกว่าหลกัสูตรของเด็กปกติมาก และสามารถน าไปใช้ 

ในชีวติประจ าวันได้ 

    2. กระบวนการสอน จะต้องใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนที่พิเศษ 

กว่าเด็กปกติมากเพื่อให้เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาสามารถเข้าใจและเรียนรู้

ทักษะต่าง ๆ ได้ 

    3. การปรับพฤติกรรม ส าหรับการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง 

ทางสตปิัญญานั้น การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 

   ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 71-72) กล่าวว่า สิ่งที่นักวิชาการ 

เห็นสอดคล้องกัน ก็คือ ควรปรับเนือ้หาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถ 

และความตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล สรุปได้วา่ หลักสูตรส าหรบัเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางสตปิัญญากลุ่มเรยีนได้ ควรเน้นในการพัฒนาทักษะเบือ้งตน้ ทักษะทางสังคม ทักษะใน

การช่วยเหลือตนเอง และความพร้อมในด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งจัดการเรียนการสอนจากง่าย

ไปหายาก ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญาระดับฝกึได้ในการจัดการเรียน

การสอน ควรเน้นเนื้อหา ดังนี ้ 

    1. ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะในการช่วยตนเองเป็นทักษะแรก 

ที่เด็กควรได้รับการฝึกทักษะในการช่วยตนเอง ได้แก่ การรับประทานอาหาร การแต่งตัว 

การใชห้อ้งน้ า (การขับถ่ายที่ถูกต้อง) 

    2. ทักษะในการสื่อสาร เด็กปัญญาอ่อนประเภทนีจ้ านวนมากที่ฟัง

ค าพูดเข้าใจและพูดได้ แตบ่างคนพูดไม่ได้แม้จะได้รับการสอนพูดเป็นเวลานาน แตบ่างคน

พูดไม่ได้ การสื่อสารตอ้งใช้ระบบอื่นที่ไม่ใชก่ารพูด นั่นคือการใช้ภาษามือ หรือระบบอื่น 

เชน่ ใชรู้ปภาพ สิ่งของ หุ่นจ าลองหรอืบัตรค า การขึ้นรถประจ าทาง การขึน้รถแท็กซี่  

การขา้มถนน การเดินบนทางเท้า 

    3. ทักษะในการอ่าน การเขียน และเลขคณิตที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 

เชน่ การอ่านราคาสินค้า การอ่านป้ายประกาศต่าง ๆ การอา่นป้ายบอกสายรถประจ าทาง  

การซื้ออาหาร และซือ้ของใช้ที่จ าเป็น เป็นต้น 

    4. ทักษะด้านนันทนาการ ควรฝกึใหรู้้จักใช้เวลาว่างในการพักผอ่น

และนันทนาการที่ง่าย ๆ และเหมาะสมกับความสามารถของเขา เช่น การโยนลูกบอล  

การเล่นกระดานลื่น การเล่นเกม 
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    5. ทักษะพืน้ฐานทางด้านอาชีพ เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับต่ ามาก 

ส่วนมากไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างอสิระได้ด ีแต่หากมีการเตรยีมความพร้อม 

ในด้านอาชีพเป็นอย่างดแีล้ว เด็กเหล่านีส้ามารถท างานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก 

   ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 46-47) กล่าวถึง การจัดการศกึษา

ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ว่าระดับประถมศึกษาควรเน้นเกี่ยวกับ

การอา่น คณิตศาสตร์ ภาษา สว่นวิทยาศาสตร์และสังคมศกึษานั้นมคีวามส าคัญรองลงไป 

   Willaim (1989, pp. 84-85 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 50) 

กล่าวถึง การจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ดังนี้ 

    ระดับประถมศึกษาช่วงช้ันปีที่ 1-3 เนื้อหาควรต่อเนื่องจากระดับปฐมวัย

ในทักษะพื้นฐานต่าง ๆ และพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว การจัดการศกึษา

ควรเน้นเฉพาะกิจกรรมและวิชาการที่จ าเป็น คือ การอ่าน การเขียนฝกึลีลามอื  

และคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้  

    ระดับประถมศึกษาช่วงช้ันปีที่ 4-6 เนือ้หาควรมุ่งเน้นที่สร้างเสริม

วิชาการและสร้างเสริมประสบการณชี์วติ การอ่าน เขียน การสื่อสาร และคณิตศาสตร์ 

ต่าง ๆ การพัฒนาด้านกล้ามเนือ้และการเคลื่อนไหว การฝกึประสาทสัมผัสต่าง ๆ 

  จากแนวทางในการจัดการศึกษาที่นักการศกึษาได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุป 

ได้วา่ การจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญาควรปรับเนื้อหา 

หลักสูตรใหส้อดคล้องกับความสามารถและความตอ้งการของแต่ละบุคคล และเน้นพัฒนา

ทักษะทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และความพร้อมในการฝกึอาชีพ พร้อมทั้ง 

กระบวนการสอนควรจัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก  

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 1. ความหมายของการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

  การช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวันเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นและส าคัญ

ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญารวมถึงนักเรียนปกติ โดยมีนักการศกึษา 

ได้ให้ความหมายการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันไว้ ดังนี้ 

   สถาบันราชานุกูล (2548, หน้า 40) กล่าวถึงการฝกึฝนทักษะ 

ในชีวติประจ าวัน (Activity of Daily Living Training) ว่าควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ในเรื่องกิจวัตรประจ าวันให้เด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษสามารถท าได้ดว้ยตนเอง 

เต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด 
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   ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2552, หนา้ 3-4) กล่าวถึง ทักษะ 

การช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน ว่าเป็นทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 

ของบุคคลที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ ควรได้รับการฝกึใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเอง 

และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 

   ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม (2560, หน้า 9) กล่าวว่า 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน คอื การพัฒนาให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันพืน้ฐานในเรื่องการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การขับถ่าย การท า 

ความสะอาดร่างกาย และการรับผดิชอบงานบ้าน 

  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

คือ การฝกึฝนทักษะในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรยีนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพืน้ฐานได้ 

เชน่ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การช่วยเหลืองานบ้านเบือ้งตน้ เป็นต้น 

โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมมากจนเกินไป 

 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน ถือวา่เป็นทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็น

และส าคัญ เพราะถ้านักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ามากเท่าใด

ก็จะไม่เป็นภาระแก่ครอบครอบครัวและคนรอบข้างมากเท่านั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ

พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนด้วย ผูว้ิจัยจึงรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทักษะ 

การช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน ดังนี้ 

   2.1 ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันที่ส าคัญ 

    เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจินดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน ์ 

และอนงค์ ผดุงชีวิต (2558, หน้า 2-4) ได้กล่าวว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวติประจ าวัน เป็นทักษะที่ผสมผสานจากทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ และกล้ามเนือ้

มัดเล็กเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ ดังนั้น

ครูผูส้อนจะต้องพิจารณาว่าทักษะใดที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติประจ าวันของเด็ก และเด็ก 

มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ทักษะนั้น ๆ เพียงใด เช่น การสอนใหเ้ด็กติดกระดุมเสื้อ  

เด็กจะต้องมีความสามารถในการใชป้ลายนิว้ ทั้ง 3 คอื นิว้หัวแมม่ือ นิ้วชี ้และนิว้กลาง 

หรอืใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชี้ก่อน จึงจะเรียนรู้ทักษะนีไ้ด้โดยไม่ล าบากหากเด็กยังใช้ปลายนิว้

ไม่ได้ ครูต้องย้อนกลับไปเลือกกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ปลายนิว้ในเรื่องการเตรียมความพร้อม
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เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กก่อน เป็นต้น ตัวอย่างพัฒนาการของเด็กปกติในช่วงวัย 2-6 ขวบ 

ในเรื่องของความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

     เด็กอายุ 2-3 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้ 

      1) รับประทานอาหารเองโดยใช้ช้อน 

      2) ใช้ผ้าเช็ดมอื ผา้เช็ดหน้าได้ 

      3) จิ้มอาหารเองโดยใช้สอ้ม 

      4) เช็ดมอืด้วยตัวเองได้ 

      5) ควบคุมตัวเองไม่ใหน้้ าลายยืด 

      6) แปรงฟันโดยการเลียนแบบได ้

      7) ดื่มน้ าจากแก้วน้ าเองได้ 

      8) ใช้สบู่ล้างมือ ล้างหน้า โดยมีผู้ใหญ่ช่วยชีแ้นะได้ 

      9) กลั้นปัสสาวะขณะนอนกลางวันได้ 

      10) ฝกึสวมถุงเท้าได้ 

      11) รู้จักด้านหน้า ด้านหลังของเสือ้ 

      12) ฝกึติดกระดุมแป๊ะได้ 

      13) รู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายได้ 

      14) ปัสสาวะ อุจจาระในกระโถนได้ 

      15) ใช้หลอดดูดน้ าจากแก้วได้ 

      16). รู้จักเคี้ยวและกลืนอาหาร/สิ่งของที่รับประทานได้ 

      17) บอกผู้ใหญ่ให้พาไปหอ้งน้ าได้ แมบ้างครั้งจะไม่ทัน 

      18) สวมรองเท้าโดยผูใ้หญ่ชี้แนะ 

      19) แขวนเสือ้กับตะขอได้ 

      20) ถอดเสื้อได้ 

      21) ใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อเตือนได้ 

      22) ล้างแขนขาตนเองขณะอาบน้ าได้ 

      23) เทน้ าจากเหยือกขนาดเล็กจุ 6-8 ออนซ์ ใส่ถ้วยเองได้ 

      24) เข้าส้วมเมื่อจะถ่ายอุจจาระได้บ้าง 
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     อายุ 3-4 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้ 

      1) รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง 

      2) ติดและถอดกระดุมเม็ดใหญ่จากเสือ้ที่ยังไม่ได้ใส่ได้ 

      3) แปรงฟันเองเมื่อบอกด้วยค าพูดได้ 

      4) รู้จักเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้ 

      5) เด็กผูช้ายยืนปัสสาวะในหอ้งน้ าได้ 

      6) เก็บและแขวนเสือ้ในที่ต่ า ๆ เองได้ 

      7) ติดกระดุมแป๊ะ และติดตะขอได้ 

      8) ใส่และถอดเสื้อเองได้โดยผู้ใหญ่ช่วยปลดกระดุมให้ 

     อายุ 4-5 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้ 

      1) ท าความสะอาดของเหลวที่เลอะเทอะโดยใช้ผ้าเช็ดเองได้ 

      2) ฝกึร้อย และผูกเชอืกรองเท้าได้ 

      3) หวีผมเองได้ 

      4) ช่วยจัดโต๊ะตามค าบอกได้ 

      5) ถอด และใส่เข็มขัด กางเกง หรือรองเท้าได้ 

      6) ตื่นมาเข้าหอ้งน้ าตอนกลางคนืได้ 

      7) ล้างมอื และล้างหน้าเองได้ 

      8) เก็บ ปัดโต๊ะให้เรียบร้อยได้ 

      9) ถอด และใส่กระดุมเสือ้เองได้ 

      10) เช็ด และสั่งน้ ามูกได้เอง 

      11) แตง่ตัวโดยไม่ต้องช่วยได้ 

      12) หยิบจานข้าวจากถาดหรอืตักอาหารที่เตรียมไว้ได้ 

      13) แขวนเสือ้ผ้ากับไม้แขวนได้ 

      14) ฝกึแปรงฟันเองได้ 

      15) ใช้ภาชนะถูกต้องตามชนิดของอาหารได้ 

      16) ฝกึการใส่ซิปของเสือ้แจ็กเก็ตได ้

      17) รู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้ 
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     อายุ 5-6 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้ 

      1) รับผิดชอบงานบ้านงา่ย ๆ ได้ 

      2) ตักข้าวเองได้ 

      3) ช่วยเหลือตนเองบนโต๊ะอาหารและช่วยส่งจานใหผู้อ้ื่นได้ 

      4) เปิดกล่องนมดื่มเองได้ 

      5) หยิบถาดอาหารไปวางบนโต๊ะเพื่อรับประทานเองได้ 

      6) เตรียมอาหารงา่ย ๆ ได้ เช่น ทาแยมขนมปังได้ เป็นต้น 

      7) เปิด-ปิด ก๊อกน้ าเองได้ 

      8) ตักอาหารเองได้ 

   2.2 ข้อควรปฏิบัติในการฝึกทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเอง 

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  

    การฝึกใหเ้ด็กรู้จักของใชใ้นชีวติประจ าวัน 

     ก่อนที่จะเริ่มฝกึหรือสอนให้เด็กมีทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันนั้น ครูควรสอนให้เด็กได้รู้จักกับสิ่งของเครื่องใช้ในกิจกรรม

นั้นก่อน จนเด็กสามารถที่จะชีห้รอืหยิบจับสิ่งของตามที่ครูสั่งได้ถูกต้องแล้วค่อยสาธิต

วิธีการในกิจกรรมขั้นอื่นต่อไป 

    การฝึกการแตง่กาย 

     การฝึกการแตง่กายควรเลือกเครื่องแตง่กายตัวที่เด็กชอบ และ

สามารถสวมได้งา่ย เช่น เสื้อยืด กางเกงเอวยืด เป็นต้น เด็กจะท าตามด้วยตนเองได้ง่าย 

และควรฝกึใหเ้ด็กรู้จักถอดก่อนการใส่เสมอ เนื่องจากจะง่ายกว่าและยังไม่ควรคาดหมาย

ถึงคุณภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากการแตง่กายว่าจะแต่งกายได้เรียบร้อยหรอืไม่ แต่ควรเน้น

เรื่องความสะอาดเป็นส าคัญ 

  จากความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวันสรุป 

ได้วา่ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวันเป็นทักษะพืน้ฐานที่มคีวามจ าเป็นส าหรับ

นักเรียน เพราะเป็นทักษะที่ผสมผสานการใชก้ล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็ก และ

เป็นการเตรยีมความพร้อมใหน้ักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอาบน้ า ล้างหน้าแปรงฟัน 

การแต่งกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลและปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวมากเกินไป 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



57 

 3. ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

  ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันนั้น ผู้สอนจ าเป็น 

ต้องท าความเข้าใจถึงปัจจัยที่จ าเป็นในการฝึก เพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพกับนักเรียน 

ให้มากที่สุด ดังที่ เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจนิดา ผอ่งอักษร, สมบูรณ์ อาศริพจน์ และอนงค์  

ผดุงชีวิต (2558, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

   1. ครู ควรมคีวามพร้อมดังต่อไปนี้  

    1.1 ด้านความรู้ คอื ครูต้องมีความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้หาของกิจกรรมที่จะใช้ฝึก ขั้นตอน 

ล าดับการฝึกรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  

ซึง่จะช่วยใหก้ารฝึกของครูประสบผลส าเร็จ 

    1.2 ดา้นอารมณ์ ท่าทาง และน้ าเสียง คอื ครูไม่ต้องเครียด  

หรอืหงุดหงิดขณะที่จะฝกึนักเรียนและควรแสดงท่าทางที่นุม่นวล แสดงถึงความรัก  

ความเมตตาที่มกีับเด็ก ตลอดจนน้ าเสียงที่พูดกับเด็กก็ควรเร้าความสนใจแตไ่ม่แข็งกระด้าง 

ไม่แสดงการบังคับนักเรียน ครูไม่ควรดุหรอืต าหนินักเรียนเมื่อนักเรียนท าไม่ได้เพราะจะท า

ให้นักเรียนสูญเสียความมั่นใจในตนเองส่งผลตอ่การฝึกและความรว่มมอืของนักเรียน 

ในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 

   2. นักเรียน คร ูต้องสังเกตว่าขณะเรียนนั้นอยู่ในภาวะพร้อมที่จะรับ 

การฝึกหรือไม่โดยสังเกตจาก 

    2.1 รา่งกาย นักเรียนส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการทางร่างกายเป็นไป 

ตามวัย แตค่วามแข็งแรงมั่นคง หรอืการท าหนา้ที่ของอวัยวะต่าง ๆ ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์

เท่ากับเด็กปกติในวัยเดียวกนั บางคนยังมกีารเคลื่อนไหวของแขน ขา การใช้นิว้มอืใน 

การหยิบจับสิ่งของ หรือการทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไม่มคีวามพร้อม ครูจึงควร

เตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้พัฒนากล้ามเนือ้มัดใหญ่ กล้ามเนือ้มัดเล็ก ประสาทสัมผัส

ระหว่างมอืกับตา หรอืส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะรับ

การฝึกกิจกรรมที่ต้องการต่อไป 

    2.2 อารมณ์ ครูตอ้งสังเกตนักเรียนว่าอยู่ในอารมณด์ีพร้อมที่จะได้รับ

การฝึกหรือไม่ 

    2.3 สมาธิ นักเรียนบางคนมีสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง ดังนัน้จึงควรจัด 

หรอืให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตอ่การฝกึเสียก่อน 
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   3. แรงเสริม หรอืแรงจูงใจ ทุกครั้งที่นักเรียนร่วมมอืหรือท ากิจกรรม 

ได้เองตามค าสั่ง ครูควรใหแ้รงเสริมทันที เช่น ค าชมเชย การสัมผัสโอบกอด หรอืให้สิ่งของ

ที่นักเรียนชอบ เป็นต้น เพื่อนักเรียนจะได้มกี าลังใจหรือมีแรงจูงใจที่จะท ากิจกรรมต่อไป 

   4. การฝกึซ้ า ๆ ทบทวนบ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องทุกวัน  

โดยฝึกทุกครั้งที่ท ากิจกรรมนั้น และมากกว่านักเรียนปกติจะสามารถช่วยให้นักเรียน 

เกิดการจ าและเรยีนรู้ได้ 

 4. แนวทางการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

  เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจินดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน ์และอนงค์ 

ผดุงชีวิต (2558, หน้า 7-11) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกทักษะนั้น

พัฒนาขึ้นมาจากหลักการสอนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใชก้ับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ักษะใด ๆ ก็ได้ สิ่งส าคัญ คอื ครูจะต้องเป็นผู้รู้จักการสังเกต รู้จักดัดแปลง 

ไปตามสถานการณ์ นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการบอกเล่าถึงวิธีการท าหรอืจาก 

การสาธิตใหดู้ว่าจะท าอย่างไรเพียงวิธีเดียว แตน่ักเรียนจะเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง 

ในสถานการณ์จรงิ ครูตอ้งจับมือนักเรียนใหอ้ยู่ในท่าที่จะเคลื่อนไหวเพื่อท ากิจกรรมนัน้ 

นักเรียนจงึจะเข้าใจว่าจะต้องท าอย่างไร ในตอนแรกอาจจะมีท่าทางเงอะงะงุ่มง่ามจนครู

รู้สกึว่าจะเป็นผูก้ระท ากิจกรรมเองทั้งหมด แต่ตอ่มาจะรู้สกึว่า นักเรียนจะค่อย ๆ

เคลื่อนไหวมือตามได้มากขึ้นโดยมีการเกร็งนอ้ยลง และสามารถท าได้เองในที่สุด ครูอาจจะ

ต้องแตะมอื เพื่อเป็นการกระตุ้นเตอืนช่วยน าเป็นระยะ ๆ ซึ่งในที่สุดนักเรียนก็ท าได้เอง 

โดยครูไม่ตอ้งคอยชว่ยเหลอืเลย ทั้งนี้อาจขึน้อยู่กับศักยภาพของนักเรียนแตล่ะคน  

ซึ่งบางคนจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝกึมากกว่าเด็กทั่วไป ครูจงึตอ้งให้ความสนใจ 

ความรัก ความอดทน ความเมตตากรุณาร่วมด้วย ซึ่งครูอาจยึดหลักการสอน ดังนี ้ 

   1. หลักการฝกึทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ าวัน 

    1.1 สอนเป็นรายบุคคลโดยค านงึถึงตัวนักเรียนเป็นส าคัญ  

เพราะนักเรียนแตล่ะคนจะมีความบกพร่องหรอืข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน จงึมีศักยภาพ 

ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย 

    1.2 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และความสามารถ

ของนกัเรียนโดยผสมผสานทักษะหลายด้านเข้าด้วยกันในลักษณะบูรณาการกิจกรรม  

ควรมีทั้งกิจกรรมบุคคล กิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
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    1.3 มีการวิเคราะหง์านก่อนสอน หรอืก่อนการฝกึ กิจกรรมหรอืทักษะ

บางอย่างอาจยาวเกินไปส าหรับนักเรียนที่จะสามารถเรียนรู้ได้ ครูควรแตกงานออกเป็น

ย่อย ๆ ตามความสามารถของนักเรียนแตล่ะคน และควรบันทึกขั้นตอนที่นักเรียนสามารถ

ท าได้แล้วไว้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน โดยจะเริ่มสอนขั้นตอนของงานนักเรียนยังท าไม่ได้ก่อนใน

การสอนแต่ละขั้นตอนต้องก าหนดเกณฑก์ารผ่านไว้ว่าเป็นจ านวนกี่ครั้งที่นักเรียนท ากิจกรรม

ขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอนได้ส าเร็จโดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน หลังจากนั้นจงึจะสอนขั้นตอน

ต่อไป การสอนขั้นตอนต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาจจะสอนส่วนแรกของงาน

ก่อนเรียกว่า “การฝึกแบบเดินหน้า” หรอือาจสอนขั้นสุดท้ายของงานเป็นขั้นตอนแรกก่อน

เรียกว่า “การฝึกแบบถอยหลัง” เมื่อนักเรียนสามารถท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าเร็จ 

ในแต่ละขัน้ตอน และได้รับแรงเสริม นักเรียนจะรู้สึกภาคภูมใิจ และครูเองจะไม่รู้สึกท้อถอย

ที่จะสอนทักษะต่อไป 

    1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝกึปฏิบัติกับสถานการณ์จริง จะท าให้

นักเรียนเรียนรูแ้ละน าไปใช้ได้ในชวีิตจริงอย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น สอนมารยาทในการ

รับประทานอาหารขณะที่นักเรียนก าลังรับประทานอาหาร ฝกึการสวมรองเท้าขณะก าลัง

เตรียมตัวจะกลับบ้าน เป็นต้น 

    1.5 สอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน โดยมีการทบทวนความรูเ้ดิมซ้ า ๆ 

ก่อนสอนทักษะใหม่ และใช้เวลาแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมประมาณ 5-15 นาที ทั้งนีข้ึน้อยู่

กับวัยและศักยภาพของนักเรียน 

    1.6 การเลียนแบบ การเลียนแบบของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน

ทั่วไปหรอืนักเรียนพิเศษ พฤติกรรมสว่นหนึ่งเกิดจากการเลียนแบบ ดังนั้น ครูจงึจ าเป็นต้อง

น าการเลียนแบบไปใช้สอนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการได้โดยการสาธิตให้ดูแล้วให้

นักเรียนท าเลียนแบบซึ่งในระยะแรกของการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหมจ่ะเกิดการเลียนแบบ  

ครูอาจให้รางวัลเพื่อให้นักเรียนตอบสนองพฤติกรรมแบบนั้นจนไปสู่พฤติกรรมที่ตอ้งการ

จรงิ ๆ 

    1.7 ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธีการ เช่น การสอนโดย

วิเคราะห์งาน การสอนโดยใหค้วามช่วยเหลือ การปรับแต่งพฤติกรรม การเสริมแรง  

การทบทวน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมให้ส าเร็จด้วยตนเอง เป็นต้น 
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   2. เทคนิคการสอน/ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญในการฝกึทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวติประจ าวันทีส่ าคัญ ได้แก่ 

    2.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คอื เทคนิคที่วิเคราะห์งานแลว้

แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย จะเป็นกี่ขั้นตอนขึน้อยู่กับความยากง่ายของงานหรอืกิจกรรม 

ระยะเวลาในการฝกึแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักเรียนแตล่ะคน เทคนิคนี้เหมาะ

ส าหรับใช้ฝกึการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวันส าหรับนักเรียน ซึ่งวิธีนี้เมื่อครูได้ก าหนด

กิจกรรมแลว้ว่าจะฝึกกิจกรรมใดแก่นักเรียน ครูจะใช้หลักการวิเคราะหว์่า 1) จุดเริ่มตน้ 

ในการปฏิบัติกิจกรรมคืออะไร 2) มีขัน้ตอนย่อยที่เกี่ยวเนื่องกันกี่ขัน้ตอน อะไรบ้าง และ 

3) จุดสุดท้ายในการปฏิบัติกิจกรรมคืออะไร เทคนิคการวิเคราะห์งานมีวิธีการสอน 2 แบบ 

คือ  

     1) การสอนแบบเดินหน้า คือ การสอน/ฝกึจากขั้นเริ่มต้นของกิจกรรม

ที่วเิคราะหไ์ด้ขัน้ตอนแรกก่อนเรียงล าดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายของกิจกรรม ขัน้ตอนย่อย 

แตล่ะขัน้ตอนของการสอน/ฝกึครูจะต้องใชเ้ทคนิค การสอนอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมบรรลุไปยังขั้นตอนต่อไปได้ เชน่ ใชเ้ทคนิคการช่วยเหลือ

โดยการกระตุน้เตือน การลดการช่วยเหลือ การทบทวนซ้ า ๆ การใช้แรงเสริม เป็นต้น  

จนนักเรียนสามารถท าขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองได้โดยอิสระ 

     2) การสอนแบบถอยหลัง คือ การสอน/ฝึกที่ใชห้ลักการเดียวกัน

กับการฝึกแบบแรกแตจ่ะฝึกในวิธีกลับกัน นั่นคือการฝึกจะเริ่มจากขั้นตอนสุดท้าย 

ของการวเิคราะหง์านแลว้ฝึกย้อนไปจนถึงงาน/กิจกรรมเริ่มตน้ ซึ่งวธิีการนีเ้ป็นวิธีการง่าย

ส าหรับนักเรียนที่จะท ากิจกรรมให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง เชน่ การฝกึล้างมอื ครูให้นักเรียน

ท ากิจกรรมขั้นตอนแรกจนถึงกิจกรรมขัน้ก่อนสุดท้ายโดยครูช่วยเหลือด้วยวิธีการจับมือ 

ให้นักเรียนท ากิจกรรมทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายครูใหน้ักเรียนปิดน้ าด้วยตนเอง

นักเรียนจะรู้สกึว่ากิจกรรมที่ก าลังฝกึง่ายขึ้นและมีก าลังใจที่จะฝกึกิจกรรมต่อไป กิจกรรม

ที่มักใช้วธิีนีใ้นการฝึก ได้แก่ การถอดเสื้อ การฝึกถอดกางเกง การฝึกถอดถุงเท้า เป็นต้น 

ซึ่งจะถูกฝกึก่อนการใส่เสมอจะท าให้นักเรียนสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ง่ายขึ้น นักเรียน 

และครูไม่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการฝกึ เพราะครูเองก็รู้สึกว่าฝกึง่าย และนักเรียน 

ก็รู้สึกว่าตนเองสามารถท าได้ 
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    2.2 การปรับแตง่พฤติกรรม (Shaping) คอื เทคนิคการฝกึกิจกรรม 

ที่ซับซ้อน โดยอาจแบ่งกิจกรรมการฝกึออกเป็นขั้นตอนย่อยและใชห้ลักการให้แรงเสริม 

โดยใหแ้รงเสริมทุกครั้งเมื่อมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้น 

จนกระทั่งนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่แท้จริง ข้อส าคัญ คือ ครูตอ้งรู้จัก 

การให้แรงเสริมเป็นขั้น ๆ และคอ่ยเป็นค่อยไป นักเรียนจะรู้สกึว่าพฤติกรรมที่ตนกระท า 

ในทุกขั้นตอนมคีวามส าคัญ และมีความหมาย การฝกึด้วยวิธีนี้จึงจะเกิดความส าเร็จ 

หลักการปรับแตง่พฤติกรรมม ีดังนี้ 

     1) ศกึษาว่านกัเรียนมคีวามสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอะไร 

ได้บ้างแล้ว 

     2) ตั้งพฤติกรรมเป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้น 

     3) ระบุให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมตา่ง ๆ ระหว่างจุดเริ่มตน้จนถึง

พฤติกรรมเป้าหมาย 

     4) วางก าหนดการให้แรงเสริม 

     5) เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นขั้น ๆ ตามที่ตั้งไว้ในข้อ 3 โดยการให้ 

แรงเสริม และครูต้องมั่นใจว่านักเรียนได้แสดงพฤติกรรมตามขั้นได้ก่อนจงึจะให้แรงเสริม

ต่อไป 

    2.3 การกระตุ้นเตอืน (Prompting) คอื เทคนิคการสอนที่ช่วยให้

นักเรียนเรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ หรอืงานที่ยากใหน้ักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้  

และท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยครูเป็นผู้เริ่มต้นให ้แล้วลดการช่วยเหลือลง เช่น  

จากการช่วยจับมือท า เมื่อนักเรียนเรียนรูท้ักษะนั้นแล้วครูก็ลดการกระตุ้นเตือนลงจนใน

ที่สุดนักเรียนสามารถท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เอง โดยไม่ต้องกระตุน้เตือนด้วยวิธีใด

เลย การใช้การกระตุ้นเตอืนต้องวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คอื ตอ้งมคีวามชัดเจน 

ต่อเนื่อง และชีน้ า ก่อนที่นักเรียนจะท าผดิ ซึ่งแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้ 

     1) การกระตุน้เตอืนทางกาย เช่น ครูแตะมอืนักเรียนเพื่อเตือน 

ให้นักเรียนตักอาหารเข้าปากขณะก าลังฝกึการรับประทานอาหาร ครูแตะศอกนักเรียน 

เพื่อเตือนใหห้ยิบหลอดยาสีฟันขณะฝกึการแปรงฟัน เป็นต้น 

     2) การกระตุน้เตือนทางวาจา เช่น ครูบอกให้นักเรียนหยิบช้อนวาง

ลงในจาน ครูบอกให้ดึงเชือกผูกรองเท้าให้ตึง เป็นต้น 
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     3) การกระตุ้นเตอืนทางการเห็น เช่น การใช้ภาพสื่อความหมาย  

การให้อา่นค าสั่ง เป็นต้น 

     4) การกระตุ้นเตอืนโดยใช้ท่าทาง เช่น ครูชีน้ิว้ให้นักเรียนหยิบ 

แก้วน้ าแทนการบอกด้วยวาจา เป็นต้น 

     5) การกระตุ้นเตอืนโดยการท าเป็นตัวอย่าง เช่น ครูกล่าวสวัสดี

พร้อมท าท่าสวัสดีเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู เป็นต้น 

    2.4 การเสริมแรง (Reinforcement) คือ เทคนิคที่ครูใช้เมื่อต้องการ 

ให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนคงอยู่ตลอดไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     1) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง 

กระบวนการน าสิ่งเร้าตามหลังพฤติกรรมที่ตอ้งการภายใต้สภาพการณ์หนึ่ง แล้วท าให้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึน้หรอืคงอยู่ เช่น ครูชมเชย หรอืให้ขนมแก่นักเรียนทุกครั้งที่

นักเรียนท ากิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

     2) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง 

กระบวนการดึงสิ่งเร้าออกเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ภายใต้สภาพการณ์หนึ่ง  

แลว้ท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นหรอืคงอยู่ เชน่ เมื่อนักเรียนคุยหรือแหย่เพื่อน

ขณะที่ครูให้ท ากิจกรรม ครูจงึให้นักเรียนไปนั่งเดี่ยวที่มุมหอ้ง หลังจากนั้นนักเรียนตั้งใจ 

ท ากิจกรรมโดยไม่คุย ครูจึงอนุญาตใหน้ักเรียนกลับมานั่งกับเพื่อนตามเดิม 

      หลักส าคัญในการเสริมแรง 

       (1) ครูจะต้องทราบว่าพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงว่าสิ่งที่

นักเรียนรูแ้ล้วมอีะไรบ้าง จึงเสริมแรงพฤติกรรมนัน้ 

       (2) ครูเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ในตอนแรก ๆ และต่อมาจะใช้แรงเสริมเป็นครั้งคราวได้ 

       (3) ครูต้องระวังไม่เสริมแรงเมื่อนักเรียนกระท าพฤติกรรม 

ที่ไม่พงึประสงค์ 

       (4) ครูควรเสริมแรงกับพฤติกรรมที่นักเรียนท าได้ใกล้เคียง

กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่าการปรับแตง่พฤติกรรม (Shaping) 
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      ประเภทของตัวเสริมแรง (Reinforcer) 

       สิ่งที่ส าคัญในการฝกึ คือ การเสริมแรง การเลือกประเภท

ของตัวเสริมแรง จงึจ าเป็น สิ่งส าคัญที่ครูจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และค านึงให้

เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

        (1) การให้ความสนใจ และค าชมเชย เป็นตัวเสริมแรง

ประเภทที่ครูทุกคนต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งที่ครูจะใช้ได้ทุกโอกาส และใช้ได้ทันทีที่นักเรียน

เปลี่ยนพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ การใชค้ าชมเชยชว่ยใหน้ักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม

หรอืเกิดการเรยีนรู้ได้ 

        (2) การอนุญาตให้นักเรียนท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ

หรอืต้องการ ซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนชอบ หรืออยากท าจะท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรงที่ดี

ส าหรับนักเรียนได้ 

        (3) การให้รางวัลเป็นสิ่งของ (ของเล่น ขนม ดาว เบีย้) 

รางวัล คือ สิ่งที่นักเรียนได้มาเมื่อท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รางวัลเป็นแรงจูงใจของนักเรียน

ที่จะท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก แตต่ัวเสริมแรงประเภทนีม้ักจะมีปัญหาในเรื่องของการอิ่มตัว 

คือ ถ้าใหบ้่อยจนเกินไปสิ่งของที่ใช้เป็นตัวเสริมแรงก็มักจะไม่มคีุณค่าหรือไม่มีความหมาย

ต่อนักเรียน และไม่สามารถใช้เป็นตัวเสริมแรงได้ ในการให้ตัวเสริมแรงเป็นประเภทรางวัล

ครูควรยึดหลัก คือ ต้องให้ทันทีทันใดเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้อง

กับสถานการณ ์และให้ทุกครั้งที่ท าพฤติกรรมที่เหมาะสมในระยะแรก ๆ แตเ่มื่อพฤติกรรม

นั้นเกิดสม่ าเสมอแล้วให้รางวัลเป็นครั้งคราว โดยมีหลักในการเลือกรางวัล ดังนี้ 

      หลักการเลือกรางวัล 

       (1) ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการและมีความหมายส าหรับ

นักเรียน 

       (2) ไม่จ าเป็นจะต้องมรีาคาแพง 

       (3) ให้หลายอย่างสลับกัน เช่น อาหาร ขนม กิจกรรม 

ที่นักเรียนชอบท า เป็นต้น 

     เมื่อพูดถึงการเสริมแรงหรอืรางวัลก็ควรจะทราบถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม

ด้วยเช่นกัน คือ การลงโทษ นักเรียนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันเป็นอุปสรรค 

ต่อการเรียนรู้ และก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม การลงโทษ 
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จงึเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาจเป็นการระงับการให้รางวัลที่นักเรียนชอบ 

หรอืท าเพิกเฉยไม่สนใจ ซึ่งการลงโทษในลักษณะนีจ้ะต้องยึดหลักการเช่นเดียวกับการให้

รางวัล คือ ตอ้งท าทันทีทันใดสอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม 

ที่ไม่พงึประสงค์ นอกจากนี้ต้องใช้ควบคู่กับการใหร้างวัล คือ จะให้รางวัลเมื่อนักเรียน 

ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กับการงดรางวัลเมื่อนักเรียนท าพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ 

    2.5 การเลียนแบบ (Imitation) ถือวา่เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ส าคัญ 

อีกวิธีหนึ่ง วิธีการ คือ ครูสาธิตใหน้ักเรียนดูแล้วนักเรียนท าตามในการสอน/ฝกึกิจกรรมใหม่

ทุกครั้ง ครูควรสาธิตการท ากิจกรรมที่ต้องการสอนให้นักเรียนเห็นกระบวนการทั้งหมดของ

กิจกรรมก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง แล้วใหน้ักเรียนท าตาม เป็นการสอนให้นักเรียนเรียนรูถ้ึง

การเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งในนักเรียนปกติจะมักเลียนแบบ

บุคคลรอบข้าง ซึ่งจะท าใหน้ักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองและแสดงการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรับนักเรียนพิเศษการเลียนแบบมีความส าคัญทั้งในด้านการเรียนรู้ทั่วไป 

และสามารถใช้การเลียนแบบท่าทางง่าย ๆ ในการฝกึการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน

ด้วยขั้นตอนของการเลียนแบบจะเกิดขึ้นจาก 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ขัน้รบัมาซึ่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนตอ้งมีความสนใจ ตัง้ใจ

และจดจ าสิ่งที่เห็น 

     ขั้นที่ 2 ขั้นการกระท าหรอืปฏิบัติตาม ในขั้นตอนนี้ตอนแรกนักเรียน

อาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ครูจงึต้องน าเทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว

ข้างตน้มาใช่ร่วมดว้ย จนในที่สุดนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เอง 

      หลักการจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอนนักเรียนที่กล่าวมานั้น

จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรอืไม่น้ันขึน้อยู่กับผูส้อน คือ ครูผู้สอนต้องศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวนักเรียนอย่างละเอียดก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการแตล่ะด้านเป็นอย่างไร  

มีปัญหาดา้นใด ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยที่ตอ้งพัฒนา แล้วจงึเลือกเทคนิควิธีสอนใหเ้หมาะสม

กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 

  สรุปได้วา่แนวทางการพัฒนาทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ าวัน

นักเรียนตอ้งได้ปฏิบัติในสถานการณ์จรงิ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคล

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ การวิเคราะห์งาน 

การกระตุน้เตอืน และการเสริมแรงหรอืการให้รางวัล เป็นต้น 
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ชุดกิจกรรม 

 1. ความหมายของชุดกิจกรรม 

  ในการศกึษาเอกสารของนักการศกึษาหลายท่านเกี่ยวกับความหมาย 

ชุดกิจกรรม ผูว้ิจัยได้น าความรูจ้ากการศกึษามากล่าวไว้ ดังนี้ 

   ส าเนยีง พุธทา (2550, หน้า 27) กล่าวว่าชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรม

การเรียนรูห้รือชุดการสอนที่ครูสรา้งขึ้น ประกอบด้วย สื่ออุปกรณ์ และกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างหลากหลายเพื่อใหผู้้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดยครูเป็นที่ปรึกษาใหค้ าแนะน า

และคอยช่วยเหลอื ชุดการเรียนรู ้หรอืชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ค าช้ีแจง จุดประสงค์ 

เนือ้หา สื่อ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผูใ้ช้ชุดกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายของการเรียน

ที่วา่งไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550, หน้า 5) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ 

ชุดการสอนหรอืชุดการเรียนตรงกับภาษาอังกฤษว่า Instructional Package เป็นสื่อประสม

ประเภทหนึ่ง ซึ่งมจีุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่สอน แม้ชุดการเรียนการสอนจะเป็นเรื่องใหม่

ส าหรับบางคน แต่ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมที่จัดระบบการผลติและการน าสื่อ

การสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ 

   ไกรฤกษ์ พลพา (2551, หน้า 11) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง  

สื่อการสอนที่ครูผูส้อนสร้างขึน้เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

ให้สอดคล้องกับเนือ้หาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย  

ช่ือกจิกรรม คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผล 

เพื่อเป็นเครื่องมอืให้นักเรียนศกึษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อช่วยใหน้ักเรียน 

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ และสามารถท ากิจกรรมแบบรายบุคคลหรอื 

ท ากิจกรรมแบบกลุ่ม โดยครูเป็นผู้คอยใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2551, หน้า 51) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรูจ้ากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อ 

การสอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของสื่อประสม (Multi-media) เป็นการใชส้ื่อตัง้แต่สองชนิด

ขึน้ไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรยีนได้รับความรูท้ี่ตอ้งการ โดยอาจจัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตาม

หัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ตอ้งการจะให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้  
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อาจจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ บรรจุในกล่อง ซองหรือกระเป๋า ชุดการเรียนรูแ้ต่ละชุด ประกอบด้วย

เนื้อหาสาระ บัตรค าสั่ง/ใบงานในการท ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบความรู ้เครื่องมือ

หรอืสื่อที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมตา่ง ๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

   Kapfer G & Kapfer M. (1973, pp. 3-10 อ้างถึงใน ไกรฤกษ์ พลพา, 

2551, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครู

กับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าที่ใหน้ักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรม

ที่เป็นผลของการเรียนรู้ การรวบรวมเนือ้หาที่น ามาสร้างชุดการเรียนนัน้ได้มาจากขอบข่าย

ของความรู้ที่หลักสูตรต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู ้และเนื้อหาจะต้องตรงและชัดเจน 

ที่จะสื่อความหมายใหน้ักเรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียน 

   รวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552, หน้า 64) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเอาสื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ มาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

และสอดคล้องกับเนือ้หา และประสบการณ์ ประกอบด้วย ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 

  จากความหมายของชุดกิจกรรมขา้งตน้ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม 

หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผูส้อนสร้างขึ้นไว้อย่างเป็นระบบ จัดเอาไว้เป็นชุด ๆ 

บรรจุในกล่อง ซองหรอืกระเป๋า ให้สอดคล้องกับเนือ้หาเพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุพฤติกรรม 

ที่เป็นผลของการเรียนรู้ สามารถท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้  

โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอยใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. ประเภทของชุดกิจกรรม 

  ชุดกิจกรรมแตล่ะประเภทมีจุดมุง่หมายแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่จะสร้างชุด

กิจกรรมควรศึกษาเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแตล่ะประเภท โดยมีนักการศกึษาหลายท่าน 

ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 
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   ศรสีุดา จริยากุล (2543, หน้า 647-648) ได้จ าแนกประเภทชุดกิจกรรม

ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

    1. ชุดกิจกรรมรายบุคคล ส าหรับผูเ้รียนตามสนใจ และระดับ

ความสามารถของตนเอง ผู้เรียนสาสมารถเรียนรูด้้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด 

มีค าแนะน าให้ผู้เรยีนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะไปศกึษา

เพิ่มเติม ผูเ้รียนสามารถทดสอบเพื่อทราบความก้าวหน้าของตนเองได้ ประกอบด้วย 

บทเรียนส าเร็จรูป แบบประเมินผล และวัสดุอุปกรณ์การเรียน 

    2. ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเป็นกลุ่ม ใชใ้นการประกอบกิจกรรม

ของผู้เรยีนเป็นกลุ่ม หรอือาจจัดในรูปศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมนีจ้ะมีสื่อไว้ส าหรับสมาชิก

แตล่ะคนที่จะประกอบกิจกรรมตามค าสั่งได้ ประกอบด้วย ชุดย่อยที่มจี านวนเท่ากับจ านวน

ศูนย์ที่แบ่งไว้แต่ละหน่วย ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองหรอืช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในศูนย์ต่าง ๆ จนครบรอบ 

    3. ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายของครูหรอืชุดกิจกรรมส าหรับครู 

เป็นชุดกิจกรรมที่ก าหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ใหค้รู หรอืผูส้อนใช้ประกอบการบรรยาย

เป็นเนือ้หาและประสบการณ์ที่ผู้สอนตอ้งการให้ผูเ้รียนมีพื้นฐานการเรียนไปพร้อมกัน  

โดยมีเวลาให้ผู้เรยีนได้เรียนร่วมกันบางครั้งตามที่ก าหนดไว้ 

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546, หน้า 34) ได้แบ่งชุดการสอนเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

    1. ชุดการสอนแบบประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หรอืชุดการสอนส าหรับครู จะใช้สอนผู้เรยีนเป็นกลุ่มใหญ่ หรอืเป็นการสอนที่ต้องการ 

ปูพืน้ฐานใหผู้เ้รียนเป็นส่วนใหญ่รูแ้ละเข้าใจในเวลาเดียวกัน ชุดการสอนแบบนี้จะช่วยให้

ผูส้อนลดการพูดน้อยลงซึง่อาจเรียกว่า ชุดการสอนส าหรับครู  

    2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นการสอนส าหรับผูเ้รียนกลุ่มเล็ก ๆ 

ประมาณ 5-7 คน เรียนโดยสื่อการสอนที่ระบุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที่จะฝึกทักษะ

ในเนื้อหาวิชาที่เรียนและให้ผูเ้รียนมีโอกาสท างานร่วมกัน  

    3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เป็นชุดการสอนส าหรับเรียนด้วยตนเอง

เป็นรายบุคคล ซึง่ผู้เรยีนจะต้องศกึษาหาความรู ้ความสามารถและความสนใจของตนเอง

อาจจะเรียนที่บ้านหรอืทีโ่รงเรียนก็ได้  
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   วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552, หน้า 174) ได้แบ่งชุดกิจกรรมตามลักษณะ 

การใชง้านเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

    1. ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนส าหรับประกอบการบรรยาย 

ส าหรับครู เป็นชุดกิจกรรมที่ก าหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย  

เพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูให้พูดน้อยลง และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนรว่มกิจกรรมการเรียน

มากขึ้น ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนว่ยเดียวและใช้กับนักเรียนทั้งหอ้ง 

    2. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  

เป็นชุดกิจกรรมที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมูค่ณะ อาจจัดกิจกรรมเป็น

ศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมแบบนี ้ประกอบด้วย ชุดการเรียนการสอนหรอืชุดการเรียนครบ

ตามจ านวนผูเ้รียนในศูนย์กิจกรรมนัน้ สื่อการเรียนอาจจัดอยู่ในรูปของการเรียนการสอน

รายบุคคล หรอืผูเ้รียนทั้งศูนย์ใช้ร่วมกันก็ได้ ผูเ้รียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม อาจจะ

ต้องขอความช่วยเหลือจากครูระยะเริ่มตน้และระยะหลังจากเคยชินต่อวธิีการใช้แล้วผูเ้รียน

สามารถชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันได้ ขณะท ากิจกรรมถ้ามีปัญหาผู้เรยีนสามารถซักถามครู 

ได้เสมอ เมื่อเรียนจบในแต่ละศูนย์แล้วผูเ้รียนอาจสนใจการเรียนเสริมสามารถเรียน 

จากศูนย์ส ารองที่ครูเตรียมไว้ไม่ให้เสียเวลาคอยผูอ้ื่น 

    3. ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอน

ที่จัดระบบขั้นตอนเพื่อให้ผูเ้รียนใช้เรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนความสามารถของแต่ละบุคคล 

เมื่อศึกษาครบแล้วจะท าการทดสอบประเมินผลความก้าวหน้าและศกึษาชุดกิจกรรมหรอื

ชุดการเรียนการสอนชุดอื่น ๆ ต่อไปตามล าดับ เมื่อมีปัญหาผูเ้รียนจะปรึกษากันได้ระหว่าง

เรียนและผู้สอนพร้อมที่จะใหค้วามช่วยเหลือทันทีในฐานะผูป้ระสานงานหรอืผู้ชีแ้นะแนวทาง 

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมหรอืชุดการเรียนการสอนแบบนีจ้ัดขึน้เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

การเรียนรูข้องแตล่ะบุคคลใหพ้ัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไปจนเต็มความสามารถ  

โดยไม่ต้องเสียเวลาคอยผูอ้ื่น  

   เบญจพร วิทยพาณิชกร (2556, หน้า 31) ได้แบ่งชุดกิจกรรมออกเป็น  

2 ลักษณะ ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ด าเนินการ

จัดการเรยีนรู้รว่มกับนักเรียน 
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  สรุปได้วา่ ชุดกิจกรรมแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และแต่ละ

ชุดกิจกรรมนั้นยังเป็นตัวก าหนดบทบาทหนา้ที่ของครูและนักเรียนในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ 

มีทั้งชุดกิจกรรมรายบุคคล ชุดกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่ม และชุดกิจกรรมส าหรับครู ดังนัน้ 

การจะเลือกใช้ชุดกิจกรรมใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้ใช้โดยเลือกใช้ชุดกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 3. องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

  การจะสร้างชุดกิจกรรม ผูผ้ลิตตอ้งศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมนัน้ ๆ 

โดยมีนักการศกึษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

   บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, หน้า 95) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ของชุดกิจกรรมโดยจ าแนกส่วนของชุดกิจกรรม เป็น 4 ส่วน คอื 

    1. คู่มือ ส าหรับครูหรอืผูใ้ช้ชุดกิจกรรม หรอืผูเ้รียนที่ตอ้งการเรยีน

จากชุดกิจกรรม 

    2. ค าสั่งหรอืกรอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน 

    3. เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม 

และกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    4. การประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝกึหัด 

รายงานการค้นคว้า และผลการเรียนรูใ้นรูปของแบบสอบต่าง ๆ 

   ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, หน้า 98) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความส าคัญ

ของชุดกิจกรรมที่มลีักษณะส าคัญ ดังนี้ 

    1. มีจุดประสงค์ปลายทางที่ชัดเจน ที่ระบุทั้งเนือ้หา ความรู ้และระดับ

ทักษะ การเรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นคือ จะต้องมีจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมที่ระบุไว้ชัดเจนว่า

เมื่อผ่านการเรียนรู้จบชุดกิจกรรมนั้นแล้วนักเรียนต้องท าอะไรเป็นระดับใด 

    2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่า ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างขึ้นส าหรับ

ใคร 

    3. มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ที่เป็นระบบเป็นเหตุและผล 

เชื่อมโยงกันระหว่างจุดประสงค์ประจ าหนว่ยและจุดประสงค์ย่อย 

    4. ต้องมีค าชีแ้จง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล

ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์แตล่ะระดับ 
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    5. กรณีท าเป็นชุดการสอน ต้องมีคูม่อืครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไข 

การใชชุ้ดและการเฉลยข้อค าถามทั้งหมดในกิจกรรม ประเมินผล 

   ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 10-12) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย

ส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

    1. ช่ือกิจกรรม ประกอบด้วย หมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรม 

และเนือ้หาของกิจกรรมนั้น ๆ 

    2. ค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม 

และลักษณะของการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

    3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น 

    4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนที่ระบุเนือ้หาหรอืมโนทัศน์ของกิจกรรม

นั้นสว่นนีค้วรได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 

    5. สื่อ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  

เพื่อช่วยใหค้รูทราบว่า ตอ้งเตรยีมอะไรบ้าง  

    6. เวลาที่ใช ้เป็นส่วนที่ระบุเวลาโดยประมาณว่า กิจกรรมนัน้ควรใช้

เวลาเพียงใด 

    7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุในการจัดกิจกรรม 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ วธิีการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดเป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจาก 

จะสอดคล้องกับหลักวิชาแล้วยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ครูในการด าเนินการ 

   Houston (1973, p. 187 อ้างถึงใน นติิกาญจน ์ไกรสิทธิพัฒน์, 2553, 

หนา้ 13) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

    1. ค าชี้แจง ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมายขอบข่าย

ชุดกิจกรรม สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความรูก้่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมด 

ในชุดกิจกรรม 

    2. จุดมุ่งหมาย คอื ขอ้ความที่ชัดเจนไม่ก ากวม ที่ก าหนดว่า ผูเ้รียน 

จะประสบความส าเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว้ 

    3. การประเมินผลเบือ้งตน้ มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้ทราบ

ว่าผู้เรียนอยู่ในขั้นการเรียนจากชุดกิจกรรมนั้น และเพื่อดูว่าเขาได้สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์

เพียงใด การประเมินเบือ้งต้นนีอ้าจจะอยู่ในรูปของการทดสอบแบบข้อเขียน ปากเปล่า  

การท างาน ปฏิกิรยิาตอบสนองตอ่ค าถามงา่ย ๆ เพื่อใหรู้้ถึงความต้องการและความสนใจ 
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    4. การก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดแนวทางและวิธีเพื่อน าไปสู่

จุดประสงคท์ี่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ด้วย 

    5. การประเมินขัน้สุดท้าย เป็นข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนหลังจาก 

ที่เรยีนแล้ว 

   กฤษมันต ์วัฒนาณรงค์ (2554, หนา้ 107) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ 

ของชุดกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

    1. องค์ประกอบด้านการจัดการ ประกอบด้วย คู่มอืครูและแบบฝกึ

ปฏิบัติ ส าหรับครูหรอืผูใ้ช้ชุดกิจกรรม และผูเ้รียนที่เรยีน เป็นการจัดเตรียมการเรยีน 

การสอนของผู้สอนและผู้เรียน มคี าสั่งหรอืการมอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางการเรียน

ให้กับนักเรียนและการสอนของผู้สอน  

    2. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูป

ของสื่อการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งก าหนดไว้ให้

ผูเ้รียนสามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    3. องค์ประกอบด้านการประเมินผล เป็นการประเมิน “กระบวนการ” 

โดยวัดจากแบบฝกึหัด รายงานการค้นคว้า จากใบงาน และจากการทดลอง เป็นต้น และ

ส่วนที่เป็น “ผลลัพธ์” ของการเรียนโดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรม 

  สรุปได้วา่ องค์ประกอบของชุดกิจกรรมจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

ส าคัญ ๆ ดังนี ้1) คู่มอืส าหรับครูหรอืผูใ้ช้ชุดกิจกรรม 2) ค าชี้แจง 3) เนือ้หาสาระและสื่อ  

4) ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผล 

 4. ขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรม 

  ในการสร้างชุดกิจกรรมนัน้ต้องค านึงถึงหลักของการสร้างชุดกิจกรรม  

เพื่อความเหมาะสมและถูกหลักการ โดยมีนักการศกึษาได้อธิบายถึงหลักการสร้าง 

ชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, หน้า 97-98) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้าง

ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

    1. ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์อาจจะก าหนดเป็นหมวด

วิชาหรอืบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
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    2. ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนือ้หาวิชาออกเป็นหนว่ยการสอน 

โดยการประมาณเนื้อหาวิชาที่จะให้ครูสอน ซึ่งอาจจะก าหนดให้ได้ในหนึ่งสัปดาหห์รอืสอน

ได้หน่วยละครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 

    3. ก าหนดหัวเรื่อง ผูส้อนจะต้องถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย 

ควรใหป้ระสบการณ์อะไรแก่ผูเ้รียนบ้างแล้วก าหนดหัวข้อเรื่องออกมาเป็น 4-6 หัวเรื่อง 

    4. ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการที่ก าหนดขึ้น 

จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑท์ี่ส าคัญไว้ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้อง 

    5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง เป็นวัตถุประสงค์

ทั่วไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ต้องมเีงื่อนไขและเกณฑ์การเปลี่ยน

พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง 

    6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ซึง่เป็นแนวทางการเลือกและผลติสื่อการสอน 

    7. ก าหนดแบบประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรม

มาแลว้นักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

    8. เลือกและผลติสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์หรอืวิธีการที่ครูใช้ถือวา่

เป็นสื่อการสอนทั้งสิน้ เมื่อผลติสื่อการสอนของแตล่ะหัวเรื่องแล้ว ก็จัดสื่อการสอนเหล่านั้น

ไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องที่เตรยีมไว้ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า “ชุดกิจกรรม” 

    9. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเป็นการประกันว่า ชุดกิจกรรม

ที่สรา้งขึ้นมปีระสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑข์ึ้นล่วงหนา้ โดยค านึงถึง

หลกัการที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน

บรรลุผล 

    10. การใชชุ้ดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ สามารถน าไปใช้สอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตาม

ระดับการศกึษาโดยก าหนด 
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   Butt (1974, p. 85 อ้างถึงใน เพ็ชรัตน์ พรหมมา, 2555, หน้า 28)  

ได้เสนอหลักการสร้างชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

    1. ตอ้งก าหนดโครงร่างคราว ๆ ก่อนว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

มีวัตถุประสงค์อะไร 

    2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท า 

    3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนือ้หาที่สอดคล้องกัน 

    4. แจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมของผูเ้รียน 

    5. ก าหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมแตล่ะตอนให้เหมาะสม 

    6. ก าหนดเวลาที่จะใช้ในแต่ละตอนให้เหมาะสม 

    7. ก าหนดการประเมินว่าจะประเมินก่อนเรียนหรอืหลังเรียน 

  สรุปได้วา่การสร้างชุดกิจกรรม ผู้ผลิตชุดกิจกรรมจะต้องศึกษาเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเนือ้หาหัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล  

และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมก่อนน าไปใช้ 

 5. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

  มีนักการศกึษาได้กล่าวถึงประโยชนข์องชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

   บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542, หน้า 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

ไว้ดังนี ้ 

    1. สง่เสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ตาม

ความสามารถ ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน 

    2. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รียน

เรียนด้วยตนเองหรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย 

    3. ช่วยในการศกึษานอกระบบของโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถ

น าเอาชุดกิจกรรมไปใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 

    4. ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อม ความมั่นใจใหแ้ก่ครู 

เพราะชุดกิจกรรมผลติไว้เป็นหมวดหมู่สามารถน าไปใช้ได้ทันท ี

    5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน 

    6. ช่วยใหว้ัดผลผู้เรยีนได้ตรงตามความมุ่งหมาย 
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    7. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหา

ความรูด้้วยตนเองและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

    8. ช่วยให้ผูเ้รียนจ านวนมากได้รับความรูแ้นวเดียวกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

    9. สามารถถ่ายทอดประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    10. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วยตนเองและมสี่วนร่วมในกิจกรรม

อย่างแท้จริงจากชุดกิจกรรม 

    11. สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรูท้ี่บูรณาการเป็นอย่างด ี 

ท าให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

   สุมาลี โชติชุ่ม (2544, หน้า 29-30) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

ดังนี้ 

    1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใชค้วามสามารถของตนเองใหป้ระสบ

ความส าเร็จในการเรียน 

    2. ฝึกการตัดสินใจ การแสวงหาความรูด้้วยตนเองท าให้นักเรียน 

มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

    3. ช่วยให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนือ้และประสบการณ์ที่ซับซ้อน 

และมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ 

    4. ท าให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกของผูส้อน 

    5. สรา้งความพร้อมและความมั่นใจให้กับนักเรียน 

    6. เร้าความสนใจของนักเรียนท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 

    7. ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ในทุก ๆ ดา้น 

  จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีประโยชน์

ต่อทั้งนักเรียนและครูผูส้อน คอื นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง ฝกึการตัดสินใจ  

การแสวงหาความรู้ สรา้งความมั่นใจ สว่นครูผู้สอนก็ช่วยลดภาระการสอน ขจัดปัญหา 

การขาดแคลนครู และสามารถน าเอาชุดกิจกรรมไปใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา 
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แนวคิดเกี่ยวกับกล่องงาน 

 1. ความหมายและความส าคัญของกล่องงาน 

  กล่องงานเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูผูส้อน

ต้องศกึษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องงาน โดยมีนักการศกึษาได้ให้ความหมายและ

กล่าวถึงความส าคัญของกล่องงานไว้ ดังนี้ 

   Sue Patrick (2006, Online) ได้กล่าวว่า กล่องงานม ี2 องค์ประกอบ 

ที่ส าคัญ องค์ประกอบแรก คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้ดีที่สุด 

ส าหรับนักเรียน การน าเสนอผลงานของนักเรียน ใหน้ักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน 

และช่วยใหก้ารท างานเป็นระบบมากขึ้นดว้ย ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน

องค์ประกอบที่สอง คอื โครงสรา้งทางกายภาพของระบบกล่องท างาน จะช่วยใหก้ารสอน

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกันก็ช่วยใหค้รูจัดระเบียบการเรียนได้ดีขึน้ 

นักเรียนที่ใช้ระบบกล่องงานจะมีสมาธิมากขึ้น และประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  

ท าให้การท างานของนักเรียนส าเร็จได้ดกีว่า มีความเป็นอิสระและมุ่งเน้นการท างานมากขึ้น 

   Centering on Children (2007, p. 62 อ้างถึงใน สุนิตา คงวิจิตร, 2559, 

หน้า 30) ได้ใหค้วามหมายของ The ShoeboxTasks ไว้ว่า มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกับ 

Task Boxes คือ รูปแบบของกิจกรรมที่ง่ายที่สุด แนะน าส าหรับ ครู นักบ าบัด และผูป้กครอง

ที่เริ่มคิดที่จะสร้างวิธีการสอนและความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ผูท้ี่เรยีนรู้ว่า “จะเรียนได้

อย่างไร” ผูท้ี่บกพร่องด้านการมอง เด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรง เด็กพัฒนาการช้า และใช้ได้ดี

ในเด็กที่มพีัฒนาการปกติ ShoeboxTasks ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนออทิสตกิ 

ที่มคีวามสามารถพิเศษ เพื่อลดขอ้จ ากัดในด้านการมองตัวหนังสือที่ผิดปกติหรอืไม่ชัดเจน

ของนักเรียนออทิสติก นอกจากนั้นยังชว่ยนักเรียนใหส้ามารถจัดการเรื่องที่ยากได้ การเรียน

โดยใช้ระบบกล่องงาน เหมาะส าหรับเด็กที่มอีายุตั้งแต่ 12–30 เดือน ใช้ในรูปแบบของ

โครงสรา้งของงาน Structure Work Sessions ส่งเสริมใหน้ักเรียนมสีมาธิจดจอ่อยู่กับงาน

โดยการลดการรบกวนทางสายตาของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนท างานได้ส าเร็จได้อย่าง

อิสระเท่าที่จะท าได้ 

   Kimberly A. Henry (2005, p. 23 อา้งถึงใน กฤติกา คชปัญญา, 2561, 

หนา้ 62) กล่าวได้ว่า Task Boxes หมายถึง ชุดของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรอืเอกสาร  

เพื่อจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดระบบกล่องงาน ต้องมกีารวิเคราะหง์าน 

หรอืกิจกรรมจากง่ายไปหายาก และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
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เป็นกิจกรรมรายบุคคลที่รวบรวมกิจกรรมไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มตน้จนสิน้สุด กิจกรรมทั้งหมด 

ถูกบรรจุไว้เป็นขอบเขตและอธิบายไว้อย่างชัดเจนในถาดหรอืลิน้ชัก กล่องตะกร้า หรอืแฟ้ม 

แล้วแต่ผู้จัดท าจะเลือกใช้ แต่ละกิจกรรมแสดงให้เห็นด้วยการจัดระบบการมองและชัดเจน

ในรายละเอียด มีการให้ค าจ ากัดความของกิจกรรมอย่างชัดเจนและอธิบายให้นักเรียนรู้ 

ว่าจะท ากิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้อย่างไร  

  จากการศกึษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายของกล่องงาน คอื สื่อ 

วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้วิเคราะห์กิจกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อส่งเสริม

การท างานของนักเรียน ท าใหน้ักเรียนได้เรยีนรู้ที่จะท างานอย่างอสิระโดยผู้สอนคอยให้ 

ค าแนะน า ช่วยเหลือ 

 2. ประเภทของกล่องงาน 

  ครูผู้สอนจะน ากล่องงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับกล่องงานแตล่ะประเภทเพื่อเลือกน าไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียน  

มีนักการศกึษาได้จ าแนกประเภทของกล่องงานไว้ ดังนี้ 

   Kimberly A. Henry (2005, p. 37) ได้แบ่งประเภทของกล่องงานไว้ ดังนี้ 

    1. กล่องานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Motor Task) ได้แก่ 

     1.1 ใส่บล็อกลงในชอ่งที่เจาะรูไว้  

     1.2 ดึงไม้หนบีผ้าออกจากกล่องใส่กลับเข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้ 

     1.3 ใส่บอลลูกเล็ก ๆ เข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้ 

     1.4 ดึงบล็อกออกจากกล่องใส่กลับเข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้ 

     1.5 ดึงตุก๊ตาหมอีอกจากกล่อง 

     1.6 ใส่หมากฮอสลงในชอ่งที่เจาะรูไว้ 

     1.7 จอดรถของเล่นในจุดที่ก าหนดให้ 

     1.8 ม้วนฟิลม์ถ่ายรูปใส่กล่องฟิลม์ 

     1.9 ใส่ชิปลงในช่องที่เจาะรูไว้ 

     1.10 หยอดเหรยีญลงในกระปุกออมสิน 

     1.11 เติมหน้าตาบนตุ๊กตามันฝรั่ง 

     1.12 ต่อบล็อก 
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    2. กล่องงานที่เกี่ยวกับงานเขียน (Writing Task) ได้แก่ 

     2.1 ลากเส้น 

     2.2 ลากเส้นจับคู่ 

     2.3 สะกดชื่อเรียงตามล าดับ 

     2.4 จับคู่ตัวอักษรเพื่อสะกดค า 

     2.5 ใช้ไม้หนีบผ้าหยิบตัวอักษรเพื่อสะกดค า 

     2.6 สร้างประโยคง่าย ๆ ด้วยรูปภาพ 

     2.7 สร้างประโยคง่าย ๆ ด้วยค า 

 3. วิธีการใช้กล่องงาน 

  การใชก้ล่องงานส าหรับครูผูส้อนนั้นจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการ ดังนี้ 

   Alyssa (2016, Online) ได้กล่าวว่า การเริ่มใช้กล่องงานส าหรับครูใหม่

เพื่อให้การใชก้ล่องงานเกิดประโยชน์ มีค าแนะน าพอสังเขป ดังนี้ 

    ขั้นตอนแรก การรวบรวมวัสดุ บางสิ่งอาจต้องซื้อเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

เชน่ ฉลาก เทป เวลโครเทป ฯลฯ และบางอย่างสามารถหาในหอ้งเรียนเพื่อน ามาใช้ใหมไ่ด้ 

    ขั้นตอนที่สอง ก าหนดพื้นที่ที่จะใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ เช่น ช้ันวางของ 

มุมหรอืแมก้ระทั่งโต๊ะให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริเวณในห้องเรยีนต้องปลอดโปร่ง 

เพราะจะช่วยใหน้ักเรียนท างานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และช่วยใหน้ักเรียนฝกึ

ทักษะได้ทั่วถึง 

    ขั้นตอนที่สาม ครูจ าเป็นต้องค้นหากิจกรรมใหม่ ๆ หรือหากิจกรรม 

ที่สามารถน ามาจัดเป็นระบบกล่องงานอาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรอืเป็นสิ่งที่ค้นคว้า 

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ก็ได้  

    ขั้นตอนที่สี่ ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมใหเ้หมาะสมกับวัย 

ของนักเรียน และเมื่อนักเรียนท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จต้องมีที่ส าหรับใส่เครื่องหมาย 

“เสร็จแล้ว” เพื่อให้นักเรียนไปท ากิจกรรมต่อไป ขัน้ตอนนีค้รูสามารถตรวจสอบผลงาน 

ของนักเรียนได้ 

    ขั้นตอนที่ห้า เตรียมนักเรียนให้พร้อม เมื่อเตรียมพืน้ที่และวัสดุพร้อม

ที่จะไปจัดกิจกรรมแล้ว สิ่งส าคัญที่ครูตอ้งเตรียมคือนักเรียน 
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 4. ประโยชน์ของกล่องงาน 

  การจัดกิจกรรมการท างานอย่างอสิระส าหรับห้องเรียนการศกึษาพิเศษ 

นักเรียนจะได้รับทักษะที่เป็นอิสระและมีความรับผดิชอบ โดยเฉพาะการใชก้ิจกรรม 

กล่องงาน ได้มนีักวิชาการกล่าวว่าถึงประโยชน์ของกล่องงานไว้ ดังนี้ 

   Rachel Glassman (2019, Online) ได้กล่าวไว้ว่า กล่องงานมปีระโยชน์  

ทั้งต่อครู และนักเรียน คือ 

    1. ประโยชน์ของครู เมื่อครูจัดกิจกรรม นักเรียนจะมีความเป็นอิสระ 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย ในเวลานีจ้ะมีนักเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 

ในการท างาน นักเรียนเรียนช้า นักเรียนที่ก่อความวุ่นวาย และนักเรียนที่ตอ้งการความสนใจ

เป็นพิเศษ ดังนัน้ การใชก้ิจกรรมกล่องงานจึงเหมาะสมกับการที่ให้นักเรียนได้ใช้เวลาอสิระ 

เพื่อให้นักเรียนมีความสงบของจิตใจ เมื่อรู้วา่นักเรียนคนอื่นก าลังท างานด้วยตนเอง ฉะนั้น

กล่องงานจงึมีประโยชน์มาก 

    2. ประโยชน์นักเรียน นักเรียนชอบเพราะสามารถท างานใหเ้สร็จได้

ด้วยตัวเอง และนักเรียนมีความมั่นใจในการท ากิจกรรมของตัวเอง และเวลาท ากิจกรรม

วงกลมหรอืกลุ่มเล็ก ๆ นักเรียนตอ้งการเวลาในการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีก

กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเวลาในการท ากิจกรรมนีใ้ช้เวลา 10-15 นาที ในช่วงเริ่มต้นของการเรียน 

เพื่อค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่กิจกรรมใหม่ในหอ้งเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการพฒันาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน  

เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ในการวิจัยผูว้ิจัย

ได้ศึกษาหัวข้อ ดังตอ่ไปนี้ 

  1. ความเป็นมาของรูปแบบ 

   Simson (1972, pp. 121-126 อ้างถึงใน บุสรินทร์ พาระแพน, 2561,  

หนา้ 34) ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของซิมพ์ซัน  

เป็นรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ Psychomotor Domain และมีความเป็นมาเช่นเดียวกับ

รูปแบบการสอนของเดวีส์ ทักษะพิสัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

Taxonomy of Educational Objective ของบลูม Bloom เมื่อปี 1956 บลูม และผูร้่วมงาน 
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แหง่มหาวิทยาลัยชิคาโก้ ได้จัดกลุ่มของวัตถุประสงค์ของการศกึษาออกเป็น 3 พิสัย Domain 

แต่ไม่ได้สร้างหมวดหมูย่่อยส าหรับทักษะพิสัย ตัง้แต่ตน้จงึมีนักการศกึษาอื่น ๆ ได้สรา้งกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาทักษะพิสัยขึ้น นักการศกึษาที่ส าคัญ คือ Dave, R.H. Simpson, 

E.J. และ Harrow A.J. พร้อมดว้ยคณะท างานของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้เริ่มพัฒนา

กลุ่มวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย ในปี ค.ศ. 1964 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้

ได้สง่มอบถึงส านักงานทางการศกึษาของอเมรกิาในปี ค.ศ. 1966 และได้รับการตีพิมพ์จาก 

The ERIC Document Reproduction Service (ED 010-368) รายงานโครงการนี้ส าเร็จในปี 

ค.ศ. 1966-1967 บางสว่นตีพมิพ์ออกมาและส่งถึงครูคหเศรษฐศาสตรข์องอิลลินอยส์  

ซึ่งซิมพซ์ันได้สร้างความเข้าใจทางการแบ่งวัตถุประสงค์การศกึษาทักษะพิสัยที่มแีบบแผน 

  2. แนวคิดของรูปแบบ 

   Simpson (1972 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 242-243)  

ได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันว่า 

ทักษะเป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรยีน เป็นความสามารถ 

ในการประสานการท างานของกล้ามเนือ้หรอืร่างกาย ในการท างานที่มีความซับซ้อน  

และต้องอาศัยความสามารถในการใชก้ล้ามเนือ้หลาย ๆ ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึ้นได้

จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งตอ้งมคีวามสัมพันธ์กับความรูส้ึกที่เกิดขึน้ ทักษะปฏิบัตินี้

สามารถพัฒนาได้ดว้ยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแลว้ จะเกิดความถูกต้อง  

ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรอื 

การกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็วหรอืความราบรื่น 

ในการจัดการ 

  3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบัติหรอืท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหว

หรอืการประสานงานของกล้ามเนือ้ทั้งหลายได้อย่างด ีมีความถูกต้องและมีความช านาญ 

  4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (ทิศนา แขมมณี, 2553,  

หนา้ 242-243) 

   ขั้นที่ 1 ขัน้การรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรยีนรับรู้ในสิ่งที่จะท า โดยการให้

ผูเ้รียนสังเกตการท างานนั้นอย่างตัง้ใจ  
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   ขั้นที่ 2 ขัน้การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อ 

การท างานหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัว 

ให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณท์ี่ดตี่อ 

การที่จะท าหรอืแสดงทักษะนั้น ๆ 

   ขั้นที่ 3 ขัน้การสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ใหโ้อกาสแก่ผู้เรยีน

ในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วธิีการใหผู้เ้รียนเลียนแบบการกระท า หรอืการแสดง

ทักษะนั้น หรอือาจใช้วธิีการให้ผู้เรยีนลองผดิลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้ 

อย่างถูกต้อง 

   ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมอืกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง 

เป็นขั้นที่ช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการท าสิ่งนั้น ๆ 

   ขั้นที่ 5 ขัน้การกระท าอย่างช านาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝน 

การกระท านั้น ๆ จนผู้เรยีนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัต ิ

และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง 

   ขั้นที่ 6 ขัน้การปรับปรุงและประยุกต์ใช ้เป็นขั้นที่ชว่ยให้ผูเ้รียนปรับปรุง 

ทักษะหรอืการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึน้ และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

   ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผูเ้รียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อย่างช านาญ และสามารถประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิด

ความคิดใหม่ ๆ ในการกระท า หรอืปรับการกระท านั้นใหเ้ป็นไปตามที่ตนตอ้งการ  

  5. ผลที่ผู้เรยีนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผูเ้รียนจะสามารถกระท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ช านาญ  

ในสิ่งที่ต้องการให้ผูเ้รียนท าได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 

ความอดทนใหเ้กิดขึ้นในตัวผูเ้รียนด้วย 
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การหาประสิทธิภาพ 

 การผลิตสื่อชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน ก่อนน าไปใช้จริงจะต้องน าสื่อ 

หรอืชุดการสอนที่ผลติขึน้ไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าสื่อหรอืชุดการสอนท าให้นักเรียน

มีความรู้เพิ่มขึน้หรอืไม ่ดังนั้นผู้ผลิตชุดกิจกรรมกล่อง จ าเป็นจะต้องน าชุดกิจกรรมกล่องงาน

ไปหาคุณภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอน

ด าเนนิไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 7) ผู้วิจัยได้ศกึษา 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน ในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 

  1. ความหมายของประสิทธิภาพ 

   กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2545, หน้า 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุแล้วโดยการเทียบกับทรัพยากรที่ใชไ้ป 

   ราชบัณฑติยสถาน (2546, หน้า 667) ไดให้ความหมายของค าว่า 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน 

   บุญเลิศ อรุณพิบูล (2557, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) 

หมายถึง ผลส าเร็จที่พิจารณาในแงข่องเศรษฐศาสตร์ที่มตีัวบ่งชี ้ได้แก่ ความประหยัด  

หรอืคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ 

มีคุณภาพ ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output 

   สารานุกรมเสรี (2562, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) 

หมายถึง กระบวนการ วธิีการ หรอืการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงนิทุน และวธิีการด าเนนิการหรอื

ประกอบการ ที่มคีุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม 

การด าเนินการใด ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากร ณ ขณะนั้นดว้ยว่ามีคุณภาพและปริมาณ

เพียงใด หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นัน้ จะต้องใชใ้นปริมาณน้อย 

จงึจะเรียกได้วา่มีประสิทธิภาพ ต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ า 

ที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุด จงึจะเรียกว่า 

มีประสิทธิภาพ  

   จากความหมายข้างตน้สรุปได้วา่ ประสทิธิภาพ หมายถึง กระบวนการ 

วิธีการ ในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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  2. การหาประสิทธิภาพ 

   วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ กระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตร 

และโดยการค านวณธรรมดา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หนา้ 10-11) 

    2.1 โดยใช้สูตร กระท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

     สูตรที่ 1 E1 

E1 =  

     เมื่อ E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        คือ คะแนนจากการท าแบบฝกึหัดและ 

          หรอืการประกอบกิจกรรมการเรียน ระหว่างเรียน 

       A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝกึหัดและหรือกิจกรรม 

          การเรียน 

       N   คือ จ านวนผู้เรยีน 

     สูตรที่ 2 E2 

E2 =  

     เมื่อ E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

        คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมิน 

          หลังเรยีน 

       B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้าย 

          ของแต่ละหนว่ยประกอบด้วยผลการสอบ 

          และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย 

       N  คือ จ านวนผู้เรยีน 

     การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น กระท าได้

โดยการน าคะแนนรวมแบบฝกึปฏิบัติหรอืผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวและ

คะแนนสอบหลังเรยีน มาเข้าตารางแล้วจึงค านวณ หาค่า E1/E2 

    2.2 โดยใช้วธิีการค านวณโดยไม่ใช้สูตร 

     หากจ าสูตรไม่ได้ หรอืไม่อยากใช้สูตรผูผ้ลติสื่อหรอืชุดการสอน 

ก็สามารถใช้วธิีการค านวณธรรมดา หาค่า E1 และ E2 ได้ดว้ยวิธีการค านวณธรรมดา 
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     ส าหรับ E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝกึปฏิบัติ 

กระท าได้โดยการน าคะแนนงานทุกชิน้ของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นรอ้ยละ 

     ส าหรับค่า E2 คือ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรยีน

ของแต่ละสื่อหรือชุดการสอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนน

จากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนรอ้ย เพื่อหาค่าร้อยละ 

  3. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

   เมื่อผลิตสื่อ ชุดกิจกรรมขึ้นเป็นต้นแบบแล้วตอ้งน าสื่อ ชุดกิจกรรม 

ไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี ้(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 19-20) 

    3.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 1) เป็นการทดสอบ

ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้รียน 1-3 คน 

โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพใหจ้ับเวลา 

ในการประกอบกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนว่า หงุดหงดิ ท าหน้าฉงน  

หรอืท าท่าทางไม่เข้าใจหรอืไม่ ประเมนิการเรียนจากกระบวนการ คอืกิจกรรมหรอืภารกิจ

และงานที่มอบใหท้ าและทดสอบหลังเรยีน น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง

เกณฑต์้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น 

โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนีจ้ะได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์

มาก แตไ่ม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงมากขึ้นมาก ก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพ 

แบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60 

    3.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) เป็นการทดสอบ

ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้รียน 6-10 คน 

(คละผู้เรยีนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพใหจ้ับเวลา 

ในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเช่นกัน หลังจากทดสอบประสิทธิภาพ

ให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คอืกิจกรรมหรอืภารกิจและงานที่มอบหมาย 

ให้ท าและประเมินผลลัพธ์คือการทดสอบหลังเรยีนและงานสุดท้ายที่มอบหมายให้นักเรียน

ท าส่งก่อนสอบประจ าหน่วย ให้น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ 

ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรยีนให้ดีขึ้น 

ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนีค้ะแนนของผู้เรยีนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่า

เกณฑโ์ดยเฉลี่ยจะหา่งจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั้นคือ E1/E2 ที่ได้มคี่าประมาณ 70/70 
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    3.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) เป็นการทดสอบ 

ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้รียนทั้งช้ัน 

ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพใหจ้ับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแลว้ใหป้ระเมินการเรียนจากกระบวนการ คอื 

กิจกรรมหรอืภารกิจและงานที่มอบหมายใหท้ าและทดสอบหลังเรยีน น าคะแนนมาค านวณ 

หาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรยีนให้ดีขึ้น แล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ ากับนักเรียน 

ต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑข์ั้นต่ าปกติ 

ไม่น่าจะทดสอบประสิทธิภาพเกินสามครั้ง ดว้ยเหตุนี้ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 

จงึแทนด้วย 1 : 100 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามควรใกล้เคียงกัน 

เกณฑท์ี่ตัง้ไว้ หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ใหย้อมรับว่าสื่อหรอืชุดการสอน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้  

   หากค่าที่ได้ต่ ากว่าเกณฑม์ากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบ

ประสิทธิภาพภาคสนามซ้ าจนกว่าจะถึงเกณฑ ์จะหยุดปรับปรุงแล้วสรุปว่าชุดการสอน 

ไม่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว้หรอืจะลดเกณฑล์งไม่ได้  

   หากสูงกว่าเกณฑไ์ม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่าสื่อหรอืชุดการสอน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

   หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑเ์กิน +2.5 ให้ปรับเกณฑข์ึ้นไปอีกหนึ่งขัน้  

เชน่ ตั้งไว้ 80/80 ก็ใหป้รับขึ้นเป็น 85/85 หรอื 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบ

ประสิทธิภาพได้ 

 สรุปได้วา่ การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเป็นกระบวนการตรวจสอบ และ

พิจารณา คุณค่าของสื่อ อย่างมรีะบบก่อนน าสื่อไปใช้งานจริงในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพต่อไป ส าหรับเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน 

การสอนจะนิยมตั้งเป็นตัวเลข 3 ลักษณะ คอื 80/80 85/85 และ 90/90 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 

ธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่น ามาสร้างสื่อนั้น  
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งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล (2548, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา เรื่องการพัฒนาทักษะ

การช่วยเหลือตนเองด้านการแตง่กายส าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ผลการศกึษาพบว่า 

แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลที่ได้จัดท าขึ้น 

จ านวน 6 แผน สามารถท าใหก้รณีศกึษามีพัฒนาการหลังการเรยีนดีขึ้นในแต่ละกิจกรรม 

กรณีศกึษามีความสามารถในการปฏิบัติแตล่ะกิจกรรมอยู่ในระดับที่นา่พอใจทั้งที่บ้านและ

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแพร่ 

  จติรดา ประเสรฐินู (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องผลของการใช้

กล่องงานที่มีต่อทักษะประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กสมองพิการ ผลการศกึษา

พบว่า การใช้กล่องงานท าใหเ้ด็กสมองพิการมีพัฒนาการด้านประสานสัมพันธ์ระหว่าง 

ตากับมอืดีขึ้น ความสามารถด้านประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอืหลังการสอนด้วย 

กล่องงานของเด็กสมองพิการสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนา

ทักษะชีวติประจ าวัน ของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึก

ตามหลักการวิเคราะห์งานที่เน้นความรว่มมอืระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ผลการศกึษา

พบว่า การพัฒนาแผนกิจกรรมการฝึกทักษะชีวติประจ าวันทั้ง 3 ทักษะ เมื่อน าแผนต้นแบบ

ไปใช้ฝึกกับเด็กกลุ่มทดลองแลว้พบว่า จ าเป็นต้องยืดหยุ่น ปรับแก้ โดยการปรับเพิ่มขั้นตอน

และปรับลดขั้นตอนการวิเคราะหง์าน เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก

แตล่ะคน ผลการใชแ้ผนกิจกรรมการฝกึทักษะชีวติประจ าวันทั้ง 3 ทักษะที่ได้พัฒนาขึน้ 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์งานแบบก้าวไปข้างหน้า พบว่า เด็กกลุ่มทดลองให้มทีักษะ

ชีวติประจ าวันทั้ง 3 ทักษะ จนผ่านเกณฑร์ะดับ 4 ทุกคน คือ ท าได้ถูกต้องโดยไม่ต้อง

ช่วยเหลือ ติดตอ่กัน 3 ครั้ง แตใ่ช้เวลาและจ านวนครั้งในการฝึกไม่เท่ากัน รวมระยะเวลา 

ที่ใชใ้นการฝึกทั้งสิน้ 3-5 เดือน ทั้งนีเ้นื่องจากความแตกต่างในด้านศักยภาพของเด็ก  

  สมพร ค ามูล (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดกิจกรรม

การแต่งกาย ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองด้านการแตง่กายของ

เด็กบกพร่องทางสตปิัญญาระดับเรียนได้ อายุ 6-10 ปี ที่ระดับเชาว์ปัญญา 50-70 หลัง

การใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายใน
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ระดับดีมาก เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็ก

บกพร่องทางสตปิัญญาหลังการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมการแตง่กายสูงกว่าก่อนฝกึอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

  จ าเนียร หาญชัยภูมิ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา เรื่องผลการจัดการเรียนรู้ 

เรื่องการรอ้ยลูกปัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผลการวิจัย 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องการร้อยลูกปัด โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียนแบบปกติ

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  

  อารีย์ ศรีไพบูลย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการส่งเสริม

พัฒนาการทางสังคม เรื่องการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยโดยกิจวัตรประจ าวัน 

ในห้องเรยีน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เด็กมีการช่วยเหลอื

ตนเองได้ ดขีึน้ตามล าดับโดยสังเกตได้จากคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 3.00 และคะแนน

เฉลี่ยหลังการทดลอง 4.25 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กปฐมวัย ครูเป็นผูท้ี่มีบทบาท

ส าคัญในการสอนและแนะน าเป็นต้นแบบที่ดใีนช่วยเหลือตนเอง ดังนัน้ครูผูส้อนจงึควร 

ที่จะต้องศกึษาถึงแนวทางในการสอนปลูกฝังการช่วยเหลือตนเองของเด็ก เพื่อประโยชน์ 

ตอ่ตัวเด็ก การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สอนอย่างถูกวิธี 

ควรมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องเพื่อเกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด 

  สถาบันราชานุกูล (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อ

ทางศีรษะของผูบ้กพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ระดับรุนแรง ผลการวิจัย พบว่า 

หลังการทดลองการถอดเสื้อทางศีรษะโดยใช้มอื 2 ข้างดึงคอเสือ้ด้านหลังขึ้นมาใช้ 

จ านวนครั้งในการฝกึน้อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างสามารถถอดเสื้อได้ 100% ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุตฐิานการวิจัยที่ว่า การถอดเสือ้ทางศีรษะโดยการดึงคอเสือ้ด้านหลังขึ้นมาใช้จ านวน

ครั้งในการฝกึน้อยกว่า เนื่องจากมีการเคลื่อนไหว มอื แขน ข้อศอกที่ซับซ้อนนอ้ย 

  วิมล ตั้งตระกูลพาณิช, รณิดา เชยชุม่ และพัฒนา ชัชพงศ ์(2558, บทคัดย่อ) 

ได้ท าการศกึษา ผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองที่มตี่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ของเด็กวัยเตาะแตะ พบว่า เด็กวัยเตาะแตะก่อนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและ

ระหว่างการฝกึปฏิบัติการช่วยเหลอืตนเองในแต่ละช่วงสัปดาห์มคีะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวเิคราะห์ 
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การเปลี่ยนแปลงระหว่างชว่งสัปดาห ์พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยเฉลี่ย

รวมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จุฑารัตน์ ดวงเทียน (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา เรื่องการพัฒนาแผนการ

จัดการเรยีนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ันรว่มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เรื่องการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติท่าร าของกลุ่มทดลอง 

จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ันรว่มกับการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ปิยะนุช ทรงอภวิัฒน์กุล (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ผลการพัฒนา 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การท าความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียน 

ที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การท าความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนา่นปัญญานุกูล จังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพ 

75.24/73.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (70/70) และผลการเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือ

ตนเอง การท าความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมอื นักเรียนมทีักษะการช่วยเหลอืตนเอง  

การท าความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝกึทักษะ 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  James Russell Natasha Mauthner Sally Sharpe & Tom Tidswell (1991, 

Abstract) ได้ท าการศกึษากระบวนการการท างานเชิงกลยุทธ์ของเด็กออทิสตกิ รวมทั้ง 

กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมที่มคีวามสามารถเทียบเท่ากัน อายุ 3–4 ปี ซึ่งวัดความสามารถ 

ของพวกเขาในการท างาน ด้วยเกมการแข่งขันซึ่งผูเ้ข้าร่วมพยายามชิงช็อกโกแลต  

ในช่วงการฝกึผู้เข้าร่วมมีความสนใจเรียนรู้ โดยผูท้ดลองช้ีให้ดูในกล่องว่างและกล่อง

ส าหรับช็อกโกแลต ผูเ้ข้าร่วมจะไม่รู้จนกว่าจะค้นหากล่องที่มช็ีอกโกแลต ในขั้นตอน 

การทดสอบได้หันด้านหน้ากล่องเข้าหาเด็กเพื่อให้เขาเห็นว่ากล่องไหนเป็นกล่องเปล่า 

และกล่องไหนที่มีช็อกโกแลต เด็กดาวนซ์ินโดรม โดยทั่วไปจะชีไ้ปที่กล่องวา่งในการทดลอง

ครั้งแรก แตเ่ด็กออทิสตกิมักจะช้ีไปที่กล่องที่มช็ีอกโกแลต ส าหรับการทดลองทั้งหมด  

20 ครั้ง พบว่า ความสามารถในการท างานเชงิกลยุทธ์ของเด็กออทิสตกิ สามารถใช้กลยุทธ์

ในการท างานประสบความส าเร็จได้ ส่วนการท างานเชิงกลยุทธ์ส าหรับเด็กดาวนซ์ินโดรม

นั้นอาจจะยากเกินไปส าหรับพวกเขา 
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  Keilitz I. (1975, Abstract) ได้ศกึษาผลของการฝกึเด็กที่มคีวามบกพร่อง 

ทางสตปิัญญาระดับฝกึได้ใหม้ีทักษะการดูแลตนเองในด้านการแปรงฟันโดยใช้เทคนิค 

การสอนแบบสาธิต ประกอบไปด้วย เทคนิคการกระตุ้นเตือน โดยใช้การกระตุ้นเตอืน 

ทางกาย และการกระตุ้นเตือนทางวาจา เทคนิคการเลียนแบบ และการสาธิต และ

ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างได้แรงเสริม จากสังคมรว่มด้วย โดยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิน้ 8 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถพัฒนาทักษะและปฏิบัติการแปรงฟันได้ 

อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 

  Smith et al. (2000, Abstract) ได้ศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกสอน

ผูป้กครองเด็กที่มปีัญหาด้านพัฒนาการ โดยการแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก

ประกอบด้วย เด็กออทิสตกิ จ านวน 7 คน และเด็กพัฒนาการช้าอีก 8 คน ผู้ปกครอง 

ในกลุ่มนี้ได้รับการฝึกสอนด้วยโปรแกรมการสอนตัวต่อตัว และผูป้กครองเด็กกลุ่มที่ 2 

ประกอบด้วย เด็กออทิสติก จ านวน 7 คน และเด็กพัฒนาการล่าช้าอีก 6 คน กลุ่มนี้

ผู้ปกครองจะได้รับการฝึกสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เมื่อตดิตามไปเป็นระยะ ๆ  

ในช่วงเวลา 3-9 เดือน พบว่า ประสทิธิภาพจากการสอนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่เด็ก

ที่มพีัฒนาการช้าทั้งสองกลุ่มจะสามารถพัฒนาด้านสติปัญญา ทักษะการมอง ภาษา และ

ความสามารถทางวิชาการมากกว่าเด็กออทิสตกิ 

  Clark (2001, Abstract) ได้ศกึษาการสอนของครูในการใช้การสอนตาม

แนวคิดทฤษฎีของซิมพซ์ัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ มุ่งพัฒนาผูป้ฏิบัติงานในโรงเรียน 

พบว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ครูตอ้งเผชิญอยู่ที่ใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีของซิมพ์ซัน  

1) การจัดการกิจกรรมที่ท้าทายของนักเรียนในกลุ่มเล็ก ๆ 2) การวางแผนส าหรับโครงการ

ภายในเวลาจ ากัดของหลักสูตรที่บังคับ 3) การเผชิญกับอุปสรรคจากบรรยากาศภายใน

โรงเรียนที่มุง่เน้นการสอนโดยตรงเกี่ยวกับทักษะการเตรียมตัวสอบ 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างตน้ดังกล่าว การใช้ 

ชุดกิจกรรมกล่องงานมีสว่นช่วยในการพัฒนาความสามารถในด้าน ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวติประจ าวันของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา หรอืนักเรียน 

ที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติของซิมพซ์ัน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการท างานมากยิ่งขึน้ ดังนั้นผู้วจิัย

จึงใชแ้นวคิดการผลติชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาความสามารถการช่วยเหลือตนเอง 
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ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผูว้ิจัยได้จัดท าชุดกิจกรรมกล่องงาน จ านวน 6 กล่อง ขึน้มาเพื่อแก้ไข

ปัญหาและช่วยส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันของเด็ก 

ที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา ทั้งนี้หากกรณีศึกษาได้เรียนรูก้ับสิ่งที่ตนเองชอบแล้วย่อม

ท าให้เกิดการจดจ าและท าใหเ้กิดการเรยีนรู้ที่คงทน สามารถน าความรู้หรอืประสบการณ์

นั้นไปใช้ในการด ารงชีวิตของตัวเองตอ่ไปได้ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี ้

  1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวจิัย 

  4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมี ดังนี ้

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปญัญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดนครพนม ปกีารศึกษา 2562 อายุระหวา่ง 5-10 ปี จำนวน 38 คน  

ซึ่งรับบริการที่หน่วยบริการอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน 10 คน อำเภอธาตุพนม 

จำนวน 3 คน อำเภอเรณูนคร จำนวน 3 คน อำเภอนาแก จำนวน 1 คน อำเภอปลาปาก 

จำนวน 5 คน อำเภอท่าอุเทน จำนวน 2 คน อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 1 คน อำเภอนาหว้า 

จำนวน 6 คน อำเภอศรีสงคราม จำนวน 3 คน อำเภอนาทม จำนวน 1 คน และอำเภอ 

บ้านแพง จำนวน 3 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศนูย์การศึกษาพเิศษ 

ประจำจังหวัดนครพนม ปกีารศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น

เตรียมความพร้อม จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ทีไ่ม่ผ่านการประเมินความสามารถพืน้ฐาน (ศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม,  

2560, หน้า 12) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั 

  2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชดุกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน 

  3. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  

  ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิ 

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั มขีั้นตอน 

การดำเนนิการ ดังนี ้

   1.1 ศึกษาเอกสาร รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดทำชุดกิจกรรม 

กล่องงาน 

   1.2 ศึกษาหลักสูตรการใหบ้ริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม พทุธศักราช 2560 

   1.3 แบ่งเนื้อหาออกเป็นชุดกิจกรรมกล่องงาน จำนวน 6 ชุด  

โดยการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ดังนี้ 
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    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/สวมถุงเท้า 

    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 2 การถอด/สวมรองเท้า 

    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดมุ 

    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกง 

ที่มตีะขอและซิป 

    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น 

    ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 6 การพับผ้าเกบ็ผ้าที่พับเข้าตู้ 

   1.4 กำหนดรปูแบบ ออกแบบกิจกรรม และสร้างชุดกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน ซึง่ชุดกิจกรรมกล่องงานมีลักษณะ

เป็นชั้น ๆ ซึ่งในแต่ละชั้นจะประกอบด้วย อุปกรณใ์ช้สำหรับฝึก และคู่มือการใช้ชดุกิจกรรม

กล่องงาน  

   1.5 สร้างคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน คูม่ือชุดกิจกรรมกล่องงานแต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังนี ้

    1.5.1 คำนำ 

    1.5.2 คำชี้แจงสำหรบัผู้สอน 

    1.5.3 ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

    1.5.4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั  

    1.5.5 แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน 

 2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพ่ือสง่เสริมความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  

  แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน มีขัน้ตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

   2.1 ศึกษา วเิคราะห์ หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่

สำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560  
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   2.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและนำขัน้ตอนมาเป็นขั้นการสอน

ของแผนการสอนเฉพาะบคุคล ในการจดัการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน  

ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสอนของทิศนา แขมมณี ซ่ึงมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  

การรับรู้ ผู้เรียนรบัรู้ในส่ิงที่จะทำ ขัน้ที่ 2 การเตรียมความพร้อม ที่จะทำกิจกรรม ขั้นที่ 3 

การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขั้นที ่4 การให้ลงมือกระทำ ข้ันที่ 5 การกระทำ 

อย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุง และขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม 

   2.3 ศึกษาองค์ประกอบของแผนการสอนเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลดา้นการแพทยห์รือด้านสุขภาพ 3) ข้อมูลด้านการศึกษา 4) ข้อมูล

อื่น ๆ ท่ีจำเปน็ 5) การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

6) ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 7) คณะกรรมการจัดทำแผน และ 8) ความเห็น 

ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

   2.4 เขยีนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวนั ประกอบด้วย 10 แผน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอน 

            ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

            ในชีวิตประจำวัน 

ชุดกิจกรรม

กล่องงาน

ชุดที ่

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

จำนวน

คาบ 

ประเมินก่อนเรียน 2 

1 แผนที่ 1 เรื่องการถอดถุงเท้า ขั้นที่ 1 การรับรู้ ผู้เรยีนรับรู้ 

ในสิ่งที่จะทำ 

ขั้นที่ 2 การเตรียมความ

พรอ้ม ที่จะทำกิจกรรม 

ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้

การควบคุม  

ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ  

ขั้นที่ 5 การกระทำ 

อย่างชำนาญ  

ขั้นที่ 6 การปรับปรุง  

ขั้นที่ 7 การคดิริเร่ิม 

3 

แผนที่ 2 เรื่องการสวมถุงเท้า 3 

2 แผนที่ 3 เรื่องการถอดรองเท้านักเรยีน 3 

แผนที่ 4 เรื่องการสวมรองเท้านักเรยีน 3 

3 แผนที่ 5 เร่ืองการถอดเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 3 

แผนที่ 6 เรื่องการสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 3 

4 แผนที่ 7 เรื่องการถอดกระโปรง/กางเกง 

ที่มีตะขอและซิป 

3 

แผนที่ 8 เรื่องการสวมกระโปรง/กางเกง 

ที่มีตะขอและซิป 

3 

5 แผนที่ 9 เรื่องการถูบา้นโดยใช้ไม้ถูพื้น 6 

6 แผนที่ 10 เรื่องการพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้ 6 

ประเมินหลังเรียน 2 

รวม 40 

  

 3. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

  แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั  

มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้

   3.1 ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหาในชุดกิจกรรมกล่องงาน 

   3.2 ศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลที่เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติ 
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   3.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมกล่องงาน และครอบคลมุกับจุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม ตามเนื้อหาในชุดกิจกรรมกลอ่งงาน ซ่ึงแบบประเมินความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันนี้ ดำเนินการสร้างขึ้นมาเป็นมาตราประมาณค่า 

(Rating scale) ซึ่งรายการประเมินนี้ได้กำหนดค่าน้ำหนกัคะแนน (สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ, 2556, หน้า 34) ดังนี้ 

    5 หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง 

    4 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา 

    3 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา 

    2 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา 

    1 หมายถึง ทำไม่ได้หรือไมท่ำ  

   3.4 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองในชีวิตประจำวนัให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง  

ความสอดคล้องของเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินความสามารถ  

เพื่อนำมาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในส่วนท่ียังบกพร่อง 

   3.5 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมกล่องงาน 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั  

และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง  

และความสอดคล้องของจุดมุ่งหมาย 

   3.6 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองในชีวิตประจำวนั ทีป่รับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินและ 

ให้ข้อเสนอแนะในส่วนท่ียังบกพร่อง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

    3.6.1 ดร.พจมาน ชำนาญกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3.6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิม่ตลุง ประธานสาขาวิชา

การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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    3.6.3 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดนครพนม 

    3.6.4 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบรุีรัมย ์

    3.6.5 นางสาวฉัตรวไิล แนน่หนา ครู วทิยฐานะ ชำนาญการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

   3.7 ผู้เชี่ยวชาญประเมินชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั และแบบประเมินความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน นำผลการประเมินของผู้เชีย่วชาญมาหาค่าเฉลี่ย 

โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553, หน้า 82-83) ดังนี้ 

    เกณฑ์การประเมิน 

     ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

     ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

     ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

     ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

     ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

    การแปลความหมาย 

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัน้อยที่สุด 

    ผลการประเมนิความเหมาะสมของชุดกจิกรรมกล่องงาน โดยใชรู้ปแบบ 

การเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซนั เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการชว่ยเหลอืตนเอง

ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 แปลความหมายว่า ชุดกิจกรรม

กล่องงานที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความเหมาะสมมากที่สุด 
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    ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  

แปลความหมายว่า แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

   3.8 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติ

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนัทีป่รบัปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองแบบรายบุคคล 1 : 1 (Individual Try-out) กับนักเรียนบกพร่องทาง

สติปัญญา ศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม จำนวน 3 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

โดยผู้วิจัยนำชดุกิจกรรมกล่องงานไปทดลองกับนักเรยีนกลุม่นี้ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย  

1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดมุ และ 6) การพับผ้า

เก็บผ้าที่พับเข้าตู้ พบว่า เวลาในขั้นตอนบางขั้นตอนน้อยเกินไปทำให้นักเรียนไม่สามารถทำ

กิจกรรมไดท้ันเวลา และไม่เกิดความชำนาญในการทำกิจกรรม 

   3.9 นำชดุกจิกรรมกล่องงาน โดยใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติ

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั ที่ปรับปรุง

แก้ไขในเรื่องของคำผิด และเวลาแต่ละขัน้ตอนการสอน แล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

กับกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยจริงต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวนั ของนักเรยีน 

ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานทีส่อนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิ 

ของซิมพ์ซัน จำนวน 6 ชุด โดยประเมินนักเรียนเปน็รายบุคคล 

  2. ดำเนินการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

โดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบตั ิ

ของซมิพ์ซนั ปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 ชุด ใช้เวลา 40 คาบ ผู้สอนสังเกตการร่วมกิจกรรม 

และเก็บผลคะแนนระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน 
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  3. เมื่อสอนนักเรียนกลุ่มตวัอย่างครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องแล้ว ผู้วิจัย

ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันหลังเรียนเป็นรายบุคคล  

โดยแบ่งประเมินทีละชุดกิจกรรมกล่องงาน ซึ่งใช้ชุดกิจกรรมและแบบประเมินชดุเดียวกับ

ก่อนเรียน บันทึกผลการประเมินในแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน  

  4. นำข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน มาวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

   1.1 วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  

ตามเกณฑ ์75/75  

   1.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน ระหว่างกอ่นเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถติิ Wilcoxon Sign Rank Test 

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูจากการสังเกต  

สัมภาษณแ์ล้วนำมาเขยีนเป็นความเรียงในประเด็นต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน 
  สถิติพื้นฐานทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถติิตามการใช้ของ บุญชม 

ศรีสะอาด (2553, หน้า 122-124) ได้แก ่ 

   1.1 ร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถี่ หรือจำนวน 

ทีต่้องการกับความถี่หรือจำนวนทั้งหมดที่เทียบเปน็ 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้  
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P  =   × 100 

    เมื่อ p แทน ร้อยละ 

      f แทน ความถี่ของคะแนนที่ต้องการแปลงให้เปน็ร้อยละ 

      n แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 

   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) สามารถคำนวณจากสูตรต่อไปนี้ 

  =   

    เมื่อ   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    เมื่อ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    เมื่อ N  แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 

   1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นสตูรทีใ่ช้เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเบีย่งเบนมาตรฐานก่อนสอนและหลังสอน สามารถคำนวณได้จาก

สูตรต่อไปนี้ 

S.D.  =  

    เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 

      2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

      N  แทน จำนวนข้อมูลหรือคะแนนทั้งหมด 

 2. สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย 

  สถิติตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือวิจัย ได้แก ่

   2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน โดยวิธีของโรวเินลลี (Rovinelli) และอาร์เค แฮมเบิลตัน  

(R.K. Hambleton) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 63) 

IOC  =   

    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ับเนื้อหา 

       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

      N  แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
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 3. สถิติตรวจสอบสมมติฐาน 

  3.1 การวเิคราะห์เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซนั โดยใช้สูตร E1/E2 ซึ่ง E1 เป็นประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (เผชิญ กิจระการ, 2544, หน้า 44) 

สามารถคำนวณจากสตูรต่อไปนี้ 

E1 =  

   เมื่อ E1 แทน ประสทิธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมกล่องงาน 

     แทน คะแนนรวมของแบบประเมินความสามารถย่อยทุกชุด 

        ของนักเรียนทั้งหมด 

    A  แทน คะแนนเต็มของแบบประเมินความสามารถทุกชุดรวมกัน 

    N  แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

E2 =  

   เมื่อ E2  แทน ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมกล่องงาน 

      แทน คะแนนรวมของแบบประเมินความสามารถหลงัเรียน 

         ของนักเรียนทั้งหมด 

     A  แทน คะแนนเต็มของแบบประเมินความสามารถหลงัเรียน 

     N  แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

  3.2 การเปรียบเทียบความสามารถการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ 

การปฏิบตัิของซมิพ์ซัน โดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริก ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test  มห
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา  

ผู้วิจัยได้เสนอตามลำดับดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2. ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกันในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัไดก้ำหนด

สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ 

  N  แทน จำนวนนักเรียนในกลุม่ตัวอย่าง 

  p  แทน ร้อยละ 

    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  E1  แทน ประสทิธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา คิดจากคะแนน 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้จากแบบประเมินความสามารถ 

หลังเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด 

  E2  แทน ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กบกพร่องทางสติปญัญา คิดจากคะแนน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไดจ้ากแบบประเมนิความสามารถ 

หลังการทดลองสิ้นสุดลง 

  **  แทน การมีนยัสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัย ไดน้ำเสนอลำดับขัน้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามลำดับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันี้ 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นำเสนอตามลำดับ 

ของความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

   1.1 การวเิคราะห์หาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบ

การเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซนั เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการชว่ยเหลอืตนเอง

ในชวีติประจำวัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา ใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

   1.2 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวนั

ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคณุภาพ ดำเนินการโดยผู้วิจัยทำการสังเกตผู้เรียน  

และสัมภาษณ์ ครู ผูป้กครอง ที่รับผิดชอบนักเรียนกลุม่ตัวอย่างในขณะที่เรียนดว้ยชดุกิจกรรม

กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  1.1 หาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏบิัติของซมิพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

   ผู้วิจัยได้นำชดุกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซมิพ์ซนั จำนวน 6 ชุด ไปใช้กับนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทาง

สติปัญญาเรยีน ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน รวมเวลาเรียน 40 คาบ แลว้เก็บขอ้มูลจากคะแนนทดสอบ

การปฏิบตัิ นำมาวิเคราะหป์ระสทิธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน ปรากฏดังรายละเอียด ในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหห์าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรม 

            กลอ่งงาน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริม 

            ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียนบกพร่อง 

            ทางสติปัญญา 

คนที่ 
ชุดที ่1 

(5) 

ชุดที ่2 

(5) 

ชุดที ่3 

(5) 

ชุดที ่4 

(5) 

ชุดที ่5 

(5) 

ชุดที่ 6 

(5) 

คะแนนรวมทุกชุด 

(30) 

1 4 4 4 4 5 5  

2 5 5 5 5 4 5 

3 5 4 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 3 3 4 4 

X  4.60 4.40 4.20 4.40 4.60 4.80 27 

S.D. 0.55 0.55 0.84 0.89 0.55 0.45 3.08 

รอ้ยละ 92.00 88.00 84.00 88.00 92.00 96.00 90.00 (E1) 

 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีเ่รียนด้วยชดุกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา มีคะแนน

เฉลี่ยจากการประเมินความสามารถหลังเรียนประจำชดุกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด 

เท่ากับ 27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.08 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 90.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมกล่องงานที่พัฒนาขึ้น มปีระสทิธิภาพ

กระบวนการสูงกว่าเกณฑท์ี่กำหนดไว้ 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหห์าค่าประสิทธิภาพผลลัพธ ์(E2) ของชุดกิจกรรมกล่องงาน  

            โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริม 

            ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียนบกพร่อง 

            ทางสติปัญญา 

การประเมินความสามารถ n คะแนนเต็ม 
X  S.D. ร้อยละ (E2) 

หลังเรียน (Post-test) 5 30 27.60 3.36 92.00 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาคา่ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  

โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรยีนกลุม่ตัวอย่างทีไ่ด้จากการประเมินความสามารถ

หลังการทดลองเสร็จสิ้น คะแนนเฉล่ียเทา่กับ 27.60 มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ 3.36 

คิดเป็นร้อยละ 92.00 

   ผลการวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา คะแนนที่ไดจ้ากการประเมนิ

ความสามารถหลังเรียนประจำชุดกิจกรรมกล่องงานทั้ง 6 ชุด (E1) และคะแนนที่ได้จาก 

การประเมินความสามารถหลังการทดลองเสร็จสิ้น (E2) ได้ผลดังตาราง 4 

ตาราง 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์ 

การประเมินความสามารถ n คะแนนเต็ม X  S.D. รอ้ยละ (E1/E2) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 5 30 27.00 3.08 90.00 

ประสิทธิภาพผลลัพธ ์(E2) 5 30 27.60 3.36 92.00 

 

 จากตาราง 4 การจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มคี่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

90.00/92.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ั้งไว ้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 
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  1.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน วิเคราะห์โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Sign Rank Test 

   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนก่อนและหลงัทีเ่รียนด้วยชดุกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ปรากฏดังรายละเอียด ในตาราง 5 

ตาราง 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั 

            ของนักเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

            การเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซันโดยสถิติพื้นฐาน 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
X  S.D.  

ก่อนเรียน 5 30 12.80 2.95 

หลังเรียน 5 30 27.60 3.36 

 

 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีเ่รียนด้วยชดุกิจกรรมกล่องงาน 

ก่อนและหลัง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน มีคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเรียน เท่ากับ 12.80 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน เท่ากับ 27.60 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยท่ีการกระจายของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คือ 

2.95 กับ 3.36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา หลังเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั  

มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติ

นอนพาราเมตริก ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test ได้ผลดังตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั 

            ของนักเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

            การเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซันโดยใช้สถติินอนพาราเมตริก  

            ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test (สำราญ กำจัดภยั, 2562, หน้า 506) 

อันดับของผลต่าง  

(หลังฝกึ-ก่อนฝึก) 
n 

ผลรวมอันดับ 

(Sum of ranks) 

ค่าเฉลี่ยอันดับ 

(Mean rank) 

ค่าสถิต ิ

T 

อันดับที่เป็นลบ 0 0 0 0* 

อันดับที่เป็นบวก 5 15 3.00 

ไม่จัดอันดับ (ผลต่างเป็นศูนย์) 0 - - 

รวม 5 - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่าวิกฤต T.05 (1-tailed), 5 = 0 

 จากตาราง 6 พบว่า เนื่องจากค่า T จากการคำนวณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าวิกฤตของ T ดังนั้นผลการทดสอบจึงปฏิเสธสมมุติฐานกลาง (H0) และยอมรับสมมุติฐาน

ทางเลือก (H1) จึงสรุปได้ว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนัหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดำเนินการโดยการสังเกต และสรุป

วิเคราะห์ข้อมลู จากการปฏิบตัิกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่เรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั สำหรับนักเรียน

บกพร่องทางสติปัญญา สามารถนำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

    ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลอืตนเองในชวีิตประจำวนั สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสตปิัญญา เป็นกจิกรรม

การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  

โดยมีลำดับขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน สามารถลงมอืปฏิบัติกิจกรรมได้ 
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อย่างมรีะบบ จากการสังเกตและสมัภาษณ์พบว่า นักเรยีนมีความสุขในการเรยีน ทำกิจกรรม

อย่างสนุกสนาน สนใจและตั้งใจในการทำกิจกรรม อยากเรียนรู้ตลอดเวลา ดังคำสัมภาษณ์

ของนักเรียน ดังนี ้

     “ชอบ เมื่อไหร่จะได้เรียนกับครูอีก”  

(เด็กชาย ก นามสมมตุิ, สมัภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562)  

     “ครูจะมาสอนอีกไหม”  

(เด็กชาย ข นามสมมตุิ, สมัภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562) 

     “ครูมาสอนอีกนะ”  

(เด็กชาย ค นามสมมตุิ, สมัภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562) 

   2.2 การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

    ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบิัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวนั

ด้วยตนเองได้ ดังคำสัมภาษณ์ของผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

     “เดี๋ยวนี้แม่กใ็ห้เขาใส่ชุดนักเรียนเอง เขาก็ทำได้มากกว่าแต่ก่อน”  

(นาย จ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562) 

     “แต่ก่อนจะไม่ยอมทำอะไร เดี๋ยวนี้ดีขึ้น”  

(นาย พ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562) 

     “รู้จักช่วยแมก่วดบ้าน ถูบ้าน แม่กป็ล่อยให้เขาทำเอง  

แล้วค่อยทำซำ้อีกครั้ง”  

(นาง บ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562) 

     “รู้จักช่วยงานที่บ้าน อยากแต่งตัวมาโรงเรียนเอง”  

(นาย ส นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562) 

     “ให้เขาทำกิจวัตรประจำวันเอง เช่น แต่งตัว อาบน้ำ เป็นต้น”  

(นาย อ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวติประจ าวัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ซึ่งผูว้ิจัยน าเสนอตามล าดับ 

ต่อไปนี ้

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมติฐานของการวิจัย 

  3. ขอบเขตของการวิจัย 

  4. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6. การวเิคราะหข์้อมูล 

  7. สรุปผล 

  8. อภิปรายผล 

  9. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซิมพซ์ัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ าวัน  

ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวัน

ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มคีวามสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดนครพนม ปีการศกึษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 38 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ศูนย์การศกึษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดนครพนม ปีการศกึษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

เตรียมความพร้อม จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ที่ไม่ผา่นการประเมินความสามารถพืน้ฐาน (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม,  

2560, หนา้ 12) 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

  2.1 ตัวแปรอิสระ คอื การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

   2.2.1 ประสทิธิภาพชุดกิจกรรมกล่อง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 

   2.2.2 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวัน 
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 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวัน  

ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

   3.1 การถอด/สวมถุงเท้า 

   3.2 การถอด/สวมรองเท้า 

   3.3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 

   3.4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มตีะขอและซิป 

   3.5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น 

   3.6 การพับผ้าเก็บผา้ที่พับเข้าตู้ 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง 

  ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 

2562 รวมเวลาทั้งสิน้ 40 คาบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–เดือนตุลาคม (รวมเวลาประเมิน 

ก่อนเรียนและหลังเรยีน) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมอืที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นม ีดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน จ านวน 6 ชุด และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ใช้เวลาเรยีน 40 คาบ  

โดยการพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

ประเมินตามองคป์ระกอบ 4 รายการ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมกล่องงาน คู่มอืการใช้ชุด

กิจกรรมกล่อง แผนการสอนเฉพาะบุคคล และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองในชีวติประจ าวัน ได้ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.53 นั่นคือ คุณภาพของชุดกิจกรรม 

กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน อยู่ในระดับเหมาะสม

มากที่สุด 
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  2. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน โดยการพิจารณาตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินตามองค์ประกอบ 3 รายการ 

ประกอบด้วย ค าชีแ้จง วิธีการให้คะแนน และบันทึกคะแนน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 

นั่นคือ คุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

นครพนม จ านวน 5 คน โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน ของนักเรียน 

ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน จ านวน 6 ชุด โดยประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  2. ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง โดยใช้ 

ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติของซิมพ์ซัน  

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 ชุด ใช้เวลา 40 คาบ ผูส้อนสังเกตการร่วมกิจกรรม  

และเก็บผลคะแนนระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน 

  3. เมื่อสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องแล้ว  

ผูว้ิจัยประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประวันหลังเรยีนเป็นรายบุคคล 

โดยแบ่งประเมินทีละชุดกิจกรรมกล่อง ซึ่งใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานชุดเดียวกับก่อนเรียน 

บันทึกผลการประเมินในแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน  

  4. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง 

ในชีวติประจ าวัน มาวิเคราะหข์้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะหข์้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา โดยหาความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบประเมินความสามารถหลังเรียน

แตล่ะชุดกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จาก

แบบประเมินความสามารถหลังการทดลองสิ้นสุดลง โดยการหาค่า E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 75/75  

  2. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวติประจ าวัน โดยใช้สถิต ิWilcoxon Sign Rank Test 

สรุปผล 

 จากการด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา สามารถสรุปผลการท าวิจัย

ได้ดังนี ้

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/92.00 สูงกว่าเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75  

  2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวันของนักเรียน  

ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซิมพซ์ัน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ 

ประจ าวัน ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสตปิัญญา ได้ผลการวิจัยพร้อมอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. จากการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชวีิตประจ าวันส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

90.00/92.00 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันระหว่างเรียนของแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน  

คิดเป็นร้อยละ 90.00 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองในชวีิตประจ าวันหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์

75/75 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

และผ่านการตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการปรึกษาวิทยานพินธ์ 

และผูเ้ช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษจนได้ประสทิธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งชุดกิจกรรม

กล่องงาน มีขัน้ตอนการท ากิจกรรมชันเจน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จได้

ด้วยตนเอง จากการสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ 

อย่างสนุกสนาน ท ากิจกรรมด้วยความมั่นใจ และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของซิมพ์ซัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีขั้นสอนอย่างเป็นระบบเหมาะสม 

กับการสอนที่มีการปฏิบัติ ดังที่ Kimberly A. Henry (2005, p. 23) กล่าวได้ว่า กล่องงาน 

(Task Boxes) เป็นชุดสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดระบบกล่องงาน  

ต้องมีการวิเคราะห์งานจากง่ายไปหายาก นักเรียนรู้ว่างานจะเสร็จได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมทั้งหมด

ในกล่องงานถูกน ามาใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรลดา ประเสริฐนู (2550, หน้า 68) 

ทีไ่ด้ศกึษาผลของการใชก้ล่องงานที่มีตอ่ทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างมอืกับตา 

ของเด็กสมองพกิาร ผลการวิจัยพบว่าผลคะแนนจากการทดสอบด้านสหสัมพันธ์ระหว่าง

มอืกับตาของเด็กสมองพิการเป็นรายบุคคลภายหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กล่องงาน 

มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2553, หนา้ 

242-243) ได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
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ของซิมพ์ซันว่าทักษะเป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผูเ้รียน  

เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนือ้หรอืร่างกายในการท างาน  

ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึน้  

  2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน ของนักเรียน  

ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของซิมพ์ซัน พบว่า นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนีเ้พราะ ชุดกิจกรรม

กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เน้นให้นักเรียนได้ลง

มอืปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนจนเกิดทักษะ สามารถท ากิจกรรมได้โดยอัตโนมัต ิ 

ซึ่งแตล่ะขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติตลอดจนการปฏิบัติของครู การเสรมิแรง ท าให้นักเรียน

เรียนรู้ดว้ยความสุข สง่ผลใหน้ักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ได้จริง จึงสง่ผลใหน้ักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ าวันสูงขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับ Keilitz I. (1975, Abstract) ได้ศกึษาผลของการฝกึเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางสตปิัญญาระดับฝกึได้ใหม้ีทักษะการดูแลตนเองในด้านการแปรงฟันโดยใช้เทคนิค 

การสอนแบบสาธิต โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย และการกระตุ้นเตือนทางวาจา เทคนิค

การเลียนแบบ และการสาธิต ก าหนดใหก้ลุ่มตัวอย่างได้แรงเสริม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดสามารถพัฒนาทักษะและปฏิบัติการแปรงฟันได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน สอดคล้อง

กับ จ าเนียร หาญชัยภูมิ (2557, หน้า 70) ได้ศกึษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการร้อยลูกปัด 

กลุ่มสาระศลิปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน พบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการปฏิบัติงาน

เรื่องการรอ้ยลูกปัด กลุ่มสาระศลิปะส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ันสูงกว่าการเรียน

แบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลอืตนเอง การท าความสะอาด 

เครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา พบว่า ประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมการท าความสะอาดเครื่องแตง่กายด้วยมอื ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางสตปิัญญา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  
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มปีระสิทธิภาพ 75.24/73.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (70/70) และผลการเปรียบเทียบ

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การท าความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ นักเรียนมทีักษะ 

การช่วยเหลือตนเอง การท าความสะอาดเครื่องแตง่กายด้วยมอื หลังการฝึกสูงกว่า 

ก่อนการฝึกทักษะ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

   1.1 ครูที่จะน าชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ไปใช้ควรศกึษาแนวคิด และการจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ 

   1.2 จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่า

ควรที่จะเพิ่มเวลาในขั้นตอนที่ 4 การให้ลงมอืกระท า และขั้นที่ 5 การกระท าอย่างช านาญ 

เพื่อให้นักเรียนได้มเีวลาลงมอืปฏิบัติจริงได้มากยิ่งขึน้ 

  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรหรอืบทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน เพื่อให้ครูหรอืผูป้กครองได้ใชเ้ป็นแนวทาง 

ในการเสริมสร้างความสามารถให้กับนักเรียน 

   2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันกับระดับช้ันอื่น ๆ หรือน าไปใช้กับกลุ่มความพิการอื่น ๆ  

   2.3 ควรศกึษาวิจัย ตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน่ ความคงทนในการเรียนรู้ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัยการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรยีนบกพร่องทางสติปัญญา  

จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

  1. ดร.พจมาน ชำนาญกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ น่ิมตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

  3. นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

นครพนม 

  4. นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรมัย ์

  5. นางสาวฉตัรวิไล แน่นหนา คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
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ตัวอยา่งชุดกิจกรรมกล่องงาน 
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ภาพประกอบ 2 ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/การสวมถงุเท้า 

ชั้นที่ 2 ถุงเท้านักเรียน 

ชั้นที่ 3 ถุงเทา้ลูกเสือ 

ชั้นที่ 1 ถุงเท้าหุ้มข้อ 

ชั้นที่4 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม

กล่องงานที ่1 เรื่องการถอด/

การสวมถุงเท้า 
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ตัวอยา่งคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า 

ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนประกอบของคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

 คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมกล่องงานโดยใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบตัิ

ของซิมพ์ซัน เรื่อง การถอด/การสวมถงุเท้า ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

  1. คำนำ 

  2. คำชี้แจงสำหรับผู้สอน 

  3. กล่องงานการถอด/การสวมถุงเท้า 

  4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)  

โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า 

  5. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

การถอด/การสวมถุงเท้า 
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คำนำ 

 คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบตัิ

ของซิมพ์ซันนี ้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ 

การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั ประกอบด้วย คำชี้แจงสำหรับผู้สอน แผนการสอน

เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน กล่องงาน แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้สอนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพ่ือจะสามารถจัดการเรียน 

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังที่กำหนดไว ้และเพื่อให้

ผู้สอนนำชุดกิจกรรมกล่องงานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 ผู้จัดทำหวงัเปน็อย่างย่ิงว่า คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมกล่องงานนี้จะกอ่ให้เกิด

ประโยชนใ์นการนำไปใชใ้นการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



134 

 

คำชี้แจงสำหรับ 

 ข้อปฏิบัตใินการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของซมิพ์ซัน เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า ผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี ้

  ขั้นเตรียมกอ่นสอน 

   1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน  

การจัดชั้นเรียน การเตรียมสื่อการสอน และแผนการสอนเฉพาะบคุคล (Individual 

Implementation Plan : IIP) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั  

   2. ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนต้องเตรียม 

ชุดกิจกรรมกล่องงานการถอด/การสวมถุงเท้าให้เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย ถุงเท้าหุ้มข้อ 

ถุงเท้านักเรียน ถงุเท้าลูกเสือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม โดยการตรวจสอบว่าส่ือ วัสดุ 

อุปกรณ์ในกลอ่งงานครบหรือไม ่

  ขั้นสอน 

   4. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ตามรปูแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงันี้ 

    4.1 ขั้นที่ 1 การรบัรู้ 

    4.2 ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม 

    4.3 ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม 

    4.4 ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ 

    4.5 ขั้นที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ 

    4.6 ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกตใ์ช้ 
    4.7 ขั้นที่ 7 การคิดริเริม่ 

   5. ขณะที่นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม ผู้สอนต้องตรวจดูการทำงาน 

ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดหากนักเรียนมีปัญหา ผู้สอนควรเข้าไปชี้แนะ ช่วยเหลือ  

ให้แรงเสริมเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ 

   6. การประเมินความสามารถของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เรื่องการถอด/การสวมถุงเท้า 

หลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครบ 6 คาบ และบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมิน

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนัการถอด/การสวมถุงเท้า 
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  ขั้นหลังสอน 

   7.เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้นักเรียน

ร่วมเก็บสื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/การสวมถุงเท้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นที่ 2 ถุงเท้านักเรียน 

ชั้นที่ 3 ถุงเทา้ลูกเสือ 

ชั้นที่ 1 ถุงเท้าหุ้มข้อ 

ชั้นที่ 4 คูม่ือการใช้ชุดกิจกรรม

กล่องงานที่ 1 เรื่อง การถอด/

การสวมถุงเท้า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 

ทักษะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั  เรื่อง การถอดถงุเท้า 

ระดับชั้น เตรียมความพร้อม 

แผนที่ 1 วันที่เริ่มใช้แผน  .............................   วันที่สิ้นสุดแผน .............................. 

เวลา 3 คาบ คาบละ 30 นาที    ครูผู้สอน  นายอทิธิพัทธ ์ น้อยภธูร 

 

เนื้อหา 

 การถอดถงุเท้า 

จุดประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถอดถุงเท้าได้ด้วยตนเอง 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู ้(คาบที่ 1) 

   - ผู้สอนกล่าวทักทายสวัสดีผู้เรียน ให้ผู้เรียนหนัสบตา และแสดง 

การทกัทายสวสัดีตอบกับผู้สอน จากนั้นผู้สอนแนะนำกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติทราบ  

ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถอดถุงเท้า 

  ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม 

   - ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนว่าพร้อมที่จะได้รับการฝึกหรือยัง  

ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมผู้สอนอาจปรบัพฤติกรรมให้ผู้เรียนพร้อมก่อน เช่น เกมการศึกษา 

การนั่งสมาธิ การร้องเพลง เปน็ต้น เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะฝกึ 

   - ผู้สอนแนะนำส่วนประกอบของถุงเท้า เช่น ถุงเท้าด้านนอก-ใน  

ถุงเท้าขา้งซา้ย-ขวา ขอบถุงเท้า สน้ถุงเทา้ ปลายถุงเท้า เป็นต้น ให้ผูเ้รียนรูจ้ักส่วนประกอบ

ของถุงเท้า 
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   - ผู้สอนจัดท่านั่งให้ผู้เรียนเพื่อพร้อมกับการฝกึ คือ นั่งกับพืน้ 

ในท่าชันเข่าทั้งสองขึน้ 

  ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม 

   - ผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียนทั้ง 2 ข้าง ผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนถอดถงุเท้า 

ทั้ง 2 ข้างด้วยตนเอง ผู้สอนให้ผู้เรียนลองผิดลองถูกเอง 

   - ผู้สอนสาธิตการถอดถุงเท้าทีละข้างให้ผู้เรียนดู คือ ใช้มือทั้ง 2 ข้าง 

จับที่ขอบถุงเท้า สอดหัวมือมือทั้ง 2 ข้าง เข้าไปในขอบถุงเท้า แล้วดึงขอบถุงเท้าลงมา 

ที่สน้เท้าและยกส้นเท้าขึ้นพร้อมดึงถุงเท้าออก สาธิตจนครบทั้ง 2 ข้าง จากนั้นให้ผู้เรียน

ปฏิบัติตาม หรือทำพร้อมกับผู้สอน จนผู้เรียนสามารถทำได้ถูกต้อง 

   - ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ผู้สอนสาธิตซ้ำอกีครั้งและ 

ให้ผู้เรียนทำไปพร้อมกับผูส้อน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทำ (คาบที่ 2) 

   - ผู้สอนนำชดุกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าที่เตรียมไว้มาให้ผู้เรียน 

ได้ฝึก ภายในกล่องงานประกอบไปด้วยถุงเท้าหุ้มข้อ ถุงเท้านักเรียน และถุงเท้าลูกเสือ 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งในท่านั่งกบัพื้นชนัเข่าทั้งสองขึ้น 

   - ผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียน จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติการถอดถงุเท้า 

ทีละชนิดจนครบทั้งสามชนดิ ตามขั้นตอนในขั้นที่ 3 โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ และแนะนำ 

พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง 

หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนฝึกถอดถุงเท้าชนิดไหนเสรจ็แล้วให้นำป้ายออกไปใส่ในกล่อง 

ที่มีคำว่า “เสร็จแล้ว” จนครบทุกชนิด 

  ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ 

   - ผู้สอนให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตักิารถอดถุงเท้าโดยผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผูเ้รียน 

และให้ผู้เรียนฝึกถอดถงุเท้าทีละชนิดด้วยตนเอง ซ้ำ ๆ จนผู้เรียนสามารถถอดถุงเท้า 

ได้ถกูต้อง 

  ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (คาบที ่3) 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตกิารถอดถงุเท้าให้เพื่อน โดยผู้สอนสวมถุงเท้า

ให้เพื่อน และให้ผู้เรียนถอดถุงเท้าให้เพื่อน ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
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   - ผู้สอนกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน เช่น ถ้าผู้เรียนจะไปโรงเรียน

ผู้เรียนจะเลือกถุงเท้าคู่ไหน เป็นต้น ให้ผู้เรียนเลือกถุงเท้าทีต่รงกับสถานการณ์ที่ผู้สอน

กำหนดให้ จากนั้นผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการถอดถุงเท้าด้วยตนเอง 

  ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม 

   - ผู้สอนนำถุงเท้าท่ีมีลกัษณะเหมือนกับถุงมือมาสวมให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียน

ฝึกการถอดถงุเท้า ซึ่งเปน็ถุงเท้าท่ีไม่ได้อยู่ในกล่องงาน โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ  

และตรวจสอบความถกูต้อง 

 2. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล 

  ผู้สอนประเมนิความสามารถผู้เรียน หลงัจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เสร็จทีละคนโดยการทดสอบการปฏบิัติชดุกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าด้วยตนเอง 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน (ทำได้โดยใช้การกระตุ้น 

เตือนทางวาจา) ขึ้นไปถือว่า ผ่าน 

เทคนิค/วิธีการสอน 

 - รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน มี 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1  

การรับรู้ ขั้นที ่2 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขัน้ที่ 4 

การให้ลงมือกระทำ ขั้นท่ี 5 การกระทำอย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกตใ์ช้ 

ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม 

 - การสาธิต การช่วยเหลือ การกระตุ้นเตือน เช่น จบัมือทำ ทำตามผู้สอน 

บอกหรือชี้แนะด้วยวาจา  

 - การให้แรงเสริมเมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือหรือสามารถทำได้ เชน่ คำชมเชย  

ดีมาก ดีเยี่ยม เก่งจังเลย ให้รางวัล เบี้ยอรรถกร 

สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการ 

 - ชุดกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้า ประกอบด้วย 

 - ถุงเท้าหุม้ข้อ 

 - ถุงเท้านักเรยีน 

 - ถุงเท้าลกูเสือ 

 - ถุงเท้าทีม่ีลักษณะเหมือนกับถงุมือ 
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การวัดและประเมินผล 

 วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏบิัต ิ

 เครื่องมือ – แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั 

การถอดถงุเท้า 

 เกณฑ์การประเมินผล 

  ระดับ 5 คะแนน  หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง 

  ระดับ 4 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา 

  ระดับ 3 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทาง 

และวาจา 

  ระดับ 2 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง

และวาจา 

  ระดับ 1 คะแนน  หมายถึง ทำไมไ่ด้ หรือไมท่ำ  

ความเห็นผูบ้ริหาร/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

  ลงชื่อ.............................................. 

  (นายสุพจน์ ชะพินใจ) 

  ผู้อำนวยการ 
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บันทึกการสอน 

 1. พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไป

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 2. ผลการประเมินการถอดถุงเท้า 

ระดับคะแนนที่ได ้ จำนวนนักเรียน ร้อยละ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 สรุป................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 ปัญหาและอปุสรรค....................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ................................................ 

(นายอิทธิพทัธ ์น้อยภธูร) 

ผู้บันทึก 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 

ทักษะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั  เรื่อง การสวมถุงเท้า 

ระดับชั้น เตรียมความพร้อม 

แผนที่ 2 วันที่เริ่มใช้แผน  .............................   วันที่สิ้นสุดแผน .............................. 

เวลา 3 คาบ  คาบละ 30 นาที   ครูผู้สอน  นายอทิธิพัทธ ์น้อยภูธร 

 

เนื้อหา 

 การสวมถุงเท้า 

จุดประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสวมถุงเท้าได้ดว้ยตนเอง 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (คาบที่ 1) 

   - ผู้สอนกล่าวทักทายสวัสดีผู้เรียน ให้ผู้เรียนหนัสบตาและแสดง 

การทกัทายสวัสดีตอบกับผูส้อน จากนั้นผู้สอนแนะนำกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติทราบ  

ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสวมถุงเท้า 

  ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม 

   - ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนว่าพร้อมที่จะได้รับการฝึกหรือยัง  

ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมผู้สอนอาจปรบัพฤติกรรมให้ผู้เรียนพร้อมก่อน เช่น เกมการศึกษา 

การนั่งสมาธิ การร้องเพลง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะฝกึ 

   - ผู้สอนแนะนำส่วนประกอบของถุงเท้า เช่น ถุงเท้าด้านนอก-ใน  

ถุงเท้าขา้งซา้ย-ขวา ขอบถุงเท้า สน้ถุงเทา้ ปลายถุงเท้า เป็นต้น ให้ผูเ้รียนรูจ้ักส่วนประกอบ

ของถุงเท้า 
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   - ผู้สอนจัดท่านั่งให้ผู้เรียนเพื่อพร้อมกับการฝกึ คือ นั่งกับพืน้ 

ในท่าชันเข่าทั้งสองขึน้ 

  ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม 

   - ผู้สอนทบทวนการถอดถงุเท้าให้ผู้เรียน โดยการสวมถุงเท้าให้ผู้เรียน 

ทั้ง 2 ข้าง ผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนถอดถุงเท้าทั้ง 2 ข้างด้วยตนเอง ผู้สอนคอยตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

   - ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนสวมถุงเท้าโดยผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนดู คือ พบัขอบ 

ถุงเท้าลงมาครึ่งหน่ึงแล้วจบัดึงขอบถุงเท้าใหก้ว้างออกแล้วสวมปลายเท้าเข้าไปดึงขึ้นจน

ผ่านส้นเท้าและสุดความยาวของถุงเท้าจัดมุมถุงเท้าให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบตัิตาม 

หรือทำพร้อมกับผู้สอน จนผู้เรียนสามารถทำได้ถูกต้อง 

   - ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ผู้สอนสาธิตซ้ำอกีครั้ง 

และให้ผู้เรียนทำไปพร้อมกับผู้สอน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทำ (คาบที่ 2) 

   - ผู้สอนนำชดุกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้าทีเ่ตรียมไว้มาให้ผู้เรียน 

ได้ฝึก ภายในกล่องงานประกอบไปด้วยถุงเท้าหุ้มข้อ ถุงเท้านักเรียน และถุงเท้าลูกเสือ 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งในท่านั่งกบัพื้นชนัเข่าทั้งสองขึ้น 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตกิารสวมถุงเท้าทีละชนิดจนครบทั้งสามชนิด 

ตามขั้นตอนในขั้นที่ 3 โดยผู้สอนคอยใหก้ำลังใจ และแนะนำ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนฝึกสวมถุงเท้าชนิดไหนเสร็จแลว้ให้นำป้ายออกไปใส่ในกลอ่ง 

ที่มีคำว่า “เสร็จแล้ว” จนครบทุกชนิด 

  ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตกิารสวมถุงเท้าด้วยตนเอง ซ้ำ ๆ จนผู้เรียน

สามารถสวมถุงเท้าได้ถูกตอ้ง 

  ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (คาบที ่3) 

   - ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตกิารสวมถุงเท้าให้เพื่อน โดยผู้สอนสังเกต

พฤติกรรมและตรวจสอบความถูกต้อง 

   - ผู้สอนกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน เช่น ถ้าผู้เรียนจะไปโรงเรียน

ผู้เรียนจะเลือกถุงเท้าคู่ไหน เป็นต้น ให้ผู้เรียนเลือกถุงเท้าทีต่รงกับสถานการณ์ที่ผู้สอน

กำหนดให้ และฝึกปฏิบัติการสวมถุงเท้าดว้ยตนเอง 
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  ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม 

   - ผู้สอนนำถุงเท้าท่ีมีลกัษณะเหมือนกับถุงมือมาให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียนฝึก 

การสวมถุงเทา้ ซึง่เป็นถุงเทา้ทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นกล่องงาน โดยผู้สอนคอยให้กำลงัใจ และตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

 2. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล 

  ผู้สอนประเมนิความสามารถผู้เรียน หลงัจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เสร็จทีละคนโดยการทดสอบการปฏบิัติชดุกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้าด้วยตนเอง 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน (ทำได้โดยใช้การกระตุ้น 

เตือนทางวาจา) ขึ้นไปถือว่า ผ่าน 

เทคนิค/วิธีการสอน 

 - รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของซิมพ์ซัน มี 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1  

การรับรู้ ขั้นที ่2 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขัน้ที่ 4 

การให้ลงมือกระทำ ขัน้ที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกตใ์ช้ 

ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม 

 - การสาธิต การช่วยเหลือ การกระตุ้นเตือน เช่น จบัมือทำ ทำตามผู้สอน  

บอกหรือชี้แนะด้วยวาจา  

 - การให้แรงเสริมเมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือหรือสามารถทำได้ เชน่ คำชมเชย  

ดีมาก ดีเย่ียม เก่งจังเลย ให้รางวัล เบี้ยอรรถกร 

สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการ 

 - ชุดกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้า ประกอบด้วย 

 - ถุงเท้าหุม้ข้อ 

 - ถุงเท้านักเรยีน 

 - ถุงเท้าลกูเสือ 

 - ถุงเท้าทีม่ีลักษณะเหมือนกับถงุมือ 
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การวัดและประเมินผล 

 วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏิบัต ิ

 เครื่องมือ – แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจำวนั 

การสวมถุงเท้า 

 เกณฑ์การประเมินผล 

  ระดับ 5 คะแนน  หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง 

  ระดับ 4 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา 

  ระดับ 3 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทาง 

และวาจา 

  ระดับ 2 คะแนน  หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง

และวาจา 

  ระดับ 1 คะแนน  หมายถึง ทำไมไ่ด้ หรือไมท่ำ  

ความเห็นผูบ้ริหาร/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ.............................................. 

(นายสุพจน ์ชะพินใจ) 

ผู้อำนวยการ 
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บันทึกการสอน 

 1. พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไป

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 2. ผลการประเมินการถอดถุงเท้า 

ระดับคะแนนที่ได ้ จำนวนนักเรียน ร้อยละ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 สรุป................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 ปัญหาและอปุสรรค....................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ................................................ 

(นายอิทธิพทัธ ์น้อยภธูร) 

ผู้บันทึก 
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แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

การถอดถุงเท้า 

คำชี้แจง 

 1. ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยนำชุดกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าให้ผู้เรียน

ปฏิบัติภายในเวลา 5 นาท ี

 2. ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิการถอดถุงเท้าของผู้เรียน  

และคอยแนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อจำเป็น 

 3. ผู้สอนให้คะแนนตามวธิีการให้คะแนนที่กำหนดไว้ 

วิธีการให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

ที่ได ้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ระดับ 1 คะแนน ทำไม่ได้หรือไม่ทำ คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่าผู้เรยีนไม่ยอม

ปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนทัง้ทางกาย ท่าทางและวาจาแล้วผู้เรียน 

ไม่ทำหรือไม่สามารถทำได้ตามเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 2 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏบิัติกิจกรรม

ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิรือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการจับมือ

ผู้เรยีนทำ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า

ผู้เรยีนไม่ยอมปฏิบัตหิรอืทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 

บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรยีน 

ระดับ 4 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกจิกรรมผู้สอนเห็นว่า

ผู้เรยีนไม่ยอมปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนโดยการบอกให้ทำ  

ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน 

ระดับ 5 คะแนน ทำได้ด้วยตนเอง คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนไม่ต้องกระตุ้นเตือน 

และสามารถปฏิบัตไิด้ตามเวลาท่ีกำหนด 

 

ผู้ประเมิน นายอิทธิพทัธ์ น้อยภธูร 

วันที่ประเมิน........................................ 
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แบบบันทึกความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจำวัน 

การถอดถุงเท้า 

คำชี้แจง ให้ผู้สอนให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

 

 

ผู้บันทึก นายอิทธิพัทธ ์น้อยภูธร 

วันที่บันทึก......................................... 
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แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวนั 

การสวมถุงเท้า 

คำชี้แจง 

 1. ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยนำชุดกิจกรรมกล่องงานการสวมถงุเท้าให้ผู้เรียน

ปฏิบัติภายในเวลา 5 นาท ี

 2. ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิการสวมถุงเท้าของผู้เรียน และคอย

แนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อจำเป็น 

 3. ผู้สอนให้คะแนนตามวธิีการให้คะแนนที่กำหนดไว้ 

วิธีการให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

ที่ได ้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ระดับ 1 คะแนน ทำไม่ได้หรือไม่ทำ คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่าผู้เรยีนไม่ยอม

ปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนทัง้ทางกาย ท่าทางและวาจาแล้วผู้เรียน 

ไม่ทำหรือไม่สามารถทำได้ตามเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 2 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิรือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการจับมือ

ผู้เรยีนทำ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า

ผู้เรยีนไม่ยอมปฏิบัตหิรือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 

บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรยีน 

ระดับ 4 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า

ผู้เรยีนไม่ยอมปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนโดยการบอกให้ทำ  

ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน 

ระดับ 5 คะแนน ทำได้ด้วยตนเอง คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนไม่ต้องกระตุ้นเตือน 

และสามารถปฏิบัตไิด้ตามเวลาท่ีกำหนด 

 

ผู้ประเมิน นายอิทธิพทัธ์ น้อยภธูร 

วันที่ประเมิน........................................ 
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แบบบันทึกความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจำวัน 

การสวมถุงเท้า 

คำชี้แจง ให้ผู้สอนให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

 

 

ผู้บันทึก นายอิทธิพัทธ ์น้อยภูธร 

วันที่บันทึก......................................... 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตาราง 7 ผลการประเมินชดุกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน 

            ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

            ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 1 2 3 4 5 

1. คำชี้แจงสำหรับผู้สอน 

  1.1 องค์ประกอบของคำชีแ้จงสำหรับผูส้อน 

มีความชัดเจน ครบถว้นเพียงพอ 5 4 5 4 4 4.40 มาก 

  1.2 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดกจิกรรมกล่องงานเข้าใจ

ง่าย ชัดเจน 5 4 5 4 4 4.40 มาก 

เฉลี่ย 4.40 มาก 

2. กล่องงาน 

  2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 4 5 4 4 4.40 มาก 

  2.2 สอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 4 4 4.60 มากท่ีสุด 

  2.3 เหมาะสมกับผูเ้รียน 5 4 5 4 4 4.40 มาก 

  2.4 ช่วยให้ผูเ้รยีนพัฒนาความสามารถ 

ในการชว่ยเหลือตนเองในชีวติประจำวัน 5 5 4 4 5 4.60 มากท่ีสุด 

  2.5 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติกจิกรรมได้

เร็วขึ้น 5 5 4 5 4 4.60 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.52 มากที่สุด 

3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

  3.1 จุดประสงค์มีความชัดเจน สอดคล้องกับ

เนื้อหา และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 5 5 5 4 4 4.60 มากท่ีสุด 

3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

  3.2 กิจกรรมการเรยีนการสอนเร้าความสนใจ 

ลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกับ

ผู้เรยีน 5 5 5 4 4 4.60 มากท่ีสุด 

  3.3 เทคนคิวิธีการสอนเหมาะสมกับผู้เรยีน 5 4 4 5 4 4.40 มาก 

  3.4 สื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจ

เนื้อหาได้เร็วขึ้น และมีความสามารถ 

ตามจุดประสงค์ 5 4 5 5 4 4.60 มากท่ีสุด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 1 2 3 4 5 

  3.5 การวัดและประเมินผลครอบคลุม 

ตามจุดประสงค์ เน้นการประเมินตามสภาพจริง 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 

  3.6 รูปแบบบันทกึการสอนมีความชัดเจน  

เข้าใจง่าย 5 5 4 5 4 4.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.60 มากท่ีสุด 

4. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวติประจำวัน 

  4.1 องค์ประกอบของคำชีแ้จงมีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 5 4 5 5 4 4.60 มากท่ีสดุ 

  4.2 เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน เข้าใจง่าย 5 5 4 5 4 4.60 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.60 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 มากที่สุด 
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ตาราง 8 ผลการประเมนิแบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวนั 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 1 2 3 4 5 

1. คำชี้แจง 

  1.1 มีความชัดเจน ครบถ้วนเพียงพอ  5 4 5 4 4 4.40 มาก 

  1.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 5 5 5 4 4 4.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.50 มาก 

2. วธิกีารให้คะแนน 

  2.1 สอดคล้องกับความสามารถในการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวันที่ต้องการวัดและ

ประเมินผล 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 

  2.2 เกณฑ์และวิธีการให้คะแนนมีความชัดเจน

เข้าใจง่าย 5 5 4 5 4 4.60 มากท่ีสุด 

  2.3 สามารถนำไปปฏิบัติการวัดและประเมินผล

ได้ตรงตามสภาพจริง 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 

  2.4 ช่วยให้ผูป้ระเมินเข้าใจและประเมิน 

ให้คะแนนได้เร็วขึ้น 5 5 5 4 4 4.60 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.70 มากท่ีสุด 

3. บันทึกคะแนน 

  3.1 ครอบคลุม เนื้อหาครบถ้วน  5 5 5 4 4 4.60 มากที่สุด 

  3.2 ชัดเจน เข้าใจง่าย 5 5 4 4 4 4.40 มาก 

เฉลี่ย 4.50 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.56 มากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 

การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Sign Rank Test 
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ตาราง 9 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Sign Rank Test 

คนที่ คะแนนหลังฝึก คะแนนก่อนฝึก 
ผลต่าง (D) 

(หลังฝกึ-ก่อนฝึก) 

อันดับขนาด

ผลต่าง 

อันดับผลต่าง 

(สำหรับใช้

คำนวณ) 

1 26 15 +11 1 2.5 

2 29 17 +12 5 5 

3 29 18 +11 1 2.5 

4 29 18 +11 1 2.5 

5 22 11 +11 1 2.5 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นายอทิธิพัทธ ์น้อยภูธร 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 

สถานที่อยู่ปจัจุบัน  บ้านเลขที ่60 หมู่ 1 บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 

      จังหวัดบึงกาฬ 38220 

ตำแหน่งปัจจบุัน   คร ู

สถานที่ทำงาน    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2547  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา  

      จังหวัดบึงกาฬ 38150 

 พ.ศ. 2552  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

      สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 พ.ศ. 2556  ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพคร ู

      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 พ.ศ. 2563  ปริญญาครศุาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)  

      สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวตัิการทำงาน 

 พ.ศ. 2553  ครู โรงเรียนนราทร (เครือคาทอลิก)  

 พ.ศ. 2559  ครู ศนูย์การศกึษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม  
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