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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป นมาและความสำคัญของการวจัิย
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต

เพียเจต (Piaget)

เพียเจต (Piaget) ไดศกึษาเกีย่วกับพัฒนาการทางดานความคดิของเด็กวามีข้ันตอนหรอื
กระบวนการอยางไร ทฤษฎีของเพียเจต ต้ังอยูบนรากฐานของท้ังองค ประกอบที่เปนพันธกุรรม
และสิง่แวดลอม เขาอธบิายวา การเรยีนรูของเด็กเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึง่จะมี
พัฒนาการไปตามวัยตาง ๆ เปนลำดับข้ัน พัฒนาการเปนสิง่ทีเ่ปนไปตามธรรมชาติ ไมควรทีจ่ะเรง
เด็กใหขามจากพัฒนาการจากข้ันหนึง่ไปสูอกีข้ันหนึง่ เพราะจะทำใหเกดิผลเสยีแกเด็ก แตการจัด
ประสบการณส งเสรมิพัฒนาการของเด็กในชวงทีเ่ด็กกำลังจะพัฒนาไปสูข้ันทีส่งูกวา สามารถชวย
ใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม เพียเจต เนนความสำคัญของการเขาใจธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กมากกวาการกระตุนเด็กใหมีพัฒนาการเร็วข้ึน เพียเจตสรปุวา พัฒนาการของ
เด็กสามารถอธบิายไดโดยลำดับระยะพัฒนาทางชวีวทิยาที ่คงที ่ แสดงใหปรากฏโดยปฏสัิมพันธ
ของเด็กกับสิง่แวดลอม

พัฒนาการทางสติปญญาของบคุคลเปนไปตามวัยตาง ๆ เปนลำดับข้ัน ดังน้ี

1. ข้ันประสาทรับรูและการเคลือ่นไหว (Sensori-Motor Stage) ข้ันนี้ เริม่ต้ังแตแรกเกดิจนถงึ 2
ป พฤตกิรรมของเด็กในวัยนี้ ข้ึนอยูกับการเคลือ่นไหวเปนสวนใหญ เช น การไขวควา การ
เคลือ่นไหว การมอง การดู ในวัยนี้ เด็กแสดงออกทางดานรางกายใหเห็นวามีสตปิญญาดวย
การกระทำ เด็กสามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธบิายไดดวยคำพูด เด็กจะตอง
มีโอกาสทีจ่ะปะทะกับสิง่แวดลอมดวยตนเอง ซึง่ถอืวาเปนสิง่จำเปนสำหรับพัฒนาการดาน
สตปิญญาและความคดิในข้ันนี้ มีความคดิความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เช น



2

สามารถประสานงานระหวางกลามเนื้อมือ และสายตา เด็กในวัยนี้ มักจะทำอะไรซ้ำบอยๆ
เปนการเลยีนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถกู เมือ่สิ้นสดุระยะนี้ เด็กจะมีการ
แสดงออกของพฤตกิรรมอยางมีจดุมุงหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปลีย่นวธิีการ
ตาง ๆ เพือ่ใหไดสิง่ทีต่องการแตกจิกรรมการคดิของเด็กวัยนี้ ส วนใหญยังคงอยูเฉพาะสิง่ที ่
สามารถสัมผัสไดเทาน้ัน

2. ข้ันกอนปฏบัิติการคดิ (Preoperational Stage) ข้ันนี้ เริม่ต้ังแตอายุ 2-7 ป แบงออกเปนข้ัน
ยอยอกี 2 ข้ัน คอื

• ข้ันกอนเกดิสังกัป (Preconceptual Thought) เปนข้ันพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ป
เปนช วงที ่เด็กเริม่มีเหตผุลเบ้ืองตน สามารถจะโยงความสัมพันธ ระหวางเหตกุารณ
2 เหตกุารณ หรอืมากกวามาเปนเหตผุลเกีย่วโยงซึง่กันและกัน แตเหตผุลของเด็ก
วัยนี้ ยังมีขอบเขตจำกัดอยู เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศนูยกลาง คอืถอืความคดิ
ตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตผุลของผูอืน่ ความคดิและเหตผุลของเด็กวัยนี้ จงึ
ไมคอยถกูตองตามความเปนจรงินัก นอกจากนี้ ความเขาใจตอสิง่ตางๆ ยังคงอยูใน
ระดับเบ้ืองตน เช น เขาใจวาเด็กหญิง 2 คน ชือ่เหมือนกัน จะมีทกุอยางเหมือนกัน
หมด แสดงวาความคดิรวบยอดของเด็กวัยนี้ ยังไมพัฒนาเต็มที ่ แตพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กเจรญิรวดเร็วมาก

• ข้ันการคดิแบบญาณหยัง่รู นกึออกเองโดยไมใชเหตผุล (Intuitive Thought) เปนข้ัน
พัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ป ข้ันนี้ เด็กจะเกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกับสิง่ตางๆ
รวมตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นส วนของวัตถุ เขาใจความหมายของจำนวน
เลข เริม่มีพัฒนาการเกีย่วกับการอนรัุกษ แตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาไดโดยไมคดิเตรยีมลวงหนาไวกอน รูจักนำความรูในสิง่หนึง่ไปอธบิายหรอืแก
ปญหาอืน่และสามารถนำเหตุผลทัว่ๆ ไปมาสรปุแกปญหา โดยไมวเิคราะห อยาง
ถีถ่วนเสยีกอนการคดิหาเหตุผลของเด็กยัง ข้ึนอยู กับสิง่ที ่ตนรับรู หรอืสัมผัสจาก
ภายนอก

3. ข้ันปฏบัิติการคดิดานรปูธรรม (Concrete Operation Stage) ข้ันนี้ จะเริม่จากอายุ 7-11
ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคดิของเด็กวัยนี้ สามารถสรางกฎเกณฑและต้ัง
เกณฑในการแบงสิง่แวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยนี้ สามารถทีจ่ะเขาใจเหตผุล รูจัก
การแกปญหาสิง่ตางๆ ที ่เปนรปูธรรมได สามารถที่จะเขาใจเกีย่วกับเรือ่งความคงตัวของ
สิง่ตางๆ โดยทีเ่ด็กเขาใจวาของแข็งหรอืของเหลวจำนวนหนึง่แมวาจะเปลีย่นรปูรางไปก็ยัง
มีน้ำหนัก หรอืปรมิาตรเทาเดมิ สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธ ของสวนยอย สวนรวม
ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ คอื ความสามารถในการคดิยอนกลับ นอกจากน้ันความสามารถ
ในการจำของเด็กในชวงนี้ มีประสทิธภิาพข้ึน สามารถจัดกลุมหรอืจัดการไดอยางสมบูรณ
สามารถสนทนากับบุคคลอืน่และเขาใจความคดิของผูอืน่ไดดี
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4. ข้ันปฏบัิติการคดิดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้ จะเริม่จากอายุ 11-15 ป
ในข้ันนี้ พัฒนาการทางสติปญญาและความคดิของเด็กวัยนี้ เปนข้ันสดุยอด คอืเด็กในวัยนี้
จะเริม่คดิแบบผูใหญ ความคดิแบบเด็กจะสิ้นสดุลง เด็กจะสามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอก
เหนอืไปจากขอมูลทีมี่อยู สามารถทีจ่ะคดิแบบนักวทิยาศาสตร สามารถทีจ่ะต้ังสมมุตฐิาน
และทฤษฎี และเห็นวาความเปนจรงิทีเ่ห็นดวยการรับรูทีส่ำคัญเทากับความคดิกับสิง่ทีอ่าจ
จะเปนไปได เด็กวัยนี้ มีความคดินอกเหนอืไปกวาสิง่ปจจบัุน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกีย่ว
กับทกุสิง่ทกุอยางและมีความพอใจทีจ่ะคดิพิจารณาเกีย่วกับสิง่ทีไ่มมีตัวตน หรอืสิง่ทีเ่ปน
นามธรรมพัฒนาการทางการรูคดิของเด็กในชวงอายุ 6 ปแรกของชวีติ ซึง่เพียเจต ไดศกึษา
ไวเปนประสบการณ สำคัญทีเ่ด็กควรไดรับการสงเสรมิ มี 6 ข้ัน ไดแก

• ข้ันความรูแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริม่รับรูในความแตกตางของสิง่ของที ่
มองเห็น

• ข้ันรูส ิง่ตรงกันขาม (Opposition) ข้ันนี้ เด็กรูวาของตางๆ มีลักษณะตรงกันขามเปน 2
ดาน เช น มี-ไมมี หรอื เล็ก-ใหญ

• ข้ันรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริม่รูจักคดิสิง่ที ่เกีย่วกับลักษณะที่อยูตรง
กลางระหวางปลายสดุสองปลาย เช น ปานกลาง นอย

• ข้ันความเปลีย่นแปลงตอเนือ่ง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง
ของสิง่ตางๆ เช น บอกถงึความเจรญิเตบิโตของตนไม

• ข้ันรูผลของการกระทำ (Function) ในข้ันนี้ เด็กจะเขาใจถงึความสัมพันธของการเปลีย่นแปลง
• ข้ันการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการกระทำใหของสิง่
หนึง่เปลีย่นแปลงยอมมีผลตออกีสิง่หนึง่อยางทัดเทยีมกัน

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (Children with Special Need) อาจจะแบงเปนประเภทตาง ๆ
ดังตอไปน้ี

1. เด็กทีมี่ความบกพรองทางการไดยิน ( Children with hearing impairment ) เด็กทีส่ญูเสยี
การไดยิน ในระดับหตูงึหรอืหูหนวก ซึง่อาจจะสญูเสยีการไดยินมาต้ังแตกำเนดิหรอืภาย
หลังก็ตาม ซึง่การไดยินเริม่จากหตูงึนอย ปานกลาง ไปจนถงึระดับที่รนุแรง จนกระทัง่หู
หนวก หรอืไมมีปฏกิริยิาใด ๆ แมจะมีเสยีงดังเพียงใดก็ตาม

2. เด็กทีมี่ความบกพรองทางการมองเห็น ( Children with visual impairment ) หมายถงึ เด็กที ่
สญูเสยีการมองเห็นต้ังแตระดับเล็กนอยจนตาบอดสนทิ อาจแบงได 2 ประเภท คอื

• เด็กตาบอด
• เด็กสายตาเลอืนลาง สญูเสยีการมองเห็นแตยังสามารถอานตัวหนังสอืทีข่ยายใหญ
ได หรอืใชแวนขยายอาน
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3. เด็กทีมี่ความความบกพรองทางสติปญญา ( Children with intellectual disabilities ) หมาย
ถงึ เด็กที ่มีสติปญญาตำ่หวา เด็กปกติทัว่ไป เมือ่ วัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน มีขอจำกัดในทักษะดานการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะใน 10 ทักษะ คอื การ
สือ่ความหมาย การดแูลตนเอง การดำรงชวีติ ทักษะทางสังคม การใชสาธารณสมบัติ การ
ควบคมุตนเอง สขุอนามัยและความปลอดภัย การเรยีนวชิาการเพือ่การดำรงชวีติ การใช
เวลาวาง การทำงาน
ท้ังนี้ ภาวะความบกพรองทางสติปญญานี้ ตองเกดิข้ึนกอนอายุ 18 ป ซึง่สามารถแบงได 2
ประเภท คอื

• เด็กเรยีนรูชา หมายถงึ เด็กทีมี่ความสามารถในการเรยีนลาชากวาปกติ จะมีระดับ
เชาวปญญา (I.Q) 71-90 ซึง่ขาดทักษะในการเรยีนรูหรอืมีความบกพรองทางสติ
ปญญาเล็กนอย

• เด็กปญญาออน หมายถงึ เด็กที ่มี เชาว ปญญาตำ่กวา 70 มีความสามารถในการ
เรยีนรูนอย มีพัฒนาการทางกายลาชาไมเหมาะสมกับวัย แบงระดับความบกพรองได
เปน 4 ระดับ คอื

ระดับที่ 1 ข้ันเล็กนอย ระดับ I.Q. 50 – 60

ระดับที่ 2 ข้ันเล็กปานกลาง ระดับ I.Q. 35 – 49

ระดับที่ 3 ข้ันรนุแรง ระดับ I.Q. 20 – 34

ระดับที่ 4 ข้ันรนุแรงมาก ระดับ I.Q. นอยกวา 20

4. เด็กทีมี่ปญหาทางการเรยีนรู ( Children with learning disabilities ) หมายถงึ เด็กทีมี่ความ
บกพรองในขบวนการทางจติวทิยาทำใหมีปญหาดานการใชภาษา ดานการฟง การพูด การ
อานและการเขียน และการสะกดคำหรอืมีปญหาการเรยีนวชิาคณติศาสตร ซึง่ปญหาดัง
กลาวไมไดมีสาเหตุมาจากความบกพรองทางรางกาย ทางการเห็น ทางการไดยิน ทางสติ
ปญญา อามรณและสภาพแวดลอม

5. เด็กทีมี่ความบกพรองทางรางกายและสขุภาพ ( Children with physical impairment ) หมาย
ถงึ เด็กทีมี่อวัยวะไมสมสวน อวัยวะสวนใดสวนหนึง่ของรางกายหรอืหลายสวนขาดหายไป
กระดกูและกลามเนื้อพิการ เจ็บป วยเรื้ อรัง รนุแรง มีความพิการของระบบประสาท (ner-
vous system) มีความยากลำบากในการเคลือ่นไหว
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6. เด็กที ่มีปญหาทางพฤตกิรรมหรอือารมณ ( Children with behavior disorders ) หมายถงึ
เด็กทีมี่ลักษณะ ดังตอไปนี้ คอื เด็กทีไ่มสามารถเรยีนหนังสอืไดเช นเดยีวกับเด็กปกติทัว่ไป
แตไมไดมีสาเหตุมาจากองคประกอบทางสติปญญา การรับรู ความบกพรองทางรางกาย
หรอืสขุภาพ ไมสามารถปรับตัวเขากับเพือ่นได มีพฤตกิรรมมาเหมาะสมกับเพศและวัย มี
ปญหาทางอารมณ หรอืแสดงอาการเจ็บป วย โดยมีสาเหตุมาจากจติใจ ไดแกความวติก
กังวล หรอืหวาดกลัว เปนตน ลักษณะของเด็กทีมี่ปญหาทางพฤตกิรรมอาจจะปรากฏเพียง
ลักษณะหนึง่หรอืมากกวาน้ันก็ได แตตองเกดิข้ึนเปนเวลานานพอสมควร

7. เด็กที ่มีความบกพรองทางการสือ่ความหมาย ( Children with communication disorders)
หมายถงึ เด็กที ่มีความบกพรองในการเขาใจหรอืการใชภาษาพูดจนไมสามารถสือ่ความ
หมายกับผู อืน่ ไดตามปกติ เช น การพูดไม ชัด จังหวะการพูดไมดี คณุภาพของเสยีงผิด
ปกติ ตลอดจนการพูดผิดปกติที ่เกดิจากการมีพยาธิของระบบประสาทสวนกลาง หรอื
ระบบประสาทสวนปลาย รวมท้ังอะเฟเซยี ซึง่มีความบกพรองท้ังในดานการรับรูและการ
แสดงออกทางภาษา เปนตน

8. เด็กออทิสตกิ ( Children with autism ) หมายถงึ เด็กทีมี่พัฒนาการลาชาหรอืถดถอยแสดง
ปฏกิริยิาตอบสนองตอสิง่แวดลอมในลักษณะแปลก ๆ เช น หลกีเลีย่งการมองหนาผูอืน่ ไม
สบตา การแสดงปฏกิริยิาตอบโตตอเสยีงทีไ่ดยิน การสัมผัส หรอืความเจ็บป วยในลักษณะ
ทีม่ากเกนิไป หรอืนอยเกนิไปหรอืไมแสดงปฏกิริยิาตอบโตตอสิง่เราใด ๆ ท้ังสิ้นแสดงอาการ
สนใจตอสิง่แวดลอม มีปญหาดานการพูดและภาษาไมสามารถแสดงการตอบโต กับคน
สิง่ของ หรอืเหตกุารณตาง ๆ ได

9. เด็กที ่มีความพิการซ้ำซอน ( Children with multiple handicapped ) หมายถงึ เด็กที ่มี
สภาพความพิการต้ังแตสองอยางข้ึนไปในบุคคลเดยีวกัน เช น เด็กที ่มีความบกพรองทาง
สติปญญา รวมท้ังสญูเสยีการไดยิน หรอืเด็กทีต่าบอดและสญูเสยีการไดยิน เปนตน และ
สภาพความพิการนี้ จะสงผลใหเกดิการดอยความสามารถในการดำรงชวีติ ท้ังเปนอปุสรรค
ตอการไดรับการศกึษา

10. เด็กสมาธส้ัิน ( Children with attention deficit / hyperactivity disorders ) หมายถงึ เด็กทีมี่
ความผิดปกติทางพฤตกิรรมชนดิหนึง่ ไดแก การขาดสมาธิ ( inattention) พฤตกิรรมซกุซน
อยูไมนิง่ ( hyperactivity ) ขาดความยับย้ังชัง่ใจหนุหันพลันแลน ทำอะไรไมคดิใหรอบคอบ
และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกไมเหมะสมกับวัย หรอืระดับพัฒนาการและตอเนือ่งนานเกนิ 6
เดอืนข้ึนไป พฤตกิรรมเลานี้ ปรากฏกอนอายุ 7 ป และมีความรนุแรงสงผลกระทบตอการ
ดำรงชวีติประจำวัน การเรยีนการปรับตัวในสังคม พฤตกิรรมเหลานี้ ตองเกดิอยางนอยใน
สองสถานการณข้ึนไป เช น ทีบ่านและทีโ่รงเรยีน

11. เด็กทีมี่ความสามารถพิเศษ ( Children with gifted / talented ) หมายถงึ เด็กทีแ่สดงออกซึง่
ความสามารถอันโดดเดนดานดานหนึง่ หรอืหลายดานในดานสตปิญญา ความคดิสรางสรรค
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การใชภาษา การเปน ผูนำ การสรางงานดานศลิปะ การแสดงความสามารถทางดนตรี
ความสามารถทางกฬีา และความสามารถทางวชิาการในสาขาใดสาขาหนึง่ หรอืหลาย
สาขาอยางเปนทีป่ระจักษ เมือ่เปรยีบเทยีบกับเด็กอืน่ทีมี่อายุระดับเดยีวกัน สภาพแวดลอม
เดยีวกัน

หมายเหตุ การจัดประเภทความบกพรองเพือ่การจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารแบงความ
บกพรองออกเปน 9 ประเภท (1-9)

ปญหาความบกพรองทางสติปญญามีความสำคัญอยางไร?

• ในการใหคำจำกัดความของความบกพรองทางสตปิญญาน้ัน ความบกพรองทางสตปิญญา
ถอืวาเปนความพิการมากกวาการเปนโรคภัยไขเจ็บ ความบกพรองทางสติปญญามีความ
แตกตางจาก อาการป วยทางจติ เช น โรคจติเภท (โรคความคดิผิดปกติ ทีผู่ป วยมีความคดิ
และการรับรูไมตรงกับความเปนจรงิ) หรอื โรคซมึเศรา แมในปจจบัุนนี้ ยังไมมีวธิรัีกษาความ
บกพรองทางสติปญญาอันเปนที ่ยอมรับ แตผู ที ่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถ
เรยีนรูทีจ่ะทำหลายๆ สิง่ไดดวยตนเอง หากมีการชวยเหลอื และการสอนทีเ่หมาะสม

• อยางไรก็ตาม ปญหาเด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญาเปนปญหาทีมี่ความสำคัญ และ
ควรไดรับการแกไข เนือ่งจากเด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญามักประสบปญหาเกอืบ
ทกุดานในการดำรงชวีติประจำวัน และพอแมผูปกครองก็ตองได รับความลำบากในการ
เลี้ ยงดูบุตรทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา เนือ่งจากเด็กตองการการดแูลมากเปนพิเศษ
กวาเด็กโดยทัว่ไป

• ในปจจบัุนนี้ มีหนวยงานกวาพันหนวยงานที่ใหความชวยเหลอืผูที ่มีความบกพรองทางสติ
ปญญา ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรไมแสวงผลกำไร ภายใน
องคกร หรอืหนวยงานตางๆ อาจประกอบไปดวยบานพักสำหรับผูที ่มีความบกพรองทาง
สติปญญาทีมี่เจาหนาทีค่อยดแูล โปรแกรมชวยฟนฟูผูทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา ที่
ทำงานที่ผู ที ่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถเขาไปทำงานได โปรแกรมชวยเหลอื
ผูที ่มีความบกพรองทางสติปญญาหางานอืน่ๆในสังคม โปรแกรมที่ช วยเหลอืผูที ่มีความ
บกพรองทางสตปิญญาในการเลี้ ยงดบุูตร และอืน่ๆ อกีมากมาย อกีท้ังยังมีองคกร และโปร
แกรมอืน่ๆสำหรับพอแมผูปกครองซึง่มีบุตรทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา

พอแม ผ ู ปกครองจะชวยเหลือหรือแกไขปญหาลกูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาได
อยางไร?

• พอแม ผูปกครองควรเรยีนรูเกีย่วกับเรือ่งความบกพรองทางสตปิญญาใหไดมากทีส่ดุ เพราะ
ยิง่พอแม ผูปกครองมีความรูมากเกีย่วกับเรือ่งดังกลาวนี้ ก็จะยิง่เปนประโยชนตอตัวเอง
และลกู
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• สนับสนนุใหลกูไดทำอะไรดวยตนเอง เช น เรยีนรูการดแูลตนเองในชวีติประจำวัน ไมวาจะ
เปนการแตงตัว การรับประทานอาหาร การใชหองน้ำ และการดแูลเรือ่งเครือ่งแตงกายหรอื
ผมของตนเองใหเรยีบรอย

• ใหบุตรของทานชวยทำงานบาน ท้ังนี้ ก็ควรคำนงึถงึอายุ ระยะเวลาทีเ่ด็กจะใหความสนใจ
และความสามารถของบุตรทานในการมอบหมายงาน จากน้ันอธบิายวธิีการทำงานจากวธิี
ใหญๆ ใหเปนวธิเีล็กๆ เช น ถาตองการใหบุตรของทานชวยจัดโตะอาหาร กอนอืน่ก็ควรถาม
จำนวนผากันเป อนกับเด็กใหแนนอน วาตองใชเทาไหร และใหเด็กนำไปวางบนโตะในแตละ
ทีท่ีส่มาชกิในครอบครัวนัง่ และใชวธิีเดยีวกันในการใหเด็กช วยวางอปุกรณอืน่ๆทีใ่ชบนโตะ
อาหาร โดยการเริม่จากข้ันที ่หนึง่ใหม บอกบุตรของทานวาตองทำอะไรบาง เปนข้ันเปน
ตอน จนกวางานจะเสร็จ สาธติวธิีการทำงาน หรอืใหความชวยเหลอืแกบุตร เมือ่พวกเขา
ตองการความชวยเหลอื พยายามชมบุตรของทานบอยๆวาทำไดดีมาก เพือ่เปนการสราง
กำลังใจ และทักษะใหแกบุตรของทาน

• หาโอกาสใหบุตรเขารวมกจิกรรมทางสังคมในชมุชนของทาน เช น กจิกรรมลกูเสอื เนตร
นารี กจิกรรมนันทนาการ กจิกรรมกฬีา และกจิกรรมอืน่ๆ สิง่เหลานี้ จะช วยใหบุตรของทาน
ไดสรางทักษะทางสังคม และสนกุไปกับการทำกจิกรรมตางๆ

• พูดคยุกับพอแมผูปกครองทานอืน่ๆทีมี่บุตรทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา เพือ่เปนการ
แบงปนคำแนะนำตางๆ และใหกำลังใจซึง่กันและกัน โดยพอแมผูปกครองสามารถตดิตอ
สอบถามศนูย หรอืองคกรที ่ทำงานเพือ่ เด็กที ่มีความบกพรองทางสติปญญา ในการหา
ขอมูลของพอแมผูปกครองทานอืน่ๆทีอ่าศัยอยูในบรเิวณใกลเคยีงกับทาน

• พบปะหารอืกับทางโรงเรยีน เพือ่พัฒนาปรับปรงุแผนการเรยีนใหตรงกับความตองการของ
บุตรทาน พยายามตดิตอพูดคยุกับครปูระจำช้ันของบุตรทานอยางสมำ่เสมอ ใหการสนับสนนุ
แกโรงเรยีน ในการชวยสอนสิง่ทีบุ่ตรเรยีนจากทีโ่รงเรยีน เมือ่บุตรอยูทีบ่าน

ครจูะชวยเหลือหรือแกไขปญหาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีโรงเรียนไดอยางไร?

• ครคูวรเรยีนรูเกีย่วกับเรือ่งความบกพรองทางสตปิญญาใหมากทีส่ดุ

• ระลกึไวเสมอวาครูสามารถนำการเปลีย่นแปลงคร้ังใหญมาสูชวีติเด็ก ครูจงึควรคนหาวา
จดุแข็ง หรอืความสนใจของเด็กคอือะไรและเนนที ่ส ิง่เหลาน้ัน เพือ่สรางโอกาสแหงความ
สำเร็จใหแกเด็ก

• ปรกึษาหารอืกับครทูานอืน่ๆ หรอืครทูีมี่ความเชีย่วชาญดานการสอน ในการหาวธิกีารสอน
ทีมี่ประสทิธภิาพมากทีส่ดุใหแกเด็ก เช น การปรับหลักสตูรการเรยีนรู

• พยายามอธบิายสิง่ที ่สอนให มีความเปนรปูธรรมมากทีส่ดุ แสดงสิง่ที ่ครูอธบิายแทนการ
อธบิายดวยคำพูดเพียงอยางเดยีว เช น การแสดงภาพใหเด็กดู หรอืครอูาจใหเด็กลองทำเอง
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• พยายามอธบิายขอมูลแกเด็กใหมีความกระชับทีส่ดุ เช น อธบิายขอมูลยาวๆดวยการทำให
เปนวธิส้ัีนๆ สาธติวธิกีารทำ ลองใหเด็กทำ และใหความชวยเหลอืเด็กเทาทีจ่ำเปน

• แจงผลตอบรับแกเด็กใหเร็วทีส่ดุวาเด็กทำไดดหีรอืไม

• สอนทักษะชวีติใหแกเด็ก เช น การใชชวีติประจำวัน ทักษะทางสังคม การตระหนักรูเกีย่วกับ
อาชพีตางๆ และทักษะการสำรวจ ใหเด็กลองทำกจิกรรมเปนกลุม หรอืกจิกรรมชมรม

• หารอืรวมกับพอแมผูปกครองของเด็ก และบุคลากรในโรงเรยีนทานอืน่ๆ เพือ่สรางแผนการ
เรยีนที ่ตรงตามความตองการของผู เรยีน และควรแบงปนขอมูลระหวางกันเกีย่วกับความ
เปนอยูของเด็กท้ังทีโ่รงเรยีนและทีบ่านอยางสมำ่เสมอ

ดังน้ันผูวจัิยจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการใชชดุพัฒนาการเรยีนรูหนาทีอ่วัยวะบนใบหนา
ในเด็กทีมี่ความพกพรองทางสติปญญา ซึง่เปนการพัฒนาการเรยีนรูหนาทีอ่วัยวะบนใบหนนไดดี
ข้ึน

1.2 วัตถปุระสงคของการวจัิย
1. เพือ่ศกึษาผลการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการ

บอกชือ่อวัยวะบนใบหนาสำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา ของเด็กทีมี่ความบกพรองทาง
สตปิญญาโดยใชแบบทดสอบกอน-หลัง การชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา

1.3 สมมตฐิานการวจัิย
ชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา สามารถพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาของเด็ก

ทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญาไดเหมาะสมและดข้ึีน

1.4 ขอบเขตของการวจัิย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

• ประชากร คอื เด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญาศนูยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัด
สงิหบุรี ป การศกึษา 2562 จำนวน 10 คน

• กลุมตัวอยาง คอื เด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญาศนูย การศกึษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดสงิหบุรี ป การศกึษา 2562 เลอืกแบบเจาะจง จากนักเรยีนทีก่ำลังศกึษาอยู
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ภาคเรยีนที่ 1 ป การศกึษา 2562 ทีมี่ปญหาการบอกหนาทีอ่วัยวะบนใบหนา ระดับ
1 คอื ทำไมได เลย จากแบบทดสอบความสามารถพ้ืนฐานที่ศนูย การศกึษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสงิหบุรี จำนวน 1 คน

2. ตัวแปรทีศ่กึษา

• ตัวแปรตน คอื ชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา
• ตัวแปรตาม คอื การบอกการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาของเด็กทีมี่ความบกพรองทาง
สตปิญญา

3. เนื้อหาทีใ่ชในการทดลอง
เนื้อหาสาระทีน่ำมาวเิคราะหและใชพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา คอื อวัยวะภายนอก
จำนวน 4 ที่ ไดแก หู จมูก ปาก ตา มีขอบเขตครอบคลมุการฝกทักษะ

1.5 ขอตกลงเบื้ องตน
กลุมเป าหมาย คอื นักเรยีนทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญาจำนวน 1 คน อายุจรงิ 7 ป

1.6 ความหมายหรอืนยิามศัพทเฉพาะ
• ชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา หมายถงึ ชดุของสือ่ที ่ จัดอยางเปนระบบโดย
การวเิคราะหงานหรอืกจิกรรมจากงายไปหายาก คอื อวัยวะภายนอก จำนวน 4 ที่ ไดแก หู
จมูก ปาก ตา โดยวางแผนการจัดกจกิรรมการเรยีนรูเปนข้ันตอน

• เดก็ทีม่ีความบกพรองทางสตปิญญา หมายถงึ เด็กทีมี่ความบกพรองทาง สตปิญญาศนูย
การศกึษาพิเศษศนูยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดสงิหบุรี เลอืกแบบเจาะจง จากนักเรยีน
ทีก่ำลังศกึษาอยูภาคเรยีนที ่ 1 ป การศกึษา 2562 ทีมี่ปญหาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา
ซึง่ไมสามารถบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาได จากแบบทดสอบความสามารถพ้ืนฐานที่ศนูย
การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดสงิหบุรี จำนวน 1 คน

• แบบประเมนิผลการเรยีนรู หมายถงึ แบบประเมินผลการเรยีนรูการใชศนูย การศกึษา
พิเศษศนูยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดสงิหบุรี

1.7 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรั บจากการวจัิย
1. ไดศกึษาการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการบอก

ชือ่อวัยวะบนใบหนาสำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา
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2. เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา โดยใชชดุพัฒนาการ
บอกชือ่อวัยวะบนใบหนา และตอยอดงานวจัิยในระดับสงูตอไป



บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วของ

2.1 สาระสำคัญของหลักสตูรการใหบรกิารช วยเหลอืระยะแรก
เริม่สำหรับเดก็พกิาร ศนูย การศกึษาพเิศษ ป การศกึษา
2556

1. หลักการ
หลักสตูรการใหบรกิารชวยเหลอืระยะแรกเริม่สำหรับเด็กพิการศนูยการศกึษาพิเศษ พุทธศักราช
๒๕๕๖ มีหลักการสำคัญ ดังนี้

• จัดการศกึษาโดยยึดผูเรยีนเปนสำคัญ
• พัฒนาเด็กพิการโดยองครวมดวยรปูแบบและกระบวนการทีห่ลากหลายผานกจิกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใชแผนใหบรกิารช วยเหลอืเฉพาะครอบครัว
แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล กำหนดแนวทางการจัดการศกึษาทีส่อดคลองกับ
ความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะของเด็กพิการและครอบครัว

• จัดประสบการณการเรยีนรูให เด็กพิการสามารถดำรงชวีติไดเต็มศักยภาพอยาง มี
ความสขุ และมีคณุภาพชวีติทีด่ี

• เลอืกใชเทคโนโลยีสิง่อำนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือืน่ใดทางการ
ศกึษา ใหตรงกับความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล

• เนนการมีสวนรวมกับครอบครัว คณะสหวชิาชพี สถานศกึษา ชมุชน และผูเกีย่วของ
ในการพัฒนาเด็กพิการ

• ประเมินผลการเรยีนรูอยางตอเนือ่งและนำผลการประเมินมาใชในการปรับและทบทวน
แผนเพือ่พัฒนาเด็กพิการ

2. จดุหมาย
มุงพัฒนาเด็กพิการต้ังแตแรกเกดิหรอืพบความพิการใหสามารถพัฒนาได เทยีบเทาหรอื
ใกลเคยีงกับเด็กทัว่ไปในวัยเดยีวกัน และสงเสรมิครอบครัวใหสามารถเลี้ ยงดูพัฒนาเด็ก
พิการ เพือ่ใหเด็กพิการไดรับการพัฒนาตามทีก่ำหนดในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล
และแผนใหบรกิารช วยเหลอืเฉพาะครอบครัว ใหมีศักยภาพพึง่พาตนเองได และมีคณุภาพ
ชวีติทีด่เีต็มศักยภาพของแตละบุคคล
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3. คณุลักษณะอันพึงประสงค
หลักสตูรการใหบรกิารชวยเหลอืระยะแรกเริม่สำหรับเด็กพิการ ศนูยการศกึษาพิเศษ พุทธศักราช
๒๕๕๖ ไดกำหนดคณุลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้

• รางกายเจรญิเตบิโตและมีสขุนสัิยทีด่ี
• กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใชไดอยางประสานสัมพันธกัน
• ราเรงิ แจมใส มีความสขุและมีความรูสกึทีด่ตีอตนเองและผูอืน่
• มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวนัิยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
• ชวยเหลอืตนเองไดเต็มศักยภาพ
• สนใจตอการเรยีนรูส ิง่ตางๆ รอบตัว
• เลนและทำกจิกรรมรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสขุ
• ใชภาษาสือ่สารไดอยางเหมาะสม
• มีความสามารถในการคดิและการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
• มีความสามารถในการดำรงชวีติประจำวันไดเต็มศักยภาพ โครงสรางหลักสตูร การ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เตบิโตและมีสขุนสัิยทีด่ี

ตามหลักสตูรการใหบรกิารชวยเหลอืระยะแรกเริม่สำหรับ เด็กพิการ ศนูยการศกึษาพิเศษ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ จำเปนตองคำนงึถงึโครงสรางหลักสตูร ดังนี้

อางองิ http://rongjo.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

2.2 แนวคดิหลักการเกีย่วกับชดุการสอน
ชดุการสอนเปนสือ่ประสมสำหรับใชในการเรยีนการสอนทีมี่กระบวนการผลติอยางเปนระบบ

ซึง่สามารถนำมาใชในการจัดการเรยีนรู โดยเนนผู เรยีนเปนสำคัญ ผู เรยีนสามารถเรยีนรูดวย
ตนเอง และสามารถปรับพฤตกิรรมการเรยีนรูใหเปนไปในทางทีด่ข้ึีนอยางมีประสทิธภิาพ

ชดุการสอนหรอืชดุการเรยีนรู เดมิมักใชคำวาชดุการสอน เพราะเปน สือ่ทีค่รนูำมาใชประกอบ
การสอนแตตอมาแนวคดิการในการยึดเด็กเปนศนูยกลางการเรยีนไดเขามามีอทิธพิลมากข้ึน จงึมี
ผูเรยีกชดุการสอนเปนชดุการเรยีนมากข้ึน บางคนมักเรยีกรวมกันวาชดุการเรยีนการสอนก็มี ใน
หลักสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดใชคำวาการเรยีนรูเปนคำหลักสำคัญ เพือ่ให
สอดคลองกับเป าหมายของการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
ที่ 22 ทีว่าผูเรยีนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได และถอืวาผูเรยีนสำคัญทีส่ดุ
ดังน้ันจงึใชคำวา “ชดุการจัดการเรยีนรู” เพือ่ทีจ่ะใหสอดคลองกับหลักสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 สำหรับชดุการสอนหรอืชดุกจิกรรม เปนสือ่ประสมทีมี่ความสมบูรณในตัวเอง
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แตละชดุการสอนที่สรางข้ึนจะมีประสทิธภิาพเชือ่ถอืไดหรอืไม จำเปนตองเอาวธิีวเิคราะห ระบบ
มาใช เพือ่หาความเชือ่มัน่ของชดุการสอน ไดมีนักการศกึษาหลายทานทีใ่หรายละเอยีดของความ
หมาย วธิกีารทำชดุการสอน เช น

สดุารัตน ไผวงศาวงค (2543, หนา 52) ชดุการสอน หมายถงึ สือ่การสอนทีค่รสูรางข้ึนดวย
วัสดุอปุกรณหลายชนดิ เพือ่ใหผู เรยีนไดศกึษาและปฏบัิติกจิกรรมดวยตนอง เกดิการเรยีนรูดวย
ตนอง โดยครูเปนผูใหคำแนะนำชวยเหลอื และมีการนำหลักการทางจติวทิยามาใชประกอบเพือ่
ส งเสรมิใหผูเรยีนไดรับความสำเร็จ กศุยา แสงเดช (2545, หนา 5) สรปุวา ชดุการสอน เปนสือ่
การสอนทีจั่ดอยางมีระบบ โดยใหสอดคลองกับเนื้อหากลุมสาระการเรยีนรูและประสบการณทีจั่ด
ไวในแตละหนวย เพือ่ช วยใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรู ซึง่อาจจัดไวในกลองหรอื
ซองเปนหมวดๆ ระพินทร โพศรี (2547 , หนา 1) สรปุวาชดุการสอน คอื ระบบสือ่การเรยีนรู
ทีส่รางข้ึนเพือ่ใชประกอบการสอนของครผููสอน โดนครเูปนฝ ายอำนวยการ (Facilitator) และเสรมิ
ประสบการเรยีนรูใหกับผูเรยีน ชวยใหผูเรยีนมีความรูและทักษะ บรรลตุามมาตรฐานการเรยีนรูที ่
กำหนด ฮลุตัน และคนอืน่ๆ (วาสนา ชาวหา, 2525, หนา 140; อางองิจาก Houston and other.
1972, p.244) ไดกลาวถงึองคประกอบของชดุการเรยีนการสอน จะตองประกอบดวย

1. คำชี้แจง (Prospectus) ในสวนนี้ จะอธบิายถงึความสำคัญของจดุมุงหมายของขอบขายของ
ชดุการเรยีนการสอน สิง่ทีผู่เรยีนตองมีความรูกอนเรยีน ขอบขายของกรระบวนการท้ังหมด
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ในชดุการเรยีนการสอน

2. จดุมุงหมาย (Objectives) คอื ขอความที่แจมชัดไมกำกวม ที่กำหนดวาผู เรยีนจะประสบ
ความสำเร็จอะไรหลังจากเรยีนแลว

3. การประเมินผลเบ้ืองตน (Pre-assessment) มีจดุประสงค 2 ประการ คอื เพือ่ใหทราบวาผู
เรยีนอยูในระดับในการเรยีนน้ันเพือ่ดวูาขาไดรับผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายเพียงใด

4. การกำหนดกจิกรรม (Engbling activities) คอื การกำหนดแนวทางและวธิกีารเพือ่ไปสูจดุมุง
หมายทีต้ั่งไว โดยทีผู่เรยีนมีสวนรวมในกจิกรรมน้ันดวย

5. การประเมินผลคร้ังสดุทาย (Post-assessment) เปนขอสอบวัดผลหลังจากทีเ่รยีนแลว องค
ประกอบของชดุการเรยีนการสอนตองประกอบดวย

• หัวขอ (Topic)
• หัวขอยอย (Subtopic)
• จดุมุงหมายหรอืหตผุล (Rationale)
• จดุมุงหมายชงิพฤตกิรรม (Behavioral objective)
• แบบทดสอบกอนเรยีน (Pre-test)
• กจิกรรมและการประเมินผลตนเอง (Activities and self-evaluation)
• การทดสอบยอย (Quiz หรอื Formative test)
• การทดสอบคร้ังสดุทาย (Post-test หรอื Summative evaluation)

การสอนรายบุคคล ซึง่เปนชดุของวัสดุทางการเรยีนทีร่วบรวมไวอยางเปนระบบ เพือ่ใหผู
เรยีนเกดิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเป าหมาย

อางองิ http://www.nana-bio.com/Research/image

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วของ
ชลาทพิย ผอมคง (2550 : บทัดยอ) การพัฒนาทักษะการอานคำของนักเรยีนที ่มีความ

บกพรองทางสตปิญญาโดยการใชกจิกรรมการเลนเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิตสิาร 1)นักเรยีน
ทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา ทีไ่ดรับการพัฒนาโดยกจิกรรมการเลนเกมประกอบบัตรคำภาพ
สามมิติมีิ ทักษะการอานคำอยูในระดับดี 2)นักเรยีนทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา ทีไ่ดรับการ
พัฒนาทักษะ การอานคำโดยกจิกรรมการเลนเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิตมีิทักษะการอานคำ
สงูข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05
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ศภุานัน บัวแกว (2549: บทคัดยอ) การศกึษาทักษะการดำรงชวีติภายในบานของบุคคล
ทีมี่ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง จากการสอนแบบกำหนดเวลาการกระตุนเตอืน
ลาชา แบบคงที่ (CTD)ผลการวจัิยพบวา 1) ทักษะการดำรงชวีติภายในบานของบุคคลที่มีความ
บกพรองทาง สติปญญาระดับปานกลาง จากการสอนดวยวธิีการสอนแบบกำหนดเวลาการกระ
ตุนเตอืนลาชาแบบ คงที่ (CTD)อยูในระดับดี 2) ทักษะการดำรงชวีติภายในบานของบุคคลทีมี่ความ
บกพรองทาง สติปญญาระดับปานกลาง จากการสอนดวยวธิีการสอนแบบกำหนดเวลาการกระ
ตุนเตอืนลาชาแบบ คงที่ (CTD)สงูข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .10

อำพร ศริกัินทา (2549:บทคัดยอ) การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถ
ใน การคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที ่ 1 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบ
ฝกกจิกรรมการเรยีนรูตามแนวของเธเลนกับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ผลการวจัิยสรปุได
ดังนี้ 1)นักเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกกจิกรรมการเรยีนรูตามแนวของเธเลนกับนักเรยีนที ่
ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถติทิีร่ะดับ .05 2) นักเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกกจิกรรมการเรยีนรูตามแนวของเธเลน
กับการสอนแบบ สบืเสาะหาความรูมีความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตาง
กันอยางมีนยัสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05

แจมจันทร อนิทะพล (2549:บทคัดยอ) ผลการใชชดุพัฒนาการเตรยีมความพรอมทาง
วชิาการดานรางกายของเราทีมี่ตอความสามารถการบอกหนาทีส่ วนตางๆของรางกายของเด็กทีมี่
ความบกพรองทางสติปญญา ศนูยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทมุธานี ป การศกึษา 2557
พบวา 1.) การใชชดุพัฒนาการเตรยีมความพรอมทางวชิาการดานรางกายของเรา ทำใหเด็กทีมี่
ความบกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการในการบอกหนาทีส่ วนตางๆของรางกายดีข้ึน 2.) เด็ก
ทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา มีพัฒนาการการบอกหนาทีส่ วนตางๆของรางกาย หลังการสอน
โดยใชชดุพัฒนาการเตรยีมความพรอมทางวชิาการดานรางกายของเรา สงูกวากอนการสอน

จากการศกึษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของดังทีไ่ดนำเสนอขางตนท้ังหมดแลว
ผูวจัิยสนใจทีจ่ะศกึษา ผูวจัิยจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการใชชดุพัฒนาการเรยีนรูหนาทีอ่วัยวะบน
ใบหนาในเด็กทีมี่ความพกพรองทางสตปิญญา



บทที่ 3
วธิกีารดำเนนิการวจัิย

ผูวจัิยไดแบงวธิกีารดำเนนิการวจัิยออกเปนลำดับข้ันดังตอนี้

1. กลุมเป าหมาย

2. เครือ่งมือทีใ่ชในการวจัิย

3. การสรางและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

5. การวเิคราะหขอมูล

3.1 กลุมเปาหมาย
เด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญาศนูยการศกึษาพิเศษประจำจังหวัดสงิหบุรี อายุจรงิ 7 ป

เลอืกแบบเจาะจงทีมี่ปญหาทางการรับรูช ือ่ส วนตางๆของใบหนา

3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจัิย
1. ชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา

2. แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา

3. แบบประเมินผลการเรยีนรู

3.3 การสรางและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
ผูวจัิยไดสรางและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือสำหรับการศกึษาดังตอนี้

1. ชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา

• ศกึษาเอกสาร ตำรา และงานวจัิย ทีเ่กีย่วของ ดังนี้ คูมือหลกัสตูรการใหบรกาิรช วย
เหลอืระยะแรกเริม่สำหรับเด็กพิการ ศนูยการศกึษาพิเศษ พุทธศักราช 2556 และ
แนวทางการใหบริการช วยเหลอืระยะแรกเริม่ พุทธศักราช 2556 สำหรับเด็กทมี่ี

ความบกพรองทาง สตปิญญา
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• จัดทำชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา จากการศกึษาคนควาเบ้ืองตน
• ตรวจความถกูตองเหมาะสม ชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา ตามคำแนะนำ
ของผูเชีย่วชาญ และแกไขตามคำแนะนำ

• ทดลองใช ชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา กับเด็กทิีมี่ค่วามบกพรองทาง สติ
ปญญา ซึง่ไมใช กลุมตัวอยาง

• จัดทำเปนสือ่สมบรณูตามชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา พรอมใชสอนเพือ่
นำไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองตอไป

2. แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา

• ศกึษาเอกสาร ตำรา และงานวจัิย ทีเ่กีย่วของ ดังนี้ คูมือหลกัสตูรการใหบรกาิรช วย
เหลอืระยะแรกเริม่สำหรับเด็กพิการ ศนูยการศกึษาพิเศษ พุทธศักราช 2556 และ
แนวทางการใหบริการช วยเหลอืระยะแรกเริม่ พุทธศักราช 2556 สำหรับเด็กทมี่ี

ความบกพรองทาง สตปิญญา
• เขียนแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา
• ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมโดยผูเชีย่วชาญ จำนวน 3 ทาน และปรบัปรงุแกไข
ตามคำแนะนำ

• ทดลองใช แผนการจัดการเรยีนรู กับเด็กทิีมี่่ความบกพรองทาง สติปญญา ซึง่ไมใช 
กลุมตัวอยาง

• จัดทำแผนการจัดการเรยีนรูฉบับสมบรณูตามชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา
พรอมใชสอนเพือ่นำไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองตอไป

3. แบบประเมินผลการเรยีนรู

• นำแบบประเมินชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา ทีผู่วจัิยพัฒนาข้ึนมา สงให
ผู เช ีย่วชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความ สอดคลองกับเนื้อหา โดยใชเกณฑการ
พิจารณาลงความเห็น ดังนี้
+1 สอดคลองกับเนือ่หา ทีไ่ดต้ังไว
0 สอดคลองกับเนือ่หาปานกลาง ทีไ่ดต้ังไว
−1 ไมสอดคลองกับเนือ่หา ทีไ่ดต้ังไว

• ทดลองใช แบบประเมินผลการเรยีนรู ชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา ทีผู่
วจัิยพัฒนา

• จัดทำฉบับจรงิเพือ่นำไปใชกับกลุมตัวอยาง ตอไป
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3.4 การเกบ็รวบรวมขอมลู

1. แบบแผนการทดลอง
แบบการวจัิยในการทดลองคร้ังนี้ เปนแบบวจัิยเชงิทดลอง ผูวจัิยจะดำเนนิการทดลองแบบ
One Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538)

2. การดำเนนิการทดลอง การทดลองในคร้ังนี้ทดลองกับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา
ที่กำลังรับบรกิารอยูศนูย การศกึษาพิเศษประจำจังหวัดสงิหบุรี ป การศกึษา 256ุ2 ที่มี
ปญหาการรับรู การบอกชือ่ส วนตางๆของใบหนา ใชเวลารวมสอนและเก็บขอมูล 3 เดอืน
สัปดาห ๆ ละ 1 วัน วันละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที

3.5 การวเิคราะหขอมลู
1. วเิคราะห เปรยีบเทยีบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการประเมินแบบบันทกึผลการ

เรยีนรูกอนและหลัง การใชชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา โดยตาราง

2. นำเสนอความสามารถดานความสามารถการบอกชือ่ส วนตางๆของรางกายของเด็กที ่มี
ความบกพรองทางสตปญญา ภายหลังการ ใชชดุพัฒนาการเรยีนรูช ือ่อวัยวะบนใบหนา
โดยแผนภมิูแทง

——————————————————————-



บทที่ 4
ผลการวจัิยและอภปิรายผล

4.1 ผลการวจัิย
จากวัตถปุระสงคคอื 1) ศกึษาผลการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนา

ความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาสำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา 2) เปรยีบ
เทยีบความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา ของเด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญาโดยใช
แบบทดสอบกอน-หลัง การชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา

ซึง่มีกลุมเป าหมายเปนเด็กนักเรยีนทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญาศนูยการศกึษาพิเศษประจำ
จังหวัดสงิหบุรี อายุจรงิ 7 ป เลอืกแบบเจาะจงทีมี่ปญหาทางการรับรูหนาทีส่ วนตางๆของใบหนา
จำนวน 1 คน ผูวจัิยนำเสนอผลการวจัิยและอภปิรายผลตามลำดับดังนี้

ตารางที่ 1 วเิคราะหความสามารถการบอกหนาทีอ่วัยวะบนใบหนา ของเด็กทีมี่ความบกพรอง
ทางสตปิญญาโดยใชแบบทดสอบ กอน-หลัง การใชชดุพัฒนาการบอกหนาทีอ่วัยวะบนใบหนา

อวัยวะ กอน หลังคร้ังที ่ 1 หลังคร้ังที ่ 2 หลังคร้ังที ่ 3
หู 0 1 1 1
จมกู 0 1 1 0
ปาก 0 1 1 1
ตา 0 1 1 1

หมายเหตุ 1 หมายถงึ ทำได และ 0 หมายถงึ ทำไมได

ผลการการศกึษาการใชชดุ พัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาของเด็กที ่มี
ความบกพรองทางสติปญญาพบวา เด็กนักเรยีนที ่มีความบกพรองทางสติปญญาเกีย่วกับการ
บอกหนาทีอ่วัยวะบนใบหนา กอนการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา ไมสามารถบอก
ชือ่อวัยวะบนใบหนาได หลังการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาสอน ใชเวลา 3 เดอืน
สัปดาห ละ 1 วัน ในชวงเดอืน พฤษภาคม- กรกฎาคม 2562 มีผลทำให เด็กนักเรยีนสามารถ
บอกชือ่อวัยวะบนใบหนาได มีเพียงคา จมูกทีไ่มสามารถบอกได 1 คร้ัง จาก 3 คร้ังการทดลอง
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กราฟแทง แสดงผลการเปรยีบเทยีบความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา ของเด็กทีมี่
ความบกพรองทางสตปิญญา หลังการใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา

4.2 อภปิรายผล
จากการศกึษาผลการใชชดุพัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาของเด็กที ่มี

ความบกพรองทางสตปิญญาพบวา

1. ผูเรยีนมีความสนใจการเรยีนโดยใชชดุพัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา

2. ผูเรยีน ชี้ หรอื บอกบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา หู จมูก ปาก ตา

3. ผูสอนอธบิายทีล่ะข้ันตอนโดยใชชดุพัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา

4. มีพัฒนาการการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาดข้ึีน

5. จากผลการทดลอง นักเรยีนบอกชือ่จมูกผิดไปหนึง่คร้ังอาจเกดิจากสับสนกับตาหรอืปาก
เพราะอยูบรเิวณใกลกัน



บทที่ 5
สรปุผลการวจัิยและขอเสนอแนะ

การวจัิยในคร้ังนี้ เปนการวจัิยเชงิทดลองเพือ่ศกึษาผลการการใชชดุ พัฒนาการบอก
ชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาสำหรับเด็กที ่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ซึง่เปนเด็กทีก่าลังรับการพัฒนาศักยภาพที่ ศนูยการศกึษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสงิหบุรี ป การศกึษา 2562 ผูวจัิยไดเสนอผลการวจัิยและขอเสนอแนะดังนี้

5.1 สรปุผลการวจัิย

1. การใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะ
บนใบหนาสำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา สามารถทำใหเด็กนักเรยีนทีมี่ความ
บกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการในการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาดีข้ึน โดยการวเิคราะห
ขอมูลเชงิคณุภาพขางตน

2. ชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา
สำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญามีประสทิธภิาพ

5.2 ขอเสนอแนะ
การวจัิยในคร้ังนี้ เปนการวจัิยทีเ่กดิจากการพบปญหาของเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา

ในดานการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา และ เปนสวนหนึง่ของทักษะทางสติปญญาหรอืการเตรียม
ความพรอมทางวชิาการ เปนทักษะพ้ืนฐานในเรือ่งของการรับรู การชี้ บอกซึง่สามารถโยงไปสู
ทักษะการนาความรูมาใชในชวีติประจำวัน ของเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา

ผูวจัิยเห็นวา การใชชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนาเพือ่พัฒนาความสามารถการบอก
ชือ่อวัยวะบนใบหนาสำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา ควรจะมีการพัฒนาตอไป ดังนี้

1. ควรออกแบบชดุพัฒนาการบอกชือ่อวัยวะบนใบหนา นำไปสูการศกึษาทีใ่หญข้ึนท้ังรางกาย
สำหรับเด็กทีมี่ความบกพรองทางสตปิญญา ตามความสนใจ

2. ทดลองใชกับเด็กพิเศษ ประเภทอืน่เพือ่เปรยีบความสามารถในการใชสือ่ สภาพจรงิ

3. ควรเพิม่ระยะจำนวนเด็กในการทดลอง ถาเปนไปไดตามสภาพจรงิ
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