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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง
จาก ดร.อุษา ปราบหงษ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ
กำจัดภัย กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทีใ่ ห้ความกรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา
คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.พจมาน ชำนาญกิจ กรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ
นิม่ ตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผู้วิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดนครพนม ทีไ่ ด้กรุณาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา และขอขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน รุน่ 13 ทุกท่านทีใ่ ห้
ความช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้ชีวิตและอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา รวมทั้งขอมอบเป็นกตัญญู
กตเวทิตา แด่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และบูรพาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถ
ดำรงตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบนั

อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร

II
การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
ผู้วิจัย
อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร
กรรมการที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย
ปริญญา
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ชื่อเรื่อง
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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของนักเรียน
ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมกล่องงาน
2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ 3) แบบประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สถิติพื้นฐานที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
แบบ Wilcoxon Sign Rank Test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90/92
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีก่ ำหนดไว้

III
2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของนักเรียน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.

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.
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กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของคนพิการ
ในการรับบริการทางการศึกษาตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ซึ่งชี้วัดว่าการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลทั่วไป จึงจำเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อให้
การบริการ และการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง
ทุกระบบ และทุกระดับการศึกษา ดังทีม่ าตรา 5 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รบั การศึกษา
3 ประการ คือ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน
ตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รบั เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา
โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของบุคคลนั้น และ (3) ได้รับการศึกษาทีม่ ีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546, หน้า 1-4)
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ให้คำนิยามของคำว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคล
ซึง่ มีข้อจำกัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน เคลื่อนไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์
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พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอปุ สรรค
ในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษ ทีจ่ ะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพื่อให้สามารถปฏิบัตกิ ิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5-13) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้ 9 ประเภท
ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3) บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,
หน้า 45-47)
ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นประเภทหนึ่งของผู้พิการที่ควรได้รับการดูแล
ทั้งนี้เพราะเป็นบุคคลทีม่ ีความจำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning)
ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ร่วมกับความจำกัด
ของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย
การช่วยเหลือตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนำความรูม้ าใช้ในชีวติ ประจำวัน
การทำงาน การใช้เวลาว่าง และการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 45) โดยเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาจะมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา มีพัฒนาการ
ทางด้านพฤติกรรมการปรับตัวที่ล่าช้า อาจใช้เวลานานในการเรียนภาษา การพัฒนา
ทักษะทางสังคม และทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การแต่งตัว
หรือการรับประทานอาหาร ต้องมีการทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง และการเรียนรูท้ ักษะต่าง ๆ นั้น
ต้องมีการปรับให้เข้ากับระดับการเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคน อย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมทางสังคมได้ (วนาลี ทองชาติ, 2559, ออนไลน์)
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เป็นทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเป็นความสามารถที่พัฒนาผสมผสานจากทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียน
สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเอง สามารถดูแลตนเอง มีความภูมใิ จในความสามารถ
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และเกิดความเคยชินติดตัวนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันโดยไม่ต้องเป็นภาระกับผู้อื่นในครอบครัว
และสังคมมากเกินไป (มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์,
2545, หน้า 1)
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด
พิษณุโลก (2552, หน้า 23) ได้กล่าวถึงปัญหาของเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ ไว้ว่าเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ ไม่สามารถเข้าถึง
และไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ค่อยมีการจ้างงาน รวมถึงความเชื่อทัศนคติเชิงลบ
ของสังคมที่มีต่อเด็กเหล่านี้ ดังที่ ศิริวิมล ใจงาม (2547, หน้า 45) ได้กล่าวถึงปัญหา
ในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยไว้ว่า ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษายังไม่เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าโรงเรียน
เพราะไม่คิดว่าเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษสามารถเรียนหนังสือได้ นอกจากนั้นสังคม
ยังมีทัศนคติในทางลบต่อเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ในการขยายบริการทางการศึกษาพิเศษสอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2541, หน้า 28–
30) ที่มีความเห็นว่า การศึกษาพิเศษในประเทศไทยถึงแม้จะเริ่มต้นมาเมื่อครึง่ ศตวรรษ
ที่แล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร มีปัญหาและอุปสรรค เช่น การกระจายโอกาส
ทางการศึกษา การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
ทั้งในด้านพื้นทีท่ างภูมิศาสตร์ และทั้งในด้านปริมาณ จากรายงานการวิจัยของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติระบุว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งประเทศมีโอกาส
ได้รบั การศึกษาเพียงร้อยละ 3.51 ในขณะที่เด็กปกติมีโอกาสถึงร้อยละ 96 เมื่อพิจารณา
ตามประเภทของความต้องการพิเศษ พบว่า เด็กบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1.10
ที่มีโอกาสได้รบั การศึกษา แสดงว่ารัฐจัดบริการยังไม่ทั่วถึง ร่วมถึงทัศนคติของผูบ้ ริหาร
ทัศนคติของประชาชน นอกจากนัน้ ยังมีปญ
ั หาอุปสรรคทั้งในด้านนโยบาย ด้านชุมชน หรือ
แม้นกระทั่งปัญหาด้านงบประมาณ
ส่วนสภาพปัญหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมนั้น ผู้เรียนมีความแตกต่าง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบในการเรียนแบบปกติ ครูการศึกษา
พิเศษจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึงการปรับบทเรียน
และเนื้อหาให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคน ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง
ประสานงานกับหมอ นักบำบัดต่าง ๆ
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ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ครูจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน
โดยการนำรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทำ
หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการธรรมชาติ การจัดการเรียน
การสอน การช่วยเหลือตนเองที่เน้นทักษะการปฏิบตั ิ ผู้เรียนจะต้องได้ปฏิบตั ิจริง เพื่อจะได้
มีทกั ษะและความชำนาญ จากการศึกษาพบว่า การเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ้เู รียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองจะสามารถพัฒนาได้ด้วย การฝึกฝน ทำซ้ำบ่อย ๆ จนเกิดความคล่องแคล่ว
ความเชี่ยวชาญ และความคงทน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเป็นหนึง่ ในวิธีการสอนแบบฝึกทักษะปฏิบัติที่สามารถ
ส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวันของนักเรียนทีม่ ีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาได้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ทีม่ ีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกาย
ของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย
ในการทำงานที่มคี วามซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน
การทำงานดังกล่าวเกิดขึน้ ได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบตั ินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดแี ล้ว
จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชำนาญการ และความคงทน
ผลของพฤติกรรมหรือการกระทำสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยำ
ในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอน ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับรู้ เป็นขั้น
การให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทำ โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการทำงานนั้นอย่างตั้งใจ ขั้นที่ 2
ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขัน้ การปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทำงานหรือแสดงพฤติกรรม
นั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดง
ทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทำหรือแสดงทักษะนั้น ๆ ขัน้ ที่ 3
ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่
รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทำ หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้
วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระทัง่ สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ขั้นที่ 4
ขั้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ ขัน้ ที่ 5 ขัน้ การกระทำ
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อย่างชำนาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผ้เู รียนได้ฝกึ ฝนการกระทำนั้น ๆ จนผูเ้ รียนสามารถทำได้
อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ขัน้ ที่ 6
ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติ
ของตนให้ดียิง่ ขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะทีต่ นได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ขั้นที่ 7 ขัน้ การคิดริเริม่ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใดสิง่ หนึ่งอย่างชำนาญ
และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทีห่ ลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ
ในการกระทำ หรือปรับการกระทำนั้นให้เป็นไปตามทีต่ นต้องการ (ทิศนา แขมมณี, 2553,
หน้า 242-243) ดังที่ จำเนียร หาญชัยภูมิ (2557, หน้า 70) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การร้อยลูกปัด กลุ่มสาระศิลปะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม มีบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ศนู ย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครพนม ยังจัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อ
สำหรับคนพิการ (Transitional Services) (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม,
2561, หน้า 8) และได้มีการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
ทีป่ ระสบผลสำเร็จในการช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิคการเสริมแรง เทคนิค Floor Time
วิธี PECS ฯลฯ (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, 2560, หน้า 12)
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา และปัญหาของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
ที่ยงั ขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไม่วา่ จะเป็นด้านการถอด
และสวมถุงเท้า การถอดและสวมรองเท้า การถอดและสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม การถอด
และสวมกระโปรงหรือกางเกงที่มีตะขอและซิป การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น และการพับผ้า
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
หรือไม่อย่างไร
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

สมมติฐานของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
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การวิจัยครั้งนี้ มีความสำคัญตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ได้ชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทีม่ ีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
2. เป็นแนวทางสำหรับครูหรือผู้ที่สนใจอืน่ ๆ นำเอาความรู้ไปประยุกต์และ
ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือบุคคล
ทั่วไปให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองซึ่งเป็นพืน้ ฐาน
ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในระดับชั้นต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 38 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
เตรียมความพร้อม จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยไม่ผ่านการประเมินความสามารถพืน้ ฐาน (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม,
2560, หน้า 12)
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน
2.2.2 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 การถอด/สวมถุงเท้า
3.2 การถอด/สวมรองเท้า
3.3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม
3.4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงทีม่ ีตะขอและซิป
3.5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพนื้
3.6 การพับผ้าเก็บผ้าทีพ่ ับเข้าตู้
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง
ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2562
รวมเวลาทั้งสิ้น 40 คาบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–เดือนตุลาคม (รวมเวลาประเมินก่อนเรียน
และหลังเรียน)

ิทย
าล

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตาม

มห
าว

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั มี 7 ขั้นตอน
ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 242-243)
ขั้นที่ 1 การรับรู้
ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม
ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม
ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ
ขั้นที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ
ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกล่องงาน
2. ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจำวัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรม หมายถึง การนำเอาสื่อที่มีการผลิตอย่างเป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับนักเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หมายถึง ขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัตกิ ิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ปฏิบัติจริงจนเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความชำนาญ
และความคงทน โดยมีกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้นักเรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทำ โดยการให้
นักเรียนสังเกตการทำงานนั้นอย่างตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขัน้ การเตรียมความพร้อม เป็นขัน้ การปรับตัวให้พร้อม
เพื่อการทำงานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัว
ให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดี
ต่อการที่จะทำหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขัน้ ทีใ่ ห้โอกาสแก่นักเรียน
ในการตอบสนองต่อสิ่งที่รบั รู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้นักเรียนเลียนแบบการกระทำ
หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้นักเรียนลองผิดลองถูก จนกระทัง่ สามารถ
ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขัน้ การให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง
เป็นขัน้ ที่ช่วยให้ผเู้ รียนประสบผลสำเร็จในการปฏิบตั ิ และเกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ เป็นขัน้ ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน
การกระทำนั้น ๆ จนนักเรียนสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้นักเรียนปรับปรุง
ทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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ขั้นที่ 7 ขัน้ การคิดริเริม่ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างชำนาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะ
เริม่ เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระทำ หรือปรับการกระทำนั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
3. ชุดกิจกรรมกล่องงาน หมายถึง ชุดสื่อการสอนที่รวบรวม วัสดุ อุปกรณ์
ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบในกล่อง โดยให้นักเรียนทำงานหรือกิจกรรมจากง่ายไปหายาก
ซึ่งมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นขัน้ ตอน ชุดกิจกรรมกล่องงาน ประกอบด้วย
6 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/สวมรองเท้า 3) การถอด/การสวม
เสื้อคอปกแบบมีกระดุม 4) การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มีตะขอและซิป
5) การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น และ 6) การพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้ ชุดกิจกรรมกล่องงาน
มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ซึง่ ในแต่ละชั้นจะประกอบด้วย อุปกรณ์ใช้สำหรับฝึก และคู่มือการใช้
ชุดกิจกรรมกล่องงาน
4. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน เป็นเอกสารทีจ่ ัดทำขึ้นใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในคู่มือจะประกอบไปด้วย 1) คำชี้แจงสำหรับผู้สอน 2) รายละเอียดชุดกิจกรรมกล่องงาน
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน
และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
5. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/สวมรองเท้า
3) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 4) การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มตี ะขอ
และซิป 5) การถูบา้ นโดยใช้ไม้ถูพนื้ 6) การพับผ้าเก็บผ้าที่พบั เข้าตู้ โดยมีกระบวนการรูปแบบ
การเรียนการสอน 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรู้ ผู้สอนอธิบายให้นักเรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทำ
ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม ผู้สอนปรับพฤติกรรมให้นักเรียน
พร้อมทีจ่ ะทำกิจกรรม
ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม ผู้สอนสาธิตและให้นักเรียน
ทำตามโดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ
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ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ ให้นักเรียนลงมือทำซ้ำ ๆ โดยผู้สอนคอยแนะ
ทางกาย วาจา
ขัน้ ที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ ให้นักเรียนฝึกซ้ำ ๆ สม่ำเสมอ เป็นประจำ
ขั้นที่ 6 การปรับปรุง ผู้สอนแนะนำกระบวนการฝึกที่นักเรียนยังไม่
สามารถทำได้
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ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม แนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง
5. นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กทีม่ ีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาช้ากว่าบุคคลทั่วไปเมื่อวัดเชาว์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว
มีเชาว์ปัญญาต่ำกว่าคนทั่วไป และความสามารถในการดำรงชีวิต การช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตชีวิตประจำวันต่ำกว่าเกณฑ์ และมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมกับวัย ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
คัดกรองจากแบบประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
ซึง่ มีอายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นเตรียมความพร้อม
6. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน หมายถึง
ทักษะในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 1) การถอดการสวมถุงเท้า
2) การถอด/การสวมรองเท้า 3) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม 4) การถอด/
การสวมกระโปรง/กางเกงที่มีตะขอและซิป 5) การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพนื้ 6) การพับผ้าเก็บผ้า
ที่พบั เข้าตู้ รวมถึงกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและ
วาจา
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง
และวาจา
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ทำไม่ได้ หรือไม่ทำ
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7. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ระดับ
คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเรียนต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ที่ 75/75 ซึ่งแบ่งเป็น
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบท้าย
ชุดกิจกรรมกล่องงานตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันแต่ละชุด
ของนักเรียนทั้งหมด มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 75
75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงานตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
ครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องงาน ของนักเรียนทั้งหมด มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 75

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ในการทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยได้ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560
1.1 ปรัชญาการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 หลักการ
1.4 จุดหมาย
1.5 โครงสร้างหลักสูตร
1.6 การจัดการเรียนรู้
1.7 บทบาทของผูบ้ ริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง
และบุคลากรสนับสนุน
1.8 การประเมินผลการเรียนรู้
1.9 การบริการช่วงเชื่อมต่อ
2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.1 ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.2 ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.3 หลักการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.5 องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.6 ประโยชน์จากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
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3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3.1 ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา
3.2 ลักษณะของผูท้ ี่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
3.3 สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
3.4 ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา
3.5 การคัดกรองและประเมินความสามารถพืน้ ฐาน
3.6 แนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
4. ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
4.1 ความหมายของการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
4.2 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
4.3 ปัจจัยที่จาเป็นต่อการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
4.4 แนวทางการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
5. ชุดกิจกรรม
5.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
5.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
5.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
5.4 ขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรม
5.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับกล่องงาน
6.1 ความหมายและความสาคัญของกล่องงาน
6.2 ประเภทของกล่องงาน
6.3 วิธีการใช้กล่องงาน
6.4 ประโยชน์ของกล่องงาน
7. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
7.1 ความเป็นมาของรูปแบบ
7.2 แนวคิดของรูปแบบ
7.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
7.4 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
7.5 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
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8. การหาประสิทธิภาพ
8.1 ความหมายของประสิทธิภาพ
8.2 การหาประสิทธิภาพ
8.3 ขัน้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจัยในประเทศ
9.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ สาหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560
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คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวติ
ทางการศึกษา สถานศึกษาต้องคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหน้าที่จัดการศึกษา
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม จึงได้ทบทวนหลักสูตรการจัดการศึกษา
ระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ และพัฒนาให้เป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สาหรับเด็กพิการ พุทธศักราช 2560 รายละเอียดดังนี้ (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
นครพนม, 2560, หน้า 5-15)
1. ปรัชญาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
1.1 เด็กพิการทุกคนมีโอกาสรับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
1.2 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ควรจัดให้เร็วที่สุดตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู หมอ
พ่อแม่ และชุมชน รวมทั้งมีการวางแผนการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อสนอง
ต่อความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
1.3 จัดให้มกี ารดาเนินการส่งต่อหรือการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้เด็กพิการ
ได้รับบริการที่เหมาะสมตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
1.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการมุง่ เน้นให้เด็กพิการดารงชีวิตอยู่
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
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2. วิสัยทัศน์
เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ดารงชีวิตและสามารถอยู่
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
3. หลักการ
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560 มีหลักการสาคัญ ดังนี้
3.1 จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.2 พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการ
ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะของเด็กพิการและครอบครัว
3.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กพิการสามารถดารงชีวติ
ได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3.5 เน้นการมีสว่ นร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา
ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ
3.6 ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินมาใช้
ในการปรับและทบทวนแผนเพื่อพัฒนาเด็กพิการ
4. จุดหมาย
มุ่งพัฒนาเด็กพิการตัง้ แต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้
เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลีย้ งดู
พัฒนาเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. โครงสร้างหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม พุทธศักราช
2560 จาเป็นต้องคานึงถึงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
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5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรกาหนด
5.2 ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทักษะพื้นฐานและ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 ทักษะพืน้ ฐาน เป็นทักษะที่จาเป็นในการพัฒนาเด็กพิการ
มีทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่
1) ทักษะกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่
ในด้านต่าง ๆ ในเรื่องการเคลื่อนไหวในท่านอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน
การวิ่ง การกระโดด และการรับส่งลูกบอล
2) ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็ก
ให้แข็งแรง และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ในเรื่องการมอง การใช้มอื ในการทากิจกรรม
การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ และการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด
3) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน เป็นการพัฒนา
ให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันพื้นฐานในเรื่องการรับประทานอาหาร การแต่งกาย
การขับถ่าย การทาความสะอาดร่างกาย และการรับผิดชอบงานบ้าน
4) ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เป็นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และแสดงออกทางภาษาที่เหมาะสมในเรื่องการรับรู้เสียงและคา
การแสดงสีหน้าท่าทางและคาพูด การออกเสียงพยัญชนะและสระ การสร้างคาพูดและ
ประโยค และการบอกข้อมูลส่วนตัว
5) ทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนในสังคม
ในเรื่องการเล่นและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น
6) ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
เป็นการพัฒนาด้านการรับรู้ ความคิดรวบยอดด้านต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
การเตรียมความพร้อมทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ในเรื่องการนับ การรูค้ ่าของตัวเลข
การอ่านและการเขียนตัวเลข การจับคู่ การเปรียบเทียบ การจาแนก การจัดหมวดหมู่
การเตรียมความพร้อมทักษะพืน้ ฐานภาษาไทย ได้แก่ การอ่าน และการเขียนภาษาไทย
5.2.2 ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่น ๆ
เป็นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะของเด็กพิการตามความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละประเภท
ความพิการ และได้จัดทาไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้
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1) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น
เป็นการพัฒนาทักษะครอบคลุม การใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นที่เหลืออยู่ การสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว การเดินทางของคนตาบอด
การฝึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนที่ของมือ การอ่านอักษรเบรลล์ การเตรียมความพร้อม
การเขียนอักษรเบรลล์ การเขียนอักษรเบรลล์ การใช้ลูกคิด
2) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางการได้ยิน เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การใช้เครื่องช่วยฟัง และการใช้ภาษามือ
3) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา เป็นการพัฒนาการรับผิดชอบงานบ้าน การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
และความปลอดภัยในชีวติ ประจาวัน
4) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินกายอุปกรณ์เสริม
กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีส่งิ อานวย
ความสะดวก รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
5) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เป็นการเตรียมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ ความเข้าใจภาษา
การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรูส้ ึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติ
ตามกติกาของสังคม นาไปสู่การพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ
6) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการพูด
และภาษา เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ควรได้รับการแก้ไข การพูด
จากครูการศึกษาพิเศษ หรือนักอรรถบาบัด
7) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรูส้ ึก ด้านความสนใจ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของสังคม
ได้อย่างเหมาะสม ควรได้รับการฝึกจากคณะสหวิชาชีพ
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8) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กออทิสติก เป็นการฝึกทักษะ
จาเป็นเฉพาะสาหรับบุคคลออทิสติก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า การเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรูส้ ึก การลดพฤติกรรม
ที่ไม่พงึ ประสงค์ การปฏิบัติตามกติกาของสังคม การเลียนแบบ การหลีกหนีจากอันตราย
9) ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กพิการซ้อน สามารถนาทักษะ
จาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่น ๆ ไปใช้ได้ หรือกาหนดทักษะจาเป็นเพิ่มเติม
เพื่อนามาพัฒนาเด็กพิการได้ตามความเหมาะสม
5.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้
พัฒนาศักยภาพ ตามประเภทและสภาพความพิการ ตามบริบทหรือความพร้อม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้กาหนด
ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนามาปรับใช้และดาเนินการ
ในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือการบูรณาการกิจกรรม ดังสาระสาคัญต่อไปนี้
5.3.1 กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น
5.3.2 กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี าม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นต้น
5.3.3 กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และกลุ่มประเทศ
อาเซียน และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ
เด็กพิการเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกระเตงน้องท่องสวนสัตว์ เป็นต้น
5.3.4 กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นกิจกรรมการให้บริการแก่เด็ก หรือผูป้ กครอง เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อ การบริการสืบค้น
ผลงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5.3.5 กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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5.4 เวลาเรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพ
ของเด็กพิการ ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
6. การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นการนาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560
ไปสู่การปฏิบัติ ผูส้ อนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสาหรับเด็กพิการ
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
ความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการ ความยืดหยุ่นของเนือ้ หา และกระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้คานึงถึงความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนซึ่งอาจใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการทางสังคม กระบวนการวิจัย การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลงมือ
ปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบบูรณาการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ เช่น เทคนิค
การวิเคราะห์งาน เทคนิค 3R (Repetition/ Relaxation/Routine) เทคนิคการเสริมแรง
เทคนิคการเลียนแบบ เทคนิคการกระตุน้ เตือน เทคนิคการลงโทษ เทคนิคฟลอไทม์
(Floor Time) วิธีเพ็คส์ (PECS) และวิธีทีช (TEACCH) เป็นต้น
7. บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง
และบุคลากรสนับสนุน
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
ทั้งผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้ กครอง และบุคลากรสนับสนุน ควรมีบทบาท
ดังนี้
7.1 ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เด็กพิการ
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7.2 ครูผู้สอน
ครูผสู้ อนต้องศึกษาและทาความเข้าใจหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
พุทธศักราช 2560 อย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.3 คณะสหวิชาชีพ
คณะสหวิชาชีพ เป็นคณะผูใ้ ห้บริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล
นักจิตวิทยา นักอรรถบาบัด นักโภชนาการ นักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด
นักสังคมสงเคราะห์ ครูการศึกษาพิเศษ มีสว่ นร่วมในการประเมินความสามารถพื้นฐาน
วางแผน ร่วมพัฒนา และประเมินผล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ
โดยคณะสหวิชาชีพเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และอื่น ๆ
7.4 ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง มีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน
และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
7.5 บุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงาน
จัดการศึกษา และปฏิบัติภารกิจให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
8. การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน 3 ด้าน
คือ ทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ตามหลักสูตร
กาหนด โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกองค์ประกอบ ดังนี้
8.1 องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้
เป็นการประเมินทักษะพืน้ ฐานและทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ
หรือทักษะจาเป็นอื่น ๆ โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
8.1.1 การประเมินก่อนการให้บริการ
เป็นการประเมินความสามารถพืน้ ฐาน เทียบเกณฑ์
พัฒนาการมาตรฐานของเด็กทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
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8.1.2 การประเมินระหว่างการให้บริการ
เป็นการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือเป้าหมาย
ระยะสั้น จากแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า
หรือพัฒนาการ หรือข้อบกพร่อง รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
8.1.3 การประเมินหลังการให้บริการ ดาเนินการดังนี้
1) การประเมินเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้
2) การประเมินความสามารถพืน้ ฐานหลังการให้บริการ
เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพัฒนาการ
3) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเด็กพิการ
หรือการส่งต่อ การประเมินทักษะการเรียนรูต้ ามหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น
5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
8.2 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
8.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์
การตัดสินผ่าน และไม่ผ่าน
9. การบริหารช่วงเชื่อมต่อ
เป็นการประสานให้ผเู้ รียนได้รับบริการทางการศึกษา หรือบริการอื่น ๆ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ จากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง โดยให้มีข้อจากัด
น้อยที่สุด และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด
การบริการช่วงเชื่อมต่อ สาหรับผูเ้ รียนที่มกี ารพัฒนาศักยภาพผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด อาจจะเป็นการบริการช่วงเชื่อมต่อจากระดับชั้นหนึ่งไปสู่ระดับชั้นหนึ่ง
หรือย้ายสถานศึกษา หรือไปรับบริการด้านอื่น ๆ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ นาส่งแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แบบรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาหรือบริการด้านอื่น ๆ ต่อไป
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1. ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2556, หน้า 1) ได้กล่าวถึง ความเป็นมา
ของการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า มีต้นกาเนิดที่สหรัฐอเมริกา โดยมี
พัฒนาการตามลาดับ ดังนี้ ใน ค.ศ. 1975 รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Education for All
Handicapped Children Act of 1975 (Public Law 94-142 หรือ PL 94-142) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ใน ค.ศ. 1977 สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาแก่เด็กพิการอายุระหว่าง 3–21 ปี เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 1990 รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Individuals with Disabilities Education Act : IDEA
(PL 101-476) ซึ่งกฎหมายฉบับนีไ้ ด้กาหนดให้มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แก่เด็กพิการทุกคน โดยให้ความสาคัญกับผูป้ กครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าผูป้ กครอง
เป็นบุคคลสาคัญในการนาเด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้
และมีสว่ นสาคัญในการพัฒนาเด็กพิการร่วมกับนักการศึกษา
ปัจจุบัน สังคมโลกเกิดกระแสการยอมรับสิทธิ ความเท่าเทียมกัน
ของมนุษยชน ข้อบ่งชีส้ าคัญของ สิทธิความเท่าเทียมกัน คือ “สิทธิทางการศึกษา”
ซึ่งเป็นข้อความที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights) และได้รับการยืนยันอีกครั้งในปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน
(World Declaration on Education for All) ซึ่งระบุว่าผูด้ ้อยโอกาสทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
การศึกษาตามที่พวกเขาต้องการ พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีสทิ ธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับคาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมและตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการ
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
จึงต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ให้กับคนพิการในวัยเรียนทุกคน
2. ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับความต้องจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล ได้มนี ักการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
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ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 18) ได้ให้ความหมาย แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ที่ทางโรงเรียนจัดทาขึน้ โดยได้รว่ มมือและความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียน
ที่มคี วามต้องการพิเศษ แผนนีบ้ รรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ 1 ปี
และมีการทบทวนแผน ทุกภาคเรียน
เบญจา ชลธาร์นนท์ (2543, หน้า 46) ได้ให้ความหมาย แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาซึ่งกาหนดแนวทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, หน้า 45) ได้ให้
ความหมาย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนการให้บริการทางการศึกษา
พิเศษรายปี ที่จัดทาขึน้ เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง
เป็นรายบุคคล โดย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการจัดทา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับระดับความสามารถในปัจจุบัน ตลอดจนกาหนดสิ่งอานวยสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 6) ให้นิยามไว้ว่า แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกาหนดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2556, หน้า 17) ได้ให้ความหมาย
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ที่จะทาให้
การจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคนพิการทุกประเภท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556, หน้า 45) ได้ให้ความหมาย
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นแผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกาหนดเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง แผนการจัด
การศึกษาที่จัดทาขึน้ ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการเฉพาะบุคคล
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ผูป้ กครอง ครู และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาให้คนพิการ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในแผนจะต้องระบุ
ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์
และวิธีการวัดประเมินผล กาหนดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม
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3. หลักการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น มีหลักการสาคัญหลายประการ
และได้มนี ักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้
ศรียา นิยมธรรม (2546, หน้า 33) กล่าวถึง การจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้
1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนทั่วไป เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วไปแล้ว ก็ควรจัด
การศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษด้วย หากนักเรียนที่มคี วามต้องการ
จาเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้นักเรียนทั่วไปได้ ก็เป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนดังกล่าว
2. นักเรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่
ไปกับการบาบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่านักเรียน
มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป
และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด
3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคานึงถึงการอยู่รว่ มกันกับสังคมทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษจึงควรให้
เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปให้มากที่สุด
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4. การจัดการศึกษาพิเศษ ต้องปรับให้เหมาะกับสภาพความเสียเปรียบ
ของนักเรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละประเภท
5. การศึกษาพิเศษและฟื้นฟูบาบัดทุกด้าน ควรจัดเป็นโปรแกรม
ให้เป็นรายบุคคล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างอาจจัดเป็นกลุ่มเล็ก
สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่อง หรือมีความต้องการคล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับ
ความสามารถใกล้เคียงกัน
6. การจัดโปรแกรมการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ควรเน้นที่ความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่า
ที่จะคานึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจว่า แม้ตนจะมี
ความบกพร่อง แต่ก็ยังมีความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีข้นึ
7. การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง
มีความเชื่อมั่น ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สุทธิพร วิจติ รพันธ์ (2549, หน้า 19) กล่าวว่า หลักการสาคัญ
ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่จัดทาให้กับเด็กพิการนั้น มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เด็กพิการแต่ละคนมีแผนการจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน
และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
2. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้นจะมีเป้าหมาย
รายปี โดยกาหนดจุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น
3. ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเชื่อมโยงการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของเด็กพิการแต่ละคน เช่น การบริการ
ทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศึกษา
4. ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องมีวธิ ีการประเมินผล
ประจาปี เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า
5. ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องระบุระดับความสามารถ
ทางการศึกษาและพฤติกรรมของเด็ก โดยการประเมินผลทุก ๆ ด้าน
6. มีการแสดงกาหนดเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการ
7. แสดงเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการประเมินผลอย่างเหมาะสม
ตามแผน
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8. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารที่พิสูจน์การยินยอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ
9. เป็นเครื่องมือสื่อสารในการกาหนดการจัดการศึกษาพิเศษ
ให้กับเด็ก โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ประคอง ผลพิชญานันท์ (2552, หน้า 23) กล่าวว่า แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเป็นการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยยึด
ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสาคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องมุง่ เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ
มีหลักการในการจัดทา ดังต่อไปนี้
1. ต้องยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. ต้องกาหนดกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล
3. มุง่ พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
ทุกด้าน
4. บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผน
5. ต้องดาเนินการจัดทาตามกระบวนการอย่างครบถ้วนตามลาดับ
ตั้งแต่การสารวจ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินและคัดแยก ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดทาแผน การเตรียมความพร้อม และการประเมินผล
6. ดาเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน
ตลอดจนมีการตรวจสอบได้
Siegel (2002, p. 17 อ้างถึงใน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556,
หน้า 6) กล่าวถึง การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้
1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
2. เมื่อเด็กได้รับสิทธิให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ผูป้ กครองจะต้องเข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้น
ที่การจัดการศึกษาพิเศษว่าเป็นอย่างไร และจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
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3. ผู้ปกครองและสถานศึกษาจะต้องลงความเห็นและลงนามร่วมกัน
ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
4. ถ้าผูป้ กครองต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการศึกษา
ต้องมีการนัดประชุมหารือและลงความเห็น
5. ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้มกี ารนัดประชุมได้ตลอด
หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ปัญหาในห้องเรียนหรือบริการต่าง ๆ
6. สถานศึกษาที่ให้บริการต้องดาเนินการจัดหาบริการหรือสื่อ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สรุปได้วา่ หลักการสาคัญการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น
จะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการประเมิน และวางแผนการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล ภายใต้ความร่วมมือ
ของครู นักการศึกษา คณะสหวิชาชีพ ผูป้ กครอง และคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน และประเมินผลอย่างเหมาะสม
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4. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมี ดังนี้
(สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556, หน้า 8)
4.1 เพื่อให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล
4.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้
การตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และพัฒนาการของผูเ้ รียน
4.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนแต่ละบุคคล
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
4.4 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา
ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียน
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5. องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษ
ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผูเ้ รียนที่มคี วามบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล
โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก บิดา มารดา
ผูป้ กครอง หรือผูเ้ รียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2556, หน้า 8)
5.1 ข้อมูลทั่วไป
5.2 ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ
5.3 ข้อมูลด้านการศึกษา
5.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น
5.5 การกาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษา
พิเศษ
5.6 ความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
5.7 คณะกรรมการจัดทาแผน
5.8 ความเห็นของบิดา มารดา ผูป้ กครอง หรือผูเ้ รียน

มห
าว

6. ประโยชน์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่จัดทาขึน้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านการศึกษาตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้ (สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2556, หน้า 9-10)
6.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน
6.1.1 ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการ
ทางการศึกษา เต็มศักยภาพอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล
6.1.2 ผู้เรียนได้รับสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง

30

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

6.1.3 ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพ การวัดและประเมินผลตลอดจนการปรับปรุงเป้าหมายในการจัดการศึกษาของตน
6.1.4 ผูเ้ รียนได้รับการส่งต่อทางการศึกษา และด้านอื่น ๆ
อย่างเหมาะสม
6.2 ประโยชน์ตอ่ ครูผู้สอน
6.2.1 ครูผู้สอนมีขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียน
6.2.2 ครูผู้สอนรูข้ อบเขตความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง
6.2.3 ครูผู้สอนมีข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
6.2.4 ครูผสู้ อนวัดผลและประเมินผลการพัฒนาได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
6.2.5 ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รียน
6.2.6 ครูผู้สอนสามารถจัดสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยอื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียน
6.3 ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
6.3.1 ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา
และรับรู้เป้าหมายในการพัฒนาบุตรหลาน
6.3.2 ผู้ปกครองสามารถขอรับ ขอยืมสิ่งอานวยความสะดวก
เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
6.3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง
6.3.4 ผูป้ กครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล การปรับ
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของบุตรหลาน
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6.3.5 ผูป้ กครองรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของบุตรหลาน
ซึ่งสามารถนามาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรหลานได้อย่างมีเป้าหมาย
6.4 ประโยชน์ตอ่ สถานศึกษา
6.4.1 สถานศึกษามีขอ้ มูลในการจัดผูเ้ รียนเข้าศึกษาในรูปแบบ ระบบ
และระดับที่เหมาะสม
6.4.2 สถานศึกษามีขอ้ มูลในการวางแผนบริหาร จัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาหลักสูตร และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่ผเู้ รียน
6.4.3 สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา
ตลอดจนจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ ความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของผู้เรียน
6.4.4 สถานศึกษามีข้อมูลในการกาหนดทิศทางการจัดการ
การประสานความร่วมมือ และการส่งต่อผูเ้ รียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4.5 สถานศึกษามีข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
การจัดการศึกษาของผู้เรียน
6.5 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
6.5.1 ผู้บริหารมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การวัดผล
ประเมินผล และการปรับปรุงการจัดการศึกษาให้กับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม
6.5.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานและงบประมาณ วิชาการ และบุคลากร ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
6.6 ประโยชน์ต่อคณะสหวิชาชีพ
คณะสหวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ในการวิเคราะห์
วางแผน ประเมิน และร่วมพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ
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1. ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา มีลักษณะความแตกต่างไปจาก
คนทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน ดังนัน้ จึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความบกพร่องทาสติปัญญาไว้ ดังนี้
ศรียา นิยมธรรม (2541, หน้า 222) กล่าวถึงความหมายของความบกพร่อง
ทางสติปัญญาว่า หมายถึง ความบกพร่องสองประการ คือ ระดับเชาว์ปัญญา
และความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการในชีวติ ประจาวัน
ตามสภาพแวดล้อมของคนปกติ
วารี ถิระจิตร (2541, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของความบกพร่อง
ทางสติปัญญาไว้ 2 ประการ คือ
1. ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง สภาวะที่พัฒนาการ
ของจิตใจหยุดชะงัก หรือเจริญไม่เต็มที่ แสดงลักษณะโดยมีระดับปัญญาต่า หรือด้อยกว่า
ปกติ พัฒนาการทางกายล่าช้า ความสามารถในการเรียนรูน้ ้อย มีความสามารถจากัด
ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง พัฒนาการทางสมอง
ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถช่วยตนเองได้ด้วยประการใด ๆ จึงจาเป็นต้องมีผู้คอยแนะนา
ช่วยเหลือ ไม่สามารถเรียนร่วมชั้นแบบตลอดเวลากับเด็กในโรงเรียนปกติได้ มักจะถูกชักจูง
ง่าย ลืมง่าย ระดับความบกพร่องทางสติปัญญามีตั้งแต่ขนาดรุนแรงมาก ปานกลาง
เล็กน้อย เป็นต้น ความเจริญเติบโตล่าช้า ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา สมองเล็ก
และมักจะมีหัวใจบกพร่อง
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2542, หน้า 18) กล่าวถึง ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ว่าเป็นภาวะที่มคี วามสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าปกติ ปรากฏร่วมกับ
การมีข้อจากัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะ หรือมากกว่า คือ การสื่อ
ความหมาย การดูแลตนเอง การดาเนินชีวติ ในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณสมบัติ
การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวติ ประจาวัน
การใช้เวลาว่าง การทางาน และลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี
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DSM-IV-TR (2000, p. 112 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2543, หน้า 36)
ให้ความหมายบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา โดยแบ่งเกณฑ์ 3 ด้าน 1) แสดงอาการ
อย่างเด่นชัดในความสามารถทางสติปัญญา 2) มีข้อจากัดอย่างเด่นชัดในด้านปรับตัว
อย่างน้อย 2 ใน 11 อย่าง ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชีวติ ในบ้าน
ทักษะทางสังคม การใช้บริการสาธารณะ การควบคุมตนเอง การเรียนรู้วิชาการ
ในชีวติ ประจาวัน การทางาน การใช้เวลาว่าง สุขอนามัย และความปลอดภัย และ
3) แสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี
จุฑามาศ เพชรโสม (2553, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ความหมาย
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาไว้วา่ เด็กที่มคี วามบกพร่องทางด้านสติปัญญา หมายถึง
ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ ซึง่ เป็นผลให้เกิด หรือเกี่ยวข้องกับความบกพร่อง
ในพฤติกรรมการปรับตัว และปรากฏให้เห็นในระหว่างระยะของพัฒนาการต่ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ย หมายถึง IQ ตั้งแต่ 70 ลงมา จากแบบทดสอบมาตรฐานที่ทาการทดสอบเด็ก
เป็นรายบุคคล คาว่าความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตัว หมายถึง ความจากัด
ในประสิทธิภาพของบุคคล ที่จะพัฒนาให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานในด้านวุฒิภาวะ การเรียนรู้
การพึ่งตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นที่คาดหวังของเด็กในกลุ่มอายุเดียวกัน
และอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ความบกพร่องในพฤติกรรมนี้ถูกกาหนดโดยการประเมินทาง
คลินิกและการใช้แบบประเมินมาตรฐาน ดังนั้นการวินิจฉัยว่าเด็กพิการประเภทปัญญาอ่อน
จะต้องมีหลักฐานปรากฏชัดเจน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย คือ มีเชาว์ปัญญา
ต่ากว่า 70
2. ความสามารถทางทักษะในการปรับตัว อย่างน้อย 2 ใน 10
ดังต่อไปนี้
2.1 การสื่อความหมาย
2.2 การดูแลตนเอง
2.3 การดารงชีวิตภายในบ้าน
2.4 ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น
2.5 การรูจ้ ักควบคุมตนเอง
2.6 การรูจ้ ักใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน
2.7 การนาความรูม้ าใช้ในชีวิตประจาวัน
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2.8 การใช้เวลาว่าง
2.9 การทางาน
2.10 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
3. อาการต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี
จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง
ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ หรือภาวะที่สมองทางานไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิด
ข้อจากัดด้านการเรียนรู้ และความสามารถทางสติปัญญา ร่วมถึงทักษะการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ความบกพร่องจะปรากฏชัดเจน เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร
การช่วยเหลือตนเอง การควบคุมตนเอง การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยความสามารถ
ด้านวิชาการ การทางาน เป็นต้น ซึ่งทักษะดังกล่าวจะปรากฏขึ้นก่อนอายุ 18 ปี
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2. ลักษณะของผู้ท่มี ีความบกพร่องทางสติปัญญา
ผดุง อารยะวิญญู (2541, หน้า 40) กล่าวถึง ลักษณะของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้และเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับฝึกได้ไว้ ดังนี้
1. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ มีลักษณะ ดังนี้
1.1 ด้านสติปัญญา เป็นด้านที่เด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา
แตกต่างจากเด็กปกติมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ การวินิจฉัยด้านสติปัญญา
มักเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น เรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติหรือมีความสามารถในการเรียนรู้
น้อยกว่าเด็กปกติ ซึ่งจะพบลักษณะเหล่านีเ้ มื่อเด็กเข้าโรงเรียนและเริ่มเรียนวิชาการ ดังนี้
1.1.1 อัตราเร็วของการเรียนรู้ (Rate of Learning) นักเรียน
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติ
1.1.2 ระดับการเรียน (Level of Learning) นักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญามักมีปัญหา เกี่ยวกับการเรียนวิชาการ คือ เรียนได้ในระดับต่ากว่าเด็กปกติ
แต่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอาจพัฒนาการเรียนได้ดีในวิชาพลศึกษา
เครื่องจักรกลหรือในด้านศิลปะ เป็นต้น
1.1.3 อัตราเร็วของการลืม (Rate of Forgetting) นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีแนวโน้มที่จะลืมสิ่งที่เรียนรูไ้ ปเร็วกว่าเด็กปกติ หากเด็กไม่มี
โอกาสได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว การฝึกฝนในลักษณะซ้า ๆ บ่อย ๆ และให้พักเป็นระยะ ๆ
จะช่วยทาให้นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาสามารถจาข้อมูลที่เรียนไปแล้วได้ดี
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1.1.4 การถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning) นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาความยากลาบากในการถ่ายโยงการเรียนรู้
จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กาลังเรียนอยู่
เด็กสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่กาหนดในขณะเรียนได้ดีแต่ไม่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้เลยในสถานการณ์ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมเล็กน้อยหรือแตกต่าง
โดยสิ้นเชิง
1.1.5 การเรียนรู้ส่งิ ที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม (Concrete
Versus Abstract Learning) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถจะเรียนรู้
สิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาได้ดกี ว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
1.1.6 การเรียนจากเหตุการณ์ (Incidental Learning) นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในขณะที่เรียนรู้จะสนใจเฉพาะเนือ้ หาสาคัญ แต่ไม่สามารถ
เก็บเนื้อหาหรือข้อมูลที่เรียนรูจ้ ากส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นนั้ ๆ ในขณะเด็กปกติทาได้
1.1.7 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Set) นักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาต้องใช้เวลานานมากกว่าเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ คือ
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบจะใช้วธิ ีแก้ไขเป็นขั้นตอนไปจนประสบผลสาเร็จ
เมื่อประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาบ่อย ๆ แล้วมนุษย์จะพัฒนารูปแบบการแก้ไข
1.1.8 ปัญหาของตนเอง ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
มีปัญหาความยากลาบากแต่ถ้าให้เด็กเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบได้แล้ว
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถทาได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ
1.2 ภาษาและการสื่อสาร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จะเรียนรู้ภาษาได้ช้ากว่าเด็กปกติ วิชาการอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยภาษาในการเรียนรู้ เช่น
คณิตศาสตร์ สังคม เป็นต้น ทาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหา
ในการเรียนสูงมาก ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญและรับบริการกระตุน้ พัฒนาการ
โดยเฉพาะทางภาษาจากนักวิชาการ
1.3 ทักษะทางสังคม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จะต้องต่อสู้แข่งขันในการดาเนินชีวิตกับผูอ้ ื่น ทักษะทางสังคมจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เคยชินเด็กจะมีปฏิกิรยิ าตอบสนองในลักษณะ
กลัว วิตกกังวล หรือพฤติกรรมก่อกวน ดังนั้น โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
ทักษะทางสังคมจึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรม
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การปรับตัว (Adaptive Behavior) ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมาก ที่จะทาให้นักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีทักษะในการดาเนินชีวติ ประจาวันดี
1.4 ทักษะกลไกกล้ามเนือ้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับน้อย จะมีความแตกต่างของการพัฒนาการด้านร่างกายและความสามารถทางทักษะ
กลไกกล้ามเนือ้ จากเด็กปกติน้อยมาก ดังนัน้ พัฒนาการด้านนี้หากมีลักษณะล่าช้าหรือ
มีความบกพร่องจะส่งผลให้พัฒนาการโดยรวมของเด็กมีความล่าช้าไปด้วย แต่ต้องคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการวินจิ ฉัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
มิได้ข้นึ อยู่กับความผิดปกติหรือล่าช้าทางพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นเกณฑ์
2. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้ มีลักษณะส่วนมาก
คล้ายคลึงกับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ แต่ต่างกันที่ระดับ
ความรุนแรงเนื่องมาจากมีระดับสติปัญญาต่ากว่า ดังนี้
2.1 ด้านการเคลื่อนไหว คนกลุ่มนีม้ ีปัญหาในการทางานของกล้ามเนือ้
ทั้งกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ กล้ามเนือ้ มัดเล็ก ตลอดจนมีปัญหาในการประสานกันระหว่างมือกับ
สายตา
2.2 ด้านการช่วยตัวเอง พบปัญหามากหากไม่ได้รับการฝึก
อย่างเพียงพอ จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี การเรียนการสอนจึงมุง่ เน้นการช่วยตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทานอาหาร การขับถ่ายและการแต่งตัว
2.3 ภาษาและการพูด คนกลุ่มนีจ้ ะมีปัญหาในการพูด หลายคนพูด
ไม่ชัด มีความรู้ทางภาษาจากัด หากได้รับการฝึกอย่างเพียงพอจะสามารถสื่อสารกับผูอ้ ื่นได้
2.4 ด้านการเรียน มักประสบความล้มเหลวในการเรียน ครูตอ้ ง
หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอและมีความสามารถในการเรียนค่อนข้างจากัด
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2542, หน้า 32) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียน
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาไปอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ครู เพื่อน ปัญหา
พฤติกรรมที่พบได้บ่อยมี ดังนี้
1. ไม่พูดในที่สาธารณะ เด็กมักพูดเสียงดังเมื่ออยู่บ้านหรือสถานการณ์
ที่แน่ใจ เท่านั้น แต่จะพูดเสียงเบาหรือไม่พูดเมื่ออยู่ในโรงเรียนหรือในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจ
ที่จริงแล้ว เด็กหลาย ๆ คน มีแนวโน้มจะเกิดปัญหานีเ้ มื่อเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
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2. ปฏิเสธความช่วยเหลือของผู้อ่นื ในเด็กที่พัฒนาการช้าหรือบกพร่อง
ทางสติปัญญามักไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เพราะไม่ได้เรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวอันเนื่องมาจากความบกพร่องของตนเอง เด็กเหล่านี้ฝกึ ให้เคยชินกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได้ไม่ง่ายนัก มักเกิดความล้มเหลว ซึ่งจะทาให้เกิดความคับข้องใจและความวิตก
กังวลตามมา ทาให้เกิดการยึดติดในสถานการณ์เดิมยิ่งขึน้ ด้วยเหตุน้เี ด็กเหล่านี้
จึงมักปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเพราะอาจทาลายสถานการณ์ความสุขของตน
3. เจ้าอารมณ์ เด็กที่มพี ัฒนาการช้ามักเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ ยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรงเอาแต่ใจตนเอง ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องในหน้าที่ของสมองบางส่วน เช่น โรคลมชัก
4. ขาดความสม่าเสมอในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เช่น การนอน
การรับประทานทาให้อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้น
5. มีความรูส้ ึกอ่อนไหว หงุดหงิดหรือไม่สบายใจต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวง่ายกว่าเด็กปกติทั่วไป
6. กังวลจากการที่ไม่สามารถคาดสถานการณ์ลว่ งหน้าได้เพราะการขาด
ประสบการณ์ เช่น เมื่อมีใครสักคนเก็บของเล่นออกจากโต๊ะเพื่อจัดโต๊ะอาหารทาให้เด็ก
ไม่เข้าใจก็จะเกิดอารมณ์เสียได้ง่าย เพราะคิดว่าขัดขวางความสุขในการเล่นของตนเอง
7. คับข้องใจความสัมพันธ์กับมารดาหรือบุคคลอื่น เมื่อเด็กไม่แน่ใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพ่อแม่หรือผูเ้ ลี้ยงดูหรือเพื่อน ทาให้เด็กมีอารมณ์ไม่แน่นอน
และฉุนเฉียวได้ง่าย
8. ขาดวุฒิภาวะทางสังคม เช่น เด็ก ๆ ที่ไม่สามารถเล่นกับเพื่อน
ไม่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับกลุ่มไม่ได้รับการย่อมรับจากคนอื่น ๆ จะรู้สึกโกรธ เสียใจ
หรือมีปฏิกิรยิ ารุนแรงอื่นตามมาได้
9. เจ้าอารมณ์เนื่องจากไม่สามารถสื่อสิ่งที่เขาต้องการได้ เพราะถ้าเด็ก
สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของตนได้ทาให้คนอื่นเข้าใจเด็กก็จะมี
อารมณ์มั่นคงและสามารถมีสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ โดยไม่มีปัญหาแต่เด็กบางคนไม่สามารถ
สื่อความหมายได้ด้วยคาพูด เด็กจะยิ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวและแสดงออกรุนแรงได้ง่าย
10. ไม่มสี มาธิทางานที่ได้รับมอบหมาย
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11. มีปัญหาในการฝึกให้เคยชินต่อสิ่งแวดล้อมใหม่หรือกิจกรรมใหม่ ๆ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามักหยุดสร้างความสัมพันธ์กับสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพราะเคยมีประสบการณ์ล้มเหลวในอดีตและมักหลีกหนีดว้ ยการร้องไห้อย่างรุนแรง
ซึ่งอาจจะเป็นผลต่อไปในอนาคต เช่น ทาให้เด็กเกิดความวิตกกังวลสูงมากเมื่อต้องแยก
จากแม่และมีความลาบากมากขึ้นในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ
12. ต่อต้าน พฤติกรรมต่อต้านแสดงออกโดยโต้เถียง ไม่เชื่อฟัง
พูดด้วยความโกรธและการที่เด็กยังมีพฤติกรรมต่อต้านนั้น อาจเป็นเพราะต้องการต่อต้าน
ความตัง้ ใจของพ่อ แม่โดยตรงหรือพฤติกรรมที่เด็กแสดงสามารถเปลี่ยนความต้องการ
ของพ่อ แม่ไปสู่ความต้องการของเด็กได้ ซึ่งปัญหามักเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ กครองกับของเด็ก
13. แยกตัว เด็กที่แยกตัวอาจเป็นเพราะความล้มเหลวในการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อน ๆ มาก่อน ส่งผลถึงการปรับตัวไม่ดใี นการเรียนและกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ
ในโรงเรียนด้วย เมื่อโตขึ้นอาจล้มเหลวในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอีกด้วย
Hallahan & Kauffman (2000, p. 114 อ้างถึงใน มาริษา โกวิทย์, 2558,
หน้า 11-12) อธิบายลักษณะพฤติกรรมจาเพาะของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
ว่าเด็กบกพร่องทางสติปัญญาจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เหมือนคนทั่วไป แต่ก็มีลักษณะ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะเฉพาะกลุ่ม 7 อย่าง มีดังต่อไปนี้
1. การตั้งใจความสนใจ ความสามารถในการตัง้ ใจ ความสนใจในการทา
กิจกรรมหรือการเรียนรู้ใด ๆ เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง การศึกษาวิจัยมากมายที่บ่งชีว้ ่าเด็กปัญญา
อ่อนมีปัญหาในการตัง้ ใจฟัง
2. ความจา การวิจัยมากมายที่บ่งชีว้ ่า เด็กปัญญาอ่อนมีความบกพร่อง
ในด้านการจดจาข้อมูลข่าวสารอย่างยิ่ง คือจาได้ยาก ลืมได้อย่างรวดเร็ว
3. ความสามารถในการจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ได้เอง ตัวอย่างเช่น
เมื่อให้เด็กปัญญาอ่อนจาคาศัพท์จานวนหนึ่ง เด็กปัญญาอ่อนจะหาวิธีจาคาเหล่านั้น เช่น
ท่องดัง ๆ ทวนซ้าคา/ประโยค แต่เด็กปัญญาอ่อนไม่ทราบว่าจะจัดการกับตนเองอย่างไร
ในการพยายามจาคาศัพท์เหล่านั้น
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4. การพัฒนาทางภาษา ลักษณะที่บ่งชี้ความเป็นปัญญาอ่อนประการหนึ่ง
คือความด้อยหรือความเบี่ยงเบนทางด้านพัฒนาการทางด้านภาษา เช่น พูดไม่ชัด รู้คาศัพท์
น้อยมาก ดังนัน้ บุคคลที่ดอ้ ยทางภาษามักมีความด้อยในความคิด ด้อยความสามารถ
ในการจัดการพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งความสามารถด้านอภิปัญญา
5. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งระหว่าง
ความฉลาดและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดังนั้นเด็กปัญญาอ่อนมักจะไม่ค่อยประสบผล
สาเร็จทางวิชาการ
6. พัฒนาการทางสังคม การวิจัยมากมาย พบว่าเด็กปัญญาอ่อนมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมเชิงสังคม เช่น ไม่สามารถคบกับใครเป็นเพื่อนได้ ซึ่งลักษณะเช่นนีจ้ ะเห็นได้
ชัดตั้งแต่อายุยังน้อย เขามักทาอะไรแปลก ๆ ชอบขัดคอหรือขัดจังหวะเพื่อน
7. แรงจูงใจ ลักษณะดังกล่าวข้างต้นทั้ง 6 ประการนั้นมากพอที่จะทาให้
เด็กกลุ่มนีม้ ีแรงจูงใจที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ข้อจากัดในการสื่อสารการพูดและการพัฒนา
ภาษาพูดของผู้ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาเป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของ
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา คือ ความเชื่องช้าในด้านการพัฒนาการพูดและด้านภาษา
ความรุนแรงของปัญหาในการพูดและการใช้ภาษามีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความรุนแรง
ของภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความลาบากด้านการพูด และการใช้ภาษาอาจ
มีปัญหาตั้งแต่ด้านการพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปัญหาการใช้คา ความสามารถในการอ่าน
การคิดเลข และรู้จักคาศัพท์ มีการวิจัยจานวนมากที่ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
และการคิดเลข ซึ่งรายงานการวิจัยทุกชิน้ จะพบความบกพร่องอย่างชัดเจนคือจุดบอด
ในการอ่านจับใจความสาคัญจะอ่านได้อย่างนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน
ส่วนความสามารถในการคิดเลขนั้นจะคิดเลขง่าย ๆ ได้ ในด้านการรูค้ าศัพท์ เมื่อได้ศกึ ษา
จะรู้คาศัพท์ง่าย ๆ ในวงจากัดแต่มากพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ คาที่สาคัญ ๆ สาหรับใช้
ดาเนินชีวิตรอด เช่น เจ็บ ช่วยหน่อย อันตราย หยุดเถอะ หิว ทั้งมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วย ความสัมพันธ์ของมิตรภาพสาหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา มักจะลืมนึกถึง
เรื่องที่สาคัญที่เป็นฐานของชีวติ ซึ่งมีค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก นั่นคือความสาคัญ
ของการที่เด็กมีโอกาสมีเพื่อน มีมติ รภาพ การมีเพื่อนช่วยทาให้บุคคลที่บกพร่อง
ทางสติปัญญาปรับตัวได้ดีเมื่ออยู่ในสังคม เช่น ได้รับการพึ่งพิงทางอารมณ์และสังคม
และเป็นการเพิ่มทักษะในการดาเนินชีวติ ประจาวัน และยกระดับสุขภาพจิตแก่เด็กเหล่านี้
ปัจจุบันได้มีการศึกษาและค้นคว้าและมีความร่วมมือจากบุคคลหลายอาชีพในการให้
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ความช่วยเหลือและการจัดการศึกษาการดูแลการแพทย์และการโภชนาการจนทาให้ภาวะ
ปัญญาอ่อนสามารถพัฒนาให้ดีข้ึน สามารถพัฒนาจนหายได้ บางแห่งให้คาจากัดความว่า
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นภาวะที่ไม่ถาวร อาจหายขาดได้หรือเบาบางลงได้
ถ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
จากการศึกษาเอกสารสรุปว่า เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญามีลักษณะ
คือ พัฒนาการล่าช้า ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญายิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้า
ของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็วขึ้นเท่านั้น มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้า
ด้านสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ พร้อมกับความจากัดที่เกี่ยวข้องด้านทักษะ
การสื่อสาร การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม พฤติกรรมบางคนจะก้าวร้าวควบคุมอารมณ์
ไม่ได้บางคนต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่นื ทั้งนี้ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเริ่มก่อนอายุ 18 ปี
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3. สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 11) กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่อง
ทางสติปัญญาว่า การเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ของทารกตั้งแต่ระยะก่อนคลอดจนถึง
ระยะที่เด็กยังอยู่ในวัยปฐมวัย มีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมากระทบกระเทือนต่อสมองทาให้เกิด
ความบกพร่องทางสมองขึน้ สามารถแบ่งได้ 3 สาเหตุ คือ
1. สาเหตุทางพันธุกรรม โดยความผิดปกติของพันธุกรรม ทาให้เกิดภาวะ
ปัญญาอ่อนร่วมกับความผิดปกติทางร่างกาย
2. สาเหตุจากชีวภาพ ได้แก่ สาเหตุที่ทาให้สมองหยุดชะงักการเจริญเติบโต
นับตั้งแต่
2.1 ระยะก่อนคลอด ในขณะที่มารดากาลังตัง้ ครรภ์อาจมีสาเหตุ
มาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ โรคติดเชื้อ การขาดโภชนาการที่ดี มารดามีโรคประจาตัวเรื้อรัง
การได้รับสารพิษต่าง ๆ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนบางชนิด
2.2 ขณะคลอด มีสาเหตุมาจากการคลอดก่อนกาหนด การได้รับ
อันตรายขณะคลอด
2.3 หลังคลอด เด็กอาจได้รับเชื้อ อาการไข้จากเชือ้ ไวรัส อาการชัก
เป็นสาเหตุให้เยื่อสมองของเด็กถูกทาลาย หกล้มศีรษะฟาดพื้นกระเทือนถึงสมอง
การได้รับสารตะกั่ว ท้องเสียบ่อย ๆ ในทารก
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3. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่
3.1 ครอบครัวแตกแยก ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ยากจน พ่อ แม่
ต้องไปทางานนอกบ้านไม่มเี วลาเอาใจใส่
3.2 พ่อ แม่ขาดการศึกษาและขาดความรูใ้ นเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
3.3 ครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จากัด ขาดสิ่งเร้า สิ่งกระตุน้
ทาให้ขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้
ทวีศักดิ์ สิรริ ัตน์เรขา (2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึงสาเหตุของภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ (ร้อยละ 30-50) มักเกิด
จากหลายสาเหตุเป็นปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางจิตสังคม
ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นสาเหตุได้ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด มักพบ
มีความผิดปกติอื่นร่วมด้วยสาเหตุ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม การติดเชือ้ การได้รับสารพิษ
การขาดออกซิเจน การขาดสารอาหาร การเกิดอุบัติเหตุตา่ ง ๆ และปัจจัยทางจิตสังคม เช่น
ขาดการเลีย้ งดูที่เหมาะสม ถูกทอดทิง้ ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจนอยู่ในภาวะแวดล้อม
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจที่ดี
อสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน์ (2554, หน้า 14) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิด
ความบกพร่องทางสติปัญญาว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาของ
มนุษย์นนั้ ประการแรกอันเนื่องมาจากพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
หรือยีน ที่เป็นการถ่ายทอดมาจากบิดาหรือมารดา ประการที่สองเกิดจากสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การที่มารดาติดเชื้อ เช่น หัดเยอรมัน และเชื้อต่าง ๆ หรือโรคที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์
สถาบันราชานุกูล (2555, ออนไลน์) ได้เขียนถึงสาเหตุของภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาว่า เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ในด้านชีวภาพ สังคมจิตวิทยา หรือหลาย ๆ ปัจจัย
ร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้นที่ทราบสาเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (IQ<50) ซึ่งพบสาเหตุได้
ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยพบสาเหตุได้ประมาณ
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
มีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง
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4. ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา
การแบ่งประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถแบ่งได้ ดังนี้
(สถาบันราชานุกูล, 2555, หน้า 9-10)
1. แบ่งตามระดับความรุนแรง เป็นการแบ่งโดยใช้คา่ คะแนนระดับ
เชาวน์ปัญญาหรือ IQ ทั้ง American Psychiatric Association (APA) และ The American
Association on Mental Retardation (AAMR) แบ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 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 (ระดับเชาวน์ปัญญาน้อยกว่า 50) โดยเน้น
ที่ระดับความช่วยเหลือที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาต้องการ การแบ่งระดับ
ความรุนแรงแบบนีเ้ พื่อช่วยแยกกลุ่มที่ระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่า 50 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่เรียนได้ (educable) ให้ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการศึกษา ส่วนกลุ่มที่ระดับ
เชาวน์ปัญญาต่ากว่า 50 จะเน้นที่การฝึกทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวติ (trainable)
2. แบ่งตามระดับความช่วยเหลือที่ตอ้ งการ เป็นการแบ่งเพื่อออกแบบ
และจัดหาบริการสนับสนุน สาหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาแต่ละบุคคลที่มขี ้อจากัดให้
เข้าถึงระบบการศึกษาทั่วไป และดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด
แบ่งเป็น 4 ระดับ และประเมินอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการ การเรียนการสอน
การใช้ชีวิตในบ้าน การใช้ชีวิตในชุมชน การจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม
ทักษะทางสังคม และการแก้ต่างและการป้องกัน
3. แบ่งตามลักษณะทางคลินิก
ลักษณะทางคลินกิ ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ
แบ่งตามระดับได้ ดังนี้
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3.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก พัฒนาการล่าช้า
ชัดเจนตั้งแต่เล็ก ๆ ทั้งในด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง แต่ต้องอาศัยการฝึกอย่างมากส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพ ต้องการการดูแล
ตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
3.2 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง พบความผิดปกติ
ของพัฒนาการตั้งแต่ขวบปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา
สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน
มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว่า 1 อย่าง มีทักษะการป้องกัน
ตนเองน้อย มีความจากัดในการดูแลตนเอง ทางานง่าย ๆ ได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุก ๆ ด้าน อย่างมากตลอดชีวติ
3.3 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง มักได้รับ
การวินจิ ฉัยตั้งแต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่าอาจมีความแตกต่างของ
ระดับความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ลา่ ช้าในด้านการใช้ภาษา
กลุ่มอาการวิลเลี่ยม (Williams syndrome) บกพร่องในทักษะการเรียนรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับมิติ
สัมพันธ์ (visuo-spatial processing skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด่น
ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน สามารถเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ในวัยเรียน
มักต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามลาพังได้ในสถานที่
ที่คุ้นเคย ใช้ชีวติ ในชุมชนได้ดีทั้งการดารงชีวิตและการงาน แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ปานกลาง ตลอดชีวติ ประมาณร้อยละ 20 ดารงชีวติ อยู่ได้ดว้ ยตนเอง
3.4 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มักได้รับ
การวินจิ ฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนแล้ว เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม
และการสือ่ ความหมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า
เมื่อเป็นผูใ้ หญ่สามารถทางาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือ
บ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ
ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจนหรือด้อยโอกาส
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
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5. การคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน
กระบวนการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program) ซึ่งจัดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของผูเ้ รียน
เฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครอง ครู และคณะสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องร่วมในกระบวนการดาเนินการ การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
ต้องขออนุญาตผูป้ กครองคัดกรองผู้เรียน โดยใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ความเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่ละเอียดมากขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการ
จัดทาแผนต้องทาการตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียน
ตามหลักสูตรในแต่ละทักษะการเรียนรูเ้ พื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ทั้งนีค้ วรประเมิน
ความสามารถพื้นฐานจากสภาพจริงในหลายสถานการณ์ให้ครอบคลุมเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างแบบคัดกรองบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
(สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556, หน้า 6-7) มีดังนี้
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)......................................................................
วัน เดือน ปี เกิด............................................... อายุ ............. ปี .......................เดือน
ระดับชั้น………………............................ วัน เดือน ปี ที่ประเมิน………………………………...........
คาชีแ้ จง
1. แบบคัดกรองฉบับนีเ้ ป็นแบบคัดกรองเพื่อประโยชน์ในทางการจัดการศึกษา
เท่านั้น
2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็ก
แสดงออกบ่อย ๆ โดยให้ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่” ที่ตรงกับลักษณะ
หรือพฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก
3. ผูท้ าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน
ตามแบบคัดกรองนี้ และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น
ผูป้ กครองหรือครู เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง
4. ผูค้ ัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนขึน้ ไป
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ทักษะการสื่อสาร
ใช้ภาษาไม่สมวัย
ไม่เข้าใจคาสั่ง ไม่สามารถทาตามคาสั่งได้
ทักษะการดูแลตนเอง
ไม่สามารถ หรือสามารถดูแลตัวเองในชีวติ ประจาวันได้น้อย
ในการรับประทานอาหาร/การอาบน้า/แปรงฟัน/การแต่งกาย
ไม่สามารถทาความสะอาดหลังการขับถ่าย
ทักษะการดารงชีวติ ภายในบ้าน
ต้องกระตุน้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอยู่เสมอ
ช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันได้ต่ากว่าวัย
ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น
ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรือไม่สามารถเล่นกับเพื่อน
ตามวัย
เล่นเลียนแบบผูอ้ ื่นอย่างไม่เหมาะสมกับวัย
ทักษะการรูจ้ ักใช้ทรัพยากรในชุมชน
มีปัญหาด้านพฤติกรรมในการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์
เช่น ชอบทาลายหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง
ไม่รู้จักวิธีการใช้ การจัดเก็บ และการดูแลรักษาของส่วนรวม
ทักษะการรูจ้ ักดูแลควบคุมตนเอง
เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ
ไม่สามารถควบคุมตนเองทาตามสิ่งที่ตอ้ งทา
ทักษะการนาความรูม้ าใช้ในชีวติ ประจาวัน
ลืมง่าย/จาในสิ่งที่เรียนมาแล้วไม่ได้
ไม่สามารถนาทักษะที่เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ิทย
าล

1
2

ผลการวิเคราะห์
ใช่
ไม่ใช่

ลักษณะ/พฤติกรรม

มห
าว

ที่
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ใช่
ไม่ใช่

ลักษณะ/พฤติกรรม
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ทักษะการทางาน
15 ช่วงความสนใจสั้น ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ต้องทา
16 ทาตามคาสั่งต่อเนื่อง 2 คาสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนง่าย
ทักษะการใช้เวลาว่าง
17 สนใจสิ่งรอบตัวน้อย
18 ใช้เวลาว่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
19 ดูแลสุขภาพตนเองได้น้อย เช่น ล้างมือไม่เป็น หรือไม่รู้จัก
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
20 มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน้อย
หมายเหตุ ทั้งนีพ้ ฤติกรรมดังกล่าวต้องเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กทั่วไป
เกณฑ์การพิจารณา
แต่ละทักษะจะต้องมีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะว่าใช่ทั้ง 2 ข้อ
แสดงว่าไม่ผา่ นทักษะนั้นและหากว่าพบทักษะการปรับตัวไม่ผ่านตั้งแต่ 2 ทักษะขึน้ ไป
แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดบริการช่วยเหลือ
ทางการศึกษาพิเศษ และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป
ผลการคัดกรอง
 พบความบกพร่อง
 ไม่พบความบกพร่อง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผูค้ ัดกรอง)
(.................................................)
ลงชื่อ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผูค้ ัดกรอง)
(.................................................)
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คายินยอมของผูป้ กครอง
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)........................................... เป็นผูป้ กครองของ
(ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว) .........................................................................................
 ยินยอม  ไม่ยินยอม ให้ดาเนินการคัดกรอง (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส.)...................
..........................................ตามแบบคัดกรองนี้เมือ่ พบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ทีม่ ีความบกพร่อง
ตามแบบคัดกรองข้างต้น  ยินดี  ไม่ยินดี ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ
ต่อไป
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ลงชื่อ................................................. ผูป้ กครอง
(............................................)

คาชีแ้ จง

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน
ชื่อ....................................................................................................................................
วันที่ประเมินก่อนการพัฒนา.............................................อายุ...............ปี...........เดือน
วันที่ประเมินหลังการพัฒนา..............................................อายุ...............ปี...........เดือน
ประเภทความพิการ..........................................................................................................
ลักษณะความความพิการ.................................................................................................

มห
าว

1. แบบประเมินความสามารถพืน้ ฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ใช้เกณฑ์ตามพัฒนาการของเด็กทั่วไป
ตั้งแรกเกิดถึง 6 ปี
2. แบบประเมินฉบับนีส้ ามารถใช้ได้กับผูร้ ับการประเมินทุกประเภทความพิการ
โดยคานึงถึงอายุจริงของผู้รับการประเมิน
3. กรณีผรู้ ับการประเมินมีข้อจากัดของสภาพความพิการจนไม่สามารถพัฒนา
ตามพัฒนาการที่คาดหวังได้ ให้ยกเว้นการประเมินตามพัฒนาการที่คาดหวังนัน้
4. ระดับความสามารถตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึน้ ไปที่ถือว่า ผ่านเกณฑ์ระดับ
ความสามารถ
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5 หมายถึง ทาได้ดว้ ยตนเอง
4 หมายถึง ทาได้โดยต้องมีผู้ช่วยเหลือน้อยหรือใช้การกระตุน้ เตือนทางวาจา
หรือทางท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
3 หมายถึง ทาได้โดยต้องมีผชู้ ่วยเหลือปานกลางหรือใช้การกระตุ้นเตือน
สองแบบร่วมกัน คือ ทางร่างกายหรือทางวาจาหรือทางท่าทาง
2 หมายถึง ทาได้โดยต้องมีผชู้ ่วยเหลือมากหรือใช้การกระตุน้ เตือนทั้งสาม
แบบร่วมกัน คือ ทางร่างกายทางวาจาและทางท่าทาง
1 หมายถึง ทาไม่ได้
หมายเหตุ:
กระตุน้ เตือนด้วยกาย หมายถึง ผูส้ อนจับมือทาเมื่อเด็กทาได้ลดการช่วยเหลือ
ลงโดยให้แตะข้อศอกของเด็ก และกระตุ้นโดยพูดซ้าให้เด็กทา
กระตุน้ เตือนด้วยท่าทาง หมายถึง ผูส้ อนชีใ้ ห้เด็กทา ผงกศีรษะเมื่อเด็กทา
ถูกต้อง ส่ายหน้าเมื่อเด็กทาไม่ถูก
กระตุน้ เตือนด้วยวาจา หมายถึง ผูส้ อนพูดให้เด็กทราบในสิ่งที่ผสู้ อน
ต้องให้เด็กทา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน

การรับประทาน
อาหาร (3 เดือน –
6 เดือน)
การรับประทาน
อาหาร (6 เดือน –
12 เดือน)
การรับประทาน
อาหาร (1 ปี – 2 ปี)

ข้อที่

รายการพัฒนา

การดูด

1

สามารถดูดนมจากขวดนมได้

การหยิบอาหาร
เข้าปาก

2

สามารถใช้มือหยิบอาหารเข้าปากได้

การดื่ม

3

การดูด

4

สามารถดื่มน้าและนมจากแก้ว
ด้วยตนเองได้
สามารถดูดของเหลวโดยใช้หลอดดูดได้

การกลืนและ
การเคีย้ วอาหาร

5

สามารถกลืนอาหารได้

6
7

สามารถเคีย้ วอาหารได้
สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้

การใช้ช้อนตัก
อาหาร

ระดับ
ระดับ
ความสามารถ
ความสามารถ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการพัฒนา

การถอดสวมรองเท้า

8
9
10
11

สามารถถอดรองเท้าแบบสอดได้
สามารถสวมรองเท้าแบบสอดได้
สามารถถอดรองเท้าแตะแบบคีบได้
สามารถแสดงท่าทางหรือพูดบอกความ
ต้องการในการขับถ่ายได้
สามารถถอดถุงเท้าได้
สามารถสวมถุงเท้าได้
สามารถสวมรองเท้าแตะแบบคีบได้
สามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบได้
สามารถถอดกางเกง/กระโปรงเอวยืดได้
สามารถถอดเสือ้ ยืดคอกลมได้
สามารถสวมรองเท้าแบบติดแถบได้
สามารถสวมกระโปรงเอวยืด/กางเกง
เอวยืดได้
สามารถสวมเสื้อยืดคอกลมได้
สามารถถอดเสือ้ คอปกมีกระดุมได้
สามารถสวมเสื้อคอปกมีกระดุมได้
สามารถทาความสะอาดหลังขับถ่ายได้

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กล
นค

ขับถ่ายอุจาระ
ปัสสาวะ
การถอดถุงเท้า
การสวมถุงเท้า
การสวมรองเท้า
การถอดรองเท้า
การสวมกระโปรง
การถอดเสือ้
การแต่งกาย
การสวมรองเท้า
(3 ปี – 4 ปี)
การสวมกระโปรง/
กางเกง
การสวมเสื้อ
การถอดเสือ้
การสวมเสื้อ
การทาความสะอาด การทาความ
ร่างกาย (3 ปี – 4 ปี) สะอาดหลังการ
ขับถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะ
การทาความ
สะอาดมือ
การทาความ
สะอาดหน้า
การดูแลอนามัย
การรับผิดชอบงาน การช่วยเหลือ
บ้าน (4 ปี – 5 ปี)
งานบ้าน

มห
าว

ิทย
าล

การขับถ่าย
(1 ปี – 2 ปี)
การแต่งกาย
(2 ปี – 3 ปี)

ร

ข้อที่

าช
ภัฏ
ส

การแต่งกาย
( 1 ปี – 2 ปี)

เนือ้ หา

ัยร

ทักษะย่อย

ระดับ
ระดับ
ความสามารถ
ความสามารถ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

24
25
26
27
28
29

สามารถล้างมือและ เช็ดมือ
ด้วยตนเองได้
สามารถล้างหน้า เช็ดหน้าได้
สามารถสั่งและเช็ดน้ามูกได้
สามารถเก็บสิ่งของเข้าที่ได้
สามารถชีบ้ อกอุปกรณ์ในการทาความ
สะอาดบ้านได้
สามารถกวาดบ้านได้

50

รายการพัฒนา

การถอดกระโปรง/
กางเกง
การถอดเสือ้
การสวมเสื้อ
การสวมกระโปรง/
กางเกง
การสวม

30

สามารถถอดกระโปรง/กางเกงติดตะขอ
และซิปได้
สามารถถอดเสือ้ ผ่าหน้ามีกระดุมได้
สามารถสวมเสื้อผ่าหน้ามีกระดุมได้
สามารถสวมกระโปรง/กางเกงติดตะขอ
และซิปได้
สามารถสวมกางเกง/กระโปรง
แบบมีตะขอและซิปได้
สามารถอาบน้าเช็ดตัวได้
สามารถแปรงฟันได้
สามารถหวีผมได้
สามารถถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพืน้ ได้
สามารถพับผ้า-เก็บผ้าที่พับเข้าตู้ได้

การทาความสะอาด การอาบน้า
ร่างกาย (5 ปี – 6 ปี) การแปรงฟัน
การหวีผม
การรับผิดชอบงาน การช่วยเหลือ
บ้าน (5 ปี – 6 ปี)
งานบ้าน

31
32
33
34
35
36
37
38
39

ร

ข้อที่

กล
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การแต่งกาย
(4 ปี – 5 ปี)

เนือ้ หา
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ระดับ
ระดับ
ความสามารถ
ความสามารถ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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บันทึกเพิ่มเติม
…………….…………………………………………………………………….……………………………………..……………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ลงชื่อ............................................ผูป้ ระเมิน
(
)
ตาแหน่ง .......................................

6. แนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญามีความแตกต่าง
หลากหลายเพราะขึน้ อยู่กับความมากน้อยของความบกพร่อง และความจาเป็นใน
การรับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้
มีนักการศึกษาได้เสนอแนะและกาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการพัฒนา ดังนี้
ดารณี ธนะภูมิ (2535, หน้า 2) กล่าวถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ควรประกอบด้วย
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1. หลักสูตรหรือโปรแกรมการสอนจะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษา
ที่ปรับปรุงเนื้อหาให้นอ้ ยกว่า และง่ายกว่าหลักสูตรของเด็กปกติมาก และสามารถนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้
2. กระบวนการสอน จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่พิเศษ
กว่าเด็กปกติมากเพื่อให้เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเข้าใจและเรียนรู้
ทักษะต่าง ๆ ได้
3. การปรับพฤติกรรม สาหรับการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญานั้น การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งจาเป็นมาก
ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 71-72) กล่าวว่า สิ่งที่นักวิชาการ
เห็นสอดคล้องกัน ก็คือ ควรปรับเนือ้ หาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล สรุปได้วา่ หลักสูตรสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ ควรเน้นในการพัฒนาทักษะเบือ้ งต้น ทักษะทางสังคม ทักษะใน
การช่วยเหลือตนเอง และความพร้อมในด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งจัดการเรียนการสอนจากง่าย
ไปหายาก สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้ในการจัดการเรียน
การสอน ควรเน้นเนื้อหา ดังนี้
1. ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะในการช่วยตนเองเป็นทักษะแรก
ที่เด็กควรได้รับการฝึกทักษะในการช่วยตนเอง ได้แก่ การรับประทานอาหาร การแต่งตัว
การใช้หอ้ งน้า (การขับถ่ายที่ถูกต้อง)
2. ทักษะในการสื่อสาร เด็กปัญญาอ่อนประเภทนีจ้ านวนมากที่ฟัง
คาพูดเข้าใจและพูดได้ แต่บางคนพูดไม่ได้แม้จะได้รับการสอนพูดเป็นเวลานาน แต่บางคน
พูดไม่ได้ การสื่อสารต้องใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่การพูด นั่นคือการใช้ภาษามือ หรือระบบอื่น
เช่น ใช้รูปภาพ สิ่งของ หุ่นจาลองหรือบัตรคา การขึ้นรถประจาทาง การขึน้ รถแท็กซี่
การข้ามถนน การเดินบนทางเท้า
3. ทักษะในการอ่าน การเขียน และเลขคณิตที่จาเป็นในการดารงชีพ
เช่น การอ่านราคาสินค้า การอ่านป้ายประกาศต่าง ๆ การอ่านป้ายบอกสายรถประจาทาง
การซื้ออาหาร และซือ้ ของใช้ที่จาเป็น เป็นต้น
4. ทักษะด้านนันทนาการ ควรฝึกให้รู้จักใช้เวลาว่างในการพักผ่อน
และนันทนาการที่ง่าย ๆ และเหมาะสมกับความสามารถของเขา เช่น การโยนลูกบอล
การเล่นกระดานลื่น การเล่นเกม
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5. ทักษะพืน้ ฐานทางด้านอาชีพ เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับต่ามาก
ส่วนมากไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างอิสระได้ดี แต่หากมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านอาชีพเป็นอย่างดีแล้ว เด็กเหล่านีส้ ามารถทางานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก
ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 46-47) กล่าวถึง การจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ว่าระดับประถมศึกษาควรเน้นเกี่ยวกับ
การอ่าน คณิตศาสตร์ ภาษา ส่วนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษานั้นมีความสาคัญรองลงไป
Willaim (1989, pp. 84-85 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 50)
กล่าวถึง การจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ดังนี้
ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 1-3 เนื้อหาควรต่อเนื่องจากระดับปฐมวัย
ในทักษะพื้นฐานต่าง ๆ และพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว การจัดการศึกษา
ควรเน้นเฉพาะกิจกรรมและวิชาการที่จาเป็น คือ การอ่าน การเขียนฝึกลีลามือ
และคณิตศาสตร์เบือ้ งต้น
ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4-6 เนือ้ หาควรมุ่งเน้นที่สร้างเสริม
วิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ การอ่าน เขียน การสื่อสาร และคณิตศาสตร์
ต่าง ๆ การพัฒนาด้านกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว การฝึกประสาทสัมผัสต่าง ๆ
จากแนวทางในการจัดการศึกษาที่นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุป
ได้วา่ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาควรปรับเนื้อหา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล และเน้นพัฒนา
ทักษะทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และความพร้อมในการฝึกอาชีพ พร้อมทั้ง
กระบวนการสอนควรจัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
1. ความหมายของการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
การช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันเป็นทักษะที่มีความจาเป็นและสาคัญ
สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญารวมถึงนักเรียนปกติ โดยมีนักการศึกษา
ได้ให้ความหมายการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันไว้ ดังนี้
สถาบันราชานุกูล (2548, หน้า 40) กล่าวถึงการฝึกฝนทักษะ
ในชีวติ ประจาวัน (Activity of Daily Living Training) ว่าควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในเรื่องกิจวัตรประจาวันให้เด็กที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
เต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด
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สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2552, หน้า 3-4) กล่าวถึง ทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน ว่าเป็นทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต
ของบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ควรได้รับการฝึกให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม (2560, หน้า 9) กล่าวว่า
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน คือ การพัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันพืน้ ฐานในเรื่องการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การขับถ่าย การทา
ความสะอาดร่างกาย และการรับผิดชอบงานบ้าน
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
คือ การฝึกฝนทักษะในชีวิตประจาวันให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันพืน้ ฐานได้
เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การช่วยเหลืองานบ้านเบือ้ งต้น เป็นต้น
โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมมากจนเกินไป
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2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน ถือว่าเป็นทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็น
และสาคัญ เพราะถ้านักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจามากเท่าใด
ก็จะไม่เป็นภาระแก่ครอบครอบครัวและคนรอบข้างมากเท่านั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนด้วย ผูว้ ิจัยจึงรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน ดังนี้
2.1 ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันที่สาคัญ
เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจินดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน์
และอนงค์ ผดุงชีวิต (2558, หน้า 2-4) ได้กล่าวว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจาวัน เป็นทักษะที่ผสมผสานจากทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ และกล้ามเนือ้
มัดเล็กเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ ดังนั้น
ครูผสู้ อนจะต้องพิจารณาว่าทักษะใดที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ ประจาวันของเด็ก และเด็ก
มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ทักษะนั้น ๆ เพียงใด เช่น การสอนให้เด็กติดกระดุมเสื้อ
เด็กจะต้องมีความสามารถในการใช้ปลายนิว้ ทั้ง 3 คือ นิว้ หัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิว้ กลาง
หรือใช้นิว้ หัวแม่มือและนิว้ ชี้ก่อน จึงจะเรียนรู้ทักษะนีไ้ ด้โดยไม่ลาบากหากเด็กยังใช้ปลายนิว้
ไม่ได้ ครูต้องย้อนกลับไปเลือกกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ปลายนิว้ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม
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เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กก่อน เป็นต้น ตัวอย่างพัฒนาการของเด็กปกติในช่วงวัย 2-6 ขวบ
ในเรื่องของความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
เด็กอายุ 2-3 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้
1) รับประทานอาหารเองโดยใช้ช้อน
2) ใช้ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าได้
3) จิ้มอาหารเองโดยใช้สอ้ ม
4) เช็ดมือด้วยตัวเองได้
5) ควบคุมตัวเองไม่ให้น้าลายยืด
6) แปรงฟันโดยการเลียนแบบได้
7) ดื่มน้าจากแก้วน้าเองได้
8) ใช้สบู่ล้างมือ ล้างหน้า โดยมีผู้ใหญ่ช่วยชีแ้ นะได้
9) กลั้นปัสสาวะขณะนอนกลางวันได้
10) ฝึกสวมถุงเท้าได้
11) รู้จักด้านหน้า ด้านหลังของเสือ้
12) ฝึกติดกระดุมแป๊ะได้
13) รู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายได้
14) ปัสสาวะ อุจจาระในกระโถนได้
15) ใช้หลอดดูดน้าจากแก้วได้
16). รู้จักเคี้ยวและกลืนอาหาร/สิ่งของที่รับประทานได้
17) บอกผู้ใหญ่ให้พาไปห้องน้าได้ แม้บางครั้งจะไม่ทัน
18) สวมรองเท้าโดยผูใ้ หญ่ช้ีแนะ
19) แขวนเสือ้ กับตะขอได้
20) ถอดเสื้อได้
21) ใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อเตือนได้
22) ล้างแขนขาตนเองขณะอาบน้าได้
23) เทน้าจากเหยือกขนาดเล็กจุ 6-8 ออนซ์ ใส่ถ้วยเองได้
24) เข้าส้วมเมื่อจะถ่ายอุจจาระได้บ้าง
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อายุ 3-4 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้
1) รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
2) ติดและถอดกระดุมเม็ดใหญ่จากเสือ้ ที่ยังไม่ได้ใส่ได้
3) แปรงฟันเองเมื่อบอกด้วยคาพูดได้
4) รู้จักเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้
5) เด็กผูช้ ายยืนปัสสาวะในห้องน้าได้
6) เก็บและแขวนเสือ้ ในที่ต่า ๆ เองได้
7) ติดกระดุมแป๊ะ และติดตะขอได้
8) ใส่และถอดเสื้อเองได้โดยผู้ใหญ่ช่วยปลดกระดุมให้
อายุ 4-5 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้
1) ทาความสะอาดของเหลวที่เลอะเทอะโดยใช้ผ้าเช็ดเองได้
2) ฝึกร้อย และผูกเชือกรองเท้าได้
3) หวีผมเองได้
4) ช่วยจัดโต๊ะตามคาบอกได้
5) ถอด และใส่เข็มขัด กางเกง หรือรองเท้าได้
6) ตื่นมาเข้าห้องน้าตอนกลางคืนได้
7) ล้างมือ และล้างหน้าเองได้
8) เก็บ ปัดโต๊ะให้เรียบร้อยได้
9) ถอด และใส่กระดุมเสือ้ เองได้
10) เช็ด และสั่งน้ามูกได้เอง
11) แต่งตัวโดยไม่ต้องช่วยได้
12) หยิบจานข้าวจากถาดหรือตักอาหารที่เตรียมไว้ได้
13) แขวนเสือ้ ผ้ากับไม้แขวนได้
14) ฝึกแปรงฟันเองได้
15) ใช้ภาชนะถูกต้องตามชนิดของอาหารได้
16) ฝึกการใส่ซิปของเสือ้ แจ็กเก็ตได้
17) รู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้
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อายุ 5-6 ขวบ ควรมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ดังนี้
1) รับผิดชอบงานบ้านง่าย ๆ ได้
2) ตักข้าวเองได้
3) ช่วยเหลือตนเองบนโต๊ะอาหารและช่วยส่งจานให้ผอู้ ื่นได้
4) เปิดกล่องนมดื่มเองได้
5) หยิบถาดอาหารไปวางบนโต๊ะเพื่อรับประทานเองได้
6) เตรียมอาหารง่าย ๆ ได้ เช่น ทาแยมขนมปังได้ เป็นต้น
7) เปิด-ปิด ก๊อกน้าเองได้
8) ตักอาหารเองได้
2.2 ข้อควรปฏิบัติในการฝึกทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
การฝึกให้เด็กรู้จักของใช้ในชีวติ ประจาวัน
ก่อนที่จะเริ่มฝึกหรือสอนให้เด็กมีทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันนั้น ครูควรสอนให้เด็กได้รู้จักกับสิ่งของเครื่องใช้ในกิจกรรม
นั้นก่อน จนเด็กสามารถที่จะชีห้ รือหยิบจับสิ่งของตามที่ครูสั่งได้ถูกต้องแล้วค่อยสาธิต
วิธีการในกิจกรรมขั้นอื่นต่อไป
การฝึกการแต่งกาย
การฝึกการแต่งกายควรเลือกเครื่องแต่งกายตัวที่เด็กชอบ และ
สามารถสวมได้งา่ ย เช่น เสื้อยืด กางเกงเอวยืด เป็นต้น เด็กจะทาตามด้วยตนเองได้ง่าย
และควรฝึกให้เด็กรู้จักถอดก่อนการใส่เสมอ เนื่องจากจะง่ายกว่าและยังไม่ควรคาดหมาย
ถึงคุณภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากการแต่งกายว่าจะแต่งกายได้เรียบร้อยหรือไม่ แต่ควรเน้น
เรื่องความสะอาดเป็นสาคัญ
จากความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันสรุป
ได้วา่ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันเป็นทักษะพืน้ ฐานที่มคี วามจาเป็นสาหรับ
นักเรียน เพราะเป็นทักษะที่ผสมผสานการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้ มัดเล็ก และ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอาบน้า ล้างหน้าแปรงฟัน
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลและปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวมากเกินไป
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3. ปัจจัยที่จาเป็นต่อการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันนั้น ผู้สอนจาเป็น
ต้องทาความเข้าใจถึงปัจจัยที่จาเป็นในการฝึก เพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพกับนักเรียน
ให้มากที่สุด ดังที่ เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจนิ ดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน์ และอนงค์
ผดุงชีวิต (2558, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. ครู ควรมีความพร้อมดังต่อไปนี้
1.1 ด้านความรู้ คือ ครูต้องมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ซึ่งเป็นข้อจากัดของนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หาของกิจกรรมที่จะใช้ฝึก ขั้นตอน
ลาดับการฝึกรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ
ซึง่ จะช่วยให้การฝึกของครูประสบผลสาเร็จ
1.2 ด้านอารมณ์ ท่าทาง และน้าเสียง คือ ครูไม่ต้องเครียด
หรือหงุดหงิดขณะที่จะฝึกนักเรียนและควรแสดงท่าทางที่นมุ่ นวล แสดงถึงความรัก
ความเมตตาที่มกี ับเด็ก ตลอดจนน้าเสียงที่พูดกับเด็กก็ควรเร้าความสนใจแต่ไม่แข็งกระด้าง
ไม่แสดงการบังคับนักเรียน ครูไม่ควรดุหรือตาหนินักเรียนเมื่อนักเรียนทาไม่ได้เพราะจะทา
ให้นักเรียนสูญเสียความมั่นใจในตนเองส่งผลต่อการฝึกและความร่วมมือของนักเรียน
ในการทากิจกรรมครั้งต่อไป
2. นักเรียน ครู ต้องสังเกตว่าขณะเรียนนั้นอยู่ในภาวะพร้อมที่จะรับ
การฝึกหรือไม่โดยสังเกตจาก
2.1 ร่างกาย นักเรียนส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการทางร่างกายเป็นไป
ตามวัย แต่ความแข็งแรงมั่นคง หรือการทาหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์
เท่ากับเด็กปกติในวัยเดียวกัน บางคนยังมีการเคลื่อนไหวของแขน ขา การใช้นิว้ มือใน
การหยิบจับสิ่งของ หรือการทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไม่มคี วามพร้อม ครูจึงควร
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้พัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่ กล้ามเนือ้ มัดเล็ก ประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา หรือส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะรับ
การฝึกกิจกรรมที่ต้องการต่อไป
2.2 อารมณ์ ครูตอ้ งสังเกตนักเรียนว่าอยู่ในอารมณ์ดีพร้อมที่จะได้รับ
การฝึกหรือไม่
2.3 สมาธิ นักเรียนบางคนมีสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง ดังนัน้ จึงควรจัด
หรือให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝึกเสียก่อน
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3. แรงเสริม หรือแรงจูงใจ ทุกครั้งที่นักเรียนร่วมมือหรือทากิจกรรม
ได้เองตามคาสั่ง ครูควรให้แรงเสริมทันที เช่น คาชมเชย การสัมผัสโอบกอด หรือให้สิ่งของ
ที่นักเรียนชอบ เป็นต้น เพื่อนักเรียนจะได้มกี าลังใจหรือมีแรงจูงใจที่จะทากิจกรรมต่อไป
4. การฝึกซ้า ๆ ทบทวนบ่อย ๆ อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องทุกวัน
โดยฝึกทุกครั้งที่ทากิจกรรมนั้น และมากกว่านักเรียนปกติจะสามารถช่วยให้นักเรียน
เกิดการจาและเรียนรู้ได้
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4. แนวทางการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจินดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน์ และอนงค์
ผดุงชีวิต (2558, หน้า 7-11) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกทักษะนั้น
พัฒนาขึ้นมาจากหลักการสอนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ักษะใด ๆ ก็ได้ สิ่งสาคัญ คือ ครูจะต้องเป็นผู้รู้จักการสังเกต รู้จักดัดแปลง
ไปตามสถานการณ์ นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการบอกเล่าถึงวิธีการทาหรือจาก
การสาธิตให้ดูว่าจะทาอย่างไรเพียงวิธีเดียว แต่นักเรียนจะเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง ครูตอ้ งจับมือนักเรียนให้อยู่ในท่าที่จะเคลื่อนไหวเพื่อทากิจกรรมนัน้
นักเรียนจึงจะเข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไร ในตอนแรกอาจจะมีท่าทางเงอะงะงุ่มง่ามจนครู
รู้สกึ ว่าจะเป็นผูก้ ระทากิจกรรมเองทั้งหมด แต่ตอ่ มาจะรู้สกึ ว่า นักเรียนจะค่อย ๆ
เคลื่อนไหวมือตามได้มากขึ้นโดยมีการเกร็งน้อยลง และสามารถทาได้เองในที่สุด ครูอาจจะ
ต้องแตะมือ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนช่วยนาเป็นระยะ ๆ ซึ่งในที่สุดนักเรียนก็ทาได้เอง
โดยครูไม่ตอ้ งคอยช่วยเหลือเลย ทั้งนี้อาจขึน้ อยู่กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
ซึ่งบางคนจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกมากกว่าเด็กทั่วไป ครูจงึ ต้องให้ความสนใจ
ความรัก ความอดทน ความเมตตากรุณาร่วมด้วย ซึ่งครูอาจยึดหลักการสอน ดังนี้
1. หลักการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
1.1 สอนเป็นรายบุคคลโดยคานึงถึงตัวนักเรียนเป็นสาคัญ
เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีความบกพร่องหรือข้อจากัดที่แตกต่างกัน จึงมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย
1.2 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และความสามารถ
ของนักเรียนโดยผสมผสานทักษะหลายด้านเข้าด้วยกันในลักษณะบูรณาการกิจกรรม
ควรมีทั้งกิจกรรมบุคคล กิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
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1.3 มีการวิเคราะห์งานก่อนสอน หรือก่อนการฝึก กิจกรรมหรือทักษะ
บางอย่างอาจยาวเกินไปสาหรับนักเรียนที่จะสามารถเรียนรู้ได้ ครูควรแตกงานออกเป็น
ย่อย ๆ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และควรบันทึกขั้นตอนที่นักเรียนสามารถ
ทาได้แล้วไว้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน โดยจะเริ่มสอนขั้นตอนของงานนักเรียนยังทาไม่ได้ก่อนใน
การสอนแต่ละขั้นตอนต้องกาหนดเกณฑ์การผ่านไว้ว่าเป็นจานวนกี่ครั้งที่นักเรียนทากิจกรรม
ขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอนได้สาเร็จโดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน หลังจากนั้นจึงจะสอนขั้นตอน
ต่อไป การสอนขั้นตอนต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาจจะสอนส่วนแรกของงาน
ก่อนเรียกว่า “การฝึกแบบเดินหน้า” หรืออาจสอนขั้นสุดท้ายของงานเป็นขั้นตอนแรกก่อน
เรียกว่า “การฝึกแบบถอยหลัง” เมื่อนักเรียนสามารถทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์สาเร็จ
ในแต่ละขัน้ ตอน และได้รับแรงเสริม นักเรียนจะรู้สึกภาคภูมใิ จ และครูเองจะไม่รู้สึกท้อถอย
ที่จะสอนทักษะต่อไป
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝกึ ปฏิบัติกับสถานการณ์จริง จะทาให้
นักเรียนเรียนรูแ้ ละนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สอนมารยาทในการ
รับประทานอาหารขณะที่นักเรียนกาลังรับประทานอาหาร ฝึกการสวมรองเท้าขณะกาลัง
เตรียมตัวจะกลับบ้าน เป็นต้น
1.5 สอนให้เป็นกิจวัตรประจาวัน โดยมีการทบทวนความรูเ้ ดิมซ้า ๆ
ก่อนสอนทักษะใหม่ และใช้เวลาแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมประมาณ 5-15 นาที ทั้งนีข้ นึ้ อยู่
กับวัยและศักยภาพของนักเรียน
1.6 การเลียนแบบ การเลียนแบบของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
ทั่วไปหรือนักเรียนพิเศษ พฤติกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากการเลียนแบบ ดังนั้น ครูจงึ จาเป็นต้อง
นาการเลียนแบบไปใช้สอนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการได้โดยการสาธิตให้ดูแล้วให้
นักเรียนทาเลียนแบบซึ่งในระยะแรกของการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่จะเกิดการเลียนแบบ
ครูอาจให้รางวัลเพื่อให้นักเรียนตอบสนองพฤติกรรมแบบนั้นจนไปสู่พฤติกรรมที่ตอ้ งการ
จริง ๆ
1.7 ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธีการ เช่น การสอนโดย
วิเคราะห์งาน การสอนโดยให้ความช่วยเหลือ การปรับแต่งพฤติกรรม การเสริมแรง
การทบทวน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทากิจกรรมให้สาเร็จด้วยตนเอง เป็นต้น
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2. เทคนิคการสอน/ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจาวันทีส่ าคัญ ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ เทคนิคที่วิเคราะห์งานแล้ว
แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย จะเป็นกี่ขั้นตอนขึน้ อยู่กับความยากง่ายของงานหรือกิจกรรม
ระยะเวลาในการฝึกแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เทคนิคนี้เหมาะ
สาหรับใช้ฝกึ การช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันสาหรับนักเรียน ซึ่งวิธีน้ีเมื่อครูได้กาหนด
กิจกรรมแล้วว่าจะฝึกกิจกรรมใดแก่นักเรียน ครูจะใช้หลักการวิเคราะห์ว่า 1) จุดเริ่มต้น
ในการปฏิบัติกิจกรรมคืออะไร 2) มีขนั้ ตอนย่อยที่เกี่ยวเนื่องกันกี่ขนั้ ตอน อะไรบ้าง และ
3) จุดสุดท้ายในการปฏิบัติกิจกรรมคืออะไร เทคนิคการวิเคราะห์งานมีวิธีการสอน 2 แบบ
คือ
1) การสอนแบบเดินหน้า คือ การสอน/ฝึกจากขั้นเริ่มต้นของกิจกรรม
ที่วเิ คราะห์ได้ขนั้ ตอนแรกก่อนเรียงลาดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายของกิจกรรม ขัน้ ตอนย่อย
แต่ละขัน้ ตอนของการสอน/ฝึกครูจะต้องใช้เทคนิค การสอนอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมบรรลุไปยังขั้นตอนต่อไปได้ เช่น ใช้เทคนิคการช่วยเหลือ
โดยการกระตุน้ เตือน การลดการช่วยเหลือ การทบทวนซ้า ๆ การใช้แรงเสริม เป็นต้น
จนนักเรียนสามารถทาขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองได้โดยอิสระ
2) การสอนแบบถอยหลัง คือ การสอน/ฝึกที่ใช้หลักการเดียวกัน
กับการฝึกแบบแรกแต่จะฝึกในวิธีกลับกัน นั่นคือการฝึกจะเริ่มจากขั้นตอนสุดท้าย
ของการวิเคราะห์งานแล้วฝึกย้อนไปจนถึงงาน/กิจกรรมเริ่มต้น ซึ่งวิธีการนีเ้ ป็นวิธีการง่าย
สาหรับนักเรียนที่จะทากิจกรรมให้สาเร็จได้ด้วยตนเอง เช่น การฝึกล้างมือ ครูให้นักเรียน
ทากิจกรรมขั้นตอนแรกจนถึงกิจกรรมขัน้ ก่อนสุดท้ายโดยครูช่วยเหลือด้วยวิธีการจับมือ
ให้นักเรียนทากิจกรรมทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายครูให้นักเรียนปิดน้าด้วยตนเอง
นักเรียนจะรู้สกึ ว่ากิจกรรมที่กาลังฝึกง่ายขึ้นและมีกาลังใจที่จะฝึกกิจกรรมต่อไป กิจกรรม
ที่มักใช้วธิ ีนีใ้ นการฝึก ได้แก่ การถอดเสื้อ การฝึกถอดกางเกง การฝึกถอดถุงเท้า เป็นต้น
ซึ่งจะถูกฝึกก่อนการใส่เสมอจะทาให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ง่ายขึ้น นักเรียน
และครูไม่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการฝึก เพราะครูเองก็รู้สึกว่าฝึกง่าย และนักเรียน
ก็รู้สึกว่าตนเองสามารถทาได้
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2.2 การปรับแต่งพฤติกรรม (Shaping) คือ เทคนิคการฝึกกิจกรรม
ที่ซับซ้อน โดยอาจแบ่งกิจกรรมการฝึกออกเป็นขั้นตอนย่อยและใช้หลักการให้แรงเสริม
โดยให้แรงเสริมทุกครั้งเมื่อมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้น
จนกระทั่งนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่แท้จริง ข้อสาคัญ คือ ครูตอ้ งรู้จัก
การให้แรงเสริมเป็นขั้น ๆ และค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนจะรู้สกึ ว่าพฤติกรรมที่ตนกระทา
ในทุกขั้นตอนมีความสาคัญ และมีความหมาย การฝึกด้วยวิธีน้ีจึงจะเกิดความสาเร็จ
หลักการปรับแต่งพฤติกรรมมี ดังนี้
1) ศึกษาว่านักเรียนมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอะไร
ได้บ้างแล้ว
2) ตั้งพฤติกรรมเป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้น
3) ระบุให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างจุดเริ่มต้นจนถึง
พฤติกรรมเป้าหมาย
4) วางกาหนดการให้แรงเสริม
5) เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นขั้น ๆ ตามที่ตั้งไว้ในข้อ 3 โดยการให้
แรงเสริม และครูต้องมั่นใจว่านักเรียนได้แสดงพฤติกรรมตามขั้นได้ก่อนจึงจะให้แรงเสริม
ต่อไป
2.3 การกระตุ้นเตือน (Prompting) คือ เทคนิคการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนเรียนรูท้ ักษะใหม่ ๆ หรืองานที่ยากให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้
และทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยครูเป็นผู้เริ่มต้นให้ แล้วลดการช่วยเหลือลง เช่น
จากการช่วยจับมือทา เมื่อนักเรียนเรียนรูท้ ักษะนั้นแล้วครูก็ลดการกระตุ้นเตือนลงจนใน
ที่สุดนักเรียนสามารถทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เอง โดยไม่ต้องกระตุน้ เตือนด้วยวิธีใด
เลย การใช้การกระตุ้นเตือนต้องวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องมีความชัดเจน
ต่อเนื่อง และชีน้ า ก่อนที่นักเรียนจะทาผิด ซึ่งแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การกระตุน้ เตือนทางกาย เช่น ครูแตะมือนักเรียนเพื่อเตือน
ให้นักเรียนตักอาหารเข้าปากขณะกาลังฝึกการรับประทานอาหาร ครูแตะศอกนักเรียน
เพื่อเตือนให้หยิบหลอดยาสีฟันขณะฝึกการแปรงฟัน เป็นต้น
2) การกระตุน้ เตือนทางวาจา เช่น ครูบอกให้นักเรียนหยิบช้อนวาง
ลงในจาน ครูบอกให้ดึงเชือกผูกรองเท้าให้ตึง เป็นต้น
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4) การกระตุ้นเตือนโดยใช้ท่าทาง เช่น ครูชนี้ ิว้ ให้นักเรียนหยิบ
แก้วน้าแทนการบอกด้วยวาจา เป็นต้น
5) การกระตุ้นเตือนโดยการทาเป็นตัวอย่าง เช่น ครูกล่าวสวัสดี
พร้อมทาท่าสวัสดีเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู เป็นต้น
2.4 การเสริมแรง (Reinforcement) คือ เทคนิคที่ครูใช้เมื่อต้องการ
ให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนคงอยู่ตลอดไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง
กระบวนการนาสิ่งเร้าตามหลังพฤติกรรมที่ตอ้ งการภายใต้สภาพการณ์หนึ่ง แล้วทาให้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึน้ หรือคงอยู่ เช่น ครูชมเชย หรือให้ขนมแก่นักเรียนทุกครั้งที่
นักเรียนทากิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่กาหนด เป็นต้น
2) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง
กระบวนการดึงสิ่งเร้าออกเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ภายใต้สภาพการณ์หนึ่ง
แล้วทาให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นหรือคงอยู่ เช่น เมื่อนักเรียนคุยหรือแหย่เพื่อน
ขณะที่ครูให้ทากิจกรรม ครูจงึ ให้นักเรียนไปนั่งเดี่ยวที่มุมห้อง หลังจากนั้นนักเรียนตั้งใจ
ทากิจกรรมโดยไม่คุย ครูจึงอนุญาตให้นักเรียนกลับมานั่งกับเพื่อนตามเดิม
หลักสาคัญในการเสริมแรง
(1) ครูจะต้องทราบว่าพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงว่าสิ่งที่
นักเรียนรูแ้ ล้วมีอะไรบ้าง จึงเสริมแรงพฤติกรรมนัน้
(2) ครูเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในตอนแรก ๆ และต่อมาจะใช้แรงเสริมเป็นครั้งคราวได้
(3) ครูต้องระวังไม่เสริมแรงเมื่อนักเรียนกระทาพฤติกรรม
ที่ไม่พงึ ประสงค์
(4) ครูควรเสริมแรงกับพฤติกรรมที่นักเรียนทาได้ใกล้เคียง
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งเรียกว่าการปรับแต่งพฤติกรรม (Shaping)
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ประเภทของตัวเสริมแรง (Reinforcer)
สิ่งที่สาคัญในการฝึก คือ การเสริมแรง การเลือกประเภท
ของตัวเสริมแรง จึงจาเป็น สิ่งสาคัญที่ครูจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และคานึงให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) การให้ความสนใจ และคาชมเชย เป็นตัวเสริมแรง
ประเภทที่ครูทุกคนต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งที่ครูจะใช้ได้ทุกโอกาส และใช้ได้ทันทีที่นักเรียน
เปลี่ยนพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ตงั้ ไว้ การใช้คาชมเชยช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือเกิดการเรียนรู้ได้
(2) การอนุญาตให้นักเรียนทากิจกรรมที่นักเรียนชอบ
หรือต้องการ ซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนชอบ หรืออยากทาจะทาหน้าที่เป็นตัวเสริมแรงที่ดี
สาหรับนักเรียนได้
(3) การให้รางวัลเป็นสิ่งของ (ของเล่น ขนม ดาว เบีย้ )
รางวัล คือ สิ่งที่นักเรียนได้มาเมื่อทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รางวัลเป็นแรงจูงใจของนักเรียน
ที่จะทาพฤติกรรมนั้นซ้าอีก แต่ตัวเสริมแรงประเภทนีม้ ักจะมีปัญหาในเรื่องของการอิ่มตัว
คือ ถ้าให้บ่อยจนเกินไปสิ่งของที่ใช้เป็นตัวเสริมแรงก็มักจะไม่มคี ุณค่าหรือไม่มีความหมาย
ต่อนักเรียน และไม่สามารถใช้เป็นตัวเสริมแรงได้ ในการให้ตัวเสริมแรงเป็นประเภทรางวัล
ครูควรยึดหลัก คือ ต้องให้ทันทีทันใดเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และให้ทุกครั้งที่ทาพฤติกรรมที่เหมาะสมในระยะแรก ๆ แต่เมื่อพฤติกรรม
นั้นเกิดสม่าเสมอแล้วให้รางวัลเป็นครั้งคราว โดยมีหลักในการเลือกรางวัล ดังนี้
หลักการเลือกรางวัล
(1) ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการและมีความหมายสาหรับ
นักเรียน
(2) ไม่จาเป็นจะต้องมีราคาแพง
(3) ให้หลายอย่างสลับกัน เช่น อาหาร ขนม กิจกรรม
ที่นักเรียนชอบทา เป็นต้น
เมื่อพูดถึงการเสริมแรงหรือรางวัลก็ควรจะทราบถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม
ด้วยเช่นกัน คือ การลงโทษ นักเรียนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม การลงโทษ
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จึงเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาจเป็นการระงับการให้รางวัลที่นักเรียนชอบ
หรือทาเพิกเฉยไม่สนใจ ซึ่งการลงโทษในลักษณะนีจ้ ะต้องยึดหลักการเช่นเดียวกับการให้
รางวัล คือ ต้องทาทันทีทันใดสอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่พงึ ประสงค์ นอกจากนี้ต้องใช้ควบคู่กับการให้รางวัล คือ จะให้รางวัลเมื่อนักเรียน
ทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กับการงดรางวัลเมื่อนักเรียนทาพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์
2.5 การเลียนแบบ (Imitation) ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรูท้ ี่สาคัญ
อีกวิธีหนึ่ง วิธีการ คือ ครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนทาตามในการสอน/ฝึกกิจกรรมใหม่
ทุกครั้ง ครูควรสาธิตการทากิจกรรมที่ต้องการสอนให้นักเรียนเห็นกระบวนการทั้งหมดของ
กิจกรรมก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง แล้วให้นักเรียนทาตาม เป็นการสอนให้นักเรียนเรียนรูถ้ ึง
การเลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งในนักเรียนปกติจะมักเลียนแบบ
บุคคลรอบข้าง ซึ่งจะทาให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองและแสดงการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง แต่สาหรับนักเรียนพิเศษการเลียนแบบมีความสาคัญทั้งในด้านการเรียนรู้ทั่วไป
และสามารถใช้การเลียนแบบท่าทางง่าย ๆ ในการฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
ด้วยขั้นตอนของการเลียนแบบจะเกิดขึ้นจาก 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขัน้ รับมาซึ่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนต้องมีความสนใจ ตัง้ ใจ
และจดจาสิ่งที่เห็น
ขั้นที่ 2 ขั้นการกระทาหรือปฏิบัติตาม ในขั้นตอนนี้ตอนแรกนักเรียน
อาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ครูจงึ ต้องนาเทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นมาใช่ร่วมด้วย จนในที่สุดนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เอง
หลักการจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอนนักเรียนที่กล่าวมานั้น
จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึน้ อยู่กับผูส้ อน คือ ครูผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียนอย่างละเอียดก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการแต่ละด้านเป็นอย่างไร
มีปัญหาด้านใด ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยที่ตอ้ งพัฒนา แล้วจึงเลือกเทคนิควิธีสอนให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
สรุปได้วา่ แนวทางการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
นักเรียนต้องได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ การวิเคราะห์งาน
การกระตุน้ เตือน และการเสริมแรงหรือการให้รางวัล เป็นต้น
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1. ความหมายของชุดกิจกรรม
ในการศึกษาเอกสารของนักการศึกษาหลายท่านเกี่ยวกับความหมาย
ชุดกิจกรรม ผูว้ ิจัยได้นาความรูจ้ ากการศึกษามากล่าวไว้ ดังนี้
สาเนียง พุธทา (2550, หน้า 27) กล่าวว่าชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรม
การเรียนรูห้ รือชุดการสอนที่ครูสร้างขึ้น ประกอบด้วย สื่ออุปกรณ์ และกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดยครูเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา
และคอยช่วยเหลือ ชุดการเรียนรู้ หรือชุดกิจกรรม ประกอบด้วย คาชีแ้ จง จุดประสงค์
เนือ้ หา สื่อ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผใู้ ช้ชุดกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายของการเรียน
ที่วา่ งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550, หน้า 5) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ
ชุดการสอนหรือชุดการเรียนตรงกับภาษาอังกฤษว่า Instructional Package เป็นสื่อประสม
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่สอน แม้ชุดการเรียนการสอนจะเป็นเรื่องใหม่
สาหรับบางคน แต่ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมที่จัดระบบการผลิตและการนาสื่อ
การสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ
ไกรฤกษ์ พลพา (2551, หน้า 11) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง
สื่อการสอนที่ครูผสู้ อนสร้างขึน้ เพื่อนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย
ชื่อกิจกรรม คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผล
เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อช่วยให้นักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ และสามารถทากิจกรรมแบบรายบุคคลหรือ
ทากิจกรรมแบบกลุ่ม โดยครูเป็นผู้คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551, หน้า 51) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรูจ้ ากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของสื่อประสม (Multi-media) เป็นการใช้สื่อตัง้ แต่สองชนิด
ขึน้ ไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรูท้ ี่ตอ้ งการ โดยอาจจัดขึ้นสาหรับหน่วยการเรียนตาม
หัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ตอ้ งการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
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อาจจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ บรรจุในกล่อง ซองหรือกระเป๋า ชุดการเรียนรูแ้ ต่ละชุด ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระ บัตรคาสั่ง/ใบงานในการทากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบความรู้ เครื่องมือ
หรือสื่อที่จาเป็นสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้
Kapfer G & Kapfer M. (1973, pp. 3-10 อ้างถึงใน ไกรฤกษ์ พลพา,
2551, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครู
กับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคาแนะนาที่ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรม
ที่เป็นผลของการเรียนรู้ การรวบรวมเนือ้ หาที่นามาสร้างชุดการเรียนนัน้ ได้มาจากขอบข่าย
ของความรู้ที่หลักสูตรต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเนื้อหาจะต้องตรงและชัดเจน
ที่จะสื่อความหมายให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียน
รวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552, หน้า 64) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเอาสื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ มาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับเนือ้ หา และประสบการณ์ ประกอบด้วย คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
จากความหมายของชุดกิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม
หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผสู้ อนสร้างขึ้นไว้อย่างเป็นระบบ จัดเอาไว้เป็นชุด ๆ
บรรจุในกล่อง ซองหรือกระเป๋า ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุพฤติกรรม
ที่เป็นผลของการเรียนรู้ สามารถทากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือทากิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้
โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเภทของชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมแต่ละประเภทมีจุดมุง่ หมายแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่จะสร้างชุด
กิจกรรมควรศึกษาเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแต่ละประเภท โดยมีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
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ศรีสุดา จริยากุล (2543, หน้า 647-648) ได้จาแนกประเภทชุดกิจกรรม
ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมรายบุคคล สาหรับผูเ้ รียนตามสนใจ และระดับ
ความสามารถของตนเอง ผู้เรียนสาสมารถเรียนรูด้ ้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด
มีคาแนะนาให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะไปศึกษา
เพิ่มเติม ผูเ้ รียนสามารถทดสอบเพื่อทราบความก้าวหน้าของตนเองได้ ประกอบด้วย
บทเรียนสาเร็จรูป แบบประเมินผล และวัสดุอุปกรณ์การเรียน
2. ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเป็นกลุ่ม ใช้ในการประกอบกิจกรรม
ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม หรืออาจจัดในรูปศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมนีจ้ ะมีส่อื ไว้สาหรับสมาชิก
แต่ละคนที่จะประกอบกิจกรรมตามคาสั่งได้ ประกอบด้วย ชุดย่อยที่มจี านวนเท่ากับจานวน
ศูนย์ที่แบ่งไว้แต่ละหน่วย ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในศูนย์ต่าง ๆ จนครบรอบ
3. ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายของครูหรือชุดกิจกรรมสาหรับครู
เป็นชุดกิจกรรมที่กาหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ให้ครู หรือผูส้ อนใช้ประกอบการบรรยาย
เป็นเนือ้ หาและประสบการณ์ที่ผู้สอนต้องการให้ผเู้ รียนมีพ้ืนฐานการเรียนไปพร้อมกัน
โดยมีเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันบางครั้งตามที่กาหนดไว้
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546, หน้า 34) ได้แบ่งชุดการสอนเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดการสอนแบบประกอบคาบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือชุดการสอนสาหรับครู จะใช้สอนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนที่ต้องการ
ปูพืน้ ฐานให้ผเู้ รียนเป็นส่วนใหญ่รแู้ ละเข้าใจในเวลาเดียวกัน ชุดการสอนแบบนี้จะช่วยให้
ผูส้ อนลดการพูดน้อยลงซึง่ อาจเรียกว่า ชุดการสอนสาหรับครู
2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นการสอนสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มเล็ก ๆ
ประมาณ 5-7 คน เรียนโดยสื่อการสอนที่ระบุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที่จะฝึกทักษะ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียนและให้ผเู้ รียนมีโอกาสทางานร่วมกัน
3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เป็นชุดการสอนสาหรับเรียนด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล ซึง่ ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ ความสามารถและความสนใจของตนเอง
อาจจะเรียนที่บ้านหรือทีโ่ รงเรียนก็ได้

68

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552, หน้า 174) ได้แบ่งชุดกิจกรรมตามลักษณะ
การใช้งานเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับประกอบการบรรยาย
สาหรับครู เป็นชุดกิจกรรมที่กาหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย
เพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูให้พูดน้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียน
มากขึ้น ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาเพียงหน่วยเดียวและใช้กับนักเรียนทั้งห้อง
2. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
เป็นชุดกิจกรรมที่มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ อาจจัดกิจกรรมเป็น
ศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมแบบนี้ ประกอบด้วย ชุดการเรียนการสอนหรือชุดการเรียนครบ
ตามจานวนผูเ้ รียนในศูนย์กิจกรรมนัน้ สื่อการเรียนอาจจัดอยู่ในรูปของการเรียนการสอน
รายบุคคล หรือผูเ้ รียนทั้งศูนย์ใช้ร่วมกันก็ได้ ผูเ้ รียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม อาจจะ
ต้องขอความช่วยเหลือจากครูระยะเริ่มต้นและระยะหลังจากเคยชินต่อวิธีการใช้แล้วผูเ้ รียน
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ขณะทากิจกรรมถ้ามีปัญหาผู้เรียนสามารถซักถามครู
ได้เสมอ เมื่อเรียนจบในแต่ละศูนย์แล้วผูเ้ รียนอาจสนใจการเรียนเสริมสามารถเรียน
จากศูนย์สารองที่ครูเตรียมไว้ไม่ให้เสียเวลาคอยผูอ้ ื่น
3. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอน
ที่จัดระบบขั้นตอนเพื่อให้ผเู้ รียนใช้เรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนความสามารถของแต่ละบุคคล
เมื่อศึกษาครบแล้วจะทาการทดสอบประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุดกิจกรรมหรือ
ชุดการเรียนการสอนชุดอื่น ๆ ต่อไปตามลาดับ เมื่อมีปัญหาผูเ้ รียนจะปรึกษากันได้ระหว่าง
เรียนและผู้สอนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะผูป้ ระสานงานหรือผู้ชแี้ นะแนวทาง
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนแบบนีจ้ ัดขึน้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรูข้ องแต่ละบุคคลให้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไปจนเต็มความสามารถ
โดยไม่ต้องเสียเวลาคอยผูอ้ ื่น
เบญจพร วิทยพาณิชกร (2556, หน้า 31) ได้แบ่งชุดกิจกรรมออกเป็น
2 ลักษณะ ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเอง และชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ดาเนินการ
จัดการเรียนรู้รว่ มกับนักเรียน
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3. องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
การจะสร้างชุดกิจกรรม ผูผ้ ลิตต้องศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมนัน้ ๆ
โดยมีนักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, หน้า 95) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมโดยจาแนกส่วนของชุดกิจกรรม เป็น 4 ส่วน คือ
1. คู่มือ สาหรับครูหรือผูใ้ ช้ชุดกิจกรรม หรือผูเ้ รียนที่ตอ้ งการเรียน
จากชุดกิจกรรม
2. คาสั่งหรือกรอบงาน เพื่อกาหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน
3. เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม
และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. การประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด
รายงานการค้นคว้า และผลการเรียนรูใ้ นรูปของแบบสอบต่าง ๆ
ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, หน้า 98) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความสาคัญ
ของชุดกิจกรรมที่มลี ักษณะสาคัญ ดังนี้
1. มีจุดประสงค์ปลายทางที่ชัดเจน ที่ระบุทั้งเนือ้ หา ความรู้ และระดับ
ทักษะ การเรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นคือ จะต้องมีจุดประสงค์ประจาชุดกิจกรรมที่ระบุไว้ชัดเจนว่า
เมื่อผ่านการเรียนรู้จบชุดกิจกรรมนั้นแล้วนักเรียนต้องทาอะไรเป็นระดับใด
2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่า ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างขึ้นสาหรับ
ใคร
3. มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ที่เป็นระบบเป็นเหตุและผล
เชื่อมโยงกันระหว่างจุดประสงค์ประจาหน่วยและจุดประสงค์ย่อย
4. ต้องมีคาชีแ้ จง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์แต่ละระดับ
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5. กรณีทาเป็นชุดการสอน ต้องมีคมู่ อื ครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไข
การใช้ชุดและการเฉลยข้อคาถามทั้งหมดในกิจกรรม ประเมินผล
ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 10-12) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด้วย หมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรม
และเนือ้ หาของกิจกรรมนั้น ๆ
2. คาชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม
และลักษณะของการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่สาคัญของกิจกรรมนั้น
4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนที่ระบุเนือ้ หาหรือมโนทัศน์ของกิจกรรม
นั้นส่วนนีค้ วรได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
5. สื่อ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อช่วยให้ครูทราบว่า ต้องเตรียมอะไรบ้าง
6. เวลาที่ใช้ เป็นส่วนที่ระบุเวลาโดยประมาณว่า กิจกรรมนัน้ ควรใช้
เวลาเพียงใด
7. ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ วิธีการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดเป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจาก
จะสอดคล้องกับหลักวิชาแล้วยังเป็นการอานวยความสะดวกแก่ครูในการดาเนินการ
Houston (1973, p. 187 อ้างถึงใน นิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์, 2553,
หน้า 13) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
1. คาชี้แจง ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความสาคัญของจุดมุ่งหมายขอบข่าย
ชุดกิจกรรม สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความรูก้ ่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมด
ในชุดกิจกรรม
2. จุดมุ่งหมาย คือ ข้อความที่ชัดเจนไม่กากวม ที่กาหนดว่า ผูเ้ รียน
จะประสบความสาเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว
3. การประเมินผลเบือ้ งต้น มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้ทราบ
ว่าผู้เรียนอยู่ในขั้นการเรียนจากชุดกิจกรรมนั้น และเพื่อดูว่าเขาได้สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์
เพียงใด การประเมินเบือ้ งต้นนีอ้ าจจะอยู่ในรูปของการทดสอบแบบข้อเขียน ปากเปล่า
การทางาน ปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อคาถามง่าย ๆ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและความสนใจ
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4. การกาหนดกิจกรรม คือ การกาหนดแนวทางและวิธีเพื่อนาไปสู่
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมนัน้ ด้วย
5. การประเมินขัน้ สุดท้าย เป็นข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนหลังจาก
ที่เรียนแล้ว
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554, หน้า 107) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมที่สาคัญ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านการจัดการ ประกอบด้วย คู่มอื ครูและแบบฝึก
ปฏิบัติ สาหรับครูหรือผูใ้ ช้ชุดกิจกรรม และผูเ้ รียนที่เรียน เป็นการจัดเตรียมการเรียน
การสอนของผู้สอนและผู้เรียน มีคาสั่งหรือการมอบงาน เพื่อกาหนดแนวทางการเรียน
ให้กับนักเรียนและการสอนของผู้สอน
2. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูป
ของสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งกาหนดไว้ให้
ผูเ้ รียนสามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. องค์ประกอบด้านการประเมินผล เป็นการประเมิน “กระบวนการ”
โดยวัดจากแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้า จากใบงาน และจากการทดลอง เป็นต้น และ
ส่วนที่เป็น “ผลลัพธ์” ของการเรียนโดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรม
สรุปได้วา่ องค์ประกอบของชุดกิจกรรมจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ ๆ ดังนี้ 1) คู่มอื สาหรับครูหรือผูใ้ ช้ชุดกิจกรรม 2) คาชี้แจง 3) เนือ้ หาสาระและสื่อ
4) ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผล
4. ขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรม
ในการสร้างชุดกิจกรรมนัน้ ต้องคานึงถึงหลักของการสร้างชุดกิจกรรม
เพื่อความเหมาะสมและถูกหลักการ โดยมีนักการศึกษาได้อธิบายถึงหลักการสร้าง
ชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, หน้า 97-98) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้าง
ชุดกิจกรรม ดังนี้
1. กาหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์อาจจะกาหนดเป็นหมวด
วิชาหรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
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2. กาหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนือ้ หาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน
โดยการประมาณเนื้อหาวิชาที่จะให้ครูสอน ซึ่งอาจจะกาหนดให้ได้ในหนึ่งสัปดาห์หรือสอน
ได้หน่วยละครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3. กาหนดหัวเรื่อง ผูส้ อนจะต้องถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย
ควรให้ประสบการณ์อะไรแก่ผเู้ รียนบ้างแล้วกาหนดหัวข้อเรื่องออกมาเป็น 4-6 หัวเรื่อง
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการที่กาหนดขึ้น
จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑ์ที่สาคัญไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้อง
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง เป็นวัตถุประสงค์
ทั่วไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ต้องมีเงื่อนไขและเกณฑ์การเปลี่ยน
พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
6. กาหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ซึง่ เป็นแนวทางการเลือกและผลิตสื่อการสอน
7. กาหนดแบบประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผสู้ อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรม
มาแล้วนักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้หรือไม่
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่ครูใช้ถือว่า
เป็นสื่อการสอนทั้งสิน้ เมื่อผลิตสื่อการสอนของแต่ละหัวเรื่องแล้ว ก็จัดสื่อการสอนเหล่านั้น
ไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องที่เตรียมไว้ก่อนนาไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า “ชุดกิจกรรม”
9. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเป็นการประกันว่า ชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ขึ้นล่วงหน้า โดยคานึงถึง
หลักการที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
บรรลุผล
10. การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถนาไปใช้สอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตาม
ระดับการศึกษาโดยกาหนด
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Butt (1974, p. 85 อ้างถึงใน เพ็ชรัตน์ พรหมมา, 2555, หน้า 28)
ได้เสนอหลักการสร้างชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
1. ต้องกาหนดโครงร่างคราว ๆ ก่อนว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
มีวัตถุประสงค์อะไร
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทา
3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนือ้ หาที่สอดคล้องกัน
4. แจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมของผูเ้ รียน
5. กาหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสม
6. กาหนดเวลาที่จะใช้ในแต่ละตอนให้เหมาะสม
7. กาหนดการประเมินว่าจะประเมินก่อนเรียนหรือหลังเรียน
สรุปได้วา่ การสร้างชุดกิจกรรม ผู้ผลิตชุดกิจกรรมจะต้องศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง กาหนดเนือ้ หาหัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล
และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมก่อนนาไปใช้

ไว้ดังนี้
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5. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542, หน้า 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม
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1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน
2. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนช่วยให้ผเู้ รียน
เรียนด้วยตนเองหรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบของโรงเรียน เพราะผูเ้ รียนสามารถ
นาเอาชุดกิจกรรมไปใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
4. ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อม ความมั่นใจให้แก่ครู
เพราะชุดกิจกรรมผลิตไว้เป็นหมวดหมู่สามารถนาไปใช้ได้ทันที
5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน
6. ช่วยให้วัดผลผู้เรียนได้ตรงตามความมุ่งหมาย
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7. เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหา
ความรูด้ ้วยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. ช่วยให้ผเู้ รียนจานวนมากได้รับความรูแ้ นวเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ศึกษาด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อย่างแท้จริงจากชุดกิจกรรม
11. สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรูท้ ี่บูรณาการเป็นอย่างดี
ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สุมาลี โชติชุ่ม (2544, หน้า 29-30) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม
ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองให้ประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
2. ฝึกการตัดสินใจ การแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองทาให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. ช่วยให้ผสู้ อนสามารถถ่ายทอดเนือ้ และประสบการณ์ที่ซับซ้อน
และมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้
4. ทาให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกของผูส้ อน
5. สร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับนักเรียน
6. เร้าความสนใจของนักเรียนทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
7. ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน
จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีประโยชน์
ต่อทั้งนักเรียนและครูผสู้ อน คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง ฝึกการตัดสินใจ
การแสวงหาความรู้ สร้างความมั่นใจ ส่วนครูผู้สอนก็ช่วยลดภาระการสอน ขจัดปัญหา
การขาดแคลนครู และสามารถนาเอาชุดกิจกรรมไปใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา
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1. ความหมายและความสาคัญของกล่องงาน
กล่องงานเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูผสู้ อน
ต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องงาน โดยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายและ
กล่าวถึงความสาคัญของกล่องงานไว้ ดังนี้
Sue Patrick (2006, Online) ได้กล่าวว่า กล่องงานมี 2 องค์ประกอบ
ที่สาคัญ องค์ประกอบแรก คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้ดีที่สุด
สาหรับนักเรียน การนาเสนอผลงานของนักเรียน ให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน
และช่วยให้การทางานเป็นระบบมากขึ้นด้วย ทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
องค์ประกอบที่สอง คือ โครงสร้างทางกายภาพของระบบกล่องทางาน จะช่วยให้การสอน
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้ครูจัดระเบียบการเรียนได้ดีขนึ้
นักเรียนที่ใช้ระบบกล่องงานจะมีสมาธิมากขึ้น และประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ทาให้การทางานของนักเรียนสาเร็จได้ดกี ว่า มีความเป็นอิสระและมุ่งเน้นการทางานมากขึ้น
Centering on Children (2007, p. 62 อ้างถึงใน สุนิตา คงวิจิตร, 2559,
หน้า 30) ได้ให้ความหมายของ The ShoeboxTasks ไว้ว่า มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกับ
Task Boxes คือ รูปแบบของกิจกรรมที่ง่ายที่สุด แนะนาสาหรับ ครู นักบาบัด และผูป้ กครอง
ที่เริ่มคิดที่จะสร้างวิธีการสอนและความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ผูท้ ี่เรียนรู้ว่า “จะเรียนได้
อย่างไร” ผูท้ ี่บกพร่องด้านการมอง เด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรง เด็กพัฒนาการช้า และใช้ได้ดี
ในเด็กที่มพี ัฒนาการปกติ ShoeboxTasks ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนออทิสติก
ที่มคี วามสามารถพิเศษ เพื่อลดข้อจากัดในด้านการมองตัวหนังสือที่ผิดปกติหรือไม่ชัดเจน
ของนักเรียนออทิสติก นอกจากนั้นยังช่วยนักเรียนให้สามารถจัดการเรื่องที่ยากได้ การเรียน
โดยใช้ระบบกล่องงาน เหมาะสาหรับเด็กที่มอี ายุตั้งแต่ 12–30 เดือน ใช้ในรูปแบบของ
โครงสร้างของงาน Structure Work Sessions ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน
โดยการลดการรบกวนทางสายตาของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนทางานได้สาเร็จได้อย่าง
อิสระเท่าที่จะทาได้
Kimberly A. Henry (2005, p. 23 อ้างถึงใน กฤติกา คชปัญญา, 2561,
หน้า 62) กล่าวได้ว่า Task Boxes หมายถึง ชุดของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรือเอกสาร
เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดระบบกล่องงาน ต้องมีการวิเคราะห์งาน
หรือกิจกรรมจากง่ายไปหายาก และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
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เป็นกิจกรรมรายบุคคลที่รวบรวมกิจกรรมไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิน้ สุด กิจกรรมทั้งหมด
ถูกบรรจุไว้เป็นขอบเขตและอธิบายไว้อย่างชัดเจนในถาดหรือลิน้ ชัก กล่องตะกร้า หรือแฟ้ม
แล้วแต่ผู้จัดทาจะเลือกใช้ แต่ละกิจกรรมแสดงให้เห็นด้วยการจัดระบบการมองและชัดเจน
ในรายละเอียด มีการให้คาจากัดความของกิจกรรมอย่างชัดเจนและอธิบายให้นักเรียนรู้
ว่าจะทากิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้อย่างไร
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายของกล่องงาน คือ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้วิเคราะห์กิจกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อส่งเสริม
การทางานของนักเรียน ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทางานอย่างอิสระโดยผู้สอนคอยให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ
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2. ประเภทของกล่องงาน
ครูผู้สอนจะนากล่องงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกล่องงานแต่ละประเภทเพื่อเลือกนาไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียน
มีนักการศึกษาได้จาแนกประเภทของกล่องงานไว้ ดังนี้
Kimberly A. Henry (2005, p. 37) ได้แบ่งประเภทของกล่องงานไว้ ดังนี้
1. กล่องานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Motor Task) ได้แก่
1.1 ใส่บล็อกลงในช่องที่เจาะรูไว้
1.2 ดึงไม้หนีบผ้าออกจากกล่องใส่กลับเข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้
1.3 ใส่บอลลูกเล็ก ๆ เข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้
1.4 ดึงบล็อกออกจากกล่องใส่กลับเข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้
1.5 ดึงตุก๊ ตาหมีออกจากกล่อง
1.6 ใส่หมากฮอสลงในช่องที่เจาะรูไว้
1.7 จอดรถของเล่นในจุดที่กาหนดให้
1.8 ม้วนฟิลม์ ถ่ายรูปใส่กล่องฟิลม์
1.9 ใส่ชิปลงในช่องที่เจาะรูไว้
1.10 หยอดเหรียญลงในกระปุกออมสิน
1.11 เติมหน้าตาบนตุ๊กตามันฝรั่ง
1.12 ต่อบล็อก
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2. กล่องงานที่เกี่ยวกับงานเขียน (Writing Task) ได้แก่
2.1 ลากเส้น
2.2 ลากเส้นจับคู่
2.3 สะกดชื่อเรียงตามลาดับ
2.4 จับคู่ตัวอักษรเพื่อสะกดคา
2.5 ใช้ไม้หนีบผ้าหยิบตัวอักษรเพื่อสะกดคา
2.6 สร้างประโยคง่าย ๆ ด้วยรูปภาพ
2.7 สร้างประโยคง่าย ๆ ด้วยคา
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3. วิธีการใช้กล่องงาน
การใช้กล่องงานสาหรับครูผสู้ อนนั้นจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการ ดังนี้
Alyssa (2016, Online) ได้กล่าวว่า การเริ่มใช้กล่องงานสาหรับครูใหม่
เพื่อให้การใช้กล่องงานเกิดประโยชน์ มีคาแนะนาพอสังเขป ดังนี้
ขั้นตอนแรก การรวบรวมวัสดุ บางสิ่งอาจต้องซื้อเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เช่น ฉลาก เทป เวลโครเทป ฯลฯ และบางอย่างสามารถหาในห้องเรียนเพื่อนามาใช้ใหม่ได้
ขั้นตอนที่สอง กาหนดพื้นที่ที่จะใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางของ
มุมหรือแม้กระทั่งโต๊ะให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริเวณในห้องเรียนต้องปลอดโปร่ง
เพราะจะช่วยให้นักเรียนทางานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และช่วยให้นักเรียนฝึก
ทักษะได้ทั่วถึง
ขั้นตอนที่สาม ครูจาเป็นต้องค้นหากิจกรรมใหม่ ๆ หรือหากิจกรรม
ที่สามารถนามาจัดเป็นระบบกล่องงานอาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นสิ่งที่ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก็ได้
ขั้นตอนที่ส่ี กาหนดเวลาในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน และเมื่อนักเรียนทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จต้องมีที่สาหรับใส่เครื่องหมาย
“เสร็จแล้ว” เพื่อให้นักเรียนไปทากิจกรรมต่อไป ขัน้ ตอนนีค้ รูสามารถตรวจสอบผลงาน
ของนักเรียนได้
ขั้นตอนที่ห้า เตรียมนักเรียนให้พร้อม เมื่อเตรียมพืน้ ที่และวัสดุพร้อม
ที่จะไปจัดกิจกรรมแล้ว สิ่งสาคัญที่ครูตอ้ งเตรียมคือนักเรียน
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4. ประโยชน์ของกล่องงาน
การจัดกิจกรรมการทางานอย่างอิสระสาหรับห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
นักเรียนจะได้รับทักษะที่เป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการใช้กิจกรรม
กล่องงาน ได้มนี ักวิชาการกล่าวว่าถึงประโยชน์ของกล่องงานไว้ ดังนี้
Rachel Glassman (2019, Online) ได้กล่าวไว้ว่า กล่องงานมีประโยชน์
ทั้งต่อครู และนักเรียน คือ
1. ประโยชน์ของครู เมื่อครูจัดกิจกรรม นักเรียนจะมีความเป็นอิสระ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย ในเวลานีจ้ ะมีนักเรียนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ในการทางาน นักเรียนเรียนช้า นักเรียนที่ก่อความวุ่นวาย และนักเรียนที่ตอ้ งการความสนใจ
เป็นพิเศษ ดังนัน้ การใช้กิจกรรมกล่องงานจึงเหมาะสมกับการที่ให้นักเรียนได้ใช้เวลาอิสระ
เพื่อให้นักเรียนมีความสงบของจิตใจ เมื่อรู้วา่ นักเรียนคนอื่นกาลังทางานด้วยตนเอง ฉะนั้น
กล่องงานจึงมีประโยชน์มาก
2. ประโยชน์นักเรียน นักเรียนชอบเพราะสามารถทางานให้เสร็จได้
ด้วยตัวเอง และนักเรียนมีความมั่นใจในการทากิจกรรมของตัวเอง และเวลาทากิจกรรม
วงกลมหรือกลุ่มเล็ก ๆ นักเรียนต้องการเวลาในการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีก
กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเวลาในการทากิจกรรมนีใ้ ช้เวลา 10-15 นาที ในช่วงเริ่มต้นของการเรียน
เพื่อค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่กิจกรรมใหม่ในห้องเรียน
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ในการวิจัยผูว้ ิจัย
ได้ศึกษาหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาของรูปแบบ
Simson (1972, pp. 121-126 อ้างถึงใน บุสรินทร์ พาระแพน, 2561,
หน้า 34) ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของซิมพ์ซัน
เป็นรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ Psychomotor Domain และมีความเป็นมาเช่นเดียวกับ
รูปแบบการสอนของเดวีส์ ทักษะพิสัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ของการศึกษา
Taxonomy of Educational Objective ของบลูม Bloom เมื่อปี 1956 บลูม และผูร้ ่วมงาน
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แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก้ ได้จัดกลุ่มของวัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 พิสัย Domain
แต่ไม่ได้สร้างหมวดหมูย่ ่อยสาหรับทักษะพิสัย ตัง้ แต่ตน้ จึงมีนักการศึกษาอื่น ๆ ได้สร้างกลุ่ม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาทักษะพิสัยขึ้น นักการศึกษาที่สาคัญ คือ Dave, R.H. Simpson,
E.J. และ Harrow A.J. พร้อมด้วยคณะทางานของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้เริ่มพัฒนา
กลุ่มวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย ในปี ค.ศ. 1964 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้
ได้สง่ มอบถึงสานักงานทางการศึกษาของอเมริกาในปี ค.ศ. 1966 และได้รับการตีพิมพ์จาก
The ERIC Document Reproduction Service (ED 010-368) รายงานโครงการนี้สาเร็จในปี
ค.ศ. 1966-1967 บางส่วนตีพมิ พ์ออกมาและส่งถึงครูคหเศรษฐศาสตร์ของอิลลินอยส์
ซึ่งซิมพ์ซันได้สร้างความเข้าใจทางการแบ่งวัตถุประสงค์การศึกษาทักษะพิสัยที่มแี บบแผน
2. แนวคิดของรูปแบบ
Simpson (1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 242-243)
ได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันว่า
ทักษะเป็นเรื่องที่มคี วามเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถ
ในการประสานการทางานของกล้ามเนือ้ หรือร่างกาย ในการทางานที่มีความซับซ้อน
และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ หลาย ๆ ส่วน การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้
จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ ทักษะปฏิบัติน้ี
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง
ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือ
การกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความเร็วหรือความราบรื่น
ในการจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบัติหรือทางานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหว
หรือการประสานงานของกล้ามเนือ้ ทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความชานาญ
4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (ทิศนา แขมมณี, 2553,
หน้า 242-243)
ขั้นที่ 1 ขัน้ การรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา โดยการให้
ผูเ้ รียนสังเกตการทางานนั้นอย่างตัง้ ใจ
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ขั้นที่ 2 ขัน้ การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อ
การทางานหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัว
ให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดตี ่อ
การที่จะทาหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
ขั้นที่ 3 ขัน้ การสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียน
ในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วธิ ีการให้ผเู้ รียนเลียนแบบการกระทา หรือการแสดง
ทักษะนั้น หรืออาจใช้วธิ ีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้
อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทาจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง
เป็นขั้นที่ช่วยให้ผเู้ รียนประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการทาสิ่งนั้น ๆ
ขั้นที่ 5 ขัน้ การกระทาอย่างชานาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝน
การกระทานั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 6 ขัน้ การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ชว่ ยให้ผเู้ รียนปรับปรุง
ทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึน้ และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผูเ้ รียนสามารถปฏิบัติหรือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างชานาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ในการกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
5. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผูเ้ รียนจะสามารถกระทาหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ชานาญ
ในสิ่งที่ต้องการให้ผเู้ รียนทาได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
ความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รียนด้วย
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การผลิตสื่อชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน ก่อนนาไปใช้จริงจะต้องนาสื่อ
หรือชุดการสอนที่ผลิตขึน้ ไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าสื่อหรือชุดการสอนทาให้นักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึน้ หรือไม่ ดังนั้นผู้ผลิตชุดกิจกรรมกล่อง จาเป็นจะต้องนาชุดกิจกรรมกล่องงาน
ไปหาคุณภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 7) ผู้วิจัยได้ศกึ ษา
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความหมายของประสิทธิภาพ
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2545, หน้า 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุแล้วโดยการเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 667) ไดให้ความหมายของคาว่า
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการทางาน
บุญเลิศ อรุณพิบูล (2557, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency)
หมายถึง ผลสาเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่มตี ัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด
หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ
มีคุณภาพ ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output
สารานุกรมเสรี (2562, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency)
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทาใด ๆ ที่นาไปสู่ผลสาเร็จ โดยใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และวิธีการดาเนินการหรือ
ประกอบการ ที่มคี ุณภาพสูงสุดในการดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม
การดาเนินการใด ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากร ณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณ
เพียงใด หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นนั้ จะต้องใช้ในปริมาณน้อย
จึงจะเรียกได้วา่ มีประสิทธิภาพ ต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่า
ที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุด จึงจะเรียกว่า
มีประสิทธิภาพ
จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการ
วิธีการ ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
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2. การหาประสิทธิภาพ
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ กระทาได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตร
และโดยการคานวณธรรมดา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 10-11)
2.1 โดยใช้สูตร กระทาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
สูตรที่ 1 E1
E1 =
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คือ คะแนนจากการทาแบบฝึกหัดและ
หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน ระหว่างเรียน
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดและหรือกิจกรรม
การเรียน
คือ จานวนผู้เรียน

N
สูตรที่ 2 E2
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เมื่อ E1

คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมิน
หลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้าย
ของแต่ละหน่วยประกอบด้วยผลการสอบ
และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย
N คือ จานวนผู้เรียน
การคานวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น กระทาได้
โดยการนาคะแนนรวมแบบฝึกปฏิบัติหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวและ
คะแนนสอบหลังเรียน มาเข้าตารางแล้วจึงคานวณ หาค่า E1/E2
2.2 โดยใช้วธิ ีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
หากจาสูตรไม่ได้ หรือไม่อยากใช้สูตรผูผ้ ลิตสื่อหรือชุดการสอน
ก็สามารถใช้วธิ ีการคานวณธรรมดา หาค่า E1 และ E2 ได้ดว้ ยวิธีการคานวณธรรมดา
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83

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

สาหรับ E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ
กระทาได้โดยการนาคะแนนงานทุกชิน้ ของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน
แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ
สาหรับค่า E2 คือ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
ของแต่ละสื่อหรือชุดการสอน กระทาได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนน
จากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
3. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
เมื่อผลิตสื่อ ชุดกิจกรรมขึ้นเป็นต้นแบบแล้วต้องนาสื่อ ชุดกิจกรรม
ไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 19-20)
3.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 1) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้ รียน 1-3 คน
โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลา
ในการประกอบกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนว่า หงุดหงิด ทาหน้าฉงน
หรือทาท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจ
และงานที่มอบให้ทาและทดสอบหลังเรียน นาคะแนนมาคานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง
เกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีข้ึน
โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนีจ้ ะได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์
มาก แต่ไม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงมากขึ้นมาก ก่อนนาไปทดสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้ รียน 6-10 คน
(คละผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลา
ในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเช่นกัน หลังจากทดสอบประสิทธิภาพ
ให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบหมาย
ให้ทาและประเมินผลลัพธ์คือการทดสอบหลังเรียนและงานสุดท้ายที่มอบหมายให้นักเรียน
ทาส่งก่อนสอบประจาหน่วย ให้นาคะแนนมาคานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์
ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีข้นึ
คานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนีค้ ะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่า
เกณฑ์โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั้นคือ E1/E2 ที่ได้มคี ่าประมาณ 70/70
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3.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผูเ้ รียนทั้งชั้น
ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้วให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ
กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบหมายให้ทาและทดสอบหลังเรียน นาคะแนนมาคานวณ
หาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีข้ึน แล้วนาไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ากับนักเรียน
ต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่าปกติ
ไม่น่าจะทดสอบประสิทธิภาพเกินสามครั้ง ด้วยเหตุน้ขี ั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
จึงแทนด้วย 1 : 100 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามควรใกล้เคียงกัน
เกณฑ์ที่ตงั้ ไว้ หากต่าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้ยอมรับว่าสื่อหรือชุดการสอน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
หากค่าที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามซ้าจนกว่าจะถึงเกณฑ์ จะหยุดปรับปรุงแล้วสรุปว่าชุดการสอน
ไม่มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้หรือจะลดเกณฑ์ลงไม่ได้
หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่าสื่อหรือชุดการสอน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขัน้
เช่น ตั้งไว้ 80/80 ก็ให้ปรับขึ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบ
ประสิทธิภาพได้
สรุปได้วา่ การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเป็นกระบวนการตรวจสอบ และ
พิจารณา คุณค่าของสื่อ อย่างมีระบบก่อนนาสื่อไปใช้งานจริงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป สาหรับเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
การสอนจะนิยมตั้งเป็นตัวเลข 3 ลักษณะ คือ 80/80 85/85 และ 90/90 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่นามาสร้างสื่อนั้น
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1. งานวิจัยในประเทศ
วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล (2548, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา เรื่องการพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ผลการศึกษาพบว่า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลที่ได้จัดทาขึ้น
จานวน 6 แผน สามารถทาให้กรณีศกึ ษามีพัฒนาการหลังการเรียนดีขึ้นในแต่ละกิจกรรม
กรณีศกึ ษามีความสามารถในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับที่นา่ พอใจทั้งที่บ้านและ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแพร่
จิตรดา ประเสริฐนู (2550, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่องผลของการใช้
กล่องงานที่มีต่อทักษะประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กสมองพิการ ผลการศึกษา
พบว่า การใช้กล่องงานทาให้เด็กสมองพิการมีพัฒนาการด้านประสานสัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือดีข้ึน ความสามารถด้านประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือหลังการสอนด้วย
กล่องงานของเด็กสมองพิการสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนา
ทักษะชีวติ ประจาวัน ของเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึก
ตามหลักการวิเคราะห์งานที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ผลการศึกษา
พบว่า การพัฒนาแผนกิจกรรมการฝึกทักษะชีวติ ประจาวันทั้ง 3 ทักษะ เมื่อนาแผนต้นแบบ
ไปใช้ฝึกกับเด็กกลุ่มทดลองแล้วพบว่า จาเป็นต้องยืดหยุ่น ปรับแก้ โดยการปรับเพิ่มขั้นตอน
และปรับลดขั้นตอนการวิเคราะห์งาน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ผลการใช้แผนกิจกรรมการฝึกทักษะชีวติ ประจาวันทั้ง 3 ทักษะที่ได้พัฒนาขึน้
โดยใช้หลักการวิเคราะห์งานแบบก้าวไปข้างหน้า พบว่า เด็กกลุ่มทดลองให้มที ักษะ
ชีวติ ประจาวันทั้ง 3 ทักษะ จนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทุกคน คือ ทาได้ถูกต้องโดยไม่ต้อง
ช่วยเหลือ ติดต่อกัน 3 ครั้ง แต่ใช้เวลาและจานวนครั้งในการฝึกไม่เท่ากัน รวมระยะเวลา
ที่ใช้ในการฝึกทั้งสิน้ 3-5 เดือน ทั้งนีเ้ นื่องจากความแตกต่างในด้านศักยภาพของเด็ก
สมพร คามูล (2554, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่องความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การแต่งกาย ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของ
เด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ อายุ 6-10 ปี ที่ระดับเชาว์ปัญญา 50-70 หลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายใน
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ระดับดีมาก เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาหลังการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
จาเนียร หาญชัยภูมิ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา เรื่องผลการจัดการเรียนรู้
เรื่องการร้อยลูกปัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องการร้อยลูกปัด โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
อารีย์ ศรีไพบูลย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่องการส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคม เรื่องการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยโดยกิจวัตรประจาวัน
ในห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เด็กมีการช่วยเหลือ
ตนเองได้ ดีขึน้ ตามลาดับโดยสังเกตได้จากคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 3.00 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลอง 4.25 การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของเด็กปฐมวัย ครูเป็นผูท้ ี่มีบทบาท
สาคัญในการสอนและแนะนาเป็นต้นแบบที่ดใี นช่วยเหลือตนเอง ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควร
ที่จะต้องศึกษาถึงแนวทางในการสอนปลูกฝังการช่วยเหลือตนเองของเด็ก เพื่อประโยชน์
ต่อตัวเด็ก การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของเด็กครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สอนอย่างถูกวิธี
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด
สถาบันราชานุกูล (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อ
ทางศีรษะของผูบ้ กพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ระดับรุนแรง ผลการวิจัย พบว่า
หลังการทดลองการถอดเสื้อทางศีรษะโดยใช้มอื 2 ข้างดึงคอเสือ้ ด้านหลังขึ้นมาใช้
จานวนครั้งในการฝึกน้อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างสามารถถอดเสื้อได้ 100% ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุตฐิ านการวิจัยที่ว่า การถอดเสือ้ ทางศีรษะโดยการดึงคอเสือ้ ด้านหลังขึ้นมาใช้จานวน
ครั้งในการฝึกน้อยกว่า เนื่องจากมีการเคลื่อนไหว มือ แขน ข้อศอกที่ซับซ้อนน้อย
วิมล ตั้งตระกูลพาณิช, รณิดา เชยชุม่ และพัฒนา ชัชพงศ์ (2558, บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษา ผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองที่มตี ่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของเด็กวัยเตาะแตะ พบว่า เด็กวัยเตาะแตะก่อนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและ
ระหว่างการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในแต่ละช่วงสัปดาห์มคี ะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์
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การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยเฉลี่ย
รวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จุฑารัตน์ ดวงเทียน (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา เรื่องการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่องการประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติท่าราของกลุ่มทดลอง
จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ผลการพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียน
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพ
75.24/73.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (70/70) และผลการเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ นักเรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง
การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะ

มห
าว

2. งานวิจัยต่างประเทศ
James Russell Natasha Mauthner Sally Sharpe & Tom Tidswell (1991,
Abstract) ได้ทาการศึกษากระบวนการการทางานเชิงกลยุทธ์ของเด็กออทิสติก รวมทั้ง
กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมที่มคี วามสามารถเทียบเท่ากัน อายุ 3–4 ปี ซึ่งวัดความสามารถ
ของพวกเขาในการทางาน ด้วยเกมการแข่งขันซึ่งผูเ้ ข้าร่วมพยายามชิงช็อกโกแลต
ในช่วงการฝึกผู้เข้าร่วมมีความสนใจเรียนรู้ โดยผูท้ ดลองชีใ้ ห้ดูในกล่องว่างและกล่อง
สาหรับช็อกโกแลต ผูเ้ ข้าร่วมจะไม่รู้จนกว่าจะค้นหากล่องที่มชี ็อกโกแลต ในขั้นตอน
การทดสอบได้หันด้านหน้ากล่องเข้าหาเด็กเพื่อให้เขาเห็นว่ากล่องไหนเป็นกล่องเปล่า
และกล่องไหนที่มีช็อกโกแลต เด็กดาวน์ซินโดรม โดยทั่วไปจะชีไ้ ปที่กล่องว่างในการทดลอง
ครั้งแรก แต่เด็กออทิสติกมักจะชีไ้ ปที่กล่องที่มชี ็อกโกแลต สาหรับการทดลองทั้งหมด
20 ครั้ง พบว่า ความสามารถในการทางานเชิงกลยุทธ์ของเด็กออทิสติก สามารถใช้กลยุทธ์
ในการทางานประสบความสาเร็จได้ ส่วนการทางานเชิงกลยุทธ์สาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม
นั้นอาจจะยากเกินไปสาหรับพวกเขา
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Keilitz I. (1975, Abstract) ได้ศกึ ษาผลของการฝึกเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับฝึกได้ให้มีทักษะการดูแลตนเองในด้านการแปรงฟันโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบสาธิต ประกอบไปด้วย เทคนิคการกระตุ้นเตือน โดยใช้การกระตุ้นเตือน
ทางกาย และการกระตุ้นเตือนทางวาจา เทคนิคการเลียนแบบ และการสาธิต และ
กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างได้แรงเสริม จากสังคมร่วมด้วย โดยทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิน้ 8 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถพัฒนาทักษะและปฏิบัติการแปรงฟันได้
อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน
Smith et al. (2000, Abstract) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกสอน
ผูป้ กครองเด็กที่มปี ัญหาด้านพัฒนาการ โดยการแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
ประกอบด้วย เด็กออทิสติก จานวน 7 คน และเด็กพัฒนาการช้าอีก 8 คน ผู้ปกครอง
ในกลุ่มนี้ได้รับการฝึกสอนด้วยโปรแกรมการสอนตัวต่อตัว และผูป้ กครองเด็กกลุ่มที่ 2
ประกอบด้วย เด็กออทิสติก จานวน 7 คน และเด็กพัฒนาการล่าช้าอีก 6 คน กลุ่มนี้
ผู้ปกครองจะได้รับการฝึกสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เมื่อติดตามไปเป็นระยะ ๆ
ในช่วงเวลา 3-9 เดือน พบว่า ประสิทธิภาพจากการสอนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่เด็ก
ที่มพี ัฒนาการช้าทั้งสองกลุ่มจะสามารถพัฒนาด้านสติปัญญา ทักษะการมอง ภาษา และ
ความสามารถทางวิชาการมากกว่าเด็กออทิสติก
Clark (2001, Abstract) ได้ศกึ ษาการสอนของครูในการใช้การสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีของซิมพ์ซัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ มุ่งพัฒนาผูป้ ฏิบัติงานในโรงเรียน
พบว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ครูตอ้ งเผชิญอยู่ที่ใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีของซิมพ์ซัน
1) การจัดการกิจกรรมที่ท้าทายของนักเรียนในกลุ่มเล็ก ๆ 2) การวางแผนสาหรับโครงการ
ภายในเวลาจากัดของหลักสูตรที่บังคับ 3) การเผชิญกับอุปสรรคจากบรรยากาศภายใน
โรงเรียนที่มงุ่ เน้นการสอนโดยตรงเกี่ยวกับทักษะการเตรียมตัวสอบ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นดังกล่าว การใช้
ชุดกิจกรรมกล่องงานมีสว่ นช่วยในการพัฒนาความสามารถในด้าน ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจาวันของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา หรือนักเรียน
ที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ โดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการทางานมากยิ่งขึน้ ดังนั้นผู้วจิ ัย
จึงใช้แนวคิดการผลิตชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาความสามารถการช่วยเหลือตนเอง
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ในชีวิตประจาวัน ซึ่งผูว้ ิจัยได้จัดทาชุดกิจกรรมกล่องงาน จานวน 6 กล่อง ขึน้ มาเพื่อแก้ไข
ปัญหาและช่วยส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันของเด็ก
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ทั้งนี้หากกรณีศึกษาได้เรียนรูก้ ับสิ่งที่ตนเองชอบแล้วย่อม
ทาให้เกิดการจดจาและทาให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน สามารถนาความรู้หรือประสบการณ์
นั้นไปใช้ในการดารงชีวิตของตัวเองต่อไปได้

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมี ดังนี้

ิทย
าล

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

มห
าว

1. ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 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 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
เตรียมความพร้อม จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ทีไ่ ม่ผ่านการประเมินความสามารถพืน้ ฐาน (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม,
2560, หน้า 12)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน
3. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ิทย
าล

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

มห
าว

1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน มีขั้นตอน
การดำเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำชุดกิจกรรม
กล่องงาน
1.2 ศึกษาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560
1.3 แบ่งเนื้อหาออกเป็นชุดกิจกรรมกล่องงาน จำนวน 6 ชุด
โดยการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ดังนี้
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ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/สวมถุงเท้า
ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 2 การถอด/สวมรองเท้า
ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม
ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกง
ที่มตี ะขอและซิป
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ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น
ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 6 การพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้
1.4 กำหนดรูปแบบ ออกแบบกิจกรรม และสร้างชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ซึง่ ชุดกิจกรรมกล่องงานมีลักษณะ
เป็นชั้น ๆ ซึ่งในแต่ละชั้นจะประกอบด้วย อุปกรณ์ใช้สำหรับฝึก และคู่มือการใช้ชดุ กิจกรรม
กล่องงาน
1.5 สร้างคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน คูม่ ือชุดกิจกรรมกล่องงานแต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.5.1 คำนำ
1.5.2 คำชี้แจงสำหรับผู้สอน
1.5.3 ชุดกิจกรรมกล่องงาน
1.5.4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
1.5.5 แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน
2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน มีขนั้ ตอนการดำเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
สำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2560
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2.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและนำขัน้ ตอนมาเป็นขั้นการสอน
ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล ในการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสอนของทิศนา แขมมณี ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
การรับรู้ ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทำ ขัน้ ที่ 2 การเตรียมความพร้อม ที่จะทำกิจกรรม ขั้นที่ 3
การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ ขั้นที่ 5 การกระทำ
อย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุง และขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม
2.3 ศึกษาองค์ประกอบของแผนการสอนเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย
1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 3) ข้อมูลด้านการศึกษา 4) ข้อมูล
อื่น ๆ ที่จำเป็น 5) การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
6) ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 7) คณะกรรมการจัดทำแผน และ 8) ความเห็น
ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน
2.4 เขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 10 แผน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แผนการสอนเฉพาะบุคคล ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน
ชุดกิจกรรม
กล่องงาน
ชุดที่

รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

แผนการสอนเฉพาะบุคคล

2

ประเมินก่อนเรียน

3
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ขั้นที่ 1 การรับรู้ ผู้เรียนรับรู้
ในสิ่งที่จะทำ
ขั้นที่ 2 การเตรียมความ
พร้อม ที่จะทำกิจกรรม
ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้
การควบคุม
ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ
ขั้นที่ 5 การกระทำ
อย่างชำนาญ
ขั้นที่ 6 การปรับปรุง
ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม

กล
นค

2

แผนที่ 1 เรื่องการถอดถุงเท้า
แผนที่ 2 เรื่องการสวมถุงเท้า
แผนที่ 3 เรื่องการถอดรองเท้านักเรียน
แผนที่ 4 เรื่องการสวมรองเท้านักเรียน
แผนที่ 5 เรื่องการถอดเสื้อคอปกแบบมีกระดุม
แผนที่ 6 เรื่องการสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม
แผนที่ 7 เรื่องการถอดกระโปรง/กางเกง
ที่มีตะขอและซิป
แผนที่ 8 เรื่องการสวมกระโปรง/กางเกง
ที่มีตะขอและซิป
แผนที่ 9 เรื่องการถูบา้ นโดยใช้ไม้ถูพื้น
แผนที่ 10 เรื่องการพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้
ประเมินหลังเรียน
รวม

าช
ภัฏ
ส

1

จำนวน
คาบ

3. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหาในชุดกิจกรรมกล่องงาน
3.2 ศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
2
40
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3.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมกล่องงาน และครอบคลุมกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามเนื้อหาในชุดกิจกรรมกล่องงาน ซึ่งแบบประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันนี้ ดำเนินการสร้างขึ้นมาเป็นมาตราประมาณค่า
(Rating scale) ซึ่งรายการประเมินนี้ได้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน (สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2556, หน้า 34) ดังนี้
5 หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง
4 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา
3 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา
2 หมายถึง ทำได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา
1 หมายถึง ทำไม่ได้หรือไม่ทำ
3.4 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวันให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ความสอดคล้องของเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินความสามารถ
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังบกพร่อง
3.5 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมกล่องงาน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของจุดมุ่งหมาย
3.6 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวัน ทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังบกพร่อง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
3.6.1 ดร.พจมาน ชำนาญกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3.6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิม่ ตลุง ประธานสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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จังหวัดนครพนม
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3.6.4 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
3.6.5 นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
3.7 ผู้เชี่ยวชาญประเมินชุดกิจกรรมกล่องงาน แผนการสอนเฉพาะบุคคล
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั และแบบประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน นำผลการประเมินของผู้เชีย่ วชาญมาหาค่าเฉลี่ย
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 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 แปลความหมายว่า ชุดกิจกรรม
กล่องงานที่ผ้วู ิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
แปลความหมายว่า แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
3.8 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวันทีป่ รับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองแบบรายบุคคล 1 : 1 (Individual Try-out) กับนักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม จำนวน 3 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยนำชุดกิจกรรมกล่องงานไปทดลองกับนักเรียนกลุม่ นี้ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
1) การถอด/สวมถุงเท้า 2) การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม และ 6) การพับผ้า
เก็บผ้าที่พับเข้าตู้ พบว่า เวลาในขั้นตอนบางขั้นตอนน้อยเกินไปทำให้นักเรียนไม่สามารถทำ
กิจกรรมได้ทันเวลา และไม่เกิดความชำนาญในการทำกิจกรรม
3.9 นำชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน ที่ปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องของคำผิด และเวลาแต่ละขัน้ ตอนการสอน แล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูล
กับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจัยจริงต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

มห
าว

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน ของนักเรียน
ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานทีส่ อนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซัน จำนวน 6 ชุด โดยประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ดำเนินการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
โดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซนั ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ชุด ใช้เวลา 40 คาบ ผู้สอนสังเกตการร่วมกิจกรรม
และเก็บผลคะแนนระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน
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3. เมื่อสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องแล้ว ผู้วิจัย
ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันหลังเรียนเป็นรายบุคคล
โดยแบ่งประเมินทีละชุดกิจกรรมกล่องงาน ซึ่งใช้ชุดกิจกรรมและแบบประเมินชุดเดียวกับ
ก่อนเรียน บันทึกผลการประเมินในแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน
4. นำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน มาวิเคราะห์ข้อมูล

ร

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ตามเกณฑ์ 75/75
1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ Wilcoxon Sign Rank Test
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต
สัมภาษณ์แล้วนำมาเขียนเป็นความเรียงในประเด็นต่าง ๆ ทีน่ ่าสนใจ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
สถิติพื้นฐานทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติตามการใช้ของ บุญชม
ศรีสะอาด (2553, หน้า 122-124) ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถี่ หรือจำนวน
ทีต่ ้องการกับความถี่หรือจำนวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้
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P = × 100
เมื่อ p แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ของคะแนนที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
n แทน จำนวนความถี่ท้งั หมด
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) สามารถคำนวณจากสูตรต่อไปนี้
=
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เมื่อ
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
เมื่อ
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
เมื่อ N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นสูตรทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานก่อนสอนและหลังสอน สามารถคำนวณได้จาก
สูตรต่อไปนี้
S.D. =

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง
จำนวนข้อมูลหรือคะแนนทั้งหมด
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เมื่อ S.D. แทน
แทน
2 แทน
N แทน

2. สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
สถิติตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจัย ได้แก่
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน โดยวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และอาร์เค แฮมเบิลตัน
(R.K. Hambleton) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 63)
IOC =
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

100
3. สถิติตรวจสอบสมมติฐาน
3.1 การวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั โดยใช้สูตร E1/E2 ซึ่ง E1 เป็นประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (เผชิญ กิจระการ, 2544, หน้า 44)
สามารถคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

แทน
แทน

าช
ภัฏ
ส

A
N

กล
นค

ร

เมื่อ E1 แทน
แทน

E1 =
ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมกล่องงาน
คะแนนรวมของแบบประเมินความสามารถย่อยทุกชุด
ของนักเรียนทั้งหมด
คะแนนเต็มของแบบประเมินความสามารถทุกชุดรวมกัน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

E2 =
เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมกล่องงาน
แทน คะแนนรวมของแบบประเมินความสามารถหลังเรียน
ของนักเรียนทั้งหมด
A แทน คะแนนเต็มของแบบประเมินความสามารถหลังเรียน
N แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
3.2 การเปรียบเทียบความสามารถการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

าช
ภัฏ
ส

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กล
นค

ร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
ผู้วิจัยได้เสนอตามลำดับดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้กำหนด
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
p แทน ร้อยละ
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา คิดจากคะแนน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากแบบประเมินความสามารถ
หลังเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กบกพร่องทางสติปญ
ั ญา คิดจากคะแนน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบประเมินความสามารถ
หลังการทดลองสิ้นสุดลง
** แทน การมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส
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ร

การวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้วิจัย ได้นำเสนอลำดับขัน้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำดับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นำเสนอตามลำดับ
ของความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
1.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดยผู้วิจัยทำการสังเกตผู้เรียน
และสัมภาษณ์ ครู ผูป้ กครอง ที่รับผิดชอบนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างในขณะที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าว

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
ผู้วิจัยได้นำชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซนั จำนวน 6 ชุด ไปใช้กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาเรียน ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน รวมเวลาเรียน 40 คาบ แล้วเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบ
การปฏิบตั ิ นำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ปรากฏดังรายละเอียด ในตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรม
กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางสติปัญญา

X

S.D.
ร้อยละ

ชุดที่ 3
(5)
4
5
5
4
3
4.20
0.84
84.00

ชุดที่ 4
(5)
4
5
5
5
3
4.40
0.89
88.00

ชุดที่ 5
(5)
5
4
5
5
4
4.60
0.55
92.00

ชุดที่ 6 คะแนนรวมทุกชุด
(5)
(30)
5
5
5
5
4
4.80
27
0.45
3.08
96.00
90.00 (E1)

ร

ชุดที่ 2
(5)
4
5
4
5
4
4.40
0.55
88.00

กล
นค

1
2
3
4
5

ชุดที่ 1
(5)
4
5
5
5
4
4.60
0.55
92.00

าช
ภัฏ
ส

คนที่

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมินความสามารถหลังเรียนประจำชุดกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด
เท่ากับ 27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.08 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 90.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมกล่องงานที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
กระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางสติปัญญา
การประเมินความสามารถ
หลังเรียน (Post-test)

n
5

คะแนนเต็ม
30

X

27.60

S.D.
3.36

ร้อยละ (E2)
92.00

ิทย
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จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการประเมินความสามารถ
หลังการทดลองเสร็จสิ้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ 3.36
คิดเป็นร้อยละ 92.00
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา คะแนนที่ได้จากการประเมิน
ความสามารถหลังเรียนประจำชุดกิจกรรมกล่องงานทั้ง 6 ชุด (E1) และคะแนนที่ได้จาก
การประเมินความสามารถหลังการทดลองเสร็จสิ้น (E2) ได้ผลดังตาราง 4
ตาราง 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์

มห
าว

การประเมินความสามารถ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)

n
5
5

คะแนนเต็ม
30
30

X

27.00
27.60

S.D.
3.08
3.36

ร้อยละ (E1/E2)
90.00
92.00

จากตาราง 4 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
90.00/92.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ ั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
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1.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน วิเคราะห์โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Sign Rank Test
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวันของนักเรียนก่อนและหลังทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ปรากฏดังรายละเอียด ในตาราง 5

n
5
5

คะแนนเต็ม
30
30

X

12.80
27.60

าช
ภัฏ
ส

การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

กล
นค

ร

ตาราง 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซันโดยสถิติพื้นฐาน
S.D.
2.95
3.36
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ัยร

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
ก่อนและหลัง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน เท่ากับ 12.80 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 27.60 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยที่การกระจายของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คือ
2.95 กับ 3.36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา หลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติ
นอนพาราเมตริก ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test ได้ผลดังตาราง 6

106
ตาราง 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซันโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก
ทดสอบแบบ Wilcoxon Sign Rank Test (สำราญ กำจัดภัย, 2562, หน้า 506)

0
5
0
5

ค่าเฉลี่ยอันดับ
(Mean rank)
0
3.00
-

ค่าสถิติ
T
0*

ร

ผลรวมอันดับ
(Sum of ranks)
0
15
-

n

กล
นค

อันดับของผลต่าง
(หลังฝึก-ก่อนฝึก)
อันดับที่เป็นลบ
อันดับที่เป็นบวก
ไม่จัดอันดับ (ผลต่างเป็นศูนย์)
รวม

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าวิกฤต T.05 (1-tailed), 5 = 0
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จากตาราง 6 พบว่า เนื่องจากค่า T จากการคำนวณน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่าวิกฤตของ T ดังนั้นผลการทดสอบจึงปฏิเสธสมมุติฐานกลาง (H0) และยอมรับสมมุติฐาน
ทางเลือก (H1) จึงสรุปได้ว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดำเนินการโดยการสังเกต และสรุป
วิเคราะห์ข้อมูล จากการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน
บกพร่องทางสติปัญญา สามารถนำเสนอรายละเอียด ดังนี้
2.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
โดยมีลำดับขัน้ ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้
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อย่างมีระบบ จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทำกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน สนใจและตั้งใจในการทำกิจกรรม อยากเรียนรู้ตลอดเวลา ดังคำสัมภาษณ์
ของนักเรียน ดังนี้
“ชอบ เมื่อไหร่จะได้เรียนกับครูอีก”
(เด็กชาย ก นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562)
“ครูจะมาสอนอีกไหม”
(เด็กชาย ข นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562)
“ครูมาสอนอีกนะ”
(เด็กชาย ค นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2562)
2.2 การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ด้วยตนเองได้ ดังคำสัมภาษณ์ของผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
“เดี๋ยวนี้แม่กใ็ ห้เขาใส่ชุดนักเรียนเอง เขาก็ทำได้มากกว่าแต่ก่อน”
(นาย จ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562)
“แต่ก่อนจะไม่ยอมทำอะไร เดี๋ยวนี้ดีขึ้น”
(นาย พ นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562)
“รู้จักช่วยแม่กวดบ้าน ถูบ้าน แม่กป็ ล่อยให้เขาทำเอง
แล้วค่อยทำซ้ำอีกครั้ง”
(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)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน

คร

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งผูว้ ิจัยนาเสนอตามลาดับ
ต่อไปนี้
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. สมมติฐานของการวิจัย
3. ขอบเขตของการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สรุปผล
8. อภิปรายผล
9. ข้อเสนอแนะ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
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สมมติฐานของการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย

คร

ในการวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี จานวน 38 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 5-10 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
เตรียมความพร้อม จานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ที่ไม่ผา่ นการประเมินความสามารถพืน้ ฐาน (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม,
2560, หน้า 12)

มห
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2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกล่อง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
2.2.2 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 การถอด/สวมถุงเท้า
3.2 การถอด/สวมรองเท้า
3.3 การถอด/การสวมเสื้อคอปกแบบมีกระดุม
3.4 การถอด/การสวมกระโปรง/กางเกงที่มตี ะขอและซิป
3.5 การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น
3.6 การพับผ้าเก็บผ้าที่พับเข้าตู้
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง
ผูว้ ิจัยดาเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา
2562 รวมเวลาทั้งสิน้ 40 คาบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–เดือนตุลาคม (รวมเวลาประเมิน
ก่อนเรียนและหลังเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั

มห
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผวู้ ิจัยสร้างขึ้นมี ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน จานวน 6 ชุด และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ใช้เวลาเรียน 40 คาบ
โดยการพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินตามองค์ประกอบ 4 รายการ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมกล่องงาน คู่มอื การใช้ชุด
กิจกรรมกล่อง แผนการสอนเฉพาะบุคคล และแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจาวัน ได้ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.53 นั่นคือ คุณภาพของชุดกิจกรรม
กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด
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2. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน โดยการพิจารณาตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมินตามองค์ประกอบ 3 รายการ
ประกอบด้วย คาชีแ้ จง วิธีการให้คะแนน และบันทึกคะแนน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56
นั่นคือ คุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
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ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
นครพนม จานวน 5 คน โดยดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน ของนักเรียน
ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน จานวน 6 ชุด โดยประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง โดยใช้
ชุดกิจกรรมกล่องงานที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ปีการศึกษา 2562 จานวน 6 ชุด ใช้เวลา 40 คาบ ผูส้ อนสังเกตการร่วมกิจกรรม
และเก็บผลคะแนนระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน
3. เมื่อสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรมกล่องแล้ว
ผูว้ ิจัยประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประวันหลังเรียนเป็นรายบุคคล
โดยแบ่งประเมินทีละชุดกิจกรรมกล่อง ซึ่งใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานชุดเดียวกับก่อนเรียน
บันทึกผลการประเมินในแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
4. นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจาวัน มาวิเคราะห์ข้อมูล
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ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา โดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบประเมินความสามารถหลังเรียน
แต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน ทั้ง 6 ชุด และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จาก
แบบประเมินความสามารถหลังการทดลองสิ้นสุดลง โดยการหาค่า E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวติ ประจาวัน โดยใช้สถิติ Wilcoxon Sign Rank Test
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จากการดาเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา สามารถสรุปผลการทาวิจัย
ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/92.00 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ คือ 75/75
2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ
ประจาวัน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ได้ผลการวิจัยพร้อมอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจาวันสาหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
90.00/92.00 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันระหว่างเรียนของแต่ละชุดกิจกรรมกล่องงาน
คิดเป็นร้อยละ 90.00 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจาวันหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
75/75 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการตรวจสอบ ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจนได้ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งชุดกิจกรรม
กล่องงาน มีขนั้ ตอนการทากิจกรรมชันเจน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนสาเร็จได้
ด้วยตนเอง จากการสังเกตการทากิจกรรมของนักเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน ทากิจกรรมด้วยความมั่นใจ และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีขั้นสอนอย่างเป็นระบบเหมาะสม
กับการสอนที่มีการปฏิบัติ ดังที่ Kimberly A. Henry (2005, p. 23) กล่าวได้ว่า กล่องงาน
(Task Boxes) เป็นชุดสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดระบบกล่องงาน
ต้องมีการวิเคราะห์งานจากง่ายไปหายาก นักเรียนรู้ว่างานจะเสร็จได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมทั้งหมด
ในกล่องงานถูกนามาใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรลดา ประเสริฐนู (2550, หน้า 68)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของการใช้กล่องงานที่มีตอ่ ทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ของเด็กสมองพิการ ผลการวิจัยพบว่าผลคะแนนจากการทดสอบด้านสหสัมพันธ์ระหว่าง
มือกับตาของเด็กสมองพิการเป็นรายบุคคลภายหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กล่องงาน
มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า
242-243) ได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
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ของซิมพ์ซันว่าทักษะเป็นเรื่องที่มคี วามเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผูเ้ รียน
เป็นความสามารถในการประสานการทางานของกล้ามเนือ้ หรือร่างกายในการทางาน
ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึน้
2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน ของนักเรียน
ก่อนและหลังที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตงั้ ไว้ ที่เป็นเช่นนีเ้ พราะ ชุดกิจกรรม
กล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เน้นให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนจนเกิดทักษะ สามารถทากิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งแต่ละขัน้ ตอนการฝึกปฏิบัติตลอดจนการปฏิบัติของครู การเสริมแรง ทาให้นักเรียน
เรียนรู้ดว้ ยความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ได้จริง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ Keilitz I. (1975, Abstract) ได้ศกึ ษาผลของการฝึกเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับฝึกได้ให้มีทักษะการดูแลตนเองในด้านการแปรงฟันโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบสาธิต โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางกาย และการกระตุ้นเตือนทางวาจา เทคนิค
การเลียนแบบ และการสาธิต กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างได้แรงเสริม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดสามารถพัฒนาทักษะและปฏิบัติการแปรงฟันได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน สอดคล้อง
กับ จาเนียร หาญชัยภูมิ (2557, หน้า 70) ได้ศกึ ษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการร้อยลูกปัด
กลุ่มสาระศิลปะ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการปฏิบัติงาน
เรื่องการร้อยลูกปัด กลุ่มสาระศิลปะสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียน
แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล (2559,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง การทาความสะอาด
เครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
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มีประสิทธิภาพ 75.24/73.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (70/70) และผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ นักเรียนมีทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ หลังการฝึกสูงกว่า
ก่อนการฝึกทักษะ
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จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ครูที่จะนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ไปใช้ควรศึกษาแนวคิด และการจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนาไปใช้
1.2 จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่า
ควรที่จะเพิ่มเวลาในขั้นตอนที่ 4 การให้ลงมือกระทา และขั้นที่ 5 การกระทาอย่างชานาญ
เพื่อให้นักเรียนได้มเี วลาลงมือปฏิบัติจริงได้มากยิ่งขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียนสาเร็จรูป โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อให้ครูหรือผูป้ กครองได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างความสามารถให้กับนักเรียน
2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันกับระดับชั้นอื่น ๆ หรือนาไปใช้กับกลุ่มความพิการอื่น ๆ
2.3 ควรศึกษาวิจัย ตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความคงทนในการเรียนรู้
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ (ร.ส.พ.).
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์
ของคนพิการทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.
กฤติกา คชปัญญา. (2561). การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
สาหรับเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย. เข้าถึงได้จาก
http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=166887
10 ตุลาคม 2562.
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์. (2545). คัมภีร์หัวบริหาร ยอดคน ยอดบริหาร. กรุงเทพฯ:
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น).
. (2545). ถูกคุณภาพ ภาค 2 (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส.
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 2).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ. (2550). การพัฒนาทักษะชีวติ ประจาวันของเด็ก
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการ
วิเคราะห์งาน ที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัว. วิทยานิพนธ์
ศษ.ด. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไกรฤกษ์ พลพา. (2551). ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์เพื่อป้องกันความคิด
รวบยอดที่ผิดพลาด เรื่อง “วิธีเรียงสับเปลี่ยน” (Permutations) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1. สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-19.
ดารณี ธนะภูมิ. (2535). การสอนเด็กปัญญาอ่อน. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณะสุข.
ทวีศักดิ์ สิรริ ัตน์เรขา. (2551). อีคิวพัฒนาสู่ภาวะทางอารมณ์. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน องค์ความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่มปี ระสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
. (2559). ศาสตร์การสอนองค์ความรูเ้ พื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มปี ระสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

119

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

นิตกิ าญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์. (2553). ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดคานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. สารนิพนธ์ กศ.ม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. นนทบุรี: SR printing.
. (2542). นวัตกรรมการศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 4). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้ งต้น (พิมพ์ครัง้ ที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีรยิ าสาส์น.
บุญเลิศ อรุณพิบูล. (2557). ประสิทธิภาพและประสิทธิผล. เข้าถึงได้จาก
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html 10 มีนาคม 2562.
บุสรินทร์ พาระแพน. (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่สง่ เสริมบุคลิกภาพและความคิด
สร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบญจพร วิทยพาณิชกร. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรง มวล
และกฎการเคลื่อนที่ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
เบญจา ชลธาร์นนท์. (2543). การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนร่วม
ในการจัดทาโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เบญจา ชลธาร์นนท์, สุจินดา ผ่องอักษร, สมบูรณ์ อาศิรพจน์ และอนงค์ ผดุงชีวติ . (2558).
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับบุคคลออทิสติก. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ประคอง ผลพิชญานันท์. (2552). แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

120

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

ปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล. (2559). ผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
การทาความสะอาดเครื่องแต่งกายด้วยมือ ของนักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา. เข้าถึงได้จาก http://www.kroobannok.com/board_view.
php?b_id=153160 29 พฤษภาคม 2562.
ผดุง อารยะวิญญู. (2541). การศึกษาสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
. (2542). การศึกษาสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ. กรุงเทพฯ: แว่นแก้ว.
. (2543). การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ.
กรุงเทพฯ: แว่นแก้ว.
เผชิญ กิจระการ. (2544). การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยี
และการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. (2542). ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา. [จุลสาร].
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เพ็ชรัตน์ พรหมมา. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2556). วารสารชุมชนวิจัย. นครราชสีมา:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นาของผูน้ าชมรม
นักศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มาริษา โกวิทย์. (2558). การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของบุคคลที่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยใช้ภาพวิเคราะห์งาน. การค้นคว้าแบบอิสระ ศษ.ม.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์. (2545). คู่มอื จัดขั้นตอน
สอนเด็กปัญญาอ่อน. กรุงเทพฯ: พริน้ ท์ติง้ ฮัท.

121

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

รวิวรรณ พงษ์พวงเพชร. (2552). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นครพนม เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ระพินทร์ โพธิ์ศรี. (2550). การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้. อุตรดิตถ์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
นามมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.
วนาลี ทองชาติ. (2559). การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. เข้าถึงได้จาก
http://taamkru.com 19 พฤษภาคม 2562.
วารี ถิระจิตร. (2541). การศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วาโร เพ็งสวัสิ.
ด์ (2546). การวิจัยในชั้นเรียน. กรงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2552). พัฒนาหลักสูตรและการสอน–มิติใหม่ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ:
สุวีรยิ าสาส์น.
วิมล ตั้งตระกูลพาณิช, รณิดา เชยชุ่ม และพัฒนา ชัชพงศ์. (2558). ผลการฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือตนเองที่มตี ่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ.
วารสารบัณฑิตศึกษา, 9 (3), 21-22.
วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล. (2548). การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
สาหรับเด็กดาวน์ซินโดรม. การค้นคว้าแบบอิสระ ศษ.ม. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศรียา นิยมธรรม. (2541). พัฒนาการทางภาษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
. (2546). การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ศรีสุดา จริยากุล. (2543). นวัตกรรมการเรียนการสอน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบ
การเรียนการสอน หน่วยที่ 8-15. หน้า 647-648. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริวมิ ล ใจงาม. (2547). การนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

122

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม. (2560). หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ. นครพนม: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดนครพนม.
. (2561). แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดนครพนม. นครพนม: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม.
สถาบันราชานุกูล. (2548). แนวทางการดูแลออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
. (2555). เด็กแอลดีคมู่ อื สาหรับครู. กรุงเทพฯ: บียอนด์พับลิสชิ่ง.
. (2557). ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา/ภาวะปัญญาอ่อน. เข้าถึงได้จาก
http://rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=269&id=
3228&date_start=&date_end= 10 กรกฎาคม 2562.
สมพร คามูล. (2554). ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สารานุกรม. (2562). ประสิทธิภาพ. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org
22 สิงหาคม 2562.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2548). การสังเคราะหงานด้านการจัดการ
เรียนร่วมสูภาคปฏิบัติเพื่อนาสูนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสาหรับ
เด็กและเยาวชนพิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2556).
คู่มอื การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2552). คู่มอื การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล. กรุงเทพฯ: สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
. (2556). คู่มอื การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สาเนียง พุทธา. (2550). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ วท.ม.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สาราญ กาจัดภัย. (2562). สถิตเิ พื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง).
สกลนคร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

123

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

สุทธิพร วิจติ รพันธุ์. (2549). การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคลของครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุนิตา คงวิจิตร. (2559). ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้
7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็ก
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา. เข้าถึงได้จาก
https://1drv.ms/b/s!AvT9AKaF0PAckEfUrORGBttS0aHd 9 มิถุนายน 2562.
สุมาลี โชติชุ่ม. (2544). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และเชาว์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาว์อารมณ์กับการสอนตามคู่มอื ครู.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2551). 20 วิธีการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
อารีย์ ศรีไพบูลย์. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเรื่องการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวัยโดยกิจวัตรประจาวันในห้องเรียน. วารสารวิชาการ, 2(14), 3.
อิสริยาภรณ์ อาภรณ์รัตน์. (2554). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการฝึกอาชีพ
ของบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้ารับการฝึกอาชีพ
ในศูนย์ฝึกอาชีพ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Alyssa. (2016). Special Education and Life Skills teacher and current work-at-home
mama to two girls. Retrieved from https://www.simplyspecialed.com/simply
-special-workbox-system-how-i-run-my-teacch-work-box-station
June 9th, 2020.
Cafiero, J. M. (1995). Teaching parents of children with Autism picture communication
Symbols as a natural language to decrease levels of family stress.
(Doctoral dissertation, University of Toledo, 1995). Dissertation Abstracts
International, University Microfilms No. 9540360.
Clark, A.M. (2001). Implementing the project approach: A beginner’s perspective.
Dissertation Abstracts International, 62(6), 2014-A.

124

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

Hallahan, Daniel P. & Kauffman, James M. (1997). Exceptional Learners: Introduction
to Special Education (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Hodge, B. J. (1990). Organization theory (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
James Russell Natasha Mauthner Sally Sharpe & Tom Tidswell. (1991). The ‘windows
task’ as a measure of strategic deception in preschoolers and autistic
subjects. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1991.
tb00881.x July 10th, 2019.
Kapfer, Phillip G.; & Kapfer, Mirian B. (1973). Learning Package in American Education.
Englewood Cliffs, N.T.: Education Technology Publication.
Keilitz I. (1975). Training mentally retarded adolescents to brush teeth.
Journal of Applied Behavior Analysis, 8(3), 301-309.
Kimberly A. Henry. (2005). How Do I Teach This Kid?. United States of America:
Mayer–Johnson LLC.
Rachel Glassman. (2019). Task Box Independent Work System. Retrieved from
https://especiallyeducation.com/task-box-independent-work-system
June 10th, 2020.
Smith, E. W. et al. (2000). The Education’s Encyclopedia. New York: Prentice-Hall.
Sue Patrick (2006). Specailized and Structured Teaching Workbox System.
Retrieved from http://www.workboxsystem.com June 9th, 2020.

าช
ภัฏ
ส

ัยร

ิทย
าล

มห
าว
ภาคผนวก

กล
นค

ร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

126

ัยร

ภาคผนวก ก

มห
าว

ิทย
าล

รายชือ่ ผู้เชี่ยวชาญ

127

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

มห
าว

ิทย
าล

ัยร

าช
ภัฏ
ส

กล
นค

ร

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.พจมาน ชำนาญกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครพนม
4. นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรมั ย์
5. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
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ชั้นที่ 2 ถุงเท้านักเรียน

มห
าว

ชั้นที่ 3 ถุงเท้าลูกเสือ

ชั้นที่4 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
กล่องงานที่ 1 เรื่องการถอด/
การสวมถุงเท้า

ภาพประกอบ 2 ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/การสวมถุงเท้า
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ตัวอย่างคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
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คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า
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จัดทำโดย
นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนประกอบของคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน

มห
าว

ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน

คร

คู่มือการใช้ชดุ กิจกรรมกล่องงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซัน เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. คำนำ
2. คำชี้แจงสำหรับผู้สอน
3. กล่องงานการถอด/การสวมถุงเท้า
4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า
5. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
การถอด/การสวมถุงเท้า
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คู่มือการใช้ชดุ กิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย คำชี้แจงสำหรับผู้สอน แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน กล่องงาน แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้สอนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ และเพื่อให้
ผู้สอนนำชุดกิจกรรมกล่องงานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้ชดุ กิจกรรมกล่องงานนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

มห
าว

อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร
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ข้อปฏิบัตใิ นการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน เรื่อง การถอด/การสวมถุงเท้า ผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้
ขั้นเตรียมก่อนสอน
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน
การจัดชั้นเรียน การเตรียมสื่อการสอน และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual
Implementation Plan : IIP) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั
2. ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนต้องเตรียม
ชุดกิจกรรมกล่องงานการถอด/การสวมถุงเท้าให้เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย ถุงเท้าหุ้มข้อ
ถุงเท้านักเรียน ถุงเท้าลูกเสือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม โดยการตรวจสอบว่าสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในกล่องงานครบหรือไม่
ขั้นสอน
4. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นที่ 1 การรับรู้
4.2 ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม
4.3 ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม
4.4 ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำ
4.5 ขั้นที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ
4.6 ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
4.7 ขั้นที่ 7 การคิดริเริม่
5. ขณะที่นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรม ผู้สอนต้องตรวจดูการทำงาน
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดหากนักเรียนมีปัญหา ผู้สอนควรเข้าไปชี้แนะ ช่วยเหลือ
ให้แรงเสริมเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
6. การประเมินความสามารถของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมกล่องงาน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั เรื่องการถอด/การสวมถุงเท้า
หลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครบ 6 คาบ และบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมิน
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันการถอด/การสวมถุงเท้า
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ขั้นหลังสอน
7.เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้นักเรียน
ร่วมเก็บสื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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ชุดกิจกรรมกล่องงานที่ 1 การถอด/การสวมถุงเท้า
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ชั้นที่ 1 ถุงเท้าหุ้มข้อ

ชั้นที่ 2 ถุงเท้านักเรียน

มห
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ชั้นที่ 3 ถุงเท้าลูกเสือ

ชั้นที่ 4 คูม่ ือการใช้ชุดกิจกรรม
กล่องงานที่ 1 เรื่อง การถอด/
การสวมถุงเท้า
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

เนื้อหา
จุดประสงค์
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การถอดถุงเท้า

คร

ทักษะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
เรื่อง การถอดถุงเท้า
ระดับชั้น เตรียมความพร้อม
แผนที่ 1 วันที่เริ่มใช้แผน .............................
วันที่สิ้นสุดแผน ..............................
เวลา 3 คาบ คาบละ 30 นาที
ครูผู้สอน นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถอดถุงเท้าได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผ้เู รียนมีระเบียบวินัยในตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

มห
าว

1. ขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (คาบที่ 1)
- ผู้สอนกล่าวทักทายสวัสดีผู้เรียน ให้ผู้เรียนหันสบตา และแสดง
การทักทายสวัสดีตอบกับผู้สอน จากนั้นผู้สอนแนะนำกิจกรรมที่จะให้ผ้เู รียนปฏิบัติทราบ
ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถอดถุงเท้า
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม
- ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียนว่าพร้อมที่จะได้รับการฝึกหรือยัง
ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมผู้สอนอาจปรับพฤติกรรมให้ผ้เู รียนพร้อมก่อน เช่น เกมการศึกษา
การนั่งสมาธิ การร้องเพลง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะฝึก
- ผู้สอนแนะนำส่วนประกอบของถุงเท้า เช่น ถุงเท้าด้านนอก-ใน
ถุงเท้าข้างซ้าย-ขวา ขอบถุงเท้า ส้นถุงเท้า ปลายถุงเท้า เป็นต้น ให้ผเู้ รียนรูจ้ ักส่วนประกอบ
ของถุงเท้า
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- ผู้สอนจัดท่านั่งให้ผ้เู รียนเพื่อพร้อมกับการฝึก คือ นั่งกับพืน้
ในท่าชันเข่าทั้งสองขึน้
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม
- ผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียนทั้ง 2 ข้าง ผู้สอนสั่งให้ผ้เู รียนถอดถุงเท้า
ทั้ง 2 ข้างด้วยตนเอง ผู้สอนให้ผู้เรียนลองผิดลองถูกเอง
- ผู้สอนสาธิตการถอดถุงเท้าทีละข้างให้ผู้เรียนดู คือ ใช้มือทั้ง 2 ข้าง
จับที่ขอบถุงเท้า สอดหัวมือมือทั้ง 2 ข้าง เข้าไปในขอบถุงเท้า แล้วดึงขอบถุงเท้าลงมา
ที่สน้ เท้าและยกส้นเท้าขึ้นพร้อมดึงถุงเท้าออก สาธิตจนครบทั้ง 2 ข้าง จากนั้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม หรือทำพร้อมกับผู้สอน จนผู้เรียนสามารถทำได้ถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ผ้สู อนสาธิตซ้ำอีกครั้งและ
ให้ผู้เรียนทำไปพร้อมกับผูส้ อน
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทำ (คาบที่ 2)
- ผู้สอนนำชุดกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าที่เตรียมไว้มาให้ผู้เรียน
ได้ฝึก ภายในกล่องงานประกอบไปด้วยถุงเท้าหุ้มข้อ ถุงเท้านักเรียน และถุงเท้าลูกเสือ
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนนั่งในท่านั่งกับพื้นชันเข่าทั้งสองขึ้น
- ผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียน จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการถอดถุงเท้า
ทีละชนิดจนครบทั้งสามชนิด ตามขั้นตอนในขั้นที่ 3 โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ และแนะนำ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนฝึกถอดถุงเท้าชนิดไหนเสร็จแล้วให้นำป้ายออกไปใส่ในกล่อง
ที่มีคำว่า “เสร็จแล้ว” จนครบทุกชนิด
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารถอดถุงเท้าโดยผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผเู้ รียน
และให้ผ้เู รียนฝึกถอดถุงเท้าทีละชนิดด้วยตนเอง ซ้ำ ๆ จนผู้เรียนสามารถถอดถุงเท้า
ได้ถกู ต้อง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (คาบที่ 3)
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนฝึกปฏิบัตกิ ารถอดถุงเท้าให้เพื่อน โดยผู้สอนสวมถุงเท้า
ให้เพื่อน และให้ผ้เู รียนถอดถุงเท้าให้เพื่อน ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบ
ความถูกต้อง

139
- ผู้สอนกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน เช่น ถ้าผู้เรียนจะไปโรงเรียน
ผู้เรียนจะเลือกถุงเท้าคู่ไหน เป็นต้น ให้ผ้เู รียนเลือกถุงเท้าทีต่ รงกับสถานการณ์ที่ผู้สอน
กำหนดให้ จากนั้นผู้สอนสวมถุงเท้าให้ผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการถอดถุงเท้าด้วยตนเอง
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม
- ผู้สอนนำถุงเท้าที่มีลกั ษณะเหมือนกับถุงมือมาสวมให้ผ้เู รียน ให้ผู้เรียน
ฝึกการถอดถุงเท้า ซึ่งเป็นถุงเท้าที่ไม่ได้อยู่ในกล่องงาน โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ
และตรวจสอบความถูกต้อง
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2. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
ผู้สอนประเมินความสามารถผู้เรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เสร็จทีละคนโดยการทดสอบการปฏิบัติชดุ กิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน (ทำได้โดยใช้การกระตุ้น
เตือนทางวาจา) ขึ้นไปถือว่า ผ่าน

เทคนิค/วิธีการสอน

มห
าว

- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน มี 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1
การรับรู้ ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขัน้ ที่ 4
การให้ลงมือกระทำ ขั้นที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม
- การสาธิต การช่วยเหลือ การกระตุ้นเตือน เช่น จับมือทำ ทำตามผู้สอน
บอกหรือชี้แนะด้วยวาจา
- การให้แรงเสริมเมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือหรือสามารถทำได้ เช่น คำชมเชย
ดีมาก ดีเยี่ยม เก่งจังเลย ให้รางวัล เบี้ยอรรถกร

สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการ
- ชุดกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้า ประกอบด้วย
- ถุงเท้าหุม้ ข้อ
- ถุงเท้านักเรียน
- ถุงเท้าลูกเสือ
- ถุงเท้าทีม่ ีลักษณะเหมือนกับถุงมือ
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วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏิบัติ
เครื่องมือ – แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
การถอดถุงเท้า
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 ทำไม่ได้ หรือไม่ทำ

ความเห็นผูบ้ ริหาร/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย

มห
าว

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

ลงชื่อ..............................................
(นายสุพจน์ ชะพินใจ)
ผู้อำนวยการ
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บันทึกการสอน
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1. พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไป
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ผลการประเมินการถอดถุงเท้า
ระดับคะแนนที่ได้
จำนวนนักเรียน
ร้อยละ
1
2
3
4
5

มห
าว

สรุป.................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค.......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(นายอิทธิพทั ธ์ น้อยภูธร)
ผู้บันทึก
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

เนื้อหา
จุดประสงค์

ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน

การสวมถุงเท้า

คร

ทักษะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
เรื่อง การสวมถุงเท้า
ระดับชั้น เตรียมความพร้อม
แผนที่ 2 วันที่เริ่มใช้แผน .............................
วันที่สิ้นสุดแผน ..............................
เวลา 3 คาบ คาบละ 30 นาที
ครูผู้สอน นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสวมถุงเท้าได้ดว้ ยตนเอง
2. เพื่อให้ผ้เู รียนมีระเบียบวินัยในตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

มห
าว

1. ขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (คาบที่ 1)
- ผู้สอนกล่าวทักทายสวัสดีผู้เรียน ให้ผู้เรียนหันสบตาและแสดง
การทักทายสวัสดีตอบกับผูส้ อน จากนั้นผู้สอนแนะนำกิจกรรมที่จะให้ผ้เู รียนปฏิบัติทราบ
ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสวมถุงเท้า
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม
- ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียนว่าพร้อมที่จะได้รับการฝึกหรือยัง
ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมผู้สอนอาจปรับพฤติกรรมให้ผ้เู รียนพร้อมก่อน เช่น เกมการศึกษา
การนั่งสมาธิ การร้องเพลง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะฝึก
- ผู้สอนแนะนำส่วนประกอบของถุงเท้า เช่น ถุงเท้าด้านนอก-ใน
ถุงเท้าข้างซ้าย-ขวา ขอบถุงเท้า ส้นถุงเท้า ปลายถุงเท้า เป็นต้น ให้ผเู้ รียนรูจ้ ักส่วนประกอบ
ของถุงเท้า
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- ผู้สอนจัดท่านั่งให้ผ้เู รียนเพื่อพร้อมกับการฝึก คือ นั่งกับพืน้
ในท่าชันเข่าทั้งสองขึน้
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม
- ผู้สอนทบทวนการถอดถุงเท้าให้ผู้เรียน โดยการสวมถุงเท้าให้ผู้เรียน
ทั้ง 2 ข้าง ผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนถอดถุงเท้าทั้ง 2 ข้างด้วยตนเอง ผู้สอนคอยตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนสวมถุงเท้าโดยผู้สอนสาธิตให้ผ้เู รียนดู คือ พับขอบ
ถุงเท้าลงมาครึ่งหนึ่งแล้วจับดึงขอบถุงเท้าให้กว้างออกแล้วสวมปลายเท้าเข้าไปดึงขึ้นจน
ผ่านส้นเท้าและสุดความยาวของถุงเท้าจัดมุมถุงเท้าให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผ้เู รียนปฏิบตั ิตาม
หรือทำพร้อมกับผู้สอน จนผู้เรียนสามารถทำได้ถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ผ้สู อนสาธิตซ้ำอีกครั้ง
และให้ผ้เู รียนทำไปพร้อมกับผู้สอน
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทำ (คาบที่ 2)
- ผู้สอนนำชุดกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้าทีเ่ ตรียมไว้มาให้ผู้เรียน
ได้ฝึก ภายในกล่องงานประกอบไปด้วยถุงเท้าหุ้มข้อ ถุงเท้านักเรียน และถุงเท้าลูกเสือ
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนนั่งในท่านั่งกับพื้นชันเข่าทั้งสองขึ้น
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนฝึกปฏิบัตกิ ารสวมถุงเท้าทีละชนิดจนครบทั้งสามชนิด
ตามขั้นตอนในขั้นที่ 3 โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ และแนะนำ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนฝึกสวมถุงเท้าชนิดไหนเสร็จแล้วให้นำป้ายออกไปใส่ในกล่อง
ที่มีคำว่า “เสร็จแล้ว” จนครบทุกชนิด
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนฝึกปฏิบัตกิ ารสวมถุงเท้าด้วยตนเอง ซ้ำ ๆ จนผู้เรียน
สามารถสวมถุงเท้าได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (คาบที่ 3)
- ผู้สอนให้ผ้เู รียนฝึกปฏิบัตกิ ารสวมถุงเท้าให้เพื่อน โดยผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมและตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้สอนกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน เช่น ถ้าผู้เรียนจะไปโรงเรียน
ผู้เรียนจะเลือกถุงเท้าคู่ไหน เป็นต้น ให้ผ้เู รียนเลือกถุงเท้าทีต่ รงกับสถานการณ์ที่ผู้สอน
กำหนดให้ และฝึกปฏิบัติการสวมถุงเท้าด้วยตนเอง
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ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม
- ผู้สอนนำถุงเท้าที่มีลกั ษณะเหมือนกับถุงมือมาให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียนฝึก
การสวมถุงเท้า ซึง่ เป็นถุงเท้าทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกล่องงาน โดยผู้สอนคอยให้กำลังใจ และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
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2. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
ผู้สอนประเมินความสามารถผู้เรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เสร็จทีละคนโดยการทดสอบการปฏิบัติชดุ กิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้าด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน (ทำได้โดยใช้การกระตุ้น
เตือนทางวาจา) ขึ้นไปถือว่า ผ่าน

เทคนิค/วิธีการสอน

มห
าว

- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน มี 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1
การรับรู้ ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใต้การควบคุม ขัน้ ที่ 4
การให้ลงมือกระทำ ขัน้ ที่ 5 การกระทำอย่างชำนาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม
- การสาธิต การช่วยเหลือ การกระตุ้นเตือน เช่น จับมือทำ ทำตามผู้สอน
บอกหรือชี้แนะด้วยวาจา
- การให้แรงเสริมเมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือหรือสามารถทำได้ เช่น คำชมเชย
ดีมาก ดีเยี่ยม เก่งจังเลย ให้รางวัล เบี้ยอรรถกร

สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการ
- ชุดกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้า ประกอบด้วย
- ถุงเท้าหุม้ ข้อ
- ถุงเท้านักเรียน
- ถุงเท้าลูกเสือ
- ถุงเท้าทีม่ ีลักษณะเหมือนกับถุงมือ
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วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏิบัติ
เครื่องมือ – แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
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 ทำไม่ได้ หรือไม่ทำ

ความเห็นผูบ้ ริหาร/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................
(นายสุพจน์ ชะพินใจ)
ผู้อำนวยการ
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1. พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไป
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ผลการประเมินการถอดถุงเท้า
ระดับคะแนนที่ได้
จำนวนนักเรียน
ร้อยละ
1
2
3
4
5

มห
าว

สรุป.................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค.......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(นายอิทธิพทั ธ์ น้อยภูธร)
ผู้บันทึก
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แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
การถอดถุงเท้า
คำชี้แจง
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วิธีการให้คะแนน

คร

1. ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยนำชุดกิจกรรมกล่องงานการถอดถุงเท้าให้ผ้เู รียน
ปฏิบัติภายในเวลา 5 นาที
2. ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิการถอดถุงเท้าของผู้เรียน
และคอยแนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อจำเป็น
3. ผู้สอนให้คะแนนตามวิธีการให้คะแนนที่กำหนดไว้

มห
าว

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ที่ได้
ระดับ 1 คะแนน ทำไม่ได้หรือไม่ทำ คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอม
ปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนทัง้ ทางกาย ท่าทางและวาจาแล้วผู้เรียน
ไม่ทำหรือไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิ รือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการจับมือ
ผู้เรียนทำ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจ
ผู้เรียน
ระดับ 3 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า
ผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิ รือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน
ระดับ 4 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกจิ กรรมผู้สอนเห็นว่า
ผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนโดยการบอกให้ทำ
ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน
ระดับ 5 คะแนน ทำได้ด้วยตนเอง คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนไม่ต้องกระตุ้นเตือน
และสามารถปฏิบัตไิ ด้ตามเวลาที่กำหนด
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แบบบันทึกความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
การถอดถุงเท้า
คำชี้แจง ให้ผ้สู อนให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน
ชื่อ-สกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน

คร

ที่

มห
าว

ผู้บันทึก นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร
วันที่บันทึก.........................................

149

แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
การสวมถุงเท้า
คำชี้แจง

ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน

วิธีการให้คะแนน

คร

1. ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยนำชุดกิจกรรมกล่องงานการสวมถุงเท้าให้ผ้เู รียน
ปฏิบัติภายในเวลา 5 นาที
2. ผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิการสวมถุงเท้าของผู้เรียน และคอย
แนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อจำเป็น
3. ผู้สอนให้คะแนนตามวิธีการให้คะแนนที่กำหนดไว้

มห
าว

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ที่ได้
ระดับ 1 คะแนน ทำไม่ได้หรือไม่ทำ คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอม
ปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนทัง้ ทางกาย ท่าทางและวาจาแล้วผู้เรียน
ไม่ทำหรือไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิ รือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการจับมือ
ผู้เรียนทำ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจ
ผู้เรียน
ระดับ 3 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางและวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า
ผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัตหิ รือทำไม่ได้ผู้สอนคอยช่วยเหลือโดยการ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
บอกให้ทำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน
ระดับ 4 คะแนน ทำได้โดยกระตุ้นเตือนทางวาจา คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนเห็นว่า
ผู้เรียนไม่ยอมปฏิบัติหรือทำไม่ได้ผู้สอนกระตุ้นเตือนโดยการบอกให้ทำ
ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้เรียน
ระดับ 5 คะแนน ทำได้ด้วยตนเอง คือ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนไม่ต้องกระตุ้นเตือน
และสามารถปฏิบัตไิ ด้ตามเวลาที่กำหนด
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การสวมถุงเท้า
คำชี้แจง ให้ผ้สู อนให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน
คะแนนที่ได้
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คร

ชื่อ-สกุล
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ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ
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ตาราง 7 ผลการประเมินชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
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มห
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ระดับความ
คิดเห็น

าช
ภัฏ
ส

1. คำชี้แจงสำหรับผู้สอน
1.1 องค์ประกอบของคำชีแ้ จงสำหรับผูส้ อน
มีความชัดเจน ครบถ้วนเพียงพอ
1.2 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดกิจกรรมกล่องงานเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน
เฉลี่ย
2. กล่องงาน
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 เหมาะสมกับผูเ้ รียน
2.4 ช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
2.5 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติกจิ กรรมได้
เร็วขึ้น
เฉลี่ย
3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล
3.1 จุดประสงค์มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
เนื้อหา และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล
3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเร้าความสนใจ
ลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
3.3 เทคนิควิธีการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน
3.4 สื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้เร็วขึ้น และมีความสามารถ
ตามจุดประสงค์

ค่าเฉลี่ย

ร

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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รายการประเมิน
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3.5 การวัดและประเมินผลครอบคลุม
ตามจุดประสงค์ เน้นการประเมินตามสภาพจริง
3.6 รูปแบบบันทึกการสอนมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
เฉลี่ย
4. แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติ ประจำวัน
4.1 องค์ประกอบของคำชีแ้ จงมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
4.2 เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน เข้าใจง่าย
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย
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กล
นค

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

รายการประเมิน

4
4

4.60
4.60
4.60
4.53

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

154
ตาราง 8 ผลการประเมินแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวัน
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1. คำชี้แจง
1.1 มีความชัดเจน ครบถ้วนเพียงพอ
1.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
เฉลี่ย
2. วิธกี ารให้คะแนน
2.1 สอดคล้องกับความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวันที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล
2.2 เกณฑ์และวิธีการให้คะแนนมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
2.3 สามารถนำไปปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ได้ตรงตามสภาพจริง
2.4 ช่วยให้ผปู้ ระเมินเข้าใจและประเมิน
ให้คะแนนได้เร็วขึ้น
เฉลี่ย
3. บันทึกคะแนน
3.1 ครอบคลุม เนื้อหาครบถ้วน
3.2 ชัดเจน เข้าใจง่าย
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย
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คนที่ คะแนนหลังฝึก คะแนนก่อนฝึก
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มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ 38150
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตำแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547

นายอิทธิพัทธ์ น้อยภูธร
วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2529
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 1 บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ 38220
ครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

ัยร

ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปจั จุบัน

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2559

ครู โรงเรียนนราทร (เครือคาทอลิก)
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

