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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองนํ้าของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนและหลังการทดลองฝกทักษะการชวยเหลือ
ตนเองในดานการใชหองน้ํา โดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา เปนเด็กปฐมวัยอายุระหวาง 6 – 10 ปที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  
โดยมีระดับเชาวปญญา 50 – 70 มีความสามารถในการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําลาชา  
และศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล ตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) จํานวน 10 คน ผูวิจัยดําเนินการทดลอง โดยทําการวิจัยเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง รูปแบบการวิจัยเปนแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  คือ  กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือ
ตนเอง 24 กิจกรรม และแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา การวิเคราะห
ขอมูล ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํากอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการ
ชวยเหลือตนเองดวยวิธีการ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได  อายุ 6 – 10  ป  หลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมี
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําสูงขึ้นกวากอนการทดลองในระดับดีมาก 
 2. ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 
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 The purposes of this research were to study and compare self - help toiletry skills  
of mild mentally retarded children before and after acquired self - help skill learning activity. 
The sample used in this study was 10 young mild mentally retardated children, 
Suphanbureepunyanuku School. aged 6 - 10 years old, who had limited self toiletry skills .  
Purposive sampling was used to select sample. The experiment was carried by the 
researcher for 8 executive weeks, 3 days a week and 40 minutes per day, with totally 24 
times. 
 The instruments used in this study were the Self - Help Skill  Learning Activity  
and the Self Help Toiletry Skills Checklist. The  design  of  this  study  was  one  group  
time  series  research. The Wilcoxon Matched - Pairs Signed Rank Test was used for data 
analysis.  
 The results were as follows :  
 1.  Level of Self - help toiletry skills of mild mentally retarded young children 
after used Self - Help Skill Learning Activity changed from need to improve  to very good 
level. 
 2.  Self - help toiletry skills of mild mentally retarded young children after 
using Self - Help Skill  Learning Activity was signficantly higer than before at .05 level. 
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ที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาคนควรเริ่มตั้งแตปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคา
ตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเด็กตั้งแตวัยเริ่มตนของชีวิตจะเปนพ้ืนฐานที่ม่ันคงตอไปในอนาคต  
เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของพัฒนาการซึ่งนับไดวาเปนชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิต  เพราะ
พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ทุกดานเจริญเติบโตอยางรวดเร็วตอเนื่องกันและเปนพ้ืนฐานในการ
วางรากฐานของการพัฒนาการทุกดาน เยาวพา เดชะคุปต (2542: 7) กลาววา การสงเสริม
พัฒนาการทุกดานหรือการปลูกฝงสิ่งที่ ดีงามเหมาะสมใหกับเด็กควรทําใหดีที่สุดในระยะนี้  
ประสบการณที่เด็กไดรับจะเปนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูและการดํารงชีวิตใน
อนาคตของเด็ก  ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป   
 โดยทั่วไป เด็กปกติสามารถที่จะเรียนรูการชวยเหลือตนเองจากการสังเกต  ความอยากรู
อยากเห็นโดยธรรมชาติ  และจากการไดรับการฝกปฏิบัติจนสามารถพัฒนาทักษะดานการชวยเหลือ
ตนเองไดในระหวางวัย 3 – 7 ป ซึ่งเปนวัยที่เด็กจะพัฒนาทักษะตาง ๆ ตามขั้นตอนปกติ  คือ  การ
พัฒนาทักษะดานรางกาย ดานการเขาใจภาษา ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและการชวยเหลือ
ตนเอง  เด็กปกติในวัยนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายไดอยางคลองแคลว ควบคุม
กลามเน้ือและสามารถใชประสาทสัมผัสระหวางกลามเน้ือมือและสายตา  เพ่ือชวยเหลือตนเองใน
ดานตางๆ แตจะมีเด็กบางกลุมที่มีความบกพรองทางสติปญญาทําใหมีพัฒนาการลาชากวาปกติ 
ความสามารถที่จะผานพัฒนาการในแตละขั้นตอนเปนไปไดชา และมีขอจํากัดอยูระดับหน่ึง ตาม
ศักยภาพของตน (จันทรเพ็ญ  เหลานรเศรษฐ. 2544: 1) เม่ือพัฒนาการไมสมวัย ทําใหเด็กเหลานี้
มักจะมีปญหาในเรื่องการปรับตัว การสื่อสาร การชวยเหลือตนเอง เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาไมสามารถเรียนรูไดโดยวิธีจัดการเรียนการสอนที่เหมือนเด็กปกติทั่วไป การชวยเหลือเด็ก
ที่มีความบกพรองโดยเฉพาะความบกพรองทางสติปญญาควรกระทําทันทีที่ทราบวาเด็กมีความ
บกพรอง ทั้งน้ีเพ่ือหาทางสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการใกลเคียงกับเด็กปกติมากที่สุด  การให
การศึกษาแกบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงตองจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม ควรคํานึงถึง
ศักยภาพของแตละบุคคล  รวมถึงศึกษาถึงความจําเปน และความตองการทางสังคมที่เขาอาศัยอยู  
การจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กเหลานี้ควรมีเน้ือหาที่ครอบคลุมการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง 
และเนนการฝกปฏิบัติจริงในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบดวยการฝกการรับประทานอาหาร การ
เขาหองนํ้า การอาบน้ํา การแตงกาย การรักษาความสะอาดรางกาย ซึ่งทักษะเหลานี้เปนทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ที่ควรไดรับการฝกฝน
ตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งโตเปนผูใหญ เพ่ือใหเติบโตเปนผูใหญที่สามารถดูแลตนเองและดํารงชีวิตตาม
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ลําพังไดดวยตนเอง ถาบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาขาดทักษะดังกลาว จะกอใหเกิดปญหา
มากมาย และไมสามารถพึ่งพาตนเองไดเม่ือตองใชชีวิตตามลําพัง ซึ่งนอกจากจะเปนภาระที่ไม
สิ้นสุดแกผูปกครองและสมาชิกในครอบครัวแลว ยังเปนภาระแกสังคมอีกดวย (ผดุง อารยะวิญู.  
2539: 37-38) 

การเรียนรูที่จะดูแลตนเองในเรื่องกิจวัตรประจําวัน  เปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ทั้งน้ีเพราะจะเปนพื้นฐานเพื่อใหเกิดพัฒนาการทางดานอ่ืนๆ  ในชวงแรก
ของชีวิตเปนเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรูที่จะฝกดูแลตนเอง ชวงเวลานี้เด็กตองการชวยตนเอง ตาม
ความสามารถที่มีอยูในแตละคนเพื่อพยายามที่จะเรียนรูวิธีชวยเหลือตนเอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนรูโดยทั่วไป (สมเกตุ อุทธโยธา. 2539: 1) สวนใหญแลวเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี
ปญหาเปนอยางมากในการใชหองน้ํา ทั้งการขับถายอุจจาระและปสสาวะ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กเหลานี้
มีความจํากัดในหลายเรื่อง เชน ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง ขาดทักษะการสื่อสารเพื่อบอกความ
ตองการในการเขาหองนํ้า ขาดทักษะทางสังคม  ขาดทักษะการใชสาธารณสมบัติ เปนตน และ
กอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากมาย ผลกระทบตอตัวเด็ก ไดแก เด็กไมสามารถรักษาความ
สะอาดของรางกายได กอใหเกิดกลิ่นหมักหมม คนทั่วไปรังเกียจในกลิ่นที่ไมพึงประสงค การขับถาย
เรี่ยราด ไมถูกสุขลักษณะอนามัย ผลกระทบตอผูปกครอง ไดแก มีความยากลําบากในการดูแล การ
นําพาไปสูสาธารณะสถานกอใหเกิดความยากลําบาก เม่ือมีเหตุจําเปนในการฝากฝงใหเพ่ือนบาน
ดูแลก็ไมสามารถกระทําไดเน่ืองจากลักษณะของเด็กบกพรองทางสติปญญาสวนมากมีทักษะการ
ขับถายนอยมาก หรือทําไมไดเลย จําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืนเกือบตลอดเวลา  และรวมถึงผูปกครองที่
ไมไดฝกเด็กในเรื่องการชวยเหลือตนเอง  แตผูปกครองจะจัดการในเรื่องดังกลาวใหเด็กจนเสร็จ  
(พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2542: 1)   
 จากสภาพปญหาและความสําคัญที่กลาวขางตน ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะ
การชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใช
กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการบูรณาการที่ใชแนวคิดและทฤษฎี 
กิจกรรมประสาทการรับรู (Sensory Integration หรือ SI) เสริมทักษะที่จําเปนตองใชหองน้ํา  ชวย
ใหการรับรูของเด็กที่มีความบกพรองตางๆ  มีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหการเรียนรูของเด็กดีขึ้น (ผดุง  
อารยะวิญู. 2544: 93) และเทคนิคการสอนแบบวิเคราะห (Task Analysis) ซึ่งเปนเทคนิคการสอน
ที่มีลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม (ผดุง อารยะวิญู. 
2542: 65) รวมทั้งการนํารูปภาพและเกมการศึกษามาชวยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจกับเร่ืองราว
ตางๆ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิด ความจํา และเปนการดึงความสนใจมาสูเร่ืองราวที่จะสอนได ซึ่ง
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะสามารรถใชเปนแนวทางใหกับครูผูสอน ผูฝก ผูปกครอง รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา และทําใหทราบแนวทางการใชกิจกรรมการฝกชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองน้ํา เพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในดาน
การใชหองน้ําตอไป 
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จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า ของเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา กอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบผลการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่มีผลตอ
การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า  ซึ่งจะชวยใหผูฝกและผูที่เกี่ยวของกับ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองใน
ดานการใชหองน้ําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

   ประชากร 
  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เม่ือวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน
แลวมีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซอน อายุระหวาง 6 – 10 ป ที่ศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จํานวน 30 คน 

  กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เม่ือวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานแลวมีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซอน อายุระหวาง 6 – 10 ป 
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก 
คือ เด็กที่มีทักษะในการใชหองน้ําลาชา วัดความสามารถตามขั้นตอนวิเคราะหงานโดยใชประเมิน
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา และรายงานจากผูฝกประจําชั้น จํานวน 10 คน  
โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

  1.  ประเมินความสามารถพื้นฐานในการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้ง  30  คน 

   2.   เรียงลําดับคะแนนผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา
จากคะแนนมากไปหานอย 

   3.   คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า
จากนอยที่สุดขึ้นไปอีก  10  อันดับ 
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 2.   ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  คือ  กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
2. ตัวแปรตาม   คือ  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติ
ทั่วไป เม่ือวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70     
อายุระหวาง 6 – 10 ป ที่ศึกษาอยูที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล ที่มีทักษะการชวยเหลือตนเอง
ในดานการใชหองน้ําลาชา 
 2.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา (Self – Help Skills in Toilet Training) 
หมายถึงความสามารถในการที่เด็กสามารถปฏิบัติขั้นตอนตางๆ ในการใชหองน้ําเพื่อฝกการขับถาย
อุจจาระ ไดดวยตนเองซึ่งหมายรวมถึง 
  2.1  การนั่งบนโถสุขภัณฑ     
  2.2  การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย  
  2.3  การทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลังการขับถาย    
  2.4  การลางมือในอางลางหนา    

 โดยวัดจากแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น 
 3.   กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง หมายถึง กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือ
ตนเอง เปนกิจกรรมที่มีการบูรณาการที่ใชแนวคิดและทฤษฎี กิจกรรมประสาทการรับรู (Sensory  
Integration หรือ SI) เพ่ือเสริมทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ
ระหวางตาและมือ การเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับทักษะที่จําเปนตองใชในแตละขั้นตอนการฝกใช
หองน้ํา ชวยใหการรับรูของเด็กที่มีความบกพรองตางๆ  มีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหการเรียนรูของเด็ก
ดีขึ้น รวมกับ เทคนิคการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนเทคนิคการสอนที่มีลําดับ
ขั้นตอนจากงายไปหายาก ที่จะสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม  รวมถึงการนํารูปภาพ
และเกมการศึกษามาชวยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจกับเร่ืองราวตางๆ เพ่ือเด็กไดพัฒนาความคิด 
ความจํา และเปนการดึงความสนใจมาสูเร่ืองราวที่จะสอน   ซึ่งเปนกิจกรรมที่เสริม กิจกรรมการฝก
แบงเปน  4  ดาน  ไดแก  

  1.  การนั่งบนโถสุขภัณฑ เนนเสริมทักษะในการเคลื่อนไหว  
             2.  การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย เนนเสริมทักษะในการเคลื่อนไหว      
การใชกลามเน้ือมัดเล็กและการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ   
  3.  การทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลังการขับถาย  เนนเสริมทักษะในการเคลื่อนไหว
การใชกลามเน้ือมัดเล็กและการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ   
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  4.  การลางมือในอางลางหนา เนนเสริมทักษะในการเคลื่อนไหวการใชกลามเน้ือมัด
เล็กและการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ   
      กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองประกอบดวย 
 1.   แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   
 2.   แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง เปนกิจกรรมที่มีการบูรณาการที่ใชแนวคิดและ
ทฤษฎี กิจกรรมประสาทการรับรู (Sensory Integration หรือ SI) เพ่ือเสริมทักษะที่จําเปนตองใช
หองน้ําชวยใหการรับรูของเด็กที่มีความบกพรองตางๆ มีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหการเรียนรูของเด็กดี
ขึ้น (ผดุง อารยะวิญู. 2544: 93) และเทคนิคการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปน
เทคนิคการสอนที่มีลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก ที่จะสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
ผดุง อารยะวิญู (2542: 65) รวมถึงการนํารูปภาพและเกมการศึกษามาชวยสงเสริมใหเด็กมีความ
สนใจกับเร่ืองราวตางๆ เพ่ือเด็กไดพัฒนาความคิด ความจํา และเปนการดึงความสนใจมาสูเรื่องราว
ที่จะสอนได  กรอบแนวคิดของการวิจัยแสดงไวดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังจากใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองสูงขึ้น 
 

 

 

ทักษะการชวยเหลือ 
ตนเองในดานการใชหองน้ํา 

 

กิจกรรมเสริมทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัย
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองไดมีการศึกษา
คนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  นําเสนอหัวขอตามลําดับ  ตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.2  สาเหตขุองความบกพรองทางสติปญญา 
  1.3  ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา 
  1.4  ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
  1.5  หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการชวยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัย 
       2.1  ความหมายของทักษะการชวยเหลอืตนเอง 
        2.2  การสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง 
       2.3  การชวยเหลือตนเองในดานการแตงตัว 
       2.4  การชวยเหลือตนเองในดานการเขาหองน้ํา 
       2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการชวยเหลอืตนเอง 

 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเด็กบกพรองทาง 
สติปญญา 

  3.1  การฝกการรับรูหลายดาน 
  3.2  การสอนแบบวิเคราะหงาน 
   3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและเทคนิคการสอนเด็กบกพรองทางสติปญญา 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 1.1 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 

      ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา ตามคํานิยามของสมาคมเด็ก
ปญญาออนแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association on Mental Retardation : AAMR) ที่
ระบุไวในป 1992 (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2542: 1-2) กลาววา  ภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
(Mental Retardation)  หมายถึง ภาวะที่มีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาปกติ ปรากฏรวมกับมี
ความจํากัดทางดานทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะ หรือมากกวา และลักษณะความบกพรอง
ทางสติปญญาเกิดขึ้นกอนอายุ 18 ป จะเห็นไดวาเกณฑของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
AAMR คือ    
  1.  ระดับความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยคือ อยูในชวง 70 ลงไป 
  2.  ลักษณะของความจํากัดทางดานทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา
คือดาน การสื่อความหมาย (Communication) การดูแลตนเอง (Self-Care) การดํารงชีวิตในบาน
(Home Living) ทักษะทางสังคม (Social Skill) การใชสาธารณสมบัติ (Community Use) การควบคุม
ตนเอง (Self-Direction) สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) การเรียนวิชาการเพื่อ
ดํารงชีวิตประจําวัน (Functional Academics) ใชเวลาวาง (Leisure) และการทํางาน (Work) 

  3.  ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาจะตองเกิดขึ้นกอนอายุ 18 ป   
  ทักษะการปรับตัวตามความหมายของ AAMR 1992 (ลักษณะความบกพรองทาง

สติปญญาแสดงไวดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงลักษณะความบกพรองทางสติปญญา 
 

ทักษะ คําอธิบาย
 1.  การสื่อความหมาย 
     (Communication) 

ความสามารถในการเขาใจและสื่อสารขอมูลโดยการ 
พูดและการเขยีน รวมถึงการใชสัญลักษณ ภาษามือ หรือ 
อวัจนะภาษา เชน การแสดงออกทางสีหนา การสัมผัส หรือการ 
แสดงอากัปกิริยาโดยใชมือ

 2.  การดูแลตนเอง
     (Self-Care) 

ทักษะที่เกี่ยวของกับการดูแลตวัเอง เชน การเขาหอง 
น้ํา การกิน การแตงตวั การทําความสะอาดและการตบแตง 

 3.  การดํารงชีวติในบาน 
     (Home Living) 

บทบาทภายในบาน รวมถึง การดูแลเสื้อผา การดูแลบาน 
การรักษาทรพัยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย การทําอาหาร การ 
จับจายซื้อของ ความปลอดภัยของบาน และการกําหนดตาราง 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ทักษะ คําอธิบาย
 4.  ทักษะทางสังคม
     (Social Skills) 

การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รวมถึง การมีปฏิสัมพันธตั้งแตขั้นเริ่มตน
จนถึงขั้นสุดทาย ความรับผดิชอบตามบทบาทของสังคม การ 
ควบคุมตนเอง การชวยเหลือผูอ่ืน และการรักษาความเปนมิตรภาพ 

 5.  การใชสาธารณสมบัต ิ
     (Community Use) 

การใชสาธารณะสมบัติอยางเหมาะสม รวมถึง การเดินทางไป
ยังสถานที่ตางๆ ในชุมชน เชน การไปซือ้ของที่หางสรรพสินคา 
การใชบริการสถานที ่เชน สถานีน้ํามัน รานขายยา 
รานทันตกรรม การใชเครื่องอํานวยความสะดวกและระบบการขนสง 

 6.  การควบคุมตนเอง 
     (Self-Direction) 

การมีตัวเลือกและการปฏบิตัิตนตามตาราง การเริ่มทํางานของ
ตนที่ถูกตองตามบริบท การทํางานใหสมบูรณดวยการวิเคราะห 
งาน การขอความชวยเหลือ การรูจักแกปญหาในสถานการณที่ 
คุนเคยและสถานการณใหม การแสดงออกเพื่ออางสิทธิของ 
ตนเองที่เหมาะสม 

 7.  สุขภาพอนามัยและความ 
     ปลอดภัย 
     (Health and Safety) 

การดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึง การกิน การปฐมพยาบาล 
เบื้องตน การปองกันการเจ็บปวย การปองกันดานเพศสัมพันธ 
การดูแลความสมบูรณของรางกาย และการรักษาความ 
ปลอดภัยเบื้องตน 

 8.  การนําความรูมาใชใน 
    ชีวิตประจําวัน 
     (Functional Academics) 

ความสามารถและทักษะทีเ่กี่ยวของกับการเรียนในโรงเรียน 
ซึ่งสงผลโดยตรงถึงการปรับใชในการดํารงชีวิต 

 9.  การใชเวลาวาง
     (Leisure) 

การพัฒนาเวลาวาง ความสนใจในการทาํกิจกรรมโดยให 
เหมาะกับวัยและสอดคลองกับวัฒนธรรม

10.  การทํางาน 
      (Work) 

ความสามารถที่เกี่ยวของกับการทํางานบางเวลาหรือ เต็มเวลา
ในชุมชน รวมถึง ความเหมาะสมทางสังคมและเกี่ยวของกับ 
ทักษะการทํางาน 

  
 ที่มา: (ศุภานัน บัวแกว. 2549: 10 – 11; อางอิงจาก Mental Retardation. 1992).  
Definition, Classification, and Systems of Support. 9th ed. pp.40-41. Washington, DC:  
American Association on Mental Retardation.) 
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 ความหมายในทางการแพทย องคการอนามัยโลก (WHO) นิยามความบกพรองทางสติปญญา
ตามการจัดประเภทของ International Classification of Disease (ICD) (ศรียา นิยมธรรม. 2542: 
221 – 223) กลาวถึงความบกพรองทางสติปญญาวา หมายถึง ภาวะที่สมองหยุดพัฒนาการ หรือ
พัฒนาไดไมสมบูรณ ทําใหเด็กมีความบกพรองของทักษะตางๆ ในระยะพัฒนาการจึงสงผลกระทบ
ตอระดับเชาวนปญญาทุกๆ ดาน เชน ความสามารถทางดานสติปญญา ดานภาษาดานการเคลื่อนไหว 
และทักษะสังคมทั้งมีความบกพรองในเร่ืองการปรับตัว และอาจมีหรือไมมีความผิดปกติทางกายหรือ
จิตรวมดวย  และมีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญรวมกับมีความจํากัด
ของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ คือ 

  1. การสื่อความหมาย 
  2. การดํารงชีวิตภายในบาน 
  3. รูจักใชแหลงทรัพยากรในชุมชน 
  4. การนําความรูมาใชในชีวติประจําวัน 
  5. การใชเวลาวาง 
  6. การดูแลตนเอง 
  7. ทักษะทางสังคม / การมีปฏิสัมพันธกบัผูคน 
  8. รูจักควบคมุตนเอง 
  9. การทํางาน 
    10. สุขภาพอนามัยและความปลอดภยั 

 ศรีเรือน แกวกังวาน (2543: 135 – 136) กลาวถึง ภาวะความบกพรองทางสติปญญาจะ
แสดงอาการกอนอายุ 18 ป คําจํากัดความของภาวะความบกพรองทางสติปญญาอาศัยองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

  1. ความสามารถ (Capabilities) 
  2. การปฏิบัตติน (Functioning) 
  3. สภาพแวดลอม (Environments) 

 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาจะปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือความจํากัดทางสติปญญาและการ
ปรับตัวมีผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความตองการใน
ชีวิตประจําวันตามสภาพแวดลอมของสังคมปกติ ดังน้ัน นัยสําคัญของความจํากัดเหลานี้จึงมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของแตละบุคคล  
 สรุปไดวา ภาวะบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีความสามารถทางสติปญญาต่ํา
กวา 70 ปรากฏรวมกับมีความจํากัดทางดานทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวาและ
จะตองเกิดขึ้นกอนอายุ 18 ป จนมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

 



 10

 
 1.2 สาเหตุของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 

     ความบกพรองทางสติปญญาสวนใหญไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน แตจะทราบสาเหตุที่ชดัเจน
เพียงบางสวนเทานั้น ซึ่ง ผดุง อารยะวิญู (2544: 10 – 12) กลาวถึงสาเหตุของความบกพรองทาง
สติปญญา วาอาจประมาณไดวา ความบกพรองทางสติปญญามีสาเหตุมาจากกลุมใหญๆ 4 ประการ
คือ   

  1.  ความบกพรองหรือความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเกิดขึ้นระหวางการปฏิสนธิอาจ
แยกออกได 3 ลักษณะคือ 
                     1.1 ไตรโซมี่ 21 (Trisomy) เปนความผิดปกติของโครโมโซมคู 21 ปกติโครโมโซม
จับคูกันขณะปฏิสนธิ เซลลของมนุษยประกอบดวยโครโมโซม 23 คู  ทุกคูจับคูกันไดหมดยกเวนคูที่ 
21 ซึ่งแทนที่จะมี 2 สวน กลายเปน 3 สวน ทําใหมีโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัว แทนที่จะเปน 46 ตัว
เหมือนคนปกติ ตัวที่งอกเพิ่มขึ้นมานี้ทําใหเกิดภาวะปญญาออน รางกายของมนุษยประกอบขึ้นดวย
เซลลเปนจํานวนมาก ภายในเซลลแตละเซลลประกอบดวย 1 นิวเคลียส ภายในนิวเคลียสประกอบดวย
สวนที่มีลักษณะเปนรูปแทงเรียกวา โครโมโซม ในเซลลของมนุษยมีโครโมโซม 23 คู เวลาปฏิสนธิ
โครโมโซมของเพศชายและหญิงจะจับคูกันกอนแบงตัว ภายในโครโมโซมมีสวนที่สามารถถายทอด
ทางพันธุกรรมไดเรียกวายีน (Gene) 
          1.2 การยายที่ (Translocation) โครโมโซมอาจยายที่จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครโมโซมที่เกินมา 1 แทงในคูที่ 21 ยายมาเกาะกับโครโมโซมคูอ่ืนๆ สวนมาก
เปนคูที่ 14 หรือ 22 ทําใหเกิดความผิดปกติขึ้น 
          1.3  ความผิดพลาดในการแบงเซลล (Mosaic) เกิดขึ้นเม่ือเซลลมีการแบงตัวหลัง
ปฏิสนธิ เซลลบางตัวแบงตัวเกินแทนที่จะมีโครโมโซม 46 แทง กลายเปน 47 แทง เพ่ิมมาอีก 1 แทง
ดังนั้นในรางกายของคนนี้จะมีเซลลบางตัวที่มีโครโมโซม 46 แทงบาง 47 แทงบางเปนความผิดปกติ
อยางหนึ่ง กลุมอาการดาวนสวนมากจะมีความผิดปกติแบบ Trisomy สวนแบบ Translocation และ
Mosaic มีเปนสวนนอย 
  2.  สาเหตุกอนคลอด 

   ความบกพรองของโครโมโซม เกิดขึ้นขณะปฏิสนธิชวงระยะตอมาเม่ือเด็กปฏิสนธิ
แลวเปนชวงที่เด็กอยูในครรภ ระยะนี้อาจมีสาเหตุหลายประการเชน มารดาเปนหัดเยอรมัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ เด็กที่คลอดมานอกจากบกพรองทาง
สติปญญาแลวอาจมีอาการความผิดปกติทางสายตา ทางการไดยิน อยางใดอยางหนึ่ง 2 อยาง หรือ
ทั้ง 3 อยางในคนเดียวกัน กลายเปนเด็กพิการซ้ําซอน ตอมาทางการแพทยพบวิธีรักษาและปองกัน
ทําใหเกิดภาวะปญญาออนที่มาจากโรคดังกลาวลดนอยลง นอกจากโรคหัดเยอรมันแลวยังมีสาเหตุ
จากโรคอื่นอีกเชน  กามโรคที่สําคัญ ไดแก โรคซิฟลิส หรือปญหาทางสุขภาพของมารดา เชน 
มารดาติดยาเสพติด  ติดเหลา สูบบุหรี่ ยาบางชนิดเขาไปทําลายสมองของเด็ก 
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  3.  สาเหตุระหวางคลอด สาเหตุระหวางคลอดอาจมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน 
   การคลอดกอนกําหนด เด็กที่คลอดกอนกําหนดมักมีความเสี่ยงตอสภาพพิการที่จะ
ตามมา เน่ืองจากสมองของเด็กอาจไดรับการกระทบกระเทือนหรือสมองอาจไมเจริญเติบโตเต็มที่ ยิ่ง
คลอดเร็วกวากําหนดเทาใด ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น ความบกพรองทางสติปญญาอาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากการคลอดลําบาก ซึ่งอาจทําใหเด็กขาดออกซิเจนไปในชวงระยะเวลาสั้นๆ ในระหวาง
คลอด หรือเด็กอาจไดรับบาดเจ็บระหวางคลอด แพทยปจจุบันจึงแกปญหาในการคลอดยากโดยการ
ผาตัดเอาเด็กออกทางหนาทองของมารดา 

  4.  สาเหตุหลังคลอด 
   สภาพความบกพรองทางสติปญญาอาจเกิดขึ้นในชวงหนึ่งตั้งแตเด็กอยูในวัยทารก 

วัยรุนไปจนถึงวัยผูใหญ อะไรก็ตามที่ทําใหสมองกระทบกระเทือนอยางรุนแรงหรือไดรับบาดเจ็บอาจ
ทําใหเกิดภาวะปญญาออนได เชนโรคไขสมองอักเสบ ซึ่งเปนผลใหเซลลสมองบางสวนถูกทําลาย 
การตกจากที่สูงการไดรับอุบัติเหตุตางๆ ภาวะทุพโภชนาการ การไดรับสารพิษ สารเคมีเขาสูสมอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งสารตะกั่ว สารปรอท เปนตน  
 สรุปไดวา สาเหตุของภาวะความบกพรองทางสติปญญา แบงได  4  สาเหตุใหญ และ
อาจจะเกิดจากปจจัยรวมก็ได เชน การติดเชื้อ กรรมพันธุ การปฏิบัติของแมขณะตั้งครรภเชน ไดรับ
สารเคมีการกินอาหาร รับประทานยา ไดรับรังสี เปนหัดเยอรมันหรือโรครายแรง คลอดกอนกําหนด
มีความยากลําบากในการคลอด ไดรับอุบัติเหตุ ความผิดปกติของโคโมโซม และแตละสาเหตุสง
ผลกระทบตอสมองในลักษณะที่แตกตางกันทําใหระดับความบกพรองของแตละคนแตกตางกันซ่ึงจะ
สงผลตอการเรียนรูในอนาคต 
 

 1.3  ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เม่ือแบงตามคํานิยามของ AAMR (1992) เพ่ือ

ความสะดวกในการชวยเหลือ โดยระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาได     
4 ระดับ ดังนี้ (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2537: 2) 

   1.3.1   ระดับตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราว (Intermittent) 
   1.3.2   ระดับตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด (Limited) 
   1.3.3   ระดับตองการความชวยเหลือหลายดานและระยะเวลาตอเน่ือง(Extensive) 
   1.3.4  ระดับตองการความชวยเหลือในทกุดานอยางทั่วถึงและตองการมากที่สุด  

(Pervasive) ซึ่งรูปแบบของการชวยเหลือเปนการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ตองการปรับตัวและความสามารถในการอยูรวมกัน การใหความชวยเหลืออาจจะเปน
ระยะเวลานานหรือตามความจําเปนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ที่อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดทั้งชีวิต 
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 นอกจากนี้ยังมีการแบงระดับความรุนแรงตาม DSM IV (Diagnostic and Statistic Manual  
of Mental Disorders 4th ed.) เปน 4 ระดับตามระดับเชาวนปญญา ดังแสดงใน 

 
ตาราง 2 แสดงความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญาตามระดับเชาวนปญญาและ     
 อัตราความชุก มีดังนี้ 
 

ระดับความรนุแรง ระดับเชาวนปญญา อัตราความชกุรอยละ
บกพรองทางสติปญญาระดบันอย                
(Mild Mental Retardation) 

50-55 ถึงประมาณ 70 85 

บกพรองทางสติปญญาระดบัปานกลาง
(Moderate Mental Retardation) 

35-40 ถึง 50-55 10 

บกพรองทางสติปญญาระดบัรุนแรง 
(Severe Mental Retardation) 

20-25 ถึง 35-40 3-4 

บกพรองทางสติปญญาระดบัรุนแรงมาก
 (Profound Mental Retardation) 

ต่ํากวา 20-25 1-2 

 
       ที่มา:  ศรีเรือน แกวกังวาน. (2543: 143). 
 

 องคการอนามัยโลก (WHO) แบงระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญาตาม International 
Classification Diseases (ICD) ซึ่งเปนมาตรฐานใชกันอยางแพรหลายคือ ICD - 10 (พ.ศ. 2536) 
โดยพิจารณาจากความบกพรอง 2 ดาน ดังนี้ 
 1.  ระดับความสามารถทางสติปญญา 
 2.  ความสามารถในการปรับตัวตามความตองการของสังคมและสิ่งแวดลอมปกติ
นอกจากนี้ ยังกลาวถึงลักษณะ 4 ประการที่ใชเพ่ือบงชี้ถึงพฤติกรรมที่บกพรองใน F70 - F79 ดังนี้ 

    0   ไมมีหรือมีพฤติกรรมบกพรองเล็กนอย 
   .1   มีพฤติกรรมบกพรองที่ชัดเจนที่ตองสนใจหรือรักษา 
   .8   พฤติกรรมบกพรองอ่ืนๆ 
   .9   พฤติกรรมที่ไมไดระบ ุไมชัดเจน แนนอน 

 การแบงระดับภาวะบกพรองทางสติปญญาตาม ICD - 10 ไดมีการใสรหัส (Code) บอกไว
พรอมทั้งบอกภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวผูปวยดวยเชน Autism, Epilepsy เปนตน   
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ตาราง 3  ระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญาตาม ICD - 10 ขององคการอนามัยโลก มีดังนี้ 
 

ระดับความรนุแรง ระดับเชาวนปญญา รหัส(Code)
1. บกพรองทางสติปญญาระดับนอย
   (Mild Mental Retardation) 

50-69 F 70

2. บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง
   (Moderate Mental Retardation) 

35-49 F 71

3. บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง
   (Severe Mental Retardation) 

20-34 F 72

4. บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก
  (Profound Mental Retardation) 
 

ต่ํากวา  20 F 73

5. บกพรองทางสติปญญาอ่ืนๆ 
   (Other Mental Retardation) 
 

ไมสามารถประเมินระดับ
เชาวนปญญาได เน่ืองจากมี
ความพิการทางกายอยางมาก 

 

F 78

6. บกพรองทางสติปญญาที่ไมสามารถระบุได
   (Unspecified Mental Retardation) 
 

มีหลักฐานวา มีภาวะความ
บกพรองทางสติปญญาแตมี
ขอมูลไมเพียงพอที่จะจัดไวใน
ขอหนึ่งขอใดที่กลาวมาแลวได 
 

F 79

 
 ที่มา: ดารณี   ธนะภูมิ. (2542: 22-23). 
 
 สรุปไดวา ระดับเชาวนปญญาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแบงออกเปน 4 ระดับ 
คือ 1 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย (Mild) ยังไมสามารถสังเกตความแตกตางจาก
เด็กปกติไดมากนักจนกวาเด็กจะโตขึ้น สามารถเรียนหนังสือไดและสามารถประกอบอาชีพอยูใน
สังคมได 2 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (Moderate) สามารถพูดสื่อสารกับ
ผูอ่ืนได ชวยเหลือตนเองได สามารถเรียนหนังสือไดถาไดรับการศึกษาที่เหมาะสม และทํางานที่ไม
ตองใชทักษะมากได 3 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe) มีปญหาในการ
เคลื่อนไหว พูดไมคอยไดแตหากสอนพูดสามารถพูดไดบาง  ชวยเหลือตนเองไดบางแตนอยตองการ
การดูแลจากผูใกลชิด 4 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก  (Profound) ชวยเหลือ
ตนเองไมไดมีความสามารถนอยที่สุดตองอยูใตการดูแลของบุคคลอื่นอยางใกลชิดภาวะความบกพรอง
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ทางสติปญญา ระดับนอย (Mild) มีความชุกมากที่สุด ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  
(Moderate) มีความชุกเปนอันดับที่ 2 ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe) มี
ความชุกเปนอันดับที่ 3 สวนภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมากมีความชุกนอยที่สุด 
 

 1.4  ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  กุลยา กอสุวรรณ (2540: 10) เสนอหลักเกณฑลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาดังนี้ 
  1.  มีความสามารถทางสติปญญาต่าํกวาเกณฑเฉลีย่ คือมีระดับสตปิญญาต่าํกวา 70-75 
  2.  มีความจํากัดในทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ดาน ซึ่งทักษะการปรับตัวมีดังนี้ 
     2.1  การสื่อความหมาย (Communication) หมายถึงความสามารถในการเขาใจและ

การแสดงออกเกี่ยวกับขอมูลที่สื่อสารผานพฤติกรรมที่เปนสัญลักษณและไมเปนสัญลักษณ 
      2.2  การดูแลตนเอง (Self Care) หมายถึงทักษะที่ประกอบดวยการกิน การแตงตัว

การทําความสะอาดรางกาย การเขาหองน้ํา และสุขอนามัย 
       2.3  การดํารงชีวิตในบาน (Home Living) หมายถึงการปฏิบัติงานตามกิจวัตร

ประจําวันในบาน อาจรวมถึงการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
     2.4  ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม    

เชน การแสดงความยินดี การใหความรวมมือกับผูอ่ืน การเลนอยางเหมาะสม 
     2.5  การใชบริการสาธารณะ (Community Use) หมายถึงการใชสาธารณะสมบัติได

อยางเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทาง การจับจายสินคา การรับบริการในชุมชน เชนโรงเรียน 
หองสมุด โรงภาพยนตร 

     2.6  การควบคุมตนเอง (Self Direction) หมายถึงการสรางทางเลือกสําหรับตัวเอง
ในการปฏิบัติตัวตางๆ เชน การเรียนรู การปฏิบัติตัวตามตารางที่กําหนดไว การปฏิบัติภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย 

      2.7  สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) หมายถึงการดํารงชีวิต
ของตนเองใหเปนสุข ควบคุมการบริโภคอยางเหมาะสม บอกอาการเจ็บปวย และปองกันตัวเองจาก
โรคภัย 

      2.8  การเรียนรูทางวิชาการที่ในชีวิตประจําวัน (Functional Acadimics) หมายถึง
ความสามารถในการรับรูทางสติปญญา และทักษะที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน การเขียนการอาน 
การคํานวณพื้นฐาน เปนตน ในการเรียนไมไดเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ แตอยูที่การรับรูและการ
นําทักษะทางวิชาการไปใชในชีวิตประจําวัน 

    2.9  การใชเวลาวาง (Leisure) หมายถึงความสนใจในดานนันทนาการและการใช 
เวลาวาง ซึ่งสะทอนถึงความพอใจสวนบคุคล เกี่ยวของกับกิจกรรมที่คนทัว่ไปกระทําอยางเหมาะสม
กับวัย 
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    2.10  การทํางาน (Work) อาจเปนงานที่ทําเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือเปน
อาสาสมัครทํางานในชุมชนนั้นๆ ทักษะที่เกี่ยวของไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน การตรงตอ
เวลา การยอมรับคําวิจารณ 

  3.  ภาวะที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองปรากฏกอนอายุ 18 ปความสามารถของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแสดงไดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  ความสามารถของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีดังนี้ 
 

อายุ 
 

ปฐมวัย
(0-5 ขวบ) 

วัยเรียน
(6 -21 ป) 

วัยผูใหญ 
(21 ป ขึ้นไป) 

ระดับ 
สติปญญา 

วุฒิภาวะและ
พัฒนาการ 

การศึกษา
 

สังคมและอาชพี

1.  ขั้นเล็กนอย 
     (Mild) 

 

สามารถพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสาร
ความหมายและทักษะ 
ทางสังคมได ยังไม 
สามารถสังเกต 
ความแตกตางจาก 
เด็กปกติไดมากนัก 
จนกวาเด็กจะโตขึ้น 

 

สามารถเรียนหนังสือ
ไดสูงสุดประมาณชั้น
ประถมปที ่6 เม่ือเด็ก
มีอายุในวัยรุน ไม
สามารถเรียนวิชา
สามัญไดเทาเทียมกับ
เด็กปกต ิควรไดรับ
การศึกษาที่จัดเฉพาะ
เด็กประเภทนี ้

สามารถประกอบอาชีพ
และอยูในสังคมได หาก 
ไดรับการศึกษาและการ 
ฝกอาชีพอยางเพียงพอ 
ตองการการดูแลและเอาใจ 
ใสจากผูเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะเมื่อมีปญหา 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

2.  ขั้นปานกลาง 
     (Moderate) 
 

สามารถพูดไดพอ
สื่อสารไดมีพัฒนาการ
ชา พอชวยเหลือ
ตัวเองได  

สามารถเรียนหนังสือ
ไดถึงประมาณชั้น
ประถมปที ่4 เม่ืออายุ
ถึงวัยรุนหากไดรับ
การศึกษาทีเ่หมาะสม 

สามารถทํางานประเภทที่
ไมตองการใชทักษะมากนัก 
(Unskilled,Semi-Skilled) 
ตองการการดูแลและเอาใจ 
ใสจากผูใกลชดิ 

3.   ขั้นรุนแรง 
     (Severe 
 

ตองการการควบคุม 
ดูแลจากผูใกลชิด 
มีปญหาในการ
เคลื่อนไหว พูดไม
คอยได หรือพูดไมได 

เรียนหนังสือไมได
สอนใหพูดไดบาง ฝก
เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยไดบาง 

ตองการการดูแลและเอาใจ
ใสจากผูใกลชดิชวยตวัเอง
ไดบางแตนอย 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

อายุ 
 

ปฐมวัย
(0-5 ขวบ)

วัยเรียน
(6 -21 ป)

วัยผูใหญ 
(21 ป ขึ้นไป)

ระดับ 
สติปญญา 

วุฒิภาวะและ
พัฒนาการ

การศึกษา สังคมและอาชพี

4.   ขั้นรุนแรงมาก 
     (Profound) 

ชวยตัวเองไมได
ชวยตัวเองไมไดมี 
ความสามารถนอย
ที่สุดตองไดรับการ 
ดูแลจากแพทย

ฝกใหชวยตวัเองได
บางแตไมคอยไดผล
มากนัก 

ชวยตัวเองไมไดตองอยูใต
การดูแลอยางใกลชิด 

 
       ที่มา: ผดุง อารยะวิญ.ู (2542: 41).  

 
 ลักษณะพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  พัฒนาการของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับความบกพรองรุนแรง

แตกตางกัน  ซึ่งมีผูกลาวถึงลักษณะพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
เอาไวดังนี้ 

  กรุณา ญาณวินิจฉัย (2545: 10) กลาวถึง พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา 

  1.  พัฒนาการทางดานรางกาย และสุขภาพเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
นอยจะไมมีความแตกตางจากเด็กปกติ  แตเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมากขึ้น
ปญหาทางสุขภาพก็จะมากขึ้นตามไปดวย เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญารุนแรงมากเทาใด 
ลักษณะผิดปกติทางรางกายยิ่งแสดงชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย เด็กบางคนอาจจะมีปญหาในการ
มองเห็น การไดยิน การพูด และการแยกแยะทางประสาทตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งเด็กลักษณะนี้ควรจะ
ไดรับการชวยเหลือและทําการรักษาโดยทันที นอกจากนี้ลักษณะพัฒนาการทางรางกายที่เห็น
เดนชัดวาชากวาเด็กปกติ คือ น้ําหนัก สวนสูง และการเคลื่อนไหวในดานการทรงตัวการเคลื่อนที่ 

  2.  พัฒนาการทางดานสติปญญา ลักษณะพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา เปนความสามารถในดานการเรียนรูในดาน ความจํา ภาษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือความจํา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความลําบากในการจําคํา 
เสียงและรูปภาพ และนอกจากนั้นยังมีปญหาและมีความลําบากในการใชกลยุทธในการเรียนรู 
(Learning Strategies) เชน การจัดระบบจํา การใชวิธีการจําภาษา เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาจะมีปญหาทางการพูดและภาษา เชน พูดไมชัด และพูดชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีแนวโนมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา เน่ืองจากความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเด็กปกติ 
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  3.  พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมี
ปญหาทางดานอารมณและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานการคบเพื่อนใหม และการมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา ซึ่งเกิดขึ้นเน่ืองจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักจะมีลักษณะปด
ตนเองไมสนใจคนอื่น มีพฤติกรรมกอกวนเพื่อนในชั้นเรียน และเด็กปกติมักจะรังเกียจไมตองการ
ใกลชิดดวยดวยเหตุนี้ทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการสรางสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืนจึงมีแนวโนมขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และไมยอมทํางานที่ทาทายความสามารถของ
ตนเอง  
 นอกจากนี้ ผดุง อารยะวิญู (2542: 42 –45) ยังกลาววาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
มีสภาพปญหา ความตองการและความ สามารถที่แตกตางกันในแตละระดับ ในทางการศึกษาได
แบงระดับเพ่ือจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไว 3 ระดับ คือ  

  1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนหนังสือได 
  2. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได 
  3. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก 

รายละเอียดมีดังนี้ 
     1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนหนังสือได มีระดับสติปญญาอยู

ระหวาง 50-70 มีความบกพรองทางสติปญญาไมมากนัก มีพัฒนาการลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
เรียนรู และมีลักษณะทั่วไปที่สังเกตไดคือ 
  1.1  ลักษณะทางบุคลิกภาพ มักจะขาดความมั่นใจในตนเอง ตองการพึ่งพาอาศัย
ผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

 1.2  ลักษณะการเรียนรู มีลักษณะดังนี้ 
      1.2.1  มีความสนใจเรียนในระยะสั้น 

                1.2.2  เสียสมาธิงาย มักจะหันเหความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ 
                1.2.3 มีปญหาในการหาความสัมพันธ (ความเหมือน) และการจําแนกความ

แตกตาง เชน ไมสามารถบอกความเหมือนและความแตกตางกันของรูปทรงเรขาคณิตได 
             1.2.4 มีปญหาในดานความจํา ลืมงาย 

                 1.2.5 มีปญหาในการถายโยงความรูได เชน ไมสามารถนําความรูที่เรียนมา
ไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 

                 1.2.6 มีปญหาในการเรียนสิ่งที่เปนนามธรรม 
      1.3 ภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีปญหาในการพูด
และภาษา เชน พูดไมชัด รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง เปนตน เน่ืองจากมี
ขอจํากัดทางภาษารางกายและสุขภาพ 

      1.4  รางกายและสุขภาพเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีพัฒนาการทาง
รางกายชากวาเด็กปกติทําใหสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉลี่ยต่ํากวาเด็กปกติ และมักมีปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพ 
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          1.5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําแทบทุกวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอานเพื่อ
ความเขาใจการเรียนคณิตศาสตรทั้งในดานการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทยปญหา 

  2.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได  มีระดับสติปญญาอยูระหวาง     
35 - 49 โดยประมาณ เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขั้นปานกลาง มีลักษณะสวนมาก
คลายคลึงกบัเด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได แตกตางกันที่ความรุนแรง เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับฝกไดมีปญหาและระดับความรุนแรงมากกวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเรียนหนังสือได เน่ืองจากมีระดับสติปญญาต่ํากวาและมีลักษณะที่สังเกตไดคือ 
        2.1 การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดมักจะมีปญหา
ในการทํางานของกลามเน้ือ ทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก ตลอดจนมีปญหาในการทํางาน
ประสานกันระหวางมือกับสายตา 

     2.2 การชวยตนเอง เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดจะมีปญหาใน
การชวยตนเองหากไมไดรับการฝกที่เพียงพอ การเรียนจึงมุงเนนการชวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรับประทานอาหาร การขับถาย การแตงตัว 

   2.3  ภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได มีปญหาใน
การพูด เด็กหลายคนพูดไมชัด มีความรูทางภาษาจํากัด หากไดรับการฝกที่เพียงพอสามารถสื่อสาร
กับผูอ่ืนได  
   2.4 การเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได มักประสบความ
ลมเหลวทางการเรียน มีความสามารถในการเรียนคอนขางจํากัด ครูตองทบทวนบทเรียนอยูเสมอ 

       3.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดบัสติปญญาต่าํมาก มีระดับสติปญญาต่ํา 
กวา 35 ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีระดับสตปิญญา 20 - 34 เปนกลุมที่มีระดับสตปิญญา
ต่ํามาก และกลุมที่มีระดับสติปญญาต่ํากวา 20 เปนกลุมที่มีปญญาต่ําที่สุด ลักษณะทั่วไปที่สังเกตได
คือ 
   3.1 การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามากมี
ปญหาในการเคลื่อนไหว สวนมากจะเดินไมได 
              3.2 ความพิการซ้ําซอน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํา
มาก บางคนมีความพิการซ้ําซอน เชนพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากเกณฑปกติ มีความบกพรองในดาน
ประสาทการรับรู พูดไมได และสมองเปนอัมพาต เปนตน 
          4. พฤติกรรมเบี่ยงเบน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอยางเห็นไดชัด ที่พบเห็นบอยๆ เชน กาวราวซึ่งแสดงออกโดยการทําลายขาว
ของ และทํารายรางกายผูอ่ืนหรือตนเอง และแสดงพฤติกรรมที่ไรความหมาย เชน โยกตัวไปมา
ตลอดเวลา หรือโบกมือไปมา เปนตน 
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 สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการลาชาในทุกๆ 
ดาน และปรากฏใหเห็นเดนชัด เชน ลักษณะทางบุคลิกภาพ ลักษณะการเรียนรูภาษาและการสื่อ
ความหมาย รวมถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสุขภาพ เชน สวนสูง น้ําหนักการเคลื่อนไหว   
เปนตน ซึ่งสงผลสืบเน่ืองมาจากความจํากัดทางดานความสามารถทางสติปญญาซึ่งเกิดรวมกับ
ทักษะในการปรับตัว 
 

 1.5 หลักการสอนเด็กที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 
  หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ควรเปนการสอนใหเด็กตอบสนอง
และเกิดการเรียนรู สามารถนําไปใชปฏิบัติไดในชีวิตจริงไดซึ่งมีผูกลาวถึงหลักการสอนเอาไวดังนี้   
  ดารณี ธนะภูมิ (2542: 43) กลาววา โดยทั่วไปแลว ครูจะตองใชหลักการสอนหรือ
วิธีการสอน ที่สงเสริมความเขาใจที่ดีคือ ตองใหเด็กฝกทําบอยๆ จนแนใจวาเด็กมีความเขาใจและ
สามารถทําได และยังคงรักษาความสามารถนั้นตอไปได การหาวิธีการสอนและการจัดสถานการณที่
เหมาะสม เพ่ือทําใหเด็กเกิดความเขาใจและเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับครู การสอนเพื่อให
เด็กเรียนรูและสามารถนําขอมูลความรูความสามารถที่ไดจากการเรียนรูมาแลวมาใชในชีวิตจริงได 
(Generalization) และจะเปนปญหามากถาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมรูจักนําสิ่งที่เรียนรู
แลวมาใช เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่เคยเรียนรูคําวา สวัสดี ขอบคุณ มาแลวแตเด็ก
อาจจะใชไมถูกตองกับสถานการณ หรือใชกลับกันเปนตน ฉะนั้นวิธีการสอนใหสามารถนําไปใชได
ในชีวิตจริงจึงเปนวิธีการสอนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมใช
สอนใหรูจักและจําไดเทานั้น จะตองสอนใหเขาใจถึงกฎเกณฑและสามารถนําไปใชในสถานการณ
ใหมไดดวย ฉะน้ันการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองพิจารณาถึงหัวขอตอไปนี้ 
จุดประสงคในการสอนแตละเร่ือง พัฒนาการและความบกพรองของเด็กแตละคน ความเปนอยูของ
ครอบครัวสภาพทางบาน สิ่งแวดลอมและชุมชนที่เด็กอยูและควรจะสอนในสิ่งที่เด็กนําไปใชที่บาน
และชุมชนได            

  พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร (2539: 15 – 16) เสนอหลักการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา จําเปนตองมีหลักการวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนปกติ เพ่ือสนองความ
ตองการพิเศษของเด็กเหลานี้ ซึ่งมีหลักการสอน ดังนี้   

  1.  ครูตองคํานึงถึงความพรอมในการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
เพราะเด็กมีความพรอมชากวาปกติ กอนทําการสอนสิ่งใดครูตองเตรียมความพรอมกอนนานๆ เม่ือ
เด็กมีความพรอมครูจึงทําการสอนวิชานั้นๆ 

  2.  สอนตามความสามารถ และความตองการของเด็กแตละคน โดยจัดสภาพการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กคนนั้น 

  3.  สอนตามระดับสติปญญา เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีระดับ
สติปญญาต่ํากวาเด็กทั่วไปที่มีอายุเทากัน 
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  4.  ยอมรับความสามารถ และพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจหรือ
คอยชวยเหลือมากเกินไปหรือลงโทษทั้งรางกายและวาจามากเกินไป 

  5.  พยายามสอนใหเด็กชวยตัวเองใหมากที่สุด จะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเองและแบงเบาภาระจากผูเลี้ยงดู 

  6.  สอนตามหลักการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนขั้นตอน
ยอยๆ หลายๆ ขั้นเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเร็จใน
งานซึ่งเปนการสรางความเชื่อม่ันในตนเองแกเด็ก 

  7.  ใชหลักการแบบ 3 R’s คือ 
       7.1 การสอนซ้ํา (Repetition) คือ การสอนซ้ําและใชเวลาสอนมากกวาเด็กปกติ    

ใชวิธีหลายๆ วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม 
     7.2 การสอนแบบไมตึงเครียด (Relaxation) คือ การสอนแบบไมตึงเครียด ไมสอน

เนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการ เปนการเลน รองเพลง ดนตรี เลานิทาน 
หรือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติไดจริง 

     7.3 การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวัน (Routine) คือ การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวัน 
เปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจําสม่ําเสมอในแตละวัน 

  8.  สอนโดยการแบงหมู ตามตารางสอน สามารถทําไดดีในกรณีที่เด็กมีระดับสติปญญา
ใกลเคียงกัน 

  9.  เม่ือเด็กฝกทํากิจกรรมตางๆ ตองพยายามแทรกการฝกทักษะหลายๆ ดานบูรณาการ 
    10.  ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดี ถาเขามี

ความรูสึกประสบความสําเร็จ 
    11.  สอนทีละขั้นจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งไกลตัว หรือจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหสับสน

งานบางอยางที่เด็กปกติในวัยเดียวกันที่เห็นวางาย แตเด็กเหลานี้อาจสบสนไมเขาใจ 
    12.  สอนโดยลงมือปฏิบัติจริง 
    13.  สอนสิ่งที่ มีความหมายสําหรับเด็ก และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

โดยเฉพาะสิ่งที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กเขาใจงาย ครูตองพยายามอธิบายโดยใชคํางายๆ และ
ยกตัวอยางประกอบ 
  14. ตองพยายามจัดการสอนใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีประสบการณ
ใหมๆ เพ่ือสอนใหเด็กคิด 
  15. สอนโดยใชของจริงหรืออุปกรณประกอบทุกครั้ง ตองใหเวลาเด็กมากพอสมควรใน
การเปลี่ยนกิจกรรมอยางหนึ่งไปสูอีกอยางหนึ่ง 
  16. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองอาศัยแรงจูงใจและการเสริมแรง 

  17. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําขอมูลที่ได
ไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  18.  ครูตองเช่ือวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในตนเอง 
สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา และมีประสิทธิภาพได
ทุกคน 

  19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา นอกจากการสอนดานวิชาการแลว
ตองคํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สงเสริมพฤติกรรม
ดานอารมณ ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมๆ กัน เน่ืองจากสิ่งเหลานี้ เปนปจจัยที่ทําใหเด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญา สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  20. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยายามใหเด็กลดการพึ่งพาคน
อ่ืนลง (Step to Independence) สอนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต และแสวงหาการจางงานใน
อนาคต 
 สรุปไดวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาน้ันควรจัดเพื่อ
สนองความตองการดานการสอนทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะทักษะการชวยเหลือตนเอง ทักษะ
ทางดานสังคม และทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพ่ือใหบุคคลเหลานี้
สามารถอยูในสังคมไดอยางกลมกลืน และไมเปนภาระตอสังคมตอไป 
 

2.  เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะการชวยเหลือตนเอง 
2.1  ความหมายของทักษะการชวยเหลือตนเอง 
      ทักษะการชวยเหลือตนเองเปนสิ่งสําคัญและเปนพ้ืนฐานที่เด็กจะตองนําไปใช

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีผูกลาวถึงความหมายของทักษะการชวยเหลือตนเองเอาไวดังนี้ 
  ประภัสสร ปรีเอ่ียม (2539: 24) กลาววา ทักษะการชวยเหลือตนเอง หมายถึง ทักษะที่

สําคัญที่สุด ที่เด็กจําเปนตองเรียนรูจนสามารถปฏิบัติไดและเกิดเปนความเคยชิน ติดตัวนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได แมวาผูฝกจะตองลําบากและใชเวลาอยางมากกับเด็กในการฝกทักษะ แตผลที่
ไดรับจะมีคามหาศาลทั้งตอเด็กและผูเกี่ยวของ เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองทั้งยังชวย
เสริมสรางสุขภาพจิตของครอบครัวใหดีขึ้นดวย ทุกคนไมตองเหน็ดเหนื่อย คอยใหความเชื่อเหลือแก
เด็กตลอดทั้งวันถาเราทุกคนยอมเหนื่อยและชวยกันฝกทักษะการชวยเหลือตนเองใหแกเด็กไดทุก
เรื่องเทาที่เด็ก จะมีความสามารถทําไดในขั้นต่ํา ในที่สุดเราและเด็กก็จะพบความสุขมากขึ้น  

  ศูนยฝกเด็กปญญาออนประภาคารปญญา (2545: 1) กลาววา ทักษะการชวยเหลือ
ตนเอง เปนความสามารถที่พัฒนาผสมผสานจากทักษะกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็กเพื่อ
ทํากิจกรรมตางๆ การที่เด็กสามารถทํากิจกวัตรประจําวันไดดวยตนเองนั้น เปนสิ่งสําคัญพ้ืนฐาน 
เพราะเขาจะสามารถดูแลตนเองไดโดยไมตองเปนภาระกับคนอื่น  

  โรงพยาบาลราชานุกูล (2545: 2) กลาววา ทักษะการชวยเหลือตนเองนั้นนับวาเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษยและยังเกี่ยวเนื่องกับปจจัยสําคัญในการที่จะกระตุนการ
เจริญเติบโตของรางกาย การที่เด็กมีพัฒนาการในดานการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
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เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การแตงกาย การดูแลตนเอง จะชวยใหเด็กมีชีวิตอยูไดไมเปนภาระ
แกครอบครัวและบุคคลรอบขาง และการเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระทําเองจะชวยทําใหเด็กไดพัฒนา
ความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองไดมากขึ้น  

  ประภัสสร ปรีเอ่ียม (2539: 25) กลาววา ทักษะการชวยเหลือตนเอง แบงออกเปน 3 ดาน 
คือ  
  1.  ดานการกิน / การดื่ม คือ การรับประทานอาหารและการดื่มนํ้า การรับประทาน
อาหารดวยชอน การรับประทานอาหารดวยมือ และการดื่มนํ้าจากแกวน้ํา 
  2.  ดานการแตงกาย คือ การถอด-สวมเสื้อยืดทางศีรษะ การติด-ปลดกระดุมเสื้อการ
ถอด-สวมกางเกงยางยืด การถอด-สวมเสื้อผาหนา การถอด-ใสรองเทา และการถอด-ใสถุงเทา 
  3.  สุขอนามัยและการขับถาย คือ การลางมือ การแปรงฟน การลางหนา การอาบน้ํา   
การลางกน การหวีผม การขับถาย การถายปสสาวะ และการถายอุจจาระ 
 
ตาราง  5  ตวัอยางทักษะการชวยเหลือตนเองในชวงอายุตางๆ  
 

อายุ การแตงตวั การกินอาหาร การอาบน้ําและ
การเขาหองน้ํา 

ทั่วไป

 
 
 
2-3 ป 
 

สามารถถอดเสื้อ
ออกไดหรือ
เปลี่ยนเสื้อไดแต
อาจยกเลิกได
งายๆ 
มักตองการคน 
ชวยเหลือ แต 
รวมมือดี 

ใชชอนสอมไดแต
ชอบใชมือและชอน 
มากกวาปอนอาหาร
ที่ชอบไดเองด่ืมนํ้า
จากแกวได 
 

บอกวาจะเขา
หองน้ําไดโดยไมทํา
เลอะกอนสามารถ
กลั้นปสสาวะ
อุจจาระไดนานขึ้น 
 

สามารถเปดประตู
เลื่อนหรือที่มีลูกบิดได
ขึ้นลงบันไดโดยเกาะ
ราวไดเลื่อนเกาอ้ีมา
รองเพ่ือปน 
หยิบสิ่งที่ตองการได 
 

 
 
 
3.-4 ป 
 

ถอดเสื้อได
เรียบรอยและ 
รวดเร็ว ใสเสือ้ 
ถอดกระดุมซิปได
คลอง เก็บเสือ้ 
แขวนเสื้อในตูได 

ใชชอนสอมไดคลอง
รินนํ้าจากเหยือก 
ใสแกวไดกินอาหาร 
รวมกับคนอื่นใน
ครอบครัวได แต
อาจอืดอาด 

ชอบอาบน้ําเอง
โดยเฉพาะถาไดเลน
น้ําในอางจะไมคอย
เลิกและอาบไม
สะอาดนักมักตื่น
นอนกลางวันและ 

บอกอายุ เพศ และชื่อ
นามสกุลของตนเอง
ไดทําตามคําสั่ง2-3 
อยางไดแยกจากพอ
แมไปโรงเรียนชั้น
ปฐมวัยได 

 
4.-5 ป 
 

รอยเชือกรองเทา
ไดถอดเสื้อและใส
เสื้อเองโดยมีคน 

ใชมีด ชอนสอมได
เหมาะสม กิน
อาหารไดเองโดยไม 

ขอใหพาไปหองน้ํา
อาบนํ้าเช็ดตวัไดเอง 
เขาหองน้ํา ลางมือ 

เลนกับเพ่ือนบานและ
เม่ือเรียกก็จะกลับ 
ทิ้งของเลนที่เลนแลว 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

อายุ การแตงตวั การกินอาหาร การอาบน้ําและ
การเขาหองน้ํา 

ทั่วไป 

 
 

4.-5 ป 
 

ชวยเล็กนอยบอก
หนาหลังของเสื้อ
ไดแตอาจใสกลับ
ดานอยูบาง 

ตองปอนแตอาจ
คลุกหรือฉีกเนื้อ 
จากชื้นโต ๆ ใหกอน

ลางกนไดเองแต
บางครั้งก็อาจไม
เรียบรอยนัก 

ตองเตือนใหเก็บ 
ชวยงานบานไดบาง 
เชน จัดโตะ เทขยะ 
ใหอาหารสัตว แต
อาจลืมในบางครั้ง 

 
 ที่มา: ประภัสสร ปรีเอ่ียม. (2539: 25). 
 
 สรุปความหมายของการชวยเหลือตนเอง คือ ทักษะการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองใน
ชีวิตประจําวันที่ซึ่งในการใชทักษะการชวยเหลือตนเองในดานตางๆ เด็กตองอาศัยการพัฒนา
ผสมผสานจากทักษะกลามเน้ือมัดใหญ และกลามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งเปนทักษะที่เด็กควรไดรับการเรียนรู 
ควบคูไปกับการทํากิจกรรมการชวยเหลือตนเองและเปาหมายสูงสุดในการฝกทักษะการชวยเหลือ
ตนเองคือทําดวยตนเองโดยไมตองเปนภาระกับผูอ่ืน 

 
  2.2 การสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง 

     มาศพร แกลวทนง (2551: 21-22)  เสนอวา  การสอนทักษะการชวยเหลือตนเองควร
กําหนดขั้นตอนไวดังนี้  

  1.  พฤติกรรมเปาหมาย (Behavior Objective) หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการจะสอน
เด็กซึ่งจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กจะตองทําได เพ่ือแสดงถึงทักษะที่จะเกิดขึ้นแกเด็กในชวงเวลาการ
สอนที่กําหนด และพยากรณถึงสิ่งที่เด็กจะทําไดในตอนทาย สวนประกอบที่สําคัญในการวาง
พฤติกรรมเปนเปาหมายมี 4 ประการ 

      1.1  ชื่อเด็ก ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 
     1.2  พฤติกรรมที่คาดหวังวาเด็กจะทําได เม่ือเด็กไดเรียนรูทักษะ หลังจากที่ไดรับ

การสอนแลว 
      1.3  เง่ือนไขที่กําหนด บอกถึงจํานวนพฤติกรรมการชวยเหลือตนเองที่ตองสอน 
      1.4  ผลสําเร็จในการสอนในการวางระดับความสําเร็จโดยทั่วไป 100 เปอรเซ็นต

และตองสัมพันธกับเง่ือนไขที่วางไว 
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   2. การแยกยอยขั้นตอนการสอน (Task Analysis) หมายถึง การนําพฤติกรรมตาม
รายการตรวจพฤติกรรม มาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอย เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้นจะเริ่ม
ไปตามลําดับจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เม่ือแยกยอยขั้นตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป
สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก และไมตองใชเวลาในการสอนนานเกินไปในแตละขั้นตอน  
       3.  วิธีการชวยเหลือในการสอนเด็ก (Type of Aid) 

       3.1  ทางรางกาย คือ การชวยจับ ซึ่งมักจะใชในการฝกกลามเน้ือ 
       3.2  ทางคําพูด คือ การชวยใหเด็กทําไดดวยการพูดบอกเด็ก ซึ่งชวยในการฝก

พัฒนาการทุกดาน 
        3.3  ทางสายตา คือ การชวยโดยการกระตุนสายตาเด็กเพื่อใหเด็กทําไดงายขึ้น 
       3.4  กระบวนการแกไขเพ่ือใหเด็กปฏิบัติไดถูกตอง (Correction Procedures) เม่ือ

เลือกพฤติกรรมที่จะสอนโดยวางเปาหมาย แยกยอยขั้นตอน เลือกดําเนินวิธีการสอนและการใชแรง
เสริมกอนจะสอนโดยเนนเฉพาะแตสิ่งที่ถูกตองขณะสอน ถาเด็กทําไมไดตองหาวิธีแกไขเพ่ือใหเด็ก
ทําตามใหไดจึงจําเปนตองมีแรงเสริมชวย  
 สรุปไดวา การสอนทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญา จําเปนตอง
มีการกําหนดขั้นตอนการสอน เชน กําหนดพฤติกรรมเปาหมายหรือพฤติกรรมที่คาดหวัง และการ
กําหนดระดับความสําเร็จในการสอน พรอมทั้งแยกยอยขั้นตอนการสอนเพื่อสะดวกในการสอนเด็ก
แตละขั้นนอกจากนี้ ยังมีวิธีการชวยเหลือเด็กใหทํางานไดสําเร็จดวย เชน การชวยเหลือทางกาย 
การชวยดวยคําพูด การชวยเหลือทางสายตา และการชวยเหลือดวยการแกไขใหเด็กทําไดถูกตอง 
 

2.3 การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย 
               การชวยเหลือตนเองดานการแตงกายควรเริ่มพัฒนาตามขั้นตอนดังที่ สมเกตุ อุทธโยธา 
(2539: 15) กลาววา การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย หมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่เปน
กระบวนการที่ตอเน่ือง และซับซอน มีลําดับขั้นตอนพัฒนาการเฉพาะ ซึ่งสังเกตพฤติกรรมเหลานี้ได
ในเด็กปกติตั้งแตอายุประมาณ 1 ปจะเร่ิมใหความรวมมือในการแตงกาย พออายุ 18 เดือน เด็กจะ
เร่ิมใชมือในการถอดเสื้อ กางเกง ถุงเทา และรองเทาจน อายุ 2 ป ทักษะการใชมือจะดีขึ้นมาก เด็ก
สามารถถอดเสื้อ กางเกงไดเอง อายุ 5 ป เด็กสามารถถอดเสื้อและใสเสื้อกางเกงไดอยางสมบูรณ ไม
ตองอาศัยคนอื่น สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ซึ่งมีพัฒนาการทางทักษะการแตงตัว
ชากวาเด็กปกติ บางครั้งเด็กจะเรียนรูจากการลองผิดลองถูกโดยการสังเกตจากผูใหญและหากผูที่
เกี่ยวของใหความชวยเหลือไดถูกตอง จะเปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนและเรียนรูที่จะชวยตนเองได  
 สรุปไดวา การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย เปนทักษะที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน
ของเด็ก ผูฝกควรเริ่มฝกเด็กตั้งแตอายุยังนอย และพยายามฝกใหเด็กเรียนรูชวยเหลือตนเองใหมาก
ที่สุด 
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 2.4 การชวยเหลือตนเองดานการใชหองนํ้า 
  การชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าเปนสิ่งที่เราควรฝกใหเร็วที่สุดดังที่ มาศพร  
แกลวทนง (2551: 21-22) กลาววา การชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมที่สามารถแสดงออกอยางตอเน่ือง หรือการประสานสัมพันธกันระหวางกันของอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกายโดยเด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ควบคุมกลามเนื้อมัดเล็กและ
ความสามารถในการใช ประสาทสัมผัสระหวางมือและสายตา เพ่ือชวยเหลือตนเองดานการใช
หองน้ํา เชนวิธีการนั่ง การยืน การใชอุปกรณในทําความสะอาดดังน้ันการชวยเหลือตนเองดานการ
ใชหองน้ํา คือการทํางานของอวัยวะที่มีประสานกันระหวางตาและมือ เพ่ือใหเด็กไดแสดงพฤติกรรม
ดานการใชหองนํ้าไดเองตามศักยภาพที่เขามีอยูหรือในบางครั้งอาจตองการความชวยเหลือนอย
ที่สุด การที่จะใหเด็กบกพรองทางสติปญญาเรียนรูทักษะการดูแลตนเองไดนั้นจะตองคํานึงถึง
ความสามารถของเด็กกอน และในชวงปฐมวัยเปนระยะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการฝกทักษะการ
ชวยเหลือตนเองใหแกเด็ก และควรแยกยอยงานแตละอยางเปนขั้นๆ เม่ือเด็กทําสําเร็จไดทีละขั้น
เล็กๆ ก็จะนําไปสูความสําเร็จของงานนั้นได และชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเองทําไดเต็ม
ความสามารถที่เขามีอยูหรือตองการความชวยเหลือนอยที่สุด และไมเปนภาระแกผูอ่ืนมาก  
 สรุปไดวา การชวยเหลือตนเองดานการใชหองนํ้า เปนทักษะที่มีความจําเปนใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก และเปนการใชอวัยวะของรางกายหลายสวนเพื่อชวยในการขับถาย  ดังน้ัน
การฝกควรฝกใหเด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย ควบคุมกลามเนื้อมัดเล็ก ฝก
ความสัมพันธระหวางตาและมือ นอกจากนี้ในการฝกที่สําคัญที่สุดคือการใหเด็กไดทําดวยตนเองให
มากที่สุดและเนื้อหาควรแยกยอยเพ่ือใหเด็กไดประสบความสําเร็จในการฝก 
  
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการชวยเหลือตนเอง 

 งานวิจัยในประเทศ 
  มาศพร แกลวทนง (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการ การสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง

สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใช
ภาพประกอบกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับ
รุนแรง ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองในการใชทักษะการใชหองน้ําไดอยางถูกตอง จากโรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 3 คน ใชเวลาทดลองคนละ 15 
นาทีตอครั้ง วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน การทดลองใชแบบแผนการวิจัยแบบ A – B – A Design   
ผลการวิจัยพบวา 

   1.  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบัติ
ทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าไดถูกตองทุกขั้นตอนหลังไดรับการฝกโดยการวิเคราะห
งานรวมกับการใชภาพประกอบ 
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   2.  หลังไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเองในการ
ใชหองน้ําไดดีกวากอนการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 

  เฉลิมพล พลาหน (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถรับประทานอาหารดวย
ตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงจากการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับ
รวมกับการลดความชวยเหลือลงตามลําดับกลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับรุนแรง อายุ 4-8 ป (ระดับสติปญญา 20 - 34) ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน ที่กําลังเรียนอยูใน
ศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กําหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject Design) 
โดยใชวิธีหลายเสนฐานขามบุคคล (Multiple Baseline across Subjects) ทําการทดลองคนละ
ประมาณ 15 นาที  วันละ 1 ครั้ง รวม 27 วัน ผลการวิจัยพบวา 

   1.  ความสามารถรับประทานอาหารดวยตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับรวมกับการลดความชวยเหลือลง
ตามลําดับอยูในระดับดี 

   2.  ความสามารถรับประทานอาหารดวยตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับรวมกับการลดความชวยเหลือลง
ตามลําดับสูงขึ้น 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเด็กที่มี 
ความบกพรองทางสติปญญา 
 วิธีการสอนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสําคัญมาก ซึ่ง
วิธีการสอนนั้นจะตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กแตละคน เทคนิคการสอนสําหรับเด็ก
พิเศษมีหลากหลายวิธีการ  ดังนี้ 

1 การวิเคราะหงาน (Task Analysis)  
2 การฝกการรับรูหลายดาน (Sensory Integration หรือ  SI)                               
3 การสอนแบบลูกโซยอนกลับ (Backward Chaining) 
4 การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 
5 การลดความชวยเหลือลงตามลําดับ(Graduated Guidance) 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะนําเสนอวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เกี่ยวของดังนี้ 
 3.1 ประสาทรับรูรวมกัน (Sensory  Integration) 
  3.1.1 ความหมายของประสาทรับรูรวมกัน (Sensory Integration) มีผูใหความหมาย
ของประสาทรับรูรวมกัน ดังตอไปน้ี   
      ไพวรรณ สุตวรรค (2542: 2 – 4) กลาววาการใชประสาทรับรูรวมกัน (Sensory Integration 
หรือ SI)  เปนกระบวนการจัดระเบียบของสมองตอสิ่งที่มากระตุนทางประสาทสัมผัส ทําใหเกิดการ
ตอบสนองของรางกายในลักษณะที่เปนประโยชนเกิดการเรียนรู อารมณ ความคิด แอร (Ayres) เปน
กิจกรรมบําบัดชาวอเมริกัน ไดศึกษาการจัดระเบียบการทํางานระบบประสาทสวนกลางและไดเสนอ
ทฤษฎีการใชประสาทรับรูรวมกัน (Sensory Integration Theory) กลาวถึงพัฒนาการของระบบ
ประสาทสวนกลางที่เปนลําดับขั้นเร่ิมจากไขสันหลังและกานสมองไปจนถึงขั้นสูงสุดคือ สมองสวน  
ซีรีบรอลคอรเท็กซ การทํางานของสมองสวนซีรีบรอลคอรเท็กซ โดยในสวนของสมองที่ต่ํากวา 
(Lower Level Function) มีความสําคัญอยางมากตอการทํางานของสมองสวนซีรีบรอลคอรเทกซ
โดยการทํางานของสมองทั้งหมดมีลักษณะเปนองครวม แอรเปนผูที่คิดคนนําหลักการผสมผสานการ
รับความรูสึกมาใชบําบัดเด็กออทิสติก โดยพบหลักการจัดระเบียบของสิ่งเราที่เหมาะสมใหแกสมอง  
โดยเฉพาะระบบการทรงตัว (Vestibular Sense) ความรูสึกสัมผัส (Tactile Sense) ความรูสึกจาก
กลามเนื้อ (Proprioceptive) เปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของสมองใหเกิดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมไดดีขึ้น  โดยอาศัยคุณสมบัติของสมองแตละสวนที่ตองทํางานขึ้นตอกันและกันเม่ือเซลล
สมองสวนหนึ่งสวนใดบกพรองไป เซลลสมองสวนอ่ืนก็จะปรับตัวใหมีคุณสมบัติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทํา
หนาที่ทดแทน  ถามีสิ่งเราและมีการนํากระแสประสาทบอยขึ้น ความสามารถในการปรับตัวติดตอ
กับสมองสวนอ่ืนยอมทําไดดี  ทําใหหนาที่ในการทํางานของรางกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

  แอร (สรอยสุดา วิทยากร. 2544: 48 – 52; อางอิงจาก Ayres. n.d.) ไดแสดง
แผนภูมิกระบวนการใชประสาทสัมผัสรับรูรวมกันจากระบบตาง ๆ ซึ่งไดแก การเห็น การไดยิน การ
ทรงตัว  การรับสัมผัส การรับความรูสึกจากกลามเนื้อเอ็นขอ จะทําใหเกิดประสิทธิผลขั้นสุดทาย (End-
Product Ability)  ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นการทํางานของสมอง  

  3.1.2  ลําดับขั้นการพัฒนาประสาทรับรูรวมกัน   
    แอร (Ayres n.d.) แสดงใหเห็นวาเม่ือรางกายรับขอมูลความรูสึกจากประสาท

รับรูความรูสึกตางๆ แลวเกิดการผสมผสานกันเปนผลทําใหมีการแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอยาง
เหมาะสมซึ่งกระบวนการนี้จะมีการพัฒนาไปตามลําดับขั้น ในระดับตาง ๆ 4 ระดับดังน้ี (สรอยสุดา  
วิทยากร. 2544: 48 – 52) 
    1. การใชประสาทรับรูรวมกันในระดับหนึ่ง 
         การรับความรูสึกสัมผัส ทําใหทารก ดูด กิน และมีความสัมพันธที่ดีระหวาง 
แมลูกเกิดการเรียนรูถึงการสัมผัสจากสิ่งแวดลอม การแยกแยะสิ่งแวดลอม รูสึกปลอดภัย การผสมผสาน
การรับความรูสึกการทรงตัวรวมกับความรูสึกจากกลามเนื้อเอ็นและขอ ทําใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนอง
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ของรางกายขั้นพื้นฐานคือ มีความสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวลูกตา เกิดการเรียนรูปฏิกิริยา
อัตโนมัติเกี่ยวกับการทรงทา มีการควบคุมทาทางตาง ๆ ใหสมดุลมีความตึงตัวที่ปกติของกลามเนื้อ  
รูสึกปลอดภัยตอการเคลื่อนไหวที่ตานแรงดึงดูดของโลก (Gravitational Security) 

     2. การใชประสาทรับรูรวมกันในระดับที่สอง 
             เปนการผสมผสานการรับรูความรูสึกพื้นฐานจาก 3 ระบบเขาดวยกันคือ  

จากกายสัมผัส การทรงตัว และกลามเนื้อเอ็นขอซ่ึงเปนรากฐาน (Building  Blocks) ที่สําคัญที่ทําให
เกิดความมั่นคงทางอารมณ มีชวงความสนใจ (Attention  Span) มีระดับความตื่นตัวในการทํากิจกรรม  
(Activity Level) ที่เหมาะสม มีการรับรูสวนตาง ๆ ของรางกาย (Body Percept) มีการประสานสัมพันธ
ของรางกายสองซีก และสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวได  (Motor  Planning)  

    3. การใชประสาทรับรูรวมกันในระดับที่สาม 
               การผสมผสานการรับความรูสึกจากการไดยินและการทรงตัว ทําใหเด็กเกิดมี

การเปลงเสียงมีภาษาและมีการผสมผสานการรับความรูสึกจากการทรงตัว กลามเนื้อเอ็นและขอ  
กายสัมผัสและการมองเห็นจะทําใหเกิดประสานสัมพันธระหวางตาและมือ (Eye-Hand Coordination)  
มีการรับรูทางสายตา (Visual Perception) และความสามารถทํากิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย (Perposeful 
Activity) 

       4. การใชประสาทรับรูรวมกันในระดับที่สี่ 
            เปนขั้นตอนสุดทายของการทํางานของสมองที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก

การใชประสาทรับรูรวมกัน  5 ระบบเขาดวยกัน ซึ่งจะเกิดไดเม่ือมีการใชประสาทรับรูรวมกันตั้งแต
ระดับที่หนึ่งถึงระดับที่สามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนพ้ืนฐาน จะทําใหเด็กมีสมาธิ (Ability to Concentrate) 
มีความสามารถในการจัดระบบ (Ability to Organize) มีความนับถือตนเอง (Self Esteem) ควบคุม
ตนเองได (Self Control) มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) มีความสามารถเรียนรูวิชาการ 
(Academic Learning Ability) สามารถคิดแบบนามธรรมและมีเหตุผล (Copacity for abstract Thought 
and Reasoning) มีความสามารถเฉพาะเจาะจงของรางกายและสมองแตละซีก (Specialization of  
Each  Side  of  the  Body  and  the  Brain)   
 สรุปไดวา  การใชประสาทรับรูรวมกันเปนกระบวนการจัดระเบียบของสมองตอสิ่งที่มา
กระตุนทางประสาทสัมผัส  การเห็น  การไดยิน  การทรงตัว  การรับสัมผัส  ทําใหเกิดการ
ตอบสนองของรางกายในลักษณะที่เปนประโยชนเกิดการเรียนรู  อารมณ  ความคิด แลวเกิด  การ
ผสมผสานกันเปนผลทําใหมีการแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอยางเหมาะสม  
 3.1.3  หลักการทํางานขั้นพื้นฐานของระบบประสาทสวนกลางในกระบวนการใช
ประสาทรับรูรวมกัน 

  การทํางานของระบบประสาทสวนกลางมีการทํางานเปนลําดับขั้น และตอเน่ืองกัน
อยางเปนระบบ (สรอยสุดา วิทยากร. 2544: 53 – 56; อางอิงจาก Kimball. 1999: 124 – 126) กลาววา 
สมองชวยใหมนุษยไดเรียนรูสิ่งแวดลอมและตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม พ้ืนฐานทาง
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ทฤษฎีของการใชประสาทรับรูรวมกันนั้นเกี่ยวกับการทํางานของสมองและการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย โดยแอร ชี้ใหเห็นวากานสมอง (Brain Stem) มีบทบาทสําคัญที่สุด เปนบริเวณแรกของการ
ผสมผสานขอมูลความรูสึก สมองสวนซีรีเบลลัมก็มีบทบาทสําคัญเน่ืองจากมีการรับขอมูลความรูสึก
ที่เกี่ยวของกับแรงโนมถวงของโลกและการเคลื่อนไหว  ระบบประสาทสวนกลางทั้งหมดมีการทํางาน
รวมกันในการใชประสาทรับรูรวมกันซ่ึงมีลักษณะการทํางานดังนี้ 
  1.  ระบบประสาทสวนกลางจะมีการทํางานเปนลําดับขั้น สมองแตละสวนทํางานไมเปน
อิสระ แตทํางานขึ้นตอกันและกันอยางมีลําดับขั้นตอนคือ สมองระดับคอรเทรกซ (Cortex Level)  
(Lower Brain Center) ซึ่งจะมีการจัดระเบียบและสงพลังความรูสึกขึ้นไปยังสมองที่สูงกวา (Higher  
Brain Center) เพ่ือใหมีการประมวลขอมูลในลักษณะที่ซับซอนและเฉพาะเจาะจงมากกวา 

    2.  การทํางานของสมองระดับสูงและการเกิดพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive  Response)  
จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการรับขอมูลและใหความหมายของสิ่งเรานั้น กอนรางกายของมนุษยจะมี
การรับความรูสึกเปนกระบวนการแรก โดยอวัยวะรับสัมผัสแตละชนิดจะรับความรูสึกในรูปของ
พลังงานไฟฟาที่เพียงพอที่จะกระตุนสมองใหเกิดการใหความหมายวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองใน
ขณะนั้น  แลวเกิดการตอบสนองของรางกายตามมา 

    3.  สมองมีการจัดระเบียบขอมูลความรูสึกธรรมชาติมีโปรแกรมของสมองเพื่อแสวงหา
สิ่งกระตุน (Stimulation) ที่เปนประโยชนตอตนเอง การเกิดพฤติกรรมการปรับตัวจะชวยใหมีการ
ผสมผสานกับการรับความรูสึก แตตองมีพ้ืนฐานจากการมีขอมูลความรูสึกจากระบบรับความรูสึก 
ตาง ๆ ที่เพียงพอ เชน เด็กอายุ 2 ป มีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวดานแรงดึงดูดของโลกจะมี  
แรงขับภายใน (Inner Drive) ตองการประสบการณตางๆ จากกิจกรรมที่เปนการเคลื่อนไหวดาน 
แรงดึงดูดของโลก ดังน้ัน เด็กจึงชอบกิจกรรมที่มีการปนปาย กระโดด หกคะเมนตีลังกาตางๆ ซึ่ง
เปนโปรแกรมของสมองเพื่อตอบสนองตอความตองการของเด็กวัยนี้ 

    4.  ขอมูลความรูสึกจากระบบรับความรูสึก ระบบหนึ่งมีผลกระทบซึ่งกันและกันตอ
ระบบรับความรูสึกอ่ืนๆ และมีผลกระทบตอรางกายทุกสวนดวย โดยอาจเปนลักษณะการกระตุน
หรือยับยั้งก็ได ระบบประสาทสวนกลาง มีเซลลประสาทมากมายซึ่งติดตอกันบริเวณที่เรียกวา
ไซแนปส (Synapse) ดังน้ัน การกระตุนหรือยับยั้งจึงไมสามารถเกิดขึ้นแตเฉพาะระบบรับความรูสึก
เพียงระบบเดียว 
  5. ระบบประสาทสวนกลางมีคุณสมบัติที่เรียกวา นิวรอลพลาสติซิตี้ (Neural Plasticty)  
นิวรอลพลาสติซิตี้ หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทํางานของเซลลประสาท ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นทั้งในระดับของการปรับเปลี่ยนหนาที่การทํางานในระยะแรกไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสรางใน
ระยะยาว ถึงแมเด็กเล็กๆ จะมีนิวรอลพลาสติซิตี้มากที่สุด แตพบวาผูใหญก็มีนิวรอลพลาสติซิตี้
เชนกัน 

   6. พัฒนาการปกติของมนุษยจะเกิดขึ้นอยางมีลําดับขั้นตอน พัฒนาการในแตละดาน
จะเปนลําดับขั้นตอนและมีแบบแผนเฉพาะในแตละชวงอายุ โดยเริ่มจากแบบแผนที่งาย ๆ แลวพัฒนามี
ความซับซอนมากขึ้นจนเปนแบบแผนที่สมบูรณ (Mature  Pattern)   
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 สรุป ไดวาระบบประสาทสวนกลางจะมีการทํางานเปนลําดับขั้น ซึ่งจะมีการจัดระเบียบและ
สงพลังความรูสึกขึ้นไปยังสมองที่สูงกวา (Higher Brain Center) เพ่ือใหมีการประมวลขอมูลใน
ลักษณะที่ซับซอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาและมีการจัดระเบียบขอมูล ที่เปนประโยชนตอตนเอง   
 
 3.1.4  พัฒนาการของการใชประสาทรบัรูรวมกัน (Sensory Integrative  Development) 
   พัฒนาการของการใชประสาทรับรูรวมกันเปนไปตามธรรมชาติ ตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เหมือนกัน แตอาจชาเร็วตางกัน แอร (สรอยสุดา วิทยากร. 2544: 48–52; อางอิงจาก
Ayres n.d.) กลาววา การใชประสาทรับรูรวมกันเกิดขึ้นตั้งแตเด็กอยูในทองแม คือรูการเคลื่อนไหว
ของแมและเด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับความสามารถ (Capacity) ที่จะเกิดการใชประสาทรับรูรวมกัน 
แตเด็กจะมีพัฒนาการไดตองการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งแวดลอมแลวเกิดพฤติกรรมการ
ปรับตัว (Adaptive Response) พฤติกรรมการปรับตัว หมายถึง การตอบสนองตอประสบการณการ
รับความรูสึก (Sensory Experience) ในลักษณะที่มีจุดประสงคมีเปาหมาย เชน เด็กเห็นของเลนก็
เอ้ือมมือไปหยิบ การเอื้อมมือเปนพฤติกรรมการปรับตัว ในขั้นที่ซับซอนขึ้นเด็กรูวาของเลนอยูสูง
ตองเอาเกาอ้ีมาตอแลวหยิบของได การเกิดพฤติกรรมการปรับตัวแสดงถึงพัฒนาการใชประสาทรับรู
รวมกันเราไมสามารถเห็นสมองแตเราสามารถเห็นพฤติกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของ
สมองมีพัฒนาการเปนลําดับขั้นดังนี้ 
  1.  ชวงอายุ  1  เดือนแรก 
    1.1 การรับสัมผัส  เด็กแรกเกิดรับรูกายสัมผัสเปนปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Reflex)  
เชน ถาเอามือเขี่ยแกมเบาๆ เด็กจะหันหัวไปหามือเพ่ือใหเด็กหาอาหาร หรือเม่ือเด็กนอนหงายแลว
มีผาปดหนาเด็กจะพยายามสายหนาเอามือปดผาออก การรับสัมผัสจะถูกผสมผสานเปน
ปฏิกิริยาสะทอนกลับในลักษณะที่มีความหมายและมีจุดประสงค ผาออมที่เปยกทําใหเด็กรูสึกไม
สบายตัวแตสัมผัสจากแมทําใหเด็กรูสึกสบายซึ่งมีผลตอการพัฒนาความผูกพันระหวางแมและเด็ก  
(Mother – Child  Bond) ในชวงเดือนแรกเด็กจะกํามือถาเราสัมผัสที่ฝามือซ่ึงเปนปฏิกิริยาสะทอน
กลับชวยใหเด็กยึดสิ่งของไว 
    1.2 การเคลื่อนไหวและแรงโนมถวงของโลก เด็กรับรูตอการเคลื่อนไหวและแรง
โนมถวงของโลกโดยหูชั้นใน ถาเราอุมเด็กแลววางลงไว ๆ เด็กจะทําทาตกใจยื่นแขนขาทําทาเหมือน
จะยึดเกาะซึ่งเปนปฏิกิริยาซึ่งเปนปฏิกิริยาสะทอนกลับเพ่ือปองกันตนเองเวลาจะตก เม่ือเอาเด็กอุม
พาดบาเด็กจะพยายามยกหัวขึ้นเพราะแรงโนมถวงของโลกกระตุนบางสวนของสมอง ไปกระตุน
กลามเน้ือคอที่ใชในการยกศีรษะ ซึ่งใน 2 ถึง 3 สัปดาหตอมาพฤติกรรมการปรับตัวน้ีจะพัฒนาจน
เด็กสามารถยกหัวขึ้นไดเองเม่ือนอนคว่ํา แมเด็กจะเรียนรูไดวาจะทําใหเด็กเงียบและสบายไดโดย
การอุมเดินหรือโยกตัวเบา ๆ การรับความรูสึกจากการเคลื่อนไหวที่นุมนวลมีแนวโนมชวยใหสมองมี
การจัดระเบียบ 
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    1.3 การรับความรูสึกกลามเนื้อเอ็นขอ เด็กเรียนรูที่จะปรับรางกายตนเองใหเขา
กับแขนและรางกายของคนอุม การเคลื่อนไหวตางๆ เกิดขึ้นไดเพราะการรับความรูสึกจากกลามเนื้อ
เอ็นขอและหูชั้นในไปกระตุนระบบประสาท เด็กมีปฏิกิริยาสะทอนกลับที่สําคัญที่เรียกวา Tonic Neck  
Reflex คือแขนขางที่ศีรษะหันไปมีแนวโนมที่จะเหยียด แขนอีกขางจะงอซึ่งปฏิกิริยาสะทอนกลับนี้มี
ผลตอความดึงตัวของกลามเน้ือแขน 

       1.4 การเห็น การรับรูทางการเห็นยังจัดระเบียบไดไมดีนัก พัฒนาการจะเริ่มจาก
การมองเห็น การรับรูทางการมองเห็นยังจัดระเบียบไดไมดีนัก พัฒนาการจะเริ่มจากการมองตามสิ่ง
ที่เคลื่อนไหวดวยตาและศีรษะซึ่งตองมีการรับความรูสึกจากกลามเน้ือในการเคลื่อนไหวลูกตา  
กลามเน้ือคอ และจากหูชั้นใน 

       1.5  การไดยิน เด็กตอบสนองโดยการหันหาเสียงแตไมเขาใจความหมายของเสียง  
การตอบสนองตอเสียงเปนรากฐานในการพัฒนาการพูด เด็กมีการเลนเสียงในลําคอซึ่งมีการหดตัว
ของกลามเน้ือบริเวณคอ 

       1.6  การไดกลิ่นและการรับรส เปนการรับความรูสึกที่จัดระเบียบไดดีแลวตั้งแต
เกิดจะไมมีการพัฒนาไปมากกวานี้เทาใดเมื่อเด็กโตขึ้น 
  2.  ชวงอายุ  2 – 3  เดือน 

       2.1 ตาและคอ พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวของเด็กจะเริ่มจากศีรษะไปยังเทา  
โดยตาและคอเปนสวนแรกของรางกายที่เด็กเรียนรูที่จะควบคุม การมีศีรษะและตาที่ม่ันคงเปน
ความสามารถพื้นฐานที่สําคัญของการอยูรอด (Survival) การรับรูทางสายตา (Visual  Perception)  
มีความหมายมากกวาการจองดูสิ่งของคือตาตองมองภาพ ศีรษะตองนิ่งเพ่ือไมใหภาพพรามัว  สมอง
ตองผสมผสานการรับรูความรูสึกจากหูชั้นใน จากการกลามเน้ือตาและจากกลามเนื้อคอ ทําใหมอง
ไดนิ่งเห็นภาพไดชัดเจนแมวาศีรษะหรือลําตัวกําลังเคลื่อนไหว ซึ่งจะเปนรากฐานในการพัฒนา   
การอาน 
    2.2 การยกตัวขึ้น เม่ือเด็กนอนคว่ําหนาหลังจากยกศีรษะไดแลว เด็กจะพยายาม
ยกอกขึ้นจากพื้นเพราะการรับความรูสึกจากแรงโนมถวงของโลกไปกระตุนสมองใหมีการหดตัวของ
กลามเน้ือหลังสวนบน 

        2.3  การใชมือ เด็กชอบเอ้ือมมือไปจับสิ่งของแตยังจับไดไมแมนยํา เน่ืองจากขาด
การประสานสัมพันธระหวางตาและมือ เม่ือมีการผสมผสานการรับความรูสึกจากรางกายเขากับสิ่งที่
เห็นจะทําใหเด็กสามารถเอื้อมมือหยิบของไดตามตองการ  เวลาหยิบของเด็กใชฝามือและน้ิว 3 นิ้ว  
ไมใชนิ้วหัวแมมือและน้ิวชี้ 
  3.  ชวงอายุ  4 – 6 เดือน 

       3.1  แขนและมือ เด็กเริ่มสัมผัสและมองแขนของตนเองซึ่งจะพัฒนาเปนการตระหนัก  
รูวามือของเขาอยูที่ไหนในที่วาง (Space) เด็กวัยนี้ตองการรับความรูสึกจากการสัมผัสกลามเนื้อเอ็น
ขอรวมกับการเห็น เพ่ือเรียนรูใชมือไดแมนยําตอสิ่งที่เห็น เด็กเริ่มมีการใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือใน
การจับของแตยังไมแมนยํานัก มักใชมือเดียวในการจับของ พัฒนาการที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงคือ  
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การที่เด็กเอามือมาจับกันทางดานหนาของรางกายซึ่งเปนการเริ่มตนประสานสัมพันธระหวาง
รางกายทั้ง 2 ขาง ตอมาจะเอาของเลนในมือทั้งสองขางมาเคาะกัน เด็กสามารถบิดหมุนขอมือเพื่อ
จับสิ่งของดวยวิธีการใหม ๆ และเริ่มมีการวางแผนการเลนได  กิจกรรมใหม ๆ ที่เด็กเลน ทําใหเกิด
การวางแผนการเคลื่อนไหวมากขึ้นมีการผสมผสานการรับความรูสึกมากขึ้น 

       3.2 การทําทาคลายเครื่องบิน (Airplane Position) เม่ือใหเด็กอายุ 6 เดือน นอนคว่ํา  
เด็กจะยกศีรษะ หลังสวนบน แขน ขา ทุกสวนพรอมกันโดยทรงตัวอยูบนทอง เรียกทานี้วา Prone  
Extension Posture ซึ่งเปนการเริ่มตนในการพัฒนากลามเน้ือที่ใชในการกลิ้ง การยืนและการเดิน 

       3.3 ความสนุกจากการเคลื่อนไหว เด็กอายุ 6 เดือน ชอบที่จะถูกโยกไกวโยนหรือ
หมุน เน่ืองจากเด็กสามารถผสมผสานการรับความรูสึกจากแรงโนมถวงของโลกและการเคลื่อนไหว
ได ถาไมสามารถทําไดเด็กจะรองไห 
  4. ชวงอายุ  6 – 8  เดือน 

       4.1  การเคลื่อนไหวจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง (Locomotion) เปนสิ่งหน่ึงที่สําคัญ
มากที่สุดของพัฒนาการชวงน้ีทําใหเด็กไดสํารวจสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง การคืบหรือคลานจะมีการใช
ประสาทรับรูรวมกันมากมายทําใหเกิดความเปนอิสระของตนเอง (Independent Living) เด็กสามารถ
เปลี่ยนจากทานอนหงายเปนนอนคว่ํา โดยใชปฏิกิริยาสะทอนกลับที่เรียกวา Neck Righting Reflex  
ซึ่งถูกกระตุนจากการรับความรูสึกจากกลามเน้ือและขอของคอ  และจากแรงโนมถวงของโลก 
    4.2  การรับรูมิติ (Spatial Perception) การเคลื่อนจากที่หน่ึงไปยังอีกทีหน่ึงทําให
เด็กรูระยะหางระหวางตนเองกับวัตถุตางๆ ในสิ่งแวดลอมการกะระยะทางทําใหเด็กรูวาความกวาง
ของสิ่งตางๆ เปนอยางไร ถาเด็กมีปญหาในการคืบคลานอาจทําใหเด็กในเรื่องของการกะระยะทาง
และขนาด   

       4.3  นิ้วมือและตา เด็กสามารถใชนิ้ว 2 นิ้ว ในการหยิบจับของเล็กๆ หรือดึงเชือก
ชอบเอานิ้วแหยรู การรับความรูสึกจากกายสัมผัสและกลามเน้ือเอ็นขอจะใหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการ
เคลื่อนไหวเหลานี้  นอกจากนี้ตองมีการควบคุมกลามเน้ือตาใหดูในสิ่งที่ตองการดู 

        4.4 การวางแผนการเคลื่อนไหว (Motor Planning) เด็กเริ่มมีการวางแผนในการ
เคลื่อนไหวดีพอที่จะสั่นกระดิ่ง เอาสิ่งของมารวมกันหรือแยกสิ่งของออกจากกัน การเคลื่อนไหวถูก
วางแผนในสมองใหเปนลําดับขั้นที่ถูกตองตามตองการ การรับความรูสึกจากรางกายจะใหขอมูลที่
จําเปนตอการวางแผนการเคลื่อนไหว เด็กจะคนหาสิ่งของเม่ือมันหายไปเพราะเด็กรูวาของนั้นยังมี
อยูจากการเคยสัมผัสของนั้นมาแลว 

         4.5 การเลนเสียง (Babbling) เปนการสงการรับความรูสึกจากขอตอ ขากรรไกร
กลามเน้ือและผิวหนังของปากไปที่สมอง ถาสมองมีการผสมผสานการรับความรูสึกตางๆ เหลานี้
มากขึ้นเด็กจะสามารถทําเสียงที่ซับซอนมากขึ้น 
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  5.  ชวงอายุ  9 – 12  เดือน 
     เด็กคลานไดไกลสํารวจสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น การรับความรูสึกจากกลามเนื้อกระดูก

และจากแรงโนมถวงของโลกชวยใหเด็กมีประสานสัมพันธของรางกายทั้งสองขาง เรียนรูในการวางแผน 
การเคลื่อนไหว และมีพัฒนาการของการรับรูทางสายตา เด็กจะใชเวลาสวนมากในการดูสิ่งของตางๆ  
วาคืออะไร  ยิ่งเด็กมี 

         5.1  การเลน เด็กจะเลนเอาของมาเคาะกัน ดึงแยกจากกัน ปาของเลน ฯลฯ ทุกครั้ง
ที่เด็กเอาของเลนมารวมกันหรือแยกจากกนสมองของเด็กเรียนรูที่จะวางแผนและจัดลําดับการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสม พบไดบอย ๆ วาเด็กเคลื่อนไหวมือขางหนึ่งขามแนวกึ่งกลางลําตัว 

     5.2  การยืน การยืนดวยตนเองตองการการผสมผสานขอมูลความรูสึก จากทั้ง
รางกายรวมทั้งการใชกลามเน้ือและคอ 

     5.3  คําพูด เด็กเริ่มเขาใจสิ่งที่พอแมพูดแตพูดไดนอย การรับความรูสึกจากการ
เคลื่อนไหว  ของรางกายจะชวยกระตุนสมองบริเวณที่เกี่ยวของกับการพูด 
  6.  ชวงอายุ  2  ป 

     เด็กเรียนรูในการเดิน การสนทนา และการวางแผนทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ซับซอน
ไดมากขึ้น 

        6.1 การบอกตําแหนงไดเม่ือถูกสัมผัส (Localization of Touch) ความสามารถใน
การวางแผนการเคลื่อนไหวขึ้นกับความแมนยําของระบบรับความรูสึกทางกายสัมผัส เด็กอายุ 2 ป  
สามารถบอกไดวาถูกสัมผัสที่ไหนและมีการตอบสนองได การสัมผัสใหขอมูลกับความตางจากการ
มองเห็น  การรับความรูสึกจากผิวหนังทําใหเด็กรูวารางกายของเด็กเริ่มตนและสิ้นสุดตรงไหน 

         6.2 การเคลื่อนไหว เด็กจะเคลื่อนไหวหลายๆ รูปแบบเพื่อใหรางกายของทําหนาที่
อยางไร เด็กจะหยิบของขึ้นมา โยนของทิ้งผลักหรือดึงของเลน เดินขึ้นลงบนไดสํารวจทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งในและนอกบาน 

        6.3  การสรางภาพรางกาย (Mapping the Body) เด็กชอบเลนอยางมาก ชอบขึ้น
บนหลัง  ชอบเลนชิงชาซึ่งเปนการใหขอมูลความรูสึกจํานวนมากจากรางกาย และหูสวนในทําใหเด็ก
รูวาแรงโนมถวงของโลกทํางานอยางไร สวนตาง ๆ ของรางกายเคลื่อนไหวอยางไร แตละสวนทํางาน
ประสานกันอยางไร อะไรที่ทําได อะไรที่ทําไมได อะไรทําแลวรูสึกดี ขอมูลความรูสึกทั้งหมดนี้จะ
สรางภาพ (Internal Sensory Picture) ของรางกายขึ้นในสมอง มีการรับรูสวนตางๆ ของรางกาย 

        6.4  การปนปาย เด็กมีแรงขับภายในที่จะสํารวจที่วางทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง การ
ปนปายในแนวด่ิงตองอาศัยความสามารถทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory Motor  
Intelligence) ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาการรับรูทางสายตาเกี่ยวกับชองวาง (Visual Space  
Perception)   

       6.5  การเปนตนเอง (Selfhood) เด็กเริ่มรูสึกวาเขาเปนตัวของเขาเอง ไมตอง
พ่ึงพาใคร  เขาสามารถเดินและเคลื่อนไหวอยางอิสระภายใตแรงโนมถวงของโลก การผสมผสานการ
รับความรูสึกตางๆ  จะเปนรากฐานของการมีสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
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  7. ชวงอายุ  3 – 7  ป 
   เด็กอายุ 5 ป จะมีพัฒนาการที่สมบูรณของประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
สติปญญาขั้นสูงจะพัฒนาหลังอายุ 7 ป ชวงอายุ 3 – 7 ป เปนชวงวิกฤตของการใชประสาทรับรู
รวมกัน เพราะเปนธรรมชาติของสมองในการรับรูขอมูลความรูสึกและจัดระเบียบไดมากที่สุดในวัยน้ี  
พฤติกรรมการปรับตัวจะซับซอนมากขึ้นทําใหความสามารถในการใชประสาทรับรูรวมกันเพ่ิมมากขึ้น 
   เด็กชอบวิ่ง ปนปาย กลิ้งตัว ฯลฯ ดวยความสนุกสนานเพราะเด็กมีการใชประสาท
รับรูรวมกันไดมากขึ้น มีการประสานสัมพันธตา – มือมากขึ้น มีการทรงตัวดีขึ้นและการวางแผนการ
เคลื่อนไหวไดมากขึ้น เด็กชอบสนามเด็กเลนและเครื่องเลนตางๆ เพราะชวยใหเด็กมีพัฒนาการของ
ระบบประสาท 
   เด็กเรียนรูการใชเครื่องมือตางๆ เชน มีด ชอน พลั่ว เข็มดาย กรรไกร ฯลฯ งานแตละ
อยางตองการขอมูลความรูสึกซึ่งเก็บไวในสมองจากประสบการณ กอนอายุ 8 ป ระบบการรับสัมผัส
สมบูรณเต็มที่สามารถบอกไดวาถูกตองสัมผัสที่ไหน การรับความรูสึกจากแรงโนมถวงของโลกและ
การเคลื่อนไหวเกือบสมบูรณ สามารถยืนขาเดียวและเดินในที่แคบๆ ตางๆ ไดดี พูดสื่อสารไดตาม
ตองการ 
 สรุป ไดวาการใชประสาทรับรูรวมกัน มีพัฒนาการไปตามลําดับขั้นในแตละอายุ  การที่เด็ก
มีพัฒนาการไดตามขั้นปกติจะสงผลใหเด็กมีความสามารถทางดานประสาทสัมผัสและ การเคลื่อนไหว  
(Sensory Motor Intelligence) ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาดานสติปญญา สังคม และบุคลิกภาพ 

 
 3.1.5  กิจกรรมการฝกการรับรูหลายดาน 

   ผดุง  อารยะวิญู (2548: 4 – 8) เสนอกิจกรรมการฝกการรับรูหลายดานมีดังนี้ 
   1. การสัมผัส 

        มนุษยเราเรียนรูผานการสัมผัส เด็กที่มีความบกพรองทางการสัมผัสไมชอบใหคน
อ่ืนสัมผัสรางกายของตน  บางคนไมตอบสนองตอความเจ็บปวดทางรางกาย เชน เด็กบางคนใชตะปู
ทิ่มแทงที่ขมับตนเองโดยไมรูสึกเจ็บปวด ตัวอยางแรกเปนการไวตอการสัมผัส สวนตัวอยางที่ 2  
เปนความรูสึกชาหรือเย็นชาตอการสัมผัส 
   กิจกรรมการฝกการสัมผัสสําหรับทั้ง 2 กลุม อาจกระทําไดดังนี้ 

    1.  คลําจับอุปกรณที่สั่นสะเทือน เชน โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณสั่นสะเทือน 
(Vibrators) อ่ืน ๆ 

    2.  ลูบคลําแปรงที่มีขนหยาบ-ละเอียด (ออน) 
    3.  ลูบคลําวัสดุที่มีพ้ืนผิวสาก (กระดาษทราย) 
    4.  บีบ (เลน) ครีมโกนหนวด 
    5.  ปนแปงได 
    6.  ขยําผาแพร  ผาไหม  ผาฝาย 
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    7.  ขยําขาวเปลือก  ขาวสาร  ขาวสุก 
    8.  ขยําเมล็ดถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง 
    9.  ละเลงสีดวยนิ้วมือ  แลววาดภาพดวยนิ้วมือเปนรูปทรงตาง ๆ  
    10.  ตัดกระดาษออน  แข็ง  เปนรูปทรงตาง ๆ 
    11.  ระบายสีดวยเทียนหรือสีน้ํา 
    12.  ใหเด็กนอนลงแลวหมผา  แลวใหเด็กกลิ้งไปมา 
  สําหรับเด็กที่ไวตอความรูสึกมาก ๆ (ไมยอมใหกอด จับ หรือแตะตองตัว) อาจจะทํา

กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว พรอมดวยการเปดไฟฟาสลัว (ไมใชแสงจา) ใชดนตรีเบา ๆ ประกอบการ
กระทํากิจกรรมก็ได 

  2.  การรับรูทางสายตา 
       การฝกทักษะในการรับรูทางสายตาอาจกระทําไดดังนี้ 
    1.  ฝกคนหาภาพที่ซอนอยูในภาพใหญ 
    2.  ฝกรอยลูกปด 
    3.  ฝกรอยเชือกตามรูปแผนกระดาน 
    4.  ฝกปกหมุดลงรูบนแผนกระดาน 
    5.  ฝกลากเสนตามรอยปะ 
    6.  ฝกระบายสีโดยไมใหออกนอกรอบที่กําหนด 
    7.  ฝกแยกเมล็ดถั่วเขียว  ถั่วดํา  ถั่วแดง  ถั่วลิสงที่ปนกันอยูเปนกอง ๆ 
    8.  ฝกทายภาพปริศนา 
    9.  ฝกจําแนกตัวอักษรที่มีรูปรางคลายกัน  เชน 
     ก   ภ    ถ 
     ด ต     ค 
     บ ป     พ   ฟ   ผ ฝ 
     ธ ร ฯลฯ 
     b d     q        ฯลฯ 
      7 2     6 9    3    8  ฯลฯ 
    10.  ตอไมบล็อก 
    11. ตอเลโก(ตัวตอ)   จ๊ิกซอว (jigsaw) 
    12.  ใชหลอดกาแฟดูดเครื่องดื่มของเหลวในลักษณะตาง ๆ 
  3.  การรับรูทางการฟง 
    การฝกทักษะในการรับรูทางการฟงกระทําไดดังนี้ 
    1.  อานคําคลองจอง  คํากลอน  เด็กอานเองหรือใหคนอ่ืนอานใหฟงก็ได 
    2.  ตอกลอน  ตอคําคลองจอง อาจจะชวยกันตอในลักษณะของการเลนเกมก็ได 
    3.  ปรบมือตามเสียงเพลง  ตามจังหวะ 
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    4.  ปรบมือตามคําสั่งเปนจังหวะ 
    5.  บอกชื่อเพ่ือนใหไดมากที่สุด 
    6.  บอกเบอรโทรศัพทของคนสนิทใหไดมากที่สุด 
    7.  บอกชื่อสถานที่  เชน  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  เกาะ  ทะเลให

ไดมากที่สุด 
    8.  นับตามครูใหไดมากที่สุด 
    9.  เตนตามจังหวะเพลงจาก ชา-เร็ว-ชา 
    10. ฟงนิทานสั้น ๆ  แลวใหเด็กเลานิทานอีกครั้งโดยใชภาษาของตนเอง 
  4. การประสานมือ – ตา 
        การฝกทักษะในการทํางานประสานกันระหวางกลามเน้ือมือกับสายตาอาจกระทํา

ไดดังนี้ 
    1.  รับลูกบอล  โยนลูกบอล 
    2.  ใชไมตลีูกบอล 
    3.  เปาลูกโปง  โยน  และไลจับลูกโปง 
    4.  เปาฟองสบู (bubbles)  และไลจับฟองสบู 
    5.  รับถุงทราย  โยนถุงทราย (ขนาดเล็ก)  อาจบรรจุถั่วเหลือง  ขาวสาร  แทน

ทรายก็ได 
 
  5.  การรับรูทิศทาง 
   การรับรูทิศทาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งซาย – ขวา  ดานขาง  อาจจะกระทําไดดังนี้ 
    1.  การเลียนแบบการเลนของคิงคอง  หรือสัตวอ่ืน  
    2.  การกระโดดเชือก 
    3.  กระโดดตามเสนที่ขีดไว-เลนกระโดดหัวกะโหลก 
    4.  รับและโยนลูกบอล  บาสเกตบอล 
    5.  เลี้ยงลูกบาสเกตบอล  2  มือพรอมกัน 
    6.  เลี้ยงลูกฟตุบอลซิกแซก 
    7.  เลนชักเยอ 
    8.  ลากรถบรรทุกของเลน 
    9.  เลนชิงชา 
    10.  ใชกรรไกรตัดกระดาษเปนรูปทรงตาง ๆ   
    11.  ยืนอยูขางหนาครูแลวบอกวามือซาย-ขวาของครูคือมือใด 
    12.  ปฏิบตัิตามคําสั่งของครูเกี่ยวกบัซาย-ขวา 
  6.  ระบบโพรพริโอเซพทีฟ (Proprioceptive  System) 
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    เปนระบบที่ตัวเรารับรูขอมูลเกี่ยวกับสวนตาง ๆ  ของรางกายวาสวนนั้น ๆ อยู ณ 
ตําแหนงใดโดยที่เราไมตองเหลียวมองไปที่สวนน้ัน เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับกลามเน้ือและขอตอที่มีระบบนี้ดี
จะเคลื่อนไหวไดคลองแคลว เด็กที่มีระบบนี้ไมดี จะทําใหการเคลื่อนไหวไมคลอง มีทาทางงุมงาม  
อาจจะฝกทักษะไดดังนี้ 

     1.  เคาะจังหวะโดยใชเครื่องดนตรีที่ชื่อวา แทรมโพลนี (trampoline) แลวเคลื่อนไหว
ตามจังหวะดนตร ี

    2.  เลี้ยงลูกบาสเกตบอล 
    3.  เลนกิจกรรมที่มีการคลาน  เชน  การคลานลอดอุโมงค  หรือลอดซุมตาง ๆ 
    4.  โหนบารเด่ียวหรือบารคูดวยแขนเดยีว  แลวสลับแทนโดยใชแขนอีกขางใน

การโหน 
    5.  เลนชักเยอ 
    6.  กระโดดเชอืกในลักษณะตาง ๆ   
    7.  ตอสูกันดวยหมอน (ขวางหมอน-ใชหมอนตีกัน) 
    8.  เลนลูกตุม (จับดวยมือชั่งน้ําหนักดวยมือหรือโยน-รับดวยมือเดียวเบา ๆ) 
    9.  โยนและรบัลูกโปงที่บรรจุน้ํา 
    10.  ผลักของที่มีน้ําหนัก  เชน  ดันรถเขน็ของเลน  ตู  เปนตน 

 7.  ระบบการทรงตวั (Vestibalar  System) 
   เปนระบบที่ควบคุมโดยหูชั้นในทําใหเราสามารถทรงตัวไดโดยไมซวนเซหรือหกลม

โดยงาย  ทําใหเราทราบวาเรากําลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางในทางใด ทําใหเราทราบวาตัวหมุน  
หรือ “บานหมุน” (สิ่งที่อยูรอบตัวเรา) ทําใหเราทราบวาเขาตั้งหรือหัวหอยลง  เราเคลื่อนไหวชาหรือ
เร็ว  เด็กที่มีความไมสมบูรณในระบบนี้จะกลัวการเคลื่อนไหว ความบกพรองอาจเปนไปในลักษณะ
ของการตอบสนองชาหรือเร็วก็ได (under-responsive, over-responsive) ในเด็กที่ตอบสนองชาจะมี
อาการออนระทวย ชอบเลนมาหมุน เลนชิงชา ไมชอบใชมือหยิบ-จับสิ่งของ ทําใหไมทราบวาถนัด
ซายหรือขวา บางคนเดินชนโตะ เกาอ้ีบอยๆ ในรายที่ตอบสนองเร็วอาจแสดงอาการรองไหเม่ือมีคน
อุม  บางคนกลัวความสูง  มีอาการเวียนศีรษะเม่ือน่ังมาหมุน 

        การฝกทักษะดานนี้อาจจะกระทําไดดังนี้ 
    1.  นั่งโยกมาโยกหรือเกาอ้ีโยก 
    2.  นั่งชิงชาแลวไกวใหชิงชาแกวงไปมา 
    3.  อาขาเกี่ยวชิงชาแลวหอยหัวลง 
    4.  หมุนตัวบนพื้น 
         5.  กลิ้งตัวไปบนพื้นราบ 
    6.  ตีลังกา  เร่ิมตากตลบเดียวไปสูหลายตลบ 
    7.  หมุนลอรถ  ลอจักรยาน 
    8.  เตนแลวหมุนตัวตามจังหวะดนตรี 
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    9.  หมุนตัวบนตัวลูกบอลขนาดใหญ (Therapy  Ball) 
    10. เม่ือเด็กมีทักษะแลวใหหลับตาทํากิจกรรม 1-9 
  สรุป กิจกรรมประสาทรับรูรวมกันชวยทําใหการทํางานของรางกายทั้งสองขางประสานกัน

และทํางานรวมกันไดดีขึ้น ทั้งน้ียังชวยพัฒนาความจําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเมื่อ
เรียนรูสิ่งที่สอนไปแลว  ดังน้ันการสงเสริมหรือกระตุนประสาทรับรูของเด็กจะชวยใหเด็กพรอมที่จะ
รับรูสิ่งที่สอนไดมากขึ้น 

 
  3.2 การวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนเทคนิคการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิเศษ

อีกวิธีการหนึง่   
        3.2.1 ความหมายของการวิเคราะหงาน มีผูเสนอความหมายของการสอนแบบ

วิเคราะหงานไวดังนี้ 
         ผดุง อารยะวิญู (2542: 65) ใหความหมายการวิเคราะหงานไววา การวิเคราะห
งานเปนการจําแนกเนื้อหาที่จะสอนเปนขั้นตอนยอยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงลําดับจากงายไป
หายาก พรอมทั้งกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละขั้นตอนอยางครบถวน 

         สมเกตุ อุทธโยธา (2539: 14) กลาววา การวิเคราะหงาน เปนการนําพฤติกรรมตาม
รายการตรวจพฤติกรรมมาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอยเพ่ือสะดวกในการสอนเด็ก แตละขั้นจะเริ่ม
จากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอยจนบรรลุเปาหมาย เม่ือแยกขั้นตอน
แลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก และไมตองใชเวลาในการฝก
นานแตละขั้นจะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงาย และจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอยจนบรรลุ
เปาหมาย เม่ือแยกยอยขั้นตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป สามารถทําไดสําเร็จโดยไม
ยาก และไมตองใชเวลาในการฝกนานเกินไปในแตละขั้นตอน สิ่งสําคัญคือ ตองใหเด็กทําขั้นตอนงาย
ใหไดกอนแลวจึงใหทําขั้นตอนที่ยากขึ้น 

         ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย (2539: 104) ใหความหมายหลักการวิเคราะห
งานไววาเปนการนําพฤติกรรมตามรายการตรวจพฤติกรรมมาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอยเพ่ือ
ความสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้น จะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงายและจะเพิ่มความยากขึ้นที
ละนอยจนบรรลุเปาหมาย 

 
         3.2.2  วิธีการวิเคราะหงาน  เปนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาวิธีหนึ่ง ซึ่งมีผูเสนอขั้นตอนการวิเคราะหงาน  
  เบญจา ชลธารนนท และศิริวิมล ใจงาม (2543: 96) เสนอวาการวิเคราะหงานควรมี

ขั้นตอนดังตอไปน้ี  
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    1. กําหนดงานเปาหมาย และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    2. วิเคราะหออกเปนขั้นตอนยอย หรืองานยอย 
    3. จัดลําดับของงานยอย 
    4. วิเคราะหโดยกําหนด ทักษะบังคับเบื้องตน 
    5. จัดลําดับทักษะบังคับเบื้องตน 
    6. จัดทําแผนภูมิ (Flow Chart หรือ Sequence Chart) 
    7. ทําสอบ 
    8. จัดประเภทพฤติกรรมเปาหมาย 
    9. สอนโดยอธิบายไปตามขั้นตอน แตบางครั้งตองสอนโดยบูรณาการขั้นตอน

ยอยเขาดวยกัน 
  ประกฤติ พูลพัฒน (2546: 92) กลาวถึงวิธีการวิเคราะหงานไวดังนี้ 
    1. แบงงานแตละงานเปนขั้นตอนการทํายอยๆ ไดมากเทาที่คิดวาจําเปน 
    2. ระบุทักษะยอยที่เปนขั้นตอนสําคัญไววาคืออะไร 
    3. สอนใหเด็กทํางานที่กําหนดไดสําเร็จ 
    4. แกไขดัดแปลง เครื่องมืออุปกรณตางๆ สําหรับเด็กที่ไมสามารถเรียนรูใน

บางทักษะได 
  3.1.2  ประโยชนของการวเิคราะหงาน มีผูเสนอแนะประโยชนของการวิเคราะหงาน

เอาไวดังนี้ 
     อุนเรือน อําไพพัสตร (2542: 39) กลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหงานไววา 
    1. การวิเคราะหงานสามารถบันทึกความกาวหนาของเด็กอยางเปนระบบ และ

ใชเปนขอมูลในการประชุมระหวางผูปกครองและครูเกี่ยวกับความสามารถในเรื่องการเรียนของเด็ก 
    2. ชวยใหครูสามารถพัฒนาวิธีการสอนใหดีขึ้น เน่ืองจากการวิเคราะหงานทํา

ใหการแกปญหาการเรียนไดตรงจุด ครูสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     ประกฤติ พูลพัฒน (2546: 92) กลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหงานไววา 
    1. ทําใหผูสอนตัดสินใจไดวา จะสอนอะไรตอจากเนื้อหาที่สอนไปแลว 
    2. ทําใหผูสอนทราบวาเด็กมีปญหาตรงไหน และทําขั้นตอนใดไมสําเร็จ 
    3. ทําใหผูสอนแยกขั้นตอนยอยที่จําเปน เพ่ือใหเด็กทํางานแตละขั้นไดสําเร็จ 
    4. ทําใหผูสอนรูวาจะตองเปลี่ยนและปรับปรุงอะไรบางที่จะชวยใหเด็กทํางานที่

ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 
    5. ทําใหผูสอนหาวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหเด็กพิเศษทํางานไดสาํเร็จ 
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         พอลโลเวย และคนอื่นๆ (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 64-65; อางอิงจาก Polloway; et al. 
1985) กลาววา  หลักการสอนโดยวิธีวิเคราะหงานเปนวิธีที่ใชสอนทักษะที่อยากและซับซอนใหงาย
ตอการเรียนการสอน โดยมีลักษณะดังน้ี คือ การที่ผูสอนคิดวา การทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะตองใช
ความคุนเคยความเขาใจ และอาการกิริยา (การเคลื่อนไหว) อยางไรบาง จะตองรูอะไรกอน อะไร
หลังและจะเลือกทักษะที่งายสุดเปนทักษะแรกเพื่อจะดําเนินไปยังทักษะที่ยากขึ้นทีละนิดจนบรรลุถึง
จุดประสงคที่ตั้งเปาหมายไว  นอกจากนี้  การวิเคราะหงานเปนขั้นตอนยอยๆ จะปองกันไมใหเรา
เรียกรองใหเด็กทําสิ่งที่เกินวามสามารถทักษะขั้นเล็กๆ ที่เด็กทําไดจะนําไปสูทักษะที่ยากขึ้นเรื่อยๆ 
เม่ือวิเคราะหงานเปนขั้นตอนยอยๆ เราจะเห็นวา การทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจําเปนตองใช
ทักษะตางๆ ที่เรียนรูมากอนหลายอยาง ทักษะยอยเหลานั้นเรียกวา Sub – Skills ความเขาใจวา มี
ทักษะกี่อยางที่จะประกอบกันเปนกิจกรรมใหมอยางหนึ่ง จะชวยใหสังเกตเด็กไดทุกขั้นตอนวา อะไร
ที่เด็กติดขัดแลวผูสอนจะเปนคนแกความติดขัดนั้นๆ ได 
 สรุปไดวา การชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหประสบผลสําเร็จในการเรียน
นั้นมีหลายวิธี เชน และ วิธีการสอน เชน การทําตัวอยางใหดูการสมมติบทบาท การชวยชี้แนะ การ
ถอยหรือลดการชวย การใหแรงเสริม การปรับพฤติกรรมการเรียงลําดับเชื่อมโยง เปนตน วิธีการ
สอนวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนการทําเนื้อหาใหแยกยอยเปนขั้นตอนจากงายไปหายาก  
เพ่ือใหเด็กบกพรองทางสติปญญาประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 
 3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนและเทคนิคการสอนเด็กทีม่ีความบกพรองทาง
สติปญญา 

  ประภัสสร ปรีเอ่ียม (2539: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของ
แบบฝกการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายเปนรายบุคคล โดยใชหลักวิเคราะหงานของเด็กกลุม
อาการดาวน โดยใชกลุมตัวอยางอายุ 6-9 ป ระดับเชาวนปญญา 35-68 จากโรงพยาบาลราชานุกูล  
จํานวน 16 คน ไดรับการฝกการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายดวยการฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวาคะแนน ความสามารถในการชวยเหลือตนเองหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จันทรเพ็ญ เหลานรเศรษฐ (2544: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการฝกโดยใช
หลักการวิเคราะหงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการทําความสะอาดเสื้อผาของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเชาวปญญา 35 – 50 โดยใชกลุมตัวอยางอายุ 15 – 20 ป จากสถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปญญาหญิง อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 คน ไดรับการฝกทักษะ
การทําความสะอาดเสื้อผา โดยใชหลักการวิเคราะหงานตามขั้นตอนแลวมีทักษะการทําความสะอาด
เสื้อผาในทุกทักษะและสามารถทําไดถูกตองโดยไมตองชวยเหลือจะเห็นไดวา ผลจากการวิจัยที่
กลาวมาแลว การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหมีความสามารถในการเรียนรู โดยใช
หลักการวิเคราะหงาน เปนวิธีการหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จและทําใหเด็กสามารถเกิดการเรียนรูได 
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  สันติยา ชวยหนู (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเอง
ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับร้ังน้ีมี
จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ไมมีความพิการซ้ําซอน ระดับเชาวนปญญา 35-49 อายุ 8-13 ปจํานวน 5 คน จาก ฝกที่
สําคัญที่สุดคือการใหเด็กไดทําดวยตนเองใหมากที่สุดและเนื้อหาควรแยกยอยเพื่อใหเด็กไดประสบ
ความสําเร็จในการฝกโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา ผลการวิจัยพบวาหลังจากใชวิธีการสอนแบบการ
วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถชวยเหลือตนเอง
ได 

  มยุรี  เพชรอักษร (2540: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการกระตุน  ระบบการรับความรูสึก  
การทรงตัว และการเคลื่อนไหว ที่มีผลตอพัฒนาการทางดานภาษา ในเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา  มีระดับสติปญญา 28 – 69 อายุ 5 – 14  ป จํานวน  30 คน แบงเด็กออกเปน 3 กลุม  
กลุมที่ 1 กระตุนระบบรับความรูสึกการทรงตัว และการเคลื่อนไหว พรอมกับฝกพูดดวยวิธีเฉพาะ
กลุมที่ 2 ฝกพูดดวยวิธีเฉพาะ กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุม ฝกพูดแบบทั่วไปใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห  
พบวากลุมที่ 1 มีคะแนนเพิ่มมากกวากลุมอ่ืนทุกดาน เม่ือใชแบบประเมิน Porch Index of Communication  
in  Children  แตเม่ือวิเคราะหทางสถิติแลวพบวาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ไพวรรณ สุดวรรค, สรอยสุดา วิทยากร และมยุรี เพรอักษร (2543: บทคัดยอ) ศึกษา
ความสัมพันธ ระหวางการรับรูสวนตางของรางกาย กับการทํางานประสานกันของรางกาย ทั้ง 2  ขาง  
ในเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับสติปญญา 50 – 89 อายุ 5 -15 ป จํานวน 60 คน  
พบวามีความสัมพันธกันตั้งแตระดับปานกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งเปนบงชี้วาการรับรูสวนของ
รางกาย และการทํางานประสานกันของรางกายทั้งสองขางทํางานรวมกัน  โดยเปนพ้ืนฐานของการ
ใชประสาทรับรูรวมกัน  เพ่ือการทํางานของสมองในระดับสูงขึ้น  
  ทวี  จันหนู (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาความสามารถในการจํา โดยกิจกรรมการใชแระ
สารทรับรูรวมกัน และการบริหารสมอง  ในเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับเรียนได  
จํานวน  6  คน  ระดับสติปญญาระหวาง  50 – 70  กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใชเวลา
ในการทดลอง  5  สัปดาห  พบวา  ความสามารถในการจําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับเรียนไดหลังการฝกโดยใชกิจกรรมประสาทรับรูรวมกัน  และการบริหารสมองอยูในระดับ   
ปานกลางและสูงขึ้น 
                 เฉลิมพล พลาหน (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถรับประทานอาหารดวย
ตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงจากการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับ
รวมกับการลดความชวยเหลือลงตามลําดับในเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงอายุ 
4-8 ป (ระดับสติปญญา 20 - 34) ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถรับประทานอาหารดวยตนเองของเด็กที่ มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับรวมกับการลดความชวยเหลือลง
ตามลําดับอยูในระดับดี 
 2. ความสามารถรับประทานอาหารดวยตนเองของเด็กที่ มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซยอนกลับรวมกับการลดความชวยเหลือลง
ตามลําดับสูงขึ้น 

สรุปการจัดทํากิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองในเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาเปนการเสริมทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติกิจกรรมการชวยเหลือตนเองโดย
สอดแทรกในชวงการนําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมประสาทรับรูซึ่งเปนกระบวนการจัดระเบียบของ
สมอง ตอสิ่งที่มากระตุนทางประสาทสัมผัส  ทําใหเกิดการตอบสนองของรางกายไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมและสงเสริมความสามารถในการที่จะรับรู จดจํา และการใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหงาน 
เปนการยอยทักษะที่ยากใหเปนขั้นตอนยอยๆ ซึ่งแตละขั้นจะชวยใหเด็กทําไดดีขึ้น และมองเห็น
ความกาวหนาของแตละขั้นไดอยางชัดเจน อีกทั้งการสอนซ้ําๆ ทุกวันเปนประจําจะชวยใหเด็กทําได
ดีขึ้น  อีกทั้งเด็กทุกคนจะไดรับแรงเสริมดวยคําชมวา เกงมากพรอมทั้งแตะที่ไหลเบาๆ ทุกครั้งที่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการใชหองนํ้าไดเอง การใชตัวแรงเสริมทางบวกมาใชเปนการเสริมแรงนั้น 
เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กเอาใจสั่งและปฏิบัติตนตามคําพูดของผูสอนไดถูกตอง   



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. แบบแผนการทดลอง 
3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
4. ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
5. วิธีดําเนินการทดลอง  
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เม่ือวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวมี
ระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70  และไมมีความพิการซอน  อายุระหวาง  6 – 10 ป  ที่ศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล   จํานวน  30  คน 

  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  เม่ือวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานแลวมีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซอน อายุระหวาง  6 – 10 ป  
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก 
คือ เด็กที่มีทักษะในการใชหองน้ําลาชา วัดความสามารถตามขั้นตอนวิเคราะหงานโดยใชประเมิน
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา และรายงานจากผูฝกประจําชั้น จํานวน 10 คน  
โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

   1.   ประเมินความสามารถพื้นฐานในการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้ง  30  คน 

   2.  เรียงลําดับคะแนนผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําจากคะแนนมากไปหานอย 

   3.   คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา
จากนอยที่สุดขึ้นไปอีก  10  อันดับ 
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2.  แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 249) เปนหน่ึงกลุมทดสอบกอนและหลัง มีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 

 

กลุมทดลอง                      สอบกอน                        ทดลอง                         สอบหลัง
      E                                T1                                  X                                 T2

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

เม่ือ    E     แทน   นักเรียนกลุมทดลอง 
                X     แทน   กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

        T1     แทน   การประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองกอนใช 
                         กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

         T2     แทน    การประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองหลังใช 
             กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
   1.  กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   

   2.  แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า 
 

4.  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
  1.1   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task Analysis) 

  1.2   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า
โดยการวิเคราะหงาน  

  1.3   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการใชประสาทรับรูรวมกัน 
(Sensory  Integration)  

  1.4   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อรูปภาพประกอบแผนกิจกรรมเสริมทักษะ
การชวยเหลือตนเอง 
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  1.5   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการใชเกมและรูปแบบเกมการศึกษาประกอบแผน
กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

  1.6   นําความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือ
ตนเองจํานวน  24  แผน 

       1.7  นําแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่จัดทําไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
ประกอบดวย ครูการศึกษาพิเศษ ครูปฐมวัย จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจความถูกตอง ความสอดคลอง 
เหมาะสมกับที่จะพัฒนาตามจุดมุงหมาย ประกอบดวย 

  1. ผูชวยศาสตราจารยดร. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล  หัวหนาภาควิชาการศกึษาพิเศษ 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
             กรุงเทพมหานคร 
  2. ผูชวยศาสตราจารย สมเกตุ   อุทธโยธา     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา 
             พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
             จังหวัดเชียงใหม 
  3. นางนาถศจี    สงคอินทร        ครูชํานาญการพิเศษ 
             โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
             จังหวัดสุพรรณบุรี 

 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลองในการดําเนิน
กิจกรรมและสื่อการฝกแลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองดังนี้ 

   1.7.1   แผนการสอนสวนของการวัดและประเมินผลเด็กควรมีเกณฑที่เหมาะสม
มากขึ้น  เชน  การผานเกณฑของจุดประสงค  เด็กควรทําไดทุกครั้ง   

   1.7.2   การวิเคราะหงานเนื้อหาการใชหองนํ้าควรมีความละเอียดมากขึ้นและ
เขียนใหมองเห็นภาพสามารถนําไปฝกไดจริง 

   1.7.3   การใชกิจกรรมประสาทรับรูรวมกันมาฝกทักษะการใชหองนํ้ากิจกรรม
เดียวจะทําใหเด็กพัฒนาทักษะในดานนี้ไดไมดีเทาที่ควร  จึงควรมีการนําหลักการสอนแบบวิเคราะห
งานมารวมดวย  หรือรวมกับสื่ออ่ืน ๆ  เชน  เกมการศึกษาไดอีกดวย 

   1.7.4   รูปเกมการศึกษาใหเนนความคงทน  และสีสันรวมไปถึงมุมของสื่อที่อาจ
เปนอันตรายตอตัวเด็ก 

   1.7.5   สื่อทั้งเกมการศึกษาและรูปภาพประกอบควรมีกลองจัดเก็บอยางเปน
สัดสวนและสีสันนาเรียนรู 

  1.8 ปรับปรุงแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่ไดรับการตรวจสอบ     
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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  1.9 นํากิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ         
ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try out) กับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของโรงเรียนลพบุรี
ปญญานุกูล จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง คัดเลือกเด็กที่มีทักษะการใชหองน้ํา
ลาชา 

  1.10  นําผลจากการทดลองมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
  1.11 นําแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวจัดทํา       

เปนฉบบัสมบรูณเพ่ือนําไปใชในทดลองกบักลุมตัวอยาง 
 

 2. แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า 
      ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้ากิจกรรมเสริม

ทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 2.2 สรางแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําเปนแบบรายการ
ปฏิบัติได ปฏิบัติไดบาง และปฏิบัติไมได หากปฏิบัติไดใหน้ําหนักคะแนน เทากับ 2 คะแนนหาก
ปฏิบัติไดบางใหน้ําหนักคะแนน เทากับ 1 คะแนน หากปฏิบัติไมไดใหน้ําหนักคะแนน เทากับ 0 คะแนน  
โดยแบบประเมินมีเน้ือหา 4 ทักษะ คือ เร่ืองการนั่งบนโถสุขภัณฑ เร่ืองการทําความสะอาดตนเอง
หลังการขับถาย เร่ืองการทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลังการขับถาย เรื่องการลางมือในอางลางมือ  
มีรายการที่ประเมิน 19 รายการ 
 เกณฑการประเมินความสามารถทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํารายคน  
คะแนนเต็ม  38  คะแนน  เปนดังนี้ 
     31  คะแนนขึ้นไป   หมายถึง      มีทักษะการชวยเหลือตนเองในระดับดีมาก 
     27 – 30       คะแนน   หมายถึง      มีทักษะการชวยเหลือตนเองในระดับดี 
     23 – 26       คะแนน   หมายถึง      มีทักษะการชวยเหลือตนเองในระดับ 
              ปานกลาง 
     19 – 22       คะแนน   หมายถึง      มีทักษะการชวยเหลือตนเองในระดับพอใช 
     ต่ํากวา  18   คะแนน   หมายถึง      มีทักษะการชวยเหลือตนเองในระดับ 
               ตองปรับปรุง 

  2.3 นําแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าที่ไดนําไปให
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา จํานวน 3 คน  และหาคา  IOC  ของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน  ประกอบดวย 

    1.  นางสาวอัจจิมา   ศิริพิบูรยผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ 
       สถาบันราชานุกูล 
       กรุงเทพมหานคร 
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    2.  นางสาวสุดาวัลย  นพวิสุทธิสกุล ครูชํานาญการ 
       โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล 
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
    3. นางสาวสดุธิดา   ติณะมาศ  นักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุน 
       ราชนครินทร  
       กรุงเทพมหานคร 
 เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ในเรื่องการใชภาษา การแบงเกณฑกําหนด

พฤติกรรมในแตละเกณฑ จนสามารถใชงานไดผลการประเมินคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
แลวนําผลมาปรับปรุง ดังนี้ 

      2.3.1  ระดับความสามารถ ระดับไมควรมีแค 0 หรือ 1 เน่ืองจากถาจะนํามาใช
ประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับความสามารถควรมี
ระดับที่แยกยอย เพ่ือใหโอกาสเด็กในการประเมิน 

      2.3.2  คูมือการใชแบบประเมินควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องการใชแบบ
ประเมินและเวลาในการประเมิน 

      2.3.3 ควรมีคูมือการใชเกณฑคะแนนทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  2.4   นําแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําที่ปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (try out) กับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ของโรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง คัดเลือกเด็กที่มีทักษะ
การใชหองน้ําลาชา 

  2.5  นําผลจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
  2.6 นําแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําที่ไดปรับปรุง

เหมาะสมแลว จัดทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองน้ํากับกลุมตัวอยาง 

 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจําเปนตองมีผูชวยในการวิจัย จึงไดจัดหาผูชวยการวิจัย  เพ่ือ

ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ผูวิจัยจึงกําหนดใหมีผูชวยวิจัย 1 คน ตอ เด็ก 3 คน ซึ่งผูชวยวิจัย  
ไดแก  นางสาววรรณวิภา  บัวไสว   นางสาววรรณพิมพ  หนูมงกุฎ  นางสาวณัฐวิกา  ขุนพาสน มี
หนาที่ในการควบคุม  ดูแลความปลอดภัยของเด็กและใหแรงเสริมแกเด็กระหวางการฝก  โดยไมมี
การสอนหรือชี้แนะในการฝกซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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  1.  ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองนํ้าในขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนความสามารถพื้นฐานกอนการทดลอง โดยใช
แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําประเมินเด็กตามตารางการจัดกิจกรรม
ในระดับอนุบาล  ซึ่งจัดชวงกิจกรรมการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําไว  4  ชวงเวลา  คือ 

       ชวงเวลา  08.30 – 08.50 น. 
   ชวงเวลา  10.30 – 10.50 น. 
       ชวงเวลา  13.00 – 13.20 น. 
   ชวงเวลา  15.00 – 15.20 น. 
  2.  ดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองทั้งหมด 24 แผน

ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  นําเขาสูบทเรียน โดยใชกิจกรรมประสาทรับรูเขามาเสริมทักษะดาน

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก การประสานสัมพันธระหวางตาและมือ การเคลื่อนไหวที่
สัมพันธกับทักษะที่จําเปนตองใชในแตละขั้นตอนการฝกกิจกรรมการใชหองน้ํา 

   ขั้นที่ 2   ขั้นดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยสอนขั้นตอนการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําพรอมทั้งใชภาพประกอบ ใหเด็กดูและปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งมีผูชวยผูวิจัยชวยดูแลโดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด  8 สัปดาห  / สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที 

   ขั้นที่ 3   ขั้นสรุป ผูฝกทบทวนขั้นตอนการใชหองน้ําและใชเกมการศึกษาทบทวน
อีกครั้ง 

  3.  เม่ือดําเนินการทดลองครบทั้งหมดแลว นําแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเอง
ในดานการใชหองน้ํามาประเมินดานการใชหองน้ําของเด็ก 

  4.  นําขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํามา
สรุปวิเคราะห 
 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1.1  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยความเที่ยงตรงของเนื้อหา

(Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 79)  
 

                                    N
RIOC ∑

=  
 

 เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
       ตามความคิดเห็นของผูเชียวชาญ 
   ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     2.1  หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 73) 
 

Ν
Χ∑

=Χ  

 
 เม่ือ   Χ     แทน  คาเฉลี่ย 
   ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน  จํานวนเด็กในกลุมตัวอยาง 
 

              2.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจาก ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ (2538: 79)  

 
3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบนัยสําคัญโดยใชการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed – 
RankTest (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 91 - 97) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะการ
ชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง 

 



บทที่   4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูล  และการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง
เปนที่เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 

 Χ       แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 

 T   แทน  คาสถิตทิดสอบใน Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test     
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห
ขอมูลในการทดลองตามลําดับ  ดังนี้ 
 1.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา  ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  กอนและหลังไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองนําเสนอ
ขอมูลโดย Χ และSD กอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองเปนรายบุคคล   
 2.  เปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา ของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝกโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยวิธี
ทดสอบ Wilcoxon Matched Pairs Signed – RankTest (T) 
  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัย
ที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝกโดยการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือ
ตนเองผลการวิเคราะหขอมูล  ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 1.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชของเด็กปฐมวัย ที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาหองน้ํา  ที่ไดรับการฝกโดยกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัย ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา  กอนและหลังการฝกโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   
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ตาราง 6  ทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝก 
    โดยกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   
 
เด็กคนที ่ ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานใชหองน้ํา

กอนการทดลอง 
(คะแนนเต็ม  38  คะแนน) 

ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานใช
หองน้ําหลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม  38  คะแนน) 
คะแนน ระดับความสามารถ คะแนน ระดับความสามารถ

1 9 ตองปรับปรุง 32 ดีมาก 

2 14 ตองปรับปรุง 34 ดีมาก 

3 10 ตองปรับปรุง 33 ดีมาก 

4 9 ตองปรับปรุง 37 ดีมาก 

5 12 ตองปรับปรุง 32 ดีมาก 

6 10 ตองปรับปรุง 32 ดีมาก 

7 11 ตองปรับปรุง 34 ดีมาก 

8 9 ตองปรับปรุง 35 ดีมาก 

9 11 ตองปรับปรุง 32 ดีมาก 

10 7 ตองปรับปรุง 19 พอใช 

Χ  10.20 ตองปรับปรุง 32 ดีมาก 

SD       1.93         4.853 

 
 จากตาราง 6 แสดงวากอนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญามีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าโดยรวม
ทุกคนอยูในระดับตองปรับปรุง และพบเด็กที่ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญาจํานวน 10 คน
มีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําอยูในระดับตองปรับปรุง 
 หลังการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา  เด็กปฐมวัยที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญามีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าโดยรวมอยูในระดับดีมาก และพบ
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 9 คน มีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการ
ใชหองนํ้าอยูในระดับ ดีมาก และเด็กที่ปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 1 คน มี
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําอยูในระดับ  พอใช  
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ตาราง 7  การเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัยที่มีความ 
     บกพรองทางสติปญญา  กอนและหลังการฝกโดยใชกจิกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   
  
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน

การใชหองน้ํา (รายดาน) 

 

Χ 1 
 

Χ 2 
 

T 

1  การนั่งบนโถสุขภัณฑ    5.00
 

15.66 0* 

2  การทําความสะอาดตนเองหลัง
การขับถาย   

4.83 16.83 0* 

3  การทําความสะอาดโถสุขภัณฑ
หลังการขับถาย   

4.00 16.25 0* 
 

4  การลางมือในอางลางมือ 7.00
 

17.83 0* 

รวม 10.20 32.00  
 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 7 พบวาเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดย
ใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง มีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา
โดยรวมและรายดาน ไดแก การนั่งบนโถสุขภัณฑ การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย การ
ทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลังการขับถาย  การลางมือในอางลางมือ สูงกวากอนการใชกิจกรรม
เสริมทักษะการชวยเหลือตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

            1.  เพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กปฐมวัย ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
           2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัย ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา กอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
หลังจากใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองสูงขึ้น 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 กลุมตวัอยาง 
     กลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  เม่ือวัดสติปญญาโดยใช
แบบทดสอบมาตรฐานแลวมีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซอน อายุระหวาง  
6 – 10 ป ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล  
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการ
คัดเลือก คือ เด็กที่มีทักษะในการใชหองนํ้าลาชา วัดความสามารถตามขั้นตอนวิเคราะหงานโดยใช
ประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า และรายงานจากผูฝกประจําชั้น จํานวน 10  คน  
โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

   1.  ประเมินความสามารถพื้นฐานในการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้ง  30  คน 

   2.  นําคะแนนทั้งหมดเรียงลําดับคะแนนผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเอง
ในดานการใชหองน้ําจากคะแนนมากไปหานอย 

   3.   คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา
จากนอยที่สุดขึ้นไปอีก  10  อันดับ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
  1.  กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง   

   2.  แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจําเปนตองมีผูชวยในการวิจัย จึงไดจัดหาผูชวยการวิจัย เพื่อ

ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม โดยใหผูชวยวิจัย 1 คน ตอ เด็ก 3 คน มีหนาที่ในการควบคุม  
ดูแลความปลอดภัยของเด็กและใหแรงเสริมแกเด็กระหวางการฝก โดยไมมีการสอนหรือชี้แนะในการ
ฝกซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

  1.  ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองน้ําในขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนความสามารถพื้นฐานกอนการทดลอง  โดยใช
แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําประเมินเด็กตามตารางการจัดกิจกรรม
ในระดับอนุบาล  ซึ่งจัดชวงกิจกรรมการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําไว  4  ชวงเวลา  คือ 

        ชวงเวลา  08.30 – 08.50 น. 
    ชวงเวลา  10.30 – 10.50 น. 
        ชวงเวลา  13.00 – 13.20 น. 
    ชวงเวลา  15.00 – 15.20 น. 
  2.  ดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองทั้งหมด 24 แผน

ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  นําเขาสูบทเรียน โดยนํากิจกรรมการรับรูรวมกัน (Sensory  Integration 

หรือ  SI) เขามาเสริมทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก   การประสานสัมพันธระหวางตาและมือ  การ
เคลื่อนไหวที่สัมพันธกับทักษะที่จําเปนตองใชในแตละขั้นตอนการฝกกิจกรรมการใชหองน้ํา 

   ขั้นที่ 2  ขั้นดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยฝกขั้นตอนการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําโดยการวิเคราะหงาน (Task  Analysis) พรอมทั้งใชภาพประกอบ ใหเด็กดู  สาธิตและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนซึ่งมีผูชวยผูวิจัยชวยดูแลโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 8 สัปดาห/ สัปดาหละ 
3 วัน วันละ 40 นาที 

   ขั้นที่ 3   ขั้นสรุป ผูฝกทบทวนขั้นตอนการใชหองน้ําและใชเกมการศึกษาทบทวน
อีกครั้ง 

  3.  เม่ือดําเนินการทดลองครบทั้งหมดแลว นําแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเอง
ในดานการใชหองน้ํามาประเมินดานการใชหองน้ําของเด็ก 

  4.  นําขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํามา
สรุปวิเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 2. เปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํากอนและหลังการทดลอง
โดยใชการทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาหลังจากใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง  อยูในระดับดีมาก 
 2.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาหลังจากใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง  หลังจากการใชกิจกรรมเสริมทักษะ
การชวยเหลือตนเอง  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
อภิปรายผล 

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของ
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการ
ใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะ
การชวยเหลือตนเองจากผลการวิจัยพบวา 
 1.  ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองในภาพรวมเด็กทุกคนเมื่อไดรับการฝก
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําโดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองตาม
ขั้นตอนแลวสามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําทั้ง  4 ดาน ประกอบดวย  
การน่ังบนโถสุขภัณฑ การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย การทําความสะอาดโถสุขภัณฑ
หลังการขับถาย การลางมือในอางลางหนา ไดดีขึ้นในระดับดีมากซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 
      1.1 กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองเปนการนําวิธีการสอนแบบวิเคราะหงาน 
(Task Analysis) เปนการนําเอางานหรือกิจกรรมที่จะเรียนรูมาแบงยอยเปนขั้นตอนโดยตามลําดับ
จากงายไปหายากและคอยๆ เพ่ิมความยาวขึ้นทีละนอย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูงานไดอยางเหมาะสม 
ซึ่งสอดคลองกับ ผดุง อารยะวิญู (2542: 205) ที่กลาววา การจัดลําดับขั้นเนื้อหาเปนการใหโอกาส
เด็กกาวไปสูความสําเร็จ ทําใหเด็กมีกําลังใจที่จะเรียนตอไปในลําดับเน้ือหาที่ยากขึ้น การเริ่มตนใน
ลักษณะนี้เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญมากสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพราะจะ
ชวยใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตัวเองมากขึ้น เปนแรงเสริมที่ทําใหเด็กมีกําลังใจในการทํางานขั้นตอไป 
และสอดคลองกับ งานวิจัยของประภัสสร ปรีเอ่ียม (2539: บทคัดยอ) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของแบบ
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ฝกการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายเปนรายบุคคล โดยใชหลักการวิเคราะหงานของเด็กกลุม
อาการดาวน ในโรงพยาบาลราชานุกูล ซึ่งผลวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยพบวา เด็ก
ที่ไดรับการฝกการแตงกายโดยวิธีลูกโซยอนกลับ ตามขั้นตอนแลว สามารถชวยเหลือตนเองในการ
แตงกายได และงานวิจัยของมาศพร  แกลวทะนง (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทักษะการชวยเหลือ
ตนเองสําหรับนักเรียนที่บกพรอง ทางสติปญญาระดับรุนแรง ใชการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับ
การใชภาพประกอบ จากโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับรุนแรงสามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ําไดถูกตอง        
ทุกขั้นตอนและหลังไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเองในการใช
หองน้ําไดดีกวากอนการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
       1.2 กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมีการเสริมทักษะที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยสอดแทรกในชวงการนําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมการรับรูรวมกัน (Sensory  
Integration หรือ SI) ซึ่งเปนกระบวนการจัดระเบียบของสมอง ตอสิ่งที่มากระตุนทางประสาทสัมผัส  
ทําใหเกิดการตอบสนองของรางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสมและสงเสริมความสามารถในการ 
ที่จะรับรู จดจํา และวางแผนการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
แอร ที่กลาววา (ทวี  จันหนู. 2547: 45; อางอิงจาก Ayres. 1989: 5, 28) สวนการฝกแบบวิเคราะห
งานก็เปนการฝกแบบแบงทักษะใหญๆ แยกเปนขั้นตอนยอย ที่อาจจะยากตอเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้นจะเริ่มไปตามลําดับจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เม่ือ
แยกยอยขั้นตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก และไมตอง
ใชเวลาในการฝกนานเกินไปในแตละขั้นตอน  จึงใชเปนกลยุทธในการสงเสริมแบบแผนการรับรูและ
ความคิดในดานความทรงจํา ความเขาใจ ฮิคสัน แบล็คแมน และไรส (สรอยสุดา วิทยากร. 2544: 
53–56; อางอิงจาก Hickson, Blackman; & Reis. 1995: 170) จะเห็นไดวาเมื่อนําทั้งกิจกรรม
ประสาทรับรูและการฝกแบบวิเคราะหงานมาใชรวมกันกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชวย
สงเสริมการเรียนรูของเด็กบกพรองทางสติปญญาใหดีมากยิ่งขึ้น  

      1.3  กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมีการนําสื่อรูปภาพและใชเกมการศึกษา
มาประกอบในการสอนแตละทักษะแตละขั้นตอน  ชวยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจกับเร่ืองราวตางๆ 
ที่ผูฝกตองการสื่อสารใหเด็กรับรู เพ่ือเด็กไดความคิด ความจํา และเปนการดึงความสนใจมาสู
เรื่องราวที่จะสอนไดทําใหเด็กสามารถมองเห็นการทํางานอยางเปนรูปธรรม ชวยใหเด็กเขาใจไดงาย  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประพิมพพงศ พละพงศ (2544) ที่ทําการศึกษาเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 คน โดยใชชุดการสอนการสื่อ
ความหมายภาพสัญลักษณ ซึ่งการนําภาพสัญลักษณมาประกอบในการสอนแลว ทําใหเด็กสามารถ
เขาใจในเนื้อเร่ืองหรือกิจกรรมที่จะสอนไดดียิ่งขึ้น 
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 สรุปกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองเปนมีการเสริมทักษะที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยสอดแทรกในชวงการนําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมประสาทรับรู (Sensory  
Integration หรือ  SI) ซึ่งเปนกระบวนการจัดระเบียบของสมอง ตอสิ่งที่มากระตุนทางประสาทสัมผัส  
ทําใหเกิดการตอบสนองของรางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสมและสงเสริมความสามารถในการที่
จะรับรู จดจํา และการใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task Analysis)  เปนการยอยทักษะที่ยาก
ใหเปนขั้นตอนยอยๆ ซึ่งแตละขั้นจะชวยใหเด็กทําไดดีขึ้น และมองเห็นความกาวหนาของแตละขั้น
ไดอยางชัดเจน อีกทั้งการสอนซ้ําๆ ทุกวันเปนประจําจะชวยใหเด็กทําไดดีขึ้น อีกทั้งเด็กทุกคนจะ
ไดรับแรงเสริมดวยคําชมวา เกงมากพรอมทั้งแตะที่ไหลเบาๆ ทุกครั้งที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการ
ใชหองน้ําไดเอง การใชตัวแรงเสริมทางบวกมาใชเปนการเสริมแรงนั้น เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กเอาใจ
สั่งและปฏิบัติตนตามคําพูดของผูสอนไดถูกตอง การชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา เปนทักษะที่
มีความจําเปนในชีวิตประจําวันของเด็ก และเปนการใชอวัยวะของรางกายหลายสวนเพื่อชวยในการ
ขับถาย  ดังนั้นการฝกควรฝกใหเด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย ควบคุมกลามเน้ือมัด
เล็ก  ฝกความสัมพันธระหวางตาและมือ นอกจากนี้ในการฝกที่สําคัญที่สุดคือ 
     2.  ผลการวิจัยพบวาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาหลังจากใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง หลังจากการใชกิจกรรม
เสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนดาน 4 ดาน 
การน่ังบนโถสุขภัณฑ การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย การทําความสะอาดโถสุขภัณฑ
หลังการขับถาย การลางมือในอางลางหนา พบวาโดยเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานเด็กทุกคนมีทักษะการ
ชวยเหลือตนเองสูงขึ้น ทั้งน้ีจากการที่ใหเด็กบกพรองทางสติปญญาเรียนรูทักษะการดูแลตนเองได
นั้นจะตองคํานึงถึงความสามารถของเด็กกอน และในชวงปฐมวัยเปนระยะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการ
ฝกทักษะซ่ึงสอดคลองกับ มาศพร แกลวทนง (2551: 21-22) ที่กลาววา การฝกทักษะการชวยเหลือ
ตนเองใหแกเด็ก และควรแยกยอยงานแตละอยางเปนขั้นๆ เม่ือเด็กทําสําเร็จไดทีละขั้นเล็กๆ ก็จะ
นําไปสูความสําเร็จของงานนั้นได และชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเองทําไดเต็มความสามารถที่
เขามีอยูหรือตองการความชวยเหลือนอยที่สุด และไมเปนภาระแกผูอ่ืนมาก และสอดคลองกับ สายสุรี 
จุติกุล (2543) กลาววาความแตกตางดานสติปญญาเด็กแตละคนจะมีความถนัดและระดับสติปญญา
ที่แตกตางกัน ความแตกตางดานการเรียนรูชาหรือเร็ว เด็กแตละคนจะมีความสามารถในการรับรูได
ตางกัน บางคนรับรูไดเร็วในขณะที่บางคนรับรูไดชา แตเน่ืองจากขณะดําเนินการทดลอง เด็กแตละ
คนมีโอกาสที่จะฝกปฏิบัติการใชหองนํ้าไดสําเร็จ และกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองเปน
การใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหงานจะชวยลดความผิดพลาดของการฝกการใชหองน้ําไดเอง เปน
การยอยทักษะที่ยากใหเปนขั้นตอนยอยๆ ซึ่งแตละขั้นจะชวยใหเด็กทําไดดีขึ้น และมองเห็น
ความกาวหนาของแตละขั้นไดอยางชัดเจน อีกทั้งการสอนซ้ําๆ ทุกวันเปนประจําจะชวยใหเด็กทําได
ดีขึ้น อีกทั้งเด็กทุกคนจะไดรับแรงเสริมดวยคําชมวา เกงมากพรอมทั้งแตะที่ไหลเบาๆ ทุกครั้งที่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการใชหองนํ้าไดเอง การใชตัวแรงเสริมทางบวกมาใชเปนการเสริมแรงนั้น 
เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กเอาใจสั่งและปฏิบัติตนตามคําพูดของผูสอนไดถูกตอง   
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

           1.  เด็กใหความสนใจกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมากโดยเฉพาะชวงของ 
การนําเขาสูบทเรียนโดยกิจกรรมประสาทรับรูรวมกัน เด็กมีความกระตือรือรน และสนุกสนานในการ
ฝกทุกครั้ง นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กมีสมาธิดีขึ้นดวย ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูของเด็ก
แตในการฝกชุดกิจกรรมควรใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสไดมีสวนรวม เชน การชวยครูเตรียมสถานการณ
หรือการตั้งอุปกรณบาง 
 2. กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง ในขั้นตอนฝกทักษะการชวยเหลือตนเองใน
ดานการใชหองน้ํานอกจากเด็กจะพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําแลว ยังชวย
พัฒนาในดานอารมณ เพราะเด็กสามารถที่จะประสบผลสําเร็จในการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ํา 
 3. การใชภาพประกอบในการฝกแตละทักษะควรมีการสอดแทรกเปนนิทานหรือเรื่องเลา
ที่มีเน้ือหาสั้นๆ เพ่ือใหเด็กมีความสนใจมากขึ้น 
 4. การใชเกมการศึกษาควรใหเด็กไดเลนดวยตนเองโดยการจับคูกัน ทั้งน้ีอาจใหเด็กได
เลนเกมการศึกษานอกเหนือจากชวงการทํากิจกรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
               ขอเสนอแนะทั่วไป 
     1. สภาพแวดลอมในการทดลอง ควรเปนหองที่มีพ้ืนที่สวนตัว เพราะจะชวยใหเด็กมี
สมาธิในการฝก  ไมวอกแวก  และสนใจตอสิ่งแวดลอมภายนอก 
     2.  บรรยากาศในการทดลอง ควรเปนบรรยากาศที่สนุกสนาน ผอนคลาย ครูควรให
ความเปนกันเองกับเด็ก  ไมเครียด 
  3. การเสริมแรง จากการศึกษาพบวา เด็กบางคนตองการเวลามากกวาคนอื่นในการ
ทํากิจกรรม ครูควรใหโอกาสเด็กและควรใหการเสริมแรงทุกครั้งเม่ือเด็กทําสําเร็จ สิ่งเหลานี้จะเปน
กําลังใจและกระตุนใหเด็กอยากทํากิจกรรมตอไป 
  4. ความปลอดภัยในการทํากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองคํานึงถึง เน่ืองจากเด็กเปน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา การระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นดวยตนเองมีนอยจึงอาจทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุในขณะฝกได เชน การลื่นในหองน้ํา การกระแทกกับโถสุขภัณฑ เปนตน    
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง เพ่ือพัฒนา
เด็กที่มีความบกพรองกลุมอ่ืน เชน เด็กออทิสติก หรือเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เด็กบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพ 
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 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมอ่ืนๆ ในการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองน้ํา เพ่ือจะไดทราบวาวิธีการใดที่จะพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําไดดีกวากัน 
 3.  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง เพ่ือใหการพัฒนาทักษะ
การชวยเหลือตนเองในดานอ่ืนๆ เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 คูมือการใชแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา 

 ตารางจัดกิจกรรมแตละสัปดาห 
 แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
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คูมือการใชแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 

คําชี้แจง 
กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองจัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองใน

ดานการใชหองนํ้าของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ที่มีทักษะการชวยเหลือตนเองในดาน
การใชหองน้ําลาชา ประกอบไปดวย 

 1.  แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง  จํานวน   24  แผน 

 2.  แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
  3. ทําการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กกอนการใช

กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองโดยใชแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองนํ้าประเมินเด็กตามตารางการจัดกิจกรรมในระดับอนุบาล  ซึ่งจัดชวงกิจกรรมการชวยเหลือ
ตนเองในดานการใชหองน้ําไว  4  ชวงเวลา  คือ 

       ชวงเวลา  08.30 – 08.50 น. 
   ชวงเวลา  10.30 – 10.50 น. 
       ชวงเวลา  13.00 – 13.20 น. 
   ชวงเวลา  15.00 – 15.20 น. 
 4. เม่ือพบวาเด็กมีผลการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําต่ําจึงนํา

แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมาใชฝกตามขั้นตอน 

 5. ทําการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กภายหลังจาก
การใชแผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

 
หลักการจัดประสบการณ 

การจัดประสบการณ กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองจะจัดใน  ช วงเวลา            

10.00 – 10.40 สัปดาหละ  3  วัน  วันจันทร  พุธ  ศุกร   วันละ 40 นาที 
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ตารางกําหนดการใชแผนกิจกรรมเสรมิทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 
สัปดาห จัดกิจกรรม 

10.00 – 10.40 น. 
ชื่อเสริมทักษะ

การชวยเหลอืตนเอง 
ฝกดานการใชหองน้ํา
แบบวิเคราะหงาน 

1 จันทร ทอรนาโด
 

การยืนหนาโถสุขภัณฑ 

พุธ ทอรนาโด
 

การนั่งบนโถสุขภัณฑ 

ศุกร ถังหาสมบัติ การใชมือจับกระดาษชําระและการดึง
กระดาษชําระออกจากมวน 

 
 
2 

จันทร พายเรือหนี
 

การดึงกระดาษใหขาดออกจากมวน
 

พุธ พายเรือหนี
 

การดึงกระดาษใหขาดออกจากมวน

ศุกร ขวางเปา การนํากระดาษชําระไปบริเวณ
อวัยวะขับถาย 

 
3 

 

จันทร ขวางเปา การเช็ดทําความความสะอาดบริเวณ
อวัยวะขับถาย 

พุธ ขวางเปา การเช็ดทําความความสะอาดบริเวณ
อวัยวะขับถาย 

ศุกร ฟองสบูวิเศษ
 

การเช็ดทําความความสะอาดบริเวณ
อวัยวะขับถาย 

 
 
4 

จันทร ปูไขไตหลัง
 

การนํากระดาษชําระออกมาหลังจาก
ทําความสะอาดอวัยวะขบัถาย 

พุธ แยกเมล็ดถั่ว
 

การทิ้งกระดาษชําระลงในถงัขยะ

ศุกร ทอรนาโด
 

การลุกขึ้นยืนจากโถสุขภัณฑ

5 จันทร โยกเยกกันเถอะ
 

การใชมือจับขนันํ้า 
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สัปดาห จัดกิจกรรม 
10.00 – 10.30 น. 

ชื่อกิจกรรมฝก
การรับรูรวมกัน 

ฝกการใชหองน้ํา 
แบบวิเคราะหงาน 

 
5 

พุธ 
 

วอลเลยบอลน้ํา
 

การใชขันน้ําตกัน้ําขึ้นมา 

ศุกร มวนแยมโรล
 

การราดน้ําทําความสะอาดโถ
สุขภัณฑหลังการขับถาย 

 
 
6 

จันทร ถังหาสมบัติ การราดน้ําทําความสะอาดโถ
สุขภัณฑหลังการขับถาย 

พุธ พายเรือหนี
 

การราดน้ําทําความสะอาดโถ
สุขภัณฑหลังการขับถาย 

ศุกร ขวางเปา การวางขันนํ้าลงในอางน้ํา 
 

 
 
7 

จันทร ลูกโปงหรรษา
 

การยืนหนาอางลางมือ 
 

พุธ ปนแปงโด
 

การกดสบูเหลวลางมือ 

ศุกร ฟองสบูวิเศษ
 

การถูมือดวยสบูเหลว 

 
 
8 
 
 

จันทร 
 

ปูไขไตหลัง
 

การเปดกอกน้ํา 

พุธ 
 

แยกเมล็ดถั่ว
 

การลางมือทําความสะอาด 
 

ศุกร ทอรนาโด
 

การเช็ดมือดวยผา 
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          แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
กิจกรรมที่  1  ชื่อ  ทอรนาโด 

 
เน้ือหาที่ 1 การยืนหนาโถสุขภัณฑ 
การวิเคราะหงาน 
การวิเคราะหงานแบงเปน 4  ขั้นตอน คือ 

1.  เด็กเขาไปในหองน้ํา 
2.  ยืนหันหนาเขาหาโถสุขภัณฑใหปลายเทาติดโถสขุภัณฑ 
3.  ใหเด็กกลับหลังหันใหสขุภัณฑ 
4. แยกเทาออกจากประมาณ  1  ฟุต 

 
จุดประสงค 

เด็กสามารถเดินไปยืนหนาโถสุขภัณฑดวยตนเองได 
 
อุปกรณ 

1.  โถสุขภัณฑ 
2.  รูปภาพหองน้ํา  , การยนืหนาโถสุขภัณฑ 
3.  เกมการประกอบภาพตดัตอการยืนหนาโถสุขภัณฑ 
4. เพลงประกอบกิจกรรม 

 
การเตรียมตวั 

ใหเด็กถอดกางเกงหรือกระโปรงเพื่อเตรียมตัวในการใชหองน้ํา 
 

รางวลั 
คําชมเชย และของรางวัล ( สิ่งที่เด็กชอบ ) เชน สีเทียน ขนม ลูกโปง ปโป 
 

ข้ันตอนการสอน 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
             1.  ครูสาธิตการหมุนตัวอยูกับที่ใหเด็กดูกอน  จากนั้นครูยืนตรง  ยื่นมือไปขางหนาเขาหากัน  
เด็กยื่นมือข้ึนมาจับครู   
             2.  ครูใหเด็กแตละคนหมุนตัวอยูกับที่  แลวครูเคลื่อนที่ชา ๆ  ใหเด็กหมุนตัวชา ๆ 
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 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
1. ครูนําภาพหองน้ําใหเด็กดูพรอมทั้งสนทนากับเด็กถึงการใชหองน้ําเม่ือเด็กปวดปสสาวะ

หรืออุจาระ 
2. ครูนําภาพเด็กที่นั่งบนโถสุขภัณฑมาใหเด็กดูพรอมทั้งสนทนาถึงการนั่งบนโถสุขภัณฑ 
3. ครูใหเด็กเตรียมตัวเขาหองน้ํา โดยถอดกางเกงหรือกระโปรง  แลวนําเด็กมาที่หองน้ําเพื่อ

เตรียมตัวนั่งบนโถสุขภัณฑ 
4. ครูสาธิตวิธีการนั่งบนโถสุขภัณฑ  ตามขั้นตอนการวิเคราะหงานที่ 1 - 4   
5. ใหเด็กนั่งบนโถสุขภัณฑตามขั้นตอนการวิเคราะหงานที่  1 – 4  ครูคอยชวยเหลือเด็กใน

ทุกขั้นตอน  แลวครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทําไดแลว  
6. ขั้นตอนที่เด็กทําได ครูใหการเสริมแรง  เม่ือเด็กทําไดแตละขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดย

การใหคําชมเชย  และ เม่ือเด็กทําไดครบทุกขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวัล(สิ่งที่เด็ก
ชอบ) เชน สีเทียน ขนม ลูกโปง ปโป 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูใหเด็กดูรูปโถสุขภัณฑพรอมกับใหเด็กประกอบภาพตัดตอ  เม่ือประกอบภาพตัดตอ
เสร็จแลวครูและเด็กรวมกันทบทวนขั้นตอนการเดินไปยืนหนาโถสุขภัณฑอีกครั้ง 
 
การประเมินผล 

เด็กสามารถยืนหนาโถสุขภัณฑถูกตองทกุครั้งได 
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                    แผนกิจกรรมเสริมทกัษะการชวยเหลอืตนเอง 
กิจกรรมที่  2  ชื่อ  ทอรนาโด 

 
เน้ือหาที่ 2 การน่ังบนโถสขุภัณฑ 
การวิเคราะหงาน 
การวิเคราะหงานแบงเปน 7  ขั้นตอน คือ 

1. เด็กยืนหันหนาเขาหาโถสุขภัณฑใหปลายเทาติดโถสุขภัณฑ 
2.  ใหเด็กกลับหลังหันใหสขุภัณฑ 
3. แยกเทาออกจากประมาณ  1  ฟุต 
4.  ใหเด็กใชมือจับราวบริเวณขางหองน้ํา 
5. ยอเขาลงไปเรื่อย ๆ จนกน แตะบริเวณโถสุขภัณฑ 
6.  ขยับกนใหนั่งบนโถสุขภัณฑโดยใหอวัยวะขับถายอยูตรงชองวาง 
7. ปลอยมือจากการจับราว  (ในกรณีที่เด็กยังทรงตัวในการนั่งบนโถสุขภัณฑไมไดใหเด็ก 
     จับราวเพื่อชวยในการทรงตัว) 

 
จุดประสงค 

เด็กสามารถนั่งบนโถสุขภัณฑดวยตนเองได 
 
อุปกรณ 

1. โถสุขภัณฑ 
2. รูปภาพหองน้ํา  , โถสุขภัณฑ 
3.  เกมการประกอบภาพตดัตอรูปโถสุขภัณฑ 
4. เพลงประกอบกิจกรรม 

 
สิ่งเสริมแรง 

คําชมเชย และของรางวัล ( สิ่งที่เด็กชอบ ) เชน  ขนม น้ําผลไม 
 

ข้ันตอนการสอน 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
             1.  ครูสาธิตการหมุนตัวอยูกับที่ใหเด็กดูกอน  จากนั้นครูยืนตรง  ยื่นมือไปขางหนาเขาหากัน  
เด็กยื่นมือข้ึนมาจับครู   
             2.  ครูใหเด็กแตละคนหมุนตัวอยูกับที่  แลวครูเคลื่อนที่ชา ๆ  ใหเด็กหมุนตัวชา ๆ 
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 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
1. ครูนําภาพหองน้ําใหเด็กดูพรอมทั้งสนทนากับเด็กถึงการใชหองน้ําเม่ือเด็กปวดปสสาวะ

หรืออุจาระ 
2. ครูนําภาพเด็กที่นั่งบนโถสุขภัณฑมาใหเด็กดูพรอมทั้งสนทนาถึงการนั่งบนโถสุขภัณฑ 
3. ครูใหเด็กเตรียมตัวเขาหองน้ํา โดยถอดกางเกงหรือกระโปรง  แลวนําเด็กมาที่หองน้ําเพื่อ

เตรียมตัวนั่งบนโถสุขภัณฑ 
4. ครูสาธิตวิธีการนั่งบนโถสุขภัณฑ  ตามขั้นตอนการวิเคราะหงานที่ 1 - 7   
5. ใหเด็กนั่งบนโถสุขภัณฑตามขั้นตอนการวิเคราะหงานที่  1 – 7  ครูคอยชวยเหลือเด็กใน

ทุกขั้นตอน  แลวครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทําไดแลว  
6. ขั้นตอนที่เด็กทําได ครูใหการเสริมแรง  เม่ือเด็กทําไดแตละขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดย

การใหคําชมเชย  และ เม่ือเด็กทําไดครบทุกขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวัล 
(สิ่งที่เด็กชอบ) เชน  ขนม  น้ําผลไม 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูใหเด็กดูรูปโถสุขภัณฑพรอมกับใหเด็กประกอบภาพตัดตอ  เม่ือประกอบภาพตัดตอ
เสร็จแลวครูและเด็กรวมกันทบทวนขั้นตอนการนั่งบนโถสุขภัณฑอีกครั้ง 
 
การประเมินผล 

เด็กสามารถนั่งบนโถสุขภัณฑทุกครั้งได 
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          แผนกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
กิจกรรมที่  3  ชื่อ  ถังมหาสมบัต ิ

 
เน้ือหาที่ 3 การใชมือจับกระดาษชําระและดึงออกจากมวน 
การวิเคราะหงาน 
การวิเคราะหงานแบงเปน 4  ขั้นตอน คือ 

1. เด็กนั่งบนโถสุขภัณฑ 
2.  ใชมือขางที่อยูใกลกระดาษชําระยื่นไปจับบริเวณมวนกระดาษชําระ 
3. ใชมืออีกขางหนึ่งจับปลายกระดาชําระที่ยื่นออกมาจากมวน 
4.  ดึงกระดาษชําระออกจากมวนใหยาวประมาณหนึ่งฟุต 

 
จุดประสงค 

เด็กสามารถใชมือจับกระดาษชําระและดงึออกจากมวนดวยตนเองได 
 
อุปกรณ 

1. ที่ใสกระดาษกระชําระติดบริเวณขางหองน้ํา 
2. กระดาษชําระ 
3. รูปภาพการใชมือจับมวนกระดาษชําระและการดึงกระดาษออกจากมวน 
4. ถังพลาสติก 
5. ขาว  ถั่ว 
6. ส่ิงของทีน่ํามาเปนสมบัติ  เชน  ลูกแกว  ลูกปด  กําไล  สรอย  แหวน 
7. เกมจับคูภาพเหมือน 

 
สิ่งเสริมแรง 

คําชมเชย และของรางวัล (สิ่งที่เด็กชอบ) เชน  ขนม สมุดระบายส ี
 

ข้ันตอนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูนําขาว  ถั่ว  ใสถังพลาสติกพรอมกับนําสิ่งที่เตรียมไวหมกซอนลงในทราย  ครู 
กําหนดสิ่งที่จะใหเด็กหา 

2. ใหเด็กใชมือคุยหาสมบัติในทราย  (อาจมีการกําหนดเวลา)  ครูชมเชยถาเด็กหาสมบัติ 
ไดถูกตอง 
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 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
1. ครูนําภาพการใชมือจับมวนกระดาษชําระและการดึงกระดาษออกจากมวนหองน้ําใหเด็ก

ดูพรอมทั้งสนทนากับเด็กถึงขั้นตอนดังกลาว 
2. ครูใหเด็กเตรียมตัวเขาหองน้ํา โดยถอดกางเกงหรือกระโปรง  แลวนําเด็กมาที่หองน้ํานั่ง

บนโถสุขภัณฑ 
4. ครูสาธิตวิธีการใชมือจับมวนกระดาษชําระและการดึงกระดาษออกจากมวน  ตามขั้นตอน

การวิเคราะหงานที่ 1 - 4   
5. ใหเด็กฝกการใชมือจับกระดาษชําระและดึงออกจากมวนตามขั้นตอนการวิเคราะหงานที่  

1 – 4  ครูคอยชวยเหลือเด็กในทุกขั้นตอน  แลวครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทําได
แลว  

6. ขั้นตอนที่เด็กทําได ครูใหการเสริมแรง  เม่ือเด็กทําไดแตละขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดย
การใหคําชมเชย  และ เม่ือเด็กทําไดครบทุกขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวัล 
(สิ่งที่เด็กชอบ) เชน  ขนม  น้ําผลไม 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูใหเด็กเลนเกมจับคูภาพเหมือน (ภาพกระดาษชําระ)  และเด็กรวมกันทบทวนขั้นตอน
การใชมือจับมวนกระดาษชําระและการดึงกระดาษออกจากมวนอีกครั้ง 
 
การประเมินผล 

เด็กสามารถใชมือจับกระดาษชําระและดงึออกจากมวนดวยตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 คูมือการใชแบบประเมินทกัษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

 แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเอง  ดานการใชหองน้ําของเด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญา 
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คูมือการใชแบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํานี้จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินทักษะ
การชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับสติปญญา
ระหวาง 50 – 70 ชวงอายุ 6 – 10 ป ที่มีทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ําลาชา โดย
ใชรวมกับกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองที่จัดทําขึ้นเพื่อประเมินทักษะการฝกชวยเหลือ
ตนเองในดานการใชหองนํ้าของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ในแบบประเมินความสามารถ
ทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํานี้ประกอบดวย 

1. แบบประเมินการนั่งบนโถสุขภัณฑ 
2. แบบประเมินการทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย 
3. แบบประเมินการทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลังการขบัถาย 
4. แบบประเมินการลางมือในอางลางหนา 

 เกณฑในการประเมินคือ 
  ระดับคะแนน    0  หมายถึง        เด็กไมสามารถทําได ไมลงมือทํา  ไมใหความ 
                รวมมือ  แมจะใหแรงจูงใจใด ๆ ก็ตาม 
  ระดับคะแนน     1 หมายถึง เด็กสามารถทาํไดเองไดบางโดยครูให 
        คําแนะนําและชวยเหลือโดยการบอกและให 
        แรงเสริมบางเล็กนอย 
   ระดับคะแนน     2 หมายถึง เด็กสามารถทาํไดดวยตนเอง 
       
 การนําแบบประเมินไปใช 
  1.  ใหเด็กใชหองนํ้าตามตารางจัดกิจกรรมของระดับชั้นอนุบาล 4 ชวงเวลา คือ
ชวงเวลา 08.30 – 08.50 น. ชวงเวลา 10.30 – 10.50 น. ชวงเวลา  13.00 – 13.20 น.  ชวงเวลา  
15.00 – 15.20 น. ดวยตนเองโดยผูประเมินไมมีการกระตุน  หรือการชี้แนะในการใชหองน้ํา 

  2. ผูประเมินทําการสังเกตและทําเครื่องหมายในชองรายละเอียดพฤติกรรมชวงเวลา
10.30 – 10.50 น. เปนการเก็บคะแนนกอนการใช กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 

  3.  ผูประเมินทําการรวบรวมคะแนนทั้งหมดหากพบวาคะแนนเฉลี่ยของเด็กอยูใน
เกณฑระดับตองปรับปรุง - พอใช จึงนํา กิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองมาใชฝกกับเด็ก   

   4.  ภายหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองจนครบกําหนดแลว ผู
ประเมินทําการสังเกตและทําเครื่องหมายในชองรายละเอียดพฤติกรรม เปนการเก็บคะแนนหลังการ
ใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
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  5. ผูประเมินทําการรวบรวมคะแนนทั้งหมดและเปรียบเทียบกับคะแนนกอน - หลังการ
ใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเองเพื่อดูทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา
ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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แบบประเมนิทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า 
 

ชื่อเด็ก..............................................................วันที่...................................................... 
ครั้งที่ทดสอบ.....................................................ผูทดสอบ............................................... 

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย      ในชองระดับความสามารถของพฤติกรรมที่สังเกตได 
 เกณฑการสังเกตพฤติกรรม   
  ระดับคะแนน    0  หมายถึง เด็กไมสามารถทําได  ไมลงมือทํา  ไมใหความ 
        รวมมือ  แมจะใหแรงจูงใจใด ๆ ก็ตาม 
  ระดับคะแนน     1 หมายถึง เด็กสามารถทาํไดเองไดบางโดยครูให 
        คําแนะนําและชวยเหลือโดยการบอกและให 
        แรงเสริมบางเล็กนอย 
   ระดับคะแนน     2 หมายถึง เด็กสามารถทาํไดดวยตนเอง 

 
 

ลําดับ รายละเอียดพฤติกรรม ระดับความสามารถ หมายเหตุ 
0 1 2

การน่ังบนโถสุขภัณฑ  
1. การยืนหนาโถสุขภัณฑ  
2. การนั่งบนโถสุขภัณฑ  
3. การลุกยืนจากโถสุขภัณฑ  

การทําความสะอาดตนเองหลังการขับถาย  
4. การใชมือจับกระดาษชําระและดึง

กระดาษชําระ 
 

5. การดึงกระดาษชําระใหขาดออกจากมวน
กระดาษ 

 

6. การนํากระดาษไปยังอวัยวะขับถาย  
7.  การเช็ดทําความสะอาดอวัยวะขบัถาย  
8.  การนํากระดาษออกมาหลังจากเช็ดทํา

ความสะอาดอวัยวะขับถาย 
 

9. การทิ้งกระดาษชําระลงในถงัขยะ  
10. การใชมือจับกระดาษชําระและดึง

กระดาษชําระ 
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ลําดับ รายละเอียดพฤติกรรม ระดับความสามารถ หมายเหตุ 
0 1 2

การทําความสะอาดโถสุขภัณฑหลงัการ
ขับถาย 

 

11. การใชมือจับขนันํ้า  
12. การใชขันตักน้ําขึ้นมา  
13. การราดน้ําทําความสะอาด  

การลางมือในอางลางหนา  
14. การยืนที่อางลางหนา  
15. การใชกดสบูเหลว  
16. การถูมือดวยสบูเหลว  
17.  การเปดกอกน้ํา  
18. การลางมือทําความสะอาดสบูเหลว  
19 การเช็ดมือดวยผา  

      
         
 
               ลงชื่อ................................................. 
                  (..........................................................) 
       ตําแหนง........................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
รูปกิจกรรมการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 

โดยใชกิจกรรมเสริมทักษะการชวยเหลือตนเอง 
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 นําเขาสูบทเรียนโดย 
                                                                  กจิกรรมประสาทรบัรูรวมกนั  
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   ฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
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        นําเกมการศึกษามาใชรวมกบัสรุปบทเรยีน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวพรพรรณ    แสนแปงวัง 
วันเดือนปเกิด    6   ธันวาคม 2523 
สถานที่เกิด     9  หมู  10  ตําบลเชยีงกลาง  อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
สถานที่อยูปจจุบัน   75 หมู 4  ตําบลทบัตเีหล็ก  อําเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 
ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษาปที่ 3   
    จาก โรงเรียนจิตตอารีย  จังหวัดลําปาง 

 พ.ศ. 2540   มัธยมศึกษาปที่  6   
    จาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม   

   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2545   ปริญญาตรี สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
    จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

 พ.ศ. 2555  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   
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