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 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมาย เพื่อเปรยีบเทยีบและศกึษาความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง

ดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ก่อนและหลงัการทดลอง ฝึกแต่งกาย โดย

การใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา  เป็นนกัเรียนอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปีที่

มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนไดท้ีม่รีะดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 ทีม่พีฒันาการทกัษะการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายลา่ชา้ ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรี

ปญัญานุกูล ตําบลทบัตเีหลก็ อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุร ีภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 

โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12 คน ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเอง  

โดยทาํการวจิยัเป็นระยะเวลา  8 สปัดาห์ สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 40 นาท ีรวมทัง้หมด 24 ครัง้ แบบ

แผนการทดลองคอื  A-B-A Design เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื  ชุดกจิกรรมการแต่งกาย   

24 กจิกรรมและแบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกาย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  

คา่คะแนนเฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ t-test สาํหรบั Dependent Samples  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ความสามารถในการช่ว ยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญาระดบัเดก็เรยีนได้  อาย ุ6–10 ปี ทีม่รีะดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 หลงัการใชชุ้ดฝึก

กจิกรรมการแต่งกายมคีวามสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายอยูใ่นระดบัดมีาก 

 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการช่ว ยเหลอืตนเ องดา้นการแต่งกายของเด็ กทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย สงูกวา่ก่อนการฝึกอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 The purpose of this research was to study self help dressing skills of mild 

mentally retarded young children before and after acquired through self help dressing skills 

– activity packages. The sample consisted of 12 students with mild mental retardation IQ 50 

- 70,aged 6 - 10 years old, who had limited on dressing skills at Suphanbureepunyanukul 

School selected by purposive sampling. The experiment was carried by the researcher for 8 

weeks, 3 days a week and 40 minutes per day, totally 24 times. 

 The instruments of this study were The Self Help Dressing Skills – Activity 

Packages and The Self Help Dressing Skills Checklist. The study was The A – B - A 

Design. The data was analyzed by t – test  for dependent samples.  

 The results were as follows :  

 1. Self help dressing skill level of mild mentally retarded young children after 

using self help dressing skill activity packges changed from need approved to very good 

level. 

 2. Self help dressing skill level of mild mentally retarded young children after 

using self help dressing skill activity packges were signficanthy higer than before at .01 

level. 
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                                                                            สมพร  คาํมลู 

 

 

 



สารบญั 
 

บทท่ี                                                                                                                                     หน้า 

       1  บทนํา         1   

   ภมูหิลงั         1   

   ความมุง่หมายของการศกึษาคน้ควา้         2                                                                 

   ความสาํคญัของการวจิยั         2   

   ขอบเขตของการวจิยั         2 

   นิยามศพัทเ์ฉพาะ         3 

   กรอบแนวคดิของการวจิยั         4 

   สมมตุฐิานในการวจิยั         4 

 

 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง         5 

   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา         6  

    ความหมายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา         6 

    ระดบัความรนุแรงของความบกพรอ่งทางสตปิญัญา         7    

    ลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา         11 

    หลกัการฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา         12 

     เทคนิควธิกีารส่งเสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง 

     ทางสตปิญัญา         14 

     การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ สาํหรบัเดก็ที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา         15 
    หลกัในการเสรมิแรงสาํหรบักบับุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  16 
   เอกสารเกีย่วขอ้งกบัพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั          17 

     ความหมายของการเรยีนรู้         17 

     การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั         18 

     ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเพยีเจท์         21 

     ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของบรเูนอร์         23 

     ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของไวกอ็ตสกี้         23 

   เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืตนเอง         24 

     ความหมายของการช่วยเหลอืตนเอง         24 

     คุณค่าและประโยชน์ของการช่วยเหลอืตนเอง         26 

     วธิกีารฝึกการช่วยเหลอืตนเอง         26 

     ความหมายของการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย         27 



สารบญั (ต่อ) 
 

บทท่ี                                                                                                                                     หน้า 

       2  (ต่อ) 

     ขัน้ตอนการแต่งกาย         28 

    งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืตนเอง         28 

  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหง์าน         29 

    ความหมายของการวเิคราะหง์าน         29 

    วธิกีารวเิคราะหง์าน         29 

     ประโยชน์ของการวเิคราะหง์าน         31 

     งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหง์าน         31 

   เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว          32 

     ความหมายของการวจิยักลุม่ตวัอยา่งเดีย่ว (Single Subject Design)          32 

     ลกัษณะของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว         32 

     วธิดีาํเนินการวจิยัแบบ A – B – A         36 

  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม         36 

     ความหมายของชุดกจิกรรม         36 

    ประเภทของชุดกจิกรรม         38 

    จติวทิยาทีนํ่ามาใชใ้นชุดกจิกรรม         39 

     โครงสรา้งของชุดกจิกรรม         39 

     ประโยชน์ของชุดกจิกรรม         41 

     งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม         42 
 

 3 วิธีดาํเนินการวิจยั         44 

   ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง         44 

   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง         45 

   ขัน้ตอนการสรา้งและตรวจคณุภาพเครือ่งมอื         45 

   แบบแผนการทดลอง         47 

    วธิดีาํเนินการวจิยั         48                            

    สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู         49 
 

  4  ผลการวิเคราะหข้์อมลู   51 
    สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู   51 

    สถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู   51 



สารบญั (ต่อ) 
 

บทท่ี                                                                                                                                     หน้า 

 4 (ต่อ) 

    การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู   51 

 

  5  สรปุอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ   57 
    ความมุง่หมายของการวจิยั   57 

    สมมตุฐิานในการวจิยั   57 

    ขอบเขตการวจิยั   57 

    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั   58 

    ขัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื   58 

    แบบแผนการทดลอง   60 

    การดาํเนินการวจิยั   60 

    การวเิคราะหข์อ้มลู   61 

    สรปุผลการวจิยั   61 

    อภปิรายผลการวจิยั   61 

    ขอ้สงัเกตทีไ่ดร้บัจากการวจิยัครัง้น้ี   63 
    ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป   63  

 

บรรณานุกรม   64   

 

ภาคผนวก   68   

  ภาคผนวก ก   69 

  ภาคผนวก ข   75 
  ภาคผนวก ค   82 

  ภาคผนวก ง   86 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั   90 

 

 

 

 



บญัชีตาราง 
 

ตาราง    หน้า 

 1  ตวัอยา่งทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุ่างๆ   25 

 2  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่ ี 

   ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใช้ 

   ชุดกจิกรรมการแต่งกายจาํแนกเป็นรายบุคคล   52 

 3  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายการสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดุม  

   ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรม  

      การแต่งกายจาํแนกตามรายละเอยีดพฤตกิรรม  53 

 4  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายการสวมกางเกง / กระโปรง  

      ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรม 

      การแต่งกายจาํแนกตามรายละเอยีดพฤตกิรรม  54 

 5  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้น 

   การแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึก 

   โดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  56 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บญัชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ    หน้า 

 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

        โดยธรรมชาตบุิคคลแต่ละบุคคลยอ่มมคีวามแตกต่างกนั ทัง้ในเรือ่งชาตกิําเนิดของแต่ละ

บุคคล ฐานะ ความเป็นอยู ่รปูรา่ง หน้าตา ผวิพรรณ  แต่ความแตกต่างทีส่าํคญัทีส่ดุในการพฒันา

ดา้นการศกึษาของมนุษย ์คอืเรือ่งของสตปิญัญาและความสามารถในการเรี ยนรูข้องแต่ละบุคคล 

ความแตกต่างของระดบัสตปิญัญาในแต่ละบุคคลน่ีเอง เป็นปญัหาทีต่อ้งหาทางแกไ้ข ทัง้ในดา้นของ

วธิกีาร และรปูแบบของการจดัการศกึษาเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมและ สามารถทีจ่ะพฒันา

ทรพัยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล การศกึษาจงึถอืเป็นตวัแปรสาํคญัทีจ่ะนําไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ ี

โดยเฉพาะวยัเดก็เป็นช่วงวยัทีส่ามารถใหก้ารศกึษาและเกดิการพฒันาไดม้ากทีส่ดุ บุคคลทีม่ ี         

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา เป็นอกีกลุม่หน่ึงทีต่อ้งใหค้วามสนใจในดา้นการวางแผนพฒันาดา้น

การศกึษาเพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้งเหมาะสม และใหเ้กดิสมัฤทธผิลอยา่ งแทจ้รงิ การช่วยเหลอืเดก็          

ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในทุก ๆ ดา้นควรกระทาํทนัททีีท่ราบวา่เดก็มคีวามบกพรอ่ง         

ทางสตปิญัญา เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการใกลเ้คยีงกบัเดก็ปกตมิากทีสุ่ด ซึง่วธิกีารน้ีเรยีกว่า  

การสง่เสรมิพฒันาการระยะแรกเริม่ (Early Intervention) เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการให้

ใกลเ้คยีงกบัเดก็ปกตมิากทีสุ่ด และเรว็ทีสุ่ดตามศกัยภาพของเดก็ทีม่อียู ่โดยเฉพาะการเรยีนรูท้ีจ่ะ

ดแูลตนเองในเรือ่งการทาํกจิวตัรประจาํวนัซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญา เพือ่เป็นพืน้ฐานในการดาํเนินชวีติประจาํวนัและเกดิพฒันาการในดา้นอื่น ๆ เน่ืองจากเดก็

ทุกคนมช่ีวงพฒันาการชา้หรอืเรว็ต่างกนั ในช่วงแรกของชวีติเป็นเวลาทีด่ทีีส่ดุในการเรยีนรูท้ีจ่ะดแูล

ตนเอง ช่วงเวลาน้ีเดก็จะต่อสูด้ ิน้รนเพือ่อสิรภาพเดก็ตอ้งการช่วยตนเอง  เดก็ตอ้งทาํงานหนกัตาม

ความสามารถที่มอียูใ่นแต่ละคน  เพื่อพยายามทีจ่ะเรยีนรูว้ธิช่ีวยเหลอืตนเอง  ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของ

การเรยีนรู ้(สมเกตุ อุทธโยธา. 2539: 1) 

 สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางสตปิญัญานัน้ การช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายเป็นสิง่จาํเป็น 

เพราะเป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในชวีติประจาํวนั ทีเ่ดก็ที่ มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

จะตอ้งเรยีนรูแ้ละจดักระทาํดว้ยตนเองเพือ่ไมเ่ป็นภาระของผูอ้ื่น เพราะในชวีติประจาํวนัมนุษยเ์รา

ตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้เพือ่ความสภุาพเรยีบรอ้ย ดงันัน้การทีจ่ะเรยีนรูฝึ้กฝนในดา้นการแต่งกายจงึเป็น

สิง่จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 จากการศกึษาลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  เดก็กลุ่มน้ีจะมี

ขอ้จาํกดัในการเรยีนรูท้ีช่า้กวา่บุคคลปกติ  มขีอ้จาํกดัในการจาํ  เสยีสมาธงิา่ย  มปีญัหาในการเรยีนรู้

นามธรรม รวมถงึการถ่ายโยงความรู้  (ผดุง อารยะวญิ�ู. 2542: 45) ในเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาระดบัเรยีนได้  มรีะดบัสตปิญัญาทีร่ะดบั  50-70  มลีกัษณะทีเ่ป็นปญัหาหลายอยา่ง  อาทิ

เช่น ขาดความมัน่ใจในตนเอง ตอ้งการพึง่พาอาศยัผูอ้ื่นในการแกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั มี
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ปญัหาดา้นความจาํ ลมืงา่ย พดูไมช่ดั มกัมปีญัหาดา้นสขุภาพ มปีญัหาในการถ่ายโยงความรูไ้ด ้เช่น  

ไมส่ามารถนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ  อนัส่งผล

กระทบต่อการเรยีนรูแ้ละการฝึกทกัษะทีจ่าํเป็นต่างๆ  ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั

เรยีนได ้จงึจาํเป็นทีค่รหูรอืผูฝึ้กตอ้งใชว้ธิสีอนใหเ้หมาะสมเพื่อช่วยใหบุ้คคลเหล่าน้ีเรยีนรูไ้ดง้า่ยและ

เรว็ขึน้ รวมถงึเน้ือหาของหลกัสตูรสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ระดบัเรยีนได้ ควร

ครอบคลมุถงึทกัษะทีจ่าํเป็นในชวีติประจาํวนั  (ผดุง อารยะวญิ�ู . 2542: 42-45) ซึง่ทกัษะการ

ช่วยเหลอืตนเอง  ดา้นการแต่งกายจงึเป็นสิง่จาํ เป็นสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาซึง่

ควรไดร้บัการฝึกเพื่อใหเ้กดิทกัษะ  สามารถนําไปปฏบิตัเิพือ่การดาํรงชวีติประจาํวนัดว้ยตนเองได้

ตามลาํพงั 

 ในการสอนทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ดา้นการแต่งกายสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญานัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะพฒั นาความสามารถการช่วยเหลอืตนเอง  ดา้นการแต่งกาย

โดยใชชุ้ดกจิกรรมการสอนการแต่งกาย ทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามี

ความสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืตนเอง ในการแต่งกายดว้ยตนเอง สามารถดาํรง ชวีติประจาํวนัอยา่งมี

ความสขุ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองในดา้นอื่นๆ ตามศกัยภาพของตนเอง โดยไมเ่ป็นภาระ

ต่อบุคคลอื่น 
  

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่ งกายของเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญา ทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลของก ารศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการสอนและพฒันาเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาของครผููส้อน หรอืบุคลากรผูเ้กีย่วขอ้ง ในการพฒันาความสามารถของเดก็ในการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 
 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการศกึษาคน้ควา้ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

             1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา  คอื นกัเรยีนอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู  

จงัหวดัสุพรรณบุร ี
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   1.2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา  เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั

เรยีนได ้มรีะดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 อายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทีม่ปีญัหาในดา้นทกัษะการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกาย ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู  

ตําบลทบัตเีหลก็ อําเภอเมอืงสุพรรณบุรี   จงัหวดัสพุรรณบุร ี ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2553 โดย

วธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12  คน 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา  

     2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  การใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  

  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  หมายถงึ เดก็ทีม่พีฒันาการลา่ชา้กวา่เดก็ปกติ

ทัว่ไป เมือ่วดัสตปิญัญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้  มรีะดบัเชาวป์ญัญาอยูใ่นระดบั 50 – 70 

และขาดความสามารถในการแต่งกาย 

 2.  การช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย  หมายถงึ  ความสามารถในการดแูลตนเองใน

เรือ่ง การสวมเสือ้ การตดิกระดมุเสือ้ การปลดกระดมุเสือ้ การใสก่างเกง การรดูซปิ  การใสก่ระโปรง 

และการรดูซปิกระโปรง โดยไมต่อ้งมกีารช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น ซึง่วดัไดจ้ากแบบประเมนิความสามารถ

ดา้นการแต่งกายทีผู่ว้จิยัจดัทาํขึน้ 

 3.  ชุดกจิกรรมการแต่งกาย หมายถงึ ชุดการสอนทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่พฒันา ความสามารถดา้น

การแต่งกายของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ภายในชุดกจิกรรมการสอน แบ่งเป็น 3 ชุด

การพฒันาไดแ้ก่ ชุดพฒันาการสวมเสือ้ ชุดพฒันาการสวมกางเกง และชุดพฒันาการสวมกระโปรง  

ซึง่ประกอบไปดว้ย 

  3.1  คู่มอืการใชชุ้ดกจิกรรม 

  3.2  แผนการจดักจิกรรม 

  3.3  สื่อเสือ้ กางเกง และกระโปรง ทีม่ขีนาดเท่ากบัตวัของเดก็ 

  3.4  เกมการศกึษา การเรยีงลาํดบัขัน้ตอนการสวมเสือ้ การสวมกางเกง และการสวม

กระโปรง 

  3.5  ชุดของเลน่การตดิกระดมุ การรดูซปิ และการตดิตะขอแบบมอนเตสซอรี่ 

 4.  การใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย หมายถงึ การนําชุดกจิกรรมการแต่งกายไปพฒันา

ความสามารถดา้นการแต่งกายใหแ้ก่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ทีม่ปีญัหาดา้นการแต่ง

กายดว้ยตนเอง โดยมวีธิกีารและขัน้ตอนคอื 

  4.1 คดัเลอืกเดก็ทีม่ปีญัหาดา้นการแต่งกาย โดยใชแ้บบประเมนิความ สามารถการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

  4.2 นําแผนการจดักจิกรรม และสือ่การสอนในชุดกจิกรรมไปใชก้บัเดก็ตามแผนการจดั

กจิกรรมทีก่าํหนดไว ้
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 4.3 ทาํการประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาโดยใชแ้บบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

สมมติุฐานการวิจยั 

 เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได้ เมือ่ได้ ใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายมี

ความสามารถดา้นการแต่งกายเพิม่ขึน้ 
 

 

 

 

การใช้ชดุกิจกรรม 

การแต่งกาย 

 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ด้านการแต่งกาย 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้งานวจิยั โดย

นําเสนอหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.1 ความหมายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.2 ระดบัความรนุแรงของความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.3 ลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.4 หลกัการฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.5 เทคนิควธิกีารส่งเสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  

 1.6 การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ สาํหรบัเดก็ที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 1.7 หลกัในการเสรมิแรงสาํหรบักบับุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 

 2. เอกสารเกีย่วขอ้งกบัพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั  

 2.1 ความหมายของการเรยีนรู้ 

 2.2 การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 

 2.3 ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเพยีเจท์ 

 2.4 ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของบรเูนอร์ 

 2.5 ทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของไวกอ็ตสกี้ 

 3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืตนเอง 

 3.1 ความหมายของการช่วยเหลอืตนเอง 

 3.2 คุณค่าและประโยชน์ของการช่วยเหลอืตนเอง 

 3.3 วธิกีารฝึกการช่วยเหลอืตนเอง 

 3.4 ความหมายของการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 3.5 ขัน้ตอนการแต่งกาย 

 3.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืตนเอง 

 4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหง์าน 

 4.1 ความหมายของการวเิคราะหง์าน 

 4.2 วธิกีารวเิคราะหง์าน 

 4.3 ประโยชน์ของการวเิคราะหง์าน 

 4.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหง์าน 

 5. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว 

 5.1 ความหมายของการวจิยักลุม่ตวัอยา่งเดีย่ว (Single Subject Design) 

 5.2 วธิดีาํเนินการวจิยัแบบ A – B – A 
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 6. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม 

 6.1 ความหมายของชุดกจิกรรม 

 6.2 ประเภทของชุดกจิกรรม 

 6.3 จติวทิยาทีนํ่ามาใชใ้นชุดกจิกรรม 

 6.4 โครงสรา้งของชุดกจิกรรม 

 6.5 ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 

 6.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม 
 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 ความบกพรอ่งทางสตปิญัญานัน้ ไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายดงัน้ี  

               ความหมายในทางการแพทย์  องคก์ารอนามยัโลก  ไดนิ้ยามความบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาตามการจดัประเภทของ บญัชจีาํแนกโรคระหวา่งประเทศ  (International Classification of 

Disease – ICD) วา่ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา หมายถงึภาวะทีส่มองหยดุพฒันาการหรอื

พฒันาการไมส่มบรูณ์ทาํใหเ้ดก็มคีวามบกพรอ่งของทกัษะต่างๆ  ในระยะพฒันาการ  จงึส่งผลกระทบ

ต่อระดบัเชาวน์ปญัญาทุกๆ  ดา้น เช่น ความสามารถดา้นสตปิญัญา  ภาษา การเคลื่อนไหว  และ

ทกัษะทางสงัคม ทัง้มคีวามบกพรอ่งในเรือ่งการปรบัตวัและอาจจะมหีรอืไมม่คีวามผดิปกตทิางกาย

หรอืทางจติรว่มดว้ย (ศรยีา นิยมธรรม. 2542: 221-223) 

 ความหมายของภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ตามคาํนิยามของ  สมาคมอเมรกิา

วา่ดว้ยความผดิปกตทิางสตปิญัญา (American Association on Mental Retardation – AAMR) 

ภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  (Mental Retardation) หมายถงึ ภาวะทีม่คีวามสามารถทาง

สตปิญัญาตํ่ากวา่ปกติ  ปรากฏรว่มกบัมขีอ้จาํกดัทางทกัษะดา้นการปรบัตวัอยา่งน้อย  2 ทกัษะหรอื

มากกว่า คอื ทกัษะการสือ่ความหมาย  การดแูลตนเอง  สขุอนามยัและความปลอดภยั  การเรยีน

วชิาการเพือ่ชวีติประจาํวนัการใชเ้วลาวา่ง  และการทาํงาน  ลกัษณะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา

เกดิขึน้ก่อนอาย ุ18 ปีจะเหน็ไดว้่าเกณฑข์องภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา AAMR คอื 

 1. ระดบัความสามารถทางสตปิญัญา ตํ่ากว่า 70 - 75 

 2. ลกัษณะของความจาํกดัในทกัษะการปรบัตวัอยา่ง น้อย 2 ทกัษะหรอืมากกว่า

ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 การสือ่ความหมาย (Communication) 

 2.2 การดแูลตนเอง (Self Care) 

 2.3 การดาํรงชวีติในบา้น (Home Living) 

 2.4 ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 

 2.5 การใชบ้รกิารสาธารณะ (Community Use) 

 2.6 การควบคมุตนเอง (Self Direction) 
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 2.7 สขุอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety) 

 2.8 การเรยีนรูท้างวชิาการทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั (Functional Academics) 

 2.9 การใชเ้วลาวา่ง (Leisure) 

 2.10 การทาํงาน (Work) 

 3. ลกัษณะความบกพรอ่งทางสตปิญัญาตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ18 ปี (พชัรวีลัย ์ 

เกตุแก่นจนัทร.์ 2542: 1 – 2) 

 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดใ้หค้วามหมายของความบกพรอ่งทางสตปิญัญาไว้

วา่ ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาหมายถงึ ภาวะทีม่คีวามจาํกดัในทกัษะการดาํรงชวีติมีความสามารถ

ทางสตปิญัญาตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉลีย่ ตัง้แต่ระดบัความเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2 ขึน้ไป โดยรว่มกบัมี

ความจาํกดัของทกัษะในการปรบัตวัอยา่งน้อย 2 ทกัษะ จาก 10 ทกัษะ และพบการเกดิภาวะ

บกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนอายคุรบ 18 ปี ซึง่ภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามเกีย่วขอ้งกบั

องคป์ระกอบ 3 ประการ คอื ความสามารถ การทาํงาน หรอื การดาํรงชวีติ แ ละสภาพแวดลอ้ม 

(กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร. 2539) 

 ผดุง  อารยะวญิ� ูไดก้ล่าวถงึ  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาไวว้่า  เดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญา  หมายถงึบุคคลทีม่พีฒันาการลา่ชา้กวา่คนปกตทิัว่ไป  เมือ่วดัสตปิญัญาโดย

ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้ปรากฏวา่มสีตปิญัญาตํ่ากวา่บุคคลปกตทิัว่ไป เมือ่สงัเกตจากพฤตกิรรม

จะพบว่าบุคคลประเภทน้ีมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนไปจากบุคคลปกตทิัว่ไปในวยัเดยีวกนั (ผดุง อารยะวญิ�.ู  

2542: 39) 

 จากความหมายทีก่ลา่วมานัน้ สามารถสรปุไดว้า่เดก็ทีม่คี วามบกพรอ่งทา งสตปิญัญา 

หมายถงึ  ภาวะทีม่พีฒันาการของสมองจาํกดัและมคีวามสามารถทางสตปิญั ญาตํ่ากว่าเกณฑป์กติ  

ปรากฏรว่มกบัมคีวามจาํกดัทางดา้นทกัษะดา้นการปรบัตวัอยา่งน้อย 2 ทกัษะ หรอืมากกว่าซึง่ส่งผล

ใหเ้กดิความลา่ชา้ ในการพฒันาดา้นอื่นๆ ตามมา คอื ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ภาษา 

ทัง้น้ีภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญา ตอ้งเกดิขึน้ก่อนอาย ุ18 ปี 

     

 1.2 ระดบัความรนุแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 

 สมาคมอเมรกิาวา่ดว้ยความผดิปกตทิางสตปิญัญา  (American Association on Mental 

Retardation- AAMR) แบ่งระดบัความรนุแรงของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ตาม

ความหมายใหมท่ีบ่ญัญตัขิึน้ โดยแบ่งระดบัความรนุแรงตามลกัษณะของความตอ้งการการช่วยเหลอื

และรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอื โดยพจิารณาจากความตอ้งการเกีย่วกบัการบรกิารช่วยเหลอื  

โดยพจิารณาจากความตอ้งการเกีย่วกบัการบรกิารช่วยเหลอืของบุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาทีป่ระเมนิ แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื 

 1. ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นครัง้คราว (Intermittent) 

 2. ตอ้งการความช่วยเหลอืตามระยะเวลาทีก่าํหนด (Limited) 

 3. ตอ้งการความช่วยเหลอืตดิต่อกนัตลอดไป (Extensive) 

 4. ตอ้งการความช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นอยา่งทัว่ถงึและตอ้งการมากทีส่ดุ (Pervasive) 
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 American Phychiatric Association แบ่งระดบัความรนุแรงของภาวะความบกพรอ่ง 
ทางสตปิญัญา เป็น 4 ระดบั ตามระดบัเชาวน์ปญัญา คอื 
 1.  ภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัน้อย  (Mild Mental Retardation) มรีะดบั
เชาวน์ปญัญา 50–55 ถงึ 70 
 2.  ภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัปานกลาง (Moderate Mental 
Retardation) มรีะดบัเชาวน์ปญัญา 35–40 ถงึ 50–55 
 3.  ภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรง  (Severe Mental Retardation) มี
ระดบัเชาวน์ปญัญาตํ่ากวา่ 20–25 ถงึ 35-40 
 4.  ภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรงมาก (Profound Mental 
Retardation) มรีะดบัเชาวน์ปญัญาตํ่ากวา่ 20–25 
 ความรนุแรงของภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  นอกจากสงัเกตทีร่ะดบัเชาวน์ปญัญา
แลว้ยงัสามารถสงัเกตทีร่ปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืไดอ้กีดว้ย  ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมของการ
ปรบัตวั และความสามารถในการอยูร่ว่มกนัในสงัคมของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  (พชัรี
วลัย ์เกตุแก่นจนัทร.์ 2540: 3 – 4) 
 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดแ้บ่งระดบัภาวะของความบกพรอ่งทางสตปิญัญาใน
ระบบการศกึษาความตอ้งการพเิศษ ความสามารถทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดยไดแ้บ่งระดบั
ภาวะของความบกพรอ่งทางสตปิญัญาออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 1. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้
  เดก็ทีม่คีวามบก พรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ (The Educable Mentally 
Retarded Child - EMR) ระดบัสตปิญัญา 50 – 70 หมายถงึ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา
ระดบัน้อย มพีฒันาการดา้นการฟงั การพดู และการเขยีนลา่ชา้ มคีวามสามารถในการทาํงานเชงิ
ปฏบิตัมิาก กวา่ดา้นวชิาการ สามารถจะเรยีนรว่มชัน้ปกต ิถา้มรีปูแบบการช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม
โดยเฉพาะเดก็ในกลุม่อาการดาวน์ 
 2. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกได้ 
  เดก็ทีม่คีวามบ กพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกได ้ (The Trainable Mentally 
Retarded Child - TMR) ระดบัสตปิญัญา 35 –  49 หมายถงึ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา
ระดบัปานกลางถงึระดบัรนุแรง มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็น
ในการฟงั พดู เขยีน และนบัจาํนวนเท่านัน้จาํเป็นทีต่อ้งเรยีนในชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกต ิหรอื
โรงเรยีนศกึษาพเิศษ 
 3. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรง และรนุแรงมาก  
  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสติ ปญัญาระดบัรนุแรง และรนุแรงมาก (The Severely 
and Profoundly Retarded Child - SPR) ระดบัสตปิญัญาตํ่ากวา่ 35 ลงมา หมายถงึ เดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรงมาก สามารถทีจ่ะ ช่วยเหลอืตนเองไดน้้อยมาก หรอืไมไ่ดเ้ลย 
ตอ้งอยูใ่นความดแูลของบุคลากรทางการแพทย ์ตอ้งมคีนคอยดแูลช่วยเหลอือยา่งใกลช้ดิ จาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการช่วยเหลอืในสถาบนัเฉพาะเท่านัน้ (กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร. 2539: 3) 
 



 9 

 จากทีก่ลา่วมานัน้ สามารถแบ่งระดบัความรนุแรงของเด็ กทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญา โดยแบ่งตามระดบัความรนุแรงของความบกพรอ่งทางสตปิญัญา และแบ่งตามระดบัความ

ตอ้งการความช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ ระดบัความรนุแรง ความบกพรอ่งทางรา่งกาย และความ

ผดิปกตทิางพฤตกิรรมทีแ่สดงออก จะทาํใหส้ามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่ใ น

การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาในเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกได ้ระดบัสตปิญัญา 

ซึง่สามารถทีจ่ะมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูจ้าํกดั ทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นในการดแูลตนเอง และ

สามารถทีจ่ะฝึกหดัเกีย่วกบัการทาํงานได ้

 นอกจากการแบ่งระดบัสตปิญัญาของเดก็ทีม่คีวา มบกพรอ่งทางสตปิญัญาดงัทีก่ล่าว

มาแลว้นัน้การแบ่งระดบัสตปิญัญายงัสามารถแบ่งตามสภาพปญัหาและความตอ้งการการช่วยเหลอื  

ไดอ้กี  ในทางการศกึษาไดแ้บ่งระดบัเพื่อจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ไว ้

3 ระดบั คอื (ผดุง อารยะวญิ�.ู 2542: 42 –45) 

 1. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนหนงัสอืได้ 

 2. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกได้ 

 3. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัสตปิญัญาตํ่ามาก 
 
 1.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนหนังสือได้  มรีะดบัสตปิญัญาอยู่

ระหวา่ง  50-70 มคีวามบกพรอ่งทาง สตปิญัญาไมม่ากนกั  มพีฒันาการลา่ชา้  ซึง่เป็นอุปสรรคต่อ

การเรยีนรู ้และมลีกัษณะทัว่ไปทีส่งัเกตไดค้อื 

 1.1  ลกัษณะทางบุคลกิภาพ มกัจะขาดความมัน่ใจในตนเอง  ตอ้งการพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น

ในการแกป้ญัหาต่างๆ ในชวีติประจาํวนั 

 1.2  ลกัษณะการเรยีนรู้ มลีกัษณะดงัน้ี 

 1.2.1  มคีวามสนใจเรยีนในระยะสัน้ 

 1.2.2  เสยีสมาธงิา่ย มกัจะหนัเหความสนใจไปจากบทเรยีนเสมอ 

 1.2.3  มปีญัหาในการหาความสมัพนัธ์  (ความเหมอืน ) และการจาํแนกความ

แตกต่าง เช่น ไมส่ามารถบอกความเหมอืนและความแตกต่างกนัของรปูทรงเรขาคณติได ้

 1.2.4  มปีญัหาในดา้นความจาํ ลมืงา่ย 

 1.2.5  มปีญัหาในการถ่ายโยงความรูไ้ด้  เช่น ไมส่ามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาไป

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

 1.2.6 มปีญัหาในการเรยีนสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 

 1.3  ภาษาและการพดู  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาจะมปีญัหาในการพดูและ

ภาษา เช่น พดูไมช่ดั รูค้าํศพัทจ์าํนวนจาํกดั  เขยีนประโยคไมถ่กูตอ้ง  เป็นตน้ เน่ืองจากมขีอ้จาํกดั

ทางภาษารา่งกายและสขุภาพ 
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 1.4  รา่งกายและสุขภาพเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา มพีฒันาการทางรา่งกาย

ชา้กว่าเดก็ปกตทิาํใหส้่วนสงูและน้ําหนกัโดยเฉลีย่ตํ่ากว่าเดก็ปกติ  และมกัมปีญัหาเกีย่วกบัเรือ่ง

สขุภาพ 

 1.5  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าแทบทุกวชิา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการอ่านเพือ่

ความเขา้ใจการเรยีนคณติศาสตรท์ัง้ในดา้นการบวก การลบ การคณู การหาร และโจทยป์ญัหา 

 2.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกได้  มรีะดบัสตปิญัญาอยูร่ะหวา่ง    

35 -49 โดยประมาณ  เป็นเดก็ทีม่คีวามบ กพรอ่งทางสตปิญัญาขัน้ปานกลาง  มลีกัษณะสว่นมาก

คลา้ยคลงึกบัเดก็ปญัญาอ่อนทีเ่รยีนหนงัสอืได้ แตกต่างกนัทีค่วามรนุแรง  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาระดบัฝึกไดม้ปีญัหาและระดบัความรนุแรงมากกวา่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

ระดบัเรยีนหนงัสอืได ้เน่ืองจากมรีะดบัสตปิญัญาตํ่ากว่าและมลีกัษณะทีส่งัเกตไดค้อื (ผดุง อารยะวญิ�.ู 

2542: 63-64) 

 2.1  การเคลื่อนไหว  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกไดม้กัจะมปีญัหาใน

การทาํงานของกลา้มเน้ือ  ทัง้กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็  ตลอดจนมปีญัหาในการทาํงาน

ประสานกนัระหวา่งมอืกบัสายตา 

 2.2  การช่วยตนเอง เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกไดจ้ะมปีญัหาในการ

ช่วยตนเองหากไมไ่ดร้บัการฝึกทีเ่พยีงพอ การเรยีนจงึมุง่เน้นการช่วยตนเอง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

รบัประทานอาหาร การขบัถ่าย การแต่งตวั 

 2.3  ภาษาและการพดู  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดั บฝึกได้ มปีญัหาใน

การพดู เดก็หลายคนพดูไมช่ดั มคีวามรูท้างภาษาจาํกดั  หากไดร้บัการฝึกทีเ่พยีงพอสามารถสือ่สาร

กบัผูอ้ื่นได ้  

 2.4  การเรยีน เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัฝึกได ้มกัประสบความลม้เหลว

ทางการเรยีน มคีวามสามารถในการเรยีนคอ่นขา้งจาํกดั ครตูอ้งทบทวนบทเรยีนอยูเ่สมอ 

 3.  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัสติปัญญาตํา่มาก  มรีะดบัสตปิญัญาตํ่า

กว่า 35 ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่รีะดบัสตปิญัญา  20- 34 เป็นกลุม่ทีม่รีะดบัสตปิญัญาตํ่า

มาก และกลุ่มทีม่รีะดบัสตปิญัญาตํ่ากว่า 20 เป็นกลุม่ทีม่ปีญัญาตํ่าทีส่ดุ ลกัษณะทัว่ไปทีส่งัเกตไดค้อื 

 3.1 การเคลื่อนไหว เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัสตปิญัญาตํ่ามากมี

ปญัหาในการเคลือ่นไหว ส่วนมากจะเดนิไมไ่ด้ 

 3.2 ความพกิารซํา้ซอ้น เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัสตปิญัญาตํ่ามาก 

บางคนมคีวามพกิารซํา้ซอ้น เช่นพฤตกิรรมเบีย่งเบนจากเกณฑป์กติ มคีวามบกพรอ่งในดา้น

ประสาทการรบัรู้ พดูไมไ่ด ้และสมองเป็นอมัพาต เป็นตน้ 
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 4.  พฤติกรรมเบ่ียงเบน  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัสตปิญัญาตํ่ามาก  มี

พฤตกิรรมเบีย่งเบนอยา่งเหน็ไดช้ดั ทีพ่บเหน็บ่อยๆ เช่น กา้วรา้วซึง่แสดงออกโดยการทาํลายขา้วของ 

และทาํรา้ยรา่งกายผูอ้ื่นหรอืตนเอง และแสดงพฤตกิรรมทีไ่รค้วามหมาย เช่น โยกตวัไปมาตลอดเวลา 

หรอืโบกมอืไปมา เป็นตน้ 

 จากการแบ่งระดบัสตปิญัญาของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาตามสภาพปญัหา

และความตอ้งการการช่วยเหลอืทางการศกึษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คอืเดก็ทีม่ ีความบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญาระดบัเรยีนไดม้รีะดบัสตปิญัญาอยูร่ะหวา่ง 50 – 70 เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาระดบัฝึกไดม้รีะดบัสตปิญัญาอยูร่ะหวา่ง 35 – 49 และเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

ระดบัสตปิญัญาตํ่ามาก ซึง่การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ควรจดัให้

เหมาะสมกบัความสามารถและขอ้จาํกดัของเดก็แต่ละระดบัดว้ยเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาสงูสดุ 
 
 1.3 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 เกณฑก์ารมองภาวะความบกพรอ่งทางสตปิญัญา (กุลยา ก่อสวุรรณ. 2540: 10; อา้งองิจาก 

พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร.์ 2537) 

 1.  มคีวามสามารถทางสตปิญัญาตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉลีย่ คอืมรีะดบัสตปิญัญาตํ่ากวา่ 70 -75 

 2.  มคีวามจาํกดัในทกัษะการปรบัตวัอยา่งน้อย 2 ดา้น ซึง่ทกัษะการปรบัตวัมดีงัน้ี 

 2.1 การสือ่ความหมาย  (Communication) หมายถงึความสามารถในการเขา้ใจและ

การแสดงออกเกีย่วกบัขอ้มลูทีส่ ือ่สารผา่นพฤตกิรรมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์และไมเ่ป็นสญัลกัษณ์ 

 2.2 การดแูลตนเอง  (Self Care) หมายถงึทกัษะทีป่ระกอบดว้ยการกนิ  การแต่งตวั

การทาํความสะอาดรา่งกาย การเขา้หอ้งน้ํา และสขุอนามยั 

 2.3 การดาํรงชวีติในบา้น (Home Living) หมายถงึการปฏบิตังิานตามกจิวตัรประจาํวนั

ในบา้น อาจรวมถงึการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม 

 2.4 ทกัษะทางสงัคม  (Social Skills) หมายถงึพฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่หมาะสมเช่น  

การแสดงความยนิด ีการใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น การเลน่อยา่งเหมาะสม 

 2.5 การใชบ้รกิารสาธารณะ  (Community Use) หมายถงึการใชส้าธารณะ สมบตัไิด้

อยา่งเหมาะสม ซึง่ครอบคลมุถงึการเดนิทาง  การจบัจา่ยสนิคา้  การรบับรกิารในชุมชน  เช่นโรงเรยีน 

หอ้งสมดุ โรงภาพยนตร ์

 2.6 การควบคมุตนเอง  (Self Direction) หมายถงึการสรา้งทางเลอืกสาํหรบัตวัเองใน

การปฏบิตัติวัต่างๆ  เช่น การเรยีนรู้ การปฏบิตัติวัตามตารางทีก่าํห นดไว้ การปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 2.7 สขุอนามยัและความปลอดภยั  (Health and Safety) หมายถงึการดาํรงชวีติของ

ตนเองใหเ้ป็นสขุ  ควบคมุการบรโิภคอยา่งเหมาะสม  บอกอาการเจบ็ปว่ย  รกัษาและป้องกนัตวัเอง

จากโรคภยั 
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 2.8  การเรยีนรูท้างวชิาการทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั  (Functional Academics) หมายถงึ

ความสามารถในการรบัรูท้างสตปิญัญา  และทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน  เช่น การเขยีน การอ่าน  

การคาํนวณพืน้ฐาน เป็นตน้ ในการเรยีนไมไ่ดเ้น้นทีผ่ลสมัฤทธิท์างวชิาการ  แต่อยูท่ีก่ารรบัรูแ้ละการ

นําทกัษะทางวชิาการไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

 2.9  การใชเ้วลาว่าง (Leisure) หมายถงึความสนใจในดา้นนนัทนาการและการใชเ้วลา

วา่ง ซึง่สะทอ้นถงึความพอใจส่วนบุคคล  เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีค่นทัว่ไปกระทาํอยา่งเหมาะสมกบั

วยั 

 2.10 การทาํงาน (Work) อาจเป็นงานทีท่าํเตม็เวลาหรอืบางเวลา  หรอืเป็นอาสาสมคัร

ทาํงานในชุมชนนัน้ๆ ทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่  ประสทิธภิาพในการทาํงาน  การตรงต่อเวลา  การยอม

รบัคาํวจิารณ์ 

 3. ภาวะทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาตอ้งปรากฏก่อนอายุ 18 ปี 

 จากลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีก่ล่าวมานัน้พอสรปุไดว้่าเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิ ั ญญามรีะดบัสตปิญัญาตํ่ากวา่เกณฑ์ เฉลีย่ มีขอ้จาํกดัในทกัษะการปรบัตวั 

การใชช้วีติประจาํวนัและภาวะทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ18 ปี 

 

 1.4 หลกัการฝึกเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 หลกัการฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  จาํเป็นตอ้งมวีธิฝึีกทีแ่ตกต่างไปจาก

การสอนปกต ิเพือ่สนองความตอ้งการพเิศษของเดก็เหล่าน้ี ซึง่มหีลกัการฝึกดงัน้ี 

 1.  ครตูอ้งคาํนึงถงึความพรอ้มในการเรยีนของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

เพราะเดก็มคีวามพรอ้มชา้กวา่ปกตก่ิอนทาํการฝึก สิง่ใดครจูะตอ้งเตรยีมความพรอ้มก่อนนานๆ เมือ่

เดก็มคีวามพรอ้มแลว้ครจูงึทาํการฝึกในวชิานัน้ๆ 

 2.  ฝึกตามความสามารถ  และความตอ้งการของเดก็แต่ละคนโดยจดัสภาพการเรยีน

การสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของเดก็นัน้ 

 3.  ฝึกตามระดบัสตปิญัญา เพราะเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา มรีะดบัสตปิญัญา

ตํ่ากว่าเดก็ทัว่ไปทีม่อีายเุท่ากนั 

 4.  ยอมรบัความสามารถ  และพยายามสง่เสรมิความสามารถของเดก็  อยา่ตามใจหรอื

คอยช่วยเหลอืมากเกนิไป หรอืลงโทษทัง้ทางกายและวาจามากเกนิไป 

 5.  พยายามฝึกใหเ้ดก็ช่วยตวัเองใหม้ากทีสุ่ดจะเป็นการช่วยใหเ้ดก็พฒันาความเชื่อมัน่

ในตนเองเพิม่มากขึน้ ทาํใหเ้ดก็รูส้กึภมูใิจในคณุคา่ของตนเองและแบ่งเบาภาระจากผูเ้ลีย้งด ู

 6.  ฝึกตามหลกัการวเิคราะหง์าน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ

หลายๆ ขัน้เรยีงลาํดบัจากงา่ยไปหายาก  เพือ่ไมใ่หเ้ดก็สบัสนใหเ้ดก็ประสบความสาํเรจ็ในงานซึง่

เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่ในตนเองแก่เดก็ 
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 7.  ใชห้ลกัการแบบ 3 R’s คอื 

 7.1  Repetition คอื การฝึกซํ้าและใชเ้วลาฝึกมากกว่าเดก็ปกตใิชว้ธิหีลายๆ  วธิใีน

เน้ือหาเดมิ 

 7.2  Relaxation คอื การฝึกแบบไมต่งึเครยีด  ไมฝึ่กเน้ือหาวชิาเดยีวนานเกนิ          

15 นาท ี ควรเปลีย่นกจิกรรมวชิาการเป็นการเลน่  รอ้งเพลง ดนตร ี เล่านิทานหรอืใหเ้ดก็ไดล้งมอื

ปฏบิตัจิรงิ 

 7.3  Routine คอื การฝึกใหเ้ป็นกจิวตัรประจาํวนั  เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งทาํเป็น

ประจาํสมํ่าเสมอในแต่ละวนั 

 8.  ฝึกโดยการแบ่งหมูต่ามตารางฝึก  สามารถทาํไดด้ใีนกรณทีีเ่ดก็มรีะดบัสตปิญัญา

ใกลเ้คยีงกนั 

 9.  เมือ่เดก็ฝึกทาํกจิกรรมต่าง  ๆตอ้งพยายามแทรกการฝึกทกัษะหลาย  ๆดา้นบรูณาการ

เขา้ดว้ยกนั 

 10.  ตอ้งช่วยใหเ้ดก็พฒันาความเชือ่มัน่ในตนเอง  เดก็ทุกคนจะเรยีนไดด้ถีา้เขามี

ความรูส้กึประสบความสาํเรจ็ 

 11.  ฝึกทลีะขัน้จากสิง่ทีใ่กลต้วัไปหาสิง่ทีไ่กลตวั  หรอืจากงา่ยไปหายาก  เพื่อไมใ่ห้

สบัสน งานบางอยา่งทีเ่ดก็ปกตใินวยัเดยีวกนัเหน็วา่งา่ย แต่เดก็เหล่าน้ีอาจสบัสนไมเ่ขา้ใจ 

 12.  ฝึกโดยลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

 13.  ฝึกสิง่ทีม่คีวามหมายสาํหรบัเดก็  และสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้

โดยเฉพาะสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม  ซึง่เดก็เขา้ใจไดง้า่ย  ครตูอ้งพยายามอธบิายโดยใชค้าํงา่ยๆ  และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

 14.  ตอ้งพยายามจดัการฝึ กใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามปีระสบการณ์ๆ

เพื่อฝึกใหเ้ดก็คดิ 

 15.  ฝึกโดยใชข้องจรงิหรอือุปกรณ์ประกอบทุกครัง้  ตอ้งใหเ้วลาเดก็มากพอสมควรใน

การเปลีย่นกจิกรรมอยา่งหน่ึงไปสูอ่กีอยา่งหน่ึง 

 16.  การฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาตอ้งอาศยัแรงจงูใจและการเสรมิแรง 

 17.  มกีารประเมนิผลความกา้วหน้าของเดก็ในทุกดา้น อยา่งสมํ่าเสมอ  เพือ่นําขอ้มลูที่

ไดไ้ปปรบัเปลีย่นวธิกีารฝึกใหมใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 18.  ครตูอ้งเชื่อว่าเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  มคีวามสามารถและศกัยภาพ

ในตนเอง  สามารถพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลทีส่ามา รถดาํรงชวีติในในสงัคมไดอ้ยา่งมคีณุคา่และมี

ประสทิธภิาพไดทุ้กคน 

 19.  การฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  นอกจากการฝึกดา้นวชิาการแลว้  

ตอ้งคาํนึงถงึการสง่เสรมิพฤตกิรรมการปรบัตวั  ปรบัพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์  สง่เสรมิพฒันาการ

ดา้นอารมณ์ ภาษา และพฒันาบุคลกิภาพไปพรอ้มๆ กนั เน่ืองจากสิง่เหลา่น้ี  เป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้ดก็ที่

มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาสามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 20.  การฝึกเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ตอ้งพยายามใหเ้ดก็ลดการพึง่พา

บุคคลอื่นลง (Step to Independence) ฝึกทกัษะทีจ่าํเป็นในก ารดาํรงชวีติและแสวงหาการจา้งงาน

ในอนาคต (พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร.์ 2542: 15 -16) 

 จากทีก่ลา่วมาพอสรปุไดว้า่ หลกัในการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาคอืการ

แบ่งเน้ือหาใหแ้ยกยอ่ย สอนจากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไปหานามธรรม ใชก้ารฝึกซํา้ ยํา้ ทวนเพือ่ใหเ้กดิ

ทกัษะ และสิ่ งสาํคญัผูส้อนควรมคีวามเชื่ออยูเ่สมอว่าเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญานัน้

สามารถพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลทีส่ามารถดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพได ้

 

 1.5 เทคนิควิธีการส่งเสริมการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 1.  การวเิคราะหง์าน (Task Analysis) เป็นการจาํแนกเน้ือหาทีส่อนเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ

หลายขัน้ตอน และจดัเรยีงลาํดบัจากงา่ยไปหายาก  และมกีารกาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของ

แต่ละขัน้ตอนอยา่งครบถว้น 

 2.  การกระตุน้ใหเ้ดก็ทาํตาม  (Prompting) หมายถงึ การกระตุน้เดก็ปฐมวยัทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาในขณะทาํกิ จกรรม เพื่อใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้เมือ่การเรยีนรูเ้กดิขึน้  อาจลด

การกระตุน้ลงเมือ่พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็คงทีแ่ลว้  จงึหยดุการกระตุน้  การกระตุน้อาจทาํได้

หลายทางเช่น การกระตุน้ทางกาย ทางวาจา การเน้น และการเลยีนแบบ 

 2.1 การกระตุน้ทางกาย (Physical Prompts) เป็นการช่วยเหลอืเดก็ในการเคลื่อนไหว 

เช่น เดก็เอือ้มมอืหยบิของไมถ่งึ ครชู่วยอุม้เดก็ขึน้ ครจูบัมอืเดก็ลากเสน้ในครัง้แรกๆ เป็นตน้ 

 2.2 การกระตุน้ทางวาจา  (Verbal prompts) เป็นการกระตุน้เดก็โดยการใชเ้สยีง

เช่น ในการเรยีนเรือ่งส ีครสูอนสไีปแลว้ 3 ส ีคอื สน้ํีาเงนิ แดง เหลอืง เดก็ตอบสเีหลอืงไมค่่อยได ้ครู

จะถามวา่ “น่ีสอีะไร” เมือ่เดก็ไมต่อบ ครบูอกวา่ “สเีหลอืง” ดว้ยเสยีงดงัชา้ๆ ครถูามเช่นน้ีหลาย  ๆครัง้ 

และตอบหลายๆ ครัง้ ในการตอบครัง้ต่อๆ มาลดความดงัของเสยีงทลีะน้อย จนไมม่เีสยีงในทีส่ดุ 

 2.3 การเน้น (Highlighting) เป็นการเน้นดว้ยเสยีงหรอืดว้ยเสน้กไ็ด้  การแทนดว้ย

เสยีง ไดแ้ก่ การเปล่งเสยีงคาํตอบดงัๆ  เป็นตน้ การเน้นดว้ยเสยีง  เช่น ขดีเสน้สขีาวรอบเครือ่งมอืที่

เป็นอนัตราย แลว้อธบิายใหเ้ดก็เขา้ใจจนกระทัง่เดก็เขา้ใจดแีลว้จงึลบเสน้ออกเป็นตน้ 

 2.4 การเลยีนแบบ (Modeling) เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาชอบเลยีนแบบ

ครแูละผูท้ีต่นชอบ ครจูงึควรเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนทุกดา้น 

 2.5 การจดัสภาพแวดลอ้ม  (Classroom environment) การจดัสภาพแวดลอ้มเป็น

สิง่ทีม่คีวามหมาย  เพือ่ใหค้รกูบัเดก็สือ่สารกนัไดด้ี  เช่น จดัโต๊ะเป็นรปูวงกลม  จดัหอ้งใหม้ขีนาดเลก็  

จดัอุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เป็นตน้ (ผดุง อารยะวญิ�.ู 2542: 55 – 56) 
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 จากทีก่ลา่วมาเทคนิคการสง่เสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

คอืเริม่ตน้จากการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้   การแบ่งเน้ือหาเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ หลาย

ขัน้ตอนและจดัเรยีงลาํดบัจากงา่ยไปหายาก ประกอบกบัการใหแ้รงเสรมิ การกระตุน้ทัง้ทางกายและ

วาจาเป็นเทคนิคทีช่่วยสง่เสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในการเรยีนไดด้ี 

 

 1.6 การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม สาํหรบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 1.  ความหมายของการช่ วยเหลอืระยะเริม่แรก  สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาการช่วยเหลอืระยะเริม่แรกสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  หมายถงึ

กระบวนการพฒันาระยะแรกเริม่แก่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  เป็นกระบวนการระยะยาว  

มหีลายขัน้ตอน  และตอ้งพฒันาตัง้แต่ระยะแรกเกดิหรื อทนัททีีพ่บวา่  เดก็มคีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญา เพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาไปตามขัน้ตอนเช่นเดยีวกบัเดก็ปกตมิากทีสุ่ด (สวุมิล อุดมพริยิะศกัดิ.์ 

2538: 37) 

 2.  เป้าหมายของการช่วยเหลอืระยะเริม่แรก  สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาเป้าหมายของการช่วยเหลอืระยะเริม่แรก  สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาใน

วยัก่อนเรยีนขึน้อยูก่บัระดบัของความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ซึง่มี 2 รปูแบบคอื  รปูแบบแรก

สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในระดบัปานกลาง  และรปูแบบสองสาํหรบัเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาในระดบัรนุแรงมาก  โดยเน้นหลกัการในการพฒันาเดก็  ในดา้นสาํคญัต่างๆ  

ใหเ้ป็นไปอยา่งชา้ๆ  ใหส้ามารถทาํงานตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมการทาํงานทีต่ ัง้ไวใ้นดา้นการ

ดาํรงชวีติประจาํวนัได้  แต่ในสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในระดบัน้อยหรอืเดก็ทีอ่ยู่

ในกลุม่เสีย่ง  จะเป็นการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเรยีน ทางวชิาการในชัน้เรยีนต่อไปดว้ย

เป้าหมายหลกัของการจดัโปรแกรมสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่คีวามตอ้งการ

พเิศษ ทีม่อีายตุํ่ากวา่ 5 ปี คอื 

 2.1  อยา่งน้อยทีสุ่ดหรอืถา้เป็นไปได้  จะตอ้งแกไ้ขความบกพรอ่งและพฒันาการที่

ลา่ชา้ทางดา้นสตปิญัญาในรปูแบบการเรยีนในชัน้เรยีน 

 2.2  การสนบัสนุนครอบครวั  ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ดา้นความ

พยายามใหป้ระสบผลสาํเรจ็ในดา้นสตปิญัญาของเดก็  อาชพี  และการใชช้วีติในสงัคมของเดก็   

(Hickson, Blackman; & Reis. 1995: 223) 

 3. ประสทิธภิาพในการจดัโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่  สาํหรบัเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาประสทิธภิาพในการจดัโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่  สาํหรบัเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญานัน้ ขึน้อยูก่บัระดบัสตปิญัญาและเกณฑก์ารวดัการทาํงานในการเรยีนรู้

การคดิของเดก็ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการจดัโปรแกรมทีม่นียัสาํคญั  เพือ่พัฒนาศกัยภาพ

ทางการรูก้ารคดิ  ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการเรยีนในชัน้เรยีนต่อไปได้  ตลอดจนนําไปปรบัปรงุแบบ

แผนชวีติใหม้รีปูแบบทีแ่น่นอน  โดยเรยีนรูไ้ดจ้ากในโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ทีก่ําหนด

ออกแบบและสรา้งไว ้
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 จากการทีใ่หเ้ดก็ไดท้าํงานตามโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่ มอยา่งเตม็รปูแบบ  

จะพบวา่ระดบัสตปิญัญาสามารถทาํนายความสาํเรจ็ของเดก็ทางการเรยีนตามแบบแผนของโรงเรยีน

ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื  โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งการวดัคา่ของระดบัสตปิญัญากบัความสาํเรจ็ทาง

วชิาการ ถงึแมว้า่จะไมม่กีารพฒันาแบบเตม็รปูแบบทางดา้นพฤตกิรรมในชัน้เรยีนของเด็ ก แต่เป็น

การพฒันาทางดา้นทกัษะการรูก้ารคดิโดยทัว่ไป  ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทีม่โีอกาสในการเรยีนรูส้งูสุด

ของเดก็และสนบัสนุนใหบ้รรลเุป้าหมายในการประกอบอาชพีชัน้สงูต่อไปการคน้พบและการ

ช่วยเหลอืเดก็ตัง้แต่ระยะแรกเริม่จากโรงเรยีน  จะช่วยใหเ้ดก็ไดร้บัการแกไ้ข  ปรบัปรงุโค รงสรา้ง

รปูแบบการเรยีนรูใ้หม ่หรอืการเรยีนรูท้ีย่งัไมด่พีอ โดยผูเ้ชีย่วชาญจะตอ้งจดัโปรแกรมการฝึกเดก็ให้

เตม็รปูแบบ ครอบคลมุทัง้ทางดา้นสงัคม  เศรษฐกจิและสขุภาพอนามยั  โดยครอบครวัตอ้งใหก้าร

สนบัสนุนตลอดเวลา และสงัคมจะตอ้งช่วยเคลื่อนไหวและสนบัสนุนอยา่งเตม็ทีใ่นการ จดัหาอาชพีให้

เหมาะสมแก่เดก็ตามขอ้จาํกดัทีเ่ขามอียู ่

 

 1.7 หลกัในการเสริมแรงสาํหรบักบับคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

การเสรมิแรงเป็นเรือ่งของการวางเงือ่นไขเพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมเป้าหมาย  ตามที่ บ.ี 

เอฟ. สกนิเนอร์ (B.F. Skinner) ไดพ้ฒันารปูแบบพฤตกิรรมมนุษยใ์หรู้้ เง ือ่นไขการกระทาํ (Operant 

Behaviors) โดยครัง้แรก  สกนิเนอรอ์ธบิายความแตกต่างระหวา่งพฤตกิรรม  การกระทาํและการ

ตอบสนอง พฤตกิรรมการกระทาํเป็นพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการปรงุแต่งและควบคมุพฤตกิรรมตอบสนอง

เป็นผลกระทบจากสิง่เรา้สกนิเนอรเ์น้นวา่การเปรยีบพฤตกิรรมในหอ้งทดลองของหนูและนกพริาบ  ที่

เขาทดลองการกดคาน  หมนุวงลอ้  หรอืการจกิแผน่ป้ายสามารถควบคมุดว้ยลาํดบัขัน้ตอน  ซึง่จะ

ตามมาดว้ยการตอบสนอง  จากการศกึษาผูท้ีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้  ทาํใหเ้กดิการนําการศกึษาและ

จติวทิยาเขา้มาประยกุตก์นัเป็นหลกัการเรยีนรูท้ีม่พี ืน้ฐานจากการวางเงือ่นไขการกระทาํ พฤตกิรรม

ของมนุษย์ เรยีกว่า การปรบัพฤตกิรรมการเสรมิแรง  (Reinforcement) หมายถงึ การทีอ่ตัราการ

ตอบสนองของ อนิทรยีห์รอืการแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึงของอนิทรยีค์งอยู่  (Maintain) หรอื

เพิ่มขึน้ (Increase) หรอืมคีวามถีส่งูขึน้ ซึง่เป็นผลจากการทีอ่นิทรยีไ์ดร้บัผลกรรมทีพ่งึพอใจหลงัจาก

แสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ  หรอืเป็นผลจากความสาํเรจ็ในการหลกีเลีย่ง  (Avoidance) หรอืหลกีหนี

(Escape) จากสิง่เรา้ทีอ่นิทรยีไ์มพ่อใจการเสรมิแรงทางบวก  (Positive Reinforcement) หมายถงึ 

การทีอ่นิทรยีแ์สดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึงเพิม่ขึน้  หรอืเกดิบ่อยครัง้ขึน้ หรอืมคีวามถีส่งูขึน้  ซึง่

เป็นผลจากการทีอ่นิทรยีไ์ดร้บัผลทีพ่งึพอใจ  หลงัจากแสดงพฤตกิรรมนัน้แลว้และสิง่ทีอ่นิทรยีไ์ดร้บั

ผลที่ พงึพอใจและแสดงพฤตกิรรมทีเ่พิม่ขึน้คอื  สิง่เรา้ทางบวก  (Positive stimulus) หลกัของการ

เสรมิแรง ม ี3 ขัน้ตอน คอื 

1. การเลอืกพฤตกิรรมทีค่รหูรอืผูฝึ้กตอ้งการเสรมิแรง 

2. การเสนอสิง่เรา้ตามพฤตกิรรมทีก่าํหนดไว ้เช่น คนบางคนชอบรางวลัทางสงัคม 

การยิม้ ลกูกวาด เวลาอสิระ หรอืกจิกรรมอื่นทีส่นุกสนาน 

3. พฤตกิรรมเป้าหมายมอีตัราเพิม่ขึน้อยา่งเป็นความจรงิ  (Rybndak; & Alper. 1996: 

unpaged) 
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ประเภทของการเสรมิแรงทีเ่หมาะสมกบับุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ไดแ้ก่ 

1.  การเสรมิแรงทางสงัคม เช่น การยิม้ การพยกัหน้า การปรบมอื การโอบกอด การ 

กลา่วคาํชม เป็นตน้ 

2.  การเสรมิแรงดว้ยสิง่ของ เช่น ขนม ของเล่น เสือ้ผา้ เงนิ เป็นตน้ (โรงพยาบาลราชานุกลู. 

2544: 1) กฎการใหก้ารเสรมิแรง ในการใหก้ารเสรมิแรง ผูใ้หห้รอืครผููส้อน ควรปฏบิตัติามกฎการให้

การเสรมิแรง ม ี7 ขอ้ ดงัน้ี 

1. การใหท้นัท ี(Immediately) 

2. การใหบ่้อยๆ (Frequently) 

3. การแสดงความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะให ้(Enthusiasm) 

4. การมองสบตาผูร้บั (Eye Contact) 

5. การใหอ้ธบิายใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการเสรมิแรง (Describe the behavior) 

6. การกระทาํทีใ่หผู้ร้บัรูส้กึอยากรูอ้ยากเหน็ (Anticipation) 

7. ความหลากหลายของตวัเสรมิแรง (Variety) (กุลยา ก่อสวุรรณ. 2547: เอกสาร 

ประกอบการสอน) 
 
2.เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

 2.1 ความหมายของการเรียนรู้  

 ในช่วงอายขุองเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึหกขวบเป็นช่วงชวีติทีส่าํคญัทีสุ่ดเพราะเป็นช่วง

พืน้ฐานความรู้ ความเขา้ใจ ความนึกคดิและความรูส้กึต่างๆ  ดงันัน้การจดัประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็

ปฐมวยัจงึควรตระหนกัถงึธรรมชาตแิละความตอ้งการขอ งเดก็ มุง่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถใน

ทุกดา้นเพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ  ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสมนกัจติวทิยาและ

นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายและการเรยีนรูไ้วด้งัน้ี 

 สรุางค์ โคว้ตระกูล (2533: 135) ไดก้ลา่วถงึความหมายของการเรยีนรูไ้วว้า่  การเรยีนรู ้

หมายถงึ  การเปลีย่นพฤตกิรรมซึง่เป็นผลต่อเน่ืองมาจากประสบการณ์ทีค่นเรามปีฏสิมัพนัธก์บั

สิง่แวดลอ้ม หรอืจากการฝึกหดั หรอืจากการฝึกฝน 

 พชัรี สวนแกว้  (2536: 40) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูไ้วว้า่  การเรยีนรู ้ หมายถงึ  

การเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุพฤตกิรรมเพื่อตอบส นองสถานการณ์ทีไ่ดร้บั  การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่งัเกตได้  องคป์ระกอบทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้  ไดแ้ก่วฒุภิาวะ

และความพรอ้มซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทางดา้นรา่งกายและความสามารถทีจ่ะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด 

 ไพบลูย ์เทวารกัษ์ (2540: 10) กล่าวว่า การเรยีนรู้ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

เน่ืองจากประสบการณ์หรอื การฝึกหดั และพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้มลีกัษณะคอ่นขา้งถาวร 
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 ออซเูบล (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2545: 19; อา้งองิจาก Ausubel. 1978) กลา่ววา่ การเรยีนรู ้

หมายถงึ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่ ป็นผลมาจากประสบการณ์ถา้การไดร้บัประสบการณ์นัน้มี

การกระตุน้และจงูใจทีด่จีะทาํใหก้ารรบัรูข้อ้มลูหรอืประสบการณ์นัน้สรา้งความงอกงามใหม้คีวามรู้

ความความเขา้ใจมากยิง่ขึน้และจาํไดน้าน  หากขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บัมคีวามสมัพนัธแ์ละเชื่อมต่อกบั

ขอ้มลูเก่าหรอืประสบการณ์เดมิทีม่อียูจ่ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง 

 จากความหมาย การเรยีนรู ้ สรปุไดว้า่ การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัเกดิจากการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมเดมิซึง่เป็นผลจากประสบการณ์ทีไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม  หรอืสถานการณ์ต่างๆ  

จนเกดิการเรยีนรูท้างดา้นวฒุภิาวะ และความพรอ้มทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ืองและถาวร   
 
 2.2 การเรียนรูข้องเดก็ปฐมวยั 

             นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัไวด้งัน้ี 

 ทศินา แขมมณ ีและคนอื่น  ๆ(2536: 133 -135) กล่าวถงึ การเรยีนรูข้องเดก็ก่อนประถมศกึษา

ว่า 

 1.  การจดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หเ้ดก็ควรสมัพนัธก์บัระดบัพฒันาการของเดก็โดยเริม่ตน้

จากพฒันาการขัน้ทีเ่ดก็เป็นอยู ่และกระตุน้สง่เสรมิใหเ้ดก็พฒันาไปสูข่ ัน้ทีส่งูขึน้ 

 2.  การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดทุ้กแห่งไมใ่ช่เฉพาะในหอ้งเรยีน  เดก็ควรเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ต่างๆ ในชวีติ จากการมปีฏสิมัพนัธก์บัครอบครวัและสิ่งแวดลอ้มรอบตวั 

 3. เดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในชวีติประจาํวนัและจากการสอนอยา่งเป็นทางการการจดั

การศกึษาสาํหรบัเดก็จงึตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ปีระสบการณ์ละวธิกีารทีเ่รยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

 4.  เดก็ปฐมวยัมกีารเรยีนรูท้ีผ่า่นการรบัรูข้องประสาทสมัผสัทีส่รา้งสรรคข์ึน้เองภายในตวั  

การใหเ้ดก็ไดเ้ลน่สิง่ของจากธรรมชาตแิละเลน่ท่ามกลางธรรมชาติ  จะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้

ดงักล่าวไดด้ ี

 5.  การจดัประสบการณ์ทีผู่เ้รยีนคุน้เคย  หรอืประสบการณ์ทีใ่กลต้วัไปหาประสบการณ์ที่

ไกลตวั จะช่วยใหเ้ดก็ขยายการเรยีนรูไ้ปอยา่งมคีวามหมาย 

 6.  การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตหรอืการเลยีนแบบจากตวัแบบ (Modelling) เป็นกระบวนการ

เรยีนรูท้างธรรมชาต ิซึง่มผีลต่อการเรยีนรูแ้ละการกระทาํของเดก็ การมตีวัแปรทีด่จีงึจาํเป็นมาก 

 7. การเลน่เป็นประสบการณ์หลกัทีส่ง่เสรมิพฒันาการทุกดา้นของเดก็ปฐมวยั                  

จงึจาํเป็นตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็เล่น จดัเวลา สิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการเล่น 

 8.  การสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูต่้างๆ  จะช่วยส่งเสรมิใหเ้ดก็สามารถ

พฒันาตนเองไปตามศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากกระบวนกา รเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอื

สาํคญัในการแสวงหาความรู ้

 9.  สือ่เป็นปจัจยัสาํคญัทีช่่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูจ้งึควรนําสือ่ทีห่ลากหลายทัง้ทีเ่ป็นสือ่

ธรรมชาติ สือ่ทีเ่ป็นวฒันธรรมพืน้ฐาน  และสือ่ทีผ่ลติขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้  มาช่วยใน

การพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ 
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 10.  การเรยีนรูค้วรเปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็นผูร้เิริม่การเรยีนรู้  นําการเรยีนรูแ้ละคน้พบ  

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 พชัร ีสวนแกว้ (2536: 46 -48) กล่าวว่า เดก็ปฐมวยัมวีธิกีารเรยีนรูโ้ดยผา่นสิง่ต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  เดก็เรยีนรูผ้่านความตอ้งการของเดก็เอง  การทีบุ่คคลจะเรยี นรูส้ ิ่งใดไดด้กีต่็อเมือ่

บุคคลมคีวามตอ้งการในสิง่นัน้ๆ  เน่ืองจากเดก็ปฐมวยัมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไปจากบุคคลวยั

อื่น จงึมวีธิกีารเรยีนรูโ้ดยผา่นความตอ้งการ ดงัน้ี 

 1.1  เดก็ตอ้งการยอมรบัและไดร้บัความสนใจ  เน่ืองจากธรรมชาตขิองเดก็มลีกัษณะที่

เรยีกว่า ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง  การตอบสนองความตอ้งการของเดก็  การใหค้วามสนใจตลอดจน

การใหค้าํชมเชยหรอืการแสดงปฏกิริยิารกัใครพ่อใจ  ชืน่ชม จะทาํใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจ  เดก็จะมคีวาม

พยายามทาํในสิง่ทีไ่ดร้บัความยกยอ่งจากผูใ้หญ่ 

 1.2  เดก็ตอ้งการตอบสนองเพื่อการอยูร่อดของชวีติ  นอกจากการดแู ลทางดา้นจติใจ  

ซึง่ไดแ้ก่ การใหค้วามรกั  ความปลอดภยั  การปกป้องคุม้ครอง  การใหอ้สิรภาพ  การใหค้าํแนะนําทีด่ี

และการตกัเตอืนในทางทีถ่กูทีค่วรแลว้  เดก็ยงัคงตอ้งการสิง่ทีจ่าํเป็นต่อรา่งกาย  อนัไดแ้ก่  การ

ตอบสนองเมือ่หวิ กระหายเมือ่ไมส่บาย 

 1.3  เดก็ตอ้งการแสดงความสามารถ  ในขวบปีแรกของชวีติ  ถา้เดก็ตอ้งการทีจ่ะแสดง

และทดลอง ความสามารถต่างๆ ของตน ดงันัน้ พ่อแมผู่เ้ลีย้งดตูอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็  ไดท้าํสิง่ต่างๆ  

ทีเ่ดก็ตอ้งการและสามารถจะทาํได ้ดว้ยการพยายามจดักจิกรรมทีส่นบัสนุนและถา้ทายความสามารถ

แต่ละอยา่ง 

 1.4  เดก็ตอ้งการเหมอืนบุคคลทีเ่ขารกั การทีเ่ดก็ทาํการบุคคลต่างๆ ในบางครัง้นําไปสู่

การเรยีนรูไ้ด ้เช่น การพยายามทีจ่ะจดัโต๊ะอาหารเลยีนแบบการทาํงานของแม่  การใชค้อ้นตอกตะปู

เลยีนแบบการทาํงานของพอ่ ฯลฯ เป็นสิง่ทีจ่ะนําไปสู่การเรยีนรูข้องเดก็ไดท้ัง้สิน้ 

 2.  เดก็เรยีนรูโ้ดยผา่นความสนใจทีม่ต่ี อสิง่ต่างๆ  เน่ืองจากบุคคลจะเรยีนรูส้ ิง่ใดต่อเมือ่

บุคคลมคีวามสนใจในสิง่นัน้ๆ ซึง่เดก็ปฐมวยัจะมวีธิกีารเรยีนรูโ้ดยผา่นความสนใจ ดงัน้ี 

 2.1  เดก็มคีวามสนใจต่อสิง่ต่าง  ๆทีอ่ยูแ่วดลอ้มตนเอง ซึง่เป็นธรรมชาตขิองเดก็อยูแ่ลว้ 

โดยเฉพาะถา้หากสิง่ของหรอืวตัถุใดน่าสนใ จ สะดดุตาเรา้ความสนใจใหเ้ดก็เขา้ใกลแ้ละตอ้งการจะ

ศกึษา 

 2.2  เดก็มคีวามสนใจในประสบการณ์หลายๆ  อยา่งทีจ่ดัให้ เช่น การหาวสัดเุครือ่งใช้

และของเล่นทีเ่หมาะสมกบัวยัใหเ้ดก็ไดเ้ล่น  การหาหนงัสอืทีม่คีณุคา่ใหล้กูไดอ่้านหรอืดรูปูภาพ  การ

พาลกูไปเทีย่วในสถานทีน่่าสนใจต่ างๆ เช่น สวนสตัว์ วนอุทยาน อุทยานประวตัศิาสตรพ์พิธิภณัฑ์

ต่างๆ 

 2.3  เดก็มคีวามสนใจในคาํอธบิายและขอ้เสนอแนะ  ดว้ยเหตุทีเ่ดก็ยงัมปีระสบการณ์

น้อย การทาํกจิกรรมบางอยา่งเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดค้น้หาคาํตอบดว้ยตนเองเป็นสิง่ทีด่แีต่ในบางครัง้

หากเดก็ทดลองแลว้หลายครัง้แลว้ยั งไมป่ระสบผลสาํเรจ็  การแนะนําใหค้าํอธบิายบา้งจากผูใ้หญ่  จะ

ทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละทาํสิง่ต่างๆ ไดด้ขีน้ 
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 2.4  เดก็มคีวามสนใจในเกมทีม่รีางวลั  ซึง่จะทาํใหเ้ดก็มสีมาธใินการตัง้ใจเรยีนรูม้าก

ขึน้ แต่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมในการสนบัสนุนใหเ้ดก็ไปร่ วมเล่นเกมดงักล่าว  

เพราะอาจจะทาํใหเ้ดก็มนิีสยักา้วรา้ว เพราะมุง่หวงัแต่ชยัชนะเพื่อรางวลักไ็ด ้

 3.  เดก็เรยีนโดยการลงมอืปฏบิตัแิละการเล่น  ดว้ยเหตุทีเ่ดก็ปฐมวยัอยูใ่นช่วงทีก่าํลงัซุก

วนไมอ่ยูน่ิ่งเฉย ดงันัน้ การทีเ่ดก็ไดล้งมอืทาํกจิกรรมต่างๆ  รวมทัง้การเลน่  กเ็ป็นวธิหีน่ึงทีท่าํใหเ้ดก็

เกดิการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่แบ่งออกเป็น 

 3.1  เดก็เรยีนรูจ้ากการกระทาํซํา้ๆ  หรอืเลยีนแบบ  เช่น การต่อภาพตดัต่อในครัง้แรก  

เดก็อาจจะทาํดว้ยความยุง่ยาก และเสยีเวลามาก ในการคน้หาชิน้สว่นทีเ่หมาะสม  แต่ถา้ทาํซํา้ๆ  กบั

เดก็จะทาํไดร้วดเรว็ขึน้ และสามารถนําไปสูก่ารเลน่ภาพตดัต่อทีย่ากขึน้ได ้

 3.2  เดก็เรยีนรูจ้ากการสาํรวจ สมัผสั คน้ควา้ เปรยีบเทยีบและหาความสมัพนัธข์องสิง่

ต่างๆ เช่น การเลน่เครือ่งเลน่ต่างๆ  เดก็จะเกดิความเขา้ใจและสามารถสงัเกตเปรยีบเทยีบไดด้ว้ย

การลงมอืเลน่ดว้ยตนเอง 

 3.3  เดก็เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏิ บตัิ การทีเ่ดก็ไดม้ปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาจะ

นําไปสูก่ารแกป้ญัหาอื่นๆ  ในภายหน้าโดยเดก็จะทบทวนประสบการณ์ทีผ่า่นมาเพือ่นํามาสูก่าร

แกป้ญัหาเฉพาะหน้า 

 4.  เดก็เรยีนรูผ้่านสิง่ทีต่นเองไดร้บัถา้เป็นประสบการณ์ทีเ่ดก็พงึพอใจเดก็จะหลกีเลีย่งสิง่

เหล่านัน้และไมท่าํต่อไปอกี 

 5.  เดก็เรยีนรูโ้ดยผ่านความพรอ้มทีจ่ะเรยีน ความพรอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัการฝึกหดั  ถา้

เราฝึกหดัเมือ่เดก็พรอ้ม  ยอ่มทาํใหเ้กดิผลดต่ีอการเรยีนรูข้องเดก็  การจดักจิกรรมต่างๆ  ใหเ้ดก็ได้

ปฏบิตัหิรอืไดส้มัผสัจะช่วยใหเ้ดก็เกดิความพรอ้มไดเ้รว็ขึน้ไมค่วรบงัคบัใหเ้ดก็ทาํ สิง่ต่างๆ ทีเ่ดก็ยงั

ไมไ่ดห้รอืยงัไมพ่รอ้ม เพราะจะทาํใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึคบัขอ้งใจและเกดิภาวะเครยีดทางอารมณ์ได ้

 5.1 การเตรยีมและการจดัหาประสบการณ์ต่างๆ  ใหเ้ดก็จะช่วยใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มที่

จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยการใหเ้ดก็ไดร้บัรู ้ไดด้ ูไดส้มัผสักบัสิ่งนัน้ๆ 

 5.2  เดก็จะมคีวามพรอ้มในการเรยีนสิง่ทีม่ากขึน้  และแตกต่างไปจากเดมิอกีเลก็น้อย

หากเดก็ไดร้บัความสาํเรจ็จากการเรยีนรูม้าบา้งแลว้ 

 สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์ (2542: 121–124) กล่าวว่า การจดัสภาพการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิพฒันาการ

ในเดก็ คอื การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิห รอืกระทาํกจิกรรมต่างๆ  โดยตวัผูเ้รยีนเอง  การเรยีนรูใ้น

ลกัษณะน้ีก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธก์บัวตัถุ  สิง่ของ คน ความคดิ เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่างๆ  ซึง่

ก่อใหเ้กดิโครงสรา้งทางสตปิญัญาทีเ่ป็นพืน้ฐานของการเขา้สูพ่ฒันาการในขัน้ต่อไปเดก็จะเรยีนรู้

แนวคดิรปูแบบของความคดิตลอดจนการสรา้งสรรคส์ญัลกัษณ์ในตวัเอง  อนันําไปสูค่วามเขา้ใจถงึสิง่

ทีเ่ป็นนามธรรมทีอ่ยูร่อบตวั 
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 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 23) กล่าวว่า เดก็ปฐมวยัเป็นวยัแหง่ธรรมชาตกิารเรยีนรู้  

เดก็สามารถสงัเกต  และสะสมประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ถา้มวีธิกีารสอนทีถ่กูตอ้ง

สอดคลอ้งกบัวยั และวุฒภิาวะของเดก็ดว้ยแลว้  เดก็จะเรยีนรูแ้ละพฒันาสตปิญัญาไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้

เดก็ปฐมวยัเรยีนรูไ้ดจ้ากการสมัผสัการเหน็ตวัแบบ  การซมึซบัประสบการณ์โดยเฉพาะจากการ

ทาํงานคอืการเลน่ของเดก็ซึง่การสอนและฝึกทีถ่กูตอ้งจะเป็นตวัเสรมิพฒันาการของเดก็ไดเ้ตม็

ศกัยภาพ 

 จากทีก่ลา่วมานัน้พอสรปุไดว้า่ การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัเกดิจากการทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูผ้่าน

ความตอ้งการ  ความสนใจในสิง่ต่างๆ  ทีท่าํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการกระทาํซํา้ๆ  เดก็มโีอกาสสาํรวจ  

สมัผสัคน้ควา้ เปรยีบเทยีบ และหาความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ จากการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ซึง่

ทาํใหเ้ดก็เกดิความพงึพอใจ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้นัเป็นพืน้ฐานของการเขา้สูพ่ฒันาการในขัน้ต่อไป 
 
 2.3 ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของเพียเจท ์

 เพยีเจท์ (กรรณกิาร์ กลิน่หวาน. 2547: 43-44; อา้งองิจาก Piaget. 1952: 236–46) 

กล่าวว่า  พฒันาการทางสตปิญัญาแ ละความคดิน้ีจะเริม่พฒันาจากการปฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง

ระหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจทเ์ป็นทฤษฎพีฒันาการทาง

สตปิญัญาของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ถงึวยัพฒันาการทางสตปิญัญาอยา่งสมบรูณ์  เดก็จะเรยีนรู้

สิง่ต่างๆ รอบตวัโดยอาศยัขบวนการทาํงานทีส่าํคญัของโครงสรา้งทางดา้นสตปิญัญา  คอื ขบวนการ

ปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง  (Assimilation) และขบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) เพยีเจท์ 

ไดแ้บ่งระดบัพฒันาการทางสตปิญัญาออกเป็น 4 ขัน้ (พรรณ ีช.เจนจติ. 2528: 87-91) 

 1.  ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว  (Sensorimotor Stage) ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่  แรก

เกดิจนถงึ 2 ปี พฤตกิรรมของเดก็วยัน้ีขึน้อยูก่บัการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่  เช่น ไขวค่วา้ การ

เคลื่อนไหว การมอง การดดู ในวยัน้ีเดก็แสดงใหเ้หน็วา่มสีตปิญัญาดว้ยการกระทาํ  เดก็สามารถ

แกป้ญัหาได้ แมว้า่จะไมส่ามารถอธบิายได้ ดว้ยคาํพดู เดก็จะตอ้งมโีอกาสทีจ่ะปะทะกบัสิง่แวดลอ้ม

ดว้ยตนเอง  ซึง่ถอืวา่เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัพฒันาการดา้นสตปิญัญาและความคดิ  ในขัน้น้ีความคดิ

ความเขา้ใจของเดก็จะกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็  เช่น สามารถประสานงานระหวา่งกลา้มเน้ือมอืและตา

เดก็วยัน้ีมกัจะทาํอะไรซํา้บ่อยๆ  เป็นการเลยีนแบบ  พยายามแกป้ญัหาโดยการเปลีย่นวธิกีารต่างๆ

เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการแต่กจิกรรมทางการคดิของเดก็วยัน้ีสว่นใหญ่ยงัคงอยูเ่ฉพาะสิง่ทีส่ามารถ

สมัผสัไดเ้ท่านัน้ 

 2.  ขัน้การคดิก่อนปฏบิตักิาร  (Preoperational Stage) ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่อายุ  2 – 7 ปีซึง่

แบ่งออกเป็นขัน้ยอ่ยอกี 2 ขัน้ คอื 

 2.1  ขัน้ก่อนเกดิสงักปั  (Preconceptual Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเดก็อายุ  

2 – 4 ปี เป็นช่วงทีเ่ดก็เริม่มเีหตุการณ์เบือ้งตน้สามารถโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุการณ์  2

เหตุการณ์หรอืมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกีย่วโยงซึง่กนัและกนั  แต่เหตุผลของเดก็วยัน้ียงัมขีอบเขต

จาํกดัเพราะเดก็ยงัยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง  คอื ถอืความคดิของตนเองเป็นใหญ่  และมองไมเ่หน็
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เหตุผลของคนอื่น  ความคดิและเหตุผลของเดก็วยัน้ีจงึไมถู่กตอ้งกบัหลกัความจรงิ  นอกจากน้ีความ

เขา้ใจต่อสิง่ต่างๆ  ยงัอยูใ่นระดบัเบือ้งตน้  เช่น เขา้ใจวา่เดก็หญงิ 2 คน ชื่อเหมอืนกนัหมดแสดงว่า

ความคดิรวบยอดของเดก็วยัน้ียงัไมพ่ฒันาเตม็ที ่แต่พฒันาการภาษาของเดก็เจรญิรวดเรว็มาก 

 2.2  ขัน้การคดิแบบสหชัญาณ (Intuitive Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเดก็อายุ  

4–7 ปี ขัน้น้ีเดก็จะเกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รอบตวัดขีึ้นรูจ้กัแยกแยะประเภทและแยก

ชิน้สว่นของวตัถุเขา้ใจความหมายของจาํนวนเลข เริม่มพีฒันาการเกีย่วกบัการอนุรกัษ์แต่ไมแ่จม่ชดั

นกั สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดโ้ดยไมค่ดิเตรยีมล่วงหน้าไวก่้อน  รูจ้กัใชค้วามรูใ้นสิง่หน่ึงไปใช้

อธบิาย หรอืแกป้ญัหาอกีสิง่หน่ึงและสามารถใชเ้หตุผลทัว่ๆ ไป มาสรปุแกป้ญัหาโดยไมค่ดิวเิคราะห์

อยา่งถีถ่ว้นเสยีก่อน การคดิหาเหตุผลของเดก็ขึน้อยูก่บัสิง่ทีเ่ขารบัรูห้รอืสมัผสัจากภายนอก 

 3.  ขัน้ปฏบิตักิารคดิดา้นรปูธรรม (Concrete Operational Stage) ขัน้น้ีจะเริม่จากอายุ  

7–11 ปี พฒันาการทางดา้นสตปิญัญา  และความคดิของเดก็วยัน้ีสามารถสรา้งกฎเกณฑแ์ละตัง้

เกณฑ์ ในการแบ่งสิง่แวดลอ้มออกเป็นหมวดหมูไ่ด้  เดก็วยัน้ีสามารถทีจ่ะเขา้ใจเหตุผล  รูจ้กัการ

แกป้ญัหากบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรมได ้สามารถทีจ่ะเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งของความคงตวัของสิง่ต่างๆ

โดยทีเ่ดก็เขา้ใจว่าของแขง็หรอืข องเหลวจาํนวนหน่ึงแมว้่าเปลีย่นรปูรา่งไปกย็งัมน้ํีาหนกัหรอื

ปรมิาตรเท่าเดมิ  สามารถทีจ่ะเขา้ใจความสมัพนัธข์องสว่นยอ่ย  สว่นรวม ลกัษณะเด่นของเดก็วยัน้ี  

คอืความสามารถในการคดิยอ้นกลบั  นอกจากน้ีความสามารถในการจาํแนกของเดก็ช่วงน้ีมี

ประสทิธภิาพมาก  สามารถจดักลุม่หรอืจดั การไดอ้ยา่งสมบรูณ์  สามารถสนทนากบับุคคลอื่นและ

เขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ี

 4.  ขัน้ปฏบิตักิารคดิดา้นนามธรรม  (Formal Operational Stage) ขัน้น้ีจะเริม่จากอายุ  

11–15 ปี ในขัน้น้ีพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาและความคดิของเดก็วยัน้ีเป็นขัน้สดุยอด  คอืเดก็จะ

เริม่คดิแบบผูใ้หญ่ ความคดิของเดก็จะสิน้สุดลง  เดก็จะสามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก

ขอ้มลูทีม่อียู่ สามารถทีจ่ะคดิแบบนกัวทิยาศาสตร์  สามารถทีจ่ะตัง้สมมตุฐิานและทฤษฎแีละเหน็วา่

ความเป็นจรงิทีเ่หน็ดว้ย การรบัรูท้ ีส่าํคญัเท่ากบัความคดิกบัสิง่ทีอ่าจจะเป็นไปไดเ้ดก็วยัน้ีมี ความคดิ

นอกเหนือไปกว่าสิง่ปจัจบุนัสนใจทีจ่ะสรา้งทฤษฎเีกีย่วกบัทุกสิง่ทุกอยา่งและมคีวามพอใจทีจ่ะคดิ

พจิารณาเกีย่วกบัสิง่ทีไ่มม่ตีวัตนหรอืเป็นสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 

 จากทฤษฎขีองเพยีเจท์ สรปุไดว้า่ พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยัอยูใ่นช่วง

อาย ุ2–7 ปี ซึง่อยูใ่นขัน้การคดิก่อนปฏบิตักิาร  (Preoperational Stage) เดก็สามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ  

จากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไดด้กีวา่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม  เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงและสามารถคดิหา

เหตุผลจากสิง่ทีเ่ดก็รบัรูห้รอืสมัผสั โดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้  ในการสาํรวจ  ทดลอง ลงมอืปฏบิตัิ

เพื่อคน้พบสิง่ต่างๆ  และรบัรูจ้ากการแกป้ญัหา  เพือ่พฒันาการคดิและเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู้       

สิง่ต่างๆ ในขัน้ต่อไป 
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 2.4 ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของบรเูนอร์ 

 บรเูนอร ์(Bruner. n.d.) มแีนวคดิคลา้ยกบัเพยีเจท ์กล่าวว่าคอื การเรยีนรูข้องเดก็เกดิ

จากขบวนการทาํงานในอนิทรยี ์(Organism) บรเูนอรเ์น้นความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม

ต่อเดก็  ซึง่มผีลต่อความงอกงามทางสตปิญัญาและถอืวา่สิง่แวดลอ้มนัน้มคีวามสมัพนัธก์บั

พฒันาการทางสตปิญัญา 

 ลาํดบัขัน้ของการพฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์แบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื 

 1.  ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํ  (Enactive Stage) เป็นขัน้ทีเ่ปรยีบไดก้บัขัน้

Sensorimotor Stage ของเพยีเจทเ์ป็นขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูด้ว้ยการกระทาํมากทีสุ่ด (Learning by Doing) 

 2. ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยภาพและจนิตนาการ  (Iconic Stage) เปรยีบไดก้บัขัน้

Preoperational Stage ของเพยีเจทซ์ึง่ครอบคลมุขัน้ก่อนเกดิสงักปัและการคดิแบบนึกรูเ้อง (Intuitive 

Thought) ในวยัน้ีเดก็จะเกีย่วขอ้งกบัความจรงิมากขึน้เพราะเกดิความคดิจากการรบัรูเ้ป็นสว่นใหญ่

อาจจะมจีนิตนาการบา้ง แต่ไมส่ามารถคดิไดล้กึซึง้เหมอืนขัน้ Concrete Operation ของเพยีเจท ์

 3.  ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยสญัลกัษณ์  (Symbolic Stage) เป็นขัน้พฒันาการสงูสดุของ  

บรเูนอรเ์ปรยีบไดก้บัขัน้ Formal Operational Stage ของเพยีเจท ์

 จากการศกึษาทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร์  สรปุไดว้า่ เดก็เรยีนรูจ้าก

การกระทาํ ซึง่ครสูามารถการจดัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มใหเ้ ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบดว้ยตนเอง  

เพื่อกระตุน้เดก็ไดค้ดิและเกดิการเรยีนรู้  และสามารถคดิเชื่อมโยงหาความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ จน

สามารถสรา้งความคดิรวบยอดในสิง่ต่างๆ ได ้
 
 2.5  ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของไวกอ็ตสก้ี (Vygotsky. n.d.; citing Berk; 

& Winsleer. 1995) เดก็จะเกดิการเรยีนรู ้พฒันาการทางสตปิญัญาและทศันคตเิมือ่ มกีารปฏสิมัพนัธ์

และทาํงานรว่มกนักบัคนอื่น  ๆเช่น ผูใ้หญ่ คร ูเพือ่น บุคคลเหล่าน้ีจะใหข้อ้มลูสนบัสนุนใหเ้ดก็เกดิขึน้

ใน Zone of Proximal Development หมายถงึ สภาวะทีเ่ดก็เผชญิกบัปญัหาทีท่า้ทายแต่ไมส่า มารถ

คดิแกป้ญัหาไดโ้ดยลาํพงั เมือ่ไดร้บัการช่วยเหลอืแนะนําจากผูใ้หญ่ หรอืจากการทาํงานรว่มกบัเพือ่น

ทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่  เดก็จะสามารถแกป้ญัหานัน้ไดแ้ละเกดิการเรยีนรูข้ ึน้การใหก้ารช่วยเหลอื

แนะนําในการแกป้ญัหาและการเรยีนรูข้องเดก็  (Assisted Learning) เป็นการให้การช่วยเหลอืแก่เดก็

เมือ่เดก็แกป้ญัหาโดยลาํพงัไมไ่ด้  เป็นการช่วยอยา่งพอเหมาะเพื่อใหเ้ดก็แกป้ญัหาไดด้ว้ยตวัเอง  

วธิกีารทีค่รเูขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืเรยีกว่า  Scaffolding เป็นการแนะนํา

ช่วยเหลอืใหเ้ดก็แกป้ญัหาดว้ยตนเอง โดยการใหก้ารแนะนํา (clue) การช่วยเตอืนความจาํ (reminders) 

การกระตุน้ใหค้ดิ (encouragement) การแบ่งปญัหาทีส่ลบัซบัซอ้นใหง้า่ยลง (breaking the problem 

down into step) การใหต้วัอยา่ง  (providing and Example) หรอืสิ่งอื่นๆ ทีจ่ะช่วยเดก็แกป้ญัหา  

และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
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 การใหก้ารช่วยเหลอื (Scaffolding) มลีกัษณะ 5 ประการ ดงัน้ี 

 1. เป็นกจิกรรมการรว่มกนัแกป้ญัหา 

 2. เขา้ใจปญัหาและวตัถุประสงคท์ีต่รงกนั 

 3. บรรยากาศทีอ่บอุ่น และการตอบสนองทีต่รงกบัความตอ้งการ 

 4. รกัษาสภาวะแหง่การเรยีนรูข้องเดก็ (ZPD: Zone of Proximal Development) 

 5. สนบัสนุนใหเ้ดก็ควบคุมตนเองในการแกป้ญัหา 

 ครมูหีน้าทีใ่นการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม  ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและให้

คาํแนะนําดว้ยการอธบิาย  สาธติ และใหเ้ดก็มโีอกาสทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  เช่น การวาด การเขยีน  

การทาํงานศลิปะหลากหลายรปูแบบ  เพือ่เป็นการจดัระบบความคดิของเด็ กเอง แลว้ใหโ้อกาสเดก็

แสดงออกตามวธิกีารต่างๆ ของเดก็เอง เพื่อครจูะไดรู้ว้่าเดก็ตอ้งการจะทาํอะไร 

 จากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของไวกอ็ตสกี้ สรปุไดว้า่ การเรยีนรู ้และพฒันาการ

ทางสตปิญัญาของเดก็เกดิจากสภาวะทีเ่ดก็เผชญิปญัญาทีท่า้ทาย  เมือ่ไดร้บัความช่วยเหลอืหรอื

คาํแนะนําจากผูใ้หญ่  การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  ครจูงึมหีน้าทีใ่นการจดัสภาพแวดลอ้มหรอืสภาวะทีใ่ห้

เดก็ไดเ้ผชญิปญัหาและไดฝึ้กประสบการณ์การแกป้ญัหาจากสถานการณ์ต่าง ๆเพือ่ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธ์

และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และสามารถแกป้ญัหานัน้ไดแ้ละเกดิการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั การช่วยเหลือตนเอง 

 3.1 ความหมายของการช่วยเหลือตนเอง 

 การช่วยเหลอืตนเอง  เป็นการเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ดแูลตนเองเกีย่วกบัการรบัประทาน

อาหาร การแต่งกาย  การทาํความสะอาดรา่งกาย  เป็นทกัษะแรกทีเ่ดก็ควรไดร้บัการเรยีนรู้  รวมถงึ

การเรยีนรูก้ารอยูร่่ วมกบัผูอ้ื่นและครอบครวั  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองเกีย่วขอ้งกบัการ

พึง่ตนเองใหอ้สิระในครอบครวัและชุมชน  (ศนูยพ์ฒันาการศกึษาแหง่ประเทศไทย . 2529: 96) ซึง่ทาํ

ใหเ้ดก็มคีวามสุข สรา้งความเป็นอสิระและความเชือ่มัน่ในตนเอง 

 ประภสัสร  ปรเีอีย่ม (2539: 24) กล่าวว่า ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองหมายถงึ  การจดั

กระบวนการเรยีนรูใ้นเรือ่งกจิวตัรประจาํวนัใหเ้ดก็สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองเต็ มความสามารถทีเ่ขามี

อยูห่รอืตอ้งการความช่วยเหลอืน้อยทีสุ่ด ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง  แบ่งออกเป็น  3 ดา้นคอื 

(ประภสัสร ปรเีอีย่ม. 3539: 25)  

 1. ดา้นการกนิ / การดืม่ คอื การรบัประทานอาหารและการดืม่น้ํา  การรบัประทาน

อาหารดว้ยชอ้น การรบัประทานอาหารดว้ยมอื และการดืม่น้ําจากแกว้น้ํา 

 2. ดา้นการแต่งกาย  คอื การถอด-สวมเสือ้ยดืทางศรีษะ  การตดิ-ปลดกระดุมเสือ้ การ

ถอด-สวมกางเกงยางยดื การถอด-สวมเสือ้ผ่าหน้า การถอด-ใส่รองเทา้ และการถอด-ใส่ถุงเทา้ 

 3. สขุอนามยัและการขบัถ่าย  คอื การลา้งมอื การแปรงฟนั การลา้งหน้า การอาบน้ํา

การลา้งกน้  การหวผีม  การขบัถ่าย  การถ่ายปสัสาวะ  และการถ่ายอุจจาระ ตวัอยา่งทกัษะการ

ช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุ่างๆ ดงัตาราง 1 
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ตาราง  1 ตวัอยา่งทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุ่างๆ 

 

อายุ การแต่งตวั การกนิอาหาร การอาบน้ําและ 

การเขา้หอ้งน้ํา 

ทัว่ไป 

2-3 

ปี 

สามารถถอดเสือ้ออกได้

หรอืเปลีย่นเสือ้ไดแ้ต่

อาจยกเลกิไดง้า่ยๆมกั

ตอ้งการคนช่วยเหลอื 

แต่รว่มมอืด ี

ใชช้อ้นสอ้มไดแ้ต่ชอบ 

ใชม้อืและชอ้น

มากกว่า ป้อนอาหาร

ทีช่อบไดเ้องดืม่น้ํา

จากแกว้ได ้

บอกวา่จะเขา้หอ้งน้ําได้ 

โดยไมท่าํเลอะก่อน 

สามารถกลัน้ปสัสาวะ 

อุจจาระไดน้านขึน้ 

สามารถเปิด

ประตเูลือ่นหรอืที่

มลีกูบดิไดข้ึน้ลง

บนัไดโดยเกาะ

ราวไดเ้ลือ่นเกา้อี้

มารองเพือ่ปีน 

หยบิสิง่ทีต่อ้งการ

ได ้

3.-4 

ปี 

ถอดเสือ้ไดเ้รยีบรอ้ยและ 

รวดเรว็ ใส่เสือ้ถอด

กระดุมซปิไดค้ลอ่ง เกบ็

เสือ้แขวนเสือ้ในตูไ้ด ้

ใชช้อ้นสอ้มไดค้ลอ่ง 

รนิน้ําจากเหยอืกใส่

แกว้ไดก้นิอาหาร

รว่มกบัคนอื่นใน

ครอบครวัได ้แต่อาจ

อดือาดและไมเ่ลกิ 

งา่ยๆ 

ชอบอาบน้ําเอง

โดยเฉพาะถา้ไดเ้ล่นน้ํา 

ในอ่างจะไมค่อ่ยเลกิ

และอาบไมส่ะอาดนกั 

มกัตื่นนอนกลางวนั

และขอใหพ้าไป

หอ้งน้ํา 

บอกอายุ เพศ 

และชือ่นามสกุล

ของตนเองไดท้าํ

ตามคาํสัง่ 2-3 

อยา่งไดแ้ยกจาก

พ่อแมไ่ปโรงเรยีน

ชัน้ปฐมวยัได ้

4-5 

ปี 

รอ้ยเชอืกรองเทา้ไดบ้าง

คนกเ็รยีนรูท้ีจ่ะผกูได้ 

ถอดเสือ้และใส่เสือ้เองได้ 

โดยมคีนช่วยเลก็น้อย 

หรอืไมต่อ้งมคีนช่วยแลว้ 

แต่ชนิดของเสือ้ผา้อาจ

ชา้หรอืแต่งมากเกนิไป 

บอกหน้าหลงัของเสือ้ได ้

แต่อาจยงัใสก่ลบัอยูบ่า้ง 

ใชม้ดี ชอ้นสอ้มได้

เหมาะสม กนิอาหาร 

ไดเ้องโดยไมต่อ้งป้อน 

แต่อาจคลุกหรอืฉีก

เน้ือจากชิน้โตๆ ให้

ก่อน 

อาบน้ําเชด็ตวัไดเ้อง 

เขา้หอ้งน้ํา ลา้งมอืลา้ง 

กน้ไดเ้อง แต่บางครัง้

กอ็าจไมเ่รยีบรอ้ยนกั 

เลน่กบัเพือ่นบา้น

และเมือ่เรยีกกจ็ะ

กลบัทิง้ของเลน่ที่

เล่นแลว้ตอ้งเตอืน

ใหเ้กบ็ช่วยงาน

บา้นไดบ้า้ง เช่น

จดัโต๊ะ เทขยะ ให้

อาหาร 

สตัว ์แต่กอ็าจลมื

ในบางครัง้ 

 

ทีม่า: ผดุง อารยะวญิ�ู. (2539). การเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ปฐมวยั. หน้า 167. 
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 3.2 คณุค่าและประโยชน์ของการช่วยเหลือตนเอง 

 การมพีัฒนาการในพฤตกิรรมการช่วยเหลอืตนเอง  ทาํใหเ้ดก็มคีวามสุข  มอีสิระใน

ครอบครวัและชุมชน เดก็จะพึง่ตนเองไดม้ากขึน้เป็นการลดภาระของสมาชกิครอบครวัในการดแูลเดก็

เป็นประโยชน์ของการช่วยเหลอืตนเอง  (ศนูยพ์ฒันศกึษาแหง่ประเทศไทย . 2529: 96) นอกจากน้ียงั

เป็นประโยชน์ในดา้น 

 1.  การสรา้งความอสิระในช่วงขวบแรกๆ  เป็นเวลาทีด่ทีีส่ดุในการเรยีนรูท้ีจ่ะดแูล

ตนเอง ช่วงน้ีเป็นเวลาทีเ่ดก็ทุกคนจะต่อดิน้รนเพือ่อสิรภาพ  เดก็ๆ อยากช่วยตนเองซึง่เป็นการทาํ  

งานหนกัความสามารถ  ทีม่อียูใ่นแต่ละคน  จะพบว่าเดก็ๆ  จะเฝ้ามองและเลยีนแบบการช่วยเหลอื

ตนเองของเด็กทีโ่ตกวา่  หรอืผูใ้หญ่และทดลองเองครัง้แลว้ครัง้เล่า  ถงึแมจ้ะถูกหรอืผดิแต่นัน่กค็อื

ความพยายามทีจ่ะเรยีนรูว้ธิช่ีวยตนเอง ซึง่จดัเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนรู ้

 2. เดก็รูส้กึว่าตนไดป้ระสบผลสาํเรจ็และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองความภมูใิจและ

ความปิตยินิดทีีเ่กดิจากการทาํกิ จกรรมเป็นสิง่สาํคญัความภาคภมูใิจแบบนัน้มองเหน็ไดช้ดั  เดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถเรยีนรูท้กัษะน้ีไดเ้ช่นกนัเดก็เหลา่น้ีสามารถเรยีนรูถ้งึ

ความรูส้กึทีด่ ีเมือ่ทาํสิง่ต่างๆ ไดเ้อง 

 จากทีก่ล่าวมา พอสรปุไดว้่าการส่งเสรมิใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาไดเ้รยีนรู้

ช่วยเหลอืตนเองในดา้นต่างๆ เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาเหน็คุณค่าใน

ตนเองมคีวามรูส้กึทีด่กีบัตนเองและสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดด้ต่ีอไป 

 

 3.3 วิธีการฝึกการช่วยเหลือตนเอง 

  วธิกีารฝึกการช่วยเหลอืตนเองควรกาํหนดขัน้ตอนไวด้งัน้ี 

 1.  พฤตกิรรมเป้าหมาย (Behavior Objective) หมายถงึ พฤตกิรรมทีต่อ้งการจะ

สอนเดก็ ซึง่จะบอกเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ดก็จะตอ้งทาํได้ เพื่อแสดงถงึทกัษะทีจ่ะเกดิขึน้แก่เดก็ในช่วงเวลา

การฝึกทีก่าํหนด และพยากรณ์ถงึสิง่ทีเ่ดก็จะทาํไดใ้นตอนทา้ย สว่นประกอบทีส่าํคญัในการวาง

พฤตกิรรมเป็นเป้าหมายม ี4 ประการ 

  1.1 ชือ่เดก็ ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ 

  1.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัว่าเดก็จะทาํได้  เมือ่เดก็ไดเ้รยีนรูท้กัษะ  หลงัจากที่

ไดร้บัการฝึกสอนแลว้ 

  1.3 เงือ่นไขทีก่ําหนด บอกถงึจาํนวนพฤตกิรรมการช่วยเหลอืตนเองทีต่อ้งฝึก 

  1.4 ผลสาํเรจ็ในการฝึกในการวางระดบัความสาํเรจ็โดยทัว่ไป 100 เปอรเ์ซน็

และตอ้งสมัพนัธก์บัเงือ่นไขทีว่างไว ้

 2.  การแยกยอ่ยขัน้ตอนการฝึก (Task Analysis) หมายถงึ การนําพฤตกิรรมตาม

รายการตรวจพฤตกิรรม มาวเิคราะหแ์ยกเป็นขัน้ตอนยอ่ย เพื่อสะดวกในการสอนเดก็แต่ละขัน้จะเริม่

ไปตามลาํดบัจนเสรจ็สิ้นกระบวนการ เมือ่แยกยอ่ยขัน้ตอนแลว้จะทาํใหเ้ดก็รูส้กึว่าไมย่ากเกนิไป 

สามารถทาํไดส้าํเรจ็โดยไมย่าก และไมต่อ้งใชเ้วลาในการฝึกนานเกนิไปในแต่ละขัน้ตอน 
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 3.  วธิกีารช่วยเหลอืในการฝึกเดก็ (Type of Aid) 

  3.1 ทางรา่งกาย คอื การช่วยจบั ซึง่มกัจะใชใ้นการฝึกกลา้มเน้ือ 

  3.2 ทางคาํพดู คอื การช่วยใหเ้ดก็ทาํไดด้ว้ยการพดูบอกเดก็ ซึง่ช่วยในการฝึก

พฒันาการทุกดา้น 

  3.3 ทางสายตา คอื การช่วยโดยการกระตุน้สายตาเดก็เพือ่ใหเ้ดก็ทาํไดง้า่ยขึน้ 

  3.4 กระบวนการแกไ้ขเพื่อใหเ้ดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง  (Correction Procedures) 

เมือ่เลอืกพฤตกิรรมทีจ่ะฝึกโดยวางเป้าหมาย แยกยอ่ยขัน้ตอน เลอืกดาํเนินวธิกีารฝึกและการใชแ้รง

เสรมิก่อนจะฝึกโดยเน้นเฉพาะแต่สิง่ทีถู่กตอ้งขณะฝึก  ถา้เดก็ทาํไมไ่ดต้อ้งหาวธิแีกไ้ขเพื่อใหเ้ดก็ทาํ

ตามใหไ้ดจ้งึจาํเป็นตอ้งมแีรงเสรมิช่วย (ศนูยพ์ฒันศกึษาแหง่ประเทศไทย. 2529: 104 –111) 

 จากทีก่ล่าวมา สรปุไดว้า่วธิใีนการช่วยเหลอืเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในการ

ฝึกการช่วยเหลอืตนเองสิง่สาํคญัคอืการกาํหนดเป้าหมายทีแ่น่นอน แลว้ทาํการวเิคราะหข์ัน้ตอนการ

ฝึกใหเ้ป็นขัน้ตอนยอ่ย โดยผูฝึ้กควรใหก้ารช่วยเหลอืโดยการกระตุน้ทางกาย วาจาและสายตา  

เพื่อใหเ้ดก็ประสบผลสาํเรจ็ในการฝึกการช่วยเหลอืตนเองมากขึน้ 

 

 3.4 ความหมายของการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย 

 สรอ้ยสดุา วทิยากรไดก้ลา่วถงึความหมายของการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายไวว้า่ 

การแต่งกายเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองและซบัซอ้น สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา บางครัง้

เดก็จะเรยีนรูจ้ากการลองผดิลองถูก โดยสงัเกตจากผูใ้หญ่ และหากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารช่วยเหลอืไดถู้กตอ้ง

จะเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนและเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยตนเอง (สรอ้ยสุดา วทิยากร. 2532: 77)  

 การช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นกระบวนการที่

ต่อเน่ือง และซบัซอ้น มลีาํดบัขัน้ตอนพฒันาการเฉพาะ  ซึง่สงัเกตพฤตกิรรมเหล่าน้ีไดใ้นเดก็ปกติ

ตัง้แต่อายปุระมาณ  1 ปีจะเริม่ใหค้วามรว่มมอืในการแต่งกาย  พออายุ 18เดอืน เดก็จะเริม่ใชม้อืใน

การถอดเสือ้  กางเกง ถุงเทา้ และรองเทา้จนอายุ  2 ปี ทกัษะการใชม้อืจะดีขึน้มาก เดก็สามารถถอด

เสือ้ กางเกงไดเ้อง  อายุ 5 ปี เดก็สามารถถอดเสือ้และใส่เสือ้กางเกงไดอ้ยา่งสมบรูณ์  ไมต่อ้งอาศยั

คนอื่น สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา  ซึง่มพีฒันาการทางทกัษะการแต่งตวัชา้กวา่เดก็

ปกติ บางครัง้เดก็จะเรยีนรูจ้ากการลองผดิลองถูกโดยการสงัเ กตจากผูใ้หญ่และหากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งให้

ความช่วยเหลอืไดถู้กตอ้ง จะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนและเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยตนเองได้ (สมเกตุ อุทธโยธา. 

2539: 15) วธิสีอนใหเ้ดก็ช่วยเหลอืตนเองประสบผลสาํเรจ็ จะตอ้งฝึกบ่อย  ๆและกระตุน้อยา่งสมํ่าเสมอ

ซึง่จะทาํใหเ้ดก็แต่งกายไดเ้รว็ขึ้ น แต่ถา้หากไมใ่หโ้อกาสเดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองจะเป็นภาระแก่ที่

ผูเ้กีย่วขอ้งตลอดไป (Rafaloski. 1993: 6) 

 จากทีก่ลา่วมาพอสรปุความหมายของการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายไดว้า่เป็น   

การแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง ซบัซอ้น มลีาํดบัขัน้ตอนพฒันาการเฉพาะ  ซึง่เดก็

สามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยการเลยีนแบบและฝึกฝนตนเอง 
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 3.5 ขัน้ตอนการแต่งกาย 

 ขัน้ตอนการแต่งกายมดีงัน้ี 

 1.  ลาํดบัขัน้ตอนของกจิกรรมการแต่งกาย และอธบิายพดูกบัเดก็ใหเ้ขา้ใจวา่กาํลงั

ฝึกแต่งกาย และอธบิายขัน้ตอนการฝึกตามลาํดบัขัน้ในการพดูบางครัง้ตอ้งมกีารทาํใหดู้ ดว้ยเพือ่

คามเขา้ใจของเดก็ไดง้า่ยขึน้ นอกจากน้ียงัเป็นสว่นกระตุน้ใหเ้ดก็มพีฒันาทางการพดูและการใช้

ภาษา และเป็นการเรยีนรูส้ว่นต่างๆ ของรา่งกายในขณะแต่งกายดว้ย 

 2.  เลอืกเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสม เสือ้ผา้สาํหรบัเดก็เหลา่น้ีควรใชผ้า้ทีไ่มล่ืน่ผา้ทีย่ดืได้

จะมสีว่ยช่วยใหเ้สือ้ผา้นัน้งา่ยต่อการใสแ่ละถอด แบบควรเป็นแบบสวมไดง้า่ย 

 3.  ก่อนเริม่ฝึกเดก็ควรศกึษาเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความสามารถของเดก็ก่อนเพื่อจะ

ไดท้ราบระดบัความสามารถของเดก็ และใหก้ารฝึกตามลาํดบัขัน้ตอนของพฒันาการ 

 4.  เวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการฝึก ควรฝึกในช่วงทีเ่ดก็ทาํกจิวตัรประจาํวนัจรงิ 

 5.  พยายามใหโ้อกาสเดก็ไดช่้วยตนเองใหม้ากทีสุ่ดโดยเฉพาะในช่วงสุดทา้ยของ

การแต่งกาย เพื่อใหเ้ดก็รูส้กึว่าตนเองทาํไดแ้ละประสบผลสาํเรจ็ (สรอ้ยสดุา วทิยากร. 2532: 79) 
  
 
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการช่วยเหลือตนเอง 

 มาศพร แกลว้ทะนง (2551: 56) ไดศ้กึษาเรือ่งการสอนทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง

สาํหรบันกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรงโดยการวเิคราะหง์านรว่มกบัการใช้

ภาพประกอบของนกัเรยีนโรงเรยีนสงขลาพฒันาปญัญา  ตําบลพะวง  อําเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา  

จาํนวน 3 คน พบวา่ 

 1. นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรงทัง้สามคนสามารถปฏบิตัิ

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใชห้อ้งน้ําไดถู้กตอ้งทุกขัน้ตอน หลงัไดร้บัการฝึกโดย 
การวเิคราะห์งานร่วมกบัการใชภ้าพประกอบ 
 2. หลงัไดร้บัการฝึกโดยการวเิคราะหง์านรว่มกบัการใชภ้าพประกอบ  นกัเรยีนทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัรนุแรง ทัง้สามคน  สามารถปฏบิตัทิกัษะการช่วยเหลอืตนเองใน

การใชห้อ้งน้ําไดด้กีวา่ก่อนการฝึกโดยการวเิคราะหง์านรว่มกบัการใชภ้าพประกอบ 

 สนัตยิา ช่วยหนู (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาทกัษะการช่วยเหลอื

ตนเองของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหง์ านรว่มกบัวธิลีกูโซ่ยอ้นกลบั   

ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีไ่มม่คีวามพกิารซํา้ซอ้น  ระดบัเชาวน์ปญัญา  35-49 อายุ 

8-13 ปี จาํนวน 5 คน จากโรงเรยีนสงขลาพฒันาปญัญา  จากการทดลองพบวา่ วา่หลงัจากใชว้ธิกีาร

สอนแบบการวเิคราะหง์านรว่มกบัวธิลีกูโซ่ยอ้นกลบั  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาสามารถ

ช่วยเหลอืตนเองได ้

 จากงานวจิยัเกีย่วกบัการช่วยเหลอืตนเองของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญานัน้

สามารถทีจ่ะทาํได้ โดยใชว้ธิต่ีาง ๆ เพื่อความเหมาะสมและใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่เดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาต่อไป 
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4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะหง์าน 

 4.1 ความหมายของการวิเคราะหง์าน 

 ผดุง อารยะวญิ�ู (2542: 65) ไดใ้หค้วามหมายการวเิคราะหง์านไวว้า่  การวเิคราะห์

งานเป็นการจาํแนกเน้ือหาทีจ่ะสอนเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ  หลายขัน้ตอน และจดัเรยีงลาํดบัจากงา่ยไป

หายาก พรอ้มทัง้กําหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของแต่ละขัน้ตอนอยา่งครบถว้น 

 สมเกตุ อุทธโยธา (2539: 14) กล่าวว่า การวเิคราะหง์าน  เป็นการนําพฤตกิรรมตาม

รายการตรวจพฤตกิรรมมาวเิคราะหแ์ยกเป็นขัน้ตอนยอ่ยเพือ่สะดวกในการสอนเดก็  แต่ละขัน้จะเริม่

จากพฤตกิรรมทีเ่ดก็ทาํไดง้า่ยและจะเพิม่ความยากขึน้ทลีะน้อยจนบรรลเุป้าหมาย  เมือ่แยกขัน้ตอน

แลว้จะทาํใหเ้ดก็รูส้กึว่าไมย่ากเกนิไป  สามารถทาํไดส้าํเรจ็โดยไมย่าก  และไมต่อ้งใชเ้วลาในการฝึก

นานแต่ละขัน้  จะเริม่จากพฤตกิรรมทีเ่ดก็ทาํไดง้า่ย  และจะเพิม่ความยากขึน้ทลีะน้อย  จนบรรลุ

เป้าหมาย เมือ่แยกยอ่ยขัน้ตอนแลว้จะทาํใหเ้ดก็รูส้กึว่าไมย่ากเกนิไป  สามารถทาํไดส้าํเรจ็โดยไม่

ยาก และไมต่อ้งใชเ้วลาในการฝึกนานเกนิไปในแต่ละขัน้ตอน สิ่งสาํคญัคอื ตอ้งใหเ้ดก็ทาํขัน้ตอนงา่ย

ใหไ้ดก่้อนแลว้จงึใหท้าํขัน้ตอนทีย่ากขึน้ 

 ศนูยพ์ฒันาการศกึษาแหง่ประเทศไทย  (2539: 104) ใหค้วามหมายหลกัการวเิคราะห์

งานไวว้า่ เป็นการนําพฤตกิรรมตามราย การตรวจพฤตกิรรมมาวเิคราะหแ์ยกเป็นขัน้ตอนยอ่ย  เพือ่

สะดวกในการสอนเดก็แต่ละขัน้  จะเริม่จากพฤตกิรรมทีเ่ดก็ทาํไดง้า่ยและจะเพิม่ความยากขึน้ทลีะ

น้อยจนบรรลเุป้าหมาย 

 สรปุไดว้า่ การฝึกโดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์านเป็นการฝึกทีแ่ยกงานออกเป็นขัน้ตอน

ยอ่ยๆ โดยเริม่จากขัน้ตอนทีง่า่ยก่อนแลว้จงึเพิม่ขัน้ตอนทีย่ากขึน้เรือ่ยๆ จนบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้
 
 4.2 วิธีการวิเคราะหง์าน 

 การวเิคราะหง์าน  เป็นวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

วธิหีน่ึง ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี (เบญจา ชลธารน์นท;์ และศริวิมิล ใจงาม. 2543: 96) 

 1.  กาํหนดงานเป้าหมาย และจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

 2.  วเิคราะหอ์อกเป็นขัน้ตอนยอ่ย หรอืงานยอ่ย 

 3.  จดัลาํดบัของงานยอ่ย 

 4.  วเิคราะหโ์ดยกาํหนด ทกัษะบงัคบัเบือ้งตน้ 

 5.  จดัลาํดบัทกัษะบงัคบัเบือ้งตน้ 

 6.  จดัทาํแผนภมู ิ(Flow Chart หรอื Sequence Chart) 

 7.  ทาํสอบ 

 8.  จดัประเภทพฤตกิรรมเป้าหมาย 

 9.  สอนโดยอธบิายไปตามขัน้ตอน แต่บางครัง้ตอ้งสอนโดยบรูณาการขัน้ตอนยอ่ย

เขา้ดว้ยกนั 
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 ประกฤต ิพลูพฒัน์ (2546: 92) กลา่วถงึวธิกีารวเิคราะหง์านไวด้งัน้ี 

 1.  แบ่งงานแต่ละงานเป็นขัน้ตอนการทาํยอ่ยๆ ไดม้ากเท่าทีค่ดิวา่จาํเป็น 

 2.  ระบุทกัษะยอ่ยทีเ่ป็นขัน้ตอนสาํคญัไวว้า่คอือะไร 

 3.  สอนใหเ้ดก็ทาํงานทีก่าํหนดไดส้าํเรจ็ 

 4.  แกไ้ขดดัแปลง  เครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ  สาํหรบัเดก็ทีไ่มส่ามารถเรยีนรูใ้นบาง

ทกัษะได ้

 เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท ์(2536: 67) ไดก้าํหนดหลกัการวเิคราะหง์านไวด้งัน้ี 

 1.  กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนว่าตอ้งการใหเ้ดก็ไดร้บัอะไร และเดก็แสดงออก

ว่าไดร้บัสิง่นัน้อยา่งไร พยายามตัง้วตัถุประสงคใ์หใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ 

 2.  หาเสน้ฐาน (Baseline) ความประพฤตขิองนกัเรยีน 

 3.  สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน แลว้บนัทกึวา่จะตอ้งใชท้กัษะความรูห้รอืการปรบั

พฤตกิรรมแบบไหนจงึจะบรรลวุตัถุประสงคไ์ด้ 

 4.  ถา้สิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้มสีิง่อื่นเกดิขึน้ก่อน เช่น การเรยีนการคณูจะตอ้งรูจ้กั

การบวกก่อนกใ็หเ้ขยีนสิง่เหลา่นัน้มาตามลาํดบัก่อนหลงั 

 ศรยีา นิยมธรรม (2534: 95) กลา่ววา่วธิวีเิคราะหง์าน  เป็นการนําเอางานทีจ่ะเรยีนรู้

มาแบ่งยอ่ยเป็นขัน้ตอนโดยละเอยีดจากงา่ยไปยากตามลาํดบัประกอบกบัการใชแ้รงเสรมิอยา่งต่อเน่ือง

จะทาํใหเ้ดก็ประสบความสาํเรจ็ตามศกัยภาพไดใ้นทีส่ดุ  การวเิคราะหข์ัน้ตอนของงานจงึจาํเป็นตอ้ง

จดัใหเ้หมาะสมกบัเดก็แต่ละคน  โดยเริม่จากสิง่ทีเ่ดก็ทาํไดไ้ปยงัสิง่ทีย่ากและซบัซอ้น การจดัลาํดบั

ขัน้เป็นการใหโ้อกาสเดก็กา้วไปสูค่วามสาํเรจ็ 

 ตวัอย่าง การวิเคราะหง์านการถอดถงุเท้า 

 1.  ผูฝึ้กและเดก็นัง่ในท่าทีถ่นดับนพืน้ราบ เดก็ใส่ถุงเทา้ทัง้สองขา้ง เริม่ฝึกทลีะขา้ง 

 2.  จบับรเิวณขอบถุงเทา้ดว้ยมอืทัง้สองขา้ง 

 3.  สอดน้ิวหวัแมม่อืทัง้สองขา้งเขา้ไปในขอบถุงเทา้ดา้นใน น้ิวมอืทีเ่หลอืจบัขอบ

ถุงเทา้ใหแ้น่น 

 4.  ดงึขอบถุงเทา้เลือ่นลงมาทีส่น้เทา้ 

 5.  จบัสน้เทา้ยกขึน้พรอ้มกบัดงึถุงเทา้ผา่นสน้เทา้ 

 6.  ดงึถุงเทา้ออกจากปลายเทา้ 

 ตวัอย่าง การวิเคราะหง์านการใส่ถงุเท้า 

 1.  ใหเ้ดก็นัง่ในท่าทีถ่นดับนพืน้ราบ 

 2.  หยบิถุงเทา้ขึน้มาทลีะขา้ง 

 3.  สอดน้ิวหวัแมม่อืทัง้สองขา้งลงไปในขอบถุงเทา้ดงึใหก้วา้งออก 

 4.  นําถุงเทา้มาสวมทีป่ลายเทา้ 

 5.  จบัขอบถุงเทา้ทีใ่สอ่ยูท่ีป่ลายเทา้ดงึขึน้มาจนผา่นสน้เทา้  

 6.  ดงึถุงเทา้จากสน้เทา้จนสดุความยาวของถุงเทา้ 

 7.  จดัมมุของถุงเท้าใหถู้กตอ้ง 
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 กล่าวไดว้่า วธิกีารวเิคราะหง์าน  เริม่ตน้จากความเหมาะสมของเดก็แต่ละคนและเริม่

แบ่งงานเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ  จากงา่ยไปยาก  และนําขัน้ตอนเหลา่น้ีไปสอนเดก็จนบรรลผุลสาํเรจ็หรอื

ถา้ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ กส็ามารถแกไ้ขดดัแปลง เครือ่งมอือุปกรณ์ ตามสภาพปญัหาและความเหมาะสม 
 
 4.3 ประโยชน์ของการวิเคราะหง์าน 

 อุ่นเรอืน อําไพพสัตร ์(2542: 39) กลา่วถงึประโยชน์ของการวเิคราะหง์านไวว้า่ 

 1.  การวเิคราะหง์านสามารถบนัทกึความกา้วหน้าของเดก็อยา่งเป็นระบบ  และใช้

เป็นขอ้มลูในการประชุมระหวา่งผูป้กครองและครเูกีย่วกบัความสามารถในเรือ่งการเรยีนของเดก็ 

 2.  ช่วยใหค้รสูามารถพฒันาวธิกีารสอนใหด้ขีึน้  เน่ืองจากการวเิคราะหง์านทาํให้

การแกป้ญัหาการเรยีนไดต้รงจดุ ครสูามารถสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ประกฤต ิพลูพฒัน์ (2546: 92) กลา่วถงึประโยชน์ของการวเิคราะหง์านไวว้า่ 

 1.  ทาํใหผู้ส้อนตดัสนิใจไดว้่า จะสอนอะไรต่อจากเน้ือหาทีส่อนไปแลว้ 

 2.  ทาํใหผู้ส้อนทราบวา่เดก็มปีญัหาตรงไหน และทาํขัน้ตอนใดไมส่าํเรจ็ 

 3.  ทาํใหผู้ส้อนแยกขัน้ตอนยอ่ยทีจ่าํเป็น เพื่อใหเ้ดก็ทาํงานแต่ละขัน้ไดส้าํเรจ็ 

 4.  ทาํใหผู้ส้อนรูว้า่จะตอ้งเปลีย่นและปรบัปรงุอะไรบา้งทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ทาํงานที่

ไดร้บัมอบหมายไดส้าํเรจ็ 

 5.  ทาํใหผู้ส้อนหาวธิอีื่นๆ เพื่อใหเ้ดก็พเิศษทาํงานไดส้าํเรจ็ 

 สรุปไดว้า่  การวเิคราะหง์านมปีระโยชน์ในดา้นการรายงานความกา้วหน้าของเดก็

อยา่งเป็นระบบ  ทาํใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบปญัหาอยา่งแทจ้รงิ  และแกป้ญัหาไดต้รงจดุ  ส่งผลใหเ้ดก็

ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนในทีส่ดุ 

 
 4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะหง์าน 

 ประภสัสร ปรเีอีย่ม (2539) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง  การศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝึก

การช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายเป็นรายบุคคล  โดยใชห้ลกัวเิคราะหง์านของเดก็กลุ่มอาการ

ดาวน์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งอายุ  6-9 ปี ระดบัเชาวน์ปญัญา  35-68 จากโรงพยาบาลราชานุกลูจาํนวน  

16 คน ไดร้บัการฝึกการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายดว้ยการฝึกทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ผลการวจิยั

พบวา่คะแนน ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองหลงัการทดลองสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง  อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จนัทรเ์พญ็ เหลา่นรเศรษฐ์  (2544) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง  ผลของการฝึกโดยใชห้ลกัการ

วเิคราะหง์าน  เพือ่พฒันาทกัษะการทาํความสะอาดเสือ้ผา้ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา

ระดบัเชาวป์ญัญา  35 – 50 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งอายุ  15 – 20 ปี จากสถานสงเคราะหเ์ดก็พกิารทาง

สมองและปญัญาหญงิ อําเภอปากเกรด็  จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 3 คน ไดร้บัการฝึกทกัษะการทาํ

ความสะอาดเสือ้ผา้ โดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์านตามขัน้ตอนแลว้มทีกัษะการทาํความสะอาดเสือ้ผา้

ในทุกทกัษะและสามารถทาํไดถู้กตอ้งโดยไมต่อ้งช่วยเหลอื 
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 ผลจากการวจิยัทีก่ลา่วมาแลว้  การฝึกเดก็ทีม่คีว ามบกพรอ่งทางสตปิญัญาใหม้ี

ความสามารถในการเรยีนรู้  โดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์าน  เป็นวธิกีารหน่ึงทีป่ระสบผลสาํเรจ็และทาํ

ใหเ้ดก็สามารถเกดิการเรยีนรูไ้ด ้
 
5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัแบบกลุ่มตวัอย่างเด่ียว 
 5.1 ความหมายของการวิจยักลุ่มตวัอย่างเด่ียว (Single Subject Design) 
 การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว  หรอื Small N Design หมายถงึ รปูแบบหน่ึงของการ
ทดลองในทางพฤตกิรรมศาสตร ์ซึง่มใีชม้านานก่อนการทดลองรายกลุม่ เป็นการวจิยักบัตวัอยา่งราย
เดยีวและทาํซํา้ๆ  หลายครัง้มากกวา่จะทาํการทดลองเป็นกลุม่  เพราะการทดลองรายกลุม่นัน้จะ ใช้
เวลาน้อยกวา่แต่ตอ้งพึง่พาสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู (ผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกูล. 2543: 206; อา้งองิจาก 
Goodwin. 1995: 206) 

 ความหมายการวจิยัแบบกลุม่ตวัอยา่งเดีย่ว  หมายถงึ การทดลองทีก่ารวดัผลซํา้ๆ  ใน

ตวัอยา่งทีท่าํการศกึษาเพยีงคนเดยีว  ซึง่หมายถงึ N = 1 ในการวดัตวัแปรตามซํา้ๆ  ผลจาก การวดั

อาจเป็นคะแนนหรอืคา่เฉลีย่ในแต่ละสภาวะ  มกัใชใ้นการศกึษาทางจติวทิยาการศกึษาลกัษณะทาง

คลนิิกของคนไขซ้ึง่มอีาการเฉพาะแต่ละราย  การปรบัพฤตกิรรมหรอืการศกึษาปจัจยั  ทีม่ผีลต่อการ

เพิม่ความสามารถในการประกอบกจิกรรมของเดก็  (พวงเพชรชวูงคส์ทิธิ .์ 2544: 48; อา้งองิจาก 

Heiman. 1995: 332) 

 การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว หมายถงึ รปูแบบการทดลองซึง่มกีารวเิคราะหข์อ้มลู

เป็นรายบุคคล อาจเรยีกว่า Single Case Design ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษามมีากกวา่ 1 คนปกตมิ ี

3 – 8 คน การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่วมกัใชศ้กึษากับการเรยีนรูก้ารวางเงือ่นไขแบบการกระทาํ 

(Operant Conditioning) และใชใ้นการศกึษาการปรบัพฤตกิรรม การศกึษากระบวนการจติสรรีะวทิยา 

(Psychophysislogical Process) รวมทัง้การรบัความรูส้กึและการรบัรู้ (Sensation and Perception) 

(พวงเพชร ชวูงคส์ทิธิ.์ 2544: 48; อา้งองิจาก Leary. 1995: 302) 

 ผดุง อารยะวญิ�ู (2546: 3) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่วว่า

หมายถงึ การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดยีว  นกัการศกึษานํามาใชเ้ป็นรปูแบบของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ ี

คอ่นขา้งจาํกดั อาจใชก้ลุม่ตวัอยา่งคนเดยีวหรอืหลายคนกไ็ด ้
 
 5.2 ลกัษณะของการวิจยัแบบกลุ่มตวัอย่างเด่ียว (Single Subject Design) 

 ผดุง อารยะวญิ� ู(2546: 6) แบ่งลกัษณะการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่วตามตวัแปรที่

ตอ้งการศกึษาเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 

 1.  รปูแบบเสน้ฐานเดีย่ว (Single Baseline Design) 

 2.  รปูแบบเสน้หลายฐาน (Multiple Baseline Design) 

ทัง้ 2 ลกัษณะประกอบดว้ย  ระยะเสน้ฐาน  (Baseline) และระยะการจดักระทาํ  (Treatment) ซึง่มี

รปูแบบพืน้ฐานทีส่าํคญั 3 แบบใหญ่ๆ ดงัน้ี 
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 1.  รปูแบบการวจิยัชนิด  A-B Design เป็นรปูแบบเสน้ฐานและการจดักระทาํ  

(Baselineand Intervention Design) ประกอบดว้ย  A เป็นเสน้ฐาน  (Baseline) และ B เป็นการ

ทดลอง (Treatment) เมือ่สิน้สดุการทดลองกเ็สรจ็การวจิยั 

 2. รปูแบบการวจิยัชนิด  A-B-A design เป็นรปูแบบระงบัวธิกีารจดักระทาํ

(Withdrawal Design) ประกอบดว้ย  A ซึง่เป็นเสน้ฐาน  และ B เป็นการทดลอง  และ A เป็นเสน้ฐาน

อกีครัง้ มลีกัษณะคลา้ยรปูแบบ A- B แต่มกีารเพิม่ช่วงระยะเวลาในช่วงที่ 3 มาอกี 1 ช่วงซึง่เป็นช่วง

ระงบัการใหว้ธิกีารจดักระทาํ (Treatment) หรอืระยะคงไวซ้ึง่พฤตกิรรม 

 3.  รปูแบบการวจิยัชนิด  A-B-A-B Design เป็นรปูแบบการวจิยัแบบสลบักลบั  

(Reversal Design) ประกอบดว้ย A ซึง่เป็นเสน้ฐาน B เป็นการทดลอง ครัง้ที ่1 เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ

ของตวัแปรตน้หรอืวธิกีารจดักระทาํเพยีง 1 วธิ ีแลว้กลบัไปใช ้A เป็นเสน้ฐานและ B เป็นการทดลอง

อกีครัง้หน่ึง จากนัน้นําขอ้มลูในช่วงเสน้ฐาน  ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มาเปรยีบเทยีบกนั  และนําขอ้มลู

ในช่วงทดลอง  ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มาเปรยีบเทยีบกนั  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้

กบัตวัแปรตาม 

 การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว สามารถแบ่งตามตวัแปรทีต่อ้งการศกึษาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ

ดงัน้ี (ผดุง อารยะวญิ�.ู 2546: 6) 

 1.  การวจิยัแบบเสน้ฐานเดีย่ว  (Single Baseline Design) เป็นการศกึษาตวัแปร

ตวัเดยีว หรอืขอ้มลูบนเสน้ฐานเดยีว 

 2.  การวจิยัแบบหลายเสน้ฐาน  (Multiple Baseline Design) เป็นการศกึษาทีม่ตีวั

แปรตน้ตวัเดยีว  แต่มตีวัแปรตามไดห้ลายตวั  ซึง่ตวัแปรตามอาจเป็นพฤตกิรรมหลายพฤตกิรรม  

กลุ่มตวัอยา่งหลายคน หรอืสถานการณ์หลายอยา่ง  ซึง่มลีกัษณะ 3 แบบดงัน้ี (Heiman. 1995: 322- 

323) 

  2.1  แบบหลายเสน้ฐานขา้มพฤตกิรรม  (Multiple Baseline Design across 

Behaviors) เป็นการวดัเสน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งคนเดยีวทีว่ดัหลายพฤตกิรรมแต่ใหก้ารปรบั

พฤตกิรรมทลีะพฤตกิรรมในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั  ภายหลงัจากทีเ่สน้ฐา นไดเ้กดิขึน้ในอตัราทีค่งที่

แลว้สถานการณ์ทีท่ดลองจะถกูนํามาใชส้าํหรบัพฤตกิรรมหน่ึงเท่านัน้ ขณะทีย่งัคงเกบ็ขอ้มลูเสน้ฐาน

จากพฤตกิรรมอื่นอยา่งต่อเน่ืองไปเรือ่ยๆ  พฤตกิรรมทีถ่กูนํามาใชก้บัเงือ่นไขการทดลองนัน้ถกูคาด

วา่จะเปลีย่นแปลงไป ขณะทีพ่ฤตกิรรมอื่นยงัคงอยูท่ีเ่สน้ฐาน เมือ่อตัราของพฤตกิรรมแรกเปลีย่นแปลง

ถงึระดบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้  เงือ่นไขกจ็ะถกูนํามาใชก้บัพฤตกิรรมทีส่อง  และต่อไปกเ็ป็นพฤตกิรรมทีส่าม

ตามลาํดบั จนกว่าพฤตกิรรมทัง้หมดจะไดร้บัการแกไ้ข (กุลยา ก่อสวุรรณ. 2540: 33) 

  ขัน้ตอนการวจิยัแบบหลายเสน้ฐานขา้มพฤตกิรรม มดีงัน้ี 

  2.1.1  เลอืกพฤตกิรรมเป้าหมาย  2 พฤตกิรรม พฤตกิรรมทัง้สองควรมี

ความสมัพนัธก์นัโดยธรรมชาต ิเช่นการรอ้งไห ้และการตบศรีษะตนเองของเดก็ออทสิตกิ 

  2.1.2  เลอืกวธิจีดักระทาํ 1 วธิ ี
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  2.1.3  บนัทกึขอ้มลูในช่วงเสน้ฐาน  ลกัษณะเดน่ประการหน่ึงของการวจิยั

แบบหลายเสน้ฐาน คอื การบนัทกึขอ้มลูในช่วงเสน้ฐาน  ผูว้จิยัจะตอ้งบนัทกึพฤตกิรรมตวัแปรตาม

ทุกตวัไปพรอ้มๆ  กนั และใชเ้กณฑว์ดัอนัเดยีวกนั  เช่น จาํนวนนาททีีเ่ดก็ตัง้ใจเรยีนจาํนวนขอ้ทีเ่ดก็

ทาํเลขโจทยป์ญัหาไดถู้กตอ้ง  รอ้ยละของพฤตกิรรมทีม่ใีจจดจอ่อยูก่บังาน  (on-task - bahavior) 

จนกระทัง่ไดข้อ้มลูทีค่งทีข่องพฤตกิรรมที ่1 

  2.1.4  เริม่ใหว้ธิกีารจดัการกระทาํสาํหรบัพฤตกิรรมที่  1 แต่มไิดใ้หว้ธิกีาร

จดักระทาํสาํหรบัพฤตกิรรมที ่2 แต่บนัทกึขอ้มลูสาํหรบัช่วงเสน้ฐานไปเรือ่ยๆ  สาํหรบัพฤตกิรรมที่  2 

และพฤตกิรรมต่อๆ  ไป จะเริม่ใหว้ธิกีารจดักระทาํสาํหรบัพฤติ กรรมที่ 2 กต่็อเมือ่พฤตกิรรมที่  1

เปลีย่นแปลงไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวก่้อนลงมอืทาํการทดลอง  หรอืขอ้มลูแสดงแนวโน้มไปใน

ทศิทางทีก่าํหนด อยา่งน้อย 3 ครัง้ตดิต่อกนั 

  2.1.5 ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบัขอ้ 4 สาํหรบัพฤตกิรรมที ่3 และ 4 ตามลาํดบั

จนกวา่จะครบทุกพฤตกิรรมทีก่าํหนดไว ้ 

  2.2 แบบหลายเสน้ฐานขา้มบุคคล (Multiple Baseline Design across Subjects) 

เป็นการศกึษาอทิธพิลของตวัแปรตน้ตวัเดยีวทีม่ต่ีอบุคคลสองคนหรอืมากกว่า  ซึง่แสดงพฤตกิรรมที่

เหมอืนกนั ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มเดยีวกนั  หลงัจากทีพ่ฤตกิรรมของแต่ละคนมอีตัราคงทีเ่ง ือ่นไข

การทดลองจะถกูนํามาใชก้บับุคคลเพยีงคนเดยีวขณะทีข่อ้มลูเสน้ฐานของคนอื่นๆ  ยงัคงรวบรวม

ต่อไป พฤตกิรรมของบุคคลทีถู่กทดลองควรจะเปลีย่นไปในขณะทีพ่ฤตกิรรมของบุคคลทีย่งัไมไ่ดท้าํ

การแกไ้ขไมค่วรจะเปลีย่นแปลง เมือ่พฤตกิรรมคงทีแ่ลว้เงือ่นไขจะถูกนํามาใชก้บับุคคลทีส่องจนกว่า

พฤตกิรรมของทุกคนไดร้บัการแกไ้ข จนครบ รปูแบบน้ีเป็นประโยชน์กบัพฤตกิรรมเป้าหมายทีเ่กดิขึน้

ในบุคคลหลายคน  (กุลยา ก่อสวุรรณ . 2540: 34; อา้งองิจาก Kazdin. 1980: 104-108; Tawney; & 

Gast. 1989: 226 -268) 

 2.3  แบบหลายเสน้ฐานขา้มสถานการณ์ (Multiple Baseline Design across Situations) 

เป็นการวดัเสน้ฐานพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่งคนเดยีวทีว่ดัพฤตกิรรมเดยีวในสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั เช่น เวลาทีต่่างกนัโดยปรบัทลีะสถานการณ์ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัหลงัจากเกบ็ขอ้มลู

เสน้ฐานคงทีใ่นแต่ละสถานการณ์  เงือ่นไขจะถกูนํามาใชก้บัสถานการณ์แรกขอ้มลูเสน้ฐ านสาํหรบั

สถานการณ์อื่นยงัถกูเกบ็รวบรวมต่อไป  เงือ่นไขการทดลองจะถกูนํามาใชก้บัแต่ละสถานการณ์

จนกระทัง่ทุกสถานการณ์ถกูวางเงือ่นไขจนหมด  ประสทิธภิาพของการแกไ้ขแสดงใหเ้หน็ต่อเมือ่

พฤตกิรรมไดม้กีารเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทีถ่กูวางเงือ่นไขเท่านัน้ (กุลยา  ก่อสุวรรณ. 2540: 33) 

 รปูแบบการวจิยัแบบหลายเสน้ฐานถกูนํามาใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมประยกุตโ์ดย

เบยีรว์ลูฟ์ และรสิลยี ์(กุลยา ก่อสวุรรณ. 2540: 30; อา้งองิจาก Bear, Wolf; & Risley. 1968; Tawney; & 

Dast. 1987: 9-15) รปูแบบน้ีไดถ้กูนํามาใชใ้นการศกึษาอยา่งกวา้งขวางและมคีวามเหมา ะสมกบั

การวจิยัประยกุต ์ดงัน้ี 
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 1. รปูแบบการวจิยัสามารถวดัประสทิธผิลของโปรแกรมได้ 

 2. ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งถอดถอนวธิกีารทดลอง (Treatment) ออกไป 

 3. เป็นวธิกีารวจิยัทีท่ ัง้ครแูละผูป้กครองทีจ่ะนําไปใช้ 

 ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Vaildity) 

 เพื่อทีจ่ะแสดงการค วบคมุทางการทดลองโดยใชร้ปูแบบการวจิยัแบบหลายเสน้ฐาน

ก่อนอื่นนกัวจิยัจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูเสน้ฐาน  (Baseline Data) ในเวลาเดยีวกนัทัง้  3 ขอ้มลู หรอื

มากกว่า (เช่น ระหวา่งพฤตกิรรม  ระหวา่งสถานการณ์  ระหว่างบุคคล ) เมือ่ขอ้มลูเสน้ฐานมรีะดบั

คงที ่จงึจะทาํการแกไ้ขหรอืทดลองกบัเสน้ฐานแรก โดยหลกัการแลว้การทดลองจะตอ้งทาํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงทนัทกีบัขอ้มลูแรก ในขณะทีข่อ้มลูของเสน้ฐานอื่นยงัคงที่ และเมือ่มกีารแสดงพฤตกิรรม

ตามเกณฑท์ีค่าดหวงัไว ้จงึจะเริม่การทดลองกบัขอ้มลูฐานเสน้ทีส่อง  และในทาํนองเดยีวกนัจะตอ้งมี

การเปลีย่นแปลงอยา่งรวด เรว็ในขณะทีข่อ้มลูเสน้ฐานทีย่งัไมไ่ดท้าํการทดลองยงัจาํนวนครัง้ทีต่อบ

ถกูครัง้ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง  กระบวนการกระทาํเช่นน้ีจนกระทัง่หมดเป้าหมาย  ในการประเมนิผล

จะตอ้งตระหนกัไวเ้สมอว่า  เมือ่ทาํการทดลองจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้  สว่นขอ้มลูฐานอื่นที่

ยงัไมท่าํการทดลองยังคงไมเ่ปลีย่นแปลงแนวทาง  (Guideline) ในการใชก้ารวจิยัแบบหลายเสน้ฐาน  

นกัวจิยัตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

 1. กําหนดเป้าหมายของผลลพัธ์ ก่อนทีจ่ะเริม่ทดลอง 

 2. จะทาํการทดลองต่อเมือ่ชุดขอ้มลูฐานอยูใ่นระดบัคงทีห่รอืมแีนวโน้มทีจ่ะคงที่  

 3. จะตอ้งทดลองกบัขอ้มลูเสน้ฐานใหมก่ต่็อเมือ่ขอ้มลูเสน้ฐานแรกบรรลุเกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ลว้ 

 4. จะตอ้ง 3 เสน้ฐานหรอืมากกวา่ 

 5. จะตอ้งแยกเสน้ฐานทีท่าํหน้าทีอ่สิระต่อกนัเพื่อหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้รว่มกนั  

 6.  จะตอ้งแยกพฤตกิรรมทีท่าํหน้าทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบจากการ

ทดลองทีไ่มค่งที ่(กุลยา ก่อสวุรรณ . 2540: 31-32; อา้งองิจาก Kazdin. 1980: 104-108; Tawney; & 

Gast. 1989: 226-268) 

 สรปุไดว้า่การวจิยัแบบกลุม่ตวัอยา่งเดีย่วมรีปูแบบการวจิยัทีม่พีืน้ฐานประกอบดว้ย    

2 สว่นสาํคญั  คอื  สว่นทีเ่ป็นเสน้ฐาน  (Baseline) และสว่นทีม่กีารทดลองหรอืจั ดกระทาํ

(Treatment/Intervention) ในการสรา้งการวจิยัแบบกลุม่ตวัอยา่งเดีย่ว  สามารถออกแบบการวจิยัได้

หลายรปูแบบ  เช่นการวจิยัแบบเสน้ฐานเดีย่วแบบ  A-B แบบ A-B-A แบบ A-B-A-B และการวจิยั

แบบหลายแบบเสน้ฐาน  (Multiple Baseline Designs) สาํหรบัรปูแบบทีใ่ชก้ารวจิยัในครัง้น้ี  คอืการ

วจิยัแบบหลายเสน้ฐานระหวา่งพฤตกิรรม (Multiple Baseline Design across Behaviors) 
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 5.2 วิธีดาํเนินการวิจยัแบบ A – B – A 

 วเิคราะหค์วามสามารถเดก็ในดา้นทีต่อ้งการศกึษา เพือ่ประเมนิผลหาความสามารถ

เบือ้งตน้ 

 1. กาํหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ 

 2. วเิคราะหก์จิกรรมทีต่อ้งการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเดก็ 

 3. จดัปจัจยัสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมของเดก็กบักจิกรรมทีต่อ้งการศกึษาสมัพนัธก์นั  

 4.ทาํการทดลอง 

 5. บนัทกึการทดลองโดยการบนัทกึการสงัเกต และการบนัทกึผลทีไ่ด้ 

 6. ทดสอบความสามารถในการแต่งกายของเดก็ภายหลงัการทดลอง 

 7. สรปุและนําเสนอผลการทดลองเป็นการบรรยายผลจากการสงัเกตตารางและกราฟ

โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิผลทีผู่ว้จิยักําหนดไว ้ (สมเกตุ  อุทธโยธา . 2539: 16-17; 

อา้งองิจาก Tawney; & Gast. 1984: 187-192) 

 

6. เอกสารเก่ียวกบัชดุกิจกรรม 

 6.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 

 วชิยั วงษ์ใหญ่ (2525: 185) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมเป็นระบบการผลติและการนําสือ่การ

เรยีนหลายๆ อยา่งมาสมัพนัธก์นั  และมคีุณค่าส่งเสรมิซึง่กนัและกนั  สือ่การเรยีนอยา่งหน่ึงอาจใช้

เพือ่การเรา้ความสนใจ  ในขณะทีอ่กีอยา่งหน่ึงใชเ้พื่ออธบิายขอ้เทจ็จรงิของเน้ือหาและอกีอยา่ง หน่ึง

อาจใชเ้พือ่ก่อใหเ้กดิการเสาะแสวงหาอนันําไปสูค่วามเขา้ใจลกึซึง้  และป้องกนัการเขา้ใจความหมาย

ผดิ สือ่การเรยีนเหลา่น้ีเรยีกอกีประการหน่ึงวา่  สือ่ประสมทีเ่รานํามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา  

เพือ่ช่วยใหก้ารเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 ความหมายของชุดกจิกรรมการสอนนัน้ ไดม้นีกัการศกึษาต่างประเทศใหค้วามหมาย

ของชุดกจิกรรมการสอนไวด้งัน้ี 

 ฮุสตนั และคนอื่น  ๆ (Houston; et al. 1972: 10-15) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ชุดกจิกรรม

เป็นชุดประสบการณ์ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หผู้เ้รยีนเพือ่บรรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 แคปเฟอร์ และแคปเฟอร์ (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3-10) ไดใ้หค้วามหมายของชุด

กจิกรรมเป็นรปูแบบการสือ่สารระหวา่งครแูละนกัเรยีน  ซึง่ประกอบดว้ยคาํแนะนําทีใ่หน้กัเรยีนไดท้าํ

กจิกรรมการเรยีนจนบรรลพุฤตกิรรมทีเ่ป็นผลของการเรยีนรู ้และรวบรวมเน้ือหาทีนํ่ามาสรา้งเป็นชุด

การเรยีนนัน้ไดม้าจากขอบขา่ยของความรูท้ีห่ลกัสตูรตอ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้  เน้ือหาจะตอ้งตรง

และชดัเจนทีจ่ะสื่อความหมายใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิพฤตกิรรมตามเป้าหมายของการเรยีน 

 ดวน  (Duan. 1973: 169) กล่าวถงึชุดกจิกรรมไวว้่า  ชุดกจิกรรม  คอื ชุดของวสัดุ

ทางการเรยีนซึง่รวบรวมไวอ้ยา่งมรีะเบยีบ ช่วยใหผู้เ้รยีนไดส้มัฤทธิผ์ลทางการเรยีนตามเป้าหมาย 
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 บราวน์ และคนอื่นๆ (Brown; et al. 1973: 338) ใหค้วามหมายไวว้า่ชุดกจิกรรมคอื  

ชุดของสือ่แบบประสมทีส่รา้งขึน้เพือ่ช่วยเหลอืครใูหส้ามารถสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในกลอ่งหรือ

ชุดกจิกรรมมกัจะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลาย ๆ อยา่ง  เช่น  ภาพโปรง่ใส  ฟิลม์สตรปิ  รปูภาพ  

โปสเตอร์ สไลด์ และแผนภมูิ บางชุดอาจประกอบดว้ยเอกสารเพยีงอยา่งเดยีวบางชุดอาจจะเป็น

โปรแกรมทีม่บีตัรคาํสัง่ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง 

 จากความหมายทีก่ลา่วมานัน้ สามารถสรปุความหมายข องชุดกจิกรรมการสอนไดว้า่ 

เป็นชุดของสือ่การสอนทีค่รสูรา้งขึน้โดยรวบรวมสือ่ไวห้ลากหลายชนิดเพือ่มุง่เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่

มปีระสทิธภิาพ โดยประกอบไปดว้ยสือ่การสอน แผนการดาํเนินกจิกรรม  นอกจากน้ีแลว้มผีูใ้ห้

ความหมายของชุดกจิกรรมไว ้อยา่งหลากหลายในประเทศไทยดงัน้ี 

 เพชรรตัดา เทพพทิกัษ์ (2545: 30) กล่าวว่า ชุดกจิกรรม คอื ชุดการเรยีน หรอืชุด  

การสอนนัน่เอง  ซึง่หมายถงึ สือ่การสอนทีค่รเูป็นผูส้รา้งประกอบดว้ยวสัดอุุปกรณ์หลายชนิด  และ

องคป์ระกอบอื่นเพื่อใหน้กัเรยีนศกึษาและประกอบปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง  เกดิการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองโดยครเูป็นผูแ้นะนําช่วยเหลอืและมกีารนําหลกัการทางจติวทิยามาใชใ้นการประกอบการเรยีน  

เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัความสาํเรจ็ 

 อารยี ์ทวลีาภ (2546: 32) ไดก้ล่าวถงึชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมว่า  เป็นสือ่การเรยีน

สาํเรจ็รปูทีป่ระกอบดว้ยสือ่หลายอยา่ง จดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุดทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง

ตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นชุด  เพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยพึง่ครนู้อยทีสุ่ดผูเ้รยีน

สามารถเรยีนไดอ้ยา่งอสิระตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ชุดการเรยีนนอกจากจะใชส้าํหรบัให้

ผูเ้รยีนศกึษาเป็นรายบุคคลแลว้ยงั ใชป้ระกอบการสอนแบบอื่น  เช่น ใชป้ระกอบการบรรยายหรอืใช้

สาํหรบัเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย 

 รุง่อรณุ เธยีรประกอบ (2549: 9) ใหค้วามหมายไวว้า่  ชุดกจิกรรม คอื การจดักจิกรรม

การเรยีนรูโ้ดยนําเอาสือ่  วสัดอุุปกรณ์และนวตักรรมต่างๆ  มาใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา  ลงมอืปฏบิตัดิว้ย

ตนเองแลว้ เกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยมคีรเูป็นผูใ้ห้  คาํแนะนํา

ช่วยเหลอืและส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

 จากความหมายของชุดการสอน ชุดกจิกรรม และชุดการเรยีนทีก่ลา่วมานัน้ สามารถ

สรปุไดว้า่ ชุดกจิกรรมการสอน  หมายถงึ วสัด ุอุปกรณ์ ตลอดจนโปรแกรมสาํเรจ็รปูทีจ่ดัทาํขึน้อยา่ง

หลากหลายเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการสอนของคร ูและเพือ่เพิม่ความสามารถในการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีนในเรือ่งต่าง ๆ ที ่ครผููส้อนมุง่พฒันา โดยครเูป็นผูส้อนทัง้รายบุคคล รายกลุม่และ มกีารนํา

หลกัการทางจติวทิยามาประยกุตใ์ชร้ว่มเพื่อใหน้กัเรยีนประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีน 
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 6.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 

 มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึ  ประเภทของชุดการสอน  ชุดการเรยีน หรอืชุดกจิกรรมที่

ช่วยใหผู้ส้รา้งไดต้ดัสนิใจวา่จะสรา้งชุดกจิกรรมในรปูแบบใด ไวห้ลายท่านดงัน้ี 

 กาญจนา เกยีรตปิระวตัิ (2524: 61) ไดจ้าํแนกประเภทของชุดกจิกรรมไว้  2 ประเภท 

คอื 

 1.  ชุดกจิกรรมสาํหรบักจิกรรมกลุม่  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง

โดยใชก้จิกรรมกลุ่ม  เช่น ในวธิกีารของศนูยก์ารเรยีน  (Learning Center) หรอืบทเรยีนโมดลูเมือ่

ออกแบบใหใ้ชก้จิกรรมกลุ่มเป็นวธิเีรยีน 

 2.  ชุดกจิกรรมรายบุคคลสง่เสรมิการเรยีนดว้ยตนเองตามลาํพงั  เพือ่พฒันาความ

รบัผดิชอบของผูเ้รยีนและความกา้วหน้าในการเรยีนตามความสามารถในเวลาทีแ่ตกต่างกนัผูเ้รยีน

สามารถทดสอบ เพื่อทราบผลความกา้วหน้าของตนเองไดทุ้กเวลา และตรวจคาํตอบไดท้นัท ี

 วชิยั วงษ์ใหญ่ (2525: 5) และไชยยศ เรอืงสวุรรณ  (2522: 152) ไดแ้บ่งชุดกจิกรรม

ออกเป็น 3 ประเภทสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 1.  ชุดกจิกรรมสาํหรบัการบรรยาย  หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า  ชุดกจิกรรมสาํหรบั

ครใูช้ คอื เป็นชุดกจิกรรมสาํหรบักาํหนดกจิกรรมและสือ่การเรยีนใหค้รใูชป้ระกอบคาํอธบิายเพือ่

เปลีย่นบทบาทการพดูของ ครใูหล้ดน้อยลง  และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนรว่มกจิกรรมการเรยีนมาก

ยิง่ขึน้ ชุดกจิกรรมการสอนน้ีจะมเีน้ือหาเพยีงหน่วยเดยีวและใชก้บันกัเรยีนทัง้ชัน้ 

 2.  ชุดกจิกรรมสาํหรบักจิกรรมแบบกลุม่  ชุดกจิกรรมน้ีมุง่เน้นทีต่วัผูเ้รยีนได้

ประกอบกจิกรรมรว่มกนั  และอาจจดัการเรยีนการ สอนในรปูศนูยก์ารเรยีน  ชุดกจิกรรมแบบกลุ่ม

ประกอบดว้ย ชุดกจิกรรมยอ่ยทีม่จีาํนวนเท่ากบัจาํนวนศนูยก์ารเรยีนทีแ่บ่งไวใ้นแต่ละหน่วยในแต่ละ

ศนูยท์ีม่สี ือ่การเรยีนหรอืบทเรยีนครบชุดตามจาํนวนผูเ้รยีนในศนูยก์จิกรรมนัน้  สือ่การเรยีนอาจจดั

อยูใ่นรปูของการเรยีนการสอนรายบุคคล  หรอืผูเ้รยีนทัง้ศนูยใ์ชร้ว่มกนักไ็ด้  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนจากชุด

กจิกรรมแบบกจิกรรมกลุม่ อาจจะตอ้งขอความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัไดเ้อง ในขณะทาํกจิกรรมการ

เรยีนหากมปีญัหาผูเ้รยีนสามารถซกัถามครไูดเ้สมอเมือ่จบการเรยีน  แต่ละศนูยแ์ลว้ผูเ้รยีนอาจจะ

สนใจการเรยีนเสรมิเพื่อเจา ะลกึถงึสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดจ้ากศูนยส์าํรองทีค่รจูดัเตรยีมไวเ้พื่อเป็นการไม่

เสยีเวลาทีจ่ะตอ้งรอคอยผูอ้ื่น 

 3.  ชุดกจิกรรมสาํหรบัรายบุคคล เป็นชุดกจิกรรมทีจ่ดัระบบขัน้ตอน เพือ่ใหผู้เ้รยีน

ใชเ้รยีนดว้ยตนเองตามลาํ  ดบัขัน้ความสามารถของแต่ละคน  เมือ่ศกึษาครบแลว้จะทาํการทด สอบ

ประเมนิผลความกา้วหน้า  และศกึษาชุดกจิกรรมชุดอื่นต่อไปตามลาํดบั  เมือ่มปีญัหาผูเ้รยีนจะ

ปรกึษากนัได้ ในระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อนพรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืทนัทใีนฐานะผูป้ระสานงาน  

หรอืผูช้ีแ้นะแนวทางการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนการสอนน้ี  จดัขึน้เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพกา รเรยีนรูข้อง

แต่ละบุคคลใหพ้ฒันาการเรยีนรูข้องตนเองไปจนเตม็สดุขดีความสามารถโดยไมต่อ้งเสยีเวลารอคอย

ผูอ้ื่น ชุดการเรยีนการสอนแบบน้ีบางครัง้เรยีกวา่บทเรยีน โมดลู 
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 จากการศกึษาประเภทของชุดกจิกรรม  ชุดการเรยีนการสอน  ทาํใหท้ราบไดว้า่  แบ่ง

ออกเป็นหลายประเภทดว้ยกนั  ซึง่ครแูละนกัเรยีนมบีทบาทแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท  ใน

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดย้ดึแนวการสรา้งชุดกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนเป็นผูศ้กึษาเน้ือหาดว้ยตนเองและปฏบิตัิ

กจิกรรมทีม่อียูใ่นชุดกจิกรรมรว่มกนั  โดยมคีรเูป็นผูด้แูลอยา่งใกลช้ดิ  และเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัิ

กจิกรรมในบางกจิกรรมรว่มกบันกัเรยีน 
 
  6.3 จิตวิทยาท่ีนํามาใช้ในชดุกิจกรรม 

 การสอนทีม่คีณุภาพประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการบลมู (Bloom. 1976: 115–124) 

 1.  การใหแ้นวทาง  คอื คาํอธบิายของครทูีท่าํใหน้กัเรยีนเขา้ใจชดัเจนวา่เมือ่เรยีน

เรือ่งนัน้ๆ แลว้จะตอ้งมคีวามสามารถอยา่งไร ตอ้งทาํอะไรบา้ง 

 2.  การมสีว่นรวมในกจิกรรมการเรยีน  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มใน

กจิกรรมการเรยีน 

 3.  การเสรมิแรง  ทัง้การเสรมิแรงภายนอก  เช่น สิง่ของการกล่าวชม  หรอืการ

เสรมิแรงภายในตวันกัเรยีนเอง เช่น ความอยากรูอ้ยากเหน็ ฯลฯ 

 4.  การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง จะตอ้งมกีารแจง้ผลการเรยีน

และขอ้บกพรอ่งใหน้กัเรยีนทราบ 

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2531: 119) กล่าวว่า มแีนวคดทางจติวทิยาในการสรา้งนวตักรรม  

ดงัน้ี 

 1.  เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2.  เพือ่ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 3.  มสีือ่การเรยีนใหม่ ๆ ทีช่่วยในการเรี ยนของนกัเรยีน  แทนการสอนของครู

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีนทีเ่ปลีย่นไปโดยเปลีย่นแปลงจากครเูป็นผูนํ้ากจิกรรมต่างๆ  เป็น

ผูเ้รยีนดาํเนินกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ 

 จะเหน็ไดว้า่ชุดกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนนัน้  ตอ้งยดึหลกัและดาํเนินงานตาม

หลกัจติวทิยา มุ่งใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสามารถจากงา่ยไปซบัซอ้นมากขึน้ตามลาํดบัประกอบ

กบัผูเ้รยีนสามารถรูถ้งึผลการกระทาํของตนเองอยูต่ลอดเวลา  เน้นผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิ

กจิกรรมชุดกจิกรรมจงึน่าทีจ่ะนํามาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนเพือ่ใหม้คีณุภาพมากขึน้ 

 

 6.4 โครงสร้างของชดุกิจกรรม 

 ทศินา แขมมณี  (2534: 10 -12) กลา่ววา่ชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรร มประกอบดว้ย

สว่นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  ชือ่กจิกรรม ประกอบดว้ย  หมายเลขกจิกรรม  ชือ่ของกจิกรรมและเน้ือหาของ

กจิกรรมนัน้ 
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 2.  คาํชีแ้จง เป็นสว่นทีอ่ธบิายความมุง่หมายหลกัของกจิกรรม  และลกัษณะของ

การจดักจิกรรมเพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมาย 

 3.  จดุมุง่หมาย  เป็นสว่นทีร่ะบุจดุมุง่หมายทีส่าํคญัของกจิกรรมนัน้แนวคดิเป็น

สว่นทีร่ะบุ เน้ือหา หรอืมโนทศัน์ของกจิกรรมนัน้ สว่นน้ีควรไดร้บัการยํา้และเน้นเป็นพเิศษ 

 4.  สือ่ เป็นสว่นทีร่ะบุถงึวสัดอุุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการดาํเนินกจิกรรม  เพื่อช่วยให้

ครทูราบวา่ตอ้งเตรยีมอะไรบา้ง 

 5.  เวลาทีใ่ชเ้ป็นสว่นทีร่ะบุจาํนวนเวลาโดยประมาณวา่กจิกรรมนัน้ควรใชเ้วลา

เพยีงใด 

 6.  ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุวธิกีารดาํเนินกจิกรรมเพือ่ให้

บรรลตุามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวว้ธิกีารจดักจิกรรมน้ีไดจ้ดัไวเ้ป็นขัน้ตอน 

 7.  ภาคผนวก ในสว่นน้ีคอืตวัอยา่งวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมและขอ้มลู

อื่นๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัครรูวมทัง้เฉลยแบบทดสอบ 

 ชลสตี ์จนัทาส ี2543: 50) ไดท้าํชุดกจิกรรมการตดัสนิใจทางวทิยาศาสตรม์ดีงัน้ี  

 1.  ชือ่กจิกรรม เป็นเรือ่งทีจ่ะศกึษาในชุดกจิกรรมนัน้ 

 2.  คาํชีแ้จง เป็นสว่นทีอ่ธบิายการใชชุ้ด เพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายทีว่างไว้ 

 3.  จดุประสงคข์องกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุเป้าหมายทีน่กัเรยีนตอ้งทาํใหบ้รรลผุล

เมือ่จบกจิกรรม 

 4.  เวลาทีใ่ช ้เป็นสว่นระบุเวลาในการเรยีนชุดกจิกรรมนัน้ 

 5.  สือ่ เป็นส่วนทีร่ะบุถงึวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรม 

 6.  เน้ือหา เป็นรายละเอยีดทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนทราบ 

 7.  สถานการณ์ เป็นสว่นทีร่าบุสถานการณ์ทีเ่ป็นการบรรยาย รปูภาพหรอืการทดลอง 

 8.  กจิกรรม เป็นสว่นทีใ่หน้กัเรยีนปฏบิตัทิีก่าํหนดไวใ้นชุดกจิกรรม 

 9.  คาํถามทา้ยกจิกรรม เป็นส่วนทีร่ะบุขอ้คาํถามหลงัการปฏบิตักิจิกรรม 

 10. คาํเฉลยกจิกรรม เป็นสว่นทีร่ะบุถงึคาํตอบในคาํถามทา้ยกจิกรรม 

 ดวน (Duan. 1973: 169) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไว้ 6 ประการคอื 

 1. จดุมุง่หมายและเน้ือหาทีต่อ้งเรยีน 

 2. บรรยายเน้ือหา 

 3. มจีดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม 

 4. มกีจิกรรมในการเรยีน 

 5. มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ 

 6. มเีครือ่งมอืวดัผลก่อนทีจ่ะเรยีนเครือ่งมอืวดัผลระหว่างเรยีนและเครือ่งมอืหลงัเรยีน 
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 คารด์าเรลลี ่(Cardarelli. 1973: 150) ไดก้าํหนดโครงสรา้งชุดกจิกรรมประกอบดว้ย 

 1. หวัขอ้ 

 2. หวัขอ้ยอ่ย 

 3. จดุมุง่หมายหรอืเหตุผล 

 4. จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม 

 5. การทดสอบก่อนเรยีน 

 6. กจิกรรมและการประเมนิตนเอง 

 7. การทดสอบยอ่ย 

 8. การทดสอบขัน้สดุทา้ย 

 จากทีก่ลา่วมาพอสรปุไดว้า่โครงสรา้งของชุดกจิกรรมประกอบไปดว้ยชือ่กจิกรรมคาํชีแ้จง  

จดุมุง่หมายในการทาํกจิกรรมซึง่เป็นสว่ นสาํคญัของชุดกจิกรรม  แนวทางการจดักจิกรรมตลอดจน

การวดัและประเมนิผลของกจิกรรม  

 

 6.5 ประโยชน์ของชดุกิจกรรม 

 สมจติ สวธนไพบลูย ์(2535: 39) ไดก้ล่าวถงึ ขอ้ดขีองชุดกจิกรรมดงัน้ี 

 1. ช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนดว้ยตนเองตามอตัภาพความสามารถของแต่ละคน 

 2. ช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนคร ู

 3. ใชส้อนซ่อมเสรมิใหน้กัเรยีนทีย่งัเรยีนไมท่นั 

 4. ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการอ่าน 

 5. ช่วยไมใ่หเ้กดิความเบือ่หน่ายจากการเรยีนทีค่รตูอ้งทบทวนซํา้ซาก  

 6. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนใหพ้รอ้มกนั 

 7. นกัเรยีนตอบผดิไมม่ผีูเ้ยาะเยย้ 

 8. นกัเรยีนไมต่อ้งคอยฟงัการสอนของครู 

 9. ช่วยลดภาระของครใูนการสอน 

 10. ช่วยประหยดัรายจา่ยอุปกรณ์ทีน่กัเรยีนจาํนวนมาก  

 11. ผูเ้รยีนจะเรยีนเมือ่ใดกไ็ดไ้มต่อ้งคอยฟงัผูส้อน 

 12. การเรยีนไมจ่าํกดัเวลาและสถานที่ 

 13. สง่เสรมิความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน 

 จากทีก่ลา่วมา พอสรปุไดว้า่ชุดกจิกรรมเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ

สามารถลดภาระของครใูนการสอนทัง้ยงัช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนครไูดเ้มือ่ม ี
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 6.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุดกิจกรรม 

 งานวิจยัในประเทศ 

 กติโิรจน์  ปณัฑรนนทกะ  (2551: 65) ไดศ้กึษา ผลของการใชชุ้ดกจิกรรมการสอน

คณติศาสตรด์ว้ยหมากรกุไทยทีม่ต่ีอทกัษะการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 4 อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย  กรงุเทพมหานครในภาคเรยีนที่  1 ปีการศกึษา 2551 ทีเ่ลน่

หมากรกุไทยไมเ่ป็นและสนใจสมคัรเขา้รว่มทาํกจิกรรมโดยใชชุ้ดกจิกรรมการสอนคณติศาสตรด์ว้ย

หมากรกุไทย พบวา่ ทกัษะการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัการ

ใชชุ้ดกจิกรรมการสอคณติศาสตรด์ว้ยหมากรกุไทยสงูกวา่ก่อนใช้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จนิตนา ศริธิญัญารตัน์ (2548: 64) ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพบวา่ 

 1.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใ ชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 2.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มคีวามสามารถ ในการสรา้งสิง่ประดษิฐท์างวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงู

กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จริเดช เหมอืนสมาน (2552: 58) การพฒันาชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากสือ่สิง่พมิพ ์

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัทองเพลง สาํนกังานเขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากสือ่สิง่พมิพม์ปีระสทิธภิาพ 80.03 / 85.50 

 2.  นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากสือ่สิ่งพมิพม์คีวามสามารถ

ในดา้นการคดิวเิคราะหห์ลงัการเรยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากสือ่สิง่พิ มพส์งูกว่าก่อน

การเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จากงานวจิยัเกีย่วกบัชุดกจิกรรมทีไ่ดค้น้ควา้มาพอสรปุไดว้า่ การใช้ ชุดกจิกรรม ในการ

จดัการเรยีนการสอนสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลการเรยีนและพฒันาการทีด่ขี ึน้ได ้
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 งานวิจยัต่างประเทศ 

 เน่ืองจากนกัการศึ กษาในต่างประเทศนัน้นิยมใชค้าํวา่ชุดการสอน  และชุดการเรยีน

มากกวา่ชุดกจิกรรม  ซึง่ต่างกม็คีวามหมายไปในทางเดยีวกนั  ดงันัน้ ในทีน้ี่จะขอกลา่วถงึงานวจิยัที่

เกีย่วกบัชุดการสอน งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัชุดการเรยีน และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัชุดกจิกรรมทีไ่ดม้นีกัการ

ศกึษาในต่างประเทศไดก้ล่าวถงึไว ้ดงัน้ี 

 มคีส์ (Meeks. 1972: 4296-4296-A) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งการเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบ

ใชชุ้ดการเรยีนกบัวธิสีอนแบบธรรมดา พบวา่ วธิสีอนโดยใชชุ้ดการเรยีนมปีระสทิธภิาพมากกวา่การ

สอนดว้ยวธิสีอนแบบธรรมดาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 และจากการสาํรวจความคดิเหน็

ของกลุ่มทดลอง พบวา่ ทุกคนมพีฒันาการทางเจตคตทิีด่ต่ีอการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนเพิม่ขึน้หลงั

การทดลองอยา่งมนียัสาํคญั จงึสรปุไดว้่า การสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนดกีวา่การสอนแบบธรรมดา 

 บรอวเ์ลย ์(Brawley. 1975: 4280-A) ไดท้าํการศกึษาประสทิธภิาพของการใชชุ้ดการสอน

แบบสื่อประสมสอนเรือ่งการบอกเวลากบัเดก็ทีเ่รยีนชา้  กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มเดก็ทีเ่รยีนชา้  

โดยใชแ้บบทดสอบ  Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary Level มา

ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลองทีใ่ชชุ้ดการสอนบอกเวลาต่อเน่ื องของบรอวเ์ลย ์

(Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มผีลการเรยีนดกีว่ากลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดใ้ช้

ชุดการสอน 

 จากงานวจิยัเกีย่วกบัชุดการสอนทีไ่ดค้น้ควา้มาพบวา่การใชชุ้ดการสอนในการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนนัน้สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลการเรยีนและพฒันาการทีด่ขี ึน้ได ้
 



บทท่ี 3  

วิธีการดาํเนินวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเพือ่การศกึษาคน้ควา้เรือ่ง การพฒันาความสามารถการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยใชชุ้ดกจิกรรมการสอนการ  

แต่งกายมขีัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 3.  ขัน้ตอนการสรา้งและการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 

 4.  แบบแผนการทดลอง 

 5.  วธิดีาํเนินการทดลอง  

 6.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นนกัเรยีนอายรุะหวา่ ง 6 – 10 ปีทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู 

จาํนวน 40 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็นนกัเรยีนอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปีทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาระดบัเรยีนไดท้ีม่รีะดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 ทีม่พีฒันาการทกัษะการช่วยเหลอืตนเองดา้น

การแต่งกายลา่ชา้ ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู ตาํบลทบั

ตเีหลก็ อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ีภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 โดยวธิเีลอืก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12 คนโดยมวีธิเีลอืกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1.  ประเมนิความสามารถพืน้ฐานการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของนกัเรยีนทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา ทัง้ 40 คน 

 2.  เรยีงลาํดบัคะแนนผลการประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย

จากคะแนนมากไปหาน้อย   

 3.  คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย

จากน้อยทีส่ดุขึน้ไป 12 อนัดบั เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองม ี2  ชุดคอื 

 1. ชุดกจิกรรมการแต่งกาย  24  กจิกรรม 

 2. แบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกาย 

 

ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 1.  ชุดกจิกรรมการแต่งกาย 24 กจิกรรม มขี ัน้ตอนในการสรา้งและการตรวจคณุภาพ 

ตามทีผู่ว้จิยัไดค้าํนึงถงึกลุ่ มตวัอยา่งเป็นหลกั โดยพยายามสรา้งกจิกรรมใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั

วฒุภิาวะ  ระดบัความรู ้ความสามารถและความสนใจของเดก็เป็นสาํคญั ดงัน้ี 

  1.1  ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํชุดกจิกรรมการแต่งกายโดยนํา

หลกัการวเิคราะหง์านมาใชใ้นการสรา้งชุดกจิกรรมการแต่งกายจาํนวน 24 ชุดกจิกรรม  

  1.2  นําชุดกจิกรรมการแต่งกายไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์และความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา จาํนวน 3 ท่านโดยการหาคา่ IOC ของ

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน คอื 

 อาจารยป์ระพมิพพ์งษ ์ วฒันะรตัน์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาพเิศษ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 อาจารยน์าถศจ ี   สงคอ์นิทร ์ คร ู คศ. 2  ชาํนาญการพเิศษ 

        โรงเรยีนอนุบาลสพุรรณบุรี 

 อาจารยอ์จัจมิา  ศริพิบิรูยผ์ล  นกัวชิาการจติวทิยาคลนิิคปฏบิตักิาร 

        สถาบนัราชานุกลู  

 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและค วามเทีย่งตรงของเน้ือหา  ความสอดคลอ้งในการดาํเนิน

กจิกรรมและสือ่การเรยีนการสอนแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงัต่อไปน้ี 

   1.2.1  เสือ้ กางเกง หรอืกระโปรง ทีต่ดิกบัแป้น ควรทาํใหส้ามารถดงึออกจากแป้น

ไดเ้พื่อทีน่กัเรยีนสามารถสอดแขน ขา เขา้ไปในเสือ้ กางเกงหรอืกระโปรงได ้

   1.2.2 รปูแบบของเกมการศกึษาการเรยีงลาํดบัขัน้ตอนการสวมเสือ้ กางเกง หรอื

กระโปรง ควรเปลีย่นจากการใชเ้ทปกาว และกระดาษลกูฟูก เป็นกระเป๋าผนงัใชร้ปูแบบการสอดเพื่อ

เรยีงลาํดบัแทน  และรปูแบบของภาพควรเป็นรปูทรงทีน่่าสนใจ เช่น รปูดอกไม ้กอ้นเมฆ แทน   

   1.2.3 ขนาดของสือ่การสอนควรมขีนาดทีเ่ลก็ พอเหมาะ  สามารถพบัเกบ็ไดเ้พือ่

ความสะดวกในการ เคลือ่นยา้ย ไปสอนไดทุ้กที่  จากการวเิคราะห์ ผลการประเมนิไดค้า่ IOC ของ

ผูเ้ชีย่วชาญอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  
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  1.3  ทาํการปรบัปรงุแกไ้ข แผนการจดักจิกรรมตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

  1.4  นําชุดกจิกรรมทีท่าํการปรบัปรงุตามผูเ้ชีย่วชาญไป try - out กบันกัเรยีนทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาของโรงเรยีนลพบุรปีญัญานุกลู จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธิี เลอืกแบบเจาะจง 

คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการแต่งกายลา่ชา้ 

  1.5  นําผลจากการ try – out มาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

   1.5.1 การเรยีงลาํดบัการนําเสนอสือ่ใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้ดก็มคีวามสนใจในเน้ือหาที่

สอน มากกวา่สนใจสือ่เพราะเดก็ชอบทีจ่ะเลน่สือ่มากกวา่  

   1.5.2 สื่อเกมการศกึษาควรทาํใหแ้ขง็แรงมากขึน้ เมือ่ใชจ้รงิแลว้ เดก็ดงึแรงทาํให้

เทปกาวหลุด  

  1.6 นําชุดกจิกรรมการแต่งกายทัง้ 24 ชุด ไปทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็น

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ชัน้อนุบาล ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553  ของโรงเรยีน

สพุรรณบุรปีญัญานุกลู  จาํนวน 12 คน 

 2.  แบบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย มขี ัน้ตอนในก ารสรา้ง

และตรวจคณุภาพ ดงัน้ี 

  2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมนิความสามารถการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายโดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์าน 

  2.2 สรา้งแบบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายเป็นแบบ

รายการทีม่รีะดบัการปฏบิตั ิ3 ระดบัคอื ปฏบิตัไิด ้ปฏบิตัไิดบ้า้ง และปฏบิตัไิมไ่ด ้ โดย หากทาํไดใ้ห้

น้ําหนกัคะแนน เท่ากบั 2 คะแนน หากทาํไดบ้า้งใหน้ํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน  หากทาํไมไ่ด้

ใหน้ํ้าหนกัคะแนน เท่ากบั 0 คะแนน โดยแยกแบบประเมนิ แต่ละเพศเป็น 2 รายการ คอื การสวม

เสือ้ผ่าหน้ามกีระดุม และ  การสวมกางเกงมซีปิและตะขอ หรอืการสวมกระโปรงมซีปิและตะขอ   

เครือ่งแต่งกายแต่ละชิน้มรีายการทีต่อ้งประเมนิ 12 รายการ แต่ละเพศจงึมรีายการทีต่อ้งประเมนิ  

24 รายการ 

 เกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการแต่งกาย ของคะแนนเตม็ 48 เป็นดงัน้ี 

 38.4 คะแนนขึน้ไป  หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดมีาก 

 33.6 – 38.3  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดี 

 28.8 – 33.5  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัปานกลาง 

 24.0 – 28.7  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัพอใช้ 

 ตํ่ากวา่ 23.9 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

 

 เกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการแต่งกายเป็นรายพฤตกิรรม ของคะแนนเตม็  2 

เป็นดงัน้ี 
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 1.6 คะแนนขึน้ไป หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดมีาก 

 1.4 – 1.5  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดี 

 1.2 – 1.3  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัปานกลาง 

     1.0 – 1.1  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัพอใช ้

 ตํ่ากวา่ 0.9 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

  2.3  นําแบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายทีไ่ด ้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ ี

ประสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา จาํนวน   

3 ท่าน และหาคา่  IOC  ของผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน คอื  

 ผศ. สมเกตุ  อุทธโยธา อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศกึษาพเิศษ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  

 อาจารยว์ราภรณ์  เมฆขาว คร ู คศ. 2  ชาํนาญการ 

        โรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู 

 อาจารยข์วญัใจ  สนัตกุิล นกัวชิาการการศกึษาพเิศษ ชาํนาญการ 

        สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร 

        จงัหวดัเชยีงใหม ่

 เพือ่หาขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ข ในเรือ่งของ การใชภ้าษาใหช้ดัเจน การแบ่ง

เกณฑก์ําหนดพฤตกิรรมในแต่ละเกณฑ ์จนสามารถใชง้านได ้ ผลการประเมนิไดค้า่ IOC อยูร่ะหวา่ง  

0.67 – 1.00   

  2.4  นําแบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายทีไ่ดร้บัจากผูเ้ชีย่วชาญไปปรบัปรงุ

นําไปทาํการ try - out กบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาของโรงเรยีนลพบุรปีญัญานุกลู 

จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธิสีุม่แบบเจาะจง คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการแต่งกายลา่ชา้ 

  2.5  นําผลจากการ try – out มาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

    2.5.1  ควรมกีารสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ก่อนการประเมนิเพราะเดก็จะไมใ่ห้

ความรว่มมอืในกจิกรรมเน่ืองจากเดก็ไมคุ่น้เคยกบัผูว้จิยัจะทาํใหไ้มไ่ดผ้ลการประเมนิทีแ่ทจ้รงิ 

  2.6  จดัเตรยีมแบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายเพื่อใชจ้รงิ 

 

แบบแผนการทดลอง 

 ในการดาํเนินการทดลองครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลอง Single Subject Research 

Design แบบ  A-B-A Design ซึง่ไดแ้บ่งระยะการทดลองเป็น 3 ช่วง คอื 

 1.  ช่วงเสน้ฐาน (Baseline หรอื A  ตวัแรก) เป็นระยะทีม่กีารบนัทกึขอ้มลูทาํก ารสงัเกต

พฤตกิรรมโดยยงัไมม่กีารจดักระทาํ  และมกีารประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายโดยใชแ้บบ

ประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายทีจ่ดัทาํขึน้ 
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 2.  ช่วงการจดักระทาํ  (Treatment หรอื B) เป็นระยะทีผู่ว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองผูว้จิยั

เริม่ทาํการสอนโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกา ย ซึง่ทาํใหเ้ราทราบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรม

เป้าหมายเปลีย่นแปลงไปหรอืไมเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเสน้ฐานจากการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  

ตามแผนการจดักจิกรรมและทาํการสงัเกตพรอ้มบนัทกึพฤตกิรรม เมือ่นกัเรยีนทาํพฤตกิรรมทัง้หมด

แลว้ จงึเริม่ในช่วงงดการจดักระทาํ 

 3.  ช่วงงดการจดักระทาํ (Evaluation หรอื A ตวัหลงั) ซึง่มจีดุมุง่หมายเพื่อตดิตามผลจาก

การสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย โดยทีผู่ว้จิยัหยดุสอน  แต่ยงับนัทกึขอ้มลู  เหมอืนกบัทีอ่ยูใ่น

ระยะเสน้ฐานแรก  (A 

 

ตวัแรก) มกีารประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายโดยใชแ้บบประเมนิที่

จดัทาํขึน้ 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ในการทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งมผีูช่้วยในการวจิยั  จงึไดจ้ดัหาผูช่้วยการวจิยั จาํนวน 

4 คน เพือ่ความเหมาะสมในการจดักจิกรรม โดยใหผู้ช่้วยวจิยั 1 คน ต่อ เดก็ 3 คน มหีน้าทีใ่นการ

ควบคุม ดแูลความปลอดภยัของนกัเรยีนและใหแ้รงเสรมิแก่นกัเรยีนระหวา่งการฝึก โดยไมม่กีารสอน

หรอืชีแ้นะการฝึกซึง่มวีธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใชผ้ลการประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง

ดา้นการแต่งกายจากการใชแ้บบประเมนิความสามา รถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่ งกายเป็น

คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ปรากฏผลวา่นกัเรยีนทัง้ 40 คนมคีะแนนความสามารถดา้นการ

แต่งกายอยูใ่นระดบั ตอ้งปรบัปรงุ จงึคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนน้อยสดุจากทา้ยมา 12 คน เป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  ดาํเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย ทัง้ 24 ชุด ทีผู่ว้จิยัจดัทาํขึน้ ดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1  นําเขา้สูบ่ทเรยีน สรา้งบรรยากาศในการเรยีน 

  ขัน้ที ่2  ขัน้สอน ผูว้จิยัสอนขัน้ตอน ใหน้กัเรยีนดแูละปฏบิตัติามขัน้ตอน 

  ขัน้ที ่3  นกัเรยีนฝึกปฏบิตัติามแผนการจดักจิกรรม ซึง่มผีูช่้วยผูว้จิยัช่วยดแูลโดยมี

ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยัทัง้หมด  8 สปัดาห์  / สปัดาหล์ะ 3 วนั  คอืวนั จนัทร ์พุธ และศุกร์  

วนัละ 40 นาท ี

 3. เมือ่ดาํเนินการทดลองครบทัง้หมดแลว้ นําแบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกายมาประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็  

(Posttest) 

 4.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมินความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายมา

สรปุวเิคราะห์ 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู     

 1.  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

  สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืดว้ยความเทีย่งตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79) 

 

           
N
RIOC ∑

=  

 

  เมือ่    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมนิกบัจดุประสงค์ 

         ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญ 

      ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

    N แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 2. สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  2.1 หาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา 

สายยศ. 2538: 73) 

 

    Ν
Χ∑

=Χ  

 

  เมือ่    Χ     แทน  คา่เฉลีย่ 

     ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 2.2 หาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคาํนวณจากสตูร 

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79) 

                                        

              

 

  

  เมือ่   S   แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

     N   แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

     Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  Σ x 2  แทน   ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนแต่ละคนยกกําลงัสอง 
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 3.  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมติุฐาน 

  3.1 สถติทิีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลงัทดลองโดยใช้ 

คา่ t-test สาํหรบั Dependent Samples โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 104) 

 

       

 

 

 

  เมือ่   t   แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 

     D   แทน  ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

     N   แทน  จาํนวนคูข่องคะแนน 

     D∑  แทน  ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนระหวา่ง 

         ก่อนและหลงัการทดลอง 

      
2D∑   แทน  ผลรวมของกําลงัสองของผลต่างของคะแนน 

         ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 

 

  

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 เพือ่ใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลู  และการแปลความหมายจากการวเิคราะหข์อ้มลูในการทดลอง

เป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยักาํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 

  N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ทดลอง 

 Χ   แทน  คา่เฉลีย่  (Mean) 

  S  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 D   แทน  ค่าเฉลีย่ของผลต่างของคะแนน 

 SD  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน 

 t   แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 p  แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถติ ิ 

 **  แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัดาํเนินการ เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูในการทดลองตามลาํดบั ดงัน้ี   

 1. ความสามารถในการช่วยเหลอื ตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญา ทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 2. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัมคีวามมุง่หมายในการวจิยัเพือ่ เปรยีบเทยีบและศกึษา

ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา   

ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏในตาราง

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญา ทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 
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  1.1  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญา ทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายจาํแนกเป็นรายบุคคล 

 

ตาราง 2 ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง  

 ทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายจาํแนกเป็นรายบุคคล 

 

นกัเรยีนคน

ที ่

ความสามารถดา้นการแต่งกายก่อนการ

ทดลอง 

ความสามารถดา้นการแต่งกายหลงัการ

ทดลอง 

คะแนน ระดบัความสามารถ คะแนน ระดบัความสามารถ 

1 7 ตอ้งปรบัปรงุ 46 ดมีาก 

2 8 ตอ้งปรบัปรงุ 47 ดมีาก 

3 7 ตอ้งปรบัปรงุ 47 ดมีาก 

4 8 ตอ้งปรบัปรงุ 47 ดมีาก 

5 7 ตอ้งปรบัปรงุ 47 ดมีาก 

6 7 ตอ้งปรบัปรงุ 48 ดมีาก 

7 7 ตอ้งปรบัปรงุ 48 ดมีาก 

8 8 ตอ้งปรบัปรุง 47 ดมีาก 

9 8 ตอ้งปรบัปรงุ 48 ดมีาก 

10 9 ตอ้งปรบัปรงุ 48 ดมีาก 

11 8 ตอ้งปรบัปรงุ 45 ดมีาก 

12 8 ตอ้งปรบัปรงุ 48 ดมีาก 

รวมเฉลีย่ 7.67 ตอ้งปรบัปรงุ 47.17 ดมีาก 

 

 จากตาราง  2 แสดงว่า ก่อนการฝึกการแต่งการโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย เดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทาง สตปิญัญามคีวามสามารถในการแต่งกายโดยรวมอยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุและ

พบวา่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทุกคนมคีวามสามารถ ในการแต่งกายอยูใ่นระดบั ตอ้ง

ปรบัปรงุ 

 หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการการแต่งกาย เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถ

ในการแต่งกายโดยรวมอยูใ่นร ะดบัดมีาก และพบว่าเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทุกคนมี

ความสามารถในการแต่งกายอยูใ่นระดบัดมีาก 

  1.2 ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย การสวมเสือ้ผา่หน้ามี

กระดุมของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่ง

กายจาํแนกตามรายละเอยีดพฤตกิรรม 
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ตาราง 3 ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายการสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดมุของเดก็ 

 ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายจาํแนก 

 ตามรายละเอยีดพฤตกิรรม 
 

ลาํดบั

ที ่

รายละเอยีดพฤตกิรรม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

1 หยบิเสือ้ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยเสือ้

ไมก่ลบัดา้น 1.00 0.00 

พอใช ้

2.00 0.00 

ดมีาก 

2 มอืขา้งหน่ึงจบัคอเสือ้ 1.00 0.00 พอใช ้ 2.00 0.00 ดมีาก 

3 สอดแขนขา้งหน่ึงใสแ่ขนเสือ้ 1.00 0.00 พอใช ้ 2.00 0.00 ดมีาก 

4 มอือกีขา้งดงึไหลเ่สือ้ทีข่ ึน้คลมุบ่า 

0.75 0.45 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

5 เลือ่นมอืขา้งทีใ่สแ่ขนเสือ้แลว้มาดงึ

ตวัเสือ้ขึน้คลมุไหล ่ 0.25 0.45 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

6 สอดแขนดา้นทีเ่หลอืใสแขนเสือ้ 

0.08 0.29 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

7 มอืทัง้สองขา้งจบัสาบเสือ้ดงึเขา้ชดิ

กนักลางลาํตวัจดัความเรยีบรอ้ย

ชายเสือ้ตรงกนั 0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 

2.00 0.00 

ดมีาก 

8 มอืขา้งหน่ึงจบักระดุม  

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

9 มอือกีขา้งจบัสาบเสือ้บรเิวณรงัดุม

ใหต้รงกนั 0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

10 สอดกระดุมใส่ในรงัดุม 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

11 ดงึกระดุมออกจากรงัดุม 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 1.83 0.39 

ดมีาก 

12 สวมเสือ้ตดิกระดุมไดเ้รยีบรอ้ย 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 1.58 0.51 

ด ี

รวมเฉล่ีย 0.34 0.06 ตอ้ง

ปรบัปรงุ 

1.95 0.07 ดมีาก 
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  จากตาราง 3 แสดงวา่ก่อนการฝึกดว้ยชุดกจิกรรมการแต่งกายความสามารถ ในการสวม

เสือ้ผ่าหน้าและมกีระดุมของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยรวมอยูใ่นระดบั ตอ้งปรบัปรงุ 

พฤตกิรรมการจบัเสือ้ดงึเขา้ชดิกนั จบักระดมุ สอดกระดุ มใส่ในรงัดุม การดงึกระดุมออกจากรงัดุม 

ซึง่เป็นพฤตกิรรมในการตดิกระดุมเสือ้เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้ต่มบีางพฤตกิรรม เดก็สามารถทาํได้

บา้ง การจบัตวัเสือ้ สอดแขนใส่เสือ้ เลื่อนมอืดงึตวัเสือ้เขา้หาลาํตวั   

 หลงัการฝึกดว้ยชุดกจิกรรมการแต่งกาย ความสามารถ โดยรวมในการสวมเสือ้ผา่หน้าและ

มกีระดุมของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาอ ยูใ่นระดบัดมีากยกเวน้การสวมเสือ้ตดิกระดุมได้

เรยีบรอ้ยทีเ่ดก็ปฏบิตัไิดใ้นระดบัดี  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของเสือ้ เป็น

พฤตกิรรมทีต่อ้งใชเ้วล าฝึกฝนอกีคอ่นขา้งมาก  คอื เดก็สามารถตดิกระดุมได ้แต่อาจจะไมถู่กคู่ 

สลบักนัไปมาบา้ง เป็นตน้ 

  1.3  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย การสวมกางเกง / กระโปรง

ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย

จาํแนกตามรายละเอยีดพฤตกิรรม ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายการสวมกางเกง / กระโปรงของเดก็ 

 ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายจาํแนก 

 ตามรายละเอยีดพฤตกิรรม 

 

 

ลาํดบั

ที ่

รายละเอยีดพฤตกิรรม กอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

1 หยบิกางเกง/กระโปรงตรวจดคูวาม

เรยีบรอ้ยตวัซปิอยูด่า้นหน้า ไมก่ลบัดา้น 1.00 0.00 

 

พอใช ้ 2.00 0.00 

ดมีาก 

2 สอดขาทัง้สองขา้งใสใ่นกางเกง/กระโปรง 1.00 0.00 พอใช ้ 2.00 0.00 ดมีาก 

3 ดงึกางเกง/กระโปรงขึน้ถงึหวัเขา่ 

0.83 0.39 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

4 ลกุขึน้ยนื 

0.75 0.45 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

5 ดงึกางเกง/กระโปรงขึน้ถงึเอว 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั

ที ่

รายละเอยีดพฤตกิรรม กอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

Χ  S ระดบัของ

ความ 

สามารถ 

6 มอืขา้งหนึ่งจบัตะขอตวัผู ้

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

7 มอืขา้งทีเ่หลอืจบัตะขอตวัเมยี 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

8 จบัตะขอทัง้สองชิน้เกีย่วเขา้หากนั 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

9 มอืขา้งหนึ่งจบัทีห่วัซปิกางเกง/กระโปรง 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

10 มอืขา้งหนึ่งจบัทีต่วักางเกง/กระโปรง 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 2.00 0.00 

ดมีาก 

11 ดงึซปิขึน้จนสดุตวัซปิ 

0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 1.92 0.29 

ดมีาก 

12 สวมกางเกง/กระโปรงมซีปิและตะขอได้

เรยีบรอ้ย 0.00 0.00 

ตอ้ง

ปรบัปรงุ 1.83 0.39 

ดมีาก 

รวมเฉลีย่ 0.30 0.04 ตอ้ง

ปรบัปรงุ 

1.98 0.04 ดีมาก 

 

 จากตาราง 4 แสดงวา่ก่อนการฝึกดว้ยชุดกจิกรรมก ารแต่งกายนัน้เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญามคีวามสามารถดา้นการแต่งกายโดยรวมอยู่ในระดบั ตอ้งปรบัปรงุ  พฤตกิรรม การจบั

ตะขอ การเกีย่วตะขอเขา้หากนั การรดูซปิ และเดก็มคีวามสามารถอยูใ่นระดบั พอใช ้พฤตกิรรมการ

จบักางเกง / กระโปรง สวมกางเกง / กระโปรง 

 หลงัการฝึกดว้ยชุดกจิกรรมการแต่งกาย ความสามารถ โดยในการสวมกางเกง / กระโปรง

ของนกัเรยีน โดยรวม อยูใ่นระดบัดมีากและเดก็สามารถปฏบิตัไิดใ้นระดบัดมีากในทุกรายละเอยีด

พฤตกิรรม 

 

 

 

 



 56 

 2.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของ

เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 

ตาราง 5 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 

ความสามารถดา้นการแต่งกาย Χ  S D  SD t p 

การสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดมุ       

     ก่อนการฝึก 4.08 0.67 19.33 1.15 58.00 .000 
**
 

     หลงัการฝึก 23.41 0.79     

การสวมกางเกง / กระโปรง       

     ก่อนการฝึก 3.58 0.51 20.16 0.72 97.33 .000 
**
 

     หลงัการฝึก 23.75 0.45     

รวม       

     ก่อนการฝึก 7.67 0.65 39.50 1.09 125.86 .000 
**
 

     หลงัการฝึก 47.17 0.94     

     

 จากตาราง 5 หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายทาํใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามี

ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายโดยรวมสงูกวา่ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมการ แต่งกาย

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถในการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย การสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดมุ การสวมกางเกง / กระโปรงมซีปิและ

ตะขอ หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายสงูกวา่ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 

 
 



บทท่ี 5 

สรปุอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาถงึความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็

ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีไ่ดร้บัการทดลองโดยใชชุ้ดฝึกกจิกรรมการแต่งกาย สรปุ อภปิรายผล 

และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายดงัน้ี   

 1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญา ทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาก่อนและหลงัการฝึกโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  

 

สมมติุฐานในการวิจยั   
 เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนไดใ้ชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายมี

ความสามารถดา้นการแต่งกายเพิม่ขึน้ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการสอนและพฒั นาเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาของครผููส้อน หรอืบุคลากรผูเ้กีย่วขอ้ง ในการพฒันาความสามารถของเดก็ในการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 

ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 ในการศกึษาคน้ควา้ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 

             1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา  คอื นกัเรยีนอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู 

   1.2  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา  เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั

เรยีนได ้มรีะดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 อายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทีม่พีฒันาการทกัษะการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกายลา่ชา้ ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาล ของโรงเรยีนสุพรรณบุรปีญัญานุกูล  

ตาํบลทบัตเีหลก็ อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุร ีภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2553 โดยวธิี

เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12  คน 

   



 58 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองม ี2  ชุดคอื 

 1. ชุดกจิกรรมการแต่งกาย  24  กจิกรรม 

 2. แบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกาย 

 

ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 1.  ชุดกจิกรรมการแต่งกาย 24 กจิกรรม มขี ัน้ตอนในการสรา้งและการตรวจคณุภาพ 

ตามทีผู่ว้จิยัไดค้าํนึงถงึกลุม่ตวัอยา่งเป็นหลกั โดยพยายามสรา้งกจิกรรมใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั

วฒุภิาวะ  ระดบัความรู ้ความสามารถและความสนใจของเดก็เป็นสาํคญั ดงัน้ี 

  1.1  ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํชุดกจิกรรมการแต่งกายโดยนํา

หลกัการวเิคราะหง์านมาใชใ้นการสรา้งชุดกจิกรรมการแต่งกายจาํนวน 24 ชุดกจิกรรม  

  1.2 นําชุดกจิกรรมการแต่งกายไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์และความ รูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา จาํนวน 3 คนโดยการหาคา่ IOC ของ

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 คน เพือ่ตรวจสอบคณุภาพและความเทีย่งตรงของเน้ือหา  ความสอดคลอ้งในการ

ดาํเนินกจิกรรมและสือ่การเรยีนการสอนแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงัต่อไปน้ี 

    1.2.1  เสือ้ กางเกง หรอืกระโปรง ทีต่ดิกบัแป้น ควรทาํใหส้ามารถดงึออกจากแป้น

ไดเ้พื่อทีน่กัเรยีนสามารถสอดแขน ขา เขา้ไปในเสือ้ กางเกงหรอืกระโปรงได ้

    1.2.2  รปูแบบของเกมการศกึษาการเรยีงลาํดบัขัน้ตอนการสวมเสือ้ กางเกง หรอื

กระโปรง ควรเปลีย่นจากการใชต้นีตุ๊กแก และก ระดาษลกูฟูก เป็นกระเป๋าผนงัใชร้ปูแบบการสอด

เพือ่เรยีงลาํดบัแทน  และรปูแบบของภาพควรเป็นรปูทรงทีน่่าสนใจ เช่น รปูดอกไม ้กอ้นเมฆ แทน   

    1.2.3  ขนาดของสือ่การสอนควรมขีนาดทีเ่ลก็ พอเหมาะ สามารถพบัเกบ็ไดเ้พือ่

ความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยไปสอนไดทุ้กที ่จากการวเิครา ะหผ์ลการประเมนิไดค้า่ IOC ของ

ผูเ้ชีย่วชาญอยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1.00  

  1.3  ทาํการปรบัปรงุแกไ้ข แผนการจดักจิกรรมตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

  1.4  นําชุดกจิกรรมทีท่าํการปรบัปรงุตามผูเ้ชีย่วชาญไป try - out กบันกัเรยีนทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาของโรงเรยีนลพบุรปีญั ญานุกลู จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธิี เลอืกแบบเจาะจง 

คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการแต่งกายลา่ชา้ 

  1.5  นําผลจากการ try – out มาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ 

  1.4  นําชุดกจิกรรมการแต่งกายทัง้ 24 ชุด ไปทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็น

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ชัน้อนุบาล ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีน

สพุรรณบุรปีญัญานุกลู จาํนวน 12 คน 
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 2.  แบบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย  มขีัน้ตอนในการสรา้ง

และตรวจคณุภาพ ดงัน้ี 

  2.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมนิ ความสามารถการ

ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายโดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์าน 

  2.2  สรา้งแบบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายเป็นแบบ

รายการทีม่รีะดบัการปฏบิตั ิ 3 ระดบัคอื ปฏบิตัไิด ้ปฏบิตัไิดบ้า้ง และปฏบิตัไิมไ่ด ้ โดยหากทาํไดใ้ห้

น้ําหนกัคะแนน เท่ากบั 2 คะแนน หากทาํไดบ้า้งใหน้ํ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน หากทาํไมไ่ด้

ใหน้ํ้าหนกัคะแนน เท่ากบั 0 คะแนน โดยแยกแบบประเมนิแต่ละเพศเป็น 2 รายการ คอื การสวม

เสือ้ผ่าหน้ามกีระดุม และ การสวมกางเกงมซีปิและตะขอ หรอืการสวมกระโปรงมซีปิและตะขอ  

เครือ่งแต่งกายแต่ละชิน้มรีายการทีต่้ องประเมนิ 12 รายการ แต่ละเพศจงึมรีายการทีต่อ้งประเมนิ  

24 รายการ 

 เกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการแต่งกาย ของคะแนนเตม็ 48 เป็นดงัน้ี 

  38.4 คะแนนขึน้ไป หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดมีาก 

  33.6 – 38.3  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดี 

  28.8 – 33.5  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัปานกลาง 

  24.0 – 28.7  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัพอใช้ 

  ตํ่ากวา่ 23.9 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

 

 เกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการแต่งกายเป็นรายพฤตกิรรม ของคะแนนเตม็  2 

เป็นดงัน้ี 

  1.6 คะแนนขึน้ไป หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดมีาก 

  1.4 – 1.5  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัดี 

  1.2 – 1.3  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในระดบัปานกลาง 

   1.0 – 1.1  คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัพอใช้ 

  ตํ่ากวา่ 0.9 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

  2.3  นําแบบประเมนิควา มสามารถดา้นการแต่งกายทีไ่ด ้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ ี

ประสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา จาํนวน 3 คน 

และหาคา่  IOC  ของผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 คน เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ

แกไ้ข ในเรือ่งของการใชภ้าษาใหช้ดัเจน การแบ่งเกณฑก์ําหนดพฤตกิรรมในแต่ละเกณฑ ์จนสามารถ

ใชง้านได ้ผลการประเมนิไดค้า่ IOC อยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1.00   

  2.4  นํา แบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ จาก

ผูเ้ชีย่วชาญไป try - out กบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาของโรงเรยีนลพบุรี ปญัญานุกูล 

จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธิสีุม่แบบเจาะจง คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการแต่งกายลา่ชา้ 

  2.5  นําผลจากการ try – out มาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ 

  2.6  นําแบบประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายไปประเมนิเดก็  
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แบบแผนการทดลอง 

 ในการดาํเนินการทดลองครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลอง Single Subject Research 

Design   แบบ  A-B-A Design ซึง่ไดแ้บ่งระยะการทดลองเป็น 3 ช่วง คอื 

 1.  ช่วงเสน้ฐาน (Baseline หรอื A 

 2.  ช่วงการจดักระทาํ  (Treatment หรอื B) เป็นระยะทีผู่ว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองผูว้จิยั

เริม่ทาํการสอนโดยการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  ซึง่ทาํใหเ้ราทราบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรม

เป้าหมายเปลีย่นแปลงไปหรอืไมเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเสน้ฐานจากการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  

ตามแผนการจดักจิกรรมและทาํการสงัเกตพรอ้มบนัทกึพฤตกิรรม เมือ่นกัเรยีนทาํพฤตกิรรมทัง้หมด

แลว้ จงึเริม่ในช่วงงดการจดักระทาํ 

 ตวัแรก) เป็นระยะทีม่กีารบนัทกึขอ้มลูทาํการสงัเกต

พฤตกิรรมโดยยงัไมม่กีารจดักระทาํ  และมกีารประเมนิความสามารถด้ านการแต่งกายโดยใชแ้บบ

ประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายทีจ่ดัทาํขึน้ 

 3.  ช่วงงดการจดักระทาํ (Evaluation หรอื A ตวัหลงั) ซึง่มจีดุมุง่หมายเพื่อตดิตา มผลจาก

การสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย โดยทีผู่ว้จิยัหยดุสอน  แต่ยงับนัทกึขอ้มลู  เหมอืนกบัทีอ่ยูใ่น

ระยะเสน้ฐานแรก  (A ตวัแรก) มกีารประเมนิความสามารถดา้นการแต่งกายโดยใชแ้บบประเมนิที่

จดัทาํขึน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ในการทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งมผีูช่้ วยในการวจิยั จงึไดจ้ดัหาผูช่้วยการวจิยั จาํนวน 

4 คน เพือ่ความเหมาะสมในการจดักจิกรรม โดยใหผู้ช่้วยวจิยั 1 คน ต่อ เดก็ 3 คน มหีน้าทีใ่นการ

ควบคุม ดแูลความปลอดภยัของนกัเรยีนและใหแ้รงเสรมิแก่นกัเรยีนระหว่างการฝึก โดยไมม่กีาร

สอนหรอืชีแ้นะการฝึกซึง่มวีธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใชผ้ลการประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง

ดา้นการแต่งกายจากการใชแ้บบประเมนิความสามา รถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่ งกายเป็น

คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ปรากฏผลวา่นกัเรยีนทัง้ 40 คนมคีะแนนความสามารถดา้นการ

แต่งกายอยูใ่นระดบั ตอ้งปรบัปรงุ จงึคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีะแนนน้อยสดุมา 12 คน เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 2.  ดาํเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย ทัง้ 24 ชุด ทีผู่ว้จิยัจดัทาํขึน้ ดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1  นําเขา้สูบ่ทเรยีน สรา้งบรรยากาศในการเรยีน 

  ขัน้ที ่2  ขัน้สอน ผูว้จิยัสอนขัน้ตอน ใหน้กัเรยีนดแูละปฏบิตัติามขัน้ตอน 

  ขัน้ที ่3  นกัเรยีนฝึกปฏบิตัติามแผนการจดักจิกรรม ซึง่มผีูช่้วยผูว้จิยัช่วยดแูลโดยมี

ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยัทัง้หมด  8 สปัดาห ์ / สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืวนั จนัทร ์พุธ และศุกร ์

วนัละ 40 นาท ี
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 3.  เมือ่ดาํเนินการทดลองครบทัง้หมดแลว้ นําแบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกายมาประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็  

(Posttest) 

 4.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายมา

สรปุวเิคราะห ์

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา ระดบัเดก็เรยีนได้  หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย  โดยใช้ t-test 

สาํหรบั Dependent Samples  

 

สรปุผลการวิจยั 

 1.  ความสามารถในการ ช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง

สตปิญัญาก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายอยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุ  หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการ

แต่งกายเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่ง

กายอยูใ่นระดบัดมีาก 

 2.  การใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายทาํใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถ

ในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายโดยรวมสงูกวา่ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายอยูม่ ี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศกึษาความสามารถของเด็ กทีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นสตปิญัญ าที่ไดร้บัการฝึก

การแต่งกายดว้ยชุดกจิกรรมการแต่งกาย  ปรากฏผลดงัน้ี 

 เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ระดบัสตปิญัญา 50 – 70 อายรุะหวา่ง 6 - 10 ปีที่

ไดร้บัการฝึกการแต่งกายดว้ยชุดฝึกกจิกรรมการแต่งกาย มคีวามสามารถในการ แต่งกาย สงูขึน้      

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เป็นไปตามสมมตุฐิาน คอื เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา      

ทีไ่ดร้บัการฝึกการแต่งกายดว้ยชุดฝึกการแต่งกาย มคีวามสามารถดา้นการแต่งกายทีส่งูขึน้ ทัง้น้ี

สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
   1. ความสามารถดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดับสตปิญัญา 
50 – 70 อายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทัง้โดยรวม และรายพฤตกิรรม ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ ปจัจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้
เดก็ประสบความสาํเรจ็ในการฝึกคอืการ สรา้งชุดกจิกรรมการแต่งกายโดย ใชห้ลกัการวเิคราะหง์าน
มาแบ่งเน้ือหาขัน้ตอนในการฝึกเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ หลายขัน้ตอน โดยจดัเรยีงเน้ือห าจากงา่ยไปหา
ยากเพือ่ใหน้กัเรยีนประสบผลสาํเรจ็ในการฝึ กฝนอยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่สอดคลอ้งกบั Hickson, 
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Blackman and Reis ทีก่ลา่วไวว้า่ หลกัการวเิคราะหง์านมกันิยม นํามาใชก้บัการฝึกเดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาเพือ่ใหม้องเหน็การทาํงานเป็นรปูธรรมทีใ่ชใ้นการฝึกเป็นขั ้ นๆ  ซึง่กลยทุธใ์น
การสง่เสรมิแบบแผนการเรยีนรูแ้ละความคดิในดา้นความทรงจาํ  ความเขา้ใจ ตลอดจนการประมวล
ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง (Hickson, Blackman; & Reis. 1995: 170) ซึง่แสดงวา่การวเิคราะหง์านเป็น
ปจัจยัในการส่งเสรมิใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาประสบความสาํเรจ็ในการฝึกทกัษะต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีนุตร  พลูทองคาํ (วรีานุตร พลูทองคาํ . 2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา
เกีย่วกบั 1ผลจากการใชชุ้ดฝึกทกัษะการรบัประทานอาหารเชงิวเิคราะหง์านกบันกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่คีวามพกิารซํา้ซอ้น 1 พบวา่ 1หลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการรั บประทานอาหาร
เชงิวเิคราะหง์านนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่คีวามพกิารซํา้ซอ้นมทีกัษะการ
รบัประทานอาหารทีส่งูขึน้ อยูใ่นระดบัดี 1

 2. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการสอนใชห้ลกัการแบบ 3 R’s คอื 

 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สนัตยิา ช่วยหนู  (สนัตยิา 
ช่วยหนู. 2551: บทคดัยอ่)ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองข องเดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหง์านรว่มกบัวธิลีกูโซ่ยอ้นกลบั พบวา่หลงัจากใชว้ธิกีาร
สอนแบบการวเิคราะหง์านรว่มกบัวธิลีกูโซ่ยอ้นกลบั  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

 2.1  Repetition คอื การฝึกซํ้าและใชเ้วลาฝึกมากกว่าเดก็ปกตใิชว้ธิหีลายๆ วธิใีน
เน้ือหาเดมิ 
 2.2  Relaxation คอื การฝึกแบบไมต่งึเครยีด ไมฝึ่กเน้ือหาวชิาเดยีวนานเกนิ 15 นาท ี
ควรเปลีย่นกจิกรรมวชิาการเป็นการเลน่ รอ้งเพลง ดนตร ีเลา่นิทานหรอืใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 
 2.3  Routine คอื การฝึกใหเ้ป็นกจิวตัรประจาํวนั  เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งทาํเป็น
ประจาํสมํ่าเสมอในแต่ละวนั การฝึกแบบไมต่งึเครยีด  และใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจากสือ่การสอนที่
เป็นรปูธรรม เป็นของจรงิทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั (พชัรวีลัย์ เกตุแก่นจนัทร.์ 2542: 15-16) สามารถ
สง่เสรมิใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามคีวามสามารถในการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองในการแต่ง
กายไดม้ากขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรู้ ของเพยีเจทท์ีก่ล่าวว่าพฒันาการทางสตปิญัญาและ
ความคดิน้ีจะเริม่พฒันาจากการปฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ื องระหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม  ทฤษฎี
พฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจทเ์ป็นทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิ
จนกระทัง่ถงึวยัพฒันาการทางสตปิญัญาอยา่งสมบรูณ์  เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ  รอบตวัโดยอาศยั
ขบวนการทาํงานทีส่าํคญัของโครงสรา้งทางดา้นสตปิญัญา  คอื ขบวนการปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง  
(Assimilation) และขบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (กรรณกิาร์ กลิน่หวาน. 2547: 43-44; อา้งองิจาก 
Piaget. 1952: 236-246) ซึง่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปีทีม่รีะดบั
สตปิญัญาระหวา่ง 50 – 70 ปีมพีฒันาการใกลเ้คยีงกบัเดก็ปฐมวยัทีม่พีฒันาการเรยีนรูโ้ดยการ ลงมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเองสามารถเชื่อมโยงสิง่ทีไ่ดส้มัผสัเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง  และการ
นําเกมการศกึษาลาํดบัขัน้ตอนการแต่งกายในชุดกจิกรรมเป็น การยํา้กระบวนการต่างๆ ในการแต่ง
กายจากรปูธรรมเชือ่มโยงไปยงัสิง่ทีน่ามธรรมเพือ่เป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นขัน้ต่อไป  (กรรณกิาร ์
กลิน่หวาน. 2547: 43–44; อา้งองิจาก Piaget. 1952: 236–246) ระหวา่งการฝึกการ ใหก้ารเสรมิแรง
เมือ่เดก็สามารถทาํไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหเ้ดก็รูส้กึภาคภมูใิจในตนเองมแีรงจงูใจใน  การฝึกและ
พฒันาตนเองตามศกัยภาพต่อไป  
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ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการทาํวิจยัครัง้น้ี 

 จากการวจิยัครัง้น้ีจะเหน็ไดว้า่ การฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย โดยใช้

ชุดฝึกกจิกรรมการแต่งกาย นอกจากจะพฒันาทกัษะการแต่งกายแลว้ยงัช่วยพฒันาเดก็ทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปิญัญาในทกัษะดา้นอื่นๆ คอื 

 1. การใหเ้ดก็ไดฝึ้กขัน้ต อนการสวมเสือ้ตดิกระดมุ เป็นการฝึกสมาธขิองเดก็ในขณะทีฝึ่ก

เป็นอยา่งด ีกล่าวคอืในขณะทีเ่ดก็กําลงัตัง้ใจฝึกการตดิกระดุม เดก็ไดใ้ชส้มาธจิดจอ่อยูก่บัสิง่ทีก่ําลงั

ทาํไมว่อกแวก ถูกชกัจงูความสนใจไดง้า่ย  

 2. การทีเ่ดก็ไดเ้ลน่เกมการศกึษาลาํดบัขัน้ตอนการแต่งกาย ช่วยใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามคดิใน

การลาํดบัขัน้ตอนการแต่งกายใหถ้กูตอ้ง เพือ่เป็นการถ่ายโยงความรูไ้ปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัไดด้ี

และยงัช่วยใหเ้ดก็มคีวามเพลดิเพลนิในการทาํกจิกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทาํการวจิยัเปรยีบเทยีบ ความสามารถของ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสติ ปญัญาใน

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายดว้ยวธิอีื่นๆ เพือ่จะไดท้ราบวา่ วธิกีารใดทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็

สามารถพฒันาความสามารถในการแต่งกายไดม้ากกว่า 

 2.  ควรทาํการวจิยัเพือ่พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองดา้นอื่นๆ ทีม่คีวามจาํเป็นพืน้ฐาน

ในการใชช้วีติประจาํวนั เช่น ด้ านสขุอนามยัและการขบัถ่าย ไดแ้ก่ การแปรงฟนั การขบัถ่าย          

การลา้งกน้ การทาํความสะอาดเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

 3.  ในการทาํวจิยักบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาควรมกีารจดัทาํสือ่การสอนให้

เหมาะสมและเพยีงพอต่อจาํนวนของเดก็เพือ่เดก็จะไดไ้มต่อ้งรอในการฝึกนาน เพราะจะทาํ ใหค้วาม

สนใจในการทาํกจิกรรมลดลง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

บรรณานุกรม 

 
กุลยา ก่อสวุรรณ.  (2540).  การลดพฤตกิรรมซํ้าๆ แปลกๆ ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสติปญัญา 

ในโรงพยาบาลราชานุกลู โดยใชว้ธิกีารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อรว่มกบัการทาํให้อยูนิ่ง่. 

 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

กุลยา ตนัตผิลาชวีะ.  (2547, กุมภาพนัธ)์.  การเสรมิทกัษะใหเ้ดก็เลก็ช่วยเหลอืตนเอง. ใน 

 วารสารการศกึษาปฐมวยั. 2(3): 23 – 35. 

กรมวชิาการ.  (2544).  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544. กรงุเทพฯ: ไทยรม่เกลา้. 

กรมวชิาการ.  (2545).  คูม่อืการพฒันาสือ่การเรยีนรู้. กรงุเทพฯ: ศนูยพ์ฒันาหนงัสอืกรมวชิาการ. 

กรมวชิาการ.  (2546).  แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 พทุธศกัราช 2544. กรงุเทพฯ: คณะอนุกรรมการพฒันาคณุภาพวชิาการ กลุม่กจิกรรม 

 พฒันาผูเ้รยีน. 

กรรณกิาร ์ กลิน่หวาน.  (2547).  ผลของการจดักจิกรรมเน้นผูเ้รยีน 4 แบบทีม่ต่ีอการคดิแบบเอกนยั 

 ของเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

กติโิรจน์ ปณัฑรนนทกะ.  (2551).  ผลของการใชชุ้ดกจิกรรมการสอนคณติศาสตรด์ว้ยหมากรกุไทย  

 ทีม่ต่ีอทกัษะการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. สารนิพนธ์  

กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

  ถ่ายเอกสาร. 

จนัทรเ์พญ็ เหลา่นรเศรษฐ.์  (2544).  ผลของการฝึกโดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์าน เพือ่พฒันาทกัษะ 

  การทาํความสะอาดเสือ้ผา้ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ระดบัเชาวน์ปญัญา  

 35-50. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.   

จนิตนา ศริธิญัญารตัน์.  (2548).  การศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบั  

  ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะ  

 กระบวนการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.   

จริเดช เหมอืนสมาน.  (2551).  การพฒันาชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากสือ่สิง่พมิพส์าํหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนวดัทองเพลงสาํนกังานเขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร.  

สารนิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

ถ่ายเอกสาร.   

 



 66 

เบญจา ชลธารน์นท;์ และศริวิมิล ใจงาม.  (2543).  การศกึษาแบบเรยีนรวม. กรงุเทพฯ: 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ. 

ประภสัสร ปรเีอีย่ม.  (2539).  การศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝึกการช่วยเหลอืตนเอง  

  ดา้นการแต่งกายเป็นรายบุคคล โดยใชห้ลกัการวเิคราะหง์านของเดก็กลุม่อาการดาวน์.   

 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ผดุง อารยะวญิ�ู.  (2542).  การศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ.  พมิพค์รัง้ที ่2.  

  กรงุเทพฯ: ราํไพเพลส. 

ผดุง อารยะวญิ�ู; และกุลยา ก่อสวุรรณ.  (2547).  การฝึกปฏบิตักิารวจิยัการศกึษาพเิศษ.   

  เอกสารประกอบการสอน. กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   

  ถ่ายเอกสาร.   

--------------.  (2546).  การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดีย่ว.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร.์ (2539).  แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ทีม่คีวาม  

 บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได้.  เอกสารประกอบการอบรมครกูารศกึษาพเิศษ. 

 กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

-------------.  (2542).  การเรยีนรว่มระหว่างเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญากบัเดก็ปกติ. 

 เอกสารประกอบการสมัมนาเรือ่งการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง  

 สตปิญัญากบัเดก็ปกต.ิ กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท.์  (2536).  จติวทิยาการเรยีนรูข้องเดก็. กรงุเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้เฮา้ส.์ 

พวงเพชร ฟูวงคส์ทิธิ.์  (2546).  การศกึษาผลการสอนทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทสิตกิที ่

 ไดร้บัการสอนโดยวธิเีรือ่งราวทางสงัคม. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). 

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  (2540).  วธิการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์.  กรงุเทพฯ: 

  สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวจิยัทางการศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่5. 

 กรงุเทพฯ: สวุรียิาสาสน์. 

วชิยั วงษ์ใหญ่.  (2533).  เทคนิคการสอน : การจดักจิกรรมการสอนในระดบัอุดมศกึษา .  กรงุเทพฯ:  

  ฝา่ยโสตทศันศกึษา สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

--------------.  (2537).  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน: ภาคปฏบิตั.ิ 

  กรงุเทพฯ: สรุยีาสาสน์. 

โรงพยาบาลราชานุกลู.  (2541).  คูม่อืฝึกเดก็ในการดาํรงชวีติประจาํวนั. กรงุเทพฯ: ฝา่ยการพยาบาล  

  โรงพยาบาลราชานุกลู. 

--------------.  (2544).  คูม่อืฝึกเดก็ในการดาํรงชวีติประจาํวนั. พมิพค์รัง้ที่ 3. กรงุเทพฯ: คุรสุภา 

  ลาดพรา้ว. 



 67 

รุง่อรณุ เธยีรประกอบ.  (2549).  การศกึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์  

  ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน  

  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วชิยั วงษ์ใหญ่.  (2525).  พฒันาหลกัสตูรมติใิหม่.  พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: นเรศวรการพมิพ์. 

วรีานุตร พลูทองคาํ.  (2545).  การศกึษาทกัษะการรบัประทานอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง  

  ทางสตปิญัญาระดบัฝึกได้ จากการใชชุ้ดฝึกทกัษะการรบัประทานอาหารเชงิวเิคราะหง์าน .  

  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ศนูยพ์ฒันศกึษาแหง่ประเทศไทย ทบวงมหาวทิยาลยั.  (2529).  คูม่อืการจดัการเรยีนรว่ม. นนทบุร:ี  

  โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

ศรยีา นิยมธรรม.  (2534).  การเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ปฐมวยั. พมิพค์รัง้ที่ 2. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ศรสีมร ทนิานนท์.  (2536).  กระบวนการเรยีนการสอนเชงิพฤตกิรรมสาํหรบัผูท้ีม่คีวามบกพรอ่ง  

  ทางรา่งกายและสตปิญัญา (แบบฝึกหดัสาํหรบัครผููฝึ้ก). กรงุเทพฯ: หน่วยศกึษานิเทศก ์

  กรมสามญัศกึษา. 

สนัตยิา ช่วยหนู.  (2551).  การพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง  

  ทางสตปิญัญาโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหง์านรว่มกบัวธิลีกูโซ่ยอ้นกลบั. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม.  

  (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สมเกตุ อุทธโยธา.  (2539).  การใชว้ธิยีอ้นกลบัอยา่งต่อเนือ่งในการสอนการช่วยเหลอืตนเอง 

  ของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ระดบัเชาวน์ปญัญา 50 -70. ปรญิญานิพนธ์ 

  กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

  ถ่ายเอกสาร. 

สรอ้ยสดุา  วทิยากร.  (2532).  การบรบิาลเดก็สมองพกิาร. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์  

อุ่นเรอืน อําไพพสัตร.์  (2540).  คูม่อืการปฏบิตักิาร “การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม. กรงุเทพฯ: คุรสุภา 

-------------.  (2542).  จติวทิยาการสอนเพือ่พฒันาบุคคลพเิศษดา้นสตปิญัญา. พมิพค์รัง้ที่ 2. 

  กรงุเทพฯ: ครุสุภาลาดพรา้ว. 

American Psychiatic Association.  (1994).  Diagnostic and Statistical Manual Disorders. 

Washington. D.C.: American Psychiatic Press. 

Duan, J.E.  (1973).  Induvidualized Instructuional Programe and Materials. Englewood Cliffs, 

New Jersey: Educational Technology. 

Hickson L., Blackman S.L.; & Reis M. E.  (1995).  Mental Retardation Foundations of 

Educational Programming.  Needham Heights: Simon & Schust. 

Rafalowski, T. H.  (1993).  Early Intervention. The Conard N. Hilton Foundation: USA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คู่มือการใช้แบบประเมิน 
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คู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

ด้านการแต่งกาย 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ประเมนิ

ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา มี

ระดบัสตปิญัญาระหวา่ง  50 – 70  ช่วงอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ทีม่คีวามลา่ชา้ในดา้นการช่วยเหลอื

ตนเองดา้นการแต่งกาย โดยใชร้ว่มกบัชุดกจิกรรมการแต่งกายทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ประเมนิความสามารถ

การช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา มรีะดบัสตปิญัญา

ระหวา่ง  50 – 70  ช่วงอายรุะหวา่ง 6 – 10 ปี ในแบบประเมนิการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย

น้ีประกอบไปดว้ย 

1. แบบประเมนิการสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดมุ ในเดก็ชาย เสือ้คอปก 

2. แบบประเมนิการสวมเสือ้ผา่หน้ามกีระดมุ ในเดก็ผูห้ญงิ เสือ้คอปก 

3. แบบประเมนิการสวมกางเกงมซีปิหน้าและตะขอ ในเดก็ชาย 

4. แบบประเมนิการสวมกระโปรงมซีปิหน้าและตะขอ ในเดก็ผูห้ญงิ 

เกณฑใ์นการประเมนิคอื  

ระดบัคะแนน 0  หมายถงึ นกัเรยีนไม่สามารถทาํได้  ไมล่งมอืทาํ ไมใ่หค้วามรว่มมอื แมจ้ะให ้

แรงเสรมิหรอืแรงจงูใจใด ๆ กต็าม 

ระดบัคะแนน 1  หมายถงึ นกัเรยีนสามารถทาํไดเ้องบา้ง โดยครใูหค้าํแนะนําและช่วยเหลอื 

โดยการบอกและใหแ้รงเสรมิโดยการแตะมอืบา้งเลก็น้อย 

ระดบัคะแนน 2  หมายถงึ  นกัเรยีนสามารถทาํไดด้ว้ยตัวเอง  

 

การนําแบบประเมนิไปใช้ 

1. นําสือ่เสือ้ผา้ขนาดเท่าตวันกัเรยีนและตรงกบัเพศของนกัเรยีนมาใหน้กัเรยีนทดลองสวม

ใสด่ว้ยตนเองโดยผูป้ระเมนิไมม่กีารกระตุน้ หรอืการชีแ้นะในการสวมใสเ่สือ้ผา้  

2. ผูป้ระเมนิทาํการสงัเกตและทาํเครือ่งหมายในช่องรายละเอยีดพฤตกิรรม  

3. ผูป้ระเมนิทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมดหากพบวา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรบัปรงุ  

– พอใช ้จงึนําชุดกจิกรรมการแต่งกายมาใชฝึ้กนกัเรยีน  และเกบ็คะแนนทีร่วบรวมไวเ้ป็นคะแนน

ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม 

4. ผูป้ระเมนิทาํการสงัเกตและทาํเครือ่งหมายในช่องรายละเอยีดพฤตกิรรมภายหลงัจากใช้

ชุดกจิกรรมจนครบกาํหนดแลว้  

5. ผูป้ระเมนิทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมดและเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการใชชุ้ด

กจิกรรมเพือ่ดคูวามสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายทีเ่พิม่ขึน้ 
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แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 

ชื่อนกัเรยีน................................................................ วนัที.่.................................................... 

ครัง้ทีท่ดสอบ........................................................ผูท้ดสอบ.....................................................  

 

คาํชีแ้จง ทาํเครือ่งหมาย      ในช่องทีน่กัเรยีนสามารถทาํได้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรม  การสวมเสือ้ผ่าหน้ามกีระดุม ในเดก็ชาย เสือ้คอปก 

ระดบัคะแนน 0  หมายถงึ นกัเรยีนไมส่ามารถทาํได้  ไมล่งมอืทาํ ไมใ่หค้วามรว่มมอื แมจ้ะให ้   

แรงเสรมิหรอืแรงจงูใจใด ๆ กต็าม 

ระดบัคะแนน 1  หมายถงึ นกัเรยีนสามารถทาํไดเ้องบา้ง โดยครใูหค้าํแนะนําและช่วยเหลอื   

โดยการบอกและใหแ้รงเสรมิโดยการแตะมอืบา้งเลก็น้อย 

ระดบัคะแนน 2  หมายถงึ  นกัเรยีนสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 

ลาํดบั

ขัน้ 

รายละเอยีดพฤตกิรรม ระดบัความสามารถ หมาย

เหตุ 0 1 2 

1 หยบิเสือ้ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยเสือ้ไมก่ลบัดา้น     

2 มอืขา้งหน่ึงจบัคอเสือ้     

3 สอดแขนขา้งหน่ึงใสแ่ขนเสือ้     

4 มอือกีขา้งดงึไหลเ่สือ้ทีข่ ึน้คลมุบ่า     

5 เลือ่นมอืขา้งทีใ่สแ่ขนเสือ้แลว้มาดงึตวัเสือ้ขึน้คลมุ

ไหล่ 

    

6 สอดแขนดา้นทีเ่หลอืใสแขนเสือ้     

7 มอืทัง้สองขา้งจบัสาบเสือ้ดงึเขา้ชดิกันกลางลาํตวั

จดัความเรยีบรอ้ยชายเสือ้ตรงกนั 

    

8 มอืขา้งหน่ึงจบักระดุม      

9 มอือกีขา้งจบัสาบเสือ้บรเิวณรงัดุมใหต้รงกนั     

10 สอดกระดุมใส่ในรงัดุม     

11 ดงึกระดุมออกจากรงัดุม     

12 สวมเสือ้ตดิกระดุมไดเ้รยีบรอ้ย     
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แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 

ชื่อนกัเรยีน........................................................... วนัที.่..........................................................  

 

ครัง้ทีท่ดสอบ........................................................ผูท้ดสอบ.....................................................  

 

คาํชีแ้จง ทาํเครือ่งหมาย      ในช่องทีน่กัเรยีนสามารถทาํได้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรม  การสวมเสือ้ผ่าหน้ามกีระดุม ในเดก็หญงิ เสือ้คอบวั 

ระดบัคะแนน 0  หมายถงึ นกัเรยีนไมส่ามารถทาํได้  ไมล่งมอืทาํ ไมใ่หค้วามรว่มมอื แมจ้ะให ้   

แรงเสรมิหรอืแรงจงูใจใด ๆ กต็าม 

ระดบัคะแนน 1  หมายถงึ นกัเรยีนสามารถทาํไดเ้องบา้ง โดยครใูหค้าํแนะนําและช่วยเหลอื   

โดยการบอกและใหแ้รงเสรมิโดยการแตะมอืบา้งเลก็น้อย 

ระดบัคะแนน 2  หมายถงึ  นกัเรยีนสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 

ลาํดบั

ขัน้ 

รายละเอยีดพฤตกิรรม ระดบัความสามารถ หมาย

เหตุ 0 1 2 

1 หยบิเสือ้ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยเสือ้ไมก่ลบัดา้น     

2 มอืขา้งหน่ึงจบัคอเสือ้     

3 สอดแขนขา้งหน่ึงใสแ่ขนเสือ้     

4 มอือกีขา้งดงึไหลเ่สือ้ทีข่ ึน้คลมุบ่า     

5 เลือ่นมอืขา้งทีใ่สแ่ขนเสือ้แลว้มาดงึตวัเสือ้ขึน้คลมุ

ไหล่ 

    

6 สอดแขนดา้นทีเ่หลอืใสแขนเสือ้     

7 มอืทัง้สองขา้งจบัสาบเสือ้ดงึเขา้ชดิกนักลางลาํตวั

จดัความเรยีบรอ้ยชายเสือ้ตรงกนั 

    

8 มอืขา้งหน่ึงจบักระดุม      

9 มอือกีขา้งจบัสาบเสือ้บรเิวณรงัดุมใหต้รงกนั     

10 สอดกระดุมใส่ในรงัดุม     

11 ดงึกระดุมออกจากรงัดุม     

12 สวมเสือ้ตดิกระดุมไดเ้รยีบรอ้ย     
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แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 

ชื่อนกัเรยีน........................................................... วนัที.่........................................... ............... 

 

ครัง้ทีท่ดสอบ........................................................ผูท้ดสอบ.....................................................  

 

คาํชีแ้จง ทาํเครือ่งหมาย      ในช่องทีน่กัเรยีนสามารถทาํได้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรม  การสวมกางเกงมซีปิหน้าและตะขอ ในเดก็ชาย  

ระดบัคะแนน 0  หมายถงึ นกัเรยีนไมส่ามารถทาํได้  ไมล่งมอืทาํ ไมใ่หค้วามรว่มมอื แมจ้ะให ้   

แรงเสรมิหรอืแรงจงูใจใด ๆ กต็าม 

ระดบัคะแนน 1  หมายถงึ นกัเรยีนสามารถทาํไดเ้องบา้ง โดยครใูหค้าํแนะนําและช่วยเหลอื   

โดยการบอกและใหแ้รงเสรมิโดยการแตะมอืบา้งเล็กน้อย 

ระดบัคะแนน 2  หมายถงึ  นกัเรยีนสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 

 

ลาํดบั

ขัน้ 

รายละเอยีดพฤตกิรรม ระดบัความสามารถ หมาย

เหตุ 0 1 2 

1 หยบิกางเกงตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยตวัซปิอยู่

ดา้นหน้า ไมก่ลบัดา้น 

    

2 สอดขาทัง้สองขา้งใส่ในกางเกง     

3 ดงึกางเกงขึน้ถงึหวัเขา่     

4 ลกุขึน้ยนื     

5 ดงึกางเกงขึน้ถงึเอว     

6 มอืขา้งหน่ึงจบัตะขอตวับน     

7 มอืขา้งทีเ่หลอืจบัตะขอตวัล่าง     

8 จบัตะขอตวับนและตวัล่างเกีย่วเขา้หากนั     

9 มอืขา้งหน่ึงจบัทีห่วัซปิกางเกง     

10 มอืขา้งหน่ึงจบัทีต่วักางเกง     

11 ดงึซปิขึน้จนสุดตวัซปิ     

12 สวมกางเกงมซีปิและตะขอไดเ้รยีบรอ้ย     
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แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย 

 

ชื่อนกัเรยีน........................................................... วนัที.่..........................................................  

 

ครัง้ทีท่ดสอบ........................................................ผูท้ดสอบ.....................................................  

 

คาํชีแ้จง ทาํเครือ่งหมาย      ในช่องทีน่กัเรยีนสามารถทาํได้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรม  การสวมกระโปรงมซีปิขา้งและตะขอ ในเดก็หญงิ 

ระดบัคะแนน 0  หมายถงึ นกัเรยีนไมส่ามารถทาํได้  ไมล่งมอืทาํ ไมใ่หค้วามรว่มมอื แมจ้ะให ้   

แรงเสรมิหรอืแรงจงูใจใด ๆ กต็าม 

ระดบัคะแนน 1  หมายถงึ นกัเรยีนสามารถทาํไดเ้องบา้ง โดยครใูหค้าํแนะนําและช่วยเหลอื   

โดยการบอกและใหแ้รงเสรมิโดยการแตะมอืบา้งเลก็น้อย 

ระดบัคะแนน 2  หมายถงึ  นกัเรยีนสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 

ลาํดบั

ขัน้ 

รายละเอยีดพฤตกิรรม ระดบัความสามารถ หมาย

เหตุ 0 1 2 

1 หยบิกระโปรงตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยตวัซปิอยู่

ดา้นหน้า ไมก่ลบัดา้น 

    

2 สอดขาทัง้สองขา้งใส่ในกระโปรง     

3 ดงึกระโปรงขึน้ถงึหวัเขา่     

4 ลกุขึน้ยนื     

5 ดงึกระโปรงขึน้ถงึเอว     

6 มอืขา้งหน่ึงจบัตะขอตวับน     

7 มอืขา้งทีเ่หลอืจบัตะขอตวัล่าง     

8 จบัตะขอตวับนและตวัล่างเกีย่วเขา้หากนั     

9 มอืขา้งหน่ึงจบัทีห่วัซปิกระโปรง     

10 มอืขา้งหน่ึงจบัทีต่วักระโปรง     

11 ดงึซปิขึน้จนสดุตวัซปิ     

12 สวมกระโปรงมซีปิและตะขอหมนุกระโปรงไวข้า้ง

ลาํตวัไดเ้รยีบรอ้ย 

    

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งานชดุกิจกรรมการแต่งกาย  

ตวัอย่างแผนการสอนประกอบชดุกิจกรรมการแต่งกาย  
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คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมการแต่งกาย 

คาํช้ีแจง 

 ชุดกจิกรรมการแต่งกายน้ีจดัทาํขึน้เพือ่พฒันาความสามารถดา้นการช่วยเหลอืตนเองดา้น

การแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ทีม่ปีญัหาในดา้นการช่วยเหลอืตนเองดา้นการ

แต่งกาย  ในชุดกจิกรรมการแต่งกายน้ีจะประกอบไปดว้ย 

1. แผนการสอนเรือ่งการแต่งกาย จาํนวน 24 แผน 

2. แบบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย  

3. สือ่การสอนประกอบไปดว้ย 

  3.1 เสือ้ผา่หน้าขนาดเท่าตวัเดก็ 

  3.2 แป้นการตดิกระดมุเสือ้นกัเรยีนชาย - หญงิ , การรปูซปิกระโปรง - การรดูซปิ

กางเกง ,การตดิตะขอกระโปรง - การตดิตะขอกางเกง 

  3.3 เกมการศกึษา  

 ในการใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกายนัน้ควรปฏบิตัติามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  

4. ทาํการประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองด้านการแต่งกายของเดก็ก่อนการใช้

ชุดกจิกรรมการแต่งกายโดยใชแ้บบประเมนิความสามารถการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกาย  

5. เมือ่พบวา่เดก็มผีลการประเมนิการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายตํ่าจงึนําแผนการ

สอนและสือ่การสอนในชุดกจิกรรมการแต่งกายมาใชต้ามขัน้ตอน  

5.1 ผูส้อนนําแผนการสอนและสื่อประกอบการสอน สอนตามขัน้ตอนทีก่าํหนดทัง้ 

24 แผน 

5.2 ในขัน้ตอนการนําเขา้สู่บทเรยีนเมือ่ผูส้อนรอ้งเพลงทีก่ําหนดและสงัเกตว่าเดก็มี

ความ 

5.3 พรอ้มทีจ่ะฝึกแลว้ ใหผู้ส้อนสนทนาเกีย่วกบัการแต่งกายโดยเชือ่มโยงจาก

เน้ือหาในบทเพลงทีนํ่าเขา้สู่บทเรยีนมาดว้ย เช่น เมือ่รอ้งเพลงชา้ง  ผูส้อน

สนทนากบัเดก็  

- เดก็ ๆ คดิว่า วนัน้ี เจา้ชา้งน้อยแต่งตวัอยา่งไร 

   -    เดก็ ๆ อยากแต่งตวัเหมอืนเจา้ชา้งหรอืไม ่  เป็นตน้ 

5.4 ผูส้อนแนะนําอุปกรณ์การสอนตามแผนการสอน  

5.5 ผูส้อนอธบิายและสาธติตามแผนการสอน 

5.6  ใหน้กัเรยีนฝึกตามขัน้ตอน โดยมผีูส้อน และผูช่้วยสอนคอยแนะนํา 

6. ทาํการประเมนิความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ภายหลงั

การใชชุ้ดกจิกรรมการแต่งกาย 
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แผนการสอน 

 

ช่ือแผน  ช้างน้อยสวมเส้ือ 

เน้ือหา การสอดแขนใดแขนหน่ึงใสเ่สือ้ 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นกัเรยีนสามารถสอดแขนใดแขนหน่ึงใส่เสือ้ได ้

ส่ือ / อปุกรณ์  

เสือ้นกัเรยีนชาย หญงิขนาดเท่าตวันกัเรยีน 

 

ขัน้ตอนการสอน 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

 ครนํูานกัเรยีนรอ้งเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลงรว่มกนัเพลง  ชา้ง 

ชา้ง ชา้ง ชา้ง ชา้ง ชา้ง น้อง...เคยเหน็ชา้งรเึปล่า 

ชา้งมนัตวัโตไมเ่บา จมกูยาวๆ เรยีกว่างวง  

มเีขีย้วใตง้วง เรยีกว่างา มหีมูตีา หางยาว 

 

ขัน้การสอน 

1. ครสูอนการใสเ่สือ้โดยเริม่จากขัน้ตอนการสอดแขนขา้งใดขา้งหน่ึงใสเ่สือ้  โดยการสาธติ

ใหน้กัเรยีนดกู่อน 

- ใชม้อืจบัเสือ้ขึน้ทัง้สองขา้ง 

- ปล่อยมอือกีขา้งหน่ึงแลว้สอดมอืเขา้ไปในแขนเสือ้ 

- ดนัแขนเขา้ไปในแขนเสือ้และดงึตวัเสือ้เขา้หาตวั 

- ดงึตวัเสือ้ขึน้สุดหวัไหล่ 

2. สุม่นกัเรยีนมาเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรยีนคนอื่น ๆ ด ู 

3. นกัเรยีนฝึกการสวมเสือ้ดว้ยตวัเอง โดยครคูอยกระตุน้เตอืนดว้ยวาจา  

 

ขัน้การฝึก 

 ครผููฝึ้กนํานกัเรยีนฝึกขัน้ตอนการใสเ่สือ้ขา้งใดขา้งหน่ึงตามขัน้ตอนอยา่งชา้ ๆ  ซํา้ ๆ  โดย

มกีารกระตุน้เตื อนดว้ยวาจา และใหแ้รงเสรมิไปพรอ้ม ๆ กบัการกระตุน้เตอืนดว้ย เพื่อใหเ้ดก็มี

กาํลงัใจทีจ่ะฝึก  
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แผนการสอน 

 

ช่ือแผน  เต่าน้อยติดกระดมุ 

เน้ือหา การตดิกระดมุ 1-2 เมด็ 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นกัเรยีนสามารถตดิกระดุม 1-2 เมด็ได ้

ส่ือ / อปุกรณ์  

แป้นเสือ้ผูช้าย และแป้นเสือ้ผูห้ญงิ 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการสอน 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

 ครนํูานกัเรยีนรอ้งเพลง เต่า พรอ้มทาํท่าทางประกอบ 

เต่า..เต๊า..เต่า..  เต่ามนัมสีีข่า 

สีต่นีเดนิมา  มนัทาํหวัผลบุๆ โผล่ๆ  (ซํา้) 

 

ขัน้การสอน 

1. ครนํูาแป้นเสือ้ผูช้าย และแป้นเสือ้ผูห้ญงิมาใหน้กัเรยีนด ู

2. ครสูาธติขัน้ตอนการตดิกระดมุโดยมขีัน้ตอนคอื 

- ใชม้อืจบักระดุม 1 ขา้ง 

- มอืขา้งเหลอืดงึสาบเสือ้ตรงรกูระดุม 

- สอดกระดุมเขา้รกูระดุม 

- ใชม้อืขา้งทีเ่หลอืดงึปลายกระดุมลอดรกูระดุมจนสุดกระดุม 

3. สุม่นกัเรยีนมาทาํใหเ้พือ่นดทูีห่น้าชัน้เรยีน 

4. ครสูาธติขัน้ตอนการตดิกระดมุซํา้อกีครัง้   

5. นกัเรยีนฝึกการตดิกระดุมดว้ยตนเอง 
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ขัน้การฝึก 

 ครผููฝึ้กนํานกัเรยีนฝึกขัน้ตอนการตดิกระดมุตามขัน้ตอนอยา่งชา้ ๆ  ซํา้ ๆ  โดยมกีาร

กระตุน้เตอืนดว้ยวาจา และใหแ้รงเสรมิไปพรอ้ม ๆ กบัการกระตุน้เตอืนดว้ย เพื่อใหเ้ดก็มกีําลงัใจที่

จะฝึก ใหน้กัเรยีนฝึกการตดิกระดุม เพยีง  1-2 เมด็  แต่ถา้คุณครผููฝึ้กสงัเกตว่าเดก็มคีวามสนใจและ

สามารถทาํไดม้ากกวา่ 1-2 เมด็กส็ามารถใหเ้ดก็ทาํไดต่้อ ซํา้กนัเรือ่ย ๆ ได ้
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 แผนการสอน 

 

ช่ือแผน  กระต่ายน้อยแต่งตวั  

เน้ือหา การรดูซปิขึน้ - ลง 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นกัเรยีนสามารถรดูซปิขึน้ - ลงได ้

ส่ือ / อปุกรณ์  

แป้นกางเกงผูช้าย และแป้นกระโปรงผูห้ญงิ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการสอน 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

 ครนํูานกัเรยีนรอ้งเพลง กระต่ายหยูาว  พรอ้มทาํท่าทางประกอบ 

 

กระต่ายสขีาว มหียูาวเรยีว  

หางสัน้นิดเดยีว ตาแดงแวววาว  

กระโดดเล่นชมแสงจนัทรส์กาว  

อยูร่าวรมิปา่ดนู่ารกัเอย 

 

ขัน้การสอน 

1. ครสูอนการรดูซปิกางเกงนกัเรยีนโดยการสาธติใหน้กัเรยีนดกู่อนตามขัน้ตอน คอื 

- ใชม้อืจบัทีห่วัซปิ 

- มอืขา้งทีเ่หลอืจบัทีก่างเกง  

- ดงึซปิขึน้ 

- ดงึซปิลง 

2. ครสูอนการรดูซปิกระโปรงนกัเรยีนโดยการสาธติใหน้กัเรยีนดกู่อนตามขัน้ตอน คอื 

- ใชม้อืจบัทีห่วัซปิ 

- มอืขา้งทีเ่หลอืจบัทีก่ระโปรง  

- ดงึซปิขึน้ 

- ดงึซปิลง 
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3. สุม่นกัเรยีนมาทาํเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรยีนคนอื่น ๆ ด ู

4. นกัเรยีนฝึกการรดูซปิกางเกงและรดูซปิกระโปรงดว้ยตนเอง 

 

ขัน้การฝึก 

 ครผููฝึ้กนํานกัเรยีนฝึกขัน้ตอนการรดูซปิกระโปรง หรอืกางเกงตามขัน้ตอนอยา่งชา้ ๆ  ซํ้า ๆ  

โดยมกีารกระตุน้เตอืนดว้ยวาจา และใหแ้รงเสรมิไปพรอ้ม ๆ กบัการกระตุน้เตอืนดว้ย เพื่อใหเ้ดก็มี

กาํลงัใจทีจ่ะฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล  ( IEP ) 

ตวัอย่างแผนการสอนเฉพาะบคุคล ( IIP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระดบัความสามารถในปัจจบุนั 

 

เป้าหมายระยะยาว 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

( เป้าหมายระยะสัน้) 

 

การประเมินผล 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

ทกัษะการช่วยเหลือตนเองและ

สงัคมนิสยั 

๑.  เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   

สามารถกลดักระดมุขนาดใหญ่บนเสือ้

ผ่าหน้าได ้

จดุเด่น 

 

 

๑. เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง ไม่

สามารถกลดักระดมุเสือ้ขนาดเลก็บน

เสือ้ผ่าหน้าได ้

 จดุอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

๑. เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   

สามารถกลดักระดมุเสือ้ขนาดเลก็

บนเสือ้ผ่าหน้าได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เมือ่ให ้เดก็หญงิปิยะฉตัร    

นิลกําแหง กลดักระดุมเสือ้  

เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   

จะกลดักระดุมเสือ้ขนาดเลก็บน

เสือ้ผ่าหน้า  ๔  เมด็ต่อ  ๑  ครัง้ 

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  จากการสงัเกตและจด

บนัทึกพฤตกิรรมการกลดั

กระดุมเสือ้ขนาดเลก็บน

เสือ้ผ่าหน้า  ๔  เมด็ต่อ  ๑  

ครัง้ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครปูระจาํชัน้ 
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แบบประเมินแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล  

ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ครัง้ท่ี.........๑....วนัท่ี...........๒๒......เดือน...........กนัยายน...............พ.ศ....๒๕๕๓......... 

ทกัษะ...การช่วยเหลอืตนเองและสงัคมนิสยั...........ช่ือ.เดก็หญงิปิยะฉตัร.......นามสกลุ......นิลกําแหง.......................... 

 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

( เป้าหมายระยะสัน้) 

ผลการประเมิน ผูป้ระเมิน 

 

๑.เมือ่ให ้เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   กลดั

กระดุมเสือ้  เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   จะ

กลดักระดุมเสือ้ขนาดเลก็บนเสือ้ผ่าหน้า  ๔  เมด็ต่อ  

๑  ครัง้ ได ้

 

 

๑.เดก็หญงิปิยะฉตัร   นิลกําแหง   สามารถกลดั

กระดุมเสือ้ขนาดเลก็บนเสือ้ผ่าหน้า  ๔  เมด็ต่อ  ๑  

ครัง้  

 

 

 

 

 

 

สมพร  คาํมลู 
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แผนการสอนเฉพาะบคุคล 

(Individual Implementation Plan :IIP) 

ช่ือนักเรียน   เดก็หญงิปิยะฉตัร  นิลคาํแหง    

ชัน้ อนุบาล 1/1     ทกัษะ   การช่วยเหลอืตนเองและสขุอนามยั วนัท่ี   ................................... 

เน้ือหาหรือทกัษะท่ีสอนนักเรียน 

 การตดิกระดมุ 1-2 เมด็ 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นกัเรยีนสามารถตดิกระดุม 1-2 เมด็ได ้

วิธีสอน / ส่ือ 

1. ครนํูาแป้นเสือ้ผูช้าย และแป้นเสือ้ผูห้ญงิมาใหน้กัเรยีนด ู

2. ครสูาธติขัน้ตอนการตดิกระดมุโดยมขีัน้ตอนคอื 

- ใชม้อืจบักระดุม 1 ขา้ง 

- มอืขา้งเหลอืดงึสาบเสือ้ตรงรกูระดุม 

- สอดกระดุมเขา้รกูระดุม 

- ใชม้อืขา้งทีเ่หลอืดงึปลายกระดุมลอดรกูระดุมจนสุดกระดุม 

3. สุม่นกัเรยีนมาทาํใหเ้พือ่นดทูีห่น้าชัน้เรยีน 

4. ครสูาธติขัน้ตอนการตดิกระดมุซํา้อกีครัง้   

5. นกัเรยีนฝึกการตดิกระดุมดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

ส่ิงเสริมแรงท่ีใช้ 

 คาํชมเชย 

การประเมินผล 

 สงัเกตพฤตกิรรมการมสีว่นรว่มในการเรยีน 

บนัทึกหลงัการสอน 

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

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

 

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

               (นางสาวสมพร  คาํมลู) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ตวัอย่างการใช้ชดุกิจกรรมการแต่งกาย 
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แนะนําสือ่ใหน้กัเรยีนด ูโดยครอูธบิายสว่นต่าง ๆ ของชุดแต่งกาย 

นกัเรยีนทาํกจิกรรมการตดิกระดุมดว้ยตวัเอง โดยครคูอยชว่ยเหลอื 
และแนะนําเบือ้งตน้ แลว้ใหน้กัเรยีนฝึกดว้ยตวัเอง 
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นกัเรยีนเลอืกแป้นเครือ่งแต่งกายตามเพศของตนเอง 

นกัเรยีนหญงิทาํกจิกรรมการรดูซปิ ตดิตะขอกระโปรง 
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นกัเรยีนหญงิทาํกจิกรรมการสวมกระโปรงดว้ยตนเอง 

ครใูหค้าํแนะนํา 
ขัน้ตอนการสวมเสือ้ผา้ครบชุด 

ทัง้เสือ้ และกระโปรง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 

ชือ่ ชือ่สกุล    นางสาวสมพร  คาํมลู 

วนั เดอืน ปีเกดิ    24  กุมภาพนัธ ์ 2522  

สถานทีเ่กดิ   จงัหวดัสระบุร ี

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  75 หมู ่4 ต.ทบัตเีหลก็ อ.เมอืง  จ.สพุรรณบุร ี72000 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน  คร ูคศ.1  

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  โรงเรยีนสพุรรณบุรปีญัญานุกลู 75 หมู ่4 ต.ทบัตเีหลก็ อ.เมอืง   

จ.สพุรรณบุร ี72000 

 

ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ.2537  มธัยมศกึษาปีที ่ 3 

    จากโรงเรยีนดอยสะเกด็วทิยาคม จงัหวดัเชยีงใหม ่

  พ.ศ.2540   มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

    จากโรงเรยีนดอยสะเกด็วทิยาคม จงัหวดัเชยีงใหม ่

  พ.ศ.2545  ปรญิญาตร ีครศุาสตรบ์ณัฑติ  สาขาการศกึษาพเิศษ  

    จากสถาบนัราชภฏัเชยีงใหม ่

  พ.ศ.2554   การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

    จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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