
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา 
และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจากเอกสารต่าง  ๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน 
 1.1 ความหมายของชุดการสอน 
 1.2 แนวคิดและหลักการของชุดการสอน 
 1.3 ประเภทของชุดการเรียนการสอน 
 1.4 องค์ประกอบของชุดการสอน 
 1.5 ประโยชน์ของชุดการสอน 
 1.6 คุณค่าของชุดการสอน 
 1.7 ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอน 
 1.8 ส่วนประกอบและการเขียนคู่มือครู 
 1.9 หลักในการเขียนแบบฝึกปฏิบัติหรือคู่มือนักเรียน 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน 
2.2 ความหมายของการอ่าน 
2.3 ลักษณะของนักอ่านที่ด ี
2.4 ความมุ่งหมายในการอ่าน 
2.5 องค์ประกอบของการอ่าน 
2.6 หลักพ้ืนฐานในการอ่าน 
2.7 ประเภทของการอ่าน 

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน 
 3.1 ความหมายของการเขียน 
 3.2 จุดประสงค์ในการเขียน 
 3.3 หลักการเขียน 
 3.4 องค์ประกอบของการเขียน 
 3.5 เทคนิคและวิธีการสอนเขียน   
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 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 4.1 ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 4.2 สาเหตุของความพิการ 
 4.3 การป้องกันความพิการ 
 4.4 ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 4.5 ความต้องการพื้นฐานและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละประเภท 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  

 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียน  
  
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน  

1.1 ความหมายของชุดการสอน 
 ชุดการสอน คือ การน าเอาระบบสื่อประสม (Multi-media)ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่อง หรือซองเป็นหมวด ๆ ภายในชุดการสอน
ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์ อาทิเช่น 
รูปภาพ สไลด์ เทป แผ่นค าบรรยาย ฯลฯ  ในการสร้างชุดการสอนนี้จะใช้วิธีระบบเป็นหลักส าคัญด้วย 
จึงท าให้มั่นใจได้ว่าชุดการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วย
ให้ผู้สอนเกิดความม่ันใจพร้อมที่จะสอนอีกด้วย 
     1.2 แนวคิดและหลักการของชุดการสอน 
  แนวคิดและหลักการของชุดการสอน มีดังนี้ 
  1) การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  2) ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอน จากการยึดครูเป็นหลักมาเป็น                 
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนเอง เปลี่ยนจากการใช้สื่อเพ่ือช่วยครูสอน มาเป็นใช้สื่อการสอนเพ่ือ
ช่วยผู้เรียนเรียน  
  3) ยึดทฤษฎีกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของชุดการสอน ยึดหลัก
จิตวิทยาการเรียนมาใช้ 
     1.3 ประเภทของชุดการเรียนการสอน 
 ประเภทของชุดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
          1) ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย หรือชุดการสอนส าหรับครู 
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              เป็นชุดการสอนส าหรับใช้สอนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ภายในกล่องจะประกอบด้วยสื่อการ
สอนที่ใช้ประกอบการบรรยาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น 
โดยจะแบ่งเนื้อหาตามหัวข้อที่จะบรรยายและประกอบกิจกรรมตามล าดับขั้น ดังนั้น สื่อที่ใช้ควรเป็น
สื่อที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือได้ยินกันอย่างทั่วถึง เช่น แผ่นภาพโปร่งใส สไลด์ แผนภูมิ 
แผนภาพ โทรทัศน์ เอกสารประกอบการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปรายตาม
ปัญหาและหัวข้อที่ครูก าหนดไว้ 
           2) ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม หรือชุดการสอนที่ใช้กับศูนย์เรียน 
               เป็นชุดการสอนแบบกิจกรรม ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหน่วย
และหัวเรื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 7 คนใน
ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มนี้ ประกอบด้วยชุดย่อย ๆ ตามจ านวนศูนย์
ในแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย์จะจัดสื่อการสอนไว้ในรูปของสื่อประสม อาจเป็นสื่อรายบุคคล หรือสื่อ
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทั้งศูนย์ใช้ร่วมกัน 
 3) ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพหรือชุดการเรียน 

เป็นชุดการสอนที่มีการจัดระบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามล าดับขั้นที่ระบุ
ไว้โดยผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามความสนใจและตามอัตราการเรียนรู้ของแต่ละคน ผู้เรียน
สามารถประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ชุดการสอนประเภทนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
หรือศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง หรือผู้เรียนอาจน าชุดการสอนประเภทนี้ไปศึกษาเองที่บ้านได้  
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     1.4 องค์ประกอบของชุดการสอน 
  องค์ประกอบของชุดการสอน มีดังนี้  
           1) คู่มือและแบบปฏิบัติ ส าหรับครูผู้ใช้ชุดการสอนและผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดการสอน 
           2) ค าสั่งหรือการมอบหมายงาน เพ่ือก าหนดแนวทางของการเรียนให้นักเรียน 
            3) เนื้อหาสาระ ซึ่งบรรจุอยู่ในรูปของสื่อประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งก าหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            4) การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ และผลของการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน
การใช้ดังนี้ 
 4.1) ขั้นทดสอบก่อนเรียน ควรจะมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะเรียนก่อน 
 4.2) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ในขั้นนี้ผู้สอนควรน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเป็นการเตรียมตัวผู้เรียน
ก่อนเรียน 
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 4.3) ขั้นประกอบกิจกรรม ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง 
เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี แต่ค าสั่งที่ให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามนั้นควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
 4.4) ขั้นสรุปและทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้ทราบว่าหลังจากที่ผู้เรียนเรียนแล้วเกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องหรือไม่ และ ยังท าให้ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 1.5 ประโยชน์ของชุดการสอน 
  ประโยชน์ของชุดการสอน มีดังนี้  
  1) ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคล  
            2) ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู  
           3) ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
            4) ลดภาระและสร้างความมั่นใจให้กับครู  
           5) เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน  
            6) ช่วยให้สามารถวัดผลได้ตามความมุ่งหมาย  
            7) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  
            8) ช่วยให้ผู้เรียนจ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
            9) ช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผู้อื่น 
     1.6 คุณค่าของชุดการสอน 
  คุณค่าของชุดการสอน มีดังนี้  
            1) ช่วยเร้าความสนใจ เนื่องจากผู้เรียนจะประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนสนใจต่อ
การเรียนตลอดเวลา 
            2) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสนใจ และ
ตามอัตราการเรียนรู้ของตนเอง 
            3) ส่งเสริมและฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ตนเองและสังคม 
            4) ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน เนื่องจากผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้บรรยายมาเป็นผู้แนะน า ช่วยเหลือ และใช้ชุดการสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แทนครู 
            5) แก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และตามโอกาสที่เอ้ืออ านวยให้แก่ผู้เรียนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 
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            6) สร้างความพร้อม และความมั่นใจให้แก่ครู เพราะในการผลิตชุดการสอนนั้นได้จัดระบบ
การใช้สื่อการสอน ทั้งการผลิตสื่อการสอน กิจกรรม ตลอดจนข้อแนะน าการใช้ส าหรับผู้สอน สามารถ
น าไปใช้ได้ทันที 
            7) ส่งเสริมการเรียนแบบต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถน าชุดการสอนไป
ศึกษาด้วยตนเองได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
            8) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะชุดการสอนได้ผลิตขึ้นโดยใช้วิธีระบบและกลุ่ม ผู้มีความรู้
ความสามารถ มีการทดลองใช้จนแน่ใจว่าใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้แล้วจึงน าออกใช้ 
 1.7 ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอน 
  ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอน มีดังนี้ 
            1) ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์  
            2) ก าหนดหน่วยการสอน  
            3) ก าหนดหัวเรื่อง  
            4) ก าหนดความคิดรวบยอดและหลักการ  
            5) ก าหนดวัตถุประสงค์  
            6) ก าหนดกิจกรรมการเรียน 
            7) ก าหนดแบบประเมินผล  
            8) เลือกและผลิตสื่อการสอน  
            9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน  
         10) การใช้ชุดการสอน 
     1.8 ส่วนประกอบและการเขียนคู่มือครู 
  ส่วนประกอบและการเขียนคู่มือครู มีดังนี้  
            1) ค าน า 
            2) ส่วนประกอบของชุดการสอน  
            3) ค าชี้แจงส าหรับผู้สอน  
            4) สิ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องเตรียม  
            5) บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  
            6) การจัดห้องเรียน  
            7) แผนการสอน  
            8) เนื้อหาสาระของชุดการสอน  
            9) แบบฝึกหัดปฏิบัติหรือกระดาษตอบค าถาม  
          10) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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     1.9 หลักในการเขียนแบบฝึกปฏิบัติหรือคู่มือนักเรียน  
  หลักในการเขียนแบบฝึกปฏิบัติหรือคู่มือนักเรียน มีดังนี้ 
            1) มีค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกปฏิบัติ  
            2) มีตารางปฏิบัติงานที่ผู้เรียนจะวางแผนไว้เอง  
            3) ควรมีแผนการสอนโดยสังเขป  
            4) เตรียมเนื้อหากับกิจกรรมให้ตรงกัน โดยใช้หมายเลขหรือรหัส  
            5) ออกแบบให้สะดุดตาน่าอ่าน  
            6) เนื้อหาในแบบฝึกปฏิบัติควรให้ตรงกับเนื้อหา (บุญเก้ือ  ควรหาเวช,2543) 
 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน 
  การอ่านที่ดีนั้นเกิดจากทักษะการฝึกฝนและการเรียนรู้ การอ่านเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง
สารด้วยการเขียนกับผู้ อ่าน โดยอาศัยตัวหนังสือเป็นสื่อ ผู้ อ่านจึงเกิดความรู้  ความคิดและ
ประสบการณ์ สามารถน าความรู้ความคิดและประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ผล
จากการอ่านที่ผู้อ่านได้รับนั้นย่อมได้รับผลแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านจะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านได ้
 2.2 ความหมายของการอ่าน 
  การอ่านคือการรับรู้ความหมายจากถ้อยค าที่ตีพิมพ์จากสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือรับรู้ว่าผู้เรียน
คิดอะไรและพูดอะไร โดยที่ผู้อ่านต้องเริ่มท าความเข้าใจวลี ประโยค ซึ่งรวมอยู่ในย่อหน้า แต่ละ           
ย่อหน้า แล้วรวมเป็นเรื่องเดียวกัน 
  สุพรรณี วราทร กล่าวสรุปความหมายของการอ่านว่า การอ่านเปรียบเหมือนการถอดรหัส  
อันเป็นผลจากการเห็นสัญลักษณ์หรือข้อความ การอ่าน เน้นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน ซึ่งการ
อ่านนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 
  1) การรับรู้ ได้แก่การรับรู้ค า คือแปลสัญลักษณ์ท่ีเน้นลายลักษณ์อักษรได้ 
  2) การมีความเข้าใจ มี 3 นัย คือ 
 2.1) การประสานความหมาย คือการก าหนดความหมายให้สัญลักษณ์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.2) ความเข้าใจทางภาษา หมายถึง เข้าใจข้อความที่อ่านซึ่งต้องอาศัยทักษะการอ่านบาง
ประการ 
 2.3) การตีความ เป็นการประมวลความคิดจากเนื้อหาต่าง ๆ ในข้อเขียนรับความเข้าใจ
โดยเชื่อมโยงจากสิ่งที่อ่านทั้งหมด ท าให้เกิดความเข้าใจในสารที่น าเสนอ 
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 3) การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน เป็นเรื่องของการประเมินผลซึ่งหมายถึงการพิจารณา วิเคราะห์ 
เพ่ือหาข้อเท็จจริงจากการอ่าน (สุพรรณี วราทร, 2545)  
          สรุป การอ่าน หมายถึง การรับรู้ความหมายจากถ้อยค าที่ตีพิมพ์จากสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือรับรู้ว่า
ผู้เรียนคิดอะไรและพูดอะไร การอ่าน เน้นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน มีทั้ง การรับรู้ การมีความเข้าใจ
และการมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน 
 2.3 ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
  การเป็นนักอ่านที่ดีนั้นย่อมให้ประโยชน์แก่บุคคลนั้น ๆอย่างสูงสุด ซึ่งก่อนที่จะเป็นนักอ่านที่ดี
ได้ ผู้อ่านควรมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเบื้องต้นว่าต้องมีความสามารถทางภาษา รู้ค า รู้จัก ส่วนต่าง ๆ 
ของหนังสือ รู้ว่าหนังสือประเภทใดควรใช้การอ่านอย่างไร รู้จัก เลือกหนังสืออ่าน และรู้แหล่งของ
หนังสืออีกด้วย การมีความรู้เรื่องเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เป็นนักอ่านที่ดีได้ ซึ่งนักอ่านที่ดีนั้น สมบัติ 
จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  1) มีความตั้งใจ หรือมีสมาธิแน่วแน่ในการอ่าน 
  2) มีความอดทน หมายถึง สามารถอ่านหนังสือได้ในระยะเวลานานโดยไม่เบื่อ 
  3) อ่านได้เร็วและเข้าใจความหมายของค า 
  4) มีความรู้พื้นฐานพอสมควร ทั้งด้านความรู้ทั่วไป ถ้อยค า ส านวนโวหาร ฯลฯ 
  5) มีนิสัยจดบันทึก รวบรวมความรู้ความคิดท่ีได้จากการอ่าน 
  6) มีความจ าดี คือ จ าข้อมูลของเรื่องได้ 
  7) มีความรู้เรื่องการหาข้อมูลจากห้องสมุด เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการหาข้อมูล 
  8) ชอบสนทนากับผู้มีความรู้และนักอ่านด้วยกัน 
  9) หมั่นทบทวน ติดตามความรู้ที่ต้องการทราบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  10) มีวิจารณญาณในการอ่าน คือ แยกเนื้อหาข้อเท็จจริง เพ่ือกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ใช้
ต่อไปในอนาคต  
 2.4 ความมุ่งหมายในการอ่าน 
  การรู้ความมุ่งหมายในการอ่าน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะการอ่านเร็ว และการอ่าน
เพ่ือได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ การที่ผู้อ่านรู้ว่าอ่านเพ่ืออะไร จะท าให้สามารถเลือกสื่อการอ่านได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และท าให้การอ่านมีสมาธิ โดยทั่วไปการอ่านมีความมุ่งหมายดังนี้ 
  1) อ่านเพ่ือความรู้ เน้นการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้ ซึ่งการอ่านเพ่ือ
ความรู้นี้มีหลายลักษณะ เช่น 
 1.1) อ่านเพ่ือหาค าตอบ เช่น อ่านกฎ ระเบียบ ค าแนะน า ต ารา หนังสืออ้างอิง ฯลฯ 
 1.2) อ่านเพ่ือรู้ข่าวสารและข้อมูล เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เอกสาร
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ 
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1.3) อ่านเพ่ือประมวลสาร ได้แก่ อ่านเอกสาร วารสาร หนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือสิ่งที่ต้องการรู้
และน ามาประมวลสารเข้าด้วยกัน 
 การอ่านเพ่ือความรู้มีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะสนองตอบความต้องการด้านต่าง ๆ 
แล้วยังท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความมั่นใจอันมีผลต่อบุคลิกภาพ ในบางครั้งสารที่อ่านยังให้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอีกด้วย 

2) อ่านเพ่ือศึกษา เป็นการอ่านอย่างจริงจัง เช่น การอ่านต ารา และหนังสือวิชาการต่าง ๆ 
3) อ่านเพ่ือความคิดเป็นการอ่านเพ่ือให้เข้าใจสาระของเนื้อเรื่องเป็นแนวทางในการริเริ่มสิ่ง

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความคิดอันได้ประโยชน์จากการอ่าน 
          4) อ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการอ่านเพ่ือความรู้อย่างลึกซึ้ง ท าให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ เช่น การอ่านบทความ ข่าว เป็นต้น 

5) อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านเพ่ือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นการผ่อนคลาย 
เพ่ือให้เกิดความรื่นรมย์ การอ่านชนิดนี้ไม่ได้จ ากัดว่าอ่านเอกสารชนิดใด ขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ผู้อ่านเป็นส าคัญ บางคนอาจชอบอ่านหนังสือธรรมะเพ่ือความเพลิดเพลิน บางคนอาจชอบอ่านเรื่อง
สั้น นวนิยายก็ได้ 

6) อ่านเพ่ือใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การอ่านที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ
เป็นการอ่านเมื่อมีเวลาว่างขณะรอคอยกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การนั่งคอยบุคคลที่ไปพบ อาจอ่าน
หนังสือพิมพ์หรือสารคดีอ่ืนใดก็ได้ การอ่านชนิดนี้สามารถหยุดอ่านได้ทันทีโดยไม่ท าลายความต่อเนื่อง
หรือสมาธิในการอ่าน 
 2.5 องค์ประกอบของการอ่าน 
  การอ่านเป็นกระบวนการที่ส าคัญและมีความซับซ้อน โดยมีองค์ประกอบหลายชนิดที่ช่วยให้
การอ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้คือ 
  1) การเข้าใจความหมายของค าผู้อ่านต้องมีความเข้าใจในความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ทุกค า 
  2) การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า ความหมายของกลุ่มค านั้นจะช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายของเนื้อความอย่างต่อเนื่อง 
  3) การเข้าใจประโยค หมายถึงการน าความหมายของกลุ่มค าแต่ละกลุ่มมาสัมพันธ์กันจนได้
ความหมายเป็นประโยค 
  4) การเข้าใจย่อหน้า ผู้ อ่านต้องเข้าใจข้อความในแต่ละย่อหน้า และสามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของย่อหน้าทุกย่อหน้าอันจะท าให้เข้าใจความส าคัญของเรื่องได้ทั้งหมด 
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 2.6 หลักพ้ืนฐานในการอ่าน 
  การอ่านที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นการอ่านหนังสือทั่วไปที่ สามารถใช้ได้กับงานเขียนทุก
ประเภทและทุกวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัว มีการก าหนดขั้นตอนการอ่าน
ไว้ดังนี้ 
   1) ขั้นวางเป้าหมาย ก่อนการอ่านหนังสือทุกครั้งผู้อ่านต้องก าหนดเป้าหมายใน การอ่านของ
ตนไว้ให้แน่นอน เมื่อทราบว่าตนจะอ่านหนังสือนั้นไปเพ่ือเป้าหมายใดก็ควรตั้งใจอ่านให้ดี เช่น หาก
ต้องการอ่านเพ่ือรู้รายละเอียด ก็ควรเก็บสาระของการอ่านให้ได้ 
  2) ขั้นส ารวจข้อมูล ผู้อ่านควรให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้แต่ง เวลาที่แต่ง เวลาที่จัดพิมพ์ จ านวน
ครั้งที่พิมพ์ โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ เพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับภูมิหลังของหนังสือเล่มนั้น ๆ เช่น หนังสือ
ที่จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 1 เวลาผ่านไป 5 ปี ยังไม่มียอดพิมพ์จ าหน่ายเพ่ิมเติม แสดงว่าย่อมได้รับความ
สนใจน้อยกว่าหนังสือที่จัดพิมพ์ในเวลา 1 เดือน แต่มีการพิมพ์เพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 2 หรือ 3 และใน
จ านวนเล่มที่พิมพ์แต่ละครั้งมากกว่า ดังนั้น หากจะเลือกใช้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันควรเลือกหนังสือ
ที่ยอดพิมพ์และครั้งที่พิมพ์มากกว่า หรือหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ย่อมน่าสนใจกว่า เพราะเนื้อหา
ย่อมทันสมัยมากกว่า 
  3) ขั้นสังเกตส่วนประกอบ ส่วนประกอบของหนังสือในที่นี้  เช่น ค าน า ช่วยท าให้รับรู้
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน สารบัญ ช่วยให้รับรู้เนื้อหาสาระที่ส าคัญของหนังสือเล่มนั้นอย่างรวดเร็ว 
หนังสือบางเล่มมีดรรชนีท้ายเล่ม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดของค าท่ีต้องการค้นว่าอยู่ที่หน้าใด
ของหนังสือ ส่วนภาคผนวกนั้น อาจมีหรือไม่มีก็ได้เพราะภาคผนวกจะรวบรวมสาระที่น่าสนใจและ
เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้นที่ควรทราบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีอภิธานศัพท์ ซึ่งจะรวมค าศัพท์ยาก ๆ 
ไว้ การพลิกดูจะท าให้เข้าใจความหมายของค าได้รวดเร็วและท าให้อ่านหนังสือเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วน
บรรณานุกรมในหนังสือต าราวิชาการ รายงาน ท าให้ผู้อ่านสามารถทราบแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ปรากฏในหนังสือเล่มนั้น และช่วยให้สามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  4) ขั้นอ่านอย่างมีสมาธิ เมื่อผ่านขั้นตอนต่าง ๆมาแล้ว ผู้อ่านก็ควรอ่านอย่างมีสมาธิจะช่วยให้
ได้ประโยชน์จากการอ่านมากข้ึน 
  5) ขั้นตั้งค าถามทบทวน ในขณะที่อ่าน ผู้อ่านควรทบทวนอยู่ตลอดเวลา โดยการตั้งค าถาม
ถามตัวเองว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม และค้นหาค าตอบให้ได้ จะเป็นการ
ตรวจสอบว่าการอ่านของเราประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 2.7 ประเภทของการอ่าน 
  การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง 
  1) การอ่านในใจ คือการแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ และ
น าความคิดความเข้าใจที่ได้นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ประเภทของการอ่านดังต่อไปนี้คือ 
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1.1) การอ่านจับใจความ 
   การอ่านจับใจความเป็นพ้ืนฐานของการอ่านในใจที่มุ่งคุณค่าทางสติปัญญา แบ่งการ
อ่านชนิดนี้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
   1.1.1) การอ่านจับใจความส่วนรวม เป็นการอ่านเพ่ือเข้าใจเนื้อหาส่วนรวม เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการอ่านอย่างรวดเร็ว 
   วิธีการอ่าน 
   1) สังเกตส่วนประกอบของงานเขียน เช่น ชื่อเรื่อง ค าน าวัตถุประสงค์ ของผู้เขียนว่า
เป็นงานเกี่ยวกับอะไร และเขียนเพื่ออะไร 
   2) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายงานเขียนว่าเขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด 
   3) จัดล าดับเนื้อหาใหม่ตามความส าคัญ 
   4) ใช้การตั้งค าถามกว้าง ๆ ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ในการด าเนินเรื่อง 
   1.1.2) การอ่านจับใจความส าคัญ ใจความส าคัญคือใจความหลักของเรื่องเป็นการ
อ่านที่ละเอียดมากขึ้น เพ่ือจับใจความส าคัญของงานเขียนแต่ละย่อหน้า 

วิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 
   1) อ่านวิเคราะห์ค าหรือประโยค โดยการตีความหมายของศัพท์ยากในข้อเขียน 
   2) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายงานเขียนว่าเขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด 
   3) วิเคราะห์น้ าเสียงว่าเป็นไปในท านองใด ประชดประชัน ล้อเลียน ฯลฯ 
   4) วิจารณ์เนื้อหาสาระของงานเขียน 

1.2) การอ่านตีความ คือ การอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาตีความหมายของค าและ
ข้อความทั้งหมด โดยพิจารณาถึงความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการจะ                  
สื่อความหมาย ซึ่งทั้งนี้ผู้อ่านจะสามารถตีความหมายของค าส านวนได้ถูกต้องหรือไม่นั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยเนื้อความแวดล้อมของข้อความนั้น ๆบางครั้งต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ปัจจุบันเป็น
เครือ่งช่วยตัดสินการอ่านตีความมีหลักเกณฑ์ในการอ่านดังนี้ 
การอ่านตีความอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ่านต้องพิจารณาความหมายโดยอาศัยบริบท น้ าเสียงของ
ผู้เขียน เจตคติ ภูมิหลังของเหตุการณ์ประกอบด้วย 

ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 
                   1) อ่านเรื่องให้ละเอียดโดยพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 
                   2) หาเหตุผลอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายถึงสิ่งใด 
                   3) ท าความเข้าใจกับถ้อยค าที่ได้จากการตีความ 
                   4) เรียบเรียงถ้อยค าให้มีความหมายชัดเจนและมีเหตุมีผลเป็นหลักส าคัญ 
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1.3) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านชนิดนี้เป็นการอ่านที่ค่อนข้างยาก เพราะต้อง
ใช้การหาเหตุผลมาใช้ในการวิจารณ์ 

ข้อควรปฏิบัติในการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ 
1) พิจารณาความหมายของข้อความที่อ่าน 
2) พิจารณาความต่อเนื่องของประโยคว่ามีเหตุผลสอดรับกันหรือไม่ 
3) พิจารณาความต่อเนื่องของใจความหลักและใจความรอง 
4) แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและความรู้สึก 
5) พิจารณาว่ามีความรู้เนื้อหา หรือมีความคิดแปลกใหม่น่าสนใจหรือไม่ 

1.4) การอ่านวิเคราะห์ การอ่านชนิดนี้เป็นการอ่านเพ่ือพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เป็นการ
แยกแยะท าความเข้าใจองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือแต่ละประเภท 

ข้อควรปฏิบัติในการอ่านวิเคราะห์ 
1) ศึกษารูปแบบของงานประพันธ์ว่าเป็นรูปแบบใด 
2) แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
3) แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4) พจิารณากลวิธีในการน าเสนอ 

การวิเคราะห์การอ่านจะต้องค านึงถึงรูปแบบ กลวิธีในการประพันธ์ เนื้อหาหรือเนื้อ
เรื่องและส านวนภาษา การอ่านวิเคราะห์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ดูรูปแบบงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย       
เรื่องสั้น บทความ บทละคร ฯลฯ 

2) แยกเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
3) พิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4) พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร 

1.5) การอ่านเพ่ือประเมินคุณค่า การอ่านวิธีนี้ หมายถึงการที่ผู้อ่านใช้อารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตัว ในการประเมินค่างานเขียนซึ่งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้าร่วมด้วย  
การประเมินคุณค่าที่ดีต้องปราศจากอารมณ์และในการประเมินคุณค่านั้นต้องประเมินตามลักษณะ
ของหนังสือด้วย เช่น ถ้าเป็นต ารา เอกสารทางวิชาการต้องประเมินในเรื่องความรู้  การใช้ภาษา ฯลฯ 
ถ้าเป็นหนังสือสารคดีหรือบทความ ควรประเมินความคิดเห็นของผู้เขียน หรือหนังสือพิมพ์ต้อง
ประเมินจากความน่าเชื่อถือของข่าว และอคติของผู้เขียน การอ่านประเมินค่า มีวิธีการอ่านดังนี้ 

1) พิจารณาความถูกต้องของภาษาจากเรื่องที่อ่าน ภาษาที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่แท้จริง ความถูกต้องของภาษามีหลายลักษณะ เช่น การใช้
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ค าผิดความหมาย การเรียงค าในประโยคผิด การไม่รู้จักเว้นวรรคตอน เป็นต้น นับเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญต่อการสื่อความหมาย 

2) พิจารณาความต่อเนื่องของประโยค ว่าเป็นข้อความที่ไปกันได้  ไม่ขัดแย้งกัน 
หรือข้อความที่ให้ความก้าวหน้าแก่กัน หากข้อความใดมีเนื้อหาสับสนวุ่นวาย ไม่เข้ากับหลักสามข้อนี้
ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรอ่าน 

3) พิจารณาความต่อเนื่องของความหมาย ความหมายที่ต่อเนื่องต้องมีแกนหลักใน
การเชื่อมโยงความหมาย เช่น การเขียนชีวประวัติ อาจใช้ช่วงเวลาของชีวิตเป็นแกนหลัก เป็นต้น 

4) เมื่ออ่านแล้วต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่อง
ที่อ่านดังตัวอย่าง เช่น“ประเทศหนึ่งๆต่างมีระบอบการปกครองแตกต่างกันออกไป ประเทศรัสเซียได้
ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม ไม่มีศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์ ถ้าข้าพเจ้าต้องมี
ชีวิตอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดใจมิใช่น้อย เพราะข้าพเจ้าถือว่า ทั้งสองสถาบันนี้คือ ศูนย์รวมจิตใจของทุก
คน”ข้อเท็จจริง - ประเทศหนึ่งๆต่างมีระบอบการปกครองของตนเองไม่เหมือนประเทศอ่ืน ประเทศ
รัสเซียมีการปกครองตามระบอบสังคมนิยม ไม่มีศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์ ความรู้สึก – ถ้าข้าพเจ้า
ต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดใจมิใช่น้อย 

5) พิจารณาดูความสัมพันธ์ของหลักการและตัวอย่าง ว่ามีความจริงเพียงไร                
สมเหตุผลหรือไม่ ก่อนที่จะเชื่อในเรื่องท่ีอ่านนั้น 

6) ประเมินข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก วิเคราะห์ความเป็นไปใน
ความคิดของผู้เขียน กับความคิดเห็นส่วนตัวของเรา ผลลัพธ์แห่งการประเมินนั้นจะเป็นความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเราหรือไม่ 

การอ่านทั้ง 5 ประเภทที่กล่าวมาเป็นการอ่านในใจซึ่งมีหลักฝึกฝนการอ่านในใจ
ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดเวลาในการอ่านหนังสือไว้แน่นอน เช่น ก าหนดไว้ว่าจะอ่าน 5 นาที  
เมื่อครบก าหนดเวลา ลองตรวจสอบดูว่าอ่านได้กี่หน้า แล้วทดลองจับเวลาในการอ่านครั้งต่อไป                   
แล้วตรวจสอบดูว่าจ านวนหน้าที่อ่านได้เพ่ิมจ านวนขึ้นหรือไม่ 

2) ฝึกการเคลื่อนไหวของสายตา ซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวของสายตาและการฝึก
ใช้สายตาให้อ่านได้รวดเร็วมีดังนี้ 

2.1) การจับตา หมายถึงการที่สายตาจับอยู่ที่ข้อความเป็นจุด ๆ ผู้ที่ อ่าน
ช านาญใน 1 บรรทัดจะจับตาน้อยครั้งและใช้เวลาน้อย 

2.2) ช่วงสายตา หมายถึงระยะห่างจากจุดที่จับตาจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง             
คนที่อ่านไม่ช านาญช่วงสายตาจะแคบจะจับตาแทบทุกตัวอักษร 



 
 

18 

2.3) การย้อนกลับ การกวาดสายตาย้อนกลับข้อความที่อ่านผ่านไปแล้วนั้น   
คนที่อ่านไม่ช านาญจะย้อนสายตากลับไปอ่านข้อความเดิม เพราะไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือไม่ ท าให้
เสียเวลา นักอ่านที่ดีต้องกวาดตาย้อนกลับในแต่ละบรรทัดน้อยครั้งที่สุด หรือแทบไม่มีเลย 

3) การเปลี่ยนบรรทัด ผู้ที่อ่านอย่างช านาญเมื่อเปลี่ยนบรรทัด ย่อมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและแม่นย าโดยไม่ต้องอาศัยการชี้ด้วยนิ้ว หรือการใช้ไม้บรรทัดวางค่ันเพื่อกันหลงบรรทัด 

4) ทดสอบความเข้าใจเมื่ออ่านจบโดยอาจทดสอบเป็นระยะ ๆ หรือทดสอบเมื่อ
อ่านจบเรื่องแล้วก็ได้ 

5) ศึกษาเรื่องความหมายของค าศัพท์อยู่เสมอ โดยอาศัยการค้นคว้า จดบันทึก จะ
ช่วยให้มีความรู้เรื่องวงศัพท์กว้างขวางและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6) หลีกเลี่ยงนิสัยการอ่านที่ไม่ดี ทั้งการท าปากขมุบขมิบ การใช้มือชี้ หรือการ
ย้อนกลับไปอ่านอย่างซ้ า ๆ 

7) ฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย ายิ่งขึ้น  

การอ่านออกเสียง 
2) การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านข้อความโดยการเปล่งเสียงออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้

ข้อความนั้น ๆ ด้วยการอ่านออกเสียงแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 
2.1) การอ่านออกเสียงปกติ เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติทั่วไป อ่านได้ทั้งบทร้อยแก้ว

และร้อยกรอง เช่น อ่านข่าว อ่านประกาศ อ่านตีบท อ่านสารคดี อ่านข้อความประกอบภาพนิ่ง หรือ
อ่านบทภาพยนตร์ ฯลฯ 

ข้อควรปฏิบัติในการอ่านออกเสียงตามปกติ 
1) ท าความเข้าใจกับเรื่องที่จะอ่านก่อนการอ่านจริง 
2) ออกเสียงชัดเจน ดังพอประมาณ มีลีลาจังหวะในการอ่านอย่างเหมาะสม 
3) แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง 
4) อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 

2.2) อ่านท านองเสนาะ การอ่านท านองเสนาะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองหรือวรรณคดี
ไทยให้ไพเราะน่าฟัง มุง่ให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง เกิดอารมณ์ จินตนาการ คล้อยตามบทร้อยกรองนั้น ๆ ด้วย 

หลักเกณฑ์ในการอ่านท านองเสนาะ 
                     1) ต้องรู้จักลักษณะค าประพันธ์ที่จะอ่านก่อนว่าบังคับฉันทลักษณ์อย่างไร 

2) อ่านให้ถูกท านอง 
3) ควรมีน้ าเสียงและลีลาในการอ่านท่ีดี 
4) ออกเสียงแต่ละค าถูกต้องชัดเจน (สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์, 2548) 
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การอ่าน มีความส าคัญต่อการใช้ในชีวิตประจ าวันท าให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาตัวเองในด้าน
ต่าง ๆ  ทั้งการศึกษา การท างาน การด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถน าข้อมูลจากการที่ได้รับจาก
การอ่านมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้มีศักยภาพได้ 

 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน 

3.1 ความหมายของการเขียน 
 การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์  
ต่าง ๆไปสู้ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด 
 การเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพ่ือสื่อ
ไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษา
ได้ยาวนาน 
 3.2 จุดประสงค์ในการเขียน 

จุดประสงค์ในการเขียนมีหลายประการตามความต้องการของผู้เขียนซึ่งจะเป็นตัวก าหนด
รูปแบบการเขียน จุดประสงค์ในการเขียนโดยทั่วไปมีผู้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ 
          กรมวิชาการ กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเขียนไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือเล่าเรื่อง บอกเรื่องราวต่าง ๆจากประสบการณ์ เช่น เล่าประวัติ เล่าเหตุการณ์                   
เล่าประสบการณ์ชีวิต เล่าเรื่องราวตามล าดับเหตุการณ์ บันทึกเหตุการณ์ บันทึกประจ าวัน 
  2) เพ่ือแสดงความคิดเห็นและแนะน า เช่น แสดงแนวคิดจากการอ่าน แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึก แสดงความคิดอย่างเสรีและเชิงสร้างสรรค์ แสดงความเห็นประกอบเหตุผล แนะน าตนเอง 
แนะน าบุคคล แนะน าสถานที่ 
  3) เพ่ืออธิบายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เช่น อธิบายเรื่องธรรมชาติ อธิบายเหตุผล อธิบาย
การแสดงหรือพฤติกรรมของบุคคล  อธิบายวิธีการ/การปฏิบัติ  อธิบายวิธีท าตามขั้นตอน 
  4) เพ่ือจดบันทึกการฟัง การดูและการอ่าน จากสื่อต่าง ๆ เช่น บันทึกความรู้ บันทึกการฟัง 
บันทึกการอ่านหนังสือ 
  5) เพ่ือการวิเคราะห์ เช่น แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ข่าว เขียนแสดง
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 
  6) เพื่อการวิจารณ์ เช่น วิจารณ์ตัวละคร/บทละคร/บทความ วิจารณ์เรื่องจากภาพ 
  7) เพ่ือสร้างจินตนาการและความบันเทิง เช่น นิทาน เรียงความเรื่องตามจินตนาการ 
บรรยายภาพ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทละคร บทสนทนา 
  8) เพ่ือการโฆษณา ชักจูงใจ เชิญชวน และประกาศแจ้งความ เช่น โฆษณาสินค้า โฆษณาหา
เสียง ค าอวยพร บัตรเชิญในโอกาสต่าง ๆ ประกาศของทางราชการ 
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  9) เพ่ือประโยชน์ในการเรียน เช่น เขียนสรุปความ เขียนย่อความ เขียนย่อเรื่อง เขียนสรุป
ความจากการฟังหรือการอ่าน 
  10) เพ่ือการใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น จดหมาย การกรอกแบบรายการต่าง ๆที่มาของ
กระบวนการเขียน (กรมวิชาการ, 2545: 45) 
 3.3 หลักการเขียน 

เนื่องจากหลักการเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพ่ือให้ เกิดความรู้ความ
ช านาญ และป้องกันความผิดพลาด ดังนั้น ผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องใช้หลักในการเขียน ดังต่อไปนี้ 

1) มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 2) มีความชัดเจน คือ ใช้ค าที่มีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค าส านวน เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 3) มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้
ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย 
 4) มีความประทับใจ โดยการใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจมี
ความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนติดตามให้อ่าน 
 5) มีความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตทั้งส านวนภาษาและลักษณะ
เนื้อหา อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน 
 6) มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และ
ทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน นอกจากหลักการเขียนที่จ าเป็นต่อการเขียนแล้ว สิ่งที่มีความจ าเป็น
อีกประการหนึ่งคือกระบวกการคิดกับกระบวนการเขียนที่จะต้องด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน 
เพ่ือที่จะท าให้สามารถเขียนได้ดียิ่งข้ึน (เสนีย์ วิลาวรรณ,2547) 

3.4 องค์ประกอบของการเขียน 
      ในการเขียนข้อเขียนประเภทใด ๆก็ตาม ทั้งบทความ ย่อความ เรียงความ จดหมาย ฯลฯ 
ผู้เขียนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1) ค า  เป็นองค์ประกอบล าดับแรกของการเขียน ผู้เขียนจะต้องมีความคิดที่จะน าค าต่าง ๆ 
มาเรียบเรียงและเขียนเพื่อให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเข้าใจตามท่ีผู้เขียนต้องการ ในการเขียนค าต่าง ๆ ผู้เขียน
ต้องพิจารณาค าที่จะใช้ในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ตามพจนานุกรม และภาษาที่นิยมใช้กัน 
การเขียน ตัวสะกด การันต์ให้ถูกต้อง จะช่วยให้งานเขียนของผู้เขียนเป็นที่นิยมของผู้อ่านโดยทั่วไป 
งานเขียนบางอย่างที่ผู้เขียนไม่ค านึงถึง การเขียนที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้อ่านเสื่อมศรัทธาและเบื่อหน่าย
ในงานเขียนนั้น ๆ ได ้
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 2) ประโยค เมื่อผู้เขียนให้ความสนใจและระมัดระวังในเรื่องการเขียนค าต่าง ๆ อย่างถูกต้องก็
จะช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องด้วย ทั้งนี้ เพราะประโยคประกอบด้วยค าหลายๆค ามารวมกันผู้เขียน
จึงต้องผูกประโยคให้ได้ จึงจะน าไปใช้ในการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้  
 3) ข้อความสั้นๆ เมื่อผู้เขียนสามารถผูกประโยคใช้ค าต่าง ๆแล้ว ในขั้นต่อไปคือเขียนข้อความ
สั้นๆ เพ่ือสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การเขียนข้อความสั้นๆ ได้โดยผู้เขียนล าดับประโยคหลายๆ
ประโยคเขา้ด้วยกัน เช่น ผู้ใหญ่ต้องท าตัวให้เป็นหลัก 
 4) ข้อความยาวๆ การเขียนข้อความยาวๆผู้เขียนจะต้องสามารถเขียนข้อความสั้นๆได้จึงจะ
สามารถน าข้อความสั้นๆหลายๆข้อความมารวมกันหรือสัมพันธ์กันเพ่ือให้เกิดข้อความยาวๆและ
ข้อความยาวๆจะเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการเขียนเรียงความ บทความหรือการเขียน
ประเภทอ่ืน ๆ ได้เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องท าอยู่เสมอบางครั้งก็เป็น
การอภิปรายในชั้นเรียนหลังจากการฟังบรรยายแล้ว บางครั้งก็มีการอภิปรายปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5) เนื้อหา เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะให้ผู้อ่านทราบ เนื้อหาจะต้องมีสาระเพ่ือ
ช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆเช่น ทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ ความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ใดด้านหนึ่งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมั่นใจ เช่น ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหาร ผู้อ่านที่มีรูปร่าง
อ้วนหรือผอมก็จะน าความรู้ที่ผู้เขียน เขียนมาไว้ศึกษา อาหารประเภทใดผู้ที่มีรูปร่างอ้วนไม่ควร
รับประทาน อาหารประเภทใดที่ท าให้คนรูปร่างผอมรับประทานแล้วจะอ้วน ผู้อ่านจะน าความรู้ที่ได้
นั้นมาใช้และปฏิบัติ เพ่ือให้มีรูปร่างดีได้มาตรฐาน มีสุขภาพและบุคลิกดี 
 6) ภาษา คือ ถ้อยค าหรือส านวนโวหารต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขต ภาษาที่ใช้จะต้องสละสลวยมี
ความละเอียดอ่อน มีความรอบคอบ และสุภาพและเป็นที่นิยมใช้กันคือ (1) ส านวนภาษา เช่น ขมิ้น
กับปูน   เขียนเสือให้วัวกลัว เกลือจิ้มเกลือ ตีวัวกระทบคราด (2) ส านวนเปรียบเทียบ เช่น เขาสง่า
งามอย่างเสาโทรเลข งามโอษฐ์ดังในไม้อ่อนขมเหมือนบอระเพ็ด ขาวเหมือนส าลี ด าเหมือนดินหม้อ 
 7) ความรู้สึกและแรงจูงใจ ในการเขียนผู้เขียนจะต้องใช้ความรู้สึกของตนว่าท าอย่างไรจึงจะ
ให้ข้อความที่เขียนนั้นจูงใจ ให้ผู้อ่านเข้าใจในความรู้สึกที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้น ๆ ออกมาใน
งานเขียน เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความคิด ความขัดแย้ง และคล้อยตามไปกับงานเขียนของผู้เขียนด้วย  
 3.5 เทคนิคและวิธีการสอนเขียน 
 เทคนิคและวิธีการสอนเขียน  ไว้ดังนี้ 
 1) เทคนิคการคัดลอก 
 2) เทคนิคการเติมค าให้สมบูรณ์ 
 3) เทคนิคการเปลี่ยนค าให้แตกต่างไปจากเดิม 
 4) เทคนิคการเขียนตามกรอบท่ีก าหนดให้ 
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 5) เทคนิคการเรียงความแบบชี้แนะ 
 6) เทคนิคการใช้ภาพประกอบการเขียน 
 7) เทคนิคการเขียนโดยใช้ข้อมูล จากแผนผัง  ตาราง  กราฟและแผนภูมิ 
 8) เทคนิคการพูดปากเปล่าเพ่ือเสริมการเขียน 
 9) เทคนิคการใช้บทสนทนาเพื่อเสริมการเขียน 
 10) เทคนิคการเขียนโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ (พิตรวัลย์  โกวิทวที, 2540) 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 4.1 ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

ค าว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” (Children with Special Needs) ได้มีผู้ ให้ความหมาย           
ไว้ดังนี้ 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีสภาพร่างกาย และสติปัญญาแตกต่างไปจากเด็กปกติ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็กปกติ  การให้
การศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้จึงควรมีลักษณะแตกต่างไปจากเด็กปกติ ในด้านเนื้อหา วิธีการสอน และการ
ประเมินผล เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กปัญญาเลิศหรือ                
เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความสามารถเฉพาะทาง เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษา เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้  
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม และเด็กที่มีความพิการซ้ าซ้อน (ผดุง อารยะวิญญู. 2542: 1–2) 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทางกายภาพ หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
สภาพปกติ ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้รุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือน
ต่อพัฒนาการของเด็กได้ (วารี ถิระจิตร. 2545: 3) 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์
สังคม จิตใจ รวมทั้งเด็กปัญญาเลิศด้วย (สมเกตุ อุทธโยธา. 2546: 36) 
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จนท าให้ไม่สามารถที่จะเรียนประสบ
ความส าเร็จได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากเด็กปกติทั่วไป  
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 4.2 สาเหตุของความพิการ 
 สาเหตุของความพิการที่ท าให้เด็กกลายเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เกิดจากสาเหตุส าคัญ                       
2 ประการ  
 1. สาเหตุจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ 

ทางกรรมพันธุ์ โรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างมีผลให้เกิดความพิการได้เช่น พ่อแม่บางรายมีอาการ                 
ไม่สมประกอบ เช่น ตาเหล่ลูกเกิดมามีโอกาสที่จะตาเหล่ได้สูงมากขึ้นเช่นกัน พ่อแม่เป็นโรคบางอย่างซึ่งสาเหตุ
ถ่ายทอดไปยังเด็ก ท าให้เด็กมามีตาที่ไม่สมประกอบ ไม่สามารถมองเห็นได้สาเหตุนี้อาจเกิดมาจากความปกติ
ของโคโมโซม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของยีนในร่างกายเด็กหรืออาจเกิดมาจากพันธุ์กรรมในลักษณะเด่น ลักษณะ
ด้อยตามกฎของพันธุกรรม หรือการที่เด็กทารกที่มีอาการหูหนวกของทารกที่มีความพิการสืบพันธุ์จากบิดาหรือ
มารดาหรือบรรพบุรุษ เช่น พ่อแม่หูหนวก ลูกอาจหูหนวกหรือหลานหูหนวก 

นอกจากนี้แล้วความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นแท่งสารพันธุกรรมในคนเราจะมี 46 แท่ง ในหนึ่ง
เซลล์ หากจ านวนโครโมโซมมากหรือน้อยไป มักจะก่อให้เกิดปัญหา เช่น ภาวะปัญญาอ่อนหรือแท้งบ่อย  ๆหรือ
เด็กมีความผิดปกติแต่ก าเนิด ความผิดปกติของโครโมโซม คือ กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)               
ที่เกิดจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 

ความผิดปกติของยีน เนื่องมาจากการเผาผลาญของสารประเภทต่างๆผิดปกติท าให้มีผลเสีย
บางอย่างเกิดขึ้นและไม่สามารถก าจัดออกจากร่างกายได้  จึงเป็นพิษต่อสมอง  ได้แก่ โรคพีเคยู (pku)  เด็กกลุ่ม
นี้จะมีสีผมและสีตาอ่อนคล้ายเด็กฝรั่ง  พ่อแม่หรือผู้ใกล้ชิด สามารถสังเกตได้เด็กกลุ่มนี้มีไม่มากนักแต่สามารถ
รับการวินิจฉัยได้ก่อนอายุ 6 สัปดาห์ เด็กกลุ่มนี้จะไม่มีภาวะเด็กปัญญาอ่อนรวมถึงโรคบางอย่างได้รับการ
ถ่ายทอดจากยีน เช่น โรคเลือดไหลไม่หยุด โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากมารดาหรือบิดาเป็นพาหะ  
 2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในระยะต่าง ๆ 
ดังนี้ ระยะก่อนคลอดหรือระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดหรือระยะพัฒนาการ 

ระยะก่อนคลอดหรือระยะตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมารดาแต่งงานหรือมีลูกคนแรกตอนที่มีอายุ
มาก หมายถึงมารดาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จึงท าให้อัตราเสี่ยงต่อการที่ลูกจะมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ค่อนข้างสูง ดังนั้นมารดาควรได้รับการตรวจน้ าคร่ าในระยะครรภ์ 3–4 เดือนเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาแก่ทารกได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการที่มารดาได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดจากมารดาท าแท้งแล้ว
ไม่ประสบความส าเร็จ มารดาได้รับสารพิษ มารดาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญวัยของทารก 
ความเครียดของมารดาในขณะตั้งครรภ์สามารถส่งผ่านถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ของทารกได้ และการติดเชื้อ
อย่างรุนแรง เช่น หัดเยอรมัน โรคซิฟิลิส จะท าให้ทารกเกิดภาวะความบกพร่องทางร่างกายได้ หรือเกิดจาก
ทารกมีพัฒนาการไม่เจริญเติบโตเป็นปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา 

ระยะคลอด โดยทั่วไปมารดาที่มีอายุครรภ์ใกล้ครบก าหนดคลอด แพทย์จะท าการตรวจครรภ์ก่อน
คลอดเพ่ือป้องกันการคลอดที่ผิดปกติ หากพบความผิดปกติแพทย์จะท าการผ่าตัดเอา   ทารกออกทางหน้าท้อง
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โดยปกติทารกจะคลอดออกมาในลักษณะเอาหัวออกมาก่อน หากแต่จะมีทารกบางคนที่คลอดออกมาโดยเอาเท้า
ออกมาก่อน จึงท าให้ทารกขาดออกซิเจนในขณะคลอดส่งผลท าให้เซลล์สมองบางส่วนตายได้ สาเหตุจากมารดา
คลอดลูกยาก เช่น ขณะคลอดทารกติดอยู่ในช่องคลอด ท าให้ทารกขาดออกซิเจน ท าให้เด็กไม่ร้องหลังคลอด
หรือมีอาการตัวเขียว หรือเกิดจากการใช้เครื่องมือช่วยคลอดของแพทย์ อาจท าให้สมองบางส่วนของทารกถูก
ท าลาย 

ระยะหลังคลอด ในระยะนี้สาเหตุส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเด็กโดยตรง เช่น เด็กเกิดอาการชัก
ในระยะ 48 ชั่วโมงหลังคลอดจะท าให้สมองของเด็กถูกท าลายได้ เด็กได้รับอุบัติเหตุตกจากที่สูง เด็ก
ได้รับสารพิษ เด็กติดเชื้ออย่างรุนแรง หรือเด็กขาดสารอาหารท าให้พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
ไม่เจริญเติบโตเป็นปกติ รวมถึงสภาพการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และ
สังคมของเด็กได้ (สมเกตุ อุทธโยธา. 2546:37-38) 

 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า สาเหตุของความพิการจะมี 2 สาเหตุ คือ พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์และ
สิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุที่เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมจะมี 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะก่อนคลอดหรือระยะตั้งครรภ์  
ระยะคลอดและระยะหลังคลอด เพราะฉะนั้นความพิการที่เกิดขึ้นสามารถที่จะป้องกันความพิการได้ โดยการ
เตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร 

4.3 การป้องกันความพิการ 
  การป้องกันมิให้เด็กมีความพิการนั้น สามารถท าได้ โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ด้านพันธุกรรม 

พ่อแม่ควรให้ความส าคัญในการตรวจร่างกายก่อนมีบุตร เมื่อตรวจพบว่าพ่อแม่มีการสืบทอดโรค
ต่างๆทางพันธุกรรมแล้วควรหาค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนมีบุตร และพ่อแม่ที่จะมีบุตรควรมีอายุที่
เหมาะสมกับการมีบุตรด้วย 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

   2.1 คู่สมรส ควรวางแผนครอบครัว เช่น ควรมีลูกในวัยระหว่าง 19-35ปี จ านวน 2-3 คนห่างกันคน
ละอย่างน้อย 2 ปี ควรพบแพทย์ เพ่ือตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งครรภ์ 

   2.2 เมื่อแม่มีการตั้งครรภ์ ก่อนคลอดควรไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจความสมบูรณ์ของเด็กที่อยู่ในครรภ์ 
รวมถึงตัวของแม่เองที่จะต้องตรวจสุขภาพร่างกายควรระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อเด็กในครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ซื้อยากินเอง ควรดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอว่ามีการติดเชื้อหรืออาการใดๆเกิดขึ้น
หรือไม่ที่ส่งผลต่อการคลอด 
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    2.3 ถ้าแม่ที่ตั้งครรภ์ เกิดโรคต่างๆหรือไม่สบาย ควรจะพาไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการพ่อแม่ควร
จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กให้มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากสิ่งใด เช่น สารเคมี ยาที่มีพิษ อุปกรณ์
ที่แหลมคม เป็นต้น 
    2.4 คลอดในสถานพยาบาล หรือกับแพทย์ผดุงครรภ์ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท า
คลอดไม่ถูกวิธี 

 2.5 เมื่อเด็กโตขึ้นแล้ว ควรดูแลในเรื่องการเล่นสิ่งต่างๆ เพราะเด็กอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งต่าง  ๆ
เช่น สารพิษตะกั่ว หรือสารปรอท 
    2.6 พึงระลึกว่าในการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ดังนั้นบิดา 
มารดาควรเลี้ยงดูลูกให้ เหมาะสมอย่างใกล้ชิดเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นและชักจูงให้ เด็กร่าเริงเเจ่มใส              
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ (สมเกตุ อุทธโยธา. 2546:39) 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการป้องกันมิให้เด็กมีความพิการนั้น สามารถป้องกันความพิการที่เกิดจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมได ้โดยพ่อแม่ควรให้ความส าคัญก่อนที่จะมีบุตรและควรมีการวางแผนครอบครัว  
 4.4 ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

การจ าแนกประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษขึ้นอยู่กับหน่วยงานและแนวคิดในการด าเนินงานของ
องค์กรนั้น ในประเทศไทย มีหน่วยงานที่จัดจ าแนกประเภทโดยยึดถือจากสภาพความพิการ คือ 

1. กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
    กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เพ่ือก าหนดประเภทความพิการและเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทตามข้อก าหนด ในพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
     1.1 คนพิการทางการมองเห็น 
     1.2 คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
     1.3 คนพิการทางการเคลื่อนไหว 
     1.4 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
     1.5 คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ส าหรับเด็กพิการที่ต้องการการศึกษาและ 1 
ประเภท ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 
    2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
    2.2 เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 
    2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
    2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
    2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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    2.6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
    2.7 เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 
    2.8 เด็กออทิสติค 
    2.9 เด็กพิการซ้อน 
    2.10 เด็กปัญญาเลิศ 
 จะเห็นได้ว่า แต่ละหน่วยงานได้มีการแบ่งประเภทของเด็กพิเศษไว้หลายลักษณะ ทั้งนี้ต่างก็มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษด้วยกันทั้งสิ้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ เด็กที่มีขาดความสามารถ
ทางการเรียนและเด็กที่มีความสามารถทางการเรียนซึ่งมีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ อย่างไรก็ดี ประเภท
ของเด็กพิเศษอาจแบ่งตามความต้องการทางการศึกษาเป็นเกณฑ์ เพ่ือความสะดวกในการจัดการศึกษาและการ
รับบริการ 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น(Children with Visual Impairments) หมายถึง เด็กสูญเสียการเห็น

ตั้งแต่ ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้เป็น  2 ประเภท 
 1. ตาบอด (Blindness) หมายถึง เด็กที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องใช้อักษรเบรลล์ หรือใช้วิธีการ
ฟังเทปหรือแผ่นเสียงในการเรียนการสอน หรือผลการตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ใน
ระดับ 6/60 หรือ 20/200 ลงมาจนตาบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุได้ระยะห่างน้อย
กว่า 6 เมตรหรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันในระยะ 60 เมตร หรือ 200 ฟุต) 
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา) 
 2. เห็นเลือนราง (Low Vision) หมายถึง เด็กที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านตัวอักษรตัวพิพม์
ที่ขยายใหญ่ได้ หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ
ระหว่าง 6/18 หรือ 20/70 ถึง 6/60 หรือ20/200 หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้   
1. มีผื่นหรือตุ่มบนหนังตาและขอบตา ตาอักเสบ หรือ ฝีกุ้งยิงบ่อยๆ  
2. อาการคันตาเรื้อรัง น้ าตาไหลอยู่เสมอ หรือมอีาการตาแดงบ่อยๆ 
3. กลอกกลิ้งลูกตาไปมาบ่อยๆ ตาด ามีลักษณะผิดปกติ ตาเอียง ตาเข หรือ ตาเหล่ 
4. สายตาสู้แสงสว่างไม่ได้มักขยี้ตาบ่อยๆ และ กะพริบตาบ่อย ๆ จนผิดสังเกต 
5. มักมองเห็นภาพซ้อน วิงเวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดในบางครั้ง 
6. เวลามองวัตถุระยะไกลๆต้องขยี้ตาหรือท าหน้ามุ่นขมวดคิ้วเวลาเดินต้องมองอย่าง

ระมัดระวัง หรือเดินช้าๆโดยกลัวจะสะดุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขวางหน้า 
7. ไม่มีความสนใจดูภาพที่ติดฝาผนัง หรือข้อความที่เขียนบนกระดานด าไม่ชอบท างานที่ต้อง

ใช้สายตา หยิบวางของผิดที่อยู่เสมอ 
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8. เวลาเขียนหนังสือมักจะเว้นบรรทัดไม่ถูก หรือเขียนไม่ตรงกับบรรทัดที่ตีไว้ 
9. อ่านหนังสือได้ระยะเวลาสั้น และ ใบหน้าบูดเบี้ยวเวลาอ่านหนังสือ 
10. ปิดตาหรือหลับตาข้าหนึ่ง เมื่อเวลาอ่านหนังสือหรือดูสิ่งอื่นๆ 
11. เวลาอ่านหนังสือมีพฤติกรรม ก้มและเงยตลอดเวลา 
12. เวลาอ่านหนังสือมักสับสน เมื่ออ่านตัวหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น อ ฮ บ ข 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(Children with Hearing Impairments) หมายถึง เด็กที่สูญเสีย 
การได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยถึงระดับหูหนวก อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. หูหนวก (Deaf) หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการ
ได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยมาตรฐานสากล คนหูหนวก คือ ผู้ที่มีการได้ยินที่ 90 
เดซิเบล ขึ้นไป 
 2. หูตึง (Hard of Hearing) หมายถึง เด็กที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่าน
การได้ยินไม่ว่าจะใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปจะใช้เครื่องช่วยฟัง และหากตรวจการได้ยิน
จะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล  

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถพิจารณาจากข้อต่อไปนี้ 
1. อายุประมาณ 3 เดือน เมื่อมีเสียงมากระตุ้นเด็กไม่กรอกตาหาเสียง 
2. อายุประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี เมื่อเรียกเบาๆ ไม่หันหาเสียง ไม่ตอบสนองต่อเสียง

เขย่าของเล่นหรือเสียงเคาะช้อนกับแก้ว 
3. อายุ 2 ปี ไม่สามารถชี้บอกตามค าสั่งได้ถ้าให้เด็กพูดตามเป็นค า ถ้าพูดเพียงครั้งเดียว

เด็กพูดตามไม่ได้ ไม่สามารถพูดตามเม่ือพูดเป็นพยางค ์ไม่สามารถพูดเป็นวลีสั้นๆ ได ้ 
4. ไม่ตอบสนองต่อเสียงแม้มีเสียงดังๆ มากระตุ้น เรียกไม่หัน  
5. มีประวัติเป็นหวัดบ่อยๆ มีหูอักเสบเรื้อรัง 
6. ไม่มีอาการตอบสนองเมื่อเรียกหรือเสียงปรบมือดังๆ ในระยะห่างประมาณ 3 – 6 ฟุต 
7. มักตะแคงหูฟังไม่พูด ชอบใช้ท่าทางในการสื่อความหมาย พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ 
8. พูดไม่ถูกหลักไวยากรณ์ พูดมีเสียงแปลก มักเปล่งเสียงสูง พูดด้วยเสียงต่ าหรือด้วยเสียง

ที่ดังเกินความจ าเป็นเวลาฟังมักจะมองปากของผู้พูดหรือจ้องหน้าผู้พูด 
9. ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดัง เสียงพูด เสียงดนตรีหรือมีบ้างบางครั้ง 
10. ไม่ชอบร้องเพลง ไม่ชอบฟังนิทาน แต่แสดงการตอบสนองอย่างสม่ าเสมอต่อเสียงดัง

ในระดับท่ีเด็กได้ยิน มักท าหน้าเด๋อเม่ือมีการพูดด้วย 
11. ซน ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ อาจมีปัญหาทางอารมณ์และสังคมร่วมด้วย 
12. ไม่ตอบค าถาม 
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เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ( Children with Intellectual Disabilities ) หมายถึง เด็ก           

ที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป เมื่อวัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต่ ากว่า
คนปกติ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า 
เช่น ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต
ในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลา
ว่างและการท างาน ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญา จะแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความ
บกพร่องของสติปัญญา  
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีลักษณะที่สังเกตได้ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ด้านค าศัพท์ในวงจ ากัด 

2. มีพัฒนาการช้า 
3. ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่อยู่รอบตัว 
4. เคลื่อนไหวช้า งุ่มง่าม  
5. มีช่วงความสนใจสั้น ไม่มีสมาธิในการเรียนและการท างาน 
6. ไม่เข้าใจบทเรียนต้องสอนซ้ าแล้วซ้ าอีก 
7. ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 
8. ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆช้า และในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 
9. มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ สับสนง่าย 
10. มักปฏิบัติตามค าสั่งไม่ค่อยได้ สรุปความไม่ค่อยได้ 
11. ชอบลอกเลียนแบบ ไม่ใช้ความคิดของตนเอง และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา 

ชอบท าอะไรซ้ า ๆ   
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ(Children with Physical Disabilities/Health 

Impairments) หมายถึง เด็กที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูก
และกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความล าบากในการเคลื่อนไหว
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงคนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ได้แก่            
ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้ 

1. ซีพี หรือ ซีรีบรัล พัลซี (Cerebral Palsy) หมายถึง การเป็นอัมพาตเนื่องจากระบบ
ประสาทสมองพิการ ซึ่งท าให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติ เช่น การเคลื่อนไหว การพูดการฟังผิดปกติ 
พัฒนาการล่าช้า ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กซีพีที่พบส่วนใหญ่มี 4 ประเภทคือ 
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ก. อัมพาตเกร็ง (Spastic) ของแขนขาหรือครึ่งซีก 
ข. อัมพาตของลีลาการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Athetoid) จะควบคุมการเคลื่อนไหวและ

บังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการไม่ได้ 
ค. อัมพาตสูญเสียการทรงตัว (Ataxic) การประสานงานของอวัยวะไม่ด ี
ง. อัมพาตตึงแข็ง (Rigid) การเคลื่อนไหวแข็ง ช้า ร่างกายมีอาการสั่น กระตุกอย่างบังคับไม่ได้ 

2. มัสคิวลาร์ ดิสโทรฟี (Muscular Dystrophy) เกิดจากสมองประสาทส่วนนั้น เสื่อม
สลายตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ กล้ามเนื้อและแขนขาจะค่อย ๆอ่อนก าลัง เด็กจะเดินหกล้มบ่อย เดิน
เขย่งปลายเท้า ขาไม่มีแรง ต้องใช้ท้าวโต๊ะหรือเก้าอ้ีเพ่ือลุกยืนขึ้น อาการอาจเลวลง ช้าหรือเร็วตาม
สภาพของเซลล์กล้ามเนื้อท่ีเสื่อมสมรรถภาพ ต่อมาจะเดินไม่ได้ นั่งไม่ได้ ท้ายสุดต้องนอนอยู่กับที่ จะมี
ความพิการซ้อนในระยะหลัง คือความจ าเลวลง สติปัญญาเสื่อม 

3. โรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ (Orthopedic) ที่พบบ่อยได้แก่ 
 ก. พิการแต่ก าเนิด เช่น เท้าแป (Club foot) กระดูกข้อสะโพกเคลื่อน อัมพาตครึ่งท่อน 

เนื่องจากกระดูกไขสันหลังส่วนล่างไม่ติด สไปนา เบฟฟิดา (Spina Bifida) ท าให้เกิดความพิการทาง
ไขสันหลังส่วนศีรษะนั้นๆ จึงสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ อาจมีน้ าคั่งใน
สมอง และกระดูกเท้าพิการ เช่น เท้าแป เด็กประเภทนี้จะยืนเดิน โดยการใช้กายอุปกรณ์เสริม 
 ข. พิการด้วยโรคติดเชื้อ (Infection) เช่น วัณโรคกระดูกหลังโกง กระดูกผุ เป็นแผลเรื้อรัง
มีหนอง เศษกระดูกผุ ท าให้กระดูกส่วนนั้นพิการ เช่น ขาสั้นเพราะการเจริญทางกระดูกขาหยุดชะงัก 
 ค. กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้ออักเสบ มีความพิการเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
หรือทันท่วงทีภายหลังได้รับบาดเจ็บ 

4. โปลิโอ (Poliomyelitis) อัมพาตชนิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มีก าลังในการเคลื่อนไหว ต่อมา
ท าให้มีอาการกล้ามเนื้อลีบเล็ก แต่ไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญา เพียงพิการแขนขายืนเดินไม่ได้ 
หรืออาจปรับสภาพให้ยืนได้ ด้วยกายอุปกรณ์เสริม 

5. แขนขาด้วนแต่ก าเนิด (Limb Deficiency) รวมทั้งเด็กที่เกิดมาด้วยลักษณะของอวัยวะที่มี
ความเจริญเติบโตผิดปกติ เช่น นิ้วมือติดกัน มีแต่แขนท่อนบนต่อกับนิ้วมือ ไม่มีข้อศอก ข้อมือ เป็นต้น 
เด็กท่ีแขนขาด้วนเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยอันตราย 

6. โรคกระดูกอ่อน (Oste0genesis Imperfeca) เด็กไม่เจริญเติบโตสมวัย ตัวเตี้ย มีลักษณะ
ข้อกระดูกผิดปกติ กระดูกยาวบิดเบี้ยวเห็นได้ชัดเจนจากกระดูกหน้าแข้ง 

7. โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นลักษณะอาการที่เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบสมองที่พบ
บ่อย ม ี3 ประเภท คือ 

  ก. ลมบ้าหมู ( Grand mal )เป็นชนิดรุนแรง เมื่อเป็นหมดสติและความรู้สึกในขณะชัก 
กล้ามเนื้อเกร็ง หรือแขนขากระตุก กัดฟัน กัดลิ้น อาจชักเป็นระยะสั้น หรือนานหลายนาที ครั้งเดียว
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หรือหลายครั้งติดต่อกัน ภายหลังการชักเด็กซึม อ่อนเพลีย หรือหลับ และจ าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างชักไม่ได้ 

  ข. พิทิต มอล( Petit mal ) เป็นอาการชักชั่วระยะเวลาสั้นๆ 5-10 วินาที พบมากในเด็กวัย
เรียน ขณะมีอาการ เด็กจะหยุดชักในท่าก่อนชัก นั่ งเฉย หลังจากนั้นก็จะเรียนหนังสือ หรือ                
ท ากิจกรรมต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

  ค. พาร์ เชียล คอมเพลกซ์ ( Partial complex )หรือ ไซโคมอเตอร์ (Psychomotor) หรือ                 
เทมปอรัลโลบ ( Temporal lobe ) เกิดอาการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ไม่กี่วินาที จนถึงหลาย ๆชั่วโมง ระหว่างมี
อาการอาจกัดริมฝีปาก ท าท่าทางบางอย่างคล้ายไม่ตั้งใจ ไม่รู้สึก ถูตามแขนขา เดิน บางคนอาจเกิดความ
โกรธหรือโมโห หลังชักอาจจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้และต้องการนอนพัก 

8. โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีอาการเรื้อรังของโรคปอด  (Asthma) เช่น หอบหืด                
วัณโรค ปอดบวม ที่มีอาการรุนแรงที่เป็นระยะยาวจนเกิดโรคแทรกซ้อน ปอดแฟบ 

9. โรคเบาหวานในเด็ก เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสได้อย่างปกติเพราะขาดอินซูลิน 
10. โรคข้ออักเสบรูมาตอย มีอาการปวดตามข้อเข่า ข้อศอก ข้อนิ้วมือ 
11. โรคศีรษะโต เนื่องจากน้ าคั่งในช่องสมอง ส่วนมากเป็นแต่ก าเนิด ถ้าได้รับการวินิจฉัย โรคเร็ว

และรับการรักษาอย่างถูกต้อง สภาพความพิการจะไม่รุนแรง เด็กสามารถปรับสภาพได้ แต่ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาจะมีอาการอัมพาตของแขนขา สติปัญญาบกพร่อง หรือมีอาการชักบ่อยๆ 

12. โรคหัวใจ (Cardiac Conditions) ส่วนมากเป็นตั้งแต่ก าเนิด เด็กจะตัวเล็ก เติบโตไม่สม
อายุ ซีดเซียว เหนื่อย หอบง่าย อ่อนเพลีย ไม่มีแข็งแรงตั้งแต่ก าเนิด ที่มีอาการมาก ปากเขียว เล็บมือ 
เล็บเท้าเขียว  
 13. โรคมะเร็ง (Cancer) ส่วนมากเป็นมะเร็งเม็ดโลหิต และเนื้องอกในดวงตา สมอง กระดูก 
และไต 
 14. บาดเจ็บแล้วเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia)  

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ สามารถสังเกตได้ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1. ล าตัวไม่ตรง เท้างุ้ม คด ผิดปกติ 
2. หลังโกง เดินไม่ได้ เดินไม่ตรง เดินล าบาก เดินโดยใช้ไม่ค้ า หรือสายรัดเท้า 
3. เท้าโตหรือเล็กกว่าปกติ กล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรง 
4. แสดงอาการเจ็บปวด ขณะเดินหรือออกก าลังกาย 
5. กระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อมีลักษณะผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองดูจากภายนอก 
6. มีท่าทางเหนื่อยง่าย ไม่กระฉับกระเฉง เฉื่อยชา  
7. มีท่าทางกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัด 
8. มีขนาดและส่วนสูงแตกต่างไปจากเด็กอ่ืนมาก 
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9. หน้าแดงบ่อย คล้ายคนขี้อาย สีแดงเรื่อๆ จะปรากฏที่แก้ม ริมฝีปาก และเล็บมือ 
10. เป็นหวัดบ่อยๆ หกล้มบ่อย 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( Children with Learning Disabilities) หรือ LD 
หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในในกระบวนการพ้ืนฐานทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดและ/หรือ ภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลท า
ให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน  การสะกด หรือการคิดค านวณ รวมทั้ง
สภาพความบกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป ซึ่งท าให้มี
ปัญหาในการอ่านและปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพ 
บกพร่อง ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความด้อย
โอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ  
 ลักษณะที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แสดงออกมีดังต่อไปนี้ 

1. แยกความแตกต่างของขนาดและรูปทรงไม่ได้จ าตัวเลขไม่ได้นับเลขไม่ได้ใช้เครื่องหมาย 
บวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้เมื่อเรียนแล้วค านวณผิด แม้จะใช้เครื่องหมายถูก มีปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ 

2. ปฏิบัติตามค าสั่งไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจค าสั่งไม่ตั้งใจฟังครูจ าสิ่งที่ครูพูดไม่ได้เล่าเรื่อง/ล าดับ
เหตุการณ์ไม่ได้ 

3. มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น อ่านข้ามบรรทัด อ่านไม่ออก อ่านไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ 
ความหมายของ สิ่งที่อ่าน เข้าใจค าศัพท์น้อยมาก 

4. มีปัญหาด้านการเขียน เช่น เขียนหนังสือไม่เป็นตัว จ าตัวอักษรไม่ได้ สะกดค าไม่ได้เขียน
บรรยายภาพไม่ได้เลย 

5. สับสนเรื่องเวลากะ ขนาดไม่ได้ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระยะทาง เรียงล าดับมากน้อยไม่ได้
เรียงล าดับเหตุการณ์ไม่ได้  สับสนเรื่องซ้าย-ขวา หรือบน-ล่าง มองเห็นภาพแต่บอกความแตกต่างของ
ภาพไม่ได้ 

6. จ าสิ่งที่เห็นไม่ได้ จ าสิ่งที่ได้ยินไม่ได้ และแยกเสียงไม่ได ้  
7. เคลื่อนไหวช้าผิดปกติ เดินงุ่มง่ามหกล้มบ่อย กระโดดสองเท้าพร้อมกันไม่ได้ มีปัญหาใน

การทรงตัวขณะเดิน 
8. หยิบจับสิ่งของไม่ค่อยได้จึงท าของหลุดมือบ่อย ซุ่มซ่ามเคลื่อนไหวเร็วอยู่ตลอดเวลา               

(เร็วผิดปกต)ิ 
9. อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ รับลูกบอลไม่ได้ ติดกระดุมไม่ได้  
10. เอาแต่ใจตนเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน  เพ่ือนไม่ชอบ ไม่อยากให้เข้ากลุ่ม 
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11. ช่วงความสนใจสั้นมาก (ไม่เกิน 1 นาที) แต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นประจ า ท างานสกปรกไม่
เป็นระเบียบ ชอบหลบหน้าไม่ค่อยมีเพ่ือน หวงของ ไม่แบ่งปัน ขาดความรับผิดชอบเลี่ยงงาน มัก
ท างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จ ส่งงานไม่ตรงเวลา 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (Children with Speech and Language 

Disorder) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตรา
ความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติ หรือเด็กที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจและหรือการใช้
ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของ
ภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา 

ความบกพร่องอาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
1. ความผิดปกติด้านการออกเสียง (Disorder of Articulation เช่น  

1.1 ออกเสียงเพ้ียนไปจากมาตรฐานของภาษาเดิม เช่น พูดเสียงขึ้นจมูกเนื่องจากอิทธิพล
ของภาษาถิ่น 

1.2 เพ่ิมหน่วยเสียงเข้าไปในค าโดยไม่จ าเป็น 
1.3 เอาเสียงหนึ่งมาแทนอีกเสียงหนึ่ง เช่น กวาด เป็น ฝาด 

2. ความผิดปกติด้านจังหวะเวลาการพูด (Disorders of Time) ได้แก ่การพูดรัว พูดติดอ่าง 
3. ความผิดปกติด้านเสียง (Voice Disorders) ได้แก ่

3.1 ระดับเสียง เช่น การพูดเสียงสูงเกินไป ต่ าเกินไป หรือพูดระดับเสียงเดียวกันหมด 
3.2 ความดัง เช่น พูดเสียงดังมาก หรือเบามากจนเกินไป 
3.3 คุณภาพของเสียง เช่น พูดเสียงแตกพร่า เสียงแหบ เสียงหอบ เสียงขึ้นจมูก เสียงแปร่ง 

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา แสดงออกมีลักษณะดังนี้  
1. พูดไม่ถูกตามล าดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา 
2. การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
3. อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป 
4. พูดตะกุกตะกัก พูดซ้ าๆพูดวกวนท าให้ผู้ฟังจับใจความไม่ได้ หรือใช้ค าที่ไม่จ าเป็นมาก

เกินไป พูดติดอ่าง 
 
5. เสียงบางส่วนของค าขาดหายไป เช่น “ความ” เป็น “ควม” “วิทยาลัย” เป็น “วิทลัย” 

“คลาย” เป็น “คาย” 
6. ออกเสียงของตัวอ่ืนแทนตัวที่ถูกต้อง เช่น “กิน” เป็น “จิน” “กวาด” เป็น “ฝาด” “ลา” 

เป็น “งา” “ฟัง” เป็น “พัง” 
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7. เพ่ิมเสียงที่ไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องลงไปด้วย เช่น “หกล้ม” เป็น “หก-กะ-ล้ม” “ส าคัญ” เป็น 
“ส า-มะ-คัน” และการพูดไม่ชัด 

เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 
เด็ กที่ มี ความบกพร่องทางพฤติ กรรม  อารมณ์  สั งคม ( Children with Behavioral 

Emotional and Social disorder)  หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติอย่างมาก และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผู้อ่ืน เป็นผลมาจากความขัดแย้งของเด็ก
กับสภาพแวดล้อม หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ซึ่งท าให้ไม่สามารถเรียนรู้ ขาดสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนหรือผู้เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน มีความเก็บกด
ทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกาย  และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่
ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม 

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ สังคม แสดงออกมีดังต่อไปนี้ 
1. การก้าวร้าว (Aggression) ความคับข้องใจ ก้าวร้าว จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นถูกขัดขวาง 

ท าให้เกิดความวิตกกังวล คับข้องใจ ตลอดจนการโกรธจนท าให้เกิดการอยากต่อสู้และแสดงการ
ก้าวร้าวออกมา เช่น ท าลายของ   

2. การถอยหนี (Regression) การข้องคับใจอาจท าให้เกิดพฤติกรรมถอยหนี เป็นการหัน
กลับไปแสดงพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ เช่น แกล้งพูดไม่ชัด ร้องไห้ เล่นแบบไร้ความหมาย 

3. การปล่อยตัว (Resignation) การปล่อยตัวเป็นลักษณะหนึ่งของปฏิกิริยาที่แสดงออกเมื่อ
เกิดความคับข้องใจ พฤติกรรมที่มีปัญหาในลักษณะนี้คล้ายกับการขาดแรงจูงใจ  เป็นพฤติกรรมที่
ต้องการหลบหนีจากการตกอยู่ในภาวะของความคับข้องใจ จะพบกับความยุ่งยากและจากการเรียนรู้ 

4. การฝันกลางวันและการฟุ้งซ่าน (Day Dreaming & Fantasy) การฝันกลางวันช่วยให้เด็ก
ได้คิดถึงสิ่งที่เขาต้องการโดยการคิดสร้างวิมานในอากาศ แม้จะเป็นเรื่องไม่จริงก็ตาม แต่ก็ช่วยให้เด็ก
เกิดความพอใจ โดยเฉพาะเด็กท่ีมีเวลาว่างมาก ๆ  

5. เกเร (Delinquency) เช่น ลักขโมย เกะกะระรานผู้ อ่ืน พูดจาหยาบคายท าตัวให้เด่น
ในทางผิด ๆ เช่น การต่อต้านกฎหรือข้อห้ามต่างๆ ของสังคม ขาดความเป็นระเบียบ ชอบหนีเรียน 
ประพฤติตนไปในทางเสียหาย เช่น เล่นการพนัน ติดยาเสพติด ตลอดจนการท าผิดกฎหมาย เป็นต้น 

6. การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ (Hyperactivity) หมายถึง การไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา              
โดยปราศจากจุดหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากครู เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ 
นอกจากนี้ยังมีความสนใจสั้น สนใจบทเรียนได้ไม่นาน ขาดสมาธิในการเรียน หันเหความสนใจไปสู่สิ่งอ่ืน 
ได้ง่าย   
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เด็กออทิสติค 
เด็กออทิสติค(Children with Autism) หมายถึง เด็กที่ความบกพร่องทางพัฒนาการด้าน

สังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการ
ท างานในหน้าที่บางส่วนของสมองที่ผิดปกติไป และความปกตินี้พบได้ก่อนวัย 30 เดือน 

ลักษณะของเด็กออทิสติค  แสดงออกมีดังต่อไปนี้ 
1. มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอ่ืน ไม่มีการแสดงออก

ทางสีหน้า กิริยาหรือท่าทาง เล่นกับเพ่ือนไม่เป็น ไม่สนใจที่จะท างานร่วมกับใคร  
2. มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกริยา

สื่อความหมาย ซึ่งมีความบกพร่องหลายระดับตั้งแต่ไม่สามารถพูดจาสื่อความหมายได้เลย มีการใช้
สรรพนามสลับที่ ระดับเสียงพูดอาจมีความผิดปกติ บางคนเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อย 

3. มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ ผิดปกติ เช่น เล่นมือ 
โบกมือไปมา หรือหมุนตัวไปรอบๆ เดินเขย่งปลายเท้า ท่าทางเดินงุ่มง่าม ยึดติดไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวัย บางคนร้องไห้หรือหัวเราะโดยไม่มีเหตุผล 
บางคนมีอาการก้าวร้าวรุนแรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

4. มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสั มผัส การใช้ประสาทสัมผัสทั้ งห้าคือ            
การรับรู้ทางการเห็น การตอบสนองต่อการฟัง การสัมผัส การรับกลิ่นและรสมีความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสียวผิดปกติ รับเสียงบางเสียงไม่ได้ ด้านการ
สัมผัสกลิ่นและรส บางคนตอบสนองช้าหรือไวหรือแปลกกว่าปกติ เช่น ดมของเล่น 

5. มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์ การใช้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กมีความบกพร่อง               
บางคนเคลื่อนไหวงุ่มง่ามผิดปกติ ไม่คล่องแคล่ว ท่าทางเดินหรือวิ่งแปลกๆ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กใน
การหยิบจับไม่ประสานกัน 

6. มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติหรือประยุกต์
วิธีการจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุการณ์ได้ เข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ยาก ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียน  

7. มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกง่าย 
เด็กพิการซ้อน 
เด็กพิการซ้อน (Children with Multiple Disabilities) หมายถึง เด็กที่มีสภาพความ

บกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาที่สูญเสียการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินและการเห็น เป็นต้น 
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ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องซ้อน แสดงออกมีดังต่อไปนี้ 
 เด็กที่มีความบกพร่องซ้อนจ านวนมากมีระดับความบกพร่องอยู่ในขั้นรุนแรง  ซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. มีปัญหาในการช่วยตัวเอง เด็กที่มีความบกพร่องในขั้นรุนแรงมักมีปัญหาในการช่วยตัวเอง 
กล่าวคือไม่สามารถช่วยตัวเองในชีวิตประจ าวันได้หรือช่วยได้แต่ไม่ดี เช่น การแต่งตัว การรับประทาน
อาหาร การขับถ่ายอย่างถูกต้อง การควบคุมปัสสาวะ เป็นต้น  

2. การสื่อสาร เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของเด็กที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรง 
กล่าวคือ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ เช่น ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้            
ไม่เข้าใจเมื่อผู้อื่นต้องกรสื่อสารด้วย ไม่สามารถใช้ท่าทางประกอบความพยายามในการสื่อสาร  

3. มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เด็กบางคนไม่สามารถเดินหรือวิ่งได้ด้วยตนเอง หลายคนมี
ปัญหาในการใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเมื่ออายุยังน้อยแล้ว 
เด็กเหล่านี้อาจจ าเป็นต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิต 

4. มีปัญหาทางพฤติกรรม พฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ไร้ความหมายและ
เป็นพฤติกรรมซ้ าๆในลักษณะเดิม เช่น การโยกตัวไปมา การกางนิ้วมือแล้วเคลื่อนที่ไปมาใกล้ๆใบหน้า            
การบิดตัวไปมา เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมในการกระตุ้นตนเอง เช่น การกัดฟัน การลูบไล้ตาม
ร่างกายตนเอง บางคนมีพฤติกรรมในการท าร้ายตนเอง เช่น การโขกศีรษะตนเอง การดึงผมตนเอง 
การชกต่อย ข่วนหรือกัดตนเอง เป็นต้น 

5. มีปัญหาทางสังคม เด็กมีมีปัญหาในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน บางคนอาจไม่แสดง
ปฏิกิริยาใดๆ ต่อสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เป็น
อันตราย ไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งใด (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์. 2558:11 -32) 

ในเด็กที่มีความบกพร่องซ้อน 1 คน ไม่ได้หมายความว่าจะมีลักษณะทุกข้อที่กล่าวข้างต้นบาง
คนอาจมีเพียง 2-3 ลักษณะ ซึ่งข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรง 
 จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ นั้น อาจสรุปได้
ว่า เด็กแต่ละประเภทนั้น มีลักษณะของความบกพร่องที่แตกต่างกัน โดยมีสภาพความพิการที่เป็น
ข้อจ ากัดท าให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้เหมือนเด็กปกติทั่วไป การที่จะจัดบริการช่วยเหลือหากได้รู้
ถึงลักษณะของเด็กพิเศษแล้ว ก็ย่อมท าให้ทราบว่าเด็กนั้น เป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมวางแผน
ช่วยเหลือได้ถูกต้องมากขึ้น 
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4.5 ความต้องการพื้นฐานและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละประเภท 
ความต้องพ้ืนฐานทั่วไป 

 ในการศึกษาความต้องการพ้ืนฐานนั้นตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) นั้น สามารถอธิบาย
ได้ว่าความต้องกานแบ่งออกเป็น 5 ชนิดซึ่งเรียงเป็นล าดับขั้นแต่ละขั้นนั้นเรียงจากความต้องการจาก
ขั้นต่ าหรือข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นสูงสุดนั้น เริ่มจากความต้องการต่างๆ ดังนี้  
(สุรางค์ โค้วตระกูล. 2541: 160-162) 
 ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพ้ืนฐานของ
ร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและการพักผ่อน เป็นต้น ความต้องการ
เหล่านี้เป็นความต้องการที่จ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอจะ
ขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความต้องการ 
 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มกัน  ความต้องการประเภทนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความต้องการ
ที่จะมีงานท าเป็นหลักแหล่ง  ก็เป็นความต้องการเพ่ือสวัสดิภาพของผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง 
 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ (Love and Belonging Needs) มนุษย์ทุกคนมี
ความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน  และต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่  ทราบว่า
ทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิกคนที่รู้สึกว่าเหงาไม่มีเพ่ือน  มีชีวิตไม่สมบูรณ์  เป็นผู้ที่จะต้องซ่อมความต้องการ
ประเภทนี้  คนที่รู้สึกว่าตนเป็นที่รักและยอมรับของหมู่จะเป็นผู้ที่สมปรารถนาในความต้องการความรักและเป็น
ส่วนหนึ่งของหมู่ 
 ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการประเภทนี้ประกอบด้วย
ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ  มีความสามารถต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า
และมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการนี้จะเป็นผู้ที่มี
ความมั่นใจในตนเอง  เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงข้ามกับผู้ที่ขาดความต้องการประเภทนี้  จะรู้สึกว่าตนไม่
มีความสามารถและมีปมด้อย  มองโลกในแง่ร้าย 
 ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพของตน (Need for 
Self Actualization) เป็นความต้องการที่จะรู้จักตนเองที่แท้จริง ยอมรับทั้งส่วนดีส่วนเสียของตน ที่ส าคัญคือ 
การมีสติที่จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในป้องกันตนในการปรับตัวและพยายามที่จะเลิกใช้เปิดโอกาสให้ตนเอง
เผชิญกับความจริงของชีวิต มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนของตน 
เพราะมีน้อยคนที่จะได้ขั้นนี้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความต้องการพ้ืนฐาน 4 ประเภทแรก  จ าเป็นส าหรับความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพของตน การช่วยนักเรียนให้สมปรารถนาในความต้องการทั้ง 4 ประเภท 
ตามล าดับขั้น คือความต้องการทางสรีระ ความต้องการความปลอดภัย  ความต้องการความรักและเป็นส่วน
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ความต้องการทางสรีระ Physiological  Needs 

หนึ่งของหมู่ และความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น จึงเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของหลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะของนักจิตวิทยา  

ภาพที่ 2.1 ความต้องการพ้ืนฐานตามทฤษฏีของมาสโลว์ (Maslow) 

 
 
                                                       ต้องการ 
                                                  รู้จักตนเองอย่าง 
                                               แท้จริงและพัฒนาตน 
                                                    อย่างเต็มที่ตาม 
                                                    ศักยภาพของตน 
                                          Need for Self actualization 
 
                                      ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า  
                                                  Esteem Needs 
 
                                 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ 
                                            Love and Belonging Needs 
 
                            ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ  

Safety Needs 
 

 
 
แหล่งที่มา :  Maslow’s Hierarchy  of  Needs (สุรางค์ โค้วตระกูล :จิตวิทยาการศึกษา:160) 
 

ความต้องการพื้นฐานของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนี้ก็เป็นมนุษย์เฉกเช่นกับเด็กปกติอ่ืน ๆ ซึ่งย่อมต้องมีความต้องการ          

ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นความต้องการพ้ืนฐานที่เด็กควรจะได้รับ ก็ควรจะเป็นความต้องการที่นอกจากจะสนอง
ตองต่อความต้องการทางด้านปัจจัยสี่แล้ว ยังต้องการการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ อาจกล่าวได้ว่า ความต้องการที่ส าคัญที่สุด คือความรู้ สึกว่าตนเป็นคนมีค่า                        
มีความหมาย แต่ความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะส าเร็จสมหวังตามขีดขั้นแห่งความต้องการ
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เพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับสังคมรอบตัวของเด็กนั้นว่า จะยอมรับและให้โอกาสแก่เด็กได้แสดงความสามารถที่จะ
ปีนบันไดให้ถึงความต้องการแต่ละขีดขั้นเพียงใด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532:23) ทั้งนี้ แม้ว่า
เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได้ทุกคน แต่ก็ควรได้รับโอกาสในการ
ส่งเสริมการพัฒนาความต้องการให้ไปให้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
ในการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานดังได้กล่าวมาแล้วนั้น การค านึงถึงการตอบสนอง

หรือการพิจารณาความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้
สามารถจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้ตรงกับความต้องการและประสบผลส าเร็จ 

1. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
เนื่องจากสภาพความบกพร่องของเด็กประเภทนี้ ท าให้เด็กขาดทักษะในการที่จะด ารงชีวิต

ได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนที่เด็กไม่สามารถอ่านหนังสือด้วยสายตาเหมือน
เด็กปกติ และการเคลื่อนที่ไปตามที่ต่าง ๆนั้นนับเป็นสภาพที่เป็นอุปสรรคของเด็กประเภทนี้มาก 
ดังนั้น อาจแบ่งความต้องการพิเศษของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นได้ ดังนี้ 

1.1 วัสดุอุปกรณ์ 
1.1.1 แว่นตาที่เหมาะกับสายตา                                                   
1.1.2 เครื่องอ่านหนังสือ 
1.1.3 แผ่นและดินสอส าหรับเขียน (Slate and Stylus) หรือเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ 
1.1.4 เครื่องมือเรขาคณิต                                                             
1.1.5 กระดาษกราฟ 
1.1.6 ลูกคิดส าหรับใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                       
1.1.7 เครือ่งบันทึกเสียง 
1.1.8 ไม้เท้า เพ่ือช่วยในการเดินทางได้อย่างอิสระ 

1.2 บริการพิเศษ 
1.2.1 บริการฝึกสอนความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว( Orientation 

and Mobility) เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสัมผัสที่เหลือให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 
 

  1.2.2 การสอนอักษรเบรลล์ ส าหรับเด็กที่ตาบอดและ การใช้อักษรตัวใหญ่ ส าหรับ
เด็กท่ีเห็นเลือนราง 

 1.2.3 การสอนซ่อมเสริม  
 1.2.4 บริการทางการแพทย์ เช่น การศัลยกรรมเพ่ือแก้ไขสภาพความพิการของ

ดวงตา หรือการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์  
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2. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

เด็กประเภทนี้จะมีปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารด้วยค าพูดเหมือนเด็ก
ปกติได้ มักมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน  

2.1 วัสดุอุปกรณ์ 
 2.1.1 เครื่องช่วยฟัง เครื่องขยายเสียงระบบลูป       
 2.1.2 เครื่องสอนพูดระบบ F.M.                                                      

                  2.1.3 กระดานสื่อสาร บัตรภาพ / บัตรค า 
2.2 บริการพิเศษ 

                 2.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ 
                2.2.2 บริการล่ามภาษามือ และบริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือไทย 
                 2.2.3 บริการตรวจวัดการได้ยินจากโสตแพทย์  
                2.2.4 บริการแก้ไขการพูดและการสื่อสาร ได้แก่บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูด  
 3. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  

เด็กมักจะพ่ึงพาผู้อ่ืนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีช่วงความสนใจสั้น ลืมง่าย หันเห ความ
สนใจได้ง่าย ชอบเสียงเพลงและการแสดงออก มีปัญหาการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม มักมีโรค
ประจ าตัวร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจ ตลอดจนมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง ความต้องการพิเศษ คือ 
 3.1วัสดุอุปกรณ์ 
                   3.1.1 อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารในรายที่มีความบกพร่องรุนแรง    
                   3.1.2 กระดานสื่อสาร บัตรภาพ / บัตรค า 
                   3.1.3 อุปกรณ์การเขียนขนาดใหญ่                                                    

3.2 บริการพิเศษ 
                   3.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ และการสอนทวนซ้ า                     
                   3.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก 
                   3.2.3 บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยนักแก้ไขการพูด และโดยครู 
                   3.3.4 การปรับพฤติกรรมโดยนักจิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจากแพทย์ 

4. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
เด็กประเภทนี้จะพบปัญหาด้านแรงจูงใจและพัฒนาการทางอารมณ์สังคม เด็กที่มีโรค

ประจ าตัวมักถูกเพื่อนล้อเลียน การเขียนและการพูดเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากยากต่อการที่ผู้อ่ืนที่จะ
เข้าใจ บางประเภทจะมีปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย  
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4.1วัสดุอุปกรณ์ 
4.1.1 เก้าอ้ีรถเข็น รถลาก หรือรถเข็น                  
4.1.2 เก้าอ้ีดัดแปลง ที่ยืนมีล้อ (Prone Stander) 
4.1.3 เครื่องช่วยเดินเช่นไม้เท้า ไม้ค้ ายัน                                    

                 4.1.4 เบาะนั่งแบบสูบลม                                                                       
   4.1.5 แก้วน้ าแบบมีหูจับสองหู จานขอบสูง และจานติดช้อน ช้อนและส้อมดัดแปลง   
                 4.1.6 อุปกรณ์ท่ีช่วยในการเอ้ือมจับสิ่งของ (Pick Up Reacher)       
                 4.1.7 ลูกบอลควบคุมท่ีใช้งานแทนเมาส์(Mouse) จอภาพแบบสัมผัส 
                 4.1.8 โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูง-ต่ า ปรับระนาบเอียงได้ 
                 4.1.9 อุปกรณ์การเขียนขนาดใหญ่พิเศษ                                             
   4.1.10 อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร กระดานสื่อสาร 

4.2 บริการพิเศษ 
                    4.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ                                                              

4.2.2 บริการกายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
4.2.3 บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยนักแก้ไขการพูดและโดยครู 
4.2.4 บริการพยาบาล เช่น บริการท าแผลกดทับและแผลเปิดติดเชื้อ,และสวนปัสสาวะ 

5. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
เด็กจะมีปัญหาในการท าตามค าสั่ง อ่านค าโดยสลับตัวอักษร ปัญหาด้านการขาดความ

เชื่อมั่นในตนเอง เด็กมักจะเขียนตัวหนังสือติดกันโดยไม่แยกเป็นค าและประโยค  เขียนตัวหนังสือตก
หล่น มีค าผิดมาก ท าเลขไม่ได้ ปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา ความต้องการพิเศษ คือ 

5.1วัสดุอุปกรณ์ 
5.1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการอ่าน        
5.1.2 ปากกาเน้นข้อความ 

 5.1.3 กรอบส าหรับเขียนข้อความต่างๆ    
  5.1.4 อุปกรณก์ารเขียนขนาดใหญ่ 

5.2 บริการพิเศษ 
5.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ 
5.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและบริการกิจกรรมบ าบัด 
5.2.3 การช่วยเหลือด้านการปรับพฤติกรรม 
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6. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีปัญหาทางการพูดและภาษา 
เนื่องจากภาษาที่ผิดปกติจากการใช้รูปแบบหรือความหมายของภาษาไม่เหมาะสม เด็ก

อาจมีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน เด็กที่พูดไม่ชัดหรือพูดติดอ่างเหล่านี้มักจะอายเมื่อถูกเพ่ือน
ล้อเลียนการพูดของตน ส่งผลให้ไม่อยากพูดหรือมองตัวเองในแง่ลบ มักมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย  

6.1วัสดุอุปกรณ์ 
                   6.1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการสื่อสาร                              
                   6.1.2 กระดานสื่อสาร บัตรภาพ/บัตรค า 
                   6.1.3 อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร:โอภาและโปรแกรมปราศรัย              
                   6.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเดาค าศัพท์และการเขียน 

6.2 บริการพิเศษ 
6.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ  

                 6.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด 
                 6.2.3 บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดและฝึกทักษะการสื่อสาร  
                 6.2.4 การปรับพฤติกรรมโดยนักจิตวิทยา 

7. ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์/สังคม 
เด็กจะมีการปรับตัวทางสังคมไม่ถูกต้อง เช่นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

เด็กบางคนอาจไม่กล้าพูดกล้าแสดงในชั้นเรียน  บางคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองอย่างเห็น                            
ได้ชัดบางคนเป็นคนเจ้าอารมณ์ เด็กเหล่านี้ขาดทักษะที่จ าเป็นในการติดต่อกับผู้อ่ืน ก้าวร้าว ไม่มีวุฒิ
ภาวะ หรือไม่ก็แสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสม มีทัศนคติที่ไม่ดีกับตนเอง 

7.1วัสดุอุปกรณ์ 
                  7.1.1 เครื่องดนตรีที่เสริมสร้างกิจกรรมนันทนาการ   
                  7.1.2 สื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

7.2 บริการพิเศษ 
                  7.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ 
                  7.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด 
                  7.2.3 การฝึก ทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันและทักษะทางสังคม 
                  7.2.4 การใช้ดนตรีบ าบัดและศิลปะบ าบัด 
                     7.2.5 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการปรับพฤติกรรม 

8. ความต้องการพิเศษของเด็กออทิสติค 
ลักษณะที่ เด่นชัดของปัญหาเด็ก คือ การขาดทักษะทางสังคม เล่นกับใครไม่ เป็น            

มีความผิดปกติในการเปล่งเสียง แสดงพฤติกรรมซ้ าซากอย่างเด่นชัด หมกมุ่น ขาดจินตนาการ  
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8.1วัสดุอุปกรณ์ 
                  8.1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอ่านและเขียน             
                 8.1.2 จอภาพแบบสัมผัส 
                 8.1.3 อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร:โอภา และโปรแกรมปราศรัย         
                 8.1.4 บัตรภาพ/บัตรค า กระดานสื่อสาร 
                   8.1.5 อุปกรณ์การเขียนขนาดพิเศษ                                                        
                8.2 บริการพิเศษ 
                  8.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ 
                  8.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด 
                  8.2.3 บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูด 
                  8.2.4 การฝึกทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันและทักษะทางสังคม 
                  8.2.5 บริการดนตรีบ าบัดและศิลปะบ าบัด 
                      8.2.6 การปรับพฤติกรรม 

9. ความต้องการพิเศษของเด็กพิการซ้อน 
เนื่องจากเด็กมีความบกพร่องหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง การสื่อ

ความหมาย การเคลื่อนไหว ตลอดจนท าให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ตามมา บางคนมี
พฤติกรรมในการท าร้ายตนเอง 

9.1 วัสดุอุปกรณ์ 
9.1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้     
9.1.2 สื่อการเรียนรู้ 
9.1.3 อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสาร                                              

9.2 บริการพิเศษ 
9.2.1 บริการสอนเสริมวิชาการ 

                  9.2.2 บริการกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด 
9.2.3 การฝึกทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันและทักษะทางสังคม 
9.2.4 บริการพี่เลี้ยงและบริการผู้ช่วยเหลือ 
9.2.5 บริการดนตรีบ าบัดและศิลปะบ าบัด 
9.2.6 การปรับพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยา (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์. 2558: 43-58) 
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 เด็กที่มีความต้องการพิเศษย่อมมีความต้องการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป นอกจากเด็ก
ควรได้รับการสนองตอบต่อความต้องการทางด้านปัจจัยสี่แล้ว ยังต้องการการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
นับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งความต้องการที่ส าคัญที่สุด คือความรู้สึกว่าตน
เป็นคนมีค่า มีความหมาย แต่ความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะส าเร็จสมหวังตามขีดขั้น
แห่งความต้องการเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับสังคมรอบตัวของเด็กนั้นว่า จะยอมรับและให้โอกาสแก่เด็กได้
แสดงความสามารถที่จะปีนบันไดให้ถึงความต้องการแต่ละขีดขั้นเพียงใด 
 ในส่วนของความต้องการพิเศษนั้น การให้การสนองตอบนั้นควรพิจารณาจากสภาพความ
พิการที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่าง ๆ ของเด็กแต่ละประเภท ซึ่งความต้องการพิเศษของเด็กจะมีทั้ง
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน จึงควรที่ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาส่งเสริมความต้องการพิเศษนี้ประกอบ
กันกับแผนในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มก็จะท าให้เกิดความครอบคลุมในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดการสอนค าพื้นฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 

ชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพื้นฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ มีดังนี้ 

5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการสอน 
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเขียนพยัญชนะไทยที่มีต่อ

ความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดการสอน  
เรื่อง การเขียนพยัญชนะไทย ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 มีประสิทธิภาพของ
ชัดการสอนร้อยละ 84.84/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 (2) นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
หลังจากได้รับการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเขียนพยัญชนะไทย มีความสามารถในการเขียนอยู่ในระดับดี
และสูงขึ้น 

5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 
จันทรา เทพชุมพล (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้

หนังสือประกอบการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง การประสมสระเดี่ยว ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า หนังสือ
ประกอบการเรียนรู้ทั้ง 14 เล่ม มีค่าดรรชนีความเหมาะสมตามวิธีการแบบลิเคอร์ท คือมีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป วึ่งจัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและแบบฝึกการอ่าน เรื่องการประสมสระ
เดี่ยว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวมมีค่าประสิทธิภาพ80.61/80.06 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสือประกอบการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่องการ
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ประสมสระเดี่ยว โดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ เรื่อง การประสมสระเดี่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

พะนอ ทองศรีพงษ์ (2550) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนเรียน 

ล าดวน ศรีพรหมมาศ (2553) ได้ศึกษาการใช้สมุดภาพค าหมวดหมู่เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ค าภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกรณีศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้สมุดภาพค าหมวดหมู่เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านค าภาษาไทย มีทักษะการอ่านค าภาษาไทยสูงขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 93.67  

วริษฐา อภิญดา (2551) ได้ศึกษาพัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่ม
ใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นักเรียนเรียนช้า (Slow Learners) หลังจากใช้
หนังสือเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการใช้อ่านค าของนักเรียนแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมในการอ่านค าอยู่ในระดับ
คุณภาพดี และมีพัฒนาการในด้านการอ่านค าหลังจากใช้หนังสือเล่มใหญ่สูงกว่าก่อนใช้หนังสือเล่มใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญ   

ศิริพร ธรรมสถิตวงศ์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/2 โดยใช้แบบทดสอบการอ่านสะกดค าที่ประสมสระต่างๆ ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ในขั้นแรกคือก่อนเรียน 
นักเรียนสามารถอ่านค าที่ก าหนดให้ได้อยู่ในเกณฑ์ 49.44,45.00, 48.88 คิดเป็นร้อยละ 47.77 ผลคือยัง
ต้องมีการปรับปรุง ดังนั้นครูจึงใช้แนวการสอนและเทคนิคต่างๆในการที่จะให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ทักษะด้านการอ่านสะกดค าและได้ให้เพ่ือนๆในห้องได้มีส่วนร่วมในการแนะน าหลัก และวิธีการอ่านสะกด
ค า หลังจากนั้นครูได้ใช้ชุดแบบทดสอบชุดเดิมให้นักเรียนได้ฝึกทดลองอ่านสะกดค าอีกครั้ง ผลปรากฏว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสะกดค าโดยคิดเป็นร้อยละ 76.66 ,79.44,75.55 แสดงว่านักเรียนมี
พัฒนาการทักษะในด้านการอ่านดีขึ้น 

สุภิต มูลเมือง (2550) ได้ศึกษาการสร้างหนังสือเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านค า :
กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
สวนดอก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า (1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เรียนได้  ที่ ได้รับการสอนโดยหนั งสือเล่มใหญ่  มีความสามารถในการอ่านค าอยู่ ในระดับดี                       
(2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้สามารถอ่านค าหลังจากการใช้หนังสือเล่ม
ใหญ่ ร้อยละ 72.50  
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อัจฉรา สุดสังข์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง
มีคะแนนรวมเฉลี่ยหลังทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อุบล ไกรษร (2551) ได้ศึกษาผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์โดยใช้บท
เพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.36/84.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเพลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  

5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียน 
กัญญา ยี่ดวง (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาระดับคาบเส้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับคาบเส้น เมื่อใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามีความสามารถทางการเขียนสะกดค าสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ    

จิตกาญจนา รุกชาติ (2554) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชุดแบบ
ฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 
หลังจากได้รับการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง มีความสามารในการเขียนพยัญชนะอยู่
ในระดับดีและสูงขึ้น 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ชุดการสอน หากน ามาใช้บูรณาการกับการเรียน
การสอนและให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่อง ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เกิดทักษะการ
อ่านและการเขียน ได้เป็นอย่างด ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ที่ต้องการ  
 




