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The purpose on this research was to study the effect on using the Peer Helping Kit to train 

regular students to assist student with mental retardation in the classroom. Participants of the 

study were 26 student in grade 2 who study in the same class with mental retardation at Wat Nang 

school. The Peer Helping Kit was employed to train students before integrating the student with 

special need into the class. The training session conducted for 20 times during regular school 

periods, 5 days per week. Instruments used in study were the observation form on supportive 

behaviors, and a set of training exercises. Statistic technique used in this study was a median. The 

data was analyzed by using the dependent sample The Sign Test for Median: One Sample and 

The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test 

Results of this study shown that supportive behavior of regular students towards the 

student with mental retardation was higher than before the experiment with statistical significant at 

.05 level. 

Results of this study shown that supportive behavior of regular students towards the 

student with mental retardation was good  than before the experiment with statistical significant at 

.05 level. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในปจจุบัน ไดมีการนําเด็กที ่มี         

ความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมในระดับตางๆ มากขึ้น โดยจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียน

รวมในหองเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ หากความพิการเปนอุปสรรคไมสามารถเรียนรวมในลักษณะ

ดังกลาวได ก็จัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษ

กับเด็กปกติอาจกระทําไดในหลายลักษณะซึ่งมีรูปแบบตางๆ  แตการจะจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้น

จะขึ้นอยูกับสภาพความพิการและความพรอมของเด็ก (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 1) การจัดชั้นเรียน

ใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติเพื่อปองกันไมใหเด็กรูสึกวาถูกคัดออกไปจากสังคม

และเกิดความรูสึกหวาเหว ชวยไมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเกิดปมดอย (ชนาสร นิ่มนวล. 2550: 2) 

นอกจากนี้การใหโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติจะชวยใหเด็กมี    

ความเขาใจที่ดีตอกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคม

ไดอยางมีความสุขเมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญ (อุบล เลนวารี. 2542: 2) ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัด

การศึกษาพิเศษที่วา ตองการใหเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูในสภาพแปลกแยกนอยที่สุดเทาที่จะ 

ทําได (US Department of Education. 1975) การจัดการเรียนรวมนําประโยชนมาใหแกเด็กทุกคน

อยางเสมอภาค กลาวคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสปรับตัวใหเขากับสังคมปกติดีขึ้น        

มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นกวาการเรียนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษดวยกัน  มีสังคมที่กวางขึ้น สวนเด็กปกติ

จะมีความคุนเคย  และมีความเขาใจเด็กที่มีความตองการพิเศษเพิ่มมากขึ้น ทําใหขจัดความกลัว   

และความดูหมิ่นเยยหยันใหหมดไป ไมเห็นวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนมนุษยประหลาดที่มี

ทาทางขบขันอีกตอไป เด็กปกติจะไดเรียนรูถึงความตองการความชวยเหลือที่จะมีใหกับเด็กที ่มี    

ความตองการพิเศษ (ชนาสร นิ่มนวล. 2549: 2) ดังนั้นเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษจะมี

ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

 สําหรับการเรียนรวมในระดับประถมศึกษา เด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในวัยนี้

จะอยูในชวงที่สําคัญของการเรียนรูประสบการณตางๆ ซึ่งเด็กในวัยนี้ตองการใหเพื่อนยอมรับและถอืวา

การไดรับการยอมรับ ไดการยกยองจากเพื่อนเปนรางวัลที่มีคาและสําคัญที่สุด เด็กที่เขากับเพื่อนไดจะ

เปนเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มีเจตคติที่ดีตอบุคคลทั่วไป แตถาเด็กคนใดเปนที่รังเกียจของเพื่อนๆ เดก็คนนัน้

จะรูสึกวาเหว มองวาตนไมมีคุณคา ไมกลามีสวนรวมในกิจกรรมกลุมและอาจหลบตัวจากสังคมไปอยู

คนเดียว (ชนาสร นิ่มนวล. 2549: 2) สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น การวางแผน และจัดโปรแกรม
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จะชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขาไปเรียนรวมกับเด็กปกตินั้น จะเปนที่ยอมรับของสังคม ที่สําคัญ

เด็กที่มีความตองการพิเศษจะตองไมไดรับการยกเวนจากการเรียนรูที่จะมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม

โดยอางความพิการมาเปนขอตอรอง ถึงแมการเรียนรูอาจจะตองใชเวลานานมากกวา หรือ ยากกวาก็ตาม   

แตเด็กทุกคนตองเรียนรูเพื่อใหตนเปนที่ยอมรับของสังคม  มิฉะนั้นเด็กที่มีความตองการพิเศษจะถูก

ปฏิเสธหรือเปนที่รังเกียจของเพื่อนๆ ได ลีไซล (Lesile. 1999: 68-77) กลาววา การยอมรับและ     

ความเปนเพื่อนของเด็กวัยประถมศึกษานั้นจะไดรับการยอมรับในระดับสูงจากการที่พวกเขามีลักษณะ

คลายกันและไดทํากิจกรรมรวมกัน นอกจากนี้เบคเคอร (Bakker. 2003: 5) ไดศึกษาพบวา อัตมโนทัศน

ของเด็กที่อยูในการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับของเพื่อน

ในชั้นเรียน และนอรวิกคี (Norwicki. 2003: 171) พบวา ความสามารถทางสังคมของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษมีความสัมพันธกับทัศนคติของครูที่มีตอเด็ก  การยอมรับจากเพื่อน และการเห็นคุณคา

ในตนเอง ซึ่งสงผลใหการปฏิสัมพันธของเด็กกลุมนี้กับเพื่อนในชั้นเรียนไมดี 

 ในสังคมบุคคลจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันการสรางปฏิสัมพันธจึงควรมีอยู       

ทุกสถานที่และทุกสภาวการณ การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในชวีตินัน้ สวนหนึง่

สาเหตุเกี่ยวของกับการไมสามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นได เพราะการปฏิสัมพันธกับผูอื่นเปนไป

ดวยดีแลว อุปสรรคในการดําเนินชีวิตยอมลดลงไปไดและสามารถประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 

(วัลลภ ปยะมโนธรรม. 2548: 36) ซึ่งสอดคลองกับ โบลตัน (Boltom.1979) กลาววา พฤติกรรม

ปฏิสัมพันธอยางเหมาะสมเปนพฤติกรรมที่บุคคลใชวิธีการติดตอสื่อสารกับผูอื่นโดยมีจุดประสงค         

ที่แนนอนมีความสามารถในการรักษาไว ความเคารพในตนเองพรอมสามารถปองกันรักษาสิทธิและ

อาณาเขตของตนไวดวยความยุติธรรม ไมขมขู ผูอื ่น ยึดมั่นในศักดิ ์ศรี และคุณคาสวนบุคคลไว           

มีการแสดงออกถึงความตองการ คานิยม ความคิดเห็น แนวคิดตางๆ ของตนเองอยางตรงไปตรงมา

ดวยวิธีการที่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็ยึดมั่นและรักษาไวซึ ่งคุณคาของศักดิ์ศรีของคนอื่นดวย 

ทั้งนี้การมีปฏิสัมพันธที่ดียอมตองมีเจตคติที่ดีรวมอยูดวย การมีเจตคติที่ดีนั้นประกอบดวย 3 องศ

ประกอบคือ ความรูสึก ความเขาใจ และ พฤติกรรม ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบมีความสอดคลองกัน และ 

สัมพันธกัน เปนสิ่งที่กอใหเกิดการติดตอสื่อสาร การทํากิจกรรมและการอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2544: 241-242) 

 จากการประเมินผลโรงเรียนแกนนําในการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ใน

ดานนักเรียน (student) ปรากฏผล ดังนี้ การเตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไป พบวามีโรงเรียนจํานวน

รอยละ 21.72 ยังไมไดดําเนินการเตรียมความพรอม และมีโรงเรียนอีกจํานวนรอยละ 78.28 ที่ได

เตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปแลว  โดยในจํานวนโรงเรียนที่ดําเนินการแลวมีโรงเรียนรอยละ 24.98 

ที่ไดปฏิบัติแลวไดในระดับนอย และมีโรงเรียนรอยละ 18.44 ที่ไดระดับดีมาก  นอกนั้นมีโรงเรียนที่ไดใน
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ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 34.86 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการดําเนินงาน พบวาสวนใหญ

มีการดําเนินการ การอธิบายทําความเขาใจโดยใชกิจกรรมหนาเสาธง และใชวิธีสอดแทรกความรู

เกี่ยวกับนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในหองเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548: 72) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ประเภทหนึ่ง ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาบางคนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอยหรือปานกลางไดเรียนรวมกับเด็กปกติ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเด็กทั้งสองกลุมจะได

รวมเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนดวยกัน ซึ่งการที่ตองอยูดวยกันนี้    

ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองมีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  เพราะการอยู

รวมกันในสังคมทุกคนตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน จากผลการวิจัย ปญหาการเรียนรวมของเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาในชั้นปกติ ซึ่งมีปญหา ดังนี้ 1. ปญหาทางดานการเรียน พบวา เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญามีปญหาเกี่ยวกับไมเขาใจบทเรียนที่ครูสอน มีชวงความสนใจสั้นมาก 

จดจําเรื่องที่เรียนไปแลวไมได ขาดความสนใจในบทเรียน 2. ปญหาทางดานสังคม พบวา ปรับตัวให

เขากับเพื่อนไมได 3. ปญหาทางดานการชวยเหลือตนเอง พบวา มีปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง

ในดานตางๆ เชน การรักษาความปลอดภัยของตนเอง การรับประทานอาหาร การทําตามคําสั่ง การ

แตงตัวและการรักษาความสะอาดของรางกายและเครื่องแตงกาย 4. ปญหาทางดานพฤติกรรมและ

อารมณพบวามีปญหา เกี่ยวกับการควบคุมอารมณไมได 5. ปญหาดานอ่ืน พบวา เกี่ยวกับครูคนอื่น ๆ 

ที่ไมไดสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมเขาใจเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา              

เด็กปกติไมเขาใจเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ ไมรูวิธีที่จะชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา ผูปกครองเด็กปกติไมยอมรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (สิริมา สิทธิวรรณ. 

2544: 11) 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การที่เด็กปกติมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ

และการยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวมเปนสวนหนึ่งของชั้นเรียน เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

เด็กที่มีความตองการพิเศษไดสัมผัสกับสังคมปกติไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการปฏิสัมพันธนั้น

จะตองเปนการแสดงพฤติกรรมออกมาอยางเหมาะสมในลักษณะของความเปนมิตรมีความรูสึกที่ดี    

ตอกัน ซึ่งอีลี่ (Ehly.1986: 7) ไดกลาวถึง หลักการพื้นฐานของการใหเพื่อนชวยสอนวา 1. ควรกําหนด

เปาหมายและจุดมุงหมายการสอนใหชัดเจน เพราะวาเปาหมายที่ชัดเจนทําใหเห็นโครงสรางของเครื่องมือ

และวิธีการที่จะใช 2. การประเมินผลเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมที่ใชกับเวลาที่หมดไป การประเมนิผลขึน้อยู

กับจุดมุงหมายของการสอน 3. เครื่องมือและวิธีการสอนตองมีความสัมพันธกับเปาหมาย จุดมุงหมาย 

และการวัดผลเปาหมายเปนขอบเขตทั่วไปในการควบคุมกิจกรรมจุดมุงหมายชวยทําใหเห็นวิธีการเรียน

ชัดเจนขึ้นซึ้งสอดคลองกับทินดอลล และ เกรย (วันเพ็ญ สมภพรุงโรจน.2547: 58-59; อางอิงจาก

Tindall; & Gray. 1985) ไดเสนอขั้นตอนการฝกพัฒนาเพื่อนผูใหการชวยเหลือในกลุมซึ่งมีลําดับขั้นตอน 
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ดังนี้ 1. อธิบายลักษณะของทักษะและความสําคัญของทักษะที่จะฝก 2. สาธิตรูปแบบของทักษะ       

3. ผูรับการฝกเริ่มฝกทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาทในการทําหนาที่เพื่อใหมีความชํานาญและมี

ประสบการณ 4. ผูรับการฝกใหขอมูลยอนกลับ หรือของสังเกตที่พบแกกัน 5. ผูรับการฝกรวมกัน

อภิปรายประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัติ นอกจากนี้การชี้แนะยังเปนสิ่งเราที่ชวยพัฒนาใหเกิด

พฤติกรรมปฏิสัมพันธอยางเหมาะสมอีกดวย เนื่องจากการชี้แนะเปนการใหสิ่งเราเพื่อกระตุนใหบุคคล

กระทําพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการ และการแสดงพฤติกรรมก็มีแนวโนมที่จะไดรับการเสริมแรง 

ดังนั้นจึงไดสรางชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือสําหรับนักเรียนปกติที่ เรียนรวมกับนักเรียนที่มี        

ความบกพรองทางสติปญญาขึ้น เพื่อชวยพัฒนาทักษะการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาของนักเรียนปกติ  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชน และเปนแนวทางสําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูที่

เกี่ยวของในการสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  โดยใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ

ตอไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยู

ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษของโรงเรยีน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษา

อยูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษของ

โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling) 

หองเรียนที่มีนักเรียนปกติเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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 ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน เปนชุดกิจกรรมที่สรางเพื่อใชกับนักเรียนปกติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ ปญหาของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาในสถานการณตางๆ และความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาโดยใชแนวคิดกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ของ ทินดอลล และ เกรย (Tindall; & Gray. 1985)

รวมกับเทคนิคการชี้แนะ ของ สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2541)  ซึ่งมีขั้นตอนการฝกเพื่อพัฒนาเพื่อนผูให

การชวยเหลือ ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 1. อธิบายลักษณะของทักษะและความสําคัญของทักษะที่จะฝก 

2. สาธิตรูปแบบของทักษะ 3. ผูรับการฝกเริ่มฝกทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาทในการทําหนาที่ เพื่อให

มีความชํานาญและมีประสบการณ 4. ผูรับการฝกใหขอมูลยอนกลับ หรือขอสังเกตที่พบ 5. ผูรับการฝก

รวมกันอภิปรายและสรุปประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัติ และใชเทคนิคการชี้แนะทางวาจากับ  

การชี้แนะโดยแสดงทาทางรวมดวยซึ่งจากแนวคิดดังกลาวไดนํามาปรับปรุงเปนชุดสงเสริมทักษะ         

การชวยเหลือเพื่อน แบงออกเปน 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  การอธิบายใหความรู เปนขั้นตอนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา ในเรื่องปญหาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา และความสามารถใน

การเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยผานกิจกรรมฉันคือใคร ซึ่งเปนกิจกรรม           

ที่ใหความรูความเขาใจกับนักเรียนปกติในเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในเรื่อง         

1) ปญหาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาและ 2) ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 ขั้นที่ 2 พัฒนาการใหความชวยเหลือ เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนปกติไดทดลองฝกปฏิบัติการ

ชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยมีขั้นตอนการฝก ดังนี้ 

     2.1 การอธิบาย คือ เปนขั้นที่ผูฝกชี้แจงเรื่องที่จะทําการฝกใหเขาใจในขั้นตอนตางๆ ใน

กิจกรรมที่กําหนดไว 

  2.2 การสาธิต คือ การแสดงพฤติกรรมที่ตองการจะฝกใหดูเพื่อเปนตัวอยางใหนักเรียน

ปกติสามารถเขาใจวิธีการเพื่อนําไปฝกปฏิบัติในขั้นตอไป 

  2.3 การฝกปฏิบัติทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาท คือ การที่นักเรียนปกติสามารถชวยเหลือเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษ  โดยการผลัดเปลี่ยนบทบาทในการทํากิจกรรมตางๆ 

   2.4 การใหขอมูลยอนกลับ คือ เปนการอภิปรายรวมกันระหวางนักเรียนปกติ เพื่อแสดง

ความรูสึก คิดเห็นจากการปฏิบัติกิจกรรม  

  2.5 ปฏิบัติซ้ําอีกครั้ง คือ เปนขั้นที่ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อนจาก

สถานการณ / โครงเรื่อง ที่กําหนดใหโดยไมตองชี้แนะ   
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 ขั้นตอนที่ 2 มีกิจกรรมดําเนินการประกอบดวย กิจกรรมยอย 9 กิจกรรมยอย ดังนี้  

  1) กิจกรรมมาเขาแถวกันเถอะ เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อน

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเกี่ยวกับการกระตุนเตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญากับการเขาแถว และ ระเบียบการเขาแถว  

  2) กิจกรรมที่จะไมลืมอีก เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรยีนทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาในเรื่องการถอดรองเทากอนเขาหองเรียน และการเก็บรองเทาใหเขาที่ 

  3) กิจกรรมอรอยจัง เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มี

ความตองบกพรองทางสติปญญาเรื่องการกระตุนเตือนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

เกี่ยวกับการดื่มนม และ การรับประทานอาหารใหเสร็จทันเวลา และนําภาชนะที่ใชแลวไปเก็บหรือทิ้ง

ใหถูกที่ 

  4) กิจกรรมสงหรือยัง เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาในเรื่องการการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด 

  5) กิจกรรมอยาลืมเก็บ เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษในเรื่องเการกระตุนเตือนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเกี่ยวกับการเก็บ

อุปกรณการเรียนหรือของเลนเมื่อนําออกมาใชงานเสร็จแลว 

  6) กิจกรรมอยาทําเสียงดัง  เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาในเรื่องการไมทําเสียงรบกวนในขั้นเรียน 

  7)  กิจกรรมคุณครูตัวนอย เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนที่มี      

ความบกพรองทางสติปญญาในเรื่องการชวยอธิบายขยายความคําสั่งตางๆ หรือ สอนงานหรือการบาน

ใหเพื่อนเมื่อเพื่อนทําไมได 

  8) กิจกรรมหนูจะตั้งใจเรียน เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตือนเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาเมื่อเพื่อนไมสนใจในสิ่งที่ครูกําลังสอนหรือสนใจในสิ่งอ่ืนนอกเหนือสิ่งที่ครูสอนในขณะเรียน

หรือทํากิจกรรม 

  9) กิจกรรมเสร็จหรือยัง เปนกิจกรรมการสอนวิธีการใหความชวยเหลือเพื่อนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาในเรื่องการเตือนเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน เตือนเพื่อนใหทํางานเมื่อเวลาเพื่อนสนใจกิจกรรมอื่น

นอกเหนือส่ิงที่ทําอยู 

 

 ตัวแปรที่ศึกษา  คือ  พฤติกรรมการชวยเหลือ 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 

  พฤติกรรมการชวยเหลือ หมายถึง การแสดงออกถึงพฤติกรรมของนักเรียนปกติในการใช

คําพูด หรือ การแสดงทาทาง สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนหรือการใชชีวิตในโรงเรียนเรียนรวมกับผูอื่น

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชคําพูดและการแสดงทาทาง เพื่อตักเตือน ชักชวน  

อธิบาย สอน หรือ ทําใหดูเปนตัวอยางในสิ่งที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาทําไมไดหรือ          

ไมเขาใจ ใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาทําพฤติกรรมตามเปาหมายทั้งนอกหองเรียน           

ในหองเรียนและ กิจกรรมการเรียนวัดไดจากการสังเกตพฤติกรรม ดังนี้  

  1.1 กิจกรรมนอกหองเรียน 

        1.1.1 การเขาแถว หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง ในลักษณะพฤติกรรมตอไปนี้ 

      1.1.1.1  นักเรียนปกติกระตุน เตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาไปเขาแถวเมื่อถึงเวลาเขาแถว 

                    1.1.1.2 นักเรียนปกติกระตุนเตือนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ใหเขาแถวใหถูกที่ 

                      1.1.1.3 นักเรียนปกติกระตุนเตือนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ใหอยูในระเบียบแถว 

        1.1.2 การถอดรองเทาและการเก็บรองเทากอนเขาที่กอนเขาหองเรียน หมายถึง 

นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูด

และทาทาง ในลักษณะพฤติกรรม ตอไปนี้ 

       1.1.2.1 นักเรียนปกติกระตุน เตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาถอดรองเทากอนเขาหองเรียน 

                  1.1.2.2 นักเรียนปกติกระตุน เตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาเก็บรองเทาที่ถอดแลวไวในที่ๆ จัดให 

                  1.1.2.3 นักเรียนปกติกระตุน เตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาใหวางรองเทาใหเปนระเบียบ   

       1.1.3 การดื่มนมและการรับประทานอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนปกติให         

การชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง         

ในลักษณะพฤติกรรม ตอไปนี้ 

                     1.1.3.1 นักเรียนปกติกระตุนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดืม่นม

หรือรับประทานอาหารใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

                         1.1.3.2 นักเรียนปกติกระตุน เตือนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญานําภาชนะที่ใชแลวไปทิ้งหรือเก็บไวในที่ๆ เขาจัดไวให 
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      1.2 กิจกรรมในหองเรียน 

         1.2.1 การสงงานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูด โดยนักเรียนปกติเตือนใหนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดการสงและถูกตองตามวิชานั้นๆ 

         1.2.2 การเก็บอุปกรณการเรียน  หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง โดยนักเรียนปกติเตือนให

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเก็บอุปกรณที่ใชเสร็จแลวกลับเขาที่  

          1.2.3 ไมสงเสียงดัง หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง โดยนักเรียนปกติเตือนนักเรียนใหนักเรียนที่

มีความบกพรองทางสติปญญาไมทําเสียงหรือสงเสียงดังรบกวนในชั้นเรียน 

     1.3 กิจกรรมการเรียน 

        1.3.1 ชวยอธิบายขยายความหรือสอนงานเพื่อนเมื่อเพื่อนไมเขาใจหรือทําไมได

หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือน

ทางคําพูดและทาทาง โดย นักเรียนปกติชวยอธิบายขยายความคําสั่งและงานตางๆ ที่นักเรียนที่มี

ความบกพรองทาสติปญญาไมเขาใจใหฟง 

         1.3.2 แนะนําเพื่อนใหตั้งใจเรียน ตั้งใจฟงครูสอน หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลอื

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง โดย นักเรียนปกติ

ชวยกระตุนเตือนเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเมื่อนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาสนใจกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือส่ิงที่กําลังเรียนหรือปฏิบัติอยู 

         1.3.3 กระตุนเตือนเวลาเพื่อนทํางานลาชา หมายถึง นักเรียนปกติใหการชวยเหลือ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการกระตุนเตือนทางคําพูดและทาทาง โดยนักเรียนปกติ

ชวยเตือนเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหทํางานเวลาที่นักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาสนใจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือสิ่งที่ทําอยู 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

 

ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม 

 

กิจกรรมการฝก เนื้อหา 

 

ขั้นที่1 การใหความรู 

เปนขั้นตอนเพื่อให

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

เด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา ในเรื่อง

ปญหาของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทาง

สติปญญา และ

ความสามารถในการ

เรียนรูของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทาง

สติปญญา 

 

ขั้นที่2 วิธีการใหการ

ชวยเหลือ  

มีขั้นตอนยอยดังนี้ 

2.1 การอธิบาย  

2.2 การสาธิต  

2.3 การฝกปฏิบัติทักษะ

โดยผลัดเปลี่ยนบทบาท 

2.4 การใหขอมูล

ยอนกลับ 

2.5 ปฏิบัติซ้ําอีกครั้ง 

 

 

 

กิจกรรม ฉันคือใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม มาเขาแถวกันเถอะ 

กิจกรรม จะไมลืมอีก 

กิจกรรม  อรอยจัง 

กิจกรรม สงหรือยัง 

กิจกรรม อยาลืมเก็บ 

กิจกรรม อยาทําเสียงดัง 

กิจกรรม คุณครูตัวนอย 

กิจกรรม หนูจะตั้งใจเรียน 

กิจกรรม เสร็จหรือยัง 

 

กิจกรรมนอกหองเรียน 

1. การเขาแถว 

2. การถอดรองเก็บและการ

เก็บรองเทากอนเขาที่กอน

เขาหองเรียน 

3. การดื่มนมและการ

รับประทานอาหารกลางวัน 

 

กิจกรรมในหองเรียน 

1. การสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

2. การเก็บอุปกรณการเรียน 

3. ไมสงเสียงดังรบกวน    

ชั้นเรียน 

 

กิจกรรมการเรียน 

1.ชวยอธิบายขยายความ

หรือสอนงานเพื่อนเมื่อ

เพื่อนไมเขาใจหรือทําไมได 

2. แนะนําเพื่อนใหตั้งใจ

เรียน 

3. กระตุนเตือนเวลาเพื่อน

ทํางานลาชา 

 
 

พฤติกรรม  

การชวยเหลือ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี 

 2.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนสูงขึ้น 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีการศึกษาเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอตามลําดับ ดังนี้  

1. เดก็ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

     1.1 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 

      1.2 สาเหตุของความบกพรองทางสตปิญญา 

      1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสตปิญญา 

        1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

        1.5 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

        1.6 เทคนิคและวิธีการสงเสริมการเรยีนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

        1.7 งานวิจัยที่เกีย่วของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

2. การเรียนรวม 

     2.1 ความหมายของการเรียนรวม 

        2.2 ปรัชญาพืน้ฐานของการเรียนรวม 

        2.3 รูปแบบการเรยีนรวม 

        2.4 การเตรียมความพรอมเพื่อการจัดการเรียนรวม 

        2.5 องคประกอบทีช่วยใหการจดัการเรยีนรวมประสบผลสําเร็จ 

        2.6 ประโยชนของจัดการเรียนรวม 

        2.7 งานวิจัยที่เกีย่วของกับการเรียนรวม 

3. กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

     3.1 ความหมายของเพื่อนผูใหการชวยเหลือ 

     3.2 คุณสมบัติของผูใหการชวยเหลือเพื่อน 

        3.3 ขั้นตอนการฝกพัฒนาเพื่อนผูใหการชวยเหลือ 

     3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัเพื่อนชวยเพื่อน 

4. เทคนิคการชี้แนะ 

       4.1 ความหมายของการชี้แนะ 

       4.2 ประเภทของการชี้แนะ 

       4.3 หลักในการใชเทคนคิการชี้แนะ 

       4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการชี้แนะ 
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เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 1.  ความหมายของภาวะบกพรองทางสติปญญา 

     ในทางการแพทยองคการอนามัยโลก ไดใหคํานิยามภาวะบกพรองทางสติปญญา       

ตามการจัดประเภทของ “ICD”(International Classification of Disease) หมายถึง ภาวะที่สมองหยุด

การพัฒนาการ จึงสงผลกระทบตอระดับเชาวปญญาทุกๆ ดาน เชน ความสามารถทางดานสติปญญา 

ภาษา การเคลื่อนไหวและทักษะทางสังคม ทั้งที่มีความบกพรองในเรื่องการปรับตัวและอาจมีหรือไมมี

ความผิดปกติทางกายหรือทางจิตรวมดวย การวินิจฉัยความบกพรองทางสติปญญาตาม  ICD ถือตาม

เกณฑของความบกพรองสองประการคือ ระดับเชาวปญญาและความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลอง

กับความตองการในชีวิตประจําวันตามสภาพแวดลอมของคนปกติ (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 222–223) 

  ความหมายของสมาพันธอเมริกันเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

(American Association on Mental Retardation : AAMR) ใหความหมายไววาภาวะบกพรองทาง

สติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีความจํากัดอยางชัดเจนของการปฏิบัติงาน (Functioning) กลาวคือ        

จะมีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาปกติโดยการวัดระดับสติปญญาไดต่ํากวา 70-75 ปรากฏรวมกับ

ความจํากัดของทักษะการปรับตัว (Adaptive Skill) อยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา  ทั้งนี้ตองมี  

ความบกพรองทางสติปญญากอนอายุ 18 ป ดังเกณฑการตัดแยกภาวะความบกพรองทางสติปญญา 

คือ 

  1.  ระดับสติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย คือ อยูในชวง 70 ลงไป  

  2.  มีความจํากัดในทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะ จากทักษะการปรับตัวตอไปนี้   

- การสื่อความหมาย   

- การดูแลตัวเอง  

- การดํารงชีวิตประจําวันในบาน  

- ทักษะทางสังคม 

- การใชสาธารณสมบัติ  

- การควบคุมตนเอง  

- สุขอนามัยและความปลอดภัย  

- การเรียนวชิาการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  

- การใชเวลาวาง 

- การทํางาน  

ภาวะที่มีความบกพรอง ตองปรากฏกอนอาย ุ18 (Luckasson; et al. 1992: 2-12) 
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  ผดุง อารยะวิญู (2542: 39) กลาววา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง 

บุคคลที่มีพัฒนาการลาชากวาคนปกติ เมื่อวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวปรากฏวา  

มีระดับสติปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะพบวาบุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน 

  ดารณี  ธนะภูมิ (2542: 1) ไดใหความหมายของ ความบกพรองทางสติปญญาวาเปน

ภาวะผิดปกติของการปฎิบัติตนที่เริ่มเปนมาตั้งแตวัยเด็กเล็ก และแสดใหเห็นถึงความจํากัดทั้งทางดาน

สติปญญาและทักษะทางดานการปรับตัว ซึ่งจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนในระยะพัฒนาการตั้งแตวัย

เด็กเล็ก โดยเด็กจะมีพัฒนาการทางดานตางๆ ลาชากวาปกติมากหรือต่ํากวาอายุจริง และภาวะ  

ความบกพรองยังสะทอนใหเห็นถึงความเหมาะสมระหวางความสามารถของบุคลิกกับการปฏิบัติตน

และสภาพแวดลอมที่บุคคลดํารงชีวิตอยู หากไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย การศึกษา 

สังคมและอาชีพอยางเหมาะสมก็จะมีผลตอการพัฒนาประเทศ 

  ประกฤติ  พูลพัฒน (2546: 2) ใหความหมายวา เด็กปญญาออน หมายถึง เด็กที่มีระดับ

สติปญญาต่ํากวาปกติ มีปญหาทางดานพฤติกรรมการเรียนรู ดานการใชทักษะในชีวิตประจําวันขอเดก็ 

โดยแสดงใหเห็นกอนอายุ 18 ป และมีขอจํากัดตางๆ ดานการรับรู การฝกทักษะ ความสามารถทาง

สังคม และทางภาษา 

  วารี  ถิระจิตร (2545: 11) ใหความหมาย ภาวะความบกพรองทางสติปญญาวา หมายถึง 

สภาวะที่พัฒนาการของจิตใจหยุดชะงัก หรือเจริญไมเต็มที่ แสดงลักษณะโดยมีระดับสติปญญาต่ํากวา

หรือดอยกวาปกติ พัฒนาการทางกายลาชา ความสามารถในการเรียนรูนอย มีความสามารถจํากัดใน

การปรับตัวตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

  สรุป เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปญญาต่ํากวา

เกณฑปกติ และมีปญหาในดานการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวันอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทกัษะ  

ซึ่งความบกพรองตางๆ ตองปรากฏกอนอายุ18 ป  

 
 2.  สาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา 

  อรศรี แกวเจริญ (2546: 25-30) ไดกลาวถึง สาเหตุของการเปนปญญาออน แบงออกเปน

สาเหตุใหญๆ 2 สาเหตุ คือ 

  1.  สาเหตุทางพันธุกรรม (Genetic Causation) 

            2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม (Environmental Causation) หมายถึงสาเหตุที่เกิดจาก     

สิ่งอื่นนอกจากเซลของรางกายเด็ก ไมเกี่ยวกับยีน หรือพันธุกรรม เปนสภาพแวดลอมซึ่งเกิดขึ้น

โดยแบงเปน  3 ระยะ คือ    
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   2.1 สาเหตุกอนคลอด เนื่องจาก สภาพแวดลอมขณะอยูในครรภมารดา เชน มารดา

ไดรับโรคติดเชื้อระหวางตั้งครรภ ขณะตั้งครรภมาดาเกิดอุบัติเหตุ 

   2.2 สาเหตุระหวางคลอด เนื่องจากสภาพแวดลอมขณะคลอด เชน ระหวางคลอด

ขาดออกซิเจน การคลอดผิดทา การคลอดกอนกําหนด การคลอดหลังกําหนด เปนตน 

                   2.3  สาเหตุหลังคลอด เนื่องจากสภาพแวดลอมขณะเจริญเติบโตในวัยเด็ก เชน เกิด

อาการชักบอย เด็กไดรับเชื้อหัดเยอรมัน เยื่อหุมสมองอักเสบ ไดรับการกระทบกระเทือนโดยตรงตอ

สมอง  เปนตน 

  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 11) ไดกลาวถึงสาเหตุของการบกพรอง

ทางสติปญญา แบงออกเปน 3 สาเหตุ คือ 

  1.  สาเหตุทางกรรมพันธุ (Genatic Factors) โดยความผิดปกติของพันธุกรรมทําใหเกิด

ภาวะปญญาออนรวมกับความผิดปกติทางรางกาย 

  2.  สาเหตุจากชีวภาพ ไดแก สาเหตุที่ทําใหสมองหยุดชะงักการเจริญเติบโตนับตั้งแต  

        2.1  ระยะกอนคลอด 

         2.2  ขณะคลอด 

         2.3  หลังคลอด 

           3.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก  

       3.1 ครอบครัว 

      3.2  พอแมขาดการศึกษาและขาดความรูในการเลี้ยงดู 

      3.3 ครอบครัวอยูในสิ่งแวดลอมที่จํากัด ขาดสิ่งเรา ส่ิงกระตุน ทําใหขาดประสบการณ

ในการเรียนรู    

 สรุป สาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา มีสาเหตุ 3 อยางคือ สาเหตุจากดานพันธุกรรม 

สาเหตุจากดานชีวภาพ เชน ขณะคลอด หลังคลอด ภาวการณขาดออกซิเจน และสาเหตุจากดาน

สิ่งแวดลอม เชนการเลี้ยงดู เปนตน 

 
 3. ระดับความบกพรองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

   สมาคมอเมริกันวาดวยความผิดปกติทางสติปญญา (The Association on Mental 

Deficiency ใชชื่อยอวา AAMD) คูมือทางสถิติและการวินิจฉัยเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM – III) และองคการอนามัยโลก 

(World Health Organization ใชชื่อยอวา WHO) ตางเห็นฟองตองกัน ในการจัดระดับสติปญญาออน

ออกเปน 4 ระดับ และเปนที่นาสังเกตวา หนวยงานแรกจัดระดับสติปญญาแตกตางไปจากหนวยงานที่ 

2 และ 3 เล็กนอย (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 39 – 40)  
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ระดับความบกพรองทาง

สติปญญา 

หนวยงาน 

AAMD DAN-III WHO 

ระดับสติปญญา ระดับสตปิญญา ระดับสติปญญา 

ขั้นเล็กนอย (Mild) 

ขั้นปานกลาง(Moderate) 

ขั้นรุนแรง (Severe ) 

ขั้นรุนแรงมาก (Profound) 

50 - 55 ถึง 70 

50 - 35 ถึง 55 - 50 

25 - 20 ถึง 50 - 55 

ต่ํากวา20 - 25 

50 – 70 

35 - 49 

20 – 34 

ต่ํากวา20 

50 – 70 

35 – 49 

20 – 34 

ต่ํากวา20 

 

 ในทางการศึกษาไดแบงภาวะที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาตามระดับความสามารถทีจ่ะ

ไดรับการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 40) 

 1.  ระดับที่สามารถเรียนรูได (Educable) มีระดับสติปญญาระหวาง 75 – 50 สามารถเรียนรู

พื้นฐานทางวิชาการได 

 2.  ระดับที่สามารถฝกฝนได (Trainable) มีระดับสติปญญาระหวาง 49 – 25 สามารถฝกฝน

ใหมีทักษะทางดานสังคมและอาชีพได 

 3.  ระดับที่ชวยตัวเองไมได (Custodial) มีระดับสติปญญาต่ํากวา 25 ลงมา ไมสามารถฝก

ใหชวยเหลือตนเองไดเลย จึงตองไดรับการเลี้ยงดุอยางใกลชิดตลอดเวลา  

 
 4. ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  ผดุง อารยะวิญู (2542: 44-46) ไดกลาวถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดไวดังนี้ 

  1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ  

   1.1 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักคิดวาตนจะประสบความลมเหลว             

ไมวาในเรื่องการเรียนหรือการทํางานใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา     

เคยประสบความลมเหลวมากอน ดังนั้นเด็กประเภทนี้จึงพยามหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยางที่จะนํา 

ความลมเหลวมาให เชน เด็กไมเคยประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนคณิตศาสตร เด็กประเภทนี้         

ก็มักจะหลีกเลี่ยงการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเขาไมตองการลมเหลวอีก 

      1.2 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักจะพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตาง  ๆ

แมแตปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เด็กไมแนใจในความสามารถของตน   

ครูหลายๆ คนมักจะไดยินเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาพูดวา “ผมทําไมได” “มันยาก ทําไมได” 

เปนตน ดังนั้นเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงตองไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ จากครู 

และเพื่อนๆ 
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   1.3  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง ความรูสึกที่ 

ไมดีในที่นี้หมายถึง ความรูสึกวาตนเปนคนไมมีความสามารถ ซึ่งการมีทัศนคติตอตนเองเชนนี้ มีสวน

ทําใหเด็กประสบความลมเหลวในการเรียนและการงานตางๆ 

  2. ลักษณะการเรียนรู 

    2.1 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีชวงของความสนใจสั้น จะสนใจในบทเรียน

ไดไมนาน 

   2.2  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเสียสมาธิไดงาย มักจะหันเหความสนใจ

ไปจากบทเรียนเสมอ 

   2.3  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการหาความสัมพันธ (ความ

เหมือน) และการจําแนกความแตกตาง เชน ไมสามารถบอกความเหมือนและความแตกตางกันของ       

รูปเรขาคณิตได 

   2.4  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในดานความจํา เชน จําสิ่งที่เรียน

ไปแลวไมได 

   2.5  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการถายโยงความรู เชน          

ไมสามารถนําความรูที่เรียนมาไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 

   2.6  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนสิ่งที่เปนนามธรรม 

การสอนควรเนนสิ่งที่เปนรูปธรรมเปนสําคัญ 

   2.7  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะใชเวลาในการเรียนรูที่มากกวาเดก็ปกต ิ

  3.  ภาษาและการพูด 

   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการพูดและภาษา เชน พูดไมชัด      

รูคําศัพทตางๆ ในจํานวนที่จํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง เปนตน เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญามีขอจํากัดทางภาษา อาจเปนผลใหมีปญหาในการเรียนวิชาอื่นๆ ดวย เนื่องจากากรเรียน

เนื้อหาวิชาตางๆ ตองใชความรูความเขาใจทางภาษาเปนสวนประกอบสําคัญ 

  4.  รางกายและสุขภาพ 

   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับรางกายและสุขภาพใน

ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

   4.1 สวนสูงและน้ําหนัก อาจมีสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉลี่ยต่ํากวาเด็กปกติ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการทางรางกายชากวาเด็กปกติ 

   4.2 การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสวนมากจะมีพัฒนาการ

ตลอดจนความสามารถในดานการเคลื่อนไหวดอยกวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน   
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   4.3  สุขภาพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนจํานวนมากที่มีปญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพ โดยเฉพาะดานการรักษาสุขภาพทั่วไป การเจ็บปวยและปญหาเกี่ยวกับฟน 

  5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักมีปญหาในการเรียนแทบทกุวชิา ผลการเรยีนต่าํ 

เรียนไมทันเพื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอานเพื่อความเขาใจ การเรียนคณิตศาสตรทั้งในเรื่อง 

การบวก การลบ การคูณ การหาร และเลขโจทยปญหา 

  พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร (2540: 5-8) ไดกลาวถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเรียนไดไว ดังนี้ 

  1.  ดานสติปญญา เปนดานที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตางไปจากเด็กปกติ

มากที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ การวินิจฉัยดานสติปญญามักเกี่ยวของกับการเรียนรู เชน การเรียนรูชา

กวาเด็กปกติ   

   1.1 อัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ใชเวลาในการเรียนรูมากกวาเด็กปกติ 

   1.2 ระดับการเรียนรู (Level of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักมี

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาการ คือ เรียนไดระดับต่ํากวาเด็กปกติ แตเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาอาจพัฒนาไดดีในวิชา พลศึกษา หรือดานศิลปะเปนตน 

   1.3  อัตราเร็วของการลืม (Rate of forgetting) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

มีแนวโนมที่จะลืมสิ่งที่เรียนรูไปแลวเร็วกวาเด็กปกติ หากเด็กไมมีโอกาสฝกฝนสิ่งที่เรียนรูไปแลว           

การฝกฝนลักษณะซ้ําๆ บอยๆ และใหพักเปนระยะๆ จะชวยทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

จําขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีขึ้น 

   1.4 การถายโยงความรู (Transfer of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี

ปญหาความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรู จากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่ง  

ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กําลังเรียนอยู เด็กสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณที่กําหนดให

ขณะเรียนได แตไมสามารถนําประยุกตใชไดเลยในสถานการณที่แตกตางจากสถานการณเดิมเล็กนอย

หรือแตกตางโดยสิ้นเชิง 

   1.5  การเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมนามธรรม (Concrete versus Abstract Learning)

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจะเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาไดดีกวา 

สิ่งที่เปนนามธรรม 

   1.6 การเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

มีความลําบากในการเรียนรูจากกิจกรรมหรือประสบการณที่ไมมีสอนในบทเรียน 
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   1.7  รูปแบบการเรียนรู (Learning set) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองใช

เวลานานมากกวาเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกปญหาอยาง 

มีระบบ ใชวิธีการแกไขเปนขั้นตอนไปจนประสบความสําเร็จ เมื่อประสบความสําเร็จในการแกปญหา

บอยๆ มนุษยจะพัฒนารูปแบบการแกปญหาของตนเอง ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี

ปญหาความยากลําบากมาก แตถาใหเด็กเรียนรูกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบไดแลวก็สามารถ

ทําไดเชนเดียวกับเด็กปกติ 

  2.  ภาษาและการสื่อสาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จะเรียนรูภาษาชากวา

เด็กปกติ การเรียนวิชาการอ่ืนๆ ที่ตองอาศัยภาษาในการเรียนรู เชน คณิตศาสตร สังคม เปนตน ทําให

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนสูงมาก  

  3.  ทักษะทางสังคม เด็กที ่ม ีความบกพรองทางสติปญญาจะตองตอสู แขงขันใน         

การดํารงชีวิตกับผูอ่ืน ทักษะทางสังคมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เมื่อตองอยูในสถานการณที่แตกตาง

ไปจากที่เคยชิน เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัว วิตกกังวล หรือพฤติกรรมกอกวนสังคม

ดังนั้นโปรแกรมการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะทางสังคม จึงตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ

และเปนระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการปรับตัว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  4.  ทักษะกลไกกลามเนื้อ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย จะมีความ

แตกตางของพัฒนาการดานรางกาย และความสามารถทางทักษะกลไกกลามเนื้อกับเด็กปกตินอยมาก 

ดังนั้นพัฒนาการดานนี้หากมีลักษณะลาชา หรือมีความบกพรองจะสงผลใหพัฒนาการ โดยรวมของ

เด็กมีความลาชาไปดวย แตตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการวินิจฉัยเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา มิไดขึ้นอยูกับความผิดปกติหรือลาชาทางพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเปน

เกณฑ  

 สรุป ลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได จะมีลักษณะและความ

ตองการพิเศษที่แตกตางกัน มีพัฒนาการดานตางๆ ลาชา มีความสามารถจํากัดในการเรียนวิชาการ   

มีปญหาในการถายโยงความรู การสื่อสาร การเรียนรูภาษาไดชากวาเด็กปกติ ดานสังคมบุคลิกภาพ

และพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมได เด็กมีพัฒนาการดานรางกายและความสามารถทางทักษะกลไก

กลามเนื้อแตกตางจากเด็กปกติบางเล็กนอย 

 
 
 

 
 



19 
 

 

 5.  หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  หลักการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรคํานึงถึง

ระดับความสามารถของเด็กเปนหลัก ความยากงายของเนื้อหา การใชภาษาที่งายตอการเขาใจใน   

การฟง จําเปนมากที่จะตองใชวิธีสอนที่จะชวยใหเรียนรูไดงายขึ้นและจําไดแมนยํา ดังนั้นการจัดการเรียน

การสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จึงตองอาศัยวัสดุอุปกรณการสอนและการเสริมแรง 

(ผดุง อารยะวิญู. 2542: 43-44)   

  1.  ครูตองคํานึงถึงความพรอมในการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

เพราะเด็กมีความพรอมชากวาเด็กปกติ กอนทําการสอนสิ่งใดครูตองเตรียมความพรอมกอน เมื่อเด็กมี

ความพรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานั้นๆ 

  2.  สอนตามความสามารถและความตองการของเด็กแตละคน โดยจัดสภาพการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กคนนั้น 

  3.  สอนตามระดับสติปญญา เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามรีะดบัสตปิญญา

ต่ํากวาเด็กปกติทั่วไปที่มีอายุเทากัน 

  4.  ยอมรับความสามารถและพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจ หรือ

คอยชวยเหลือมากเกินไป หรือลงโทษทั้งกายและวาจามากเกินไป 

  5.  พยายามฝกใหเด็กชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด จะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อมั่น

ในตนเองเพิ่มขึ้น ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง และแบงเบาภาระจากผูเลี้ยงดู 

  6. สอนตามการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ หลายๆ 

ขั้นเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพื่อไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเร็จในงาน ซึ่งเปนการสราง

ความเชื่อมั่นในตนเองแกเด็ก 

  7.  ใชหลักการแบบ 3 R ’s คือ  

   7.1 Repetition คือ การสอนซ้ําและใชเวลาสอนมากกวาเด็กปกติ ใชวิธีสอนหลายๆ

วิธีในเนื้อหาเดิม 

   7.2 Relaxation คือ การสอนแบบไมตึงเครียด ไมสอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน 15 นาที 

ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการเปนการเลน รองเพลง ดนตรี เลานิทาน หรือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง 

   7.3 Routine คือ การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา

สม่ําเสมอในแตละวัน 

  8.  สอนโดยการแบงหมูตามตารางสอน สามารถทําไดดีในกรณีที่ เด็กที่มีระดับ

สติปญญาใกลเคียงกัน 

  9.  เมื่อเด็กฝกทํากิจกรรมตางๆ ตองพยามแทรกการฝกหลายๆ ดาน 
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  10. ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดีถาเขามี

ความรูสึกประสบความสําเร็จ 

  11. สอนทีละขั้นจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งไกลตัว หรือจากงายไปหายาก เพื่อไมใหสับสน 

งานบางอยางเด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นวางาย แตเด็กเหลานี้อาจสับสน ไมเขาใจ 

  12. สอนโดยลงมือปฏิบัติจริง 

  13. สอนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเด็ก และสามารถนําไปใชในชวีติประจาํวนัไดโดยเฉพาะ

สิ่งที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กเขาใจยาก ครูตองพยามอธิบายโดยใชคํางายๆ และยกตัวอยางประกอบ 

  14. ตองพยามจัดการสอนใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีประสบการณใหมๆ 

เพื่อฝกใหเด็กคิด 

  15. สอนโดยใชของจริงหรือมีอุปกรณประกอบทุกครั้ง ตองใหเวลาเด็กมากพอสมควรใน

การเปลี่ยนกิจกรรมอยางหนึ่งไปสูอีกอยางหนึ่ง 

  16. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองอาศัยแรงจูงใจและการเสริมแรง 

  17. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ได

ไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  18. ครูตองเชื่อวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถ และศักยภาพใน

ตนเอง สามารถพัฒนาจนใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ 

  19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานอกจากสอนดานวิชาการแลวตอง

คํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สงเสริมพัฒนาการทางดาน

อารมณ ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมๆ กัน เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  20. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยามใหเด็กลดการพึ่งพาบุคคล

อื่นลง สอนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต และแสวงหาการจางงานในอนาคต (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 

2540: 15-16) 

 สรุป หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ควรคํานึงถึงความสามารถ 

และความตองการของเด็กแตละคนเปนหลักสําคัญ สอนทีละขั้นตอนและสอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก 

เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงและทําการสอนซ้ําๆอยางสม่ําเสมอ บรรยากาศของการสอน

จะตองเปนบรรยากาศที่ไมตึงเครียดและใชเวลาไมนาน มีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ มีการใช

แรงจูงใจและการใหสิ่งเสริมแรงอยูตลอดเวลา 
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 6. เทคนิคและวิธีการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสตปิญญา 

  1. เทคนิคการวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนการจําแนกเนื้อหาที่จะสอนเปนขั้นตอน

ยอยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก และมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ของแตละขั้นตอนอยางครบถวน 

  2.  การชี้แนะ หรือ การกระตุนใหเด็กทําตาม (Prompting) หมายถึง การกระตุนเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาในขณะทํากิจกรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูไดดีขึ้นเมื่อการเรียนรูเกิดขึ้น อาจ

ลดการกระตุนลงเมื่อพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กคงที่แลว จึงหยุดการกระตุน การกระตุนอาจทําได

หลายทางเชน การกระตุนทางกาย ทางวาจา การเนน และการเลียนแบบ 

   2.1 การกระตุนทางกาย (Physical Prompting) เปนการชวยเหลอืเดก็ในการเคลื่อนไหว  

   2.2  การกระตุนทางวาจา (Verbal Prompting) เปนการกระตุนเด็กโดยการใชเสียง  

   2.3 การเนน (Highlighting) เปนการเนนดวยเสยีงหรือดวยเสนก็ได การแทน 

   2.4  การเลียนแบบ (Modeling)เดก็ที่มีความบกพรองทางสตปิญญาชอบเลียนแบบ

ครูและผูที่ตนชอบ ครูจึงควรเปนตัวอยางที่ดใีนทุกดาน 

   2.5 การจัดสภาพแวดลอม (Classroom environment) การจัดสภาพแวดลอมเปน 

สิ่งที่มีความหมาย เพื่อใหครูกับเด็กสื่อสารกันไดดี เชน การจัดโตะเปนรูปวงกลม จัดหองใหมีขนาดเล็ก 

จัดอุปกรณการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูเปนตน (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 55-56) 

 
 7.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  ไอเซนสัน และ โอกิลว่ี (ผดุง อารยะวิญู. 2544: 29; อางอิงจาก Eisenson; & Ogilvie. 

1971) คนพบวา เด็กที่มีความบกรองทางสติปญญาสวนมากมีความบกพรองทางดานภาษาและการพูด 

มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดที่ลาชากวาเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขั้นรุนแรง

มาก (Profound) อาจพูดไมไดเลยตลอดชีวิต ขั้นรุนแรง(Severe)อาจพูดไดบางแตอาจไมเพียงพอที่จะ

ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ขั้นปานกลาง (Moderate)อาจพูดได แตมีความบกพรองทางพูด

คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดปกติในการเปลงเสียงพูด ในดานภาษา เด็กกลุมนี้รูคําศัพท 

ที่คอนขางจํากัด มีปญหาในโครงสรางของประโยค สวนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเล็กนอย

(Mild) มีปญหาทางการพูดและภาษาบาง เปนกลุมที่ปญหานอยที่สุดในกลุมบกพรองทางสติปญญา

ทั้ง 4 ระดับ ในดานการพูด เด็กกลุมนี้พูดผิดปกติแตพอฟงเขาใจ ในดานภาษานั้นเด็กมีคําศัพทที่มี

จํานวนคอนขางจํากัด โครงสรางของประโยคที่ใชเปนประโยคงายๆ ไมสามารถใชประโยคที่ยาวและ

สลับซับซอนได 
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  ทรรศนีย  วันชาติ (2551:  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรู  ความสามารถของผูปกครอง

ในการฝกพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับพอฝกได โดยใช

โปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูปกครองซึ่งทําหนาที่ดูแล

และใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ที่มีระดับสติปญญาระดับพอฝกได 

(IQ 35-50) อายุระหวาง 7 - 10 ป ไมมีความพิการซ้ําซอน จํานวนทั้งหมด 10 คน  

 ผลการวิจัยพบวา    

 1.  ความรูของผูปกครองในการฝกพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับพอฝกไดจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองอยูในระดับดีมาก  

 2. ความรู ในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของผู ปกครองเด็กที่มีความบกพรองทาง                    

สติปญญาระดับพอฝกได หลังการฝกจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองสูงขึ้น  

 3. ความสามารถของผูปกครองในการฝกพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับพอฝกไดจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองอยูในระดับดี  

 

การเรียนรวม 

 1. ความหมายของการเรียนรวม 

  คอฟมาน (Kauffman. 1975: 35) กลาววา การเรียนรวม หมายถึง การรวมเด็กที่มี     

ความตองการพิเศษใหเขาอยูรวมกับเพื่อนๆ ที่เปนปกติทั้งในดานความเปนอยูทางการเรียนการสอน

และทางสังคม โดยพื้นฐานอยูบนการวางแผนการศึกษาที่กําลังดําเนินอยูและพิจารณาเปนรายบุคคล

และกระบวนการวางโปรแกรมจะตองมีระบุใหชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบุคลากร ผูบริหาร ผูสอน 

และผูสนับสนุนทั้งทางการศึกษาปกติและการศึกษาพิเศษ 

  คารไรท และ วารด (จันทิรา เลิศจรัสอรามดี. 2542: 14; อางอิงจาก Cartwright; & Ward. 

1994) กลาววา การเรียนรวม หมายถึง เปนความพยามในการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ไดอยูในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด โดยนําเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ

ในชั้นเรียน 

  ลีวีส และ ดอรแลก (จันทิรา เลิศจรัสอรามดี. 2542: 14; อางอิงจาก Lewis; & Doorlag. 

1987) กลาววา การเรียนรวม หมายถึง การรวมเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาไปในกระบวนการศึกษา

ปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนในชั้นเรียนมีสวนรวมในการเรียนรวมโดยเปนสวนหนึง่ของเพือ่น

ในชั้นเรียนปกติของโรงเรียน ในกระบวนการเรียนรวม มีสวนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม

ทางสังคม โดยไปพรอมๆ กันกับเพื่อนรวมชั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษเหลานี้จะไดรับบริการเพิ่มเติม

จากนักการศึกษาพิเศษ  



23 
 

 

  ผดุง  อารยะวิญู (2542: 221) กลาววา การเรียนรวมเปนวิธีการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษวิธีหนึ่ง โดยเด็กที่มีความตองการพิเศษจะไดรับการจัดเขาเรียนในชั้น

เดียวกันกับเด็กปกติซึ่งการเรียนรวมมีความหมายตางๆ กันดังนี้ 1) การเรียนรวมบางเวลา (Integration) 

หมายถึง การที่เด็กที่มีความตองการพิเศษ เขาเรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติแตเด็กเหลานี้อาจ

ถูกจัดใหอยูรวมกันเปนชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กเรียนวิชาหลักในชั้นเรียนพิเศษโดยมีครู

ประจําชั้นเปนผูสอน 2) การเรียนรวมเต็มเวลา (Mainstreaming) หมายถึงการจัดใหเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติตลอดเวลาที่เด็กอยูในโรงเรียน เด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดรับบริการเชนเดียวกับเด็กปกติทุกประการ 3) การเรียนรวม (Inclusion) เปนแนวคิด

ทางการศึกษาอยางหนึ่งที่วาโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนโดยไมมีการแบงแยกวาเด็ก

คนใดเปนเด็กปกติหรือเด็กคนใดเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  กรมสามัญศึกษา (2542: 3) การเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยคํานึงถึงความสามารถแตละบุคคล เพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานั้น

ไดมีโอกาสเรียนรูและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 

  วารี ถิระจิตร (2545: 16) ใหความหมายของการเรียนรวมไววาการเรียนรวมเปนการรวม

เด็กพิเศษกับเด็กปกติ ในดานเวลา ดานการเรียนการสอน และดานสังคม ภายใตพื้นฐานการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่อง และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งการปรับตัวทางสังคมเพื่อใหเด็กมี

ประสบการณตรง และสามารถพัฒนาตนเองไปไดมากที่สุด 

  ศรียา  นิยมธรรม และคณะ (2546: 17) กลาววา การเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษา

ใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา เด็กที่มีความบกพรองทาง  

การไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนตน ไดมีโอกาส

เรียนรวมกับเด็กปกติ โดยเนนความสามารถ และยึดความตองการของเด็กเปนสําคัญ เพื่อเตรียม         

เด็กเหลานี้ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมได  

              เกยูร วงศกอม (2548: 3) กลาววา การจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ เขาไปในระบบ

การศึกษาปกติ เปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียน และรวมทํากิจกรรมรวมกับเด็กปกติ 

โดยมีครูปกติและครูการศึกษาพิเศษรวมมือและรับผิดชอบรวมกันในการจัดการเรียนการสอน 

 สรุปวา การจัดการเรียนรวมเปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาไปเรียน

ในโรงเรียนเดียวกับเด็กปกติ แตเด็กที่มีความตองการพิเศษเหลานี้จะจัดใหเรียนรวมกับเด็กปกติเต็ม

เวลา เปนบางเวลาหรือจัดใหเรียนในชั้นเรียนพิเศษ ซึ่งการจัดการเรียนรวมจะคํานึงถึงความแตกตาง 

ระหวางบุคคลรวมทั้งการปรับตัวทางสังคมเพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองไดมากที่สุด 
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 2. ปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรวม 

  การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษตั้งอยูบนรากฐานของความเชื่อหรือ

ปรัชญาดังที่นักการศึกษาไดกลาวถึงปรัชญาการศึกษาพิเศษไว ดังนี้ 

  ผดุง  อารยะวิญู (2542: 7) กลาวถึงปรัชญาการเรียนรวมไว 5 ประการดังนี้ 

  1.  ในสังคมมนุษยมีทั้งคนปกติและผูที่มีความบกพรองตางๆ เมื่อสังคมๆ ไมสามารถแยก

คนที่มีความบกพรองออกจากสังคมปกติได ดังนั้นจึงไมควรแยกการศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่งควร

ใหเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ 

  2. เด็กพิเศษ มีความตองการและความสามารถซึ่งตางจากเด็กปกติ ดังนั้นควรจัดรูปแบบ

และวิธีการใหแตกตางไปจากเด็กปกติ เพื่อใหเด็กมีศักยภาพในการเรียนรูเต็มที่ 

  3. เด็กแตละคนมีความสามารถแตกตาง ไมวาเปนเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ การศึกษาจะ

ชวยใหความสามารถของเด็กแตละคนปรากฏเดนชัดขึ้น 

  4. เด็กแตละคนมีพื้นฐานแตกตางกัน การเลี้ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สติปญญา และทักษะ  การศึกษาจะชวยใหเด็กแตละคนไดเรียนรูเพื่อปรับตัวเขาหากันและ

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  5. เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม 

การจัดการศึกษาตองจัดเพื่อพัฒนาทุกดานใหสูงสุดตามความสามารถขอแตละบุคคล 

  ประกฤติ  พูลพัฒน (2546: 17-18) ไดเสนอปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรวมไว 3 ประการ 

คือ   

  1.  มนุษยทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในทางการศึกษา 

  2.  มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในการอยูรวมในสังคม 

  3.  การเรียนการสอนในชั้นเรียนยอมสนองความแตกตางของบุคคล 

  กลาวโดยสรุปไดวา ปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรวมเปนการสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลโดยทุกคนมีโอกาสและสิทธิเทาเทียมกัน แตการเรียนนั้นตองเปนไปตามศักยภาพของ 

แตละบุคคลที่สามารถเกิดการพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางปกติและมี

ความสุข 

 

 3. รูปแบบการเรียนรวม 

  การเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ อาจกระทําไดหลาย

ลักษณะตอไปนี้ เปนวิธีการจัดการเรียนรวมซึ่งปฏิบัติกันอยูในหลายประเทศ และประสบความสําเร็จ

พอสมควรรูปแบบการจัดการเรียนรวมมีดังนี้ (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 221–223)  
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  1.  เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับ    

เด็กปกติและเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ เด็กที่จะเขาเรียนในลักษณะนี้ได ควรเปนเด็กที่มี

ความพิการนอย มีความเฉลียวฉลาดและมีความพรอมในการเรียน ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณและ

สังคม 

  2.  เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและมีครูพิเศษใหคําแนะนําปรึกษา การเรียนรวมวิธีนี้

คลายคลึงกับวิธีแรก กลาวคือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา แตมีครู

การศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําชั้นและครูประจําวิชา ครูการศึกษาพิเศษนี้อาจเรียกวาครูที่

ปรึกษา ครูประเภทนี้ไมทําการสอนโดยตรงแตใหคําแนะนําแกครูที่สอนเด็ก เชน แนะนําชี้แจงใหครูที่

สอนชั้นเรียนรวมเขาใจความตองการและความสามารถของเด็กที่มีความตองการิเศษ ชวยกําหนด

วัตถุประสงคในการเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสอน ตลอดจนการปฏิบัติตอเด็ก จัดสภาพแวดลอม

ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของเด็ก และชวยประเมินผลพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ เปนตน 

  3.  เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน  เปนการจัดเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ และรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษซึ่งจะ

เดินทางไปตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกเด็ก เนื่องจากมีจํานวนเด็กในแตละโรงเรียน   

ไมมากนัก ครูจึงเดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งเมื่อครบสัปดาหก็วนกลับมาสอนเด็ก

กลุมเดิมในโรงเรียนเดิมอีกครั้ง จึงเรียกครูประเภทนี้วาครูเดินสอนหรือครูเวียนสอน 

  4.  เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและรับบริการเสริมจากครูเสริมวิชาการ ครูเสริมวิชาการคือ 

ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานประจําอยูในหองเสริมวิชาการ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะเขา

มาเรียนกับครูเสริมวิชาการวันละ 1-2 ชั่วโมงหรือมากกวานี้ขึ้นอยูกับความตองการพิเศษของเด็ก    

การสอนเด็กอาจกระทําเปนรายบุคคลหรือสอนเปนกลุมเล็กๆ ก็ได และสอนในเนื้อหาที่เด็กไมไดรับ 

การสอนในหองเรียนปกติ หรือเนื้อหาที่เด็กมีปญหานอกจากสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแลว       

ครูเสริมวิชาการยังมีหนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษาแกครูปกติในการปฏิบัติกับเด็กประเภทนี้อีกดวย  

  5.  ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กที่มีความตองการ

พิเศษไวในชั้นเรียนเดียวกันเปนกลุมเล็กๆ มีครูประจําชั้นสอนแทบทุกวิชายกเวนบางวิชาที่เด็กสามารถ

ไปเรียนรวมกับเด็กปกติไดเชน วิชาพลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ 

  6.  ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีความ

บกพรองประเภทเดียวกันไวเปนกลุมเดียวกัน และเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในชั้นเรียนพิเศษ

ตลอดเวลา ครูประจําชั้นสอนทุกวิชาการเรียนรวม ในลักษณะนี้เหมาะสําหรับเด็กที่มีความพิการ

คอนขางมาก 
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 การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยูกับสภาพความพิการ  และความพรอมของเด็ก  

เด็กที่มีความพิการนอยและมีความพรอมสูงอาจจัดใหเรียนรวมเต็มเวลา เด็กที่มีความพิการมากขึ้น

และมีความพรอมนอย อาจจัดใหเรียนในชั้นเรียนพิเศษลดหลั่นกันลงไปภาพประกอบ และขยาย

รูปแบบเพิ่มเติม ดังภาพประกอบ (ผดุง อารยะวิญู. 2542; อางอิงจาก Reynold; & Birch. 1977. 

Teaching Exceptional Children in All America’ Schools) 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการศึกษาสําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 

 

 ที่มา: ผดุง อารยะวิญ.ู (2542); อางอิงจาก Reynold; & Birch. (1977). Teaching 

Exceptional Children in All America’ Schools. 

 

 กรมสามัญศึกษา(2543:14) ไดกําหนดรปูแบบของการเรียนรวมไว 8 ประการ ดังนี้  

 1.  การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ ปฏิบัตเิชนเดียวกับเดก็ปกตทิุกประการ 

 2.  การเรียนรวมในชั้นปกติ รับบริการที่จําเปนจากครกุารศึกษาพิเศษ 

 3.  การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติบางวชิารวมกับการเรียนในชัน้เรียนพิเศษบางเวลา  
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 4.  การเรียนรวมในชั้นปกติ ทุกวชิามีครูการศกึษาพเิศษชวยเหลือเปนรายบุคคล 

 5.  การเรียนในชั้นพเิศษ มนีักเรียนปกติมาเรียนรวม 

 6.  การเรียนในชั้นพิเศษ มีนักเรียนปกติเรียนรวมบางเวลา บางวิชาเด็กที่มีความตองการพิเศษ

จะเรียนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  นักเรียนปกติจะไปเรียนกับนักเรียนปกติ 

 7.  การเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และรวมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับนักเรียนปกติ 

 8.  การเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และรวมกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาสสมควร 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 12-14) ไดจัดรูปแบบการจัด       

การเรียนรวมไว 5 รูปแบบ ไดแก 

 1. เรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา จัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ

เต็มเวลาเรียนและเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ ควรเปนเด็กที่มีความบกพรองนอย และมี

ความพรอมในทางการเรียน 

 2.  เรียนรวมในชั้นปกติเต็มเวลาและมีบริการใหคําแนะนําปรึกษา เปนนักเรียนพิเศษเรียน

รวมกับเด็กปกติเต็มเวลา แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําชั้นและครูประจําการ 

 3. เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชาการ เปนการจัดครูการศึกษาพิเศษ

ประจําอยูที่หองเสริมวิชาการ โดยจัดเด็กพิเศษไดเขามาเรียนกับครูเสริมวิชาการบางเวลาและบางวิชา 

ตามความมากนอยของความตองการพิเศษหรือความจําเปนของเด็ก 

 4.  การจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ไวในหองเรียนเดียวกันโดยคูขนานกับหองเรียนปกติและจัดเปนกลุมเล็กๆ มีครูการศึกษาพิเศษประจํา

ชั้น และสอนเองเกือบทุกวิชา ยกเวนวิชาที่เด็กสามารถไปเรียนรวมกับเด็กปกติได เชน พลศึกษา 

ศิลปศึกษา ดนตรี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

 5. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กพิเศษที่มีความบกพรองประเภทเดียวกันไว

เปนกลุมเดียวกันและเปนกลุมขนาดเล็ก เรียนในชั้นเรียนพิเศษรวมกันตลอดเวลา มีครูการศึกษาพิเศษ

เปนครูประจําชั้นและสอนเองทุกวิชา 

 สรุป จากรูปแบบของการจัดการเรียนรวมในลักษณะตางๆ จะเห็นไดวาการนําเอาเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมในโรงเรียนเดียวกับเด็กปกตินั้น จะทําใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษไดมีโอกาสปรับตัว เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมของคนปกติได และในการจัดการเรียน

รวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ จะตองคํานึงถึงสภาพความพิการและความพรอมของเด็กเพื่อ

นําไปสูรูปแบบในการเรียนรวมที่เหมาะสมกับเด็กแตละคน  การจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียน

ในรูปแบบที่แตกตางกัน จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถในดานการเรียน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4. การเตรียมความพรอมเพื่อการจัดการเรียนรวม 

  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2542: 30) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรวม 

ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1.  การจัดเตรียมสภาพแวดลอม 

        1.1  อาคารสถานที่ ควรมีการวางแผนจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่มีเพื่อความสะดวก 

และเหมาะสมกับความตองการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ หองเรียนอาจใชหองเรียนเหมือน    

เด็กปกติได โดยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษนั่งหนาชั้นเรียนและจัดมุมสําหรับวางเครื่องใชตางๆ และ

อุปกรณโดยเฉพาะ การจัดอาคารสถานที่อาจจําเปนตองจัดสรางหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเรียน

ของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน พื้นปูดวยกระเบื้องยาง การทําทางลาด การจัดสรางหองน้ํามีราว

จับใกลโถสวมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เปนตน 

        1.2 การจัดหองเรียนและที่นั่งเรียนรวม การจัดหองเรียนและที่นั่งสําหรับเด็กที่มี         

ความตองการพิเศษการจัดหองเรียนไมวาจะจัดเปนชั้นพิเศษโดยเฉพาะหรือจัดแบบใหเด็กที่มี       

ความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยหองหนึ่งจะมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมเกิน  

3 คน หรือไมเกิน 8-15 คนแลวแตกรณีและควรเปนหองที่ไมมีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวนนอยที่สุด 

ไมควรจัดหองที่อยูติดถนน หรือหองที่อยูติดกับหองดนตรีเพราะจะมีเสียงรบกวนทําใหเด็กขาดสมาธิ

และความสนใจ 

        1.3 รูปแบบการจัดหองเรียน ควรจัดใหมี โตะเกาอี้ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กและเอื้ออํานวย

ตอการเรียนการสอน ตูเก็บเอกสาร ตลอดจนสื่อ และอุปกรณ แฟมขอมูลประจําตัวเด็กควรมีไวเพื่อ

ความสะดวกในการคนหา นอกจากนี้โรงเรียนควรจัดหองเรียนอื่นที่มีความจําเปนสําหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ เชน หองฝกพูด หองเสริมวิชาการ เปนตน 

  2.  การจัดเตรียมบุคลากร  ควรจะมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ใหพรอม

ที่จะยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมอยางเพียงพอ และ

เขาใจการปฏิบัติงานที่จําเปนตอการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จดังนั้น    

ควรจัดเตรียมดังนี้ 

   2.1  ครูประจําชั้นเรียนรวม/ครูประจําวิชา ควรจะไดรับการฝกใหมีความรูพื้นฐาน และ

วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพรองในชั้นเรียนรวมของตน ควรเขาใจวิธีการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ     

ที่เกี่ยวของ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม มีความเชื่อวาเด็กทุกคนสามารถเรียนไดและยอมรับใหเขา

เรียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน  
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   2.2 ครูประจําชั้นพิเศษ เปนครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษหรือไดรับการฝกอบรมทาง

การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ และควรเปนบุคคลที่มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม มีความเชื่อวาเด็กทุกคน

สามารถเรียนรูไดและมีความตองการพัฒนาตนเองและมีความตั้งใจในการสอน 

   2.3 ครูเสริมวิชาการ เปนครูที่ทําหนาที่สอนเพิ่มเติมจากที่เด็กทีไดเรียนในหองเรียน

ปกติ และเปนผูประสานใหคําแนะนําครูใหปฏิบัติตอเด็กที่มีความบกพรองไดถูกตอง  

  3.  การจัดเตรียมเด็ก 

   3.1 เด็กปกติ เพื่อใหเด็กปกติเขาใจในการปฏิบัติหรือวิธีการชวยเหลือเด็กที่มี       

ความตองการพิเศษที่ถูกตองเหมาะสม มีเจตคติที่ดีไมลอเลียนและยอมรับความสามารถของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

   3.2 เด็กที่มีความตองการพิเศษ การเตรียมเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนขั้นตอนที่

สําคัญอยางยิ่ง และหากเด็กที่ไดรับการเตรียมความพรอมกอนสงเขาเรียนรวมแลวจะชวยลดปญหาที่

จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนรวม เด็กที่ยังไมไดเตรียมความพรอม  ควรไดรับการตรวจสอบเบื้องตนวา มีความพรอม

มากนอยเพียงใด เพื่อนํามากําหนดเปนแผนการเตรียมความพรอม โดยใชแผนการศึกษารายบุคคล

จัดเตรียมความพรอม หรือพัฒนาความสามารถดานรางกายอารมณ สังคม สติปญญา และตองให

ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตน หรือสิ่งที่คาดหวังวาจะไดรับจากเพื่อนปกติหรือครูปกติในชั้นเรียนรวม 

โดยอาจจัดหองเตรียมความพรอมโดยเฉพาะ เมื่อเด็กมีความพรอมจึงสงเขาชั้นเรียนรวมเต็มเวลาหรือ

บางเวลา หากเด็กไมสามารถจัดเปนชั้นเรียนพิเศษไดอาจสงเด็กเขาชั้นเรียนปกติและจัดเวลาพิเศษให

เด็กไดรับบริการเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในบางเรื่อง 

  4. การจัดเตรียมผูปกครอง ควรดําเนินการดังนี้ 

   มีการปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียน มีการนัดหมายและพบปะระหวาง ผูปกครอง 

เด็ก และครูเปนระยะ สนับสนุนใหผูปกครองใหรวมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร และบอกแนวทางที่

ถูกตองใหผูปกครองทราบถึงการเลี้ยงดูเด็กที่มีความตองการพิเศษ และใหผูปกครองทราบถึงแนว

การสอนและการประเมินผลการเรียนสําหรับเด็ก 

  5.  การจัดเตรียมการวัดและการประเมินผล ควรทําดังนี้ 

     5.1 การวัดและการประเมินผลตองแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษออกจากเด็กปกติ 

โดยไมนําคะแนนและจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ 

     5.2 การวัดผลจะตองสอดคลองกับการเรียนการสอนของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

แตละคน รายละเอียดกําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งครูผูสอนจะทําไวกอนเปดภาคเรียนแรก  

     5.3 ในกรณีที่เรียนรวมกับเด็กปกติ และสามารถเรียนไดเชนเดียวกับเด็กปกติ การวัด

และการประเมินผลใหใชตามเกณฑปกติ     
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   5.4 ในกรณีที่ไดรับการยกเวนจุดประสงคการเรียนรูบางจุดประสงคและยกเวนเนื้อหา

บางเบื้องหา การวัดและประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคลสําหรับเด็กแตละคน 

     5.5 จะตองปรับปรุงวิธีวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับความสามารถของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษแตละคน  

 
 5. องคประกอบที่ชวยใหการจัดการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ 

  ผดุง  อารยะวิญู (2542: 201) กลาวไววา องคประกอบที่จะทําใหการเรียนรวม ระหวาง

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีองคประกอบ 10 ประการ 

คือ 

  1.  ตองมีการทํางานประสานและรวมมือกันอยางดีระหวางครูการศึกษาพิเศษกับครูปกติ 

  2.  หากครูปกติมีปญหาในการสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทางโรงเรียนควร

หาทางแกปญหา 

  3. ครูผูสอนตองมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม 

  4. จัดอบรมครูปกติใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  5. การเรียนรวมตองไดรับการสนับสนุนของผูบริหารโรงเรียน 

  6.  มีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ 

  7. ใชแหลงทรัพยากรจากชุมชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

  8. ผูปกครองตองมีสวนรวมและรับรูเกี่ยวกับการเรียนรวม 

  9. นักเรียนปกติในโรงเรียนมีความเขาใจ และ ยอมรับ  

  10.  การคัดเลือกเด็กพิเศษเรียนรวมตองพิจารณาความพรอมของเด็กเปนสําคัญ 

  เบญจา ชลธารนนท (2548: 73) รวบรวมความคิดเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ

ที่สําคัญตอการจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จไว ดังนี้ 

  1. กระทรวงศึกษาธิการตองพรอมที่จะสนับสนุนโครงการเรียนรวม 

  2. ตองมีการจัดอบรมครูที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยเฉพาะ 

  3. ผูบริหารโรงเรียนตองยอมรับหลักการเรียนรวม 

  4. บุคลากรของโรงเรียนตองยินดีใหความรวมมือ 

  5. ชุมชนในทองถิ่นตองพรอมที่จะสนับสนุน 

  6. ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติตองพรอมที่จะให 

ความรวมมือ 
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  7. นักเรียนปกติในโรงเรียนตองเต็มใจและรูวิธีการที่จะชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ 

 สรุป การจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จไดนั้นทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของตองยอมรับ

และเขาใจในหลักการของการจัดการเรียนรวม  เกิดการสนับสนุน ไดรับความรวมมือจากทุกๆ ฝายที่

เกี่ยวของ และผูที่เกี่ยวของมีเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 
 6. ประโยชนของการจัดการเรียนรวม 

  ประกฤติ  พูลพัฒน (2546: 21) กลาววาประโยชนของการเรียนรวมของเด็กพิเศษตอง

อาศัยความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับปะโยชน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยดี ไดกลาวดังนี้ 

  1. ดานการเรียน เด็กพิเศษไดมีโอกาสเรียนตามระดับชั้น ในโรงเรียนปกติโดยไมมีขอยกเวน 

จะตองปรับตัวใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และไดรับทักษะตางๆ มากกวาการเรียนกับเด็กพิเศษดวยกัน 

เพราะจะตองทําตามวัตถุประสงคที่ครูตั้งไวเทาเทียมกับเด็กปกติ 

  2.  ดานสังคม เด็กพิเศษมีโอกาสปรับตัว ใหเขากับสังคมปกติดีขึ้นมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นกวา

การเรียนกับเด็กพิเศษดวยกัน มีสังคมกวางขึ้น เนื่องจากผูปกครองของเด็กปกติ มีความเขาใจและ

ยอมรับเด็กพิเศษ ยอมใหเด็กพิเศษเลนและคบหาสมาคมกับลูกของตน 

  3. ดานเจตคติ เด็กปกติจะมีความคุนเคย และเขาใจเด็กพิเศษวาไมเปนมนุษยประหลาด 

ทาทางขบขันตอไป เด็กปกติไดเรียนรูถึงความตองการความชวยเหลือของเด็กพิเศษทําใหเกิดการยอมรับ 

และแสดงความเอื้อเฟอตอเด็กพิเศษ สวนเด็กพิเศษจะมีความสบายใจและไมเก็บกด ลดอารมณราย

ลงได  จึงกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอกัน 

  4.  ดานเศรษฐกิจเมื่อเด็กพิเศษสามารถเรียนรวมในโรงเรียนปกติได รัฐยอมไมมีความจําเปน

ในการสรางโรงเรียนเฉพาะ ทําใหลดคาใชจายและงบประมาณไดมาก อาจแคเพิ่มเพียงบุคลากรพิเศษ 

เชน ครูสอนเสริม ครูเวียนสอน หรือ ครูการศึกษาพิเศษ พรอมดวยอุปกรณพิเศษเฉพาะบางอยาง สวน

ผูบริหารและโครงสรางของระบบการศึกษายังคงเดิม 

  สุทิศา  ล้ิมสกุล (2550: 20) กลาวถึงประโยชนของการเรียนรวมไว ดังนี้ 

  1.  เด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสไดเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป 

  2.  เด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสใชชีวิตอยูในครอบครัว โดยไมรูสึกแบงแยกวาเปน 

“เด็กพิการ” ทําใหพวกเขามีโอกาสไดเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดเร็วกวาตองไปอยู

โรงเรียนเฉพาะความพิการ เปนประสบการณตรงที่จะเรียนรูไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

  3.  ชวยประหยัดคาใชจายของผูปกครอง ที่ไมตองสงไปอยูโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ         

ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนประจํา 
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  4.  รัฐบาลใชงบประมาณนอยกวาการจัดโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

  5.  สังคมจะเขาใจและยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษวาเปนสวนหนึ่งของสังคม 

  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพัทลุง (2548: 1- 3) กลาวถึงประโยชนของการเรียนรวม

ไว ดังนี้ 

  1.  ทางดานการเรียน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสเรียนตามระดับชั้น ใน

โรงเรียนปกติโดยไมมีขอยกเวน จะตองปรับตัวใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และไดรับทักษะตางๆ มากกวา

เรียนกับนักเรียนพิเศษดวยกัน เพราะจะตองทําตามวัตถุประสงคที่ครูตั้งไวเทาเทียมกับเด็กปกติ 

  2. ทางสังคมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดมีโอกาสปรับตัวใหเขากับสังคมปกติดีขึ้น 

มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นกวาการเรียนกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดวยกัน  มีสังคมที่กวางขึ้น  

  3.  ทางดานเจตคติ เด็กปกติจะมีความคุนเคยและเขาใจเด็กพิเศษมากขึ้นทําใหขจัดความกลัว

และดูหมิ่นเยยหยันใหหมดไปไมเห็นวาเด็กพิเศษเปนมนุษยประหลาดที่มีทาทางขบขัน ตอไปเด็กปกติ

ไดเรียนรูถึงความตองการความชวยเหลือของเด็กพิเศษ ทําใหเกิดการยอมรับและแสดงการเอื้อเผื่อตอ

เด็กพิเศษ     

  4. ทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมในโรงเรียนปกติได 

รัฐยอมไมมีความจําเปนในการสรางโรงเรียนพิเศษเฉพาะ ทําใหลดคาใชจายและงบประมาณไดมาก

อาจเพิ่มแตเพียงบุคลากรพิเศษตามความจําเปนเทานั้นไดแก ครูสอนเสริม ครูเวียนสอน หรือ

ครูการศึกษาพิเศษ  พรอมดวยอุปกรณพิเศษที่จําเปน 

 กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเรียนรวมกอใหเกิดประโยชนทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

คือไดมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติ การยอมรับจากบุคคลรอบขาง

โดยเฉพาะครอบครัวและสังคม ซึ่งโรงเรียนเรียนเปนสังคมแรกที่เด็กจะสามารถใชชีวิตรวมอยูกับผูอื่น

ไดเปนอยางดี เพราะเด็กอาศัยการปรับตัวเพื่อใหเขากับผูอื่นและตองการใหบุคคลอื่นยอมรับในความ

เปนมนุษยคนหนึ่ง อีกทั้งการนําเด็กเขามาเรียนรวมในโรงเรียนปกติยังชวยประหยัดคาใชจายทั้งของ

ผูปกครองและรัฐบาล 
 
 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรวม    
  งานวิจัยในตางประเทศ 

             อีโคลศ (Echols. 1992) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่มีตอการเรียนรวม

เด็กปญญาออนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา ครูที่มีอายุนอยกวามีความคดิเหน็ตอ

การเรียนรวมไมตางกัน ครูที่มีประสบการณในการสอนนอยมีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียนรวม

มากกวาครูที่มีประสบการสอนมาก ครูที่มีประสบการณในการสอนเด็กปญญาออนมากอนมีความคิดเห็น

ไมแตกตางจากครูที่มีประสบการณนอย    
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  เคาททิสโฮว และอแลน (Coutinho; & Alan. 1999: 256-257) จากงานวิจัยของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษที่เขามาเรียนรวมในระดับปฐมวัย ปรากฏผล ดังนี้ 

  1. สิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมทางดานการสื่อสารของเด็ก 

  2.  วิธีการชวยเหลือเด็กจะตองใหเหมาะสมกับสภาพความบกพรอง 

  3.  การสงเสริมในเรื่องของการสื่อสารจะสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาในดานสติปญญา  

อารมณ สังคม 

  4. ผลจากการเรียนรวมทําใหเด็กไดสื่อสารกับผูอื่นมากขึ้น และมีพัฒนาการในดานตางๆ

ใกลเคียงกับเด็กปกติ 

  ไฮเดน และ ฮารริ่ง (Hayden; & Haring. 1977: abstract) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเด็กดาวนซินโดรม

ที่เขามาเรียนรวมในระดับปฐมวัย โดยไดเสนอโปรแกรมการศึกษาใหกับเด็กดาวนซินโดรม โดยแบง

ขั้นตอนการใหการศึกษาแกเด็กออกเปนขั้นตอนยอย ตามความสามารถของเด็ก พบวา การนําเด็ก  

เขามาเรียนรวมในระดับปฐมวัยทําใหเด็กมีพัฒนาการในดานตางๆ ดีขึ้น และการที่ครูจัดประสบการณ

และส่ิงแวดลอมที่ดีใหแกเด็ก จะทําใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ 

  แบลนดชารท (Blanchard. 1991) ไดทดลองจัดกิจกรรมเชิงปฐมนิเทศสําหรับนักเรียนปกติ 

ระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษกอนดําเนินการ

โครงการเรียนรวม ระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ ผลการทดลองพบวา เด็กปกติมี

ทัศนคติในทางบวกตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูรายงานจึงเสนอแนะวา โรงเรียนควรจัดใหทํา

กิจกรรมตางๆ ขึ้น เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ กอนที่จะ

จัดใหมีการเรียนรวมระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ     

 
  งานวิจัยในประเทศ 

       ณพปาลี อินทุสุต (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาล

ที่จัดการเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน           

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูขาดความรูในการสรางเครื่องมือประเมินผลพัฒนาการ   

เด็กออทิสติก ขาดแคลนครูผูสอนดานการศึกษาพิเศษ เด็กออทิสติกขาดความพรอมในการเขารวมกจิกรรม  

ไมมีการจัดระบบขอมูลของเด็กออทิสติก ผูบริหารขาดประสบการณในการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติกและผูปกครองขาดความรูความสามารถในการชวยเหลือ     

ดานการเรียนของเด็กที่บาน 
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  สิริมา สิทธิวรรณ (2544: Online) ไดศึกษาปญหาการเรียนรวมของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาในชั้นปกติ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อรวบรวมปญหาดานตางๆ และศึกษา

ระดับความมากนอยของปญหาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่เรียนรวมในชั้นปกติและ 

เพื่อนําผลการศึกษาไป ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนและพฤติกรรม     

และพัฒนาระบบการ ศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กปญญาออน โดยศึกษากลุมตัวอยางของเด็กที่มี      

ความบกพรองทาสติปญญา จํานวน 107 คน ที่ เรียนรวมในโรงเรียนรัฐบาล 7 โรง โรงเรียนเอกชน 5 โรง    

ซึ่งเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของครู 60 คน โดยใชมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ และ

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของปญหาแตละระดับ เปนรายขอ ผลการวิจัย

สรุประดับ ปญหาเปนรายขอดังนี้ 1. ปญหาทางดานการเรียน พบวา มีปญหามากเกี่ยวกับการไมเขาใจ

บทเรียนที่ครูสอน มีชวงความสนใจสั้นมาก และจดจําเรื่องที่เรียนไปแลวไมได (รอยละ 31.8) ขาด

ความสนใจในบทเรียน (รอยละ 25.2) ไมมีความพรอมในการเรียน พูด อาน เขียน และทักษะเลขคณิต 

(รอยละ 22.4) ไมใหความรวมมือในการเรียน (รอยละ 19.6) และการใชกลามเนื้อมือไมประสาน

สัมพันธกับตา (รอยละ 16.0) 2. ปญหาทางดานสังคม พบวามีปญหามาก เกี่ยวกับการไมกลาแสดงออก 

ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง (รอยละ 15.9) ปรับตัวใหเขากับเพื่อนไมได ดื้อรั้น เอาแตใจตนเองและ     

ไมเชื่อฟงครู (รอยละ 14.0) มักจะแยกตัวและชอบแหยเพื่อน (รอยละ 11.2) 3. ปญหาทางดานการ

ชวยเหลือตนเอง มีปญหามาก เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของตนเอง (รอยละ 13.2) การรับประทาน

อาหารและการทําความสะอาดงายๆ (รอยละ 12.1) การแปรงฟนและการทําตามคําสั่ง (รอยละ 11.2) 

การแตงตัวและการรักษาความสะอาดของรางกายและเครื่องแตงกาย (รอยละ 10.3) 4. ปญหาทางดาน

พฤติกรรมและอารมณ มีปญหามาก เกี่ยวกับการควบคุมอารมณไมได (รอยละ 17.8) มักจะพูดสอดแทรก 

สงเสียงดัง เฉย เฉื่อยชา และเกียจคราน (รอยละ 14.0) กาวราว ชอบรังแกเพื่อน และวองไวผิดปกติ  

อยูไมสุข (รอยละ 11.2) แยกตัวและเหมอลอย (รอยละ 9.3) และขลาดกลัว (รอยละ 7.5) 5. ปญหา

ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีปญหามาก เกี่ยวกับครูคนอื่น ๆ ที่ไมไดสอนเด็กปญญาออนไมเขาใจเด็กที่มี

ความบกพรองทาสติปญญา (รอยละ 14.0) ผูปกครองไมยอมรับในระดับความสามารถในการเรียนรู

ของเด็ก (รอยละ 8.4) ผูปกครองไมใหความรวมมือกับโรงเรียน และเขมงวดกับเด็กมากเกินไป (รอยละ 

6.5) และปญหาระดับปานกลางเกี่ยวกับเด็กปกติไมเขาใจเด็กเด็กที่มีความบกพรองทาสติปญญา และ

ไมรูวิธีที่จะใหการชวยเหลือ(รอยละ 27.1) และผูปกครองเด็กปกติไมยอมรับเด็กเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา (รอยละ 20.6) สําหรับความตองการของครู พบวา มีความตองการมากที่สุด คือ สื่อการเรียน

การสอนและหลักสูตร เนื้อหาที่ปรับปรุงสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาสติปญญา (รอยละ 61.7) 

รองลงมา คือ การวัดผลการเรียนเปนพิเศษ (รอยละ 56.7) และตองการครูการศึกษาพิเศษเพื่อชวย

สอนเสริม (รอยละ 51.7)          
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  วิรัตน  วิทยานุวัฒน (2545) ไดศึกษา เรื่องปญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

รูปแบบการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน  

การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบวาปญหาดานอาคารสถานที่ คือสภาพอาคารเรียนไมเหมาะสม

ไมเอื้อตอการเรียนรวมโดยเฉพาะนักเรียนที่พิการ  ปญหาดานบุคลากร ครูสวนใหญไมมีวุฒิ ไมผาน

การอบรมดานการศึกษาพิเศษ จึงไมมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวม ปญหาดานนักเรียน  

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เรียนไมทันเพื่อน ไมสนใจการเรียน อาย ไมกลาแสดงออก ไมยอม   

เขารวมกิจกรรม  มีปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานผูปกครอง ผูปกครองไมมีความรูความเขาใจในเรื่อง

การเรียนรวม ไมมั่นใจวาบุตรหลานจะเรียนได กลัวจะถูกเพื่อนรังเกียจและรังแก ฐานะยากจนตอง

ออกไปหารายไดเลี้ยงครอบครัว จึงมอบภาระการดูแลนักเรียนใหแกโรงเรียน ปญหาดานแผนการสอน

และโครงการสอน ครูเขาใจการจัดทําแผนการสอนและโครงการสอน  ครูมีภาระงานมาก และปญหา

ดานการวัดผลและประเมินผล ครูผูสอนยังไมเขาใจในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

พิเศษ ครูจะใชเกณฑการวัดและประเมินผลเชนเดียวกับเด็กปกตินักเรียนที่มีความตองการพิเศษ        

ไมผานเกณฑ และครูไมคอยสนใจนักเรียนที่เรียนชา 

 

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 1.  ความหมายของผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน (Peer Group Helper) 

      ทินดอลล และเกรย (Tindall; & Gray. 1985) กลาววา ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน 

หมายถึง ผูที่ไดรับการฝกอบรมใหทําหนาที่ชวยเหลือเอื้ออํานวยใหสมาชิกในกลุมมีการพูดคุย อภิปราย 

ใหคําแนะนํา ชวยเหลือกลุมและชวยสงเสริมใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน ผูใหความชวยเหลือในกลุม

เพื่อนตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะพื้นฐานในเรื่องที่จะทําการชวยเหลือ 

     กรมสุขภาพจิต (2549: 1) ใหความหมายเพื่อนชวยเพื่อน ไววาเพื่อนผูใหการชวยเหลือเปน

ผูที่ชักพาเพื่อนทําในสิ่งดี ตักเตือนหากเห็นวาเพื่อนทําในสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมชวยเหลือเกื้อกูลใน

ขอบเขตเทาที่ทําได ไมซ้ําเติมหรือทับถมเมื่อเพื่อผิดพลาด เปนกําลังใจและเปนที่พึ่งทางใจยามที่เพื่อน

มีปญหาและปกปองเพื่อนจากคํากลาวหาที่ไมเปนจริง 

     ระวีวรรณ  คําสม (2542: 35) กลาววาเพื่อนผูใหการชวยเหลือเพื่อนไว หมายถึงผูที่ผาน

การฝกอบรมบทบาทและทักษะพื้นฐานของการเปนเพื่อนผูใหการชวยเหลือ ทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวย

ใหเพื่อนผูรับการชวยเหลือในกลุมได  

     สุวิมล สุขเกษม (2547: 25) กลาววา เพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง นักเรียนที่ผานการฝกอบรม

ใหความรู ทักษะ ประสบการณ เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก 

เกี่ยวกับปญหาและประสบการณรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ชวยทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
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 สรุป จากความหมายของเพื่อนผูใหการชวยเหลือที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ผูใหการ

ชวยเหลือเพื่อน หมายถึง ผูที่ผานการฝกอบรมบทบาทและทักษะพื้นฐานของการเปนเพื่อนผูใหการ

ชวยเหลือ เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อนใหเกิดการเรียนรูที่จะชวยทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง  

 

 2. คุณสมบัติของผูใหการชวยเหลือเพื่อน 

     นภวรรณ เกตุกําจร (2545: 38) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูใหการชวยเหลือเพื่อนไว ดังนี้ 

     1. เปนผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑสูง 

     2.  เปนผูที่มีความเสียสละ และมีความสมัครใจที่จะทําการชวยเหลือ 

     3. เปนผูที่มีความประพฤติและนิสัยดีเปนที่ยอมรับของผูเรียนภายในกลุม 

  สตอลท (Stolts. 2000: 120) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ 

ไววา เปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยางมีประสิทธิภาพ ตองเปนบุคคลที่ชวยพัฒนา

ลักษณะที่สําคัญแกผูอื่น      

  จากขางตนสรุปไดวา คุณสมบัติของผูใหการชวยเหลือควรมีคุณสมบัติ คือ เปนผูมีความ

ประพฤติดี สมัครใจที่จะทําการชวยเหลือชวยผูอื่น สามารถเผชิญอุปสรรคได 

 
 3.  ขั้นตอนการฝกพัฒนาเพื่อนผูใหการชวยเหลือ       

  ทินดอลล และเกรย (Tindall; & Gray. 1985) ไดเสนอขั้นตอนการฝกพัฒนาเพื่อนผูให 

การชวยเหลือในกลุม ซึ่งมีลําดับขั้นตอน ดังนี้  

  1)  อธิบายลักษณะของทักษะและความสําคัญของทักษะที่จะฝกเพื่อใหเกิดการยอมรับ

ดําเนินการรวมกันระหวางผูใหการฝกกับผูรับการฝก  

  2)  สาธิตรูปแบบของทักษะทั้งที่เปนรูปแบบการตอบสนองในระดับที่เอื้ออํานวยสูงสุดและ

ต่ําสุด เพื่อใหผูรับการฝกสามารถสังเกตและแยกแยะไดจากการตอบสนองแบบใด จึงจะเอื้ออํานวยตอ

ผูรับการฝกการชวยเหลือมากที่สุด 

  3) ผูรับการฝกเริ่มฝกทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาทในการทําหนาที่เพื่อใหมีความชํานาญ

และมีประสบการณ 

  4)  ผูรับการฝกใหขอมูลยอนกลับ หรือของสังเกตที่พบแกกัน  

  5)  ผูรับการฝกรวมกันอภิปรายประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัต ิ
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 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

  ระวีวรรณ คําสม (2542: 94-99) ไดศึกษาผลการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอการปฏิบัติตนกับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน   

วัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2541 กลุมตัวอยางจําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมเพื่อนชวย

เพื่อน 1 กลุม จํานวน 6 คน และกลุมนักเรียนที่มีการปฏิบัติตนกับเพื่อนไมเหมาะสม 2 กลุม กลุมละ    

8 คน ผลการศึกษาพบวา หลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมจากผูวิจัย  

นักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความสามารถในการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และหลังไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมจาก

นักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติตนกับเพื่อนไมเหมาะสมมีการปฏิบัติตนกับเพื่อนดีขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 นอกจากนี้หลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออกที่

เหมาะสมจากนักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนโดยมีผูวิจัยเปนผูใหการชวยเหลือ นักเรียนที่ปฏิบัติตนกับ

เพื่อนไมเหมาะสมมีการปฏิบัติตนกับเพื่อนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.1 สวนนักเรียนที่

ปฏิบัติตนกับเพื่อนไมเหมาะสมที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมจากนักเรียนกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน กับนักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมจากนักเรียนกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนโดยมีผูวิจัยเปนผูใหความชวยเหลือ มีการปฏิบัติตนกับเพื่อนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ   

  อลิซาเบท (Ellizabeth. 1978) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการสอน โดยใหเพื่อนชวย

เพื่อน วิธีการดําเนินการศึกษานั้นไดจําแนกกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมไดแกกลุมทดลองซึ่งนักเรียน

โดยใหเพื่อนชวยเพื่อน และกลุมควบคุมซึ่งเรียนตามปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนผูสอนในกลุม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผูเรียนอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่

สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนับสําคัญที่ระดับ .01 
 
เทคนิคการชี้แนะ 

 1. ความหมายของเทคนิคการชี้แนะ 

  สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2541: 203) กลาววาการชี้แนะ (Prompting) เปนการใหสิ่งเราซึ่ง

อาจไดแก คําพูดหรือทาทางแกบุคคลเพื่อใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายที่ตองการ และเมื่อ

บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ชี้แนะไดก็จะไดรับการเสริมแรงทางบวกทันที การชี้แนะสามารถใชเสริมสราง

พฤติกรรมตางๆ ไดมากมาย ตั้งแตพฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง ไปจนถึงพฤติกรรมการชวยเหลือผูอืน่ 
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  ผดุง  อารยะวิญู (2546: 45-46) กลาววา การกระตุนเตือน (Prompting) หมายถึง การที่

ครูคอยแนะนําหรือกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค การกระตุนเตือนอาจทําไดหลายอยาง 

เชน การใชทาทาง การใชสายตา การใชภาพ การจับมือทํา การใหใชคําพูด เปนตน 

  ดนุนุช  ตันมณี (2546: 74) กลาววา ในการสอนทักษะหรือพฤติกรรมใดๆ เพื่อใหผูเรียน

สามารถทําไดอยางถูกตอง ผูสอนจะตองใชการแนะ (Prompting) จากมากที่สุดตั้งแตจับมือใหทํา  

บอกดวยทาทาง บอดดวยวาจา บอกดวยน้ําเสียง บอกดวยตําแหนงชี้ใหดู ไปจนกระทั่งไมมีการแนะเลย

ไปหานอยที่สุด 

  เกรียงศักดิ์  วัฒนกะรัตน (2549: 1) กลาววา การชี้แนะ หมายถึง การที่คนหนึ่งคนใดชวยให

ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน การชี้แนะไมไดหมายความถึงสาระของการสอนหรือ

บอกถึงวิธีการทํางานเทานั้น แตหมายรวมถึงการชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การใหกําลังใจ และให

โอกาสในการทําส่ิงตางๆ ใหดีขึ้น  

  บลอนชารด และ แธคเกอร (Blanchard; & Thacker. 2004: 628) กลาววา การชี้แนะเปน

กระบวนการแนะนํา และการสอนงานแบบรายงานบุคคลเพื่อพัฒนาทั้งดานความรู  ทักษะ และ 

ความสามารถในการทํางาน ปกติมักใชกับผูมีความสามารถในบางดานที่ยังไมสมบูรณ และเปนวิธีการ

ในการกระตุนใหพัฒนาการทํางาน 

    สรุป การชี้แนะหรือการกระตุนเตือน (Prompting) เปนการสอนหรือการแนะนําใหเกิดพฤติกรรม

ตางๆ เชน พฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง พฤติกรรมการชวยเหลือผูอื่น ดวยวิธีการชี้แนะตางๆ หลาย

วิธีการ เชน  การจับมือทํา  การใชทาทาง หรือดวยวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 

 2.  ประเภทการชี้แนะ 

  ผดุง  อารยะวิญู (2546: 45) กลาววา การชี้แนะ ทําไดหลายวิธีดังนี้ 

  1. การใชทาทาง (Gesture Prompt) 

  2. การใชสายตา (Visual  Prompt) 

  3. การใหอานขอความในบัตรที่เขียนให (Written Prompt) 

  4. การจับมือทํา (Physical  Prompt) 

  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต (2541: 203 -204) กลาววา การชี้แนะแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ 

ไดแก 

  1.  การชี้แนะดวยวาจา (Verbal Prompting) คือ การชี้แนะโดยการใชคําพูดตางๆ เพื่อให

บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย เชน การพูดหรือบอกใหทํา เปนตน 
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  2. การชี้แนะดวยทาทาง (Physical Prompting or Physical Guidance) คือการชี้แนะ

โดยการใชลักษณะสีหนา กิริยาทาทาง เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย เชน การสั่นหนา ชี้นิ้ว 

กวักมือ โบกมือ สาธิตทําใหดู เปนตน 

  3. การชี้แนะดวยสิ่งของ (Material Prompting) คือ การชี้แนะโดยการใชวัตถุสิ่งของ ตลอดจน

สัญลักษณตางๆ เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย เชน การใชปายประกาศ ลูกศรชี้ทาง หรือปาย

สัญญาณจราจร เปนตน 

 สรุป จากขางตนจะเห็นไดวา การชี้แนะแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือการชี้แนะ

ดวยการวาจา การชี้แนะดวยทาทางและ การชี้แนะดวยสิ่งของ  

 

 3.  หลักการชี้แนะ  

  วิธีที่จะใชการชี้แนะไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงหลักสําคัญบางประการ 

  สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (254: 203 - 204) กลาวถึงหลักของการชี้แนะ คือ 

  1. พิจารณาวาในสถานการณนั้นๆ ควรใชการชี้แนะแบบใด เนื่องจากแตละสถานการณ

อาจตองใชการชี้แนะในลักษณะที่แตกตางกันออกไป แตสวนใหญนิยมใชการชี้แนะแบบผสมผสาน 

  2. ควรใชการชี้แนะอยางเปนขั้นตอน ไมรวบรัดจนเกินไป เพราะอาจทําใหบุคคลเกิดความ

สับสน ไมทราบวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเปาหมาย หรืออาจไมสามารถกระทําพฤติกรรมเปาหมาย

ไดเพราะลําดับขั้นพฤติกรรมไมถูกตอง 

  3. ควรใหการเสริมแรงทันทีเมื่อใชการชี้แนะแลวบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย เพื่อให

บุคคลแยกแยะหรือรับรูไดวา กรแสดงพฤติกรรมตามการชี้แนะนั้นจะนําไปสูผลกรรมที่พึงพอใจ 

  4.  ควรคอยๆ ลดการชี้แนะลงเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายไดคงที่สม่ําเสมอแลว 

เพื่อใหเหมือนกับในสภาพการณจริง 

  ผดุง อารยะวิญู (25460: 46) ไดกลาวถึง หลักการชี้แนะอยางมีประสิทธิภาพไวดังนี้ 

  1.  กําหนดใหชัดเจนกอนวาตองการใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมอะไร 

  2.  พิจารณาดูวาควรใชการชี้แนะแบบคําพูด แบบทาทาง หรือ แบบผสมผสานทั้งสองแบบ 

  3. การชี้แนะตองทําเปนขั้นตอนแบบรวบรัด 

  4.  เมื่อบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่ตองการไดแลวตองใหแรงเสริมทันที 

  5.  เมื่อบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่ตองการไดสม่ําเสมอแลวตองคอยๆ ถอนตัวเสริมแรงออก 

ซึ่งอาจทําไดโดยการใหการเสริมแรงแบบเปนครั้งคราวแทน จากนั้นควรหยุดการเสริมแรงเมื่อแนใจวา

พฤติกรรมนั้นเปนนิสัยของบุคคลนั้นแลว 
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 สรุป หลักการชี้แนะใหมีประสิทธิภาพตองประกอบไปดวยการกําหนดพฤติกรรมใหชัดเจน

กอน แลวพิจารณาวาควรชี้แนะแบบใดในสถานการณนั้นและทําเปนขั้นตอนที่รวบรัดและเมื่อชี้แนะ

แลวตองใหแรงเสริมทันทีเมื่อพฤติกรรมคงที่แลวคอยๆ ลดการชี้แนะลง 

 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการชี้แนะ 

  แนปซีค และ ลีฟวิงสตัน (Knapczyk; & Livingston. 1987) ศึกษาการชี้แนะเพื่อเพิ่ม

พฤติกรรมการถามคําถามของนักเรียนเกรด 8 และ 9 ผลการศึกษาพบวา การใชการชี้แนะสามารถเพิ่ม

พฤติกรรมการถามคําถามของนักเรียนได 

  รัตนา นุตมากุล (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร

ตอการเพิ่มพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 ซึ่งเปนหองที่จัดเปนพิเศษสําหรับ

นักเรียนที่มีปญหาทางพฤติกรรม จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบวาเด็กแยกตัวที่ไดรับการชี้แนะโดย

ใชวาจารวมกับการกําหนดบทบาทผูนําชั้นเรียนจะมีพฤติกรรมความสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนสูงกวา

เด็กแยกตัวที่ไมไดรับการชี้แนะโดยใชวาจากับการกําหนดบทบาทผูนําชั้นเรียน 

  ศศิธร  สังขอู (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคตัวแบบ  การชี้แนะ และการ

เสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน การวิจัยมีจุดมุงหมาย

เพื่อศึกษาการใชเทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก ที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือ

ของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน กลุมตัวอยางเปนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนจํานวน 12 คน อายุ 4 – 6 ป

ที่ไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจงเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 6 คน โดยกลุมทดลอง 1 

ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยผูฝกสอนเปนตัวแบบควบคูกับการชี้แนะและการเสริมแรงทางบวก     

สวนกลุมที่ 2 ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยเพื่อนรวมวัยเปนตัวแบบควบคูกับการชี้แนะและการเสริมแรง

ทางบวก  แบบแผนการทดลองที่ใชเปนแบบ ABA Design ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะไดแก ระยะที่ 1 เปน

ระยะเสนฐานพฤติกรรมหรือระยะกอนการทดลอง 2 สัปดาห ระยะที่ 2 เปนระยะการทดลอง 4 สัปดาห 

และระยะที่ 3 เปนระยะหลังการทดลอง 2 สัปดาหตามลําดับ โดยทําการทดลองสัปดาหละ 3 ครั้ง 

บันทึกพฤติกรรมเปาหมายของกลุมทดลองแตละกลุมทุกครั ้งดวยวิธีการสังเกตแบบสุมเวลา  

(Time Sampling) ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่1และกลุมทดลองที่ 2 มีพฤติกรรมความรวมมือทั้ง

ในระยะทดลองและระยะหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ของพฤติกรรมความรวมมือระหวางกลุมทดลอง1และกลุมทดลอง 2 ทั้งในระยะการทดลองและระยะ

หลังการทดลองตามลําดับ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ  

โดยใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  วิธีการทดลอง 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยูใน

โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษา

อยูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสตปิญญา   

ของโรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

เขต 3 ของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  

Sampling) หองเรียนที่มีนักเรียนปกติเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใช

หลักเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดเกณฑขึ้น ดังนี้   

  1.  เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

  2.  มีนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรวมอยูในชั้นเรียนปกติ  

  3.  ผูบริหารยินดีใหความรวมมือ 

  4.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนยินดีใหความรวมมือ 

 ไดหองเรียนตัวอยางเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หอง ป. 2/1 มีนักเรียนทั้งหมด 27 คน เปน

นักเรียนปกติ 26 คนและนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรวมแบบเต็มเวลากับนักเรียน

ปกติจํานวน 1 คน มีระดับสติปญญา 70 (ระดับปญญาออนเรียนได) ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาไดเขามาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553เปนวันแรก ซึ่งแผนผังที่นั่งใน

หองเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2  แสดงแผนผังที่นั่งในหองเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 

      หมายเลข  หมายถึง  ลําดับที่นั่งในหองเรียน   

 หมายเลขที่มีเครื่องหมาย  (*)  หมายถึง นักเรียนที่นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรอง            

ทางสติปญญา 

กระดาน 

วุฒ ิ

(1) 

อิป 

(2) 

ติ 

(3) 

สุ 

(18) 

พอน 

(19) 

มังกร 

(4) 

มา 

(5) 

ทิน 

(6) 

น้ํา 

(20) 

จิรา 

(21) 

*พัน 

(7) 

*ดอน 

(8) 

*พล 

(9) 

ภัค 

(22) 

 

สา  

(23) 

*นัน 

(12) 

*เอก 

(13) 

*ณัฐ 

(14) 

 

แอม 

(26) 

 

 

สร 

(15) 

พงษ 

(16) 

ริน 

(17) 

 

โตะครู 
 

*มารท 

(10) 

โอด 
(นักเรียนพิเศษ) 

*ตน 

(11) 

 

ชล 

(24) 

 

ทิพย 

(25) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คร้ังน้ี ประกอบดวย 

  1.1 ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ประกอบไปดวย 

   1.1.1  แผนการจัดกิจกรรม จํานวน 10 แผน 

   1.1.2  หนังสือนิทานสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 10 เรื่อง 

   1.1.3  โครงเรื่องที่ใชแสดงบทบาทสมมุติ 

  1.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ 

 2.  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  2.1  ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

          ในการดําเนินการสรางชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 ลําดับขั้นในการสรางชุดสงเสริมทกัษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

จากภาพประกอบเปนลําดับขั้นของการสรางชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางชดุสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

ศึกษา คนควา รวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ออกแบบและดําเนนิการสรางชดุสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

นําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบและปรับปรุง 

 

นําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือไปทดลองใช  แลวมาปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อ

ใชจัดกิจกรรมตอไป 
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  2.  ศึกษาคนควา รวมรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ

เพื่อน เพื่อกําหนดลักษณะของกิจกรรมในชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

  3.  ออกแบบชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ประกอบไปดวย แผนการจัดกิจกรรม 

และส่ือที่ใชประกอบการทํากิจกรรม ไดแก แผนการจัดกิจกรรม นิทานสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

และโครงเรื่องที่ใชแสดงบทบาทสมมุติ 

  4. นําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือที่สรางเสร็จแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ไดแก ดานการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน ตรวจ

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในการปรับปรุง  ดังนี้ 

       4.1 แผนการจัดการเรียนรู 

             4.1.1  แผนการจัดการเรียนรูในขั้นที่1(ขั้นอธิบาย) ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับปรุง

ดังนี้ ครูอานนําทีละหนาแลวใหนักเรียนอานตามพรอมๆ กันจากนั้นครูอธิบายแตละหนาจนครบทกุหนา 

จากของเดิมคือ ครูใหนักเรียนดูรูปภาพและอธิบายทีละหนาจากนั้นใหนักเรียนอานเอง 

         4.1.2 แผนการจัดการเรียนรูในขั้นที่ 2 (การสาธิต) จากเดิมผูสอนจะสาธิตโดย

ใชผูชวยสอน ผูเชี่ยวชาญแนะนําให ใชตัวนักเรียนเปนผูสาธิต 

         4.1.3 แผนการจัดการเรียนรูในขั้นที่ 3 (การฝกปฏิบัติทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาท) 

ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหมีปายชื่อ เพื่อแสดงถึงบทบาทวาใครเปนผูชวยเหลือและใครเปนผูถูกชวยเหลือ 

    4.2  นิทานสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

         4.2.1 ปรับปรุงภาษาใหเปนประโยคสั้นๆ ใหสอดคลองกับรูปภาพ 

         4.2.1 ปรับภาษาใหเขาใจงาย ไมมีความซับซอน 

         4.2.3  ปรับรูปภาพใหตรงกับเนื้อเรื่อง  

   4.3 โครงเรื่อที่ใชแสดงบทบาทสมมุติ 

         4.3.1 ปรับภาษาใหเขาใจงาย ไมมีความซับซอน 

         4.3.2  ปรับเนื้อเรื่องใหเขาใจงาย ไมซับซอน 

  5. นําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือที่ปรับปรุงแกไขแลวประกอบดวย แผนการจัดการ

เรียนรู  นิทานสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน และ โครงเรื่องที่ใชแสดงบทบาทสมมติ ไปทดลองใช

กับนักเรียนปกติที่ไมใชกลุมตัวอยางที่โรงเรียนวัดหนัง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 วันที่ 2 กรกฎาคม 

2553  พบวา ไมมีขอควรปรับปรุง และนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจากการทดลองไปใชกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือในการดําเนินการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม       

การชวยเหลือ มีขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 ลําดับขั้นในการสรางแบบสังเกตการชวยเหลือ 

 

 จากภาพประกอบเปนลําดับขั้นของการสรางแบบสังเกตการชวยเหลือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ศึกษาคนควา เอกสารเกี่ยวกับแบบสังเกตพฤติกรรมและ การบันทึกพฤติกรรม 

              2.  กําหนดจุดมุงหมายและขอบขายเนื้อหาในการสรางแบบสังเกตการชวยเหลือของนักเรียน

ปกติตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 3.  ดําเนินการสรางแบบสังเกตการชวยเหลือของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่มีความตองการพเิศษ

โดยจําแนกพฤติกรรมการชวยเหลือในสถานการณในหองเรียนและนอกหองเรียนที่สามารถสังเกตได 

 4.  นําแบบสังเกตการสังเกตที่สรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ดานการสอน

เด็กที่มีความตองการพิเศษ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item – Objective  

Congrence) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดย

พิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม ใชเกณฑการกําหนดความคิดเห็น  ดังนี้ 

 

 

  + 1             =        ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

     0             =        ไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 

ศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยเกี่ยวทีเ่กีย่วของ 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสงัเกตพฤติกรรม 

สรางแบบสังเกตพฤตกิรรมการชวยเหลือ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินจิ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตการชวยเหลือโดยนําไปทดลองใช 

 

นําแบบสังเกตการชวยเหลือที่ทดลองใชมาปรับปรุงเพื่อใชทดสอบกลับกลุม

ตัวอยางตอไป 
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  -  1             =        ขอคําถามไมสองคลองกับจุดประสงค 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index  of  Item – Objective  Congrence) ของผูเชี่ยวชาญ

ทั้ง 3  คน จะตองไดคาตั้งแต  0.5 ขึ้นไป ซึ่งในครั้งนี้ไดคา IOC = 1.00 

 ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ 

  1.  เพิ่มรายการพฤติกรรมเพื่อจะไดลงบันทึกความถี่ไดงายขึ้น 

  2.  เพิ่มชองอ่ืนๆ เขาไป 
  

 5.  นําแบบสังเกตการชวยเหลือไปทดลองใชกับนักเรียนปกติที่ไมใชกลุมตัวอยางแลวหา 

ความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต 2 คนโดยใช IOR ที่มากกวา 80 เปอรเซ็นขึ้นไป ที่โรงเรียนวัดหนัง          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 วันที่ 29 มิถุนายน ถึง1 กรกฎาคม 2553  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา  

คาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตที่คํานวณได คิดเปน 100 เปอรเซ็นต สามวันติดตอกัน  
 

 เกณฑการประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือ มีดังนี้ 

 แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ  3   ครั้งขึ้นไป  อยูในระดับดี 

 แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ 1-2 ครั้ง          อยูในระดับพอใช 

 แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ  0   ครั้ง          อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

วิธีการทดลอง  
 1.  แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 

2538: 248 - 249) 1 กลุม เปนกลุมทดลองดังนี้ 
 

กลุมทดลอง ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E T1 X T2 

 

E แทน นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

X แทน ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

T1 แทน การสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติกอนการใช 

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

 T2 แทน การสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติหลังการใช 

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ 

 2.  ขั้นตอนการวิจัย 
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  2.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนัง สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ที่มีนักเรียน

เปนกลุมตัวอยางเปนสถานที่ดําเนินการทดลอง 

  2.2 ทําการสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่ความบกพรอง

ทางสติปญญา กอนทําการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบการสังเกตการณพฤติกรรมการชวยเหลือ   

โดยทําการสังเกตเปนเวลา1สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2553 

ในชวงเวลา 07.00-15.30 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง  

  2.3 ดําเนินการทดลอง โดยใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ ไปใชทดลองกับนักเรียนที่

เปนกลุมตัวอยางใชระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามตาราง

กําหนดการ ดังนี้ 

 

 
คร้ังท่ี 

 

 
วัน เดือน 

พ.ศ. 

 
วัน เวลา แผนการจัดกิจกรรมที ่

1 

2 

3 

4 

5 

 

12 กค 53 

13 กค 53 

14 กค 53 

15 กค 53 

16 กค 53 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบด ี

ศุกร 

13.30-15.30 

13.30-15.30 

8.30-10.30 

13.30-15.30 

8.30-10.30 

 

แผนการจัดกิจกรรมที ่1 

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

แผนการจัดกิจกรรมที ่3 

แผนการจัดกิจกรรมที ่4 

แผนการจัดกิจกรรมที ่5 

6 

7 

8 

9 

10 

19 กค 53 

20 กค 53 

21 กค 53 

22 กค 53 

23 กค 53 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบด ี

ศุกร 

13.30-15.30 

13.30-15.30 

8.30-10.30 

13.30-15.30 

8.30-10.30 

 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

แผนการจัดกิจกรรมที ่8 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 10 

 

 2.5 สังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาหลังการทดลอง (posttest) ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2553 โดยผูวิจัยทําการ

สังเกตการชวยเหลือของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนวิเคราะหขอมูลโดยหาสถิติ

พื้นฐานไดแกคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยควอไทล (Inter-quartile range) 

 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิต Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ .05 

 

ดําเนินการโดยใชสถิติดังน้ี 
 1.  สถิติพื้นฐาน 

1.1 คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร (นิภา  ศรีไพโรจน. 2533: 61) 

 

  สูตร Mdn =  
N

XN 1
 

 

  เมื่อ  Mdn  เปนคามัธยฐาน 

   N เปนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 

   
2
NX  เปนคะแนนตัวที่    

2

X  

   
2

1NX  เปนคะแนนตัวที่   
2

1N  

 

1.2 คาพิสัยควอไทล (Inter-quartile range) คํานวณจากสูตร ดังนี้ (ยทุธพงษ  กัยวรรณ. 

2543: 152) 

  สูตร  IQR = Q3-Q1 

 

  เมื่อ IQR เปนคาพิสัยควอไทล 

   Q1 คือ คาของตําแหนง 
4

1  หรือ 25% ดังนั้น Q1 หาไดจาก
4

N   

   Q3 คือ คาของตําแหนง 
4

3 หรือ 75% ดังนั้น Q3 หาไดจาก 
4

3N  
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 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1  หาคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความรูของผูปกครองในการ

ฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว โดยดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัด

คํานวณจากสูตร (พวงรัตน   ทวีรัตน. 2540: 117) 

 

    IOC =
N

R   

 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

 2.2  หาคาความเชื่อมัน่ระหวางผูสังเกต (Inter - Observer  Reliabity) โดยใชสตูร IOR 

(สมโภชน เอี่ยมสุภาษติ. 2549: 80; อางอิงจาก Kazdin. 1975) 

 

คาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต   =  

 

  เมื่อ  A = จํานวนครั้งที่เห็นตรงกัน 

         D = จํานวนครั้งที่ไมเห็นตรงกัน 
 

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 3.1 การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของพฤติกรรมการชวยเหลือ

ของนักเรียนปกติตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใช The Sign Test for Median: 

One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 1997: 594-595) โดยมีสูตร ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

A 

A + D 

x 100 
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                                                 สูตร       
2

1
)MP(XM)P(X   

 

   เมื่อ M   แทน  คามัธยฐานที่ตั้งไว (เกณฑที่กําหนดไว)  

    X        แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 

หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ตั้งไว (+) 

โดยพิจารณาใชคา + เมื่อตั้งสมมติฐาน  Ha: M < M0  

       และพิจารณาใชคา – เมื่อตั้งสมมติฐาน  Ha: M > M0  

       เมื่อ  M  เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลอง 

       และ M0 เปนคามัธยฐานที่กําหนดไว 

 

 3.2  เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว

สําหรับเด็กสมองพิการที่มีความบกพรองทางสติปญญารวมดวย โดยใชโปรแกรมอบรมสําหรับผูปกครอง 

กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิต Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test (นิภา  ศรีไพโรจน. 

2533: 93) 

  

 สูตร XYD   

 

เมื่อ D แทน คาความแตกตางคะแนน X และ Y กอนและหลัง

การทดสอง  

 Y แทน คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 

 X แทน คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 

 

 โดยมีลําดับขั้นการคิดดังนี้ 

 1.  หาความแตกตางของขอมูลแตละคู โดยคิดเครื่องหมาย 

 2. นําขอมูลที่ไดมาเรียงลําดบัจากนอยไปมาก โดยใหคานอยที่สุดอยูในอันดับ 1 (จัดอันดับ

โดยไมคิดเครื่องหมาย) 

 3. หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายลบ 

 4. พิจารณาใหคาของผลรวมของอันดับที่มีคานอยกวาเปนคา T ที่จะนําการทดสอบ (โดยไมคิด

เครื่องหมาย) 
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 พิจารณาใหเลือกคา T ที่ต่ํากวา โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมายบวก และ ลบ ไปทดสอบ  

   

   สูตร  E(T) = N(N + 1) 

   

   เมื่อ E(T) แทน คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 

    N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง  

(Experimental  Design) มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี ้

1.  การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 
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 1. การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

ตาราง 1 จํานวนครั้งพฤตกิรรมการชวยเหลือนอกหองของนักเรยีนปกตทิี่มีตอนักเรยีนที่มคีวามบกพรอง 

 ทางสติปญญากอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

คนที ่ พฤติกรรมการชวยเหลือ (จาํนวนคร้ัง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

1 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

2 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

3 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

4 0 ปรับปรุง 2 พอใช 

5 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

6 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

7 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

8 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

9 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

10 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

11 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

12 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

13 0 ปรับปรุง 13 ดี 

14 0 ปรับปรุง 8 ดี 

15 0 ปรับปรุง 7 ดี 

16 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

17 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

18 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

19 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

20 0 ปรับปรุง 5 ดี 

21 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

22 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คนที ่ พฤติกรรมการชวยเหลือ (จํานวนครั้ง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

23 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

24 0 ปรับปรุง 1 พอใช 
25 0 ปรับปรุง 3 ด ี
26 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

Mdn 0 ปรับปรุง 1 พอใช 
IQR 0 ปรับปรุง 1 พอใช 
ระดับ  ปรับปรุง  พอใช 

 

 จากตาราง 1 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลือนอกหองเรียนของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งเปน 0 

อยูในระดับปรับปรุง  และหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งระหวาง            

0 – 13 โดยมีคามัธยฐานเทากับ 1 อยูในระดับ อยูในระดับพอใช และ คาพิสัยควอไทลเทากับ 1 อยูใน

ระดับพอใช และพบวากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน หองเรียนนี้มี 26 คนไมมี

พฤติกรรมการชวยเหลือนอกหองเรียนเลย แตหลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนแลวมี

นักเรียนปกติ 17 คนมีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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ตาราง 2 จํานวนครั้งพฤติกรรมการชวยเหลือในหองของนกัเรียนปกตทิี่มีตอนกัเรียนที่มีความบกพรอง 

 ทางสติปญญากอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

คนที ่ พฤติกรรมการชวยเหลือ (จาํนวนคร้ัง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

1 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

2 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

3 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

4 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

5 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

6 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

7 0 ปรับปรุง 3 ดี 

8 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

9 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

10 0 ปรับปรุง 11 ดี 

11 0 ปรับปรุง 12 ดี 

12 0 ปรับปรุง 2 พอใช 

13 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

14 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

15 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

16 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

17 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

18 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

19 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

20 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

21 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

22 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

23 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

 จากตาราง 2 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลือในหองเรียนของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียนทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งเปน 0 อยูใน

ระดับปรับปรุง  และหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งระหวาง 0 – 12 

โดยมีคามัธยฐานเทากับ 0 อยูในระดับ อยูในระดับปรับปรุง และ คาพิสัยควอไทลเทากับ 1 อยูในระดับ

พอใช และพบวากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนหองเรียนนี้มี 26 คนไมมีพฤติกรรมการ

ชวยเหลือเพื่อนในหองเรียนเลย แตหลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนแลวมีนักเรียนปกติ 

7 คนมีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนที ่ พฤติกรรมารชวยเหลือ (จํานวนครั้ง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

24 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

25 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

26 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

Mdn 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

IQR 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

ระดับ  ปรับปรุง  ปรับปรุง 
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ตาราง 3 จํานวนครั้งพฤติกรรมการชวยเหลือดานกจิกรรมการเรียนของนักเรยีนปกติที่มตีอนักเรียนที่ม ี

 ความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 
 

คนที ่ พฤติกรรมการชวยเหลือ (จาํนวนคร้ัง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

1 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

2 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

3 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

4 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

5 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

6 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

7 0 ปรับปรุง 5 ดี 

8 0 ปรับปรุง 11 ดี 

9 0 ปรับปรุง 18 ดี 

10 0 ปรับปรุง 29 ดี 

11 2 พอใช 39 ดี 

12 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรงุ 

13 1 พอใช 7 ดี 

14 1 ปรับปรุง 9 ดี 

15 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

16 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

17 0 ปรับปรุง 7 ดี 

18 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

19 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

20 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

21 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

22 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

23 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

 จากตาราง3 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลือกิจกรรมการเรียนของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งเปน 4 

อยูในระดับปรับปรุง และหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน มีจํานวนครั้งระหวาง 0 – 

39 โดยมีคามัธยฐานเทากับ 0 อยูในระดับ อยูในระดับปรับปรุง และ คาพิสัยควอไทลเทากับ 0 อยูใน

ระดับปรับปรุงและพบวากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน หองเรียนนี้มี 26 คนมีพฤติกรรม

การชวยเหลือเพื่อน 3 คน แตหลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนแลวมีนักเรียนปกติ 7 คน

มีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนที ่ พฤติกรรมารชวยเหลือ (จํานวนครั้ง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

24 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

25 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

26 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

Mdn 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

IQR 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

ระดับ  ปรับปรุง  ปรับปรุง 
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ตาราง 4 จํานวนครั้งพฤติกรรมการชวยเหลือพฤติกรรมอืน่ๆที่มีลักษณะของการชวยเหลือของ 

 นักเรยีนปกติที่มีตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังจากการใชชุด 

 สงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 
 

คนที ่ พฤติกรรมการชวยเหลือ (จาํนวนคร้ัง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

1 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

2 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

3 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

4 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

5 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรงุ 

6 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

7 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

8 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

9 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

10 0 ปรับปรุง 4 ดี 

11 0 ปรับปรุง 2 พอใช 

12 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

13 1 พอใช 6 ดี 

14 0 ปรับปรุง 1 พอใช 

15 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

16 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

17 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

18 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

19 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

20 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

21 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

22 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

23 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

24 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

คนที ่ พฤติกรรมารชวยเหลือ (จํานวนครั้ง) 

กอน ระดับ หลัง ระดับ 

25 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

26 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

Mdn 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

IQR 0 ปรับปรุง 0 ปรับปรุง 

ระดับ  ปรับปรุง  ปรับปรุง 

 

 จากตาราง 4 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลืออื่นๆ ที่มีลักษณะของการชวยเหลือของ 

นักเรียนปกติที่มีตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ

เพื่อน   มีจํานวนครั ้งเปน 1 อยู ในระดับปรับปรุง  และหลังจากการใชช ุดสงเสริมทักษะการ

ชวยเหลือเพื่อน      มีจํานวนครั้งระหวาง 0 – 6 โดยมีคามัธยฐานเทากับ 0 อยูในระดับ อยูในระดับ

ปรับปรุง และคาพิสัย ควอไทลเทากับ 0 อยูในระดับปรับปรุง และพบวากอนการใชชุดสงเสริมทักษะ

การชวยเหลือเพื่อน หองเรียนนี้มี 26 คนมีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อน 1 คน แตหลังจากใชชุดสงเสริม

ทักษะการชวยเหลือเพื่อนแลวมีนักเรียนปกติ 4 คนมีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนที่เปนนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา พฤติกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะของการใหความชวยเหลือที่นักเรียนปกติได

ชวยนักเรียนที่มีความบกพรอทางสติปญญา เชน ใหยืมดินสอ ใหยืมยางลบ  แบงกระดาษให เปนตน 
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ตาราง 5 พฤติกรรมการชวยเหลือรวมทกุดาน การชวยนอกหองเรียน  การชวยเหลือในหองเรียน   

 การชวยเหลือกิจกรรมเรยีน และ การชวยเหลืออื่นๆที่มีลักษณะของการใหความชวยเหลือของ 

 นักเรยีนปกติที่มีตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการใชชุดสงเสริมทกัษะ 

 การชวยเหลือเพื่อน 
 

คนที่ 

พฤติกรรมการชวยเหลือ(จํานวนคร้ัง) 

กอน หลัง 
1 2 3 4 รวม ระดับ 1 2 3 4 รวม ระดับ 

1 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 
2 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 ดี 
3 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
4 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 2 0 0 0 2 พอใช 
5 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
6 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
7 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 3 5 0 8 ดี 
8 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 11 0 11 ดี 
9 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 1 18 0 20 ดี 
10 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 11 29 4 45 ดี 
11 0 0 2 0 2 พอใช 1 12 39 2 54 ดี 
12 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 2 0 0 2 พอใช 
13 0 0 1 0 1 พอใช 13 1 7 6 27 ดี 
14 0 0 1 0 1 พอใช 8 1 9 1 19 ดี 
15 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 7 0 0 0 7 ดี 
16 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 
17 0 0 0 1 1 พอใช 1 0 7 0 8 ดี 
18 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 3 ดี 
19 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
20 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 5 0 0 0 5 ดี 
21 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 
22 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คนที่ 

พฤติกรรมการชวยเหลือ(จํานวนคร้ัง) 

กอน หลัง 
1 2 3 4 รวม ระดับ 1 2 3 4 รวม ระดับ 

23 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 
24 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
25 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 3 0 0 0 3 ดี 
26 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 

Mdn 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 0 0 0 1 พอใช 
IQR 0 0 0 0 0 ปรับปรุง 1 1 0 0 2 พอใช 

 

 

 จากตาราง5 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลือรวมทุกดาน ของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน กอนทําการทดลอง

มีคามัธยฐานเทากับ 0 อยูในระดับปรับปรุง และ คาพิสัยควอไทลเทากับ 0 อยูในระดับปรับปรุง 

และหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน คามัธยฐานเทากับ 1 อยูในระดับพอใช  

และคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 อยูในระดับพอใช 
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ตาราง 6 เปรยีบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดของพฤตกิรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกต ิ

 ที่มีตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 กับเกณฑระดับด ี

 

 

คนที ่ ความถี่หลังใชชุด คามัธยฐานกาํหนดไวระดบัด ี เครื่องหมาย P-Value 

+ - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

11 

20 

45 

54 

2 

27 

19 

1 

0 

1 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

3 มากกวาหรือเทากับ  - 110 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

+  

+  

+  

+  

+  

 - 

+  

+  

 - 

 - 

 
 

- 
- 

 - 

 - 

+  

 - 

 - 

 - 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

 
 

 จากตาราง 6 แสดงวาคะแนนมัธยฐานของพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน

สูงกวาคามัธยฐานที่กําหนดไวในระดับดี (3 ครั้งขึ้นไป) อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงจัดอยูในระดับดี 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไววา พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน

อยูในระดับดี 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

คนที ่ ความถี่หลังใชชุด คามัธยฐานกาํหนดไวระดบัด ี เครื่องหมาย P-Value 

+ - 

24 

25 

26 

1 

3 

0 

  

+ 

- 

 

 

 - 

Mdn 

IQR 

1 

0 

 = 3 

 

9 

 

17 
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 2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะกาชวยเหลือเพื่อน 
 

ตาราง 7 พฤติกรรมการชวยเหลือนกัเรยีนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกต ิ

 ชั้นประถมศึกษาปที ่2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน  
 

คนที ่ คะแนนหลงัใช ผลตาง

ของ

คะแนน 

D=Y-X 

ลําดับที่

ของ

ความ

ตาง 

ลําดับตาม

เครื่องหมาย 

T 

กอนใช หลังใช + -  

1 0 0 0 4.5 +4.5  98* 

2 0 1 1 12 +12   

3 0 1 1 12 +12   

4 0 2 2 16.5 +16.5   

5 0 1 1 12 +12   

6 0 1 1 12 +12   

7 0 8 8 20 +20   

8 0 11 11 21 +21   

9 0 20 20 23 +23   

10 0 45 45 25 +25   

11 2 54 52 26 +26   

12 0 2 2 16.5 +16.5   

13 2 27 25 24 +24   

14 1 19 18 22 +22   

15 0 1 1 12 +12   

16 0 0 0 4.5 +4.5   

17 0 1 1 12 +12   

18 0 0 0 4.5 +4.5   

19 0 1 1 12 +12   

20 0 5 5 19 +19   

21 0 0 0 4.5 +4.5   
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

คนที ่ คะแนนหลงัใช ผลตาง

ของ

คะแนน 

D=Y-X 

ลําดับที่

ของ 

ความตาง 

ลําดบัตาม

เครื่องหมาย 

T 

กอนใช หลังใช + -  

22 0 0 0 4.5 +4.5   

23 0 0 0 4.5 +4.5   

24 0 0 0 4.5 +4.5   

25 0 3 3 18 +18   

26 0 0 0 4.5 +4.5   

Mdn     1   

IQR     8   

     351 0  

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 7 แสดงวาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนสูงกวาคามัธยฐาน

ที่กําหนดไวในระดับดี (3 ครั้งขึ้นไป) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน       

ขอที่ 2 ที่ตั้งไววา พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนสูงขึ้น 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ดังนี้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียน

ปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ

นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะกาชวยเหลือเพื่อน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี 

 2. พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ               

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนสูงขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการกับกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนเด็กนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษา           

ปที่ 2 ที่เรียนรวมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดหนัง จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive  Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ และชุดสงเสริมทักษะ         

การชวยเหลือเพื่อน ซึ่งประกอบไปดวย หนังสือนิทานจํานวน 10 เลม โครงเรื่องสถานการณที่ใช

แสดงบทบาทสมมุติ  จํานวน 10 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 แผน   
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 ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design ที่ได

ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือกอนทําการทดลอง (Pretest) กับเด็กนักเรียนปกติที่เรียนรวมกับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา (ระดับปญญาออนเรียนได) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ที่เปนกลุมตัวอยางเปนเวลา 5 วัน แลวจึงดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยเปน

ผูดําเนินการดวยตนเอง ใชเวลาในการสอน 2 สัปดาห  สัปดาหละ 5 วัน วันละ 120 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนสอน แลวทํา

การสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือหลังการทดลอง (Posttest) เปนเวลา 5 วันโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม

การชวยเหลือฉบับเดียวกับที่ใชกอนการสอนแลวนําคะแนนที่ไดจากการสังเกตมาทําการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติตอไป   

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน อยูในระดับดี 

 2.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน สูงขึ้น 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ของนักเรียนปกติชั้นปกติชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน

ผลการวิจัยพบวา 

 1.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ดาน และจําแนก

นักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 คือกลุมที่นั่งใกลนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้งหมด 

8 คนและกลุมที่ 2 คือกลุมที่นั่งไกลออกไปจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 

  กลุมที่ 1  พฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติที่นั่งใกลนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ผลการวิจัยของแตละดาน ดังนี้ 

  1.  ดานพฤติกรรมการชวยเหลือนอกหองเรียน นักเรียนในกลุมที่นั่งใกลกับนักเรียนที่มี      

ความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรม   

การชวยเหลือ หลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่นัง่ใกลเกดิพฤตกิรรมการชวยเหลอื

เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนเหลานี้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยูใกลชิดกับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
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สติปญญา เชนในเรื่อง การเขาแถว การดื่มนม การถอดรองเทา จึงทําใหนักเรียนเหลานี้มีโอกาสที่จะ 

ใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมากกวาเพื่อนคนอื่นๆที่อยูไกล

ออกไป และนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนจะเขามาเรียนในชั้นเรียนรวม จะไดรับ  

การฝกและเตรียมความพรอมมากอนการเขาในชั้นเรียนรวม เพื่อใหนักเรียนสามารถปรับตัวในการอยู

รวมกับผูอ่ืน และสามารถชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดจึงทําใหไมมีเรื่องที่ตองใหการชวยเหลือไมมาก

เทาที่ควร 

  2.  ดานพฤติกรรมการชวยเหลือในหองเรียน พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่งใกลกับนักเรียนที่

มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรม         

การชวยเหลือ หลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนเหลานี้ มีความใกลชิดกับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามากกวานักเรียนกลุมที่นั่งไกลออกไปจึงทําใหนักเรียนใน       

กลุมนี้มีโอกาสที่จะไดใหความชวยเหลือไดงายกวานักเรียนในกลุมที่นั่งไกลออกไป 

  3.  ดานพฤติกรรมการชวยเหลือในเรื่องกิจกรรมการเรียน พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่งใกล

กับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนเกิด

พฤติกรรมการชวยเหลือ 1 ครั้ง 2 คน และ 2 ครั้ง 1 คน และไมเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือ 5 คน  หลังจาก

ใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

เกิดพฤติกรรมการชวยเหลือเพิ่มขึ้น 7 คน มีพฤติกรรมการชวยเหลือเพิ่มขึ้น 37 ครั้ง 1 คน 29 ครั้ง 1 คน 

18 ครั้ง 1 คน 11 ครั้ง 1 คน  8 ครั้ง 1 คน 6 ครั้ง 1 คน และ 5 ครั้ง 1 คน เนื่องมาจากนักเรียนเหลานี้       

นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงมีโอกาสใหการชวยไดมากกวานักเรียนที่นั่งไกล

ออกไป และในเรื่องกิจกรรมการเรียนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นเรียนไมทันเพื่อนคน

อื่นๆ หรือบางครั้งครูสอนเร็ว หรือพูดเปนภาษาอังกฤษจึงทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาไมรูเรื่อง นักเรียนปกติที่นั่งอยูใกล จึงมีโอกาสใหการชวยเหลือเพื่อนไดมากในเรื่องตางๆ 

และประกอบกับนักเรียนไดรับความรูวาควรจะชวยเพื่อนในเรื่องใดบาง จึงทําใหนักเรียนปกติรูวาควร

จะชวยเหลือในเรื่องใดบาง จึงมีการชวยเหลือที่เพิ่มมากขึ้น 

  4.  ดานพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะของการใหความชวยเหลือ พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่ง

ใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือ

เพื่อนเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือ 1 ครั้ง 2 คน และไมเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือ 6 คน หลังจาก

ใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

เกิดพฤติกรรมการชวยเหลือเพิ่มขึ้น 4 คน มีพฤติกรรมการชวยเหลือเพิ่มขึ้น 5 ครั้ง 1 คน 4 ครั้ง 1 คน  

และ 2 ครั้ง 1 คน เนื่องมาจากนักเรียนเหลานี้ นั่งใกลกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงมี

โอกาสใหการชวยไดมากกวานักเรียนที่นั่งไกลออกไป และ ประกอบกับนักเรียนไดรับความรูวาควรจะ

ชวยเพื่อน จึงทําใหทราบวาควรชวยในเรื่องใดบาง จึงทําใหมีการชวยเหลือที่เพิ่มมากขึ้น 
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  กลุมที่ 2  พฤติกรรมการชวยเหลือของนักเรียนปกติที่นั่งไกลนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ผลการวิจัยของแตละดาน ดังนี้ 

  1.  ดานพฤติกรรมการชวยเหลือนอกหองเรียน พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่งไกลจากนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรม

การชวยเหลือ หลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน นักเรียนที่นั่งไกลเกิดพฤติกรรม         

การชวยเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวะในการเขารวมกิจกรรมดวยกันจึงทําใหเกิดพฤติกรรม

การชวยเหลือเพิ่มขึ้น เชน ระหวางการเดินแถวไปเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่นอกหองเรียน หรือชวงเวลาพักดื่มนม 

เปนตน 

  2. ดานพฤติกรรมการชวยเหลือในหองเรียน พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่งไกลจากนักเรียนที่

มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรม

การชวยเหลือ และหลังจากใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน นักเรียนที่นั่งไกลก็ไมเกิดพฤติกรรม

การชวยเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากลักษณะการจัดสภาพหองเรียนไมเอื้อตอการใหความชวยเหลือของ

นักเรียนในกลุมนี้จึงทําใหนักเรียนในกลุมที่นั่งไกลจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงยาก

ตอการไปใหความชวยเหลือ 

  3. ดานพฤติกรรมการชวยเหลือกิจกรรมการเรียน พบวา นักเรียนในกลุมที่นั่งไกลจาก

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิด

พฤติกรรมการชวยเหลือและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรมการ

ชวยเหลือ เนื่องจากลักษณะของการจัดที่นั่งในชั้นเรียนและลักษณะการสอนของครูนั้น ทําใหนักเรียนที่

นั่งไกลออกไป มีโอกาสนอยที่จะเขาไปชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงทําใหไม

สามารถเขามาทําการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาได 

  4. ดานพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะของการใหความชวยเหลือ พบวา นักเรียนที่นั่งไกล

จากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กอนทําการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิด

พฤติกรรมการชวยเหลือและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไมเกิดพฤติกรรม            

การชวยเหลือ เนื่องจากลักษณะของการจัดสภาพหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการชวยเหลือ  

 2.  พฤติกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรียนปกติ                      

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน สูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากชุดสงเสริมทักษะการ

ชวยเหลือนั้นประกอบไปดวยวิธีการสอนและสื่อที่ใชในการสอน ไดแก หนังสือนิทาน โครงสถานการณ

เรื่องที่ใชแสดงบทบาทสมมติ และแผนการสอน มาประกอบกันเปนสื่อในการเรียนรูใหกับนักเรียน        

ซึ่งลําดับขั้นตอนในการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้  
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  1. ขั้นอธิบาย เปนขั้นตอนของการใหความรูถึงสถานการณที่ควรชวยเหลือนักเรียนที่มี           

ความบกพรองทางสติปญญาในเรื่องตางๆ และวิธีการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาซึ่งในขั้นนี้จะใชนิทานเปนสื่อในการเรียนรู  ซึ่งหนังสือนิทานนั้นจะเปนตัวชวยในการกระตุน

ความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนเนื่องจากหนังสือนิทานมีรูปภาพที่สวยงาม ดูแลว

สบายตา ในการดําเนินเรื่องมีการทําใหเด็กเกิดความอยากรู อยากเห็น เกิดความเพลิดเพลินใน         

การอาน มีการใชประโยค   ที่งายตอการเขาใจ โดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่นํามาแตงเปนนิทานลวนเปนเรื่อง

เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของนักเรียนจึงทําใหเด็กเกิดความสนใจติดตามเรื่อง  

  2.  ขั้นการสาธิต เปนการแสดงพฤติกรรมที่ตองการจะฝกใหดูเพื่อเปนตัวอยางใหกับ

นักเรียนปกติสามารถเขาใจวิธีการเพื่อนําไปฝกปฏิบัติ ซึ่งในขั้นนี้ไดขออาสาสมัครนักเรียนออกมาทํา

การสาธิตขั้นตอนการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหดู  

  3.  ขั้นการฝกปฏิบัติทักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาท เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดทดลอง

ปฏิบัติการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาในสถานการณจําลอง โดยใหนักเรียน

จับคูกันแลวใหนักเรียนเลือกโดยใหนักเรียนคนหนึ่งเปนผูใหการชวยเหลือ (นักเรียนปกติ) และอีกคนหนึ่ง

เปนผูรับการชวยเหลือ (นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา) ซึ่งใหนักเรียนไดทําการฝกปฏิบัติการ

ชวยเหลือตามตัวอยางที่นําเสนอในขั้นสาธิตเมื่อนักเรียนฝกปฏิบัติจนครบทุกสถานการณแลวให

ผลัดเปลี่ยนกันฝก  

  4.  ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ เปนขั้นที่ใหนักเรียนมาอภิปรายรวมกันระหวางนักเรียน

ดวยกันถึงวิธีการชวยเหลือที่ทําการไดฝกไป  

  5.  ขั้นปฏิบัติซ้ําอีกครั้ง เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติกิจกรรมการชวยเหลือซ้ําโดย

ไมไดรับการชี้แนะจากครู ซึ่งในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนจับกลุมและครูกําหนดสถานการณจําลองขึ้นมา

เพื่อใหนักเรียนทดลองแกไขปญหาจากในเรื่องที่ไดรับการฝกไปในตนชั่วโมง โดยใหนักเรียนในกลุม

ชวยกันคิดแกปญหาในสถานการณจําลองที่ครูกําหนดใหและเมื่อนักเรียนคิดวิธีในการแกปญหาไดกใ็ห

ออกมานําเสนอหนาหองในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ  

 จะเห็นไดวาจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ซึ่งไดนําแนวการสอนของทนิดอล

และเกรยรวมกับเทคนิคการชี้แนะ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความจําและความเขาใจ

ในเรื่องการชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพราะจากการนําแนวคิดทั้งสองมารวม

มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เปนระบบและอีกวิธีการดําเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มกีารเสนอตวัแบบ

ในรูปแบบตางๆ ซึ้งสอดคลองกับแบนดูรา (Bandera. 1977) ที่กลาวไววา การเรียนรูของมนุษย

สวนมากเปนการเรียนรูจากการสังเกตหรือการเลียนแบบทั้งสิ่งแวดลอมและตัวผูเรียนมีความสําคัญ

เทาๆ กันคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราเสมอ การเรียนรูจึงเกิดการปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูเรียนและสิ่งแวดลอมซึ่งตางมีอิทธิพลตอกันและกันพฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรู 

โดยการสังเกต (Observation Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ซึ่งตัวแบบ       

ไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แตอาจเปนตัวแบบที่เปนสัญลักษณ เชน โทรทัศน ภาพยนตร 

หรือหนังสือตางๆ ก็ได ในการจัดกิจกรรม นักเรียนไดเห็นและอีกทั้งมีการใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเองทั้งนี้ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู กลาววา การที่นักเรียนไดแสดงออกดวยตนเอง 

ไดทํางานรวมกันไดรวมกันแกปญหาตางๆ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูและไดรับความรู

เพิ่มขึ้น กลาวคือควรใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ซึ่งสอดคลองกับผลการ

ทดลองของ ระวีวรรณ คําสม (2542: 94-99) ไดศึกษาผลการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม 

โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอการปฏิบัติตนกับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน      

วัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา หลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่

เหมาะสม นักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความสามารถในการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 จากการนําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนมาใชเพื่อ

สงเสริมใหเด็กปกติมีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเกิดการยอมรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเขารวมเปนสวนหนึ่งของชั้นเรียน เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

นักเรียนพิเศษไดสัมผัสกับสังคมปกติไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการปฏิสัมพันธนั้นจะตองเปน    

การแสดงพฤติกรรมออกมาอยางเหมาะสมในลักษณะของความเปนมิตร มีความรูสึกที่ดีตอกัน มีการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับที่ ผดุง อารยะวิญู (2542: 201) กลาวไววา องคประกอบการ

จัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จนั้นจะตองมีการทํางานประสานและรวมมือกันอยางดีของทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของเชน ครู ผูปกครอง นักสหวิชาชีพ รวมทั้งบุคลาการในโรงเรียนตลอดจนเพื่อนนักเรียน

จะตองมีความเขาใจและยอมรับดวยจึงจะทําใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัยใน

ครั้งตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1.  ในการจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กทุกคนทุกครั้ง สถานศึกษาควรเตรียมความพรอมให

เด็กทั่วไปไดมีความรู ความเขาใจ มีทัศนะคติที่ถูกตองกับผูที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งมีหลักปฏิบัติ

ที่ถูกตองกับคนที่มีความตองการพิเศษ 
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 2.  ควรมีการติดตามผลของพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนของนักเรียนที่ไดรับการฝกชุด

สงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง เพื่อศึกษาวานักเรียนปกติปฏิบัติตนกับ

เพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 

 3.  ครูควรทําความคุนเคยกับนักเรียนกอนทําการสอนการชวยเหลือนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาจากการใชชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 4.  ควรใหนักเรียนทุกคนรวมในการทํากิจกรรมทุกครั้ง และในการสอนครูจะตองสอน

ตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว 

 5.  ควรใหนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมีปฏิสัมพันธกันโดย

การสลับที่นั่งกัน เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับนักเรียนปกติเกิดการเขาใจเรียนรูกัน

ทําใหสามารถชวยเหลือกันไดด ี

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรใหความรูแกนักเรียนปกติในเรื่องนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อให

นักเรียนปกติไดมีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 2.  ควรเพิ่มเวลาในการทดลองเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการปรับทัศนคติของนักเรียนปกติ 

 3.  ควรมีการนําชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน ไปทดลองใชการใหความชวยเหลือ

กับนักเรียนพิเศษประเภทอื่นๆ เชน นักเรียนออทิสติก นักเรียนที ่มีความบกพรองทางการเห็น 

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนตน 

 4.  ควรมีการพัฒนาชุดสงเสริมทักษะการชวยเพื่อน ในลักษณะความบกพรองในดานอื่นๆ 

เชน บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางการเห็น พิการทางรางกายและสุขภาพ  เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

1. รองศาสตราจารย  ลัดดาวัลย  เกษมเนตร 

ตําแหนงปจจบุัน :  ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวิชา การวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร ระดบัปริญญาโทภาคปกติและภาคพเิศษ 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสองเครื่องมือ : แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ    

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ประจิตต  อภินัยนุรักต 

ตําแหนงปจจบุัน : ขาราชการบํานาญ  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร    

  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประวัติการศึกษา :  ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสงู การศึกษาพิเศษ  

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสองเครื่องมือ : แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ    

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 

 

3. อาจารย สุจิตรา  สุขเกษม 

ตําแหนงปจจบุัน : นักวิชาการการศึกษา 7 สถาบันราชนุกลู 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ  

  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสองเครื่องมือ : แบบสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ    

ชุดสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการชวยเหลือ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 8 การประเมนิความเที่ยงตรงของแบบสังเกตพฤตกิรรมการชวยเหลือ 
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หัวเรื่อง 

 

รายการพฤตกิรรม 

ผูเชี่ยวชาญ 
คา 
IOC 

 

ผล คนที ่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

1.พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการเขาแถว 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหไปเขาแถวเมื่อถึงเวลา

เขาแถว 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหยืนเขาแถวถกูที ่

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาเมื่อเขาแถวไมอยู 

ในระเบียบ 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

2. พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการถอด

รองเทาและ 

การเก็บรองเทา 

ใหเขาที่กอนเขา

หองเรียน 

 

 

 

 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหถอดรองเทากอนเขา

หองเรียน 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหวางรองเทาใหเปน

ระเบียบ 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหเกบ็รองเทาใหถูกที ่

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

 

 

ตาราง 8 (ตอ) 
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หัวเรื่อง 

 

รายการพฤตกิรรม 

ผูเชี่ยวชาญ 
คา 
IOC 

ผล คนที ่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

4.พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการสงงาน 

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหสงงานใหถกูตอง 

ตามวิชานั้นๆ 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

5. พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการใช

อุปกรณการ

เรียน 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญาใหเกบ็อุปกรณตางๆ 

ที่ใชแลวใหเรียบรอย 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดแกนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาใหหยิบอุปกรณการเรียน 

ของตนเองวางใหพรอมที่จะใชงาน 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

6. พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการเตือน 

เมื่อทําเสยีงหรือ

สงเสียงรบกวน 

ในชัน้เรยีน 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดเมื่อนกัเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาสงเสยีงหรือทําเสียงดงั

รบกวนชัน้เรยีนในขณะที่ครูกําลังทํา

การสอน 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาใหสนใจการเรยีนไมทําเสียง

รบกวนเพื่อน 

 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

ตาราง 8 (ตอ) 



86 
 

 

หัวเรื่อง 

 

รายการพฤตกิรรม 

ผูเชี่ยวชาญ 
คา 
IOC 

ผล คนที ่
1 

คนที่
2 

คนที่
3 

8. พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการแนะนํา

ใหเพื่อนตั้งใจ

เรียน 

(เวลาครูสอน) 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดเตือนนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาใหฟงครูพูดในขณะครู

ทําการสอน 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดเพื่อชวยเตือนนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาไมใหทํางานอื่น

ในขณะครูสอน 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

9. พฤติกรรม 

การชวยเหลือ 

เรื่องการกระตุน

เตือนเมื่อ 

เพื่อนทํางาน

ลาชา 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดเพื่อชวยเตือนนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาใหทํางานเสรจ็

ทันเวลาที่กําหนด 

- นักเรียนปกตชิี้แนะโดยใชทาทางหรือ

คําพูดเพื่อชวยเตือนนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาใหสนใจงานที่

ทําอยู 

+ 1 + 1 + 1 1 ใชได 

10. พฤติกรรม

อื่นๆที่มีลักษณะ

ของการให 

ความชวยเหลือ

เพื่อนนกัเรียนที่

มีความบกพรอง

ทางสติปญญา 

 + 1 + 1 + 1 1 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการชวยเหลือ    
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ภาคผนวก ง 

ตัวอยาง ชดุสงเสริมทกัษะในการชวยเหลือเพื่อน 
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แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การชวยเหลือนักเรยีนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาของนักเรยีนปกติระดบัชั้นประถมศกึษาปที ่2 
จากการใชชดุสงเสริมทกัษะการชวยเพื่อน ( แผนการสอนท่ี10 เสร็จกอนกัน ) 

จุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 
เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล หมายเหต ุ

นักเรยีนสามารถบอก

ปญหาและวิธีการ

ชวยเหลือกระตุน

เตือนนกัเรียนที่มี

ความบกพรองทาง

สติปญญาเกีย่วกับ

เรื่องสนใจสิ่งอื่น

นอกเหนืองานทีท่ําอยู

หรือไมทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย ถูกตอง 
 

การสนใจสิ่งอื่น

นอกเหนืองานทีท่ํา

อยูหรือไมทํางานที่

ไดรับมอบหมาย 

ขั้นนํา ( 3 นาที ) 

ครูสนทนาทักทายและทบทวนปญหาของนกัเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาทีช่วยกนัสรุปเม่ือ

ครั้งที1่โดยใหนักเรียนชวยกันตอบและครูเขียน

คําตอบบนกระดานแลวใหนักเรียนอานพรอมๆกัน 

 ขั้นสอน 

ขั้นที1่ ขั้นอธิบาย ( 15 นาที ) 

1.ครูชี้แจงถึงการทํากจิกรรมในวันนี้ คือใหนักเรยีน

แบงกลุมแลวอานนิทาน และใหชวยกันหาวา

นิทานที่ไดอานตรงกับปญหาเรื่องใดบนกระดาน 

2.ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 7 คน และแจก

นิทานใหนกัเรยีนแตละกลุมคนละ1เลมครูอานนํา

ทีละหนาแลวใหนกัเรียนอานตามพรอม ๆกัน

จากนัน้ครูอธิบายแตละหนาจนครบทุกหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นิทานเรื่องเสร็จหรือ

ยัง 

นักเรยีนสามารถ

บอกปญหาและ

วิธีการชวยเหลือ

กระตุนเตือนนกัเรียน

ที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาใน

เรื่องสนใจสิ่งอื่น

นอกเหนืองานทีท่ํา

อยูหรือไมทํางานที่

ไดรับมอบหมาย ได

4ใน5ครั้ง 
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จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล หมายเหต ุ

 
 
 

 3.ครูถามนักเรยีนวาปญหาของนิทานเรื่องที่อานไป

ตรงกับปญหาขอใดจากทีช่วยกันสรุปบนกระดาน 
 4.ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัหาปญหายอยที่
เกิดขึ้นในนิทานวาเกิดอะไรขึ้นกบัตัวละคร คือ เอ็ม
ใหนกัเรียนตอบทีละกลุมวามีปญหายอยอะไรบาง
และวิธีการชวยเหลือแตละปญหาในนทิานวาเปน
อยางไร ครูเขียนสิ่งทีน่ักเรียนตอบบนกระดานแลว

ใหนกัเรียนอาน 
5.ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัคิดวิธีการ
ชวยเหลือวาถาเปนนักเรียนจะชวยเหลือเพื่อน
อยางไรนอกเหนือจากวิธีในนทิาน และครเูขียน
คําตอบของแตละกลุมลงบนกระดาน ดงัตัวอยาง 
ปญหาที1่ สนใจอยางอ่ืนไมยอมทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย เชน 
- แตะไหลแลวพูดวา  “ รีบทํา” 
- พูดวา “รีบทํางานใหเสร็จ” 
ปญหาที2่  ไมยอมทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

113 

 
 

จุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล หมายเหต ุ

 
 
 

 -พูดบอกวา “ทํางานส”ิ 

ขั้นที2่ สาธิต ( 10 นาที ) 

1.ครูชี้แจงนกัเรียนวาครูจะใหนักเรยีนสาธิตวิธกีาร

เตือนเพื่อน โดยครจูะขอตัวแทนนักเรยีนออกมา4

คน ใหนักเรียนจับคูกันแลวใหตัวแทนนักเรียน

แบงเปน  2 กลุมแลวใหนกัเรยีนเลือกวากลุมไหน

จะทําการสาธิตแบบในนิทานและกลุมไหนจะ

สาธิตแบบที่นกัเรยีนคิด 

2.ครูถามนักเรยีนทัง้หองวาปญหายอยที1่ คืออะไร 

(นักเรียนตอบวา ไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย ) 

แลววิธีการชวยเหลือแบบในนทิานและแบบที่

นักเรยีนคิด คืออะไร ใหนักเรียนอานวิธกีาร

ชวยเหลือบนกระดานพรอมๆกนั 

3.นักเรียนทําการสาธิตใหเพื่อนดูทีละปญหา 

4.ปญหายอยที2่ทําเชนเดียวกับวิธใีนขอ2และขอ 3

แตเปลี่ยนผูสาธิต 
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จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล หมายเหต ุ

 
 
 

 ขั้นที ่3การฝกปฏิบัตทิักษะโดยผลัดเปลี่ยนบทบาท 
( 10 นาที ) 
1.ใหนักเรียนทั้งหองจับคูกันเพื่อฝกปฏิบัตกิาร
กระตุนเตือนการชวยเหลือเพื่อนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาตามแบบที่ทําการสาธิต  ในขั้นที่  2 
(ขั้นสาธิต) โดยใหปฏิบัติทีละปญหา 
2.ครูแจกปายบอกชื่อ เอ และ เอ็ม เพื่อใหรูวาใคร
เปนผูฝกใหการชวยเหลือและใครเปนผูรับการ
ชวยเหลือ 
3. ใหนักเรียนแตละคูเลือกกันเองวาใครจะเปนผู
ฝกใหการชวยเหลือ(เอ)กอน และอีกคนหนึ่งเปน
ผูรับการชวยเหลือ(เอ็ม)เมื่อฝกปฏิบัตเิสร็จแลวจน
ครบทุกปญหายอยใหนักเรียนเปลีย่นปายชื่อของ
แตละคูและเริ่มฝกใหมจนครบทั้ง3ปญหายอย  
ขั้นที4่ การใหขอมูลยอนกลับ ( 5 นาที ) 
ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนาถึงเรื่องการฝกที่ผาน
มาถึงขอดีและขอเสียในการชวยเหลือเพื่อนที่มี
ปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปายบอกชื่อเอ็มและ
เอ 
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จุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล หมายเหต ุ

 
 
 

 ขั้นที5่ ปฏิบัติซ้ําอีกครั้ง ( 25 นาที ) 

1.ครูติดบัตรสถานการณบนกระดาน ครูอานนํา

แลวใหนักเรียนอานตามพรอมๆกัน และครูอธบิาย

จนนกัเรยีนเขาใจวิธทีํา 

2. ใหนักเรียนแบงกลุมๆละ7คน เลนบทบาทสมมติ

ตามสถานการณที่ครูใหนกัเรียนชวยกันคิดและ

เตรียมการแสดงโดยนําขอความจากหนงัสือนิทาน

ที่อานไปแลวมาเปนแนวทางในการแสดงบทบาท

สมมติ ( 10นาที ) 

3.นักเรียนแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมติที

ละกลุม(กลุมละ3นาที) 

ขั้นที่ 6 สรุป ( 5 นาที ) 

1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงปญหาและวิธีการ

เตือนเพื่อนที่ไดเรียนรูไปแลว 

 
 
 
 
 
 
 

 

บัตรสถานการณ 
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ตัวอยางหนังสือนิทาน 
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118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในชั่วโมงคณิตศาสตร ครูนิดกําลังสอนวิธีการลบ

เลขใหเอ เอ็มและเพื่อนๆคนอื่นฟง  ครูนิดสั่งวา  
“ใหนักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดหนา 28 ใครทํา

เสร็จแลวใหเดินมาสงที่โตะของครูนะคะ”  

หนา 28 
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นักเรียนทุกคนตางนั่งทํางานอยางตั้งใจยกเวนเอ็ม 
เอ็มนั่งมองไปที่นอกหนาตาง เพราะเอ็มชอบของที่
เคลื่อนไหว แตหนังสือไมเคลื่อนไหว 
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เอเห็นเอ็มไมทํางาน เอจึงพูดวา “เอ็มทํา

แบบฝกหัดสิ เดี๋ยวไมเสร็จ” แตเอ็มไมไดยิน 
เอ็มยังมองที่นอกหนาตางตอไป 
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เออยากใหเอ็มทําแบบฝกหัดใหเสร็จ ครูจะ
ไดไมทําโทษ เอจึงเอามอืแตะที่ไหลเอ็มพรอม

ชี้ท่ีหนังสือ แลวพูดวา “เอ็มทํางานใหเสร็จส”ิ  
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“ฮื่อ” เอ็มตอบ แลวทําแบบฝกหัดตอไป  

สวนเอ  เมือ่ทําแบบฝกหัดเสร็จก็นําสมุด

แบบฝกหัดไปสงครูท่ีโตะคร ู 
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เมื่อเอเดินกลับมาที่โตะ เอ็มกําลังนั่งมองนก

ที่เกาะอยูท่ีหนาตาง เพราะเอ็มชอบนกมาก 
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เอถามเอม็วา “มองอะไร ทําไมไมเอางานไป

สงครูอีกละ” เอ็มหันมามองเอแลวหันกลับไป

มองขางนอกอีก  
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“เอ็ม เอางานไปสงครูนะ” เอพูด พรอมทั้ง

หยิบแบบฝกหัดใสมือเอ็ม แลวชี้ไปที่โตะคร ู
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เอ็มเดินไปสงงานท่ีโตะครูโดยมีเอเดินไปดวย 



127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูนิดชม “เอ็มวาเปนเด็กดีทํางานสงทันเวลา”และชม

เอวา “เอเปนเด็กดีที่คอยชวยครูดูแลเพื่อน”  
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นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  ถานักเรียนเห็น
เพื่อนไมทํางาน หรือ สนใจอยางอื่นใน

เวลาทํางาน นักเรียนควรชวยเตือนเพื่อน
ใหทํางานใหเสร็จ 

นักเรียนเคยชวยเตือนเพื่อนไหม บอกครูที 
     เคยบอยๆ   

     เคยบาง 

                ไมเคยเลย 
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ตัวอยางโครงเรื่องสถานการณจําลอง 
 

บัตรสถานการณ 
 

 ในชั่วโมงคณิตศาสตรหลังจากที่ครูอธิบายเรื่องการลบเลขใหนักเรียนฟง

เสร็จแลว ครูสั่งใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหนา 28 สงทายชั่วโมง เด็กๆ ทุกคนตั้งใจ

ทํางาน  แตเอ็มไมทํางานที่ครูสั่ง นั่งมองนกที่หนาตาง เพื่อนๆ จะชวยเอ็มอยางไรดี 
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