
 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการกิจกรรม                
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการวเิคราะห์ยอ่ย ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
แกนน าเรียนร่วม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสาระส าคญั 
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
1.1 ความรู้ทัว่ไปของเด็กออทิสติก  
1.2 ความรู้ทัว่ไปของเด็กบกพร่องดา้นสติปัญญา 
1.3 ความรู้ทัว่ไปของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ (Learning Disabilities)  

2. รูปแบบและทฤษฎีการสอนเชิงพฤติกรรม 
2.1  การวเิคราะห์งานยอ่ย 
2.2  การกระตุน้เตือน 
2.3  การตะล่อมกล่อมเกลา 
2.4  การสาธิตและการเลียนแบบ 
2.5  การใหร้างวลั 
2.6  การผสมผสานจดัการเรียนรู้ใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

3. โครงสร้างซีท (SEAT) 
3.1  นกัเรียน (S) 
3.2  สภาพแวดลอ้ม (E) 
3.3  กิจกรรมการเรียนการสอน (A) 
3.4  เคร่ืองมือ (T) 

4. โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
5. การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management : SBM)  
6. แผนการจดัการศึกษา 
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6.1  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) 
6.2  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวจิยัในประเทศ 
7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

   

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเด็กออทิสติก 
ความหมายของเด็กออทสิติก 
คู่มือการจ าแนกโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั (American Psychiatric  

Association) ไดก้ล่าววา่ บุคคลออทิสติก คือ บุคคลท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการ 3 ดา้น  
ไดแ้ก่ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและจินตนาการ ดา้นพฤติกรรมและรูปแบบความสนใจและ 
ดา้นการส่ือสาร (Fien, Hall, & Neuhaus, 2003)  

ผดุง  อารยะวญิญู (2546, หนา้ 1) กล่าววา่ เด็กออทิสติก เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องใน
พฒันาการดา้นการส่ือความหมาย ไม่วา่จะเป็นการใชสี้หนา้ท่าทางหรือการใชภ้าษาถอ้ยค า          
มีปัญหาทางพฤติกรรม  มีปัญหาทางสังคม มีพฤติกรรมท่ีแปลก ๆ ซ ้ า ๆ มีความตอ้งการพิเศษ  
ทางการศึกษา  เด็กกลุ่มน้ีตอ้งการการศึกษาพิเศษในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการศึกษาท่ีใหก้บั
เด็กปกติ  

เพญ็แข  ล่ิมศิลา (2540, หนา้ 1) ใหค้วามหมายวา่ เด็กออทิสติก คือ เด็กท่ีมีความผิดปกติ
ของพฒันาการดา้นสังคม  ภาษาและการส่ือความหมาย  พฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการ ซ่ึงมี
สาเหตุเน่ืองมาจากการท าหนา้ท่ีบางส่วนของสมองผดิปกติไปและความผดิปกติน้ีจะพบไดก่้อน
วยั 30 เดือน  

จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่ เด็กออทิสติก คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการท่ี
ส าคญั 3 ดา้นคือ พฒันาการดา้นสังคม ดา้นภาษาและดา้นพฤติกรรม เน่ืองมาจากความผดิปกติ
ของระบบประสาท และ เด็กจะแสดงอาการให้เห็นในช่วงอาย ุ3 ปีแรก  

การวนิิจฉัยโรคออทสิซึม 
              ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ ์(2548, หนา้ 1) กล่าววา่ วงการแพทยรู้์จกัโรคออทิสซึม (Autism)     
คร้ังแรก ในปีพุทธศกัราช 2486 เม่ือ ลีโอ แคนเนอร์ (Leo Kanner) แห่งโรงพยาบาล John Hopkins 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดร้ายงานผลการศึกษาเด็ก 11 คนวา่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนเด็กทัว่ไป 
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เช่น ชอบอยูค่นเดียว ชอบท าอะไรซ ้ า ๆ ซาก ๆ พดูจาราบเรียบไม่มีเสียงสูง- ต ่า เวลาโกรธจะ
โวยวายลัน่หรืออาจลงโทษตนเองโดยการเอาศีรษะโขกโตะ๊จนเจบ็ หรือเวลาตอ้งการอะไรก็ตาม
แทนท่ีจะพดูขอ ส่ิงนั้น ก็ใชว้ิธีจบัมือผูใ้หญ่ใหไ้ปเอาส่ิงนั้นมาให ้หรือเวลาใครถามอะไรแทนท่ี
จะตอบค าถามนั้นอยา่งตรงไปตรงมา เด็กนิสัยประหลาดกลุ่มน้ี ก็มกัทวนค าถามและไม่ตอบ
อะไร หรือในบางคร้ัง ก็หวัเราะข้ึนมาโดยไม่มีเหตุผลและเวลาถูกก าหนดใหเ้ล่นเป็นตวัละคร
อะไร ก็มกับอกวา่แสดงบทดงักล่าวไม่ได ้เด็กกลุ่มน้ียงัไม่ชอบเล่นกบัเด็กคนอ่ืน ๆ และเวลา 
บิดามารดาจบัตวัให้เล่นกบัเพื่อน ก็จะเล่นอยา่งแกน ๆ และมีสีหนา้ท่ีเครียดบางคนชอบหมุน
วตัถุและอาจหมุนนานเป็นชัว่โมง แต่มีบางคนท่ีมีพรสวรรคด์า้นดนตรี วาดภาพ และค านวณ 
โดยท่ี แคนเนอร์ (Kanner) เรียกพฤติกรรมเช่นน้ีวา่ ออทิสซึม (Autism) ซ่ึงหมายถึงอาการท่ี
สนใจแต่ตนเอง จนไม่รู้สึกอยากติดต่อกบัโลกภายนอกเลย ทนัทีท่ีรายงานวจิยัของ แคนเนอร์ 
ปรากฏ แพทยก์็ไดห้นัมาสนใจเด็กออทิสติก (Autistic) มากข้ึน การติดตามชีวติของเด็กกลุ่มน้ี 
ในอีก 20 ปีต่อมาท าให ้แคนเนอร์ รู้วา่ผูใ้หญ่ ออทิสติกส่วนใหญ่ยงัคงมีปัญหาดา้นการส่ือสาร 
และปัญหาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ จนบางคนเขา้ลกัษณะถูกตดัขาดจากโลกภายนอกอยา่งส้ินเชิง 
และเม่ือยอ้นอดีตไปเม่ือ 30 ปีก่อนน้ี โลกไม่มีรายงานจ านวนเด็กท่ีป่วยดว้ยโรคออทิสซึม มากนกั 
คือ จากเด็ก 10,000 คน จะมีเด็กออทิสติก เพียง 2-4 คน แต่การส ารวจเม่ือ 3 ปีก่อน แสดงให ้
เห็นวา่จ านวนเด็กท่ีป่วยไดเ้พิ่มข้ึน 40 % ซ่ึงตวัเลขท่ีเพิ่มนข้ึน ไดท้  าใหน้กัวจิยับางคนวิตกกงัวล  
แต่นกัวจิยัอีกหลายคนก็คิดวา่ ดชันีท่ีเพิ่มน้ีมีสาเหตุจากท่ีแพทยรู้์จกัโรคออทิสติกมากข้ึน แต่ไม่
วา่ตวัเลขจะเพิ่มหรือลดอยา่งไร บรรดาบิดามารดาของเด็กออทิสติกก็ไม่ไดรู้้สึกดีข้ึนเลย เพราะ
ส่ิงเดียวท่ีจะท าใหต้นรู้สึกดีข้ึน คือแพทยมี์วธีิรักษาโรคชนิดน้ี  

นอกจากน้ีสมาคมออทิสซึมออนทาริโอฮาลตนั (Autism Society Ontario Halton, 2003)           
ไดก้ล่าววา่ ออทิสซึม เป็นความพิการอยา่งรุนแรง ซ่ึงมีความบกพร่องของพฒันาการดา้นประสาท  
และปรากฏอาการในช่วงอาย ุ3 ปีแรก 

ศูนยอ์อทิสซึมแห่งเจนีวา (Geneva  Centre for Autism, 2003) ไดก้ล่าววา่ ออทิสซึม 
เป็นความผดิปกติของระบบประสาท จะแสดงความผดิปกติทางดา้นการส่ือสาร ทกัษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมและพฤติกรรม โดยจะแสดงอาการใหเ้ห็นในช่วงอาย ุ3 ปีแรก 

ผดุง  อารยะวญิญู (2546, หนา้ 2-6) ไดก้ล่าววา่ จิตแพทยอ์เมริกนั ไดก้ าหนดกลุ่มอาการ 
Pervasive Developmental Disorders : PDD ไวใ้น DSM-IV (Diagnosis and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 4th  Edition) และ รัชนีกร ทองสุขดี (2549, หนา้ 2-3) ไดก้ล่าวถึง PDD  
ใน  “มารู้จกัออทิสซึมอีกนิดกนัเถอะ”  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ได ้5 กลุ่ม ดงัน้ี  
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1. Autistic Disorders (AD) 
2. Asperger’s  Syndrome (AS) 
3. Pervasive Development Disorders - Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 
4. Rett Syndrome (disorders) 
5. Childhood Disintegrative Disorders (CDD) 
 

1. Autistic Disorders (AD)  มีลกัษณะอาการเฉพาะดงัน้ี คือ มีคุณสมบติัครบ 3 ขอ้  
คือ ขอ้ (1) (2) และ (3) 

(1)  มีความบกพร่องดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การส่ือสารและพฤติกรรมซ ้ า ๆ 
โดยมีอาการตามท่ีปรากฏในขอ้ 1 ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ยอ่ย จากขอ้ 2 และขอ้ 3 อยา่งนอ้ย 
ขอ้ละ 1 ขอ้ยอ่ย รวมอาการจากขอ้ 1  2 และ 3 แลว้มีอาการอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ยอ่ย 

1.1  ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความบกพร่องอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ต่อไปน้ี 
ก.  มีความบกพร่องหลายลกัษณะในพฤติกรรม การส่ือสารท่ีไม่รู้ 

ภาษาถอ้ยค า เช่น ไม่มองหนา้  ไม่แสดงออกทางสีหนา้  ไม่แสดงท่าทางประกอบการสนทนา   
ข.  ขาดเพื่อน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนไม่ดีเม่ือเทียบกบัเด็กอ่ืนใน 

วยัเดียวกนั 
ค.  ไม่ร่วมกบัผูอ่ื้นในการแสดงความสนุกสนาน ความสนใจ  

ความส าเร็จ  (ไม่น าส่ิงของมาให ้หรือโออ้วด  ไม่ช้ีมือไปท่ีส่ิงของหรือวตัถุ) 
               1.2  การส่ือสาร  มีความบกพร่องอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี 

ก.  ไม่พดูหรือพูดชา้ (พฒันาการทางการพดูล่าชา้) (และไม่พยายาม 
แสดงท่าทางเพื่อส่ือสารใหค้นอ่ืนเขา้ใจโดยใชท้่าทาง 

ข.  ไม่เป็นฝ่ายเร่ิมการสนทนาก่อน (ในรายท่ีพดูได)้ เช่น ไม่พดู 
ไม่ถามใครเลย 

ค.  ใชถ้อ้ยค าซ ้ า ๆ ในลกัษณะเดิมและมกัไม่มีความหมายส าหรับ 
คนทัว่ไป 

ง.  เล่นบทบาทสมมุติไม่เป็น  เล่นโดยไม่มีจินตนาการ  เล่นไม่ 
เหมาะสมกบัวยั 
              1.3  พฤติกรรมซ ้ า ๆ มีความบกพร่องอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี  

ก.  สนใจในวตัถุ ส่ิงของ หรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งมากมาย 
เป็นพิเศษและเป็นส่ิงท่ีไม่น่าสนใจ 
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ข.  ยากท่ีจะหนัเหความสนใจไปทางอ่ืน 
ค.  มีการเคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วนซ ้ า ๆ ในลกัษณะเดิม เช่น 

การสะบดัมือ การโยกตวั ฯลฯ 
ง.  สนใจเพียงบางส่วนของส่ิงของหรือวตัถุ       

              (2)  มีความบกพร่องหรือมีพฒันาการล่าชา้  ในดา้นใดดา้นหน่ึงต่อไปน้ี 
  ก่อนอาย ุ3 ขวบ : ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การสนทนาและการเล่นโดยใชจิ้นตนาการ 
              (3)  ไม่ถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเร็ททซิ์นโดรม  หรือ Childhood Disintegrative Disorders 

2.   Asperger’s Syndrome (AS) 
        กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์  เป็นกลุ่มท่ีมีความบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม ในการใชภ้าษาในการส่ือสาร  มีความสนใจในส่ิงของ / กิจกรรมบางอยา่งมากมายและ 
ไม่สนใจ ส่ิงอ่ืน  แสดงพฤติกรรมซ ้ า ๆ แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ส่งเสียงดงัเอะอะ พดูดว้ยเสียง
ต่าง ๆ  ระดบัเดียว  ใชค้วามคิดแบบจินตนาการไม่เป็น โตต้อบกบัสถานการณ์บางอยา่งเกินกวา่
เหตุ และมีการเคล่ือนไหวท่ีแปลก ๆ  
        เกณฑท่ี์ปรากฏใน DSM-IV ส าหรับเด็กกลุ่มน้ีคือ ใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัเด็กกลุ่มท่ี 1  
(กลุ่มออทิสติก AD) ยกเวน้ปัญหาในการส่ือสาร กล่าวคือเป็นเด็กออทิสติกท่ีไม่มีปัญหาใน         
การพดู เกณฑท่ี์ใชต้ดัสินกลุ่มแอสเพอร์เกอร์  มีดงัน้ี 
          (1)  ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีความบกพร่องอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ต่อไปน้ี 

ก.  มีความบกพร่องหลายลกัษณะในพฤติกรรม  การส่ือสารท่ีไม่รู้ 
ภาษา  ถอ้ยค า เช่นไม่มองหนา้ ไม่แสดงออกทางสีหนา้ ไม่แสดงท่าทางประกอบการสนทนา   

ข.  ขาดเพื่อน  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนไม่ดีเม่ือเทียบกบัเด็กอ่ืนใน 
วยัเดียวกนั 

ค.  ไม่ร่วมกบัผูอ่ื้นในการแสดงความสนุกสนาน ความสนใจ   
ความส าเร็จ (ไม่น าส่ิงของมาให ้หรือโออ้วด ไม่ช้ีมือไปท่ีส่ิงของหรือวตัถุ) 
          (2)  พฤติกรรมซ ้ า ๆ  มีความบกพร่องอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี  

ก.  สนใจในวตัถุ ส่ิงของ หรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งมากมาย 
เป็นพิเศษและเป็นส่ิงท่ีไม่น่าสนใจ 

ข.  ยากท่ีจะหนัเหความสนใจไปทางอ่ืน 
ค.  มีการเคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วนซ ้ า ๆ ในลกัษณะเดิม 
ง.  สนใจเพียงบางส่วนของส่ิงของหรือวตัถุ        
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     (3)  ความบกพร่องดงักล่าวก่อใหเ้กิดปัญหาอุปสรรคในดา้นสังคม  
การประกอบอาชีพและกิจวตัรท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

(4)  ไม่มีความล่าชา้ในการพฒันาการทางภาษา (เช่น พดูค าพยางคเ์ดียวได ้       
เม่ืออาย ุ2 ขวบ วลีไดเ้ม่ืออายุ 3 ขวบเป็นตน้)  
  (5)  ไม่มีความล่าชา้ในการพฒันาการดา้นความคิดความจ า ไม่มีปัญหาใน 
การช่วยตนเอง  พฤติกรรมการปรับตวั (ยกเวน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม)  มีความสนใจอยากรู้ 
อยากเห็นในส่ิงท่ีอยูร่อบตวัตั้งแต่วยัเด็ก 
             (6) ไม่จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความบกพร่องอยา่งรุนแรงเฉพาะดา้น (Specific PDD) 
หรือโรคจิตเภท  

3.   Pervasive Development Disorders - Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 
        หมายถึง ออทิสติกกลุ่มหน่ึงท่ีมีความบกพร่องทางการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น         
การพฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งดา้นการใชถ้อ้ยค าและไม่ใชถ้อ้ยค า แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ท่ีก าหนด ใชส้ าหรับกลุ่มพีดีดี (PDD) ไม่ใช่กลุ่มจิตเภท ไม่ใช่กลุ่มท่ีมีความบกพร่องทาง
บุคลิกภาพเป็นออทิสติกท่ีไม่เขา้พวกเพราะมีลกัษณะเฉพาะเด็กประเภท atypical  autistic  
อยูใ่นกลุ่มน้ี 

4.   Rett Syndrome (Disorders)  มีลกัษณะดงัน้ี 
         (1)  มีลกัษณะทั้งหมดในขอ้ต่อไปน้ี 

ก.  มีพฒันาการก่อนคลอดและหลงัคลอดปกติ 
ข.  มีพฒันาการของการเคล่ือนไหวตามปกติในช่วง 5 เดือนหลงัคลอด 
ค.  มีขนาดศีรษะในเกณฑป์กติ 

        (2)  มีลกัษณะต่าง ๆ เปล่ียนไปในช่วงของพฒันาการโดยมีทุกขอ้ต่อไปน้ี 
     ก.  ศีรษะเติบโตชา้ลงระหวา่งช่วงอาย ุ5-48 เดือน 
      ข.  ความสามารถในการใชมื้อลดลงหรือหายไประหวา่งช่วงอาย ุ5-30 
เดือน แต่มีการเคล่ือนไหวเดิม ๆ ซ ้ า ๆ ข้ึนมาแทน (เช่น บิดมือถูไปมา เหมือนการลา้งมือในน ้า) 

ค.  สูญเสียปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ง.  มีท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีงุ่มง่าม 
จ.  มีความบกพร่องหรือความล่าชา้ในพฒันาการทางภาษา ทั้งการรับรู้ 

ภาษาและการแสดงออกทางภาษา 
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5.  Childhood Disintegrative Disorders (CDD) เป็นกลุ่มท่ีมีความบกพร่องในภายหลงั  
 มีลกัษณะดงัน้ี 

     (1)  มีพฒันาการตามปกติอยา่งนอ้ยในช่วงแรกเกิดจนถึง 2 ขวบในดา้น 
การส่ือสารโดยใชภ้าษาถอ้ยค า  ไม่ใชภ้าษาถอ้ยค า  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน การเล่นกบัเพื่อน 
และพฤติกรรมการปรับตวั 
           (2)  ทกัษะอยา่งนอ้ย 2  ดา้นต่อไปน้ีสูญหายไป (ทั้ง ๆ ท่ีเคยสามารถท าได)้ 
ก่อนอาย ุ10 ปี  

ก.  ความเขา้ใจทางภาษาและการแสดงออกทางภาษา 
ข.  ทกัษะทางสังคมหรือพฤติกรรมการปรับตวั 
ค.  การควบคุมการขบัถ่าย (ปัสสาวะ อุจจาระ) 
ง.  การเล่น 
จ.  การเคล่ือนไหว 

                 (3)  มีปัญหาอยา่งนอ้ย 2 ดา้นต่อไปน้ี 
ก.  มีความบกพร่องทางสังคม การส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษาถอ้ยค า   

ขาดทกัษะในการผกูมิตร  ไม่เขา้ใจสภาพทางอารมณ์และสังคมของผูอ่ื้น 
ข.  ความบกพร่องทางการส่ือสาร เช่น  การพูดชา้ หรือไม่พดู  พดูตาม 

ครูไม่ได ้ เร่ิมสนทนาไม่เป็น  สนทนาไดไ้ม่นาน  พดูซ ้ า ๆ ค าเดิม เหมือนคนจินตนาการไม่เป็น 
ค.  มีพฤติกรรมซ ้ า ๆ ในวงจ ากดั  เปล่ียนแปลงยาก มีความสนใจใน 

ส่ิงเดิม ๆในลกัษณะซ ้ า ๆ ในวงจ ากดั  และมีลกัษณะการเคล่ือนไหวในลกัษณะซ ้ า ๆ แปลก ๆ 
ไม่รวมถึงกลุ่ม PDD ท่ีมีปัญหาเฉพาะดา้นโรคจิตเภท 

จากขอ้มูลขา้งตน้อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  กลุ่มท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการอยา่ง
รุนแรง (Pervasive Developmental Disorders : PDD)  เป็นกลุ่มท่ีมีอาการหลากหลายแตกต่างกนั
ทั้งในจ านวนดา้นและความรุนแรง กล่าวคือ บางคนมีอาการรุนแรง  บางคนมีอาการไม่รุนแรง
ในแต่ละดา้นแตกต่างกนัไปจะหารูปแบบท่ีคงท่ีไดค้่อนขา้งยากและ เด็กออทิสติกเป็น 1 ใน 5 
ของกลุ่มท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการอยา่งรุนแรง โดยท่ีเด็กออทิสติกมีความบกพร่องใน
พฒันาการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการส่ือสารและดา้นการแสดงพฤติกรรมซ ้ า ๆ  

ลกัษณะของเด็กออทสิติก 
  เด็กออทิสติก มกัจะแสดงอาการผดิปกติในหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
รุนแรงของโรคและในเด็กแต่ละคนจะมีความผดิปกติในแต่ละดา้นแตกต่างกนักลุ่มอาการ 
ท่ีอาจพบไดใ้นเด็กออทิสติก มีดงัน้ี 
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1. ความบกพร่องทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ถือเป็นอาการส าคญัท่ีบกพร่องชดัเจนไปจาก 
โรคอ่ืน ๆ เด็กไม่สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัคนใกลชิ้ดไดแ้บบปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544, หนา้ 4) 

2. ความบกพร่องทางการส่ือสาร ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต ์(2545, หนา้ 2) ไดก้ล่าววา่ เด็ก 
จะพดูชา้หรือไม่พดูเลย หรือพดูโดยไม่มีความหมาย  อาจใชท้่าทางแทนค าพดู และมีสมาธิสั้น  
นอกจากน้ี ผดุง อารยะวญิญู (2542, หนา้ 159) กล่าววา่ พฒันาการทางภาษาล่าชา้ ใชส้รรพนาม
ผดิ เช่น ใชค้  าแทนตวัเองวา่ “เธอ” ไม่สามารถบอกช่ือส่ิงของได ้ รู้ค  าศพัท ์ พูดแบบนกแกว้
นกขนุทอง แต่ไม่เขา้ใจความหมายของค าท่ีเป็นนามธรรม เปล่งเสียงพดูได ้แต่คนอ่ืนทัว่ไป           
ไม่เขา้ใจ  เขา้ใจเฉพาะคนคุน้เคยเท่านั้น พดูซ ้ า ๆ ค าเดิม โดยเฉพาะค าท่ีไดย้นิบ่อย ๆ ไม่เขา้ใจ
โครงสร้างทางภาษา หรือไวยากรณ์ 

3. มีการกระท าและความสนใจซ ้ าซากอยา่งชดัเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543,  
หนา้ 7) ไดแ้ก่  มีการเคล่ือนไหวร่างกายซ ้ า เช่น สะบดัมือ เคาะมือ เขยง่เทา้ คลานไปตามพื้น 
กระโดด ข้ึนลงซ ้ า ๆ  ถือของเล็ก ๆ ไวใ้นมือ จะเล่นเฉพาะบางส่วน ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั  มีความสนใจขอบเขตท่ีจ ากดั สนใจใบพดัลมท่ีหมุนโดยไม่สนใจ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของพดัลม  

ระดับอาการของเด็กออทสิติก 
              ชูศกัด์ิ  จนัทยานท ์(2542, หนา้ 5) กล่าวถึงระดบัอาการของเด็กออทิสติกกวา้ง ๆ ได ้           
3 ระดบั  คือ 

1. ระดบักลุ่มท่ีมีอาการนอ้ย เรียกวา่กลุ่ม  Mild Autism หรือบางคร้ังเรียกกลุ่มออทิสติก   
ท่ีมีศกัยภาพสูง ซ่ึงมีระดบัสติปัญญาปกติ หรือสูงกวา่ปกติ มีพฒันาการทางภาษาดีกวา่กลุ่มอ่ืน  

2. ระดบักลุ่มท่ีมีอาการปานกลาง เรียกวา่กลุ่ม  Moderate Autism  ในกลุ่มน้ีมีความ 
ล่าชา้ในการพฒันาการดา้นภาษา  การส่ือสาร ทกัษะสังคม  การเรียนรู้  รวมทั้งในดา้นช่วยเหลือ
ตนเอง และมีพฤติกรรมกระตุน้ตนเองพอสมควร 

3. ระดบักลุ่มท่ีมีอาการรุนแรง เรียกวา่กลุ่ม  Severe  Autism  ในกลุ่มน้ีจะมีความล่าชา้  
ในพฒันาการเกือบทุกดา้นและอาจเกิดร่วมกบัภาวะอ่ืน เช่น ปัญญาอ่อน รวมทั้งมีปัญหา
พฤติกรรมท่ีรุนแรง 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทสิติก 
  เพญ็แข  ล่ิมศิลา (2540, หนา้ 3) ใหค้  าอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกวา่
พฤติกรรมทางสังคมท่ีแปลกไปจากปกติ เป็นจุดเด่นประการหน่ึงของเด็กกลุ่มน้ี ไดแ้ก่            
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1. แสดงพฤติกรรมไม่สนใจใคร เช่น เด็กจะแสดงอาการเมินเฉย ท าเสมือนวา่อยูค่นเดียว  
มีการกระท าต่อบุคคล หรือส่ิงมีชีวติอ่ืน ความแตกต่างระหวา่งส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติไม่
สามารถมีปฏิกิริยาต่อสัมพนัธ์ภาพของบุคคล 

2. แสดงพฤติกรรมไม่รู้ร้อนรู้หนาว และไม่รู้จกัช่วยตนเองจากอนัตรายต่าง ๆ  
3. ไม่สามารถลอกเลียนแบบการกระท าของคนอ่ืนได ้ เช่น  การโบกมือ  ถา้สอนซ ้ า ๆ   

เด็กอาจลอกเลียนแบบ 
4. เด็กออทิสติกจะเล่นกบัใครไม่เป็น 
5. ไม่สนใจท่ีจะมีเพื่อน ไม่สามารถผกูมิตรกบัใคร  ขาดความสนใจ  การมีปฏิสัมพนัธ์ 

ในดา้นสังคมกบัเด็กอ่ืน   
ศุภรัตน์  เอกอศัวนิ (2539, หนา้ 11-12) ไดอ้ธิบายวา่ เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมทาง

สังคมท่ีกลายเป็นลกัษณะบุคลิกภาพประจ าตวัของเขา พอแบ่งได ้3 กลุ่ม สรุปไดด้งัน้ี คือ  
1. กลุ่มแยกตวั (Aloof Child) ลกัษณะพฤติกรรมของเด็กกลุ่มน้ีจะแยกตวัเอง  อาจเขา้ 

หาคนอ่ืนเพียงเพื่อใหส้นองความตอ้งการของร่างกาย ไม่ใช่เพื่อความอบอุ่นทางใจ  ไม่ชอบอยู่
ใกลค้น 

2. กลุ่มยอมตาม (Passive Child)  มีลกัษณะท่าทียอมใหค้นอ่ืนเขา้หา โอบกอด หรือ 
ร่วมท ากิจกรรมท่ีมีคนคอยควบคุมได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดีกวา่กลุ่มแยกตวั 

3. กลุ่มเขา้หาคน (Active but odd) เป็นกลุ่มท่ีจดัการไดย้ากท่ีสุด ขณะท่ีเขาตอ้งการ    
ความสนใจ คนรอบขา้งมกัไม่สนใจเขา เพราะวธีิการเขา้หาคนมกัใชว้ธีิถามซ ้ า ๆ พดูซ ้ า ๆ 
บางคร้ัง  เขา้มาคลอเคลียและมกัเกินเลยไปเป็นลกัษณะกา้วร้าว ก่อความร าคาญ 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
           เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Reterdation) หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย  สังคม  อารมณ์  ภาษา  และสติปัญญาล่าชา้กวา่เด็กปกติ  เม่ือวดัสติปัญญาโดย
ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้ปรากฏวา่มีสติปัญญาต ่ากวา่เด็กปกติทัว่ไป และมีความจ ากดัทาง
ทกัษะการปรับตวัซ่ึงภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งเกิดก่อนอาย ุ18 ปี (ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2530, หนา้ 11) 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Reterdation) หมายถึง เด็กท่ีมีภาวะ
พฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาต ่ากวา่เด็กปกติทัว่ไป ความสมารถ
ในการเรียนรู้นอ้ยมีความจ ากดัในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
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 สมาคมอเมริกนัวา่ดว้ยความผดิปกติทางสติปัญญา ไดใ้ห้นิยามของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา (Mental  Reterdation)  หมายถึง เด็กท่ีมีสติปัญญาต ่ากวา่เด็กปกติทัว่ไป
ซ่ึงส่งผลใหเ้ด็กเหล่าน้ีมีปัญหาในการปรับตวัท าใหเ้ด็กไม่สามารถปรับตวัไดเ้หมือนเด็กปกติ 
พฤติกรรมดงักล่าวแสดงให้เห็นไดต้ั้งแต่ในวยัเด็ก 

องคก์ารอนามยัโลกใหนิ้ยามของภาวะปัญญาอ่อน (Mental  Reterdation) วา่ หมายถึง 
ภาวะท่ีพฒันาการของเด็กหยดุชะงกั หรือบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ โดยมีลกัษณะส าคญั คือ
ระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ปกติ (ผดุง  อารยะวญิญู , 2539, หนา้ 39) 
     นิยามท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั คือ  นิยามท่ีสมาพนัธ์อเมริกนัเก่ียวกบับุคคลปัญญา
อ่อน (Amarican Association  on Mental  Retardation : AAMR) ใหค้วามหมายไวว้า่ ภาวะ 
ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะท่ีมีความจ ากดัเกิดข้ึนและมีผลต่อการปฏิบติังาน 
กล่าวคือ จะมีความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่ปกติ ปรากฏร่วมกบัค าจ ากดัทางทกัษะดา้น 
การปรับตวัอยา่งนอ้ย 2  ดา้น ทั้งน้ีตอ้งมีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนอาย ุ18 ปี ดงันั้น 
เกณฑก์ารคดัแยกภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา คือ (ศรียา  นิยมธรรม, 2541, หนา้ 222–223)  

1. ระดบัสติปัญญาต ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ีย คือ  อยูใ่นช่วง  70  ลงไป 
2. มีความจ ากดัในทกัษะการปรับตวัอยา่งนอ้ย  2  ดา้น ของทกัษะการปรับตวัต่อไปน้ี  

คือ  การส่ือความหมาย  การดูแลตนเอง  การด ารงชีวติในบา้น ทกัษะทางสังคม การใชบ้ริการ
สาธารณะ การควบคุมตนเอง การมีสุขอนามยัและความปลอดภยั  การเรียนรู้ทางวชิาการท่ีใช้ 
ในชีวติประจ าวนั  การใชเ้วลาวา่ง  การท างาน 

3. ภาวะท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ 18  ปี 
จึงกล่าวไดว้า่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการทาง           

ดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาล่าชา้กวา่เด็กปกติ  ซ่ึงภาวะน้ีจะเกิดก่อนอาย ุ 18  ปี  
   ประเภทของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 เด็กปัญญาอ่อนตามระดบัความสามารถของเชาวปั์ญญา (Intelligence Quotient)             
เป็น 4  ระดบั  ดงัน้ี 

1. ปัญญาอ่อนระดบัรุนแรงมาก หรือ Profound Grade มี I.Q. เท่ากบั 0– 20 เด็กกลุ่มน้ี 
ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ลยถึงไดก้็เล็กนอ้ยมาก ตอ้งไดรั้บการเล้ียงดูช่วยเหลือจากผูอ่ื้นจะ
มีลกัษณะพดูไม่ได ้เรียนไม่ได ้ ฝึกกิจวตัรประจ าวนัง่าย ๆ ไดเ้ล็กนอ้ยมากอาจจะไม่ไดเ้ลย 

2. ปัญญาอ่อนระดบัรุนแรงหรือขนาดมากหรือ Severe Grade  มี I.Q. เท่ากบั 21–34   
เด็กกลุ่มน้ีเรียนไม่ได ้แต่พอฝึกไดใ้นส่ิงง่าย ๆ เช่น การช่วยเหลือตนเอง แต่ตอ้งไดรั้บการดูแล 
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ช่วยเหลือแนะน าจากครู  ผูป้กครอง หรือพี่เล้ียงตลอดเวลา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในเร่ือง
กิจวตัรประจ าวนั  การเขา้สังคมและการป้องกนัอนัตรายได ้

3. ปัญญาอ่อนระดบัปานกลาง หรือ Moderate Grade (Trainable)  มี I.Q. เท่ากบั  
35–49  เด็กพวกน้ีมีระดบัสติปัญญาอ่อนท่ีสามารถฝึกได ้ เรียนทกัษะง่าย ๆ เก่ียวกบัการท างาน  
การเขา้สังคม  การช่วยเหลือตนเองได ้

4. ปัญญาอ่อนระดบัเพียงเล็กนอ้ย หรือ Mild Grade (Educable) มี I.Q. เท่ากบั 50–70  
เด็กกลุ่มน้ีมีความสามารถใกลเ้คียงกบัเด็กปกติ แต่ตอ้งมีการช่วยเหลือในดา้นการจดัการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมเด็กเหล่าน้ีสามารถท่ีจะด าเนินชีวติในสังคมไดแ้ละสามารถช่วยตนเอง 
ไดม้ากท่ีสุด 

สมาคมอเมริกนัวา่ดว้ยความผดิปกติทางสติปัญญา (The American Association on  
Mental Deficiency ใชช่ื้อยอ่วา่ AAMD) และคู่มือทางสถิติและการวนิิจฉยัเด็กปัญญาอ่อน              
(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ใชช่ื้อยอ่วา่ DSM–III) รวมทั้ง
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization ใชช่ื้อยอ่วา่ WHO) ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนั  
ในการจดัระดบัปัญญาอ่อนออกเป็น 4 ระดบั (ผดุง  อารยะวญิญู, 2539, หนา้ 39–40) ดงัตาราง 1 

 
ตาราง  1  ระดบัของเด็กปัญญาอ่อนจดัโดยองคก์าร 3  แห่ง 
 

ระดบัปัญญาอ่อน 
AAMD (1983) 
สติปัญญา 

DAM – III (1980) 
สติปัญญา 

WHO (1980) 
สติปัญญา 

ขั้นเล็กนอ้ย (Mild) 
ขั้นปานกลาง (Moderate) 
ขั้นรุนแรง (Severe) 
ขั้นรุนแรงมาก (Profound) 

50 – 55 ถึง 70 
30 – 40 ถึง 50 – 55 
20 – 25 ถึง 35 – 40 
ต ่ากวา่ 20 – 25 

50 – 70 
35 – 49 
20 – 34 
ต ่ากวา่  20 

50 – 70 
35 – 49 
20 – 34 
ต ่ากวา่  20 

  
จากตาราง  1  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่หน่วยงานแรกจดัระดบัสติปัญญาแตกต่างไปบา้งเล็กนอ้ย 
 

หลกัการสอนนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรคลุมเน้ือหา 4  หมวด  

(ผดุง  อารยะวญิญู, 2533, หนา้ 45) คือ 
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หมวดท่ี 1  ความพร้อมและเน้ือหาท่ีจ าเป็น 

หมวดท่ี 2  การส่ือสาร (การติดต่อกบัผูอ่ื้น) ภาษาและพฒันาการทางความคิดความจ า 
หมวดท่ี 3  ทกัษะในทางสังคม  การด ารงชีพ  นนัทนาการและการพฒันาบุคลิกลกัษณะ 
หมวดท่ี 4  พื้นฐานทางดา้นการเงินและอาชีพ 
เน้ือหาท่ีก าหนดไวน้ี้เป็นขอบข่ายกวา้ง ๆ  เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ท่ีเรียนหนงัสือไดมี้ความตอ้งการแตกต่างกนั และชุมชนแต่ละแห่งสามารถสนองความตอ้งการ
ของเด็กในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหลกัสูตรของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ประเภทน้ีอาจมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ าเป็นตอ้งมีวธีิสอนท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อสนองความตอ้งการพิเศษของนกัเรียนเหล่าน้ี 
ซ่ึงมีหลกัการสอนดงัน้ี 

1. ครูตอ้งค านึงถึงความพร้อมทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เพราะนกัเรียนจะเรียนรู้ไดช้า้กวา่เด็กปกติ ก่อนท าการสอนส่ิงใดครูจะตอ้งเตรียมความพร้อม 
ต่อนาน ๆ เม่ือเด็กมีความพร้อมแลว้ครูจึงท าการสอนวชิานั้น ๆ 

2. สอนตามความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน โดยจดัสภาพการเรียน 
การสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของนกัเรียนคนนั้น 

3. สอนตามระดบัสติปัญญาเพราะนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดบั 
สติปัญญาต ่ากวา่นกัเรียนทัว่ไปท่ีมีอายเุท่ากนั 

4. ยอมรับความสามารถและพยายามสร้างเสริมความสามารถของนกัเรียน อยา่ตามใจ 
คอยช่วยเหลือ หรือลงโทษทั้งกายวาจามากเกินไป 

5. พยายามฝึกใหน้กัเรียนช่วยตวัเองใหม้ากท่ีสุด จะเป็นการช่วยใหน้กัเรียนพฒันา 
ความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มข้ึน และแบ่งเบาภาระจากผูเ้ล้ียงดู 

6. สอนตามการวเิคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ  
หลาย ๆ ขั้นเรียงตามล าดบัจากง่ายไปหายากเพื่อไม่ใหน้กัเรียนสับสน ใหน้กัเรียนประสบ
ความส าเร็จในงานซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองใหแ้ก่นกัเรียน 

7. ใชห้ลกัการสอนแบบ 3 R’S คือ 
7.1 Repetition คือ การสอนซ ้ าและใชเ้วลาสอนมากกวา่นกัเรียนปกติ ใชว้ธีิสอน 

หลาย ๆ วธีิในเน้ือหาเดิม 
7.2 Relexation คือ  การสอนแบบไม่ตึงเครียดไม่สอนเน้ือหาวชิาเดียวนานเกิน  

15 นาที ควรเปล่ียนกิจกรรมการสอนวชิาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรือให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
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7.3 Routine คือ การสอนให้เป็นกิจวตัรประจ าวนั เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าสม ่าเสมอ 
ในแต่ละวนั 

8. สอนโดยการแบ่งหมู่ตามตารางสอน สามารถท าไดดี้ในกรณีท่ีนกัเรียนมีสติปัญญา 
ใกลเ้คียงกนั 

9. เม่ือฝึกนกัเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งพยายามแทรกฝึกดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งช่วย 
ใหเ้ด็กพฒันาความเช่ือมัน่ในตวัเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดี้ถา้เขามีความรู้สึกประสบความส าเร็จ 

10. สอนทีละขั้นจากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงไกลตวั จากง่ายไปหายาก เพื่อไม่ใหเ้ด็กสับสน  
11. บางอยา่งเด็กปกติในวยัเดียวกนัเห็นวา่ง่าย  แต่เด็กเหล่าน้ีอาจสับสนไม่เขา้ใจสอน 

โดยลงมือปฏิบติัจริง 
12. สอนส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมส าหรับเด็ก และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดโ้ดยเฉพาะ  

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นส่ิงท่ีเด็กเขา้ใจยาก ครูตอ้งพยายามอธิบายโดยใชค้  าง่าย ๆ  และยกตวัอยา่งประกอบ 
13. ตอ้งพยายามจดัสอนใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีประสบการณ์ใหม่ ๆ  

เพื่อฝึกใหเ้ด็กคิด 
14. สอนโดยใชข้องจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกคร้ัง 
15. การสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตอ้งอาศยัแรงจูงใจการเสริมแรง 
16. การประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนในทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าขอ้มูล 

ท่ีไดไ้ปปรับเปล่ียนวธีิการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
17. ครูตอ้งเช่ือวา่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถและศกัยภาพ 

ในตนเอง สามารถพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพไดทุ้กคน 

นอกจากน้ีการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อาจสอนเป็นรายบุคคล
หรือสอนเป็นกลุ่มก็ได ้การสอนตอ้งค านึงถึงความยากง่ายของเน้ือหา การใชภ้าษาท่ีนกัเรียน
สามารถเขา้ใจง่าย และมีความจ าเป็นมากท่ีตอ้งใชว้ธีิสอนท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน
(ผดุง  อารยะวญิญู, 2539, หนา้ 50–51) 

เทคนิคการสอน เด็กบกพร่องทางสติปัญญา   
 การจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นไม่วา่จะมี
ความสามารถระดบัใด และเลือกแบบการสอนแบบใด ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายไดน้ั้น คือ การเลือกใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความบกพร่องและ
ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั   
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พชัรีวลัย ์ เกตุแก่นจนัทร์ (2539, หนา้ 15–16) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการสอนเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีวธีิสอนท่ีแตกต่างไปจากการสอนปกติเพื่อสนอง
ความตอ้งการพิเศษของเด็กเหล่าน้ี  ซ่ึงมีวธีิการสอนดงัน้ี 

1. การสอนควรจะตอ้งค านึงถึงความพร้อมทางการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
สติปัญญา เพราะเด็กมีความพร้อมท่ีชา้กวา่เด็กปกติ ก่อนท่ีผูส้อนจะท าการสอนส่ิงใดจะตอ้ง 
เตรียมความพร้อมเสียก่อนนาน ๆ เม่ือเด็กมีความพร้อมแลว้ครูจึงท าการสอนวชิานั้น ๆ  

2. สอนตามความสามารถและความตอ้งการของเด็กแต่ละคน ซ่ึงหมายถึงการท่ีควรจะ 
จดัสภาพของการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพ และลกัษณะของเด็กแต่ละคน 

3. สอนตามระดบัสติปัญญา เพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นจะมีระดบั 
สติปัญญาต ่ากวา่เด็กทัว่ไปท่ีมีอายเุท่ากนั 

4. ยอมรับความสามารถ และพยายามส่งเสริมความสามารถของเด็ก ไม่ตามใจ หรือให้ 
ความช่วยเหลือมากเกินไป หรือลงโทษทั้งกาย และวาจา  มากเกินไป 

5. พยายามฝึกใหเ้ด็กรู้จกัช่วยตนเองใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นการช่วยใหเ้ด็กให้เกิดการ 
พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มข้ึน ท าใหเ้ด็กรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตนเอง  และแบ่งเบาภาระ 
จากผูเ้ล้ียงดู 

6. สอนตามการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ  
หลาย ๆ ขั้นเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  เพื่อมิใหเ้ด็กเกิดความสับสน ใหเ้ด็กประสบความส าเร็จ 
ในงาน ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองใหแ้ก่เด็ก 

7. สอนโดยใชห้ลกัการสอนแบบ 3 R’s  คือ 
7.1 การสอนซ ้ า  (Repetition)  คือ ใชเ้วลาในการสอนมากกวา่เด็กปกติ และใชว้ธีิการ 

สอนหลายวธีิ  ในเน้ือหาเดิม 
7.2 การสอนแบบไม่ตึงเครียด  (Relaxation) คือ การสอนแต่เน้ือหาวิชาไม่นานเกินกวา่   

15 นาที ควรเปล่ียนกิจกรรมการสอนวชิาการ เป็นการเล่นเกม ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรือให้
เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง 

7.3 การสอนใหเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนั (Routine) คือ โดยเนน้กิจกรรมท่ีตอ้งท าเป็น 
ประจ าสม ่าเสมอในแต่ละวนั 

8. สอนโดยการแบ่งหมู่ตามตารางสอน  วธีิการน้ีสามารถจะท าไดดี้ในกรณีเด็กมี 
ระดบัสติปัญญาใกลเ้คียงกนั 

9. เม่ือฝึกเด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งพยายามแทรกการฝึกหลาย ๆ ดา้น   
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10. ตอ้งช่วยใหเ้ด็กพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะเด็กทุกคนจะเรียนไดดี้ถา้เขามี 
ความรู้สึกประสบความส าเร็จ 

11. สอนทีละขั้นจากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงไกลตวั หรือจากง่ายไปหายาก เพื่อไม่ใหเ้ด็ก 
เกิดสับสน งานบางอยา่งท่ีเด็กปกติในวยัเดียวกนัเห็นวา่ง่าย  แต่เด็กเหล่าน้ีอาจสับสนไม่เขา้ใจ 

12. สอนโดยลงมือปฏิบติัจริง 
13. สอนส่ิงท่ีมีความหมายส าหรับเด็กและเด็กสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

โดยเฉพาะส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเด็กเขา้ใจยาก ครูตอ้งพยายามอธิบายโดยใชค้  าง่าย ๆ  
และท าการยกตวัอยา่งประกอบ 

14. ตอ้งพยายามจดัการสอนให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดรั้บประสบการณ์ 
ใหม่ ๆ  เพื่อฝึกใหคิ้ด 

15. สอนโดยใชข้องจริงหรืออุปกรณ์ประกอบทุกคร้ัง และใหเ้วลาแก่เด็กมากพอสมควร 
ในการเปล่ียนกิจกรรมอยา่งหน่ึงไปสู่กิจกรรมอีกอยา่งหน่ึง 

16. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งอาศยัแรงจูงใจ และโดยใชว้ธีิการ 
เสริมแรง 

17. มีการประเมินผลความกา้วหนา้ของเด็กในทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได ้
ไปปรับเปล่ียนวธีิการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

18. ตอ้งมีความเช่ือวา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเป็นผูมี้ความสามารถ และมี 
ศกัยภาพในตนเอง  สามารถพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า   
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพไดทุ้กคน 

19. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น นอกจากการสอนดา้นวชิาการแลว้ 
ตอ้งค านึงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตวั พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ส่งเสริมพฒันาการ
ทางดา้นอารมณ์ ภาษา และพฒันาบุคลิกภาพไปพร้อม ๆ กนั เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีท าให้เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

20. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นตอ้งพยายามใหเ้ด็กสามารถท่ีจะลด 
การพึ่งพาบุคคลอ่ืน (Stop to Independence) สอนทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต และแสวงหา 
การจา้งงานในอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กาญจนา โกกระกูล (2539, หนา้ 53-57) ยงัไดก้ล่าวถึง 
วธีิการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญาทุกประเภทใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

20.1  ตอ้งสอนตามความสามารถและความตอ้งการของเด็กแต่ละคน โดยท าการจดั 
สภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพ และลกัษณะของเด็กแต่ละคน เช่น ถา้เด็กเกียจคร้าน 
และไม่อยากเรียน ควรหาส่ิงเร้าใจมากระตุน้ และเลือกส่ิงท่ีเด็กสนใจมาใหเ้รียน 
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20.2  สอนตามระดบัสติปัญญา 
20.3  สอนโดยใชห้ลกัการสอนแบบ 3 R’s คือ 

  1)   การสอนซ ้ าไปซ ้ ามา (Repetition) คือ และใชเ้วลาในการสอนมากกวา่ 
เด็กท่ีปกติ เม่ือเด็กจ าเร่ืองราวท่ีครูสอนหรือท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดแ้ลว้ ครูจึงค่อยเปล่ียน
บทเรียนใหม่การสอนแบบไม่ตึงเครียด (Relaxation) คือ การเปล่ียนกิจกรรมการสอนวชิาการ
เป็นกิจกรรมนนัทนาการสลบักนัไปมา เพราะความตึงเครียดเกินไปจะท าใหเ้ด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาเรียนไม่ได ้

2) ก าหนดกิจกรรมสอน (Routine) คือ ก าหนดการสอนใหเ้ป็นกิจวตัร 
ประจ าวนัเหมือนกนัทุกวนั  เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท า 

20.4  สอนโดยการแบ่งหมู่ตามตารางสอน คือ การแบ่งกลุ่มเด็กใหเ้หมาะส าหรับ 
การสอน โดยใหมี้สติปัญญาใกลเ้คียงกนั การจดัชั้นเรียนควรให้เด็กแต่ละชั้นมีสติปัญญาใกลเ้คียง
กนั เพราะเด็กจะเรียนไม่ไดถ้า้มีสติปัญญาแตกต่างกนัมาก และผูส้อนก็จะท างานหนกัมาก 

20.5  สอนจากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงไกลตวัหรือสอนจากง่ายไปหายาก ควรสอนใน 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว  หากสอนหลายเร่ืองในคร้ังเดียวกนัเด็กจะเกิดความสับสนและ
จะจ าอะไรไม่ไดเ้ลย 

20.6  สอนโดยการกระท าจริง โดยไม่วา่จะสอนเร่ืองอะไรก็ตาม ถา้ไดเ้รียนรู้จาก 
การไดป้ฏิบติัจริง  เด็กจะเขา้ใจและจ าไดเ้ร็ว 

20.7  การสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญานั้น จะตอ้งสอนในส่ิงท่ีมีความหมาย 
ส าหรับเด็กอยา่งแทจ้ริงและเด็กน าไปใชชี้วติประจ าวนัได ้การสอนส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจะยิง่ 
ท าใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเขา้ใจไดย้าก ผูส้อนจกัตอ้งพยายามอธิบายในส่ิงท่ี
สอนโดยใชถ้อ้ยค าง่าย ๆ พร้อมทั้งตวัอยา่งประกอบให้เป็นรูปธรรม 

20.8  สอนโดยใชข้องจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกคร้ัง เพราะเด็กท่ีมีภาวะบกพร่อง 
ทางสติปัญญามีความคิดอ่านนอ้ย คิดเห็นเป็นมโนภาพไม่ได ้และมีความสามารถในการรับรู้ 
ส่ิงต่าง ๆ ชา้กวา่ปกติ  ซ่ึงการสอนโดยใชอุ้ปกรณ์การสอนซ่ึงเป็นของจริง รูปภาพ หรือเคร่ืองเล่น 
ของเล่นต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กมองเห็นของจริงตามไปดว้ย 

20.9  การสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งอาศยัแรงจูงใจ (Motivation) ผูส้อน 
จ าเป็นตอ้งหาส่ิงเร้าต่าง ๆ มากระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใหอ้ยากเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูตอ้งการสอน  
การสร้างแรงจูงใจอาจท าไดโ้ดยการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ คือ ถา้เด็กท างาน
ได ้หรือท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ผูส้อนอาจจะใหค้  ายกยอ่งชมเชย และวา่กล่าวตกัเตือนไม่ให้
เขา้ร่วมกิจกรรม เม่ือเด็กกระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เป็นตน้ 
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20.10 ผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงความพร้อมของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาใหม้ากกวา่ 

ปกติผูส้อนตอ้งเตรียมความพร้อมให้เด็กเหล่าน้ีนาน ๆ ก่อนจะเร่ิมสอนวชิาใดวชิาหน่ึง   
20.11 มีการประเมินความกา้วหนา้ของเด็กตลอดเวลา จดบนัทึกพฤติกรรมของเด็ก 

ไวทุ้กระยะ และน ามาเปรียบเทียบพฒันาการตั้งแต่เร่ิมเรียนจนจบการศึกษา 
20.12 ตอ้งร่วมมือกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอยูเ่สมอ  

เช่น แพทย ์จิตแพทย ์หรือนกัจิตวทิยา เพื่อช่วยเหลือเด็กตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
20.13 ตอ้งติดต่อกบัผูป้กครอง บิดา มารดาของเด็ก หรือผูท่ี้เด็กใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพื่อให้ 

เกิดความเขา้ใจปัญหาของเด็กร่วมกนักบัครู และร่วมมือกนัช่วยเหลือพฒันาเด็ก 
สรุป ลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงมีความบกพร่อง

ทางดา้นความสนใจ ความจ า  และการถ่ายโยงความรู้  ควรยดึหลกัการสอนในลกัษณะเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม สอนตามระดบัความสามารถของเด็ก สอนซ ้ า ๆ  เป็นประจ า มีการ
ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเด็ก บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด สอนให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง มีการประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ มีการใหแ้รงจูงใจและใหก้ารเสริมแรง 

ความรู้ทัว่ไปของเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้ (Learning Disabilities)  
 ความหมายของเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้  
 เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้หรือท่ีเรียกกนัวา่เด็กแอลดีนั้นเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องใน
ลกัษณะใด มีลกัษณะเป็นอยา่งไร จะเกิดปัญหาอยา่งไรบา้งกบักลุ่มเด็กประเภทน้ี ซ่ึงมีผูอ้ธิบาย
ถึงเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี กระทรวงสาธารณสุข (2543, หนา้ 4) ไดอ้ธิบาย
ถึงความบกพร่องของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ไวว้า่ ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นความ
บกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีแสดงออกมาในรูปของปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดค า 
การค านวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการท างานผดิปกติของสมองท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกบัระดบัเชาวปั์ญญา 
ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นนั้นพบไดถึ้งร้อยละ 6 ของเด็กวยัเรียนในประเทศไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้  120)  
 ศรียา  นิยมธรรม (2540, หนา้ 40–41) ไดพ้ดูถึงลกัษณะโดยรวมของปัญหาในการเรียนรู้
ไว ้4 ดา้นใหญ่ ๆ คือ  

1. ดา้นพุทธิพิสัย หรือการรู้คิด (Cognitive) เช่น การคิด และการแกปั้ญหา 
2. ดา้นภาษา (Language) ไดแ้ก่ การพดู การฟัง การเขียน การอ่าน 
3. ดา้นกลไกการเคล่ือนไหว (Motor) เช่น การประสานกนัของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
4. ดา้นสังคม (Social) เช่น ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ๆ  



 
24 

 เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้หรือเด็กแอลดีส่วนใหญ่จะมีปัญหาในดา้นพุทธิพิสัยหรือ  
การรู้คิด (Cognitive) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการมีปัญหาเฉพาะดา้น เช่น ปัญหาในการอ่าน การคิด
ค านวณ หรือในแง่ของวธีิคิด หลายคนจะมีความสับสนยุง่ยากดา้นภาษา มีปัญหาในเร่ืองการเขียน
หรือการพดู หรือกระบวนการเก่ียวกบัการใชภ้าษา เช่น การฟัง หรือการอ่าน ส่วนปัญหาดา้น
กลไก การเคล่ือนไหว เป็นลกัษณะหน่ึงท่ีน่าพิจารณาเช่นกนั ความยุง่ยากในเร่ืองน้ีจะแสดงให้
เห็นในดา้นการวาดภาพ ลายมือ การพิมพ ์การวิง่ การกา้วกระโดด การกระโดด หรือการทรงตวั 
ปัญหาสุดทา้ยท่ีเป็นเร่ืองใหญ่อีกอยา่งหน่ึงของเด็กแอลดีก็คือ ดา้นสังคม ซ่ึงอาจแสดงพฤติกรรม
วา่มีความยุง่ยากในการผกูมิตรกบัผูอ่ื้น มีความนบัถือตนเองต ่า 
 ผดุง  อารยะวิญญู (2545, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาใน    
การเรียนรู้หรือเด็กแอลดีพบวา่ส่วนใหญ่เป็นในเด็กระดบัชั้นประถมศึกษา คิดเป็น 75% ของเด็กท่ี
มีปัญหาในการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีคดัแยกได ้ในขั้นรุนแรงจะตรวจพบมากในชั้น ป.3 กบั ป.4  พบใน
เพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นอตัราส่วน 3 : 1 มีระดบัสติปัญญาเฉล่ียประมาณ 94–98และเม่ือ
เด็กโตข้ึนหรือเล่ือนชั้นไปเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ปัญหาทางการเรียนรู้ก็จะลดลง  เด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนทางภาษา (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) จะมีจ านวนมากกวา่ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
และจ านวนมากเป็นเด็กท่ีเคยสอบตก และเรียนซ ้ าชั้น ประมาณ 15% มีปัญหาทางพฤติกรรมมีความ
แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของเด็ก บางคน
มีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิสั้น มีปัญหาการจดัระเบียบท างาน และมีปัญหาในการคดัลอกตวัอกัษร       
ทางคณิตศาสตร์ หรือรูปทรงอ่ืน ๆ จากตวัอยา่งลงสมุดแบบฝึกหดัของตนเอง 

สาเหตุของปัญหาในการเรียนรู้ 
 ปัญหาในการเรียนรู้หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีสาเหตุดว้ยกนัหลายประการ 
ผดุง  อารยะวญิญู (2544, หนา้ 8–9) ไดจ้  าแนกสาเหตุของปัญหาในการเรียนรู้ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง  
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ศึกษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หลาย 

ประเทศเช่ือวา่ สาเหตุท่ีท าให้เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้ไดดี้นั้น เน่ืองจากการไดรั้บบาดเจบ็
ทางสมอง (brain damage) อาจเป็นการไดรั้บบาดเจบ็ก่อนคลอด ระหวา่งคลอด หรือหลงัคลอด 
ก็ได ้การบาดเจบ็น้ีท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี อยา่งไรก็ตาม          
การไดรั้บบาดเจบ็อาจไม่รุนแรงนกั (minimal brain dysfunction) สมองและระบบประสาท
ส่วนกลางยงัท างานไดดี้เป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นท่ีบกพร่องไปบา้ง ท าใหเ้ด็กมีปัญหา           
ในการรับรู้  ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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2. กรรมพนัธ์ุ   
ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอยา่งถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้เห็นไดจ้ากการศึกษา 

เป็นรายกรณีพบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้บางคน อาจมีพี่นอ้งท่ีเกิดจากทอ้งเดียวกนั                  
มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนั พอ่แม่หรือญาติใกลชิ้ดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ปัญหาในการอ่าน การเขียน และการเขา้ใจภาษา  

3. ส่ิงแวดลอ้ม 
หมายถึง สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง และกรรมพนัธ์ุ เป็นส่ิงท่ีเกิด 

กบัเด็กภายหลงัการคลอด เม่ือเด็กเจริญเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น 
การท่ีเด็กมีพฒันาการทางร่างกายล่าชา้ดว้ยสาเหตุบางประการ การท่ีร่างกายไดรั้บสารบางประการ 
เน่ืองจากสภาพมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม การขาดสารอาหารในวยัทารกและในวยัเด็ก การสอนท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีอาจ          
ท าใหส้ภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากข้ึน  
 ประเภทของเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้ 
 ประเภทของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ อาจจ าแนกตามลกัษณะของปัญหาในการเรียน
ของเด็กไดด้งัน้ี (ผดุง  อารยะวญิญู, 2544, หนา้ 21–29)  

1. ความบกพร่องทางการฟังและการพดู  เด็กเหล่าน้ีอาจแสดงพฤติกรรมทางการพูด 
ดงัน้ี 

1.1 มีพฒันาการทางการพูดล่าชา้ 
1.2 ไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ทางภาษา 
1.3 รู้ค  าศพัทน์อ้ย 
1.4 จ าแนกเสียงพดูไม่ได ้
1.5 ใชอ้วยัวะในการพดูไม่ถูกตอ้งท าใหพ้ดูไม่ชดั 
1.6 รู้วา่จะพดูอะไร แต่พดูออกมาเป็นค าพดูไม่ได ้
1.7 ไม่เขา้ใจค าพดูของคนอ่ืน 
1.8 พดูไม่เป็นประโยค 
1.9 พดูไม่ถูกหลกัภาษาไทย 
1.10ใชค้  าศพัทไ์ม่ตรงกบัความหมายท่ีพดู 
1.11 พดูแลว้ผูอ่ื้นฟังไม่รู้เร่ือง 
1.12 ไม่เขา้ใจโครงสร้างทางภาษา 
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เด็กบางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กนอ้ย บางคนอาจมีปัญหามากในระดบัท่ีรุนแรงแตกต่าง
กนัไป สภาพความบกพร่องทางการฟังและการพูดน้ี เรียกวา่ อเฟเชีย (aphasia) เด็กท่ีมีปัญหาเช่นน้ี 
เรียกวา่ เด็กอเฟเชีย (aphasia child) ความผิดปกติในการฟัง และการพูดของเด็กอเฟเชียเป็นผลมา
จากการไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง (brain damage)  

2. ความบกพร่องทางการอ่าน 
เด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด ้อาจมีสาเหตุมาจากองคป์ระกอบหลายประการ  เด็กบางคน 

อาจขาดเรียนบ่อย บางคนพดูภาษาทอ้งถ่ินมาแต่ก าเนิด โครงสร้างของเสียงพูด ค าและประโยค
ต่างกนั เด็กท่ีขาดแรงจูงใจในการเรียนเกียจคร้านท าใหอ่้านไม่ออก เขียนไม่ได ้เด็กเหล่าน้ีไม่จดัเป็น
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ตามนิยามของการศึกษาพิเศษ เพราะถา้แกปั้ญหาดงักล่าวให้ลุล่วงไป
เด็กสามารถอ่านออกเขียนได ้แต่เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่าน ตามนิยามทางการศึกษาพิเศษ ถึงแมจ้ะ
แกปั้ญหาดงักล่าวไดแ้ลว้ เด็กก็ยงัอ่านไม่ไดอ้ยูน่ัน่เอง เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านอาจมีพฤติกรรม 
ดงัน้ี 

2.1 จ าตวัอกัษรไม่ได ้ท าใหอ่้านเป็นค าไม่ได ้
2.2 จ าตวัอกัษรไดบ้า้ง แต่อ่านเป็นค าไม่ได ้
2.3 ความสามารถในการอ่านต ่ากวา่นกัเรียนอ่ืนในชั้นเดียวกนั 
2.4 ระดบัสติปัญญาของเด็กอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย หรือสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย เม่ือวดัโดยใช ้

แบบทดสอบเชาวปั์ญญาท่ีเช่ือถือได ้
2.5 เด็กบางคนอาจมีความไวในการใชส้ายตา 
2.6 เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 
2.7 พดูไม่เป็นประโยค 
2.8 เด็กสามารถเขา้ใจภาษาไดดี้ หากใหเ้ด็กหรือมีคนอ่านหนงัสือใหฟั้ง หรือ 

ฟังจากเทป แต่ถา้ใหอ่้านเองเด็กจะอ่านไม่ได ้อ่านไม่เขา้ใจ หรือจบัใจความไม่ได ้
2.9 อ่านค าโดยสลบัตวัอกัษร 
2.10  ไม่เขา้ใจวา่ตวัอกัษรใดมาก่อน–หลงั ตวัอกัษรใดอยูท่างซา้ยหรือขวา 
2.11 ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได ้

เด็กเหล่าน้ีมีค าศพัทท์างวชิาการเรียกวา่ ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่าน
เรียกวา่ เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia child) เด็กแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมดงักล่าวมากบา้งนอ้ยบา้ง   
แตกต่างกนัไป 
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3. ความบกพร่องทางการเขียน 
การเขียนเป็นทกัษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา เป็นการแสดงออก ซ่ึงแนวความคิด 

ตอ้งน าค าในภาษามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัภาษา เด็กท่ีมีปัญหาใน              
การเรียนรู้มกัมีความบกพร่องในการเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้ด็กไม่สามารถเขียน
หนงัสือได ้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเขียน อาจแสดงพฤติกรรมในการเขียน ดงัน้ี 

3.1 ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงบนสมุดของตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.2 เขียนประโยคตามครูไม่ได ้
3.3 ไม่สามารถแยกรูปทรงทางเรขาคณิตได ้
3.4 บางรายอาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเทา้ หรือใชมื้อหยิบจบัส่ิงของ 
3.5 ใชส้ายตาในการจดจ าส่ิงของไม่ได ้หรือไดไ้ม่ดี 
3.6 เขียนเป็นค า อาจเป็นลายเส้นแต่อ่านไม่ได ้
3.7 เขียนเป็นประโยค เรียงค าไม่ถูกตอ้ง 
3.8 รูปของตวัอกัษรท่ีเขียนอาจไม่แน่นอน ตวัอกัษรท่ีเด็กเขียนแต่ละคร้ังอาจมีรูปทรง 

ท่ีแตกต่างกนัไป 
ความบกพร่องทางการเขียนน้ี อาจจ าแนกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ดิสกราเฟีย (Dysgraphia) 

หรือการท่ีเด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได ้ความบกพร่องในการจ า (recall deficits) และความ
บกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (syntax deficits) แต่ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนค ายาก
ไม่ไดเ้น่ืองมาจากการท่ีเด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย หรือเด็กไม่อยากอ่านหรือเขียนหนงัสือ  
การไม่ส่งงานท่ีครูมอบหมายใหท้ า เป็นตน้ 

4. ความบกพร่องทางกระบวนการคิด 
เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เป็นจ านวนมากมีความล าบากในการคิดกระบวนการให้ 

เหตุผล หรือการก าหนดแนวความคิดรวบยอด เด็กท่ีมีปัญหาในดา้นน้ี อาจแสดงพฤติกรรม ดงัน้ี 
4.1 ไม่สามารถบอกความแตกต่างของส่ิงของท่ีมองเห็นได ้
4.2 ไม่สามารถบอกความแตกต่างของเสียงท่ีไดย้นิได ้
4.3 ไม่เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ยกบัส่วนใหญ่ 
4.4 มีความจ าไม่ดี ไม่วา่จะเป็นความจ าระยะสั้น หรือความจ าระยะยาว 
4.5 ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป  

จนบางคร้ังท าใหย้ากแก่การใหเ้ขาเลิกกิจกรรมท่ีก าลงัท าอยู ่
4.6 จ าส่ิงท่ีมองเห็นไดแ้ต่หากน าส่ิงของนั้นไปใหพ้น้สายตาแลว้ เด็กจะจ าส่ิงนั้น 

ไม่ไดเ้ลย 
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4.7 ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง 
4.8 มีพฤติกรรมเหมือนถูกควบคุมโดยส่ิงอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอก 
4.9 ไม่สนใจส่ิงท่ีอยูร่อบตวั หรือไม่ก็สนใจเกินไปจนยากแก่การท่ีจะดึงความสนใจ 

ของเขาออกจากส่ิงนั้น ๆ  
4.10 มีการเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ ไม่สามารถอยูน่ิ่งเฉยไดน้าน 

5. ความบกพร่องดา้นอ่ืน ๆ  
ความบกพร่องดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความบกพร่องเก่ียวกบัสมาธิ หรือเด็กสมาธิสั้น  

ไดแ้ก่ การไม่มีสมาธิ ความหุนหนัพลนัแล่น การไม่อยูน่ิ่ง ความบกพร่องดา้นการรับรู้ และความ
บกพร่องดา้นการเคล่ือนไหว ซ่ึงนกัจิตวิทยาหลายคนกล่าววา่ ความบกพร่องดงักล่าวน้ี เป็นลกัษณะ
หน่ึงท่ีก่อเกิดปัญหาในการรับรู้ 
 เด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้กับการรับรองทางการศึกษา 
 งานวจิยัเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้พบวา่ส่วนใหญ่จะพบเด็กกลุ่มน้ีในระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็น 75% (กรมวิชาการ, 2546, หนา้ 5) ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพบเด็กกลุ่มน้ี
เป็นจ านวนมากนั้น บางคร้ังไม่มัน่ใจวา่จะเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ตามนิยามสากลหรือไม่ 
เน่ืองจากลกัษณะของเด็กมีปัญหาในเร่ืองของการเรียนรู้ โดยเฉพาะในดา้นภาษา มกัจะอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได ้แต่เม่ือไดรั้บขบวนการในการจดัการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ปัญหาเหล่านั้น
ก็จะลดลงได ้ การส่งเด็กกลุ่มน้ีใหแ้พทยว์นิิจฉยั ยงัท าไดไ้มม่ากนกั เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
ในดา้นน้ีโดยเฉพาะ  อยา่งไรก็ตามเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้กลุ่มน้ี จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเด็กกลุ่มน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหแ้พทยรั์บรอง เพียงแต่โรงเรียน 
โดยคณะครูและศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ช่วยพิจารณาการคดักรองเพราะเช่ือในประสบการณ์ของครู 
ยกเวน้ความบกพร่องทางสติปัญญา อาจจะไปตรวจสอบระดบัสติปัญญา (IQ) (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา้ 130)  ปัจจุบนัจึงใหอ้ านาจผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถรับรองเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้วา่เป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางการศึกษา   

การคัดกรองเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้เพือ่รับรองว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 
 การคดักรองเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้โดยใชแ้บบคดักรองบุคคลท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาจดัท าข้ึน (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก, 2548, หนา้ 16)  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษา ตั้งข้ึนตามประกาศ กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการให้คนพิการ
มีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา้ 175) การคดักรองจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี  
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1. ผูค้ดักรองในเบ้ืองตน้คือผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด ไดแ้ก่ครูท่ีรู้จกัเด็กเป็นอยา่งดี  
อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 3 เดือน 

2. ใหผู้ค้ดักรองถามหรือศึกษาประวติั พร้อมทั้งสังเกตลกัษณะ/พฤติกรรม และด าเนินการ 
คดักรอง โดยมีผูร่้วมคดักรองอยา่งนอ้ย 2 คน ประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ลกัษณะของผูค้วรไดรั้บการคดักรองเป็นบุคคลท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
3.1 ฉลาดหรือมีระดบัสติปัญญาปกติ 
3.2 สามารถเรียนวชิาต่าง ๆ ไดย้กเวน้การอ่าน การเขียน หรือการค านวณ ซ่ึงอาจ 

ท าไม่ได ้หรือท าไดต้  ่ากวา่ ประมาณ 2 ชั้นเรียน ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือมากกวา่ 1 ดา้น 
3.3 ไม่มีปัญหาทางดา้นการเห็น การไดย้นิ สติปัญญา หรือออทิสติกหรือจากการ 

ถูกละทิ้ง ละเลย หรือความดอ้ยโอกาส (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก, 
2548, หนา้ 26)  
 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษานั้นไดรั้บการประเมินจากสถานศึกษา
ตามขั้นตอนการคดักรองบุคคลท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ และเป็นผูท่ี้สถานศึกษารับรองวา่เป็นผูท่ี้
มีความบกพร่องทางการศึกษา ประเภทเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้โดยกลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะ
ของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ในดา้นการอ่านเด่นชดัท่ีสุด เน่ืองจากจ าตวัพยญัชนะ และสระ
ไม่ได ้อ่านชา้ อ่านสลบัตวัอกัษร มีความสามารถในการอ่านต ่ากวา่นกัเรียนคนอ่ืนในชั้นเดียวกนั 
 

รูปแบบและทฤษฎกีารสอนเชิงพฤติกรรม 
 การวเิคราะห์งานย่อย  (Task  Analysis) 

การวเิคราะห์งานยอ่ย (Task  Analysis) หมายถึง  การแตกยอ่ยของงานใหเ้ป็นขั้นตอนท่ี
เล็กลงไปกวา่เดิมน้ี เรียกวา่ การวเิคราะห์งาน การวเิคราะห์งานท่ีรอบคอบจะช่วยใหน้กัเรียน
สามารถท างานไดส้ าเร็จทีละขั้น ดว้ยวธีิเช่นน้ีการเรียนก็มกัจะเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน เพราะวา่
สามารถท างานไดรั้บรางวลัทีละช้ินเล็ก ๆ นอกจากน้ีครูยงัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนวา่นกัเรียน
มีความกา้วหนา้มากข้ึนเพียงใด  (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548) 

ขั้นตอนของการวเิคราะห์งาน 
ในขณะท่ีวเิคราะห์งานตอ้งด าเนินการทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นแรก อธิบายพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงคใ์หช้ดัเจน ขั้นท่ีสอง อธิบายขั้นต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ขั้นท่ีสาม 
ท าการทดสอบความสามารถพื้นฐานหลาย ๆ คร้ังในขั้นตอนต่าง ๆ และปรับปรุงขั้นตอนเหล่านั้น
ใหส้อดคลอ้งกบัการตอบสนองของนกัเรียนเป็นราย ๆ ไป ขั้นตอนดงักล่าวควรจะครอบคลุม 
ทุกส่วนของงานท่ีจ าเป็นต่อการกา้วไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
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ความสามารถพืน้ฐานและการวเิคราะห์งาน 
ความสามารถพื้นฐานงานใด ๆ ท่ีเราตอ้งการจะสอนอาจแตกยอ่ยลงเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ได ้

ในการวเิคราะห์งานคร้ังหน่ึง เราอาจไดข้ั้นตอนเล็ก ๆ มากกวา่ 20 ขั้นตอนหรือบางคร้ังเพียง 4-5 
ขั้นตอนก็เป็นไปได ้ขั้นตอนหน่ึง ๆ อาจมีขนาดเล็กมาก ขนาดของขั้นตอนนั้นข้ึนอยูก่บัวา่
นกัเรียนสามารถท างานไดดี้เพียงไรก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การสอน วธีิท่ีดีท่ีสุดในการคน้หาค าตอบก็
คือลองท าการวิเคราะห์งานอยา่งหยาบ ๆ ก่อน ใชก้ระดาษบนัทึกการวเิคราะห์งานตาม
ความสามารถพื้นฐาน และด าเนินการหาความสามารถพื้นฐานจากขั้นตอนเหล่านั้น 

จดัวสัดุการฝึกงานและสั่งใหน้กัเรียนลองท างานโดยออกค าสั่งใหช้ดัเจน จดบนัทึกลง  
แต่ละขั้นตอนวา่นกัเรียนท าไดดี้เพียงไร ถา้นกัเรียนชะงกัใหก้ระตุน้เตือน และสาธิตเท่าท่ีจ  าเป็น
และจดค าตอบลงไป ใชข้อ้มูลจากความสามารถพื้นฐานท าการวเิคราะห์งานท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียนเป็นราย ๆ ไป อาจจ าเป็นตอ้งหาความรู้ความสามารถพื้นฐานซ ้ าอีก
จากขั้นตอนท่ีปรับปรุงแลว้ โดยท าหลาย ๆ คร้ังก่อนท่ีจะสรุปผลการสอน 

การใหร้างวลัแก่นกัเรียนภายหลงัการหาความสามารถพื้นฐานแต่ละคร้ังมีความส าคญั
มากเพื่อท่ีจะไดรั้กษาความสนใจของนกัเรียนให้อยูท่ี่งาน 

การสอนทีละขั้นตอน  เม่ือพอใจวา่ ธรรมชาติ จ  านวนและอนัดบัของขั้นตอนจากการ
วเิคราะห์งาน เหมาะสมดีแลว้  ก็พร้อมท่ีจะเร่ิมตน้สอนตามขั้นตอนเหล่านั้นทีละขั้นเม่ือก าหนด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคช์ดัเจนแลว้ ก็ควรก าหนดเกณฑข์องความส าเร็จ ส าหรับแต่ละขั้นตอน
ของงานไวด้ว้ย เพื่อ จะไดรู้้วา่จะเล่ือนไปสอนขั้นตอนต่อไปเม่ือไรและแต่ละขั้นตอนตอ้งตอบ
ถูก 2 คร้ัง จาก 2  คร้ัง  

ขณะท่ีสอนตามขั้นตอนใหใ้ชแ้บบบนัทึก ยกตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 1 ถา้ครูสาธิตขั้นตอน
ของงานแลว้นกัเรียนท าไดโ้ดยไม่ตอ้งช่วยเหลืออีกต่อไป เขียน “3” ลงใน แบบบนัทึก ถา้ตอ้งใช้
ตวักระตุน้เตือนทางกาย บนัทึกวา่ “1” เม่ือนกัเรียนท าตามขั้นตอนน้ีไดถู้กตอ้งโดยไม่ตอ้ง
ช่วยเหลือจากการสอนติดต่อกนั 2 คร้ัง นัน่คือจะไดค้ะแนน “4” สองคร้ังเท่ากบัลงเกณฑข์อง
ความส าเร็จท่ี ตกลงกนัไว ้แลว้อาจจะเล่ือนไปสอนในขั้นตอนต่อไป ดว้ยวธีิเช่นน้ีก็สามารถ
เล่ือนไปสอนไดจ้นครบทุกขั้นตอน ซ่ึงอาจใชเ้วลาสอนหลายคาบเรียน 

จะท าอย่างไรถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
แบบบนัทึกอาจแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนก าลงัมีปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอน

หน่ึง ถา้ไดค้ะแนน 1 จากการลองสอนติดต่อกนั 4 หรือ 5 คร้ัง เช่น นกัเรียนท่ีไดรั้บ การกระตุน้           
ทางกายในแต่ละคร้ังของการสอน แสดงวา่มีบางอยา่งผดิปกติ ซ่ึงอาจมีเหตุผลหลายประการวา่ท าไม
นกัเรียนจึงไม่เกิดการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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1. ครูอาจท าใหน้กัเรียนสับสน โดยไม่ไดน้ าเสนองานใหช้ดัเจนพอ วสัดุอาจจะยุง่หรือ 
ครูอาจท าใหน้กัเรียนวอกแวกโดยใชภ้าษาไม่เหมาะสม หรือมวัแต่ชกัชา้ 

2. นกัเรียนอาจพบวา่ชัว่โมงการสอนทั้งคาบไม่สนุก ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนสูญเสียความ 
น่าสนใจหรือเกิดอาการเบ่ือหน่าย 

3. ขั้นตอนนั้นอาจจะยากเกินไป แมว้า่จะไดแ้กไ้ขปัญหาทั้งสองขอ้แลว้ก็ตาม ขั้นตอน 
อาจยากเกินกวา่ท่ีนกัเรียนจะท างานใหส้ าเร็จไดด้งันั้นควรน าเสนอการลองสอนอีกคร้ัง ใหแ้น่ใจวา่   

3.1 นกัเรียนก าลงัสนใจงานก่อนท่ีเร่ิมสอน    
3.2 จดัวางวสัดุไวถู้กตอ้งดีแลว้และไม่มีส่ิงรบกวนใด ๆ   
3.3 ท่านออกค าสั่งชดัเจนแลว้ ซ่ึงอาจเป็นสัญญาณทางค าพดูหรือมีการสาธิตประกอบดว้ย   
3.4 การกระตุน้เตือนของครูชดัเจนและเป็นประโยชน์ 

4. บางทีนกัเรียนอาจไม่รู้สึก วา่ไดรั้บรางวลัจากการท างานนั้นอีกต่อไป ขอใหล้องใช ้
รางวลัตวัอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างไป หรือเพิ่มพนูคุณค่าความหนกัแน่นของรางวลัท่ีท่านใชอ้ยูถ่า้จ  าเป็น
ใหย้า้ยวสัดุฝึกงานและท าการประเมินหารางวลั   

5. ถา้วธีิขา้งตน้ไม่เป็นผล  ใหย้อ้นกลบัไปท่ีข้ึนตอนเดิมซ่ึงนกัเรียนไดเ้รียนรู้ไปแลว้ 
ถา้นกัเรียนไม่ผา่นขั้นตอนน้ีอีก บางทีอาจเป็นเพราะนกัเรียนลืมวธีิท างานนั้นและอาจจ าเป็นตอ้ง
สอนซ ้ า โดยใหก้วดขนัเกณฑ์ของความส าเร็จใหสู้งข้ึน 

6. ถา้นกัเรียนผา่นขั้นตอนเดิม ปัญหาอาจอยูท่ี่ขั้นตอนปัจจุบนัยากเกินไป ลองท าการ 
วเิคราะห์งานเพิ่มข้ึนในขั้นน้ี แตกยอ่ยขั้นตอนออกไปอีก 2 ขั้นง่าย ๆ หรือมากกวา่ถา้ นกัเรียนติดขดั
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548) 

สรุปได้ว่าการสอนแบบวเิคราะห์งานย่อย 
1. มีมากมายหลายส่ิงท่ีเราตอ้งการสอน แต่มีความยุง่ยากซบัซอ้นเกินกวา่จะเรียนรู้ได ้

ในขั้นเดียวและจ าเป็นตอ้งแตกยอ่ยออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ 
2. ในการแตกยอ่ยขั้นตอนของเรา เราตอ้งพิจารณาใหแ้น่นอนวา่เราตอ้งการจะสอนอะไร  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และนกัเรียนจะตอ้งท าทกัษะอะไรเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุพฤติกรรมขั้นตอน
ต่าง ๆ 

3. การแตกยอ่ยงานออกเป็นขั้นตอนหลาย ๆ ดา้น หรือเป็นทกัษะยอ่ย ๆ นั้นเรียกวา่        
การวเิคราะห์งาน ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลใหข้ั้นตอนของงานมีขนาดเล็กเพียงพอส าหรับนกัเรียน 
ท่ีกา้วหนา้ได ้

4. เราสามารถจะแตกยอ่ยงานใดก็ไดด้ว้ยวธีิน้ี ไม่วา่งานนั้นจะดูเหมือนง่ายหรือยุง่ยาก 
ขณะท่ีวางแผนวิเคราะห์งานใดเราควรจะหาความสามารถพื้นฐานโดยประเมินระดบั 
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5. ความสามารถท่ีเป็นปัจจุบนัของคน ๆ นั้นจากการท างาน และบนัทึกไวว้า่ส่วนใด   
ของงานท่ีนกัเรียนท าไดแ้ละท าไม่ไดบ้า้ง 

6. ในการสอนท างานนั้นส่ิงส าคญัคือตอ้งก าหนดเกณฑข์องความส าเร็จของแต่ละ 
ขั้นตอนไดด้ว้ย 

7. ถา้นกัเรียนไม่แสดงความกา้วหนา้จากขั้นตอนใดเป็นพิเศษเราตอ้งตรวจสอบ  
การน าเสนองานและการกระตุน้เตือนจากงานนั้นชดัเจนหรือไม่ นกัเรียนยงัคงสนใจรางวลั 
จากสถานการณ์การสอนนั้นอยูห่รือไม่ นกัเรียนลืมวธีิการท างานขั้นตอนท่ีผา่นมาหรือไม่ 
ขั้นตอนของงานท่ีสอนอยูน้ี่ยากเกินไปหรือไม่  ถา้พบวา่ขั้นตอนยากเกินไปจ าเป็นตอ้ง 
วเิคราะห์งานใหง่้ายข้ึนอีก 

การกระตุ้นเตือน ( Prompting) 
การกระตุน้เตือน หมายถึง เม่ือนกัเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้งานหรือส่วนใดของงาน

นกัเรียนมกัขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เม่ือนกัเรียนเร่ิมมีทกัษะในงานนั้นมากข้ึน ความช่วยเหลือ 
ก็จะลดนอ้ยลงไป จนกระทัง่นกัเรียนสามารถท าไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง ความช่วยเหลือท่ีเรานั้น
ไดรั้บนั้น เรียกวา่ การกระตุน้เตือนและเป็นเทคนิคชุดส าคญัท่ีอาจน ามาใชช่้วยเหลือให้มนุษย์
เกิดการเรียนรู้ ค  าวา่ กระตุน้เตือนนั้น เป็นค าท่ีคุน้เคยกนัในกลุ่มผูแ้สดงละคร เม่ือใดผูแ้สดงลืม
บทพดูของตนเอง ผูก้ระตุน้เตือนขา้งเวทีก็จะคอยบอกบทท่ีลืมให ้(กระตุน้เตือนดว้ยวาจา)  
บทท่ีลืมจึงท าหนา้ท่ีกระตุน้เตือนหรือเป็นการใหน้ยั (CUE) ส าหรับบทพดูในตอนต่อไป 
 การกระตุน้เตือนในฐานะท่ีเป็นตวักลางช่วยใหน้กัเรียนงดการตอบสนอง ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคย
กระท ามาก่อน และในฐานะท่ีเป็นวธีิเตือนใหน้กัเรียนจ างานท่ีเคยเรียนรู้ไปแลว้ และไดลื้มไปชัว่คราว 

ประเภทของการกระตุน้เตือนท่ีน ามาใชจ้ะสะทอ้นระดบัมาก นอ้ย ของการใหค้วาม
ช่วยเหลือตามท่ีนกัเรียนตอ้งการได ้คือ การกระตุน้ทางกายจะเก่ียวกบัการช่วยเหลือในระดบัมาก 
การกระตุน้ดว้ยท่าทาง และดว้ยวาจาจะเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือในระดบันอ้ยกวา่ การกระตุน้เตือน
ท่ีน ามาใชจ้ะสะทอ้นระดบัมากนอ้ยของการให้ความช่วยเหลือตามท่ีนกัเรียนตอ้งการได ้คือ การ
กระตุน้ทางกายจะเก่ียวกบัการช่วยเหลือในระดบัมาก การกระตุน้ท่าทาง  และดว้ยวาจาจะเก่ียวขอ้ง
กบัการช่วยเหลือในระดบันอ้ยกวา่ การกระตุน้เตือนความสนใจ  (Elicitation  prompts)  จะใชเ้พื่อดึง
ความสนใจของนกัเรียนมาท่ีงาน ไม่วา่จะใชว้ธีิกระตุน้เตือนแบบใด  ส่ิงท่ีส าคญัก็คือตอ้งใหร้างวลั
เป็นขอ้มูลป้อนกลบันกัเรียนเสมอ เพื่อวา่จะไดเ้ป็นก าลงัใจใหน้กัเรียนไดล้องพยายามซ ้ าอีก  
ประเภทต่างๆ  ของการกระตุน้เตือน ดงัน้ี 
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1. การกระตุน้เตือนความสนใจ (Elicitation) นกัเรียนแสดงท่าทางนอ้ยมากในการ 
ตอบสนองท่ีเหมาะสม  ก็อาจจ าเป็นท่ีจะถึงจุดสนใจเขา้หางานใหไ้ด ้ การเคาะวตัถุท่ีจะใหฝึ้กกบั
โตะ๊  เป็นวธีิกระตุน้เตือน เตือนความสนใจท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปการเคาะจึงท าหนา้ท่ีดึง หรือลาก
เอาค าตอบกลบัเขา้มาหา ก็คือ  นกัเรียนจะพยายามมองหาหรือคน้หาตน้ตอของเสียง ยกตวัอยา่ง  
สมมุติวา่  พฤติกรรมท่ีพึงประสงคส์ าหรับเด็กคนหน่ึงคือ เพื่อหยบิของเล่นมาใชเ้ขยา่ข้ึนมา                
ถา้เด็กไม่ตอบสนองต่อค าสั่ง “ ครูหยบิข้ึนมาเขยา่”  ก็อาจจ าเป็นตอ้งดึงจุดสนใจอีกแบบหน่ึงคือ
ยกรางวลัใหน้กัเรียนเห็นก่อนจะเร่ิมลงมือสอนในขั้นลองสอน  

2. การกระตุน้เตือนทางกาย (Physical Prompting) ครูจะกระตุน้ใหเ้ด็กตอบสนองดว้ย 
การเคาะหรือเขยา่เคร่ืองเล่น ในหลาย ๆ สถานการณ์ของการสอนแมว้า่นกัเรียนจะพยายาม
ปฏิบติัแลว้แต่ก็ยงัตอ้งการความช่วยเหลือการกระตุน้ทางกาย หมายถึง การใชมื้อน าทาง           
ใหน้กัเรียนท างานในส่วนท่ียากต่อการปฏิบติั โดยครูจะจบัมือหรือขอ้มือของนกัเรียนและน า
ทางใหอ้วยัวะเคล่ือนไหวตามไปดว้ย  การน าทางเช่นน้ีอาจจะมีขอบข่ายตั้งแต่การกระท าง่าย ๆ 
เช่น โบกมือ ไปจนถึงการท างานท่ีซบัซ้อนมากข้ึน เช่น การเขียนช่ือของตวัเอง แมว้า่การตอบสนอง
ของนกัเรียนนั้นจะเกิดจากการกระตุน้เตือนทางกายก็ตาม เราก็ยงัจ  าเป็นตอ้งให้รางวลัแก่นกัเรียน  
เพื่อใหก้ารตอบสนองไดรั้บแรงเสริมและก าลงัใจ 
 ในการกระตุน้เตือนทางกาย  จะตอ้งมีความรู้สึกไวต่อการเคล่ือนไหวของนกัเรียน  
และคอยควบคุมใหไ้ปในทิศทาง จ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะกระตุน้เตือนเคล่ือนไหวติดตาม 
การเคล่ือนมือของนกัเรียนในระยะไม่ห่างนกั  แต่ไม่ควรจบัตอ้งท่ีวสัดุทั้งนั้น เพราะอาจจะ 
ท าใหน้กัเรียนไม่เกิดความรู้สึกเก่ียวกบัวธีิใชว้ตัถุนั้น 
 มีขอ้สังเกตของการกระตุน้เตือนทางกายวา่ วธีิน้ีไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อบงัคบัใหท้  าในส่ิง
ท่ีเขาไม่ตอ้งการท า  ถา้นกัเรียนต่อตา้นการกระตุน้เตือนอยา่งเอาจริงเอาจงัเราควรจะหนักลบัมา
พิจารณาวา่งานท่ีใหฝึ้กฝนนั้นยากเกินความสามารถของเด็กหรือไม่ หรือทบทวนรางวลัท่ีใชอ้ยู่
ในขณะนั้น  นอกจากน้ีอาจมีบุคคลท่ีบกพร่อง บางคนท่ีไม่ชอบการสัมผสัแตะตอ้งในทุก ๆ 
สถานการณ์ และถา้พบกรณีเช่นน้ีตอ้งใชก้ารกระตุน้ทางกายดว้ยความรอบคอบถว้นถ่ี และ
หาทางเลือกใชเ้ท่าท่ีจะท าได ้

3. การกระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง (Gastural Prompting) ในระดบัท่ีนกัเรียนมีความสามารถ 
ทางร่างกายพอจะเคล่ือนไหวไดเ้องภายใตอ้  านาจบงัคบัของจิตใจ แต่อาจยงัไม่เขา้ใจแน่ชดัวา่จะ
ตอบสนองอะไร  การกระตุน้ดว้ยท่าทางจะประกอบดว้ยการกระท าจากครูซ่ึงบ่งช้ีใหน้กัเรียนรู้
วา่ตอ้งการใหท้ าอะไร 
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 อาจบ่งช้ีส่ิงตอ้งการใหท้ าดว้ยการใชน้ิ้วช้ีไปท่ีวสัดุหรืองานท่ีจะท า ครูอาจช่วยเหลือ
มากกวา่นั้นไดด้ว้ยการเคล่ือนมือ (1 หรือ 2 ขา้ง) ในการสาธิตการกระท างานนั้นหรือเลือก
ส่ิงของ อีกตวัอยา่งครูอาจท าท่าทางด่ืมน ้า  เม่ือบอกใหน้กัเรียนด่ืมน ้าจากถว้ย หรือครูอาจช้ีไปท่ี
หวัปลัก๊แลว้ช้ีไปท่ีรูปปลัก๊ตวัเมียเพื่อบ่งบอกวา่ตอ้งการใหเ้สียบปลัก๊เขา้ไปท่ีรูปปลัก๊ตวัเมีย 
 รูปแบบของการกระตุน้เตือนดว้ยท่าทางท่ีละเอียดอ่อนยิง่ คือ การช้ีดว้ยสายตา ซ่ึงเป็น
การบ่งบอกวา่ตอ้งการให้หยบิของส่ิงใดหรือตอ้งการจะใหว้างไวท่ี้ไหน 

4. การกระตุน้เตือนดว้ยวาจา (Verbal  Prompting) การกระตุน้เตือนความสนใจทางกาย   
และดว้ยท่าทางลว้นแต่เป็นวธีิการช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีไม่ใชค้  าพดู (non – verbal)  
ในส่วนน้ีเราจะพดูถึงการกระตุน้เตือนท่ีใชค้  าพดู  การกระตุน้เตือนดว้ยวาจาท่ีกล่าวถึงไปแลว้ 
นกัแสดงละครท่ีลืมบทพดูของตนเอง  มีขอบข่ายอยา่งกวา้งขวางท่ีการกระตุน้ดว้ยวาจาท่ีบอก
อยา่งชดัเจน หรือครูผูส้อนขบัรถตะโกนใหค้นท่ีหดัขบัรถ “ เหยยีบเบรค ” และก็มกัไดผ้ล 
กล่าวคือคนส่วนมากตอบสนองต่อการกระตุน้เตือนดว้ยวาจาอยา่งเหมาะสม รูปแบบท่ีรู้จกั
ทัว่ไปของการกระตุน้เตือนดว้ยวาจาไดแ้ก่ การออกค าสั่ง ซ่ึงอาจพดูซ ้ าในลกัษณะของ             
การกระตุน้เตือนดว้ยวาจาไดแ้ก่ การออกค าสั่งหรือขอร้องดว้ยค าพดู ในการลองสอนแต่ละคร้ัง  
ครูจะเร่ิมตน้การท างานดว้ยค าสั่ง (การน าเสนองาน) ซ่ึงอาจพดูซ ้ าในลกัษณะของการกระตุน้
เตือนดว้ยวาจา  เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนท างานต่อเน่ืองกนัไป 
 ความยุง่ยากซบัซอ้นของการกระตุน้เตือนดว้ยวาจา ควรจะสะทอ้นถึงความสามารถของ
นกัเรียนในการกระท าความเขา้ใจความหมาย  การกระตุน้เตือนควรท าหนา้ท่ีช่วยใหค้นเกิด           
การเรียนรู้และนกัเรียนจะไม่เกิดการเรียนรู้ ถา้การกระตุน้เตือนดว้ยวาจา ก็ควรเลือกใช ้                 
การกระตุน้ดว้ยท่าทางและทางกายซ่ึงจะใหผ้ลดีกวา่ดว้ยค าพดูซ่ึงนกัเรียนไม่ตอบสนอง 
 ในขณะท่ีใชค้  าพูดกระตุน้เตือนอยา่งเดียว  จ  าเป็นตอ้งให้แน่ใจวา่เราใชท้่าทางดว้ยโดยไม่
รู้ตวั นกัเรียนอาจตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสีหนา้ ตามทิศทางท่ีสายตาของครูก าลงัพุง่ไป  
หรือตามมือของครูท่ีวางพกัอยู ่ แต่เป็นการกระตุน้เตือนดว้ยท่าทางท่ีไม่เจตนาและเราอาจไม่รู้ใน
เวลานั้น  ถา้หากไม่ทราบถึงนยัหรือท่าทางท่ีไม่ใชค้  าพูดของเราแลว้  เราก็จะไม่มีวนัแน่ใจไดเ้ลยวา่
ก าลงัตอบสนองต่อการกระตุน้เตือนดว้ยวาจาเพียงอยา่งเดียวหรือไม่ 

การสลายตัวกระตุ้นเตือน  (Fading) 

นกัเรียนคนใดจะเกิดการเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนสามารถท างานไดห้รือส่วนของงานได ้
โดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ จุดมุ่งหมายของการกระตุน้เพื่อช่วยเหลือใหเ้ขาท างานไดเ้องใหม้ากท่ีสุด  
เพราะฉะนั้นก่อนท่ีเราจะบอกวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เราจะตอ้งค่อย ๆ ถอนตวักระตุน้เตือน
ออกไป  นัน่คือ การสลายตวักระตุน้เตือน โดยถอนการช่วยเหลือจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด  
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ไดแ้ก่ ถอนการกระตุน้เตือนทางกายก่อนท่าทางและสุดทา้ยถอนดว้ยวาจา มีวธีิถอนหรือ
สลายตวักระตุน้เตือนหลายแบบดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การสลายตวักระตุน้เตือนความสนใจ ถา้ครูตอ้งการเขยา่เพื่อเรียกร้องความสนใจ 
จากนกัเรียนแลว้ครูอาจสลายตวักระตุน้เตือนไดโ้ดยไม่เขยา่แต่หยบิข้ึนมา และในท่ีสุดเพียง 
แต่ช้ีท่ีเคร่ืองเล่นเท่านั้น 

2. การสลายตวักระตุน้เตือนทางกาย อาจถอนออกไปโดยกระตุน้เตือนนอ้ยลง ทั้งการ 
กระท าและลดแรงกดบนร่างกายดว้ย จุดมุ่งหมายในการสลายตวักระตุน้เร่ิมจากส่วนสุดทา้ยของ
งาน เช่น เด็กเล็ก ๆ ท่ีเรียนรู้การใส่วงแหวนลงในแกนไมอ้าจจะถูกกระตุน้หรือบอกให้หยบิห่วง
ข้ึนมาแลว้ค่อยน าทางมือในแกนไม ้ ช่วยใหว้างลงบนปลายไม ้(ช้ินท่ี 1 ของการสลาย ภาพท่ี 1) 
จากนั้นครูใชมื้อท่ีจบัออกและปล่อยใหมื้อของเด็กท างานไปเองจนส าเร็จ คือ ห่วงตกลงไปใน 
แกนไมแ้ลว้ครูจะให้รางวลัทนัทีเหมือนกบัวา่เด็กท างานส าเร็จดว้ยตนเอง เม่ือใดท่ีเด็กสามารถ
ท าเช่นน้ีไดถู้กตอ้งบ่อย ๆ การสลายก็จะเปล่ียนไปเป็นงานส่วนถดัไป   

เน่ืองจากเราจะระบุช่ือตวักระตุน้เตือนตามส่วนของงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการช่วยเหลือ
นกัเรียนในส่วนแรกของงานจึงเรียกวา่  ตวักระตุน้เตือนเร่ิมแรก (initial  prompt) ในส่วนกลาง
ของงานเรียกวา่  ตวักระตุน้เตือนส่วนกลาง (middle prompt) และในส่วนสุดทา้ยของงานเรียกวา่ 
ตวักระตุน้เตือนสุดทา้ย (end  prompt) จุดมุ่งหมายคือ การสลายตวักระตุน้เตือนสุดทา้ยก่อน  
แลว้จึงเป็นส่วนกลางและในท่ีสุดจึงสลายตวักระตุน้เตือนเร่ิมแรก ดว้ยวธีิเช่นน้ีครูก็จะลดการ
กระตุน้เตือนการแสดงออก ใหน้อ้ยลงทุกทีในขณะท่ีนกัเรียนจะท างานมากข้ึนเร่ือยๆ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใชต้วักระตุน้เตือนทางกาย  
 การสลายตวักระตุน้เตือนในขั้นตอนของงานดว้ยการกระตุน้เตือนนอ้ยลงนั้น จะตอ้งท า
ควบคู่ไปกบัการลดปริมาณความถ่ีของการกระตุน้เตือนดว้ย  ดงันั้นครูอาจเร่ิมตน้จากการจบั
ขอ้มือนกัเรียนอยา่งแน่น  แลว้เปล่ียนเป็นจบัอยา่งเบา ๆ แลว้ค่อยคลายมือเล่ือนไปท่ีขอ้ศอก
จนถึงห่างออกไปท่ีหวัไหล่เม่ือถึงจุดน้ีการกระตุน้เตือนทางกายก็เพียงแต่ท าหนา้ท่ีบอกเป็นนยั
ใหน้กัเรียนตอบสนองแลว้ยงัสามารถจะแทนท่ีไดด้ว้ยท่าทาง จากตวัอยา่งการสอนใหว้างห่วง 
วงแหวนลงในแกนไม ้ การกระตุน้เตือนดว้ยท่าทางอาจเป็นการช้ีไปท่ีส่วนปลายไมห้รือท ามือ
ตามการเคล่ือนท่ีของห่วงวงแหวน 

3. การสลายตวักระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง ตลอดเวลาท่ีสลายตวักระตุน้เตือนทางกาย 
ครูจะให้ตวักระตุน้เตือนดว้ยท่าทางและวาจาไปดว้ย จากตวัอยา่งการสอนวางห่วงยางลงในแกนไม ้ 
ครูอาจพดูวา่ “ วางห่วงลงไป ” แลว้ช้ีไปท่ีห่วงวงแหวนก่อนกระตุน้เตือนทางกาย เม่ือใดท่ี
สลายตวักระตุน้เตือนทางกายแลว้ก็จะถึงเวลาท่ีจะสลายตวักระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง และดว้ยวธีิ
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เช่นน้ี นกัเรียนจะตอบสนองต่อค าสั่งท่ีเป็นค าพดูแต่เพียงอยา่งเดียวไดใ้นภายหลงั ดงันั้นเม่ือ
สลายท่าทางในแลว้นกัเรียนจะตอ้งอาศยัตวักระตุน้เตือนทางวาจามากข้ึนทุกที 

4. การสลายตวักระตุน้เตือนดว้ยวาจา ตวักระตุน้เตือนทางวาจาชนิดท่ีใชใ้นการสอน 
แปรตามธรรมชาติของงานและความสามารถของนกัเรียนในการเขา้ใจภาษาพดูค่อนขา้งสูง
ส าหรับงานท่ีมีธรรมชาติยุง่ยากสลบัซบัซอ้น  เช่น การแต่งตวั  อาจตอ้งใชต้วักระตุน้ทางวาจา
หลายค าพดู  เช่น “ ใส่แขนเขา้ไป ”  “ ยกแขนข้ึน ”   “ ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัชายลงมา ”  และค่อย 
ๆ สลายตวักระตุน้เตือนเหล่าน้ีไปจนกระทัง่นกัเรียนสามารถแต่งตวัเสร็จเม่ือครูออกค าสั่งง่าย ๆ 
เช่น “  สวมกางเกงไดแ้ลว้” 
 บางคร้ังเม่ือนกัเรียนไม่อาจเขา้ใจค าพดูกระตุน้เตือนง่าย ๆ เช่น “ ยก” ในกรณีท่ี “ ยก ” 
อาจท าควบคู่ไปไดทุ้กคร้ังกบัท่าทางและการกระตุน้เตือนทางกายซ่ึงท าใหน้กัเรียนตอบสนอง
ไดท้ั้งหมดจนงานส าเร็จ  ในภายหลงันกัเรียนก็อาจเรียนรู้ความหมายของค า “ ยก” เม่ือน ามาใช้
สภาพแวดลอ้มน้ีอีกการจบัคู่ค  าท่ีเด็กไม่รู้จกัมาก่อน“ ยก”  กบัการกระตุน้เตือนทางกาย ท่าทาง 
และใหร้างวลัก็จะเป็นไปในท านองเดียวกบัการจบัคู่รางวลัสองชนิด  

ระยะเวลาของการใช้ตัวกระตุ้นเตือน (The  Timing of  Prompts) 
เม่ือสอนงานหรือทกัษะใหม่ใหแ้ก่นกัเรียน ครูจะตอ้งรู้จกันกัเรียนคนนั้นเป็นอยา่งดี

เพื่อท่ีครูจะไดคุ้น้เคยกบัความเร็วท่ีนกัเรียนท างานไดต้ามปกติ ถา้โดยทัว่ไปนกัเรียนท างานชา้   
ครูก็ไม่ควรรีบกระตุน้เตือนเร็วเกินไปแต่ควรให้โอกาสเด็กไดต้อบสนองโดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ  
ส าหรับคนท่ีท างานไดเ้ร็วกวา่การกระตุน้เตือนล่าชา้ไปอาจมีผลต่อนกัเรียนท าใหสู้ญเสียความ
สนใจท่ีมีต่องานนั้น หรือเกิดสับสนเพราะท าผดิไปแลว้  ดงันั้น ระยะเวลาของตวักระตุน้เตือน 
จึงมีความส าคญัเป็นอนัมากการใหต้วักระตุน้เตือนล่าชา้จะย ัว่ยใุหน้กัเรียนเกิดการแกปั้ญหา 
โดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ และถา้เป็นเช่นนั้นจริงอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสใหน้กัเรียนไม่ลืมส่ิงท่ีเรียน
ไปแลว้ อยา่งไรก็ตามการให้ตวักระตุน้เตือนล่าชา้นั้นควรจะน ามาใชอ้ยา่งระมดัระวงั นกัเรียน
มกัจะไม่เรียนรู้ดว้ยวธีิแกปั้ญหา  แต่จ าเป็นตอ้งไดก้ารสอนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหท้  างานได ้
ทุกวนั ถา้ครูปล่อยไปโดยไม่กระตุน้เตือน นกัเรียนอาจจะไม่เรียนรู้งานทั้งส้ิน และอาจรู้สึก 
เบ่ือหน่ายหรือวติกกงัวลต่อความลม้เหลวรางวลัจากภายนอกท่ีมีผลหนกัแน่นจะช่วยให้นกัเรียน
เร่ิมมีแรงจูงใจและเพราะฉะนั้นจึงมกักระตุน้เตือนในจงัหวะท่ีรวดเร็วพอเพื่อจะไดรั้บรางวลั 

วธีิท่ีถูกตอ้งในการตดัสินใจวา่เม่ือไหร่จึงถึงเวลาท่ีจะกระตุน้เตือนนกัเรียนยงัไม่มี  
เพียงแต่ครูตอ้งรู้จกันกัเรียนคนนั้นดีพอและหมัน่สังเกตการณ์ตอบสนองของเขาอยา่งระมดัระวงั 
ในขณะท่ีก าลงัท างานก็จะช่วยใหค้รูสามารถตดัสินใจไดว้า่ครูตอ้งการจะกระตุน้เตือนเม่ือไร             
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มีกฎท่ีเช่ือวา่ใหก้ระตุน้เตือนมาก ๆ ไวก่้อน เม่ือเร่ิมตน้งานใหม่ แลว้ควรสลายตวักระตุน้ออกไป
นั้นดีกวา่ใหก้ารกระตุน้เตือนล่าชา้  เพราะนกัเรียนจะไดรั้บในส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยไม่ตอ้งแสดงใหดู้ 
(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548) 

สรุปไดว้า่ 
1. การกระตุน้เตือนเป็นเทคนิคท่ีใชก้นัมากอยา่งหน่ึงซ่ึงสามารถช่วยเหลือใหค้นเกิด 

การเรียนรู้ 
2. ตวักระตุน้เตือนความสนใจ (elicitation  prompts) จะใชเ้พื่อดึงความสนใจของนกัเรียน 

เขา้มาสู่งานตรงหนา้ 
3. ประเภทของการกระตุน้เตือนเพื่อใชก้บัการสอนงานใหม่ มี 3 อยา่ง คือ ทางกาย  

(physical)  ท่าทาง (gestural) และวาจา (verbal) 
4. ส่ิงท่ีส าคญัคือจะตอ้งใหร้างวลัแก่นกัเรียนแมว้า่การตอบสนองของนกัเรียนจะเกิด 

การกระตุน้เตือนก็ตาม 
5. ในขณะท่ีนกัเรียนเรียนรู้การท างานเพิ่มข้ึน ครูควรค่อย ๆ ถอนตวักระตุน้เตือนออกไป 

ทีละนอ้ยหรือสลายตวักระตุน้เตือน  ล าดบัของการสลายตวักระตุน้เตือนเร่ิมจากลดความ
ช่วยเหลือท่ีใหสู้งสุดไปจนถึงนอ้ยท่ีสุด คือ ลดจากทางกาย  ไปถึงท่าทาง  ไปถึงวาจา  

6. เป็นเร่ืองส าคญัท่ีครูจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัระยะเวลาการใหต้วักระตุน้เตือนอยา่ง 
รอบคอบ  การกระตุน้เตือนล่าชา้อาจมีผลใหน้กัเรียนลองผิด ลองถูกหรือเกิดทอ้แทใ้จ แต่ถา้
กระตุน้เตือนเร็วเกินไปก็อาจตดัทอนโอกาสท่ีนกัเรียนจะไดคิ้ดทางท างานไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง  
และไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากครู 
 การตะล่อมกล่อมเกลา 
 การตะล่อมกล่อมเกลา หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้น เช่น การเดิน และการพดู  
ก็สร้างสมมาจากพฤติกรรมท่ีง่าย ในกรณีของการพูด เป็นตน้ เด็กท่ีมีพฒันาการตามปกติจะ
พฒันาความกา้วหนา้จากเสียงง่าย ๆ และการพดูแอแ้อ ้ไปสู่การพดูแบบตะกุกตะกกั และการพดู
เป็นภาษาในแบบของผูใ้หญ่ แต่ละระยะของพฒันาการอาจถือไดว้า่เป็นการตอบสนองท่ี
ใกลเ้คียง (approximation) ไปสู่พฤติกรรมปลายทาง  และวธีิท่ีใชใ้นการสร้างสมจากพฤติกรรม
ท่ียุง่ยากซบัซอ้นนั้น เรียกวา่  การตะล่อมกล่อมเกลา  (Shaping) 
 ค าวา่ ตะล่อมกล่อมเกลานั้นไดช่ื้อมาจากศิลปะของช่างป้ันมกัจะเร่ิมป้ันจากกอ้นดิน
เหนียวท่ีไม่มีรูปทรงค่อย ๆ ข้ึนรูปดินเหนียวและป้ันใหเ้ป็นรูปร่างท่ีช่างตอ้งการ ระหวา่ง
กระบวนการน้ีจะเห็นดินเหนียวเป็นรูปเป็นร่างข้ึน และในขณะท ากิจกรรมผา่นระยะต่าง ๆ ก็จะ
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เห็นรูปร่างชดัเจนข้ึน จนไปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ การสอนนกัเรียน ครูจะค่อย ๆ สร้าง
พฤติกรรมตวัใหม่ข้ึน จากการกระตุน้เตือน และการใหร้างวลัแก่การตอบสนองท่ีใกลเ้คียงและ
ติดต่อเน่ืองกนั (successive approximation) ไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 การวเิคราะห์งานและการตอบสนองทีใ่กล้เคียงและติดต่อเน่ืองกนั 
 การกระตุน้เตือนและการวเิคราะห์งาน เราไดเ้นน้ย  ้าพฤติกรรมใดท่ีมีลกัษณะสลบัซบัซอ้น
จะตอ้งวเิคราะห์แตกยอ่ยออกเป็นขั้นตอน หรือช่วงเล็ก ๆ เช่น การกระตุน้เตือนทางกาย ซ่ึงเรา
ตอ้งการให้เด็กหยบิห่วงวงแหวนข้ึนมาและวางลงบนแกนไม ้กวา่จะท าไดส้ าเร็จตอ้งผา่นขั้นตอน
มากมายในระยะเร่ิมตน้  เด็กจะไดรั้บรางวลัเม่ือเด็กเพียงแต่ปล่อยห่วงวงแหวนลงไป  จากต าแหน่ง
ท่ีวางอยูบ่นแกนไมแ้ลว้ แมว้า่การปล่อยวางวงแหวนในขณะนั้นจะไม่ใช่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
สุดทา้ยแต่ก็เป็นโครงร่างท่ีใกลเ้คียงพฤติกรรมนั้นได ้คือ การตอบสนองท่ีใกลเ้คียงขั้นท่ีหน่ึง
ขั้นตอนหรือ การตอบสนองท่ีใกลเ้คียงทั้งสามท่ีไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั้น เป็นดงัน้ี 

การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง ขั้นท่ี 1 ห่วงวงแหวนอยูบ่นแกนไม ้ เด็กปล่อยห่วงลงไป 
การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง ขั้นท่ี 2 ห่วงวงแหวนอยูใ่กลป้ลายแกนไม ้ เด็กยกมือข้ึนไป

วางบนแกนไมแ้ละปล่อยลงไป 
การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง ขั้นท่ี 3 ห่วงวงแหวนวางบนโตะ๊  เด็กหยบิห่วงข้ึนไปใกล้

ปลายแกนไมว้างบนแกนไม ้และปล่อยลงไปน่ีคือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
หากครูสังเกตใหดี้ จะพบวา่โครงร่างหยาบ แต่ละขั้นตอนจะครอบคลุมขั้นท่ีผา่นมาไว้

ดว้ย  ดงันั้นการตอบสนองท่ีใกลเ้คียง  ขั้นท่ีสอง วางบนแกนไม ้จะรวมเอาขั้นท่ีหน่ึงไว ้ปล่อย
ห่วงลงไป ดว้ยวธีิเช่นน้ี การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง จึงมีความต่อเน่ืองกนั การวเิคราะห์งาน การ
ระบุขั้นตอนท่ีส าคญัของงานอาจท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการพิจารณาโครงร่างหยาบๆ ท่ีเกิด
ต่อเน่ืองกนัไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จากตวัอยา่งขา้งตน้น้ี ส่วนสุดทา้ยของงาน ปล่อยห่วง
ลงไป จะตอ้งสอนก่อน  ซ่ึงเราเรียกวา่ การฝึกแบบถอยหลงั (Backward  training) ส าหรับการฝึก
ใชก้าน ้าจากบทการวเิคราะห์งาน  ส่วนแรกของงาน เติมน ้ าลงในกาน ้า จะไดรั้บการสอนก่อน  
ซ่ึงเราเรียกวธีิน้ีวา่  การฝึกแบบเดินหนา้ (Forward  training) 

การตะล่อมกล่อมเกลาด้วยวิธีฝึกเดินหน้า 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พื่อรับประทานอาหารซ้อนกนั โดยหกเพียงเล็กนอ้ยจากตวัอยา่งน้ี 

เราตอ้งการให้นกัเรียนหยบิชอ้นข้ึนมา  ตกัอาหาร  เอาชอ้นใส่ในปาก รับอาหารจากชอ้นและ         
ดึงชอ้นออก แสดงวา่ไดว้เิคราะห์งานออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามล าดบัท่ีเกิดตามธรรมชาติ  ดงัน้ี 
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 การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง    ขั้นท่ี 1  หยบิชอ้นข้ึนมา 

 การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง  ขั้นท่ี 2  หยบิชอ้นข้ึนมา และตกัอาหาร 
 การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง  ขั้นท่ี 3  หยบิชอ้นข้ึนมา ตกัอาหาร และใส่ปาก 
 การตอบสนองท่ีใกลเ้คียง  ขั้นท่ี 4  หยบิชอ้นข้ึนมา ตกัอาหาร ใส่ปาก และ 

รับอาหารจากชอ้นดึงชอ้นออกจากปาก 
 แต่ละขั้นตอน  หรือโครงร่างหยาบจะรวมเอาขั้นท่ีผา่นมาไวด้ว้ย นัน่คือ การตอบสนอง
ท่ีใกลเ้คียงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548)  

การเลยีนแบบ  (Imitation) 
การเลียนแบบ หมายถึง การท่ีลอกเลียนพฤติกรรมของผูอ่ื้น ความสามารถในการ

เลียนแบบนั้นพฒันาข้ึนจากระยะทารกแรกคลอด ทารกนอ้ยจะเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะเลียนแบบจาก
พฤติกรรมของตวัเอง ท าอาการง่าย ๆ ซ ้ า ๆ เช่น โบกมือ หรือส่งเสียง และค่อย ๆ ขยายวงออกไป 
เด็กเล็กอาจคน้พบวา่การโบกมือท าใหเ้กิดเสียงหรือการเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจเพราะวา่บงัเอิญ
เคล่ือนมือไปตีกนัเขา้  คร้ังแรก ๆ เด็กอาจไม่ไดเ้ช่ือมโยงอาการของการโบกมือเขา้กบัผลกระทบท่ี
เป็นสาเหตุ  แต่การท่ีไดรั้บแรงเสริมของเสียงและอาการเคล่ือนไหวจะน าไปสู่พฤติกรรมซ ้ า ๆ นั้น  
เด็กไดเ้รียนรู้ความสัมพนัธ์กนัแลว้  ต่อมาภายหลงัเด็กจะพยายามท าใหเ้กิดข้ึนอีก โดยลองเคาะ
การเคล่ือนไหวนั้นอยา่งจงใจ จากนั้นเด็กจะพยายามเลียนแบบอาการของตนเองอีก ในท านอง
เดียวกบัการท าเสียง เด็กทารกอาจคน้พบเสียงพดูใหม่ ๆ  และพยายามท าซ ้ า เช่น การพดู “ ดา ดา ดา ดา ”  
พฤติกรรมเร่ิมแรกหลายตวับงัเกิดข้ึนดว้ยวธีิเช่นน้ีโดยผา่นทางการเลียนแบบตนเอง และวธีิการ
เช่นน้ียงัไดรั้บแรงเสริมจากคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 ในไม่ชา้ครูอาจพยายามพฒันาพฤติกรรมท่ีซ ้ าซากของเด็กไปอีกดว้ยการจดัหาแม่แบบ 
(models) ต่าง ๆ ใหเ้ด็กลอกเลียน ในความเป็นจริงมีพฤติกรรมของครูอีกมากมายท่ีไดรั้บการ
ตะล่อมกล่อมเกลาดว้ยวธีิเช่นน้ี โดยเฉพาะดา้นภาษา การเลียนแบบนิยมใหก้บัเด็กเล็กเพื่อสอน
ทกัษะท่ีหลากหลายใชเ้กม เช่น วธีิท่ีตบมือ) หรือ นวดแป้ง ขนมปัง เม่ือเด็กพฒันาต่อไปเขาก็จะ
เรียนรู้การเลียนแบบขั้นตอนท่ียุง่ยากข้ึนของพฤติกรรม เช่น การอาบน ้าใหตุ้ก๊ตาดว้ยวธีิเดียวกบั
พอ่แม่อาบน ้าใหเ้ขา 
 เน่ืองจากการเรียนรู้หลาย ๆ อยา่ง ของเราตอ้งอาศยัความสามารถของเราในการเลียนแบบ
ผูอ่ื้น เราจึงจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือผูท่ี้บกพร่องทางสติปัญญาใหพ้ฒันาทกัษะน้ี ในความเป็นจริงแลว้
ปรากฏหลกัฐานท่ีจะแนะไวว้า่บุคคลท่ีบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาเป็นพิเศษในการเรียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ ได ้ถา้บุคคลใดสามารถลอกพฤติกรรมของคนบางคนได ้(เลียนแบบ) ก็จะมี
เคร่ืองมือท่ีส าคญัซ่ึงจะช่วยในการเรียนรู้พฤติกรรมตวัใหม่ 
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 การพิจารณาการสอนเก่ียวกบัการเลียนแบบใหแ้ก่บุคคลท่ียงัไม่สามารถเลียนแบบได ้ 
หรือผูซ่ึ้งเร่ิมจะมีความรู้ทกัษะน้ีในการฝึกเลียนแบบ ครูจะสาธิตหรือท าหนา้ท่ีเป็นแม่แบบ  
ใหแ้ก่นกัเรียนไดเ้ลียนแบบ 

ชนิดของแม่แบบ 
มีแม่แบบอยูส่องชนิด คือ ท่าทาง กิริยาอาการ และเสียงพดู  ซ่ึงรวมทั้งค  าท่ีใช ้ 
1. ท่าทาง (gestrues) เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อแม่แบบ นกัเรียนตอ้งใหค้วามสนใจแม่แบบ   

ในกรณีของแม่แบบท่ีเป็นท่าทาง  เราจะตอ้งไดรั้บความในใจจากนกัเรียน โดยการพดูวา่ “ ดูน่ี ”   
หรือเรียกช่ือของเขา เม่ือนกัเรียนก าลงัใหค้วามสนใจจะตอ้งรีบแสดงแม่แบบ (ท่าทางหรือกิริยา
อาการท่ีควรจะเลียนแบบ)  ถา้นกัเรียนเลียนแบบหรือแสดงท่าทางคร่าว ๆ ต่อแม่แบบครูจะรีบ
ใหร้างวลัทนัที 

2. เสียงและค าพดู (sounds  and  words) ในการสอนให้เลียนแบบของเสียงก็ใชแ้บบแผน 
ในท านองเดียวกนักบัขา้งตน้ แม่แบบเสียงพดูจะเร่ิมประกาศดว้ยค าพดูท่ีชดัเจนนกัเรียนจะ
เลียนแบบ  ไดถู้กตอ้ง 

การตะล่อมกล่อมเกลาการเลียนแบบ 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีก่อนการเลียนแบบบางคร้ังก็เป็นส่ิงเยา้ยวนใจใหล้องสอนใครก็ตาม

เลียนแบบโดยไม่ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่เขาสามารถเรียนรู้ดว้ยวธีิน้ีไดห้รือไม่ ในกรณีท่ีนกัเรียน
ตอ้งเลียนแบบ  เขาจะตอ้งเขา้ใจดีถึงสถานะปัจจุบนัของบุคคลอ่ืน และตระหนกัวา่ควรลอก
พฤติกรรมท่ีครูสาธิตใหดู้นั้น  ถา้ท าไดค้วรใหน้กัเรียนอยูใ่นอาการมองตรงหรือสบตา หรือถา้
เขาสามารถเป็นส่วนหน่ึงของเกมท่ีตอ้งแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั เช่น การโยนลูกบอลกลบัไป  
กลบัมากบัคนอ่ืน ๆ แลว้จะเป็นโอกาส ดีท่ีจะสอนใหใ้ชก้ารเลียนแบบอยา่งไดผ้ล 
 จะเร่ิมตน้จากตรงไหน การสอนควรจะเร่ิมตน้ดว้ยกิริยาท่าทางซ่ึงนกัเรียนคุน้เคยดีแลว้  
เช่น ท่าทาง หรือเสียงท่ีคุน้ ยกเวน้ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวขั้นรุนแรง                       
การเคล่ือนไหวมือหรือแขนง่าย ๆ น่าจะเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการเลียนแบบ เช่น เขยา่แทมโบรีน  
เคาะโตะ๊  ตบมือ  ยกมือวางบนหวัเขา  เป็นตน้ 

จุดมุ่งหมายของการฝึกเลียนแบบ 
 นกัเรียนอาจเรียนรู้ดว้ยวธีิเลียนแบบซ่ึงครูเป็นแม่แบบหรือเป็นผูส้าธิตในส่ิงท่ีตอ้งการ
สอนและนกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจวา่เขาก าลงัจะลอกแม่แบบ  อยา่งไรก็ตามแรก ๆ บุคคลท่ีบกพร่อง
ทางสติปัญญาขั้นรุนแรงมกัมีปัญหาในการเรียนรู้ดว้ยวธีิเลียนแบบ ดงันั้นจุดมุ่งหมายเร่ิมแรก
ของการฝึกเลียนแบบคือสอนใหน้กัเรียนจากลอกแบบ (copy) พฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ มองจุดน้ี
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การเลียนแบบก็คือ  ทกัษะ  “ เรียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ”  เม่ือนกัเรียนสามารถเลียนแบบไดก้็
เท่ากบัวา่พฤติกรรมใหม่ ๆ ทั้งปวงอาจจะสอนได ้ ในขณะท่ีนกัเรียนเลียนแบบอยา่งใหม่ ๆ ได้
อยา่งแม่นย  าแลว้ก็อาจสลายแม่แบบไปเพื่อใหน้กัเรียนไดล้องท าเองอยา่งอิสระในภายหลงั         
(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548) 

สรุป 
1. การเลียนแบบเป็นทกัษะท่ีส าคญัซ่ึงตามปกติจะเกิดข้ึนตั้งแต่วยัทารก 
2. เราจ าเป็นตอ้งสอนใหบุ้คคลท่ีบกพร่องเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เพื่อท่ีจะ 

ไดคุ้น้เคยกบัการเลียนแบบ ในลกัษณะของทกัษะ “ การเรียนเพื่อท่ีจะใหเ้กิดการเรียนรู้ ”   
3. เม่ือใดท่ีบุคคลสามารถเลียนแบบไดก้็อาจสอนพฤติกรรมตวัใหม่ ๆ ไดโ้ดยให ้

รางวลัแค่ค  าตอบท่ีใกลเ้คียงและเกิดต่อเน่ืองกนัไปสู่พฤติกรรมท่ีเป็นแม่แบบ 
4. ในขั้นแรกเร่ิมของการเรียนรู้เพื่อท่ีจะเลียนแบบแม่แบบตวัใหม่วธีิท่ีเป็นประโยชน์ 

คือ ครูจะตอ้งเนน้แม่แบบใหเ้กิดความจริง และ ยกเวน้การเลียนแบบเสียงกระตุน้เตือนนกัเรียน
ทางกาย 

5. การเลียนแบบอาจน าไปใชเ้ป็นเสมือนวิธีสอนการส่ือความหมายซ่ึงใชค้  าพดูหรือ  
ไม่ใชค้  าพูด เช่นเดียวกบัสอนงานดา้นกลไกเพื่อการรับรู้ การช่วยเหลือตนเองและการรับรู้ทางปัญญา 

6. เม่ือสลายตวัแม่แบบ พฤติกรรมท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นอิสระยิง่ข้ึน 
7. ในการวจิยัคร้ังน้ีการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบดา้นการเขียน การอ่าน ของ 

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3 ไดแ้ก่ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ เด็กท่ีบกพร่องทาง
สติปัญญา 

การให้รางวลั 
การใหแ้รงเสริม หรือรางวลัซ่ึงเป็นส่ิงของบางอยา่งตามท่ีเราชอบเน่ืองจากคนเราส่วน

ใหญ่ชอบส่ิงของมากกมาย จึงมีรางวลัเป็นจ านวนมหาศาลท่ีจะใชไ้ดผ้ลกบัเรา อยา่งไรก็ตาม  
ความเป็นเอกลกัษณ์ของเราทุกคนในฐานะท่ีเป็นบุคคลนั้นจึงไม่ตอบสนองต่อรางวลัเหมือนกนั
เสมอไป เด็ก ๆ ส่วนมากชอบขนมหวาน ในขณะท่ีผูใ้หญ่ชอบเงิน ซ่ึงทั้งสองอยา่งน้ีเป็นรางวลัท่ี
นิยมส าหรับหลาย ๆ คน เด็ก ๆ บางคนชอบกีฬา แต่บางคนไม่สนใจ ผูใ้หญ่บางคนชอบปลูกตน้ไม้
ในขณะท่ีหลาย ๆ คนจะชอบท าส่ิงท่ีอ่ืน ๆ  ดงันั้นรางวลัส าหรับบุคคลต่าง ๆ จึงมีขอบข่าย
ประจ าตวัเป็นราย ๆ ไป 

เม่ือประพฤติอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงท าใหไ้ดรั้บส่ิงของท่ีชอบใจ เป็นผลท่ีเกิดตามมาคือ 
พฤติกรรมไดรั้บแรงเสริมและจากการท่ีไดแ้รงเสริมน้ีเอง มกัจะแสดงประพฤติอยา่งเดิมซ ้ าแลว้     
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ซ ้ าอีก คือไดเ้กิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้ แต่ถา้ไม่ไดรั้บการเสริมแรงแลว้มกัจะประพฤติแบบนั้น
นอ้ยลง ซ่ึงการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดข้ึน 

ผลการวจิยัท่ีผา่นมาหลาย ๆ ปี แสดงวา่การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน
ยิง่ข้ึน เม่ือจุดเนน้อยูท่ี่การให้แรงเสริม เพราะฉะนั้นวธีิการสอนซ่ึงครอบคลุมการให้แรงเสริม 
(reinforcement) ไปอยา่งเป็นระบบ ท าใหผ้ลท่ีตามมาในทางบวก รางวลั หรือ rewards แก่พฤติกรรม
ท่ีตอ้งการให้นกัเรียน เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์อ้งปฏิบติัอยา่งอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 
เพื่อท่ีจะให้การสอนบรรลุผลส าเร็จ แต่จะฝึกเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านั้นในบทเรียนอ่ืนต่อไป 

รางวลัจากภายนอก และรางวัลจากภายใน (Extrinsic and Intrinsic Rewards) 
รางวลัจากภายนอก  (extrinsic  rewards)  ก็คือส่ิงท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืนดงัตวัอยา่ง เช่น 

ค าชมเชย การโอบกอด เงิน ของเล่น ส าหรับรางวลัภายใน (intrinsic rewards) ไม่ใช่ส่ิงท่ีมาจาก 
ผูอ่ื้นมอบให ้แต่มาจากความรู้สึก “ภายใน” ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บความพอใจเป็นส่วนตวั เช่น ความ
พอใจจากการเขียน การอ่านได ้หรือภูมิใจท่ีท างานส าเร็จดว้ยดี 

การค้นหาว่าอะไรท าหน้าทีเ่ป็นรางวลัได้บ้าง  
การประเมินผล  (Reward Assessment) ตามท่ีกล่าววา่การใหร้างวลัอยา่งเป็นระบบจะ

ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้นั้นและยิง่มีความส าคญั ในเม่ือปฏิบติักบับุคคลท่ีบกพร่อง ตอ้ง
ทราบวา่จะใชอ้ะไรเป็นรางวลั ในทางหลกัการเราควรใชร้างวลัทางสังคมตามธรรมชาติ เช่น          
ค  าชมเชย ซ่ึงส าหรับคนกลุ่มใหญ่แลว้ค าชมเชยอยา่งเดียวก็จะเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ี
บกพร่องทางบางคนจะไม่ตอบสนองต่อค าชมเชย และในระยะเวลาสั้นหรือยาวก็ตาม อาจ
จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการอ่ืน ๆ สลบักนัไปดว้ยกนั วธีิท่ีเราจะสามารถคน้หาวา่อะไรท าหนา้ท่ีเป็น
รางวลัส าหรับบุคคลแต่ละคนไดน้ั้นมีอยู ่  3 วธีิคือ  

1. จากประสบการณ์ท่ีมีกบับุคคลนั้น 
2. โดยจดัรางวลัใหเ้ลือกหลาย ๆ ตวั  
3. โดยจดัรางวลัต่าง ๆ ใหเ้ลือกทีละตวั 
ประสบการณ์ท่ีมีกบับุคคลนั้น จากประสบการณ์ในขณะท่ีอยูร่่วมกนัและท างานกบั

บุคคลนั้นก็อาจบอกเราไดค้่อนขา้งมาก ถา้เรารู้จกัคนบางคนดีพอ เรารู้วา่เขาชอบของประเภทใด 
และอาจใชข้องเหล่านั้นเป็นรางวลัยิง่เราท างานใกลชิ้ดกบันกัเรียนมากข้ึนเท่าไร การตดัสินใจ
ของเราก็ยิง่ดีข้ึนเท่านั้น และดว้ยวธีิเช่นน้ีเอง จึงมกัจะใชใ้นการตดัสินหารางวลัท่ีเหมาะสม           
จะใชไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ใหบุ้คคลนั้นเลือก แบบหลาย ๆ ตวัเลือก ส าหรับนกัเรียนบางคน การวางส่ิงท่ีน่าจะเป็น
รางวลั 3-4 อยา่งตรงหนา้ให้เลือก ตวัอยา่งของรางวลัอาจเป็น ขนมเคก้ช้ินเล็ก ๆ ของเล่นขนาดเล็ก 
น ้าด่ืม สมุดฉีก กระเป๋าและนาฬิกา ถา้วางส่ิงของดงักล่าว 3 ช้ินไวข้า้งหนา้นกัเรียนหลาย ๆ คร้ัง        
ก็จะสามารถคน้พบไดว้า่ของช้ินใดท่ีนกัเรียนชอบ จากการสังเกตขณะเลือกหยบิ ซ่ึงทั้งน้ีอาจจะ
ลองหารางวลัขณะสอนก็ได ้แมว้า่อาจจะใหผ้ลไม่ดีนกั แต่จากการท างานกบันกัเรียน สามารถ
คน้หาไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การประเมินรางวลัแบบหลาย ๆ ตวัเลือก ยอ่มช่วยให้การตดัสินใจ
ไดว้า่จะใชร้างวลัตวัใดก่อน 

รางวลัที่เหมาะสมกบัวยั  (Age-Appropriate Rewards)  
รางวลัท่ีเหมาะสมกบัวยัต่างๆ คือรางวลัท่ีเหมาะสมจะใชก้บับุคคลใด ๆ ตามอายท่ีุ

ก าหนดให้โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิการ รางวลัทางสังคม เช่น  ค  าชมส่วนใหญ่มกัจะใชไ้ดเ้สมอ
ตราบใดท่ีเราไม่ใชก้ล่าวกบัผูใ้หญ่วา่ “เด็กเก่ง”  อาจเป็นการเหมาะสมท่ีจะให้รางวลัแก่เด็กอาย ุ        
4 ขวบ  ดว้ยขนมและการโอบกอด   แต่ไม่เหมาะสมกบัผูท่ี้มีอาย ุ21 ปีแลว้ เราจึงจ าเป็นตอ้งถาม
ตวัเองวา่ ถูกตอ้งหรือไม่ ท่ีจะใหร้างวลับางอยา่งแก่บุคคลท่ีบกพร่อง โดยทัว่ไปยิง่งานมีความ
น่าสนใจมากเท่าไรและยิง่นกัเรียนมีความสามารถมากเท่าไร ความจ าเป็นในการใชส่ิ้งอ่ืนกระตุน้
การเรียนรู้นอกเหนือไปจากทางสังคมก็ลดลงมากเท่านั้น อยา่งไรก็ดีในความเป็นจริงส าหรับผูท่ี้
บกพร่อง ยงัมีงานจ านวนมากซ่ึงไม่มีความน่าสนใจภายในต่อนกัเรียน ทนัทีทนัใด แต่เป็นงานท่ี
ส าคญักบัการเรียนรู้  ในกรณีเหล่าน้ีอาจจ าเป็นตอ้งใชร้างวลัท่ีไม่ใช่เหมาะสมกบัวยัต่าง ๆ เช่น 
ขนมหวาน  การโอบกอด เพราะวา่อาจเป็นรางวลัเพียงอยา่งเดียว ท่ีนกัเรียนจะตอบสนอง ซ่ึงถา้ไม่
ใชร้างวลัประเภทน้ีนกัเรียนก็อาจไม่เรียน ระหวา่งความส าคญัของงานกบัความเหมาะสมของ
รางวลัท่ีจ าเป็น ในการสอน ถา้งานใดมีความส าคญัมาก แต่ขาดแรงจูงใจภายในกบันกัเรียนอยา่ง
เห็นไดช้ดั อาจตอ้งใชร้างวลัจากภายนอกท่ีไม่ใช่เหมาะสมกบัวยั  

การใหร้างวลัจากภายนอก มีกฎอยูส่ามขอ้ท่ีควรปฏิบติัตามเม่ือให้รางวลัจากภายนอก
แก่ผูท่ี้บกพร่อง ซ่ึงควรใหอ้ยา่งทนัทีทนัใด  ดว้ยความจริงใจ และสม ่าเสมอ  ดงัน้ี 

1. การให้รางวลัอยา่งทนัทีทนัใด นกัเรียนระดบัอุดมศึกษามกัจะท างานหนกัข้ึน ถา้พวก 

เขาไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัและการเสริมแรงทนัทีภายหลงัการส่งงาน เหตุการณ์เช่นเดียวกนัน้ีจะ
เป็นจริงกบับุคคลท่ีบกพร่อง ในแต่ละคร้ังของการลองสอน ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้รางวลัภายใน
เวลาหน่ึงวนิาทีท่ีนกัเรียนท าตามท่ีครูผูฝึ้กตอ้งการ การให้รางวลัก็ตอ้งชดัเจนวา่ใหเ้พื่ออะไร          
ถา้ผูส้อนลงัเลหรือใหร้างวลัชา้ อาจกลายเป็นวา่รางวลักบัพฤติกรรมตวัอ่ืน และนกัเรียนก็จะไม่
อาจโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งรางวลัท่ีไดรั้บกบังานท่ีท าเสร็จไปแลว้ และอาจไม่อยากท างานนั้นซ ้ า  
ยกตวัอยา่งของการสอนบุคคลท่ีมีความพิการซอ้นและบกพร่องรุนแรงมากใหย้กถว้ยน ้าข้ึนโดย
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ไม่ตอ้งท างานนั้นซ ้ า ยกตวัอยา่งของการสอนบุคคลท่ีมีความพิการซอ้นและบกพร่องรุนแรงมาก
ใหย้กถว้ยน ้าข้ึนโดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ  เขาอาจท างานไดส้ าเร็จดว้ยดี แต่แลว้เขาก็อาจทิ้งถว้ยลง
พื้น ถา้เราไม่ใหร้างวลัขณะ ยกถว้ยน ้าทนัทีทนัใด ก็กลายเป็นวา่เราใหร้างวลักบัการทิ้งถว้ยน ้า  

2. การใหร้างวลัดว้ยความจริงใจ จะท าใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนตวัอยา่ง  
เช่น นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดว้ยการสัมผสัทางกาย  การโอบกอดดว้ยความรักเอน็ดูอยา่งแทจ้ริง 
น่าจะเป็นรางวลัมากกวา่การตบหลงัรางวลัจึงควรเป็นการใหอ้ยา่งตั้งใจจริง ไม่ใช่เพียงแต่เป็น
ท่าทางท่ีแสดงวา่นกัเรียนท าถูกตอ้ง  โดยเฉพาะในกรณีท่ีงานไม่มีความสนใจจากภายในส าหรับ
ผูเ้รียน  หรือกรณีท่ีเราก าลงัขณะยกถว้ยน ้ าทนัทีทนัใด  ก็กลายเป็นวา่ เราให้รางวลักบัการทิ้งถว้ยน ้า  

การให้รางวลัดว้ยความจริงใจ  จะท าใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนตวัอยา่ง เช่น 
นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดว้ยการสัมผสัทางกาย การโอบกอดดว้ยความรักเอน็ดูอยา่งแทจ้ริง น่าจะ
เป็นรางวลัมากกวา่การตบหลงัรางวลัจึงควรเป็นการให้อยา่งตั้งใจจริง ไม่ใช่เพียงแต่เป็นท่าทางท่ี
แสดงวา่นกัเรียนท าถูกตอ้ง โดยเฉพาะในกรณีท่ีงานไม่มีความน่าสนใจจากภายในส าหรับผูเ้รียน 
หรือกรณีท่ีเราก าลงัสอนใหท้ างานส่วนท่ียากเป็นพิเศษ  

3. ความสม ่าเสมอของการใหร้างวลั  เม่ือเร่ิมตน้การสอนงานทกัษะใหม่ตวัใดควรให้ 
รางวลัทุก ๆ คร้ังของการลองสอนนกัเรียน และเม่ือใดท่ีเขาเร่ิมจะเกิดการเรียนรู้งานอาจเป็นไป
ไดท่ี้จะลดความถ่ีของการให้รางวลัลง เช่น ให้รางวลัในการลองสอนคร้ังหน่ึงและเวน้ไปอีกคร้ัง
หน่ึง และในท่ีสุดอาจให้รางวลัเฉพาะตอนทา้ยของชัว่โมงการสอนคร้ังเดียว  

กฎของการให้รางวลัจากภายนอกทั้ง 3 ขอ้ จะมีความส าคญัเป็นพิเศษเม่ือจะเร่ิมสอนส่วน
ของงานท่ียากหรือใหม่   และ หรือเม่ืองานนั้นไม่มีความสนใจจากภายในของนกัเรียน การให้
รางวลัยงัจ าเป็นตอ้งรับความเอาใจใส่จากนกัเรียนอีกดว้ย ถา้นกัเรียนยงัไม่สังเกตเห็นรางวลัใน
ขณะนั้นแลว้  ผลของการให้รางวลัก็จะเหมือนกบัการให้รางวลัชา้ไป   นกัเรียนจะไม่อาจเช่ือมโยง
รางวลักบัพฤติกรรมท่ี พยายามสอนได ้ ดว้ยเหตุผลท านองเดียวกนัท่านควรใชร้างวลัท่ีมีผลหนกั
แน่นท่ีสุด (Strongest  reward)  เท่าท่ีจะหาได ้ 

ในขณะท่ีนกัเรียนเร่ิมจะสนใจงานและพอจะท าไดแ้ลว้  ความจ าเป็นในการใชร้างวลัท่ี
หนกัแน่นจะท าให้อยา่งสม ่าเสมอก็จะลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม  เราจะตอ้งจ าไวเ้สมอวา่แมเ้ราจะ
รู้สึกสบายใจวา่เราหยอ่นขอ้ปฏิบติัในการให้รางวลัไดต้ามท่ีกล่าวมาแลว้ การให้รางวลัจาก
ภายนอกก็ยงัคงมีส่วนส าคญัต่อวธีิการเรียนรู้ของเราทุกคนและยงัควรน ามาใชเ้สมอ ทั้งน้ีอาจเป็น
ธรรมชาติของความบกพร่องทาง กไ็ดท่ี้การใหร้างวลัจากภายในไม่ไดผ้ลดีนกั (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
เขต 8, 2548) 
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รางวลัทีใ่ห้ง่ายและทีใ่ห้ยาก  
รางวลัท่ีใหง่้าย (Easy  rewards) ก็คือรางวลัท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกัในการ         

ใหร้างวลัทางสังคม การพดูวา่  ดีมาก  ยิม้ และการตบมือ เป็นรางวลัท่ีใหง่้ายเพราะวา่  
1. อาจใหไ้ดท้นัทีทนัใด  
2. อาจเป็นรางวลัท่ีหนกัแน่น เม่ือใหด้ว้ยความจริงใจ  
3. อาจใหไ้ดง่้ายภายหลงัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมทุกพฤติกรรม  
4. อาจไดรั้บความสนใจจากบุคคลไดง่้าย  
5. สลายไปไดร้วดเร็ว  
รางวัลที่ให้ยาก (Difficult  rewards)  
ก็คือรางวลัท่ีใหท้นัทีทนัใด ไดย้ากและยากท่ีจะประสานสัมพนัธ์กบัการสอน รางวลัชนิด 

ท่ีใหย้าก เช่น การอนุญาตให้เด็กออกไปเล่นขา้งนอกหรือการพาไปดูภาพยนตร์ บางรางวลัก็ยากท่ี 
จะส้ินสุด เช่น เด็กอาจไม่อยากหยดุเล่นของเล่นท่ีให้เป็นรางวลั ท าใหใ้ชเ้วลากบัรางวลันั้นนาน           
เกินควร และท าให้เหลือเวลาไม่พอท่ีจะท างาน รางวลับางอยา่งอาจยากท่ีจะประสานสัมพนัธ์เขา้         
กบัการสอนตามปกติ  เช่น การให้นกัเรียนด่ืมน ้าผลไม ้ ทุก ๆ  คร้ังของการลองสอนให้นกัเรียน
แต่งตวัเสร็จนั้นเป็นรางวลัท่ีใหย้าก 

อยา่งไรก็ดี เรายงัจ าเป็นตอ้งใชร้างวลัท่ีใหย้าก เพราะอาจเป็นรางวลัเพยีงอยา่งเดียวท่ีนกัเรียน
จะตอบสนองได ้ 

สรุป  
1. การใหร้างวลัท าให้มีแรงจะน าไปสู่การเรียนรู้ การเสริมแรงในทางบวกจะท าให ้

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าสนุก  
2. รางวลัจากภายนอก (Extrinsic rewards) คือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็น 

รางวลัทางสังคม เช่น ค าชมเชย  การตบมือ  การโอบกอด  อาหาร เคร่ืองด่ืม ดนตรี ของเล่น 
และอ่ืน ๆ อีกมาก  

3. รางวลัจากภายใน (Intrinsic  rewards) ไม่ใช่ส่ิงท่ีไดรั้บจากคนอ่ืนแต่เก่ียวขอ้งกบั 
ความพอใจท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการท างานในกิจกรรมเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

4. คนท่ีแตกต่างกนัจะมีส่ิงของท่ีเป็นรางวลัแตกต่างกนัไป  และเราจะเป็นตอ้งคน้หา 
วา่อะไรเป็นรางวลัส าหรับคนแต่ละคนท่ีเราท างานดว้ย ซ่ึงเราเรียกวา่ การประเมินหารางวลั 
(Reward  Assessment)    

5. การประเมินหารางวลั  อาจไดม้าจากความรู้เบ้ืองตน้ท่ีมีต่อนกัเรียน จากการให้ 
เลือกรางวลัหลาย ๆ ตวั หลาย ๆ ตวัเลือก  หรือโดยใหเ้ลือกรางวลัทีละตวั  จดัตวัเลือกตามล าดบั   
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6. รางวลัจากภายนอก ควรให้อยา่งทนัทีทนัใด หลงัจากท่ีนกัเรียนตอบสนอง ควรให้ 
ดว้ยความจริงใจ และสม ่าเสมอ  

7. รางวลัจากภายนอกอาจเป็นรางวลัท่ีใหย้าก หรือใหง่้ายก็ได ้รางวลัทางสังคมใหง่้าย 
เพราะวา่ใหไ้ดท้นัทีทนัใดและไม่ใชเ้วลานาน  รางวลัท่ีอาจใหย้ากนั้นเพราะเราไม่สามารถใหไ้ด้
ทนัที เช่น การออกไปท่ีร้านเคร่ืองด่ืม หรือเพราะเราไม่อาจยติุไดง่้าย ๆ เช่น เด็กอาจอมหรือเค้ียว
ทอฟฟ่ีเป็นเวลานาน บางคร้ังตอ้งใชร้างวลัท่ีใหย้าก  เพราะอาจเป็นรางวลัเพียงอยา่งเดียวท่ี
นกัเรียนนั้นจะตอบสนอง  

8. เราอาจเปล่ียนของบางอยา่งท่ีไม่ใช่รางวลั หรืออาจเป็นรางวลัอยา่งอ่อน ใหก้ลายเป็น 
รางวลัได ้ ดว้ยวธีิจบัคู่รางวลันั้นเขา้กบัรางวลัท่ีมีความหนกัแน่นและเด็กรู้จกัดีอยูแ่ลว้ การจบัคู่เรา
จะตอ้งให้ตวัท่ีเป็นรางวลัอยูแ่ลว้ตามหลงั ตวัท่ีเราตอ้งการจะแปลงใหเ้ป็นรางวลั 

การผสมผสานจัดการเรียนรู้ให้กบัเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 
การผสมผสานทุกเทคนิคเขา้ดว้ยกนัเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมเพือ่ใชส้อนบุคคลท่ี

บกพร่องนั้น วธีิการวเิคราะห์งานการกระตุน้เตือน การเสริมแรง และอ่ืน ๆ ก็เป็นวธีิการสอนท่ี
น ามาใชค้่อนขา้งมากในการเรียนรู้ของครู โดยท่ีครูไม่ไดท้ราบมาก่อนอยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องการใชว้ธีิการสอนเชิงพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบ จะช่วยเกิดเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับสอนทกัษะ ต่าง ๆ ไดดี้ ไดแ้ก่   

1. เหตุการณ์ท่ีเกิดล่วงหนา้และสภาพสถานการณ์ พฤติกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยูแ่ละท างาน สภาพสถานการณ์  เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มนั้นเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลาจึงมีบางเวลาท่ีคนเราอาจไม่อยากท างานและบางเวลาท่ีเรา อยากท างาน ในฐานะ
ครูจึงมีความจ าเป็นท่ีเราจะรับรู้วา่สภาพสถานการณ์ใดอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูท่ี้เรา
พยายามจะฝึกหรือสอนเขา เราควรพยายามสร้างสภาพสถานการณ์ใดอาจมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผูท่ี้เราพยายามจะฝึกหรือสอนเขา เราควรพยายามสร้างสภาพสถานการณ์ท่ี               
น่าพอใจมากท่ีสุด และควบคุมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ งานท่ีเราเจาะจงจะให้นกัเรียนท า           
เพื่อท่ีวา่การเรียนรู้จะไดเ้กิดข้ึนมากท่ีสุด 

2. การเตรียมแผนการสอนเฉพาะบุคคล เม่ือใดท่ีตดัสินใจวา่จะสอนอะไร เราจ าเป็นตอ้ง 
ก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หช้ดัเจน  การสอนทกัษะใหม่ควรจะปฏิบติัในลกัษณะของ          
การลองสอนเป็นคร้ัง ๆ (trail  by  trail  basis) โดยเร่ิมตน้จาการลองสอนหาความสามารถพื้นฐาน  
2–3 คร้ัง การสอนสอนคร้ังหน่ึงจะประกอบดว้ย ก) เตรียมตวันกัเรียน ข) น าเสนองาน                   
ค)  กระตุน้เตือน  ง)  นกัเรียนตอบสนองและ  จ)  การเสริมแรง  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนจาก
การลองสอนแต่ละคร้ังควรมีการบนัทึก 
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3. การใหร้างวลั  การเรียนรู้จะสนุกและเป็นแรงจูงใจยิง่ข้ึนถา้เราไดรั้บรางวลัส าหรับ 
ความพยายามนั้น ๆ บางคร้ังก็ไม่ง่ายนกัในการคน้หาส่ิงท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นรางวลัใหแ้ก่ผูท่ี้
บกพร่อง และอาจจ าเป็นตอ้งท าการประเมินหารางวลั  การจบัคู่รางวลัท่ีนกัเรียนรู้จกัมาก่อนแลว้  
เช่น  เคร่ืองด่ืมกบัรางวลัตวัท่ียงัไม่รู้จกัดี เช่น ค าชมเชย จะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ร่ิมเช่ือมโยงค า
ชมเชยกบัของบางอยา่งท่ีนกัเรียนชอบ เพราะฉะนั้นค าชมเชยจะกลายเป็นรางวลัอยา่งมี
ประสิทธิภาพจะสามารถกระตุน้การเรียนรู้ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้นกัเรียนไดรั้บแรงจูงใจ
ภายในจากงานแลว้  รางวลัจึงควรใหอ้ยา่งทนัทีทนัใดดว้ยความจริงใจและสม ่าเสมอ 

4. การกระตุน้เตือน  เน่ืองจากเป็นชุดของเทคนิคซ่ึงครูอาจช่วยใหน้กัเรียนฝึกงานส่วน 
ท่ียากได ้การกระตุน้เตือนมีทั้งกระตุน้เตือนความสนใจ ทางร่างกาย ท่าทาง และวาจา ดงันั้น
จ าเป็นตอ้งให้รางวลัแก่การลองสอนทุกคร้ังท่ีใหก้ารกระตุน้เตือนดว้ย เม่ือนกัเรียนมีความ
ช านาญมากข้ึน อาจสลายตวักระตุน้เตือนจากการช่วยเหลือมากท่ีสุดไปถึงการช่วยเหลือนอ้ย
ท่ีสุด  ซ่ึงภายหลงัเขาจะไดป้ฏิบติังานเองโดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ 

5. การวิเคราะห์งาน ในกรณีของผูท่ี้บกพร่อง แมแ้ต่งานท่ีง่ายท่ีสุดก็ยงัอาจยุง่ยามาก และ  
เพราะฉะนั้นงานบางอยา่งจึงจ าเป็นตอ้งแตกยอ่ยเป็นขั้นเล็ก ๆ ดว้ยวธีิเช่นน้ี นกัเรียนจึงถูกฝึกใน
ลกัษณะท่ีเป็นไปทีละขั้นตอน จนกวา่จะเรียนรู้การท างานทั้งหมด 

6. การตะล่อมกล่อมเกลา ดว้ยกระบวนการของการตะล่อมกล่อมเกลาเราจะไดร้างวลัแก่ 
การตอบสนองท่ีใกลเ้คียงเกิดต่อเน่ืองกนั (successive  approximations) ไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ดว้ยวธีิการน้ีเราอาจใชก้ารฝึกแบบเดินหนา้หรือแบบถอยหลงั ในการฝึกท างานหลาย ๆ อยา่งพบวา่
วธีิฝึกแบบถอยหลงัเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะวา่การลองสอนแต่ละคร้ังมกัจะส้ินสุดลงเม่ือ
บรรลุพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดแ้ลว้ ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นวา่งานทุกส่วนนั้น ลงรอยกนัได้
อยา่งไร 

7. การเลียนแบบ วธีิฝึกดว้ยการเลียนแบบ นกัเรียนจะตอ้งเร่ิมเรียนรู้จากการลอกแบบ   
นัน่คือ เลียนแบบส่ิงท่ีครูท า ผูบ้กพร่องทางหลาย ๆ คนมีปัญหาเป็นพิเศษในการเรียนรู้ วธีิเลียนแบบ  
การเนน้ย  ้าแม่แบบใหเ้กินความเป็นจริงหรือการคงแม่แบบไวใ้หน้านพอ จะช่วยใหน้กัเรียน
ปฏิบติังานไดจ้ากการเลียนแบบ เม่ือใดท่ีนกัเรียนสามารถเลียนแบบไดค้่อนขา้งน่าเช่ือถือก็จะ
สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ไดม้ากมาย ดว้ยเทคนิคน้ี (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต 8, 2548, หนา้ 15) 

สรุป 
 เม่ือวางแผนและด าเนินงานจดั การสอนเฉพาะบุคคลใหก้บัผูท่ี้บกพร่องทางการเรียนรู้   
สามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 
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1. ก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดช้ดัเจน 
2. เขียนการวิเคราะห์งาน  ซ่ึงเหมาะสมส าหรับนกัเรียนและงานท่ีจะฝึก 
3. ด าเนินการลองสอนเพื่อหาความสามารถพื้นฐานและปรับการวเิคราะห์งานให้ 

สอดคลอ้งกนั 
4. สอนในลกัษณะของการลองสอนเป็นคร้ัง ๆ ไป 
5. กระตุน้เตือนดว้ยความระมดัระวงัช่วยเหลือนอ้ยท่ีสุดตามความจ าเป็นเพื่อใหบุ้คคล 

นั้นเรียนรู้ 
6. ใชเ้ทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลาท่ีเหมาะสม อาจเป็นการฝึกแบบเดินหนา้และถอยหลงั 
7. ใชแ้ม่แบบท่ีชดัเจนใหน้กัเรียนเลียนแบบ 
8. ใชร้างวลัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้น่าสนุกสนานและกระตุน้การเรียนรู้ 
9. บนัทึกความกา้วหนา้ของนกัเรียนจากการลองสอนแต่ละคร้ัง 

 กองทุนรัฐวฒัน์ตนัมณี เพื่อสิทธิเด็กออทิสติก (2548, หนา้ 4–11) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค  
การสอนเชิงพฤติกรรม แบ่งเป็นเทคนิคส าหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ ๆ ท่ีพึงประสงค ์
และเทคนิคส าหรับการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นเทคนิคการเสริมพฤติกรรมท่ีส าคญั  มีอยูด่ว้ยกนั 
7  เทคนิค คือ 

1.1 เทคนิคการแตกงาน   หรือเรียกวา่ การวเิคราะห์งาน  (Task Analysis) หมายถึง  
การแตกทกัษะท่ีจะสอนออกเป็นหลาย ๆ ขั้นตอนให้เป็นงานง่ายท่ีสุด แลว้จึงเอาแต่ละขั้นตอน 
นั้นมาแยกสอน    

1.2 เทคนิคการแนะ (Prompting) เป็นทกัษะท่ีประกนัไดว้า่จะไดพ้ฤติกรรมท่ี 
ตอ้งการอยา่งถูกตอ้งโดยใชก้ารแนะจากมากท่ีสุด จนกระทัง่ไม่มีการแนะ การค่อย ๆ แนะลง
จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด เรียกวา่ การถอนแนะ (Prompt Fading) โดยมีกฎวา่แนะเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้น และถอนการแนะใหเ้ร็วท่ีสุด ยดึหลกัในการสอนวา่ เป้าหมายสุดทา้ย คือ ผูเ้รียนรู้ เขา้ใจ  
และปฏิบติัทกัษะ หรือมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นอิสระ 

1.3 เทคนิคการให้รางวลั และการลงโทษ  (Reinforcements and Punishments) เทคนิค 
การให้รางวลัเป็นหวัใจส าคญัของการสร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวก วตัถุประสงคข์องการให้
รางวลั  คือ  เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมหรือทกัษะท่ีตอ้งการ ส่วนเทคนิคการลงโทษ
มกัจะน าไปใชใ้นการลด หรือสลายพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

1.4 เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา  (Shaping Procedure) คือ กระบวนการสร้างทกัษะ  
หรือพฤติกรรมใหม่ ๆ และความส าเร็จของการตอบสนองต่อพฤติกรรมเป้าหมาย    
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1.5 เทคนิคการสอนต่อพฤติกรรม  (Chaining Procedure) คือ กระบวนการท่ีน าเอา 
ทกัษะแตกยอ่ยท่ีไม่ซบัซ้อนแต่ละส่วนมาท าการฝึก เพื่อให้เกิดมีการกระท า หรือการตอบสนองได้
อยา่งถูกตอ้ง และมีความคล่องแคล่ว โดยไม่มีการแนะ มาสานต่อให้เป็นทกัษะ หรือพฤติกรรมหน่ึง
ซบัซอ้นข้ึนเป็นทกัษะหรือพฤติกรรมเป้าหมายไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 

1.6 เทคนิคการขยายผลพฤติกรรม (Generalization Procedure) เทคนิคน้ีถือเป็นแนวทาง 
ท่ีจะท าเกิดการน าทกัษะท่ีเพิ่งไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างออกไป  

1.7 การเลียนแบบ (Imitation)  หมายถึง  การแสดงหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมของ  
ผูอ่ื้น 

2. เทคนิคการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ   
เพื่อท าการลด ปรับเปล่ียน หรือสลายพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์โดยใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ์นั้น ๆ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ถูกน ามาปรับใชเ้พื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เบ่ียงเบน ใชใ้นการแกปั้ญหา และพฒันาทกัษะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข การใชเ้ทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรมในแนวคิดของ Foxen  และ Mc. Brien  ซ่ึงใชห้ลกัทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเง่ือนไข
แบบลงมือกระท าของ Skinner มาเป็นพื้นฐานการสร้างเทคนิคการสอนส าหรับผูบ้กพร่อง           
ซ่ึงเป็นเทคนิคพฤติกรรมท่ีสามารถปรับใชไ้ดดี้  ประกอบไปดว้ย 

2.1 สร้างเจตคติท่ีดีแก่ผูเ้รียน (Friendly Attitude) โดยท าใหเ้ด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อผูส้อน  
และเร่ืองท่ีจะเรียน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้เร็วข้ึน 

2.2 การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั (Motivation and Reward) อยา่งเหมาะสมแก่ 
เด็กจะเป็นแรงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เร็วข้ึน 

2.3 การกระตุน้เตือน (Prompting) เป็นเทคนิคการสอนงานทกัษะต่าง ๆ ท่ีช่วยเหลือ 
เด็กใหเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ไดดี้ข้ึน ไดแ้ก่   

1) การกระตุน้ทางกาย  เช่น  การจบัมือเด็กในการท าหรือฝึก  เป็นตน้ 
2) การกระตุน้ดว้ยท่าทาง เช่น การช้ีแนะ หรือแสดงท่าทางประกอบใหเ้ด็ก 

เป็นตวัอยา่ง  เป็นตน้ 
3) การกระตุน้วาจา เช่น การอธิบาย หรือการบอกกล่าว เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียน 

สามารถปฏิบติัได ้ ผูส้อนตอ้งลดการกระตุน้ลงจากทางกาย ท่าทาง และทางวาจามาตามล าดบั      
จนเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติัทกัษะนั้นไดโ้ดยสมบูรณ์ ผูส้อนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งกระตุน้ หรือ
ช่วยเหลืออีกต่อไป 
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3. การวเิคราะห์งาน (Task Analysis) งาน หรือ ทกัษะท่ีฝึกแก่เด็ก บางอยา่งอาจจะยาก 
เกินไปส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ผูส้อนจ าตอ้งมีการแตกงานเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ  
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติังาน  หรือเกิดทกัษะในกิจกรรมนั้นได ้

4. การตะล่อมกล่อมเกลา (Shaping) เป็นการให้รางวลัแก่เด็ก เม่ือเด็กเร่ิมมีพฤติกรรมท่ี 
ใกลเ้คียงกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อให้เด็กมีก าลงัใจ  และท าถูกตอ้งไปเร่ือย ๆ จนถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

5. การลงโทษ (Punishment) เม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การลงโทษ หรือ 
การงดรางวลั 

6. การเลียนแบบ (Imitation) การเรียนรู้ของเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญานั้น ส่วนหน่ึง 
เกิดข้ึนจากการเลียนแบบ  การเลียนแบบจึงเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการฝึกทกัษะ 

7. การปฏิบติัในสถานการณ์ทัว่ไป (Generalization) หรือการท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้น  
ชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นไม่สามารถจะเรียนรู้             
ทุกอยา่งเฉพาะในหอ้งเรียนไดแ้ละไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั เฉกเช่น
คนปกติได ้ผูส้อนจึงตอ้งสร้างสถานการณ์จ าลองท่ีคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด 
และให้โอกาสเด็กไดฝึ้กจริง เด็กจึงจะสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงของเด็กได ้(ศรีสมร ทินานนท,์ 
2533, หนา้ 1- 6)   

ดงันั้น สรุปไดว้า่ การน าเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมาใชใ้นการสอนผูท่ี้มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ตอ้งท าการพิจารณาถึง
ลกัษณะของปัญหาและความเป็นไปไดใ้นการปรับใชเ้ทคนิคต่าง ๆ หลายเทคนิคเขา้ดว้ยกนั        
ใหเ้หมาะสมกบัภาวะความบกพร่อง และลกัษณะพฤติกรรมท่ีพบและตอ้งการปรับหรือท าการ
แกไ้ข  รวมไปถึงประเภทของทกัษะท่ีจะท าการพฒันา  เพื่อใหส้ามารถท่ีจะลุถึงพฤติกรรมหรือ
เป้าหมายท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้ดึแนวความคิด         
ทางทฤษฎีการเรียนรู้ โดยปรับใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมาใชใ้นการฝึกทกัษะการอ่าน              
การเขียน การคิดค านวณและในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทั้ง 3 โรงเรียนไดเ้ลือก นวตักรรมแบบ
วเิคราะห์งานยอ่ยและใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนเชิงพฤติกรรม 

              ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า ซ่ึงพฒันาโดยนกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ช่ือ          
เบอร์รัส เอฟ  สกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner, อา้งใน สมพร สุทศันีย,์ 2541, หนา้ 20) มีความเช่ือวา่ 
พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวงเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของ
บุคคลจะแปรเปล่ียนไปเน่ืองจากผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มนั้น สกินเนอร์  ให้ความสนใจ 
กบัผลกรรม  2  ประเภท  ไดแ้ก่  ผลกรรมท่ีเป็นตวัเสริมแรง (Reinforce) ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมท่ีบุคคล
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กระท านั้นมีอตัราการกระท าเพิ่มมากข้ึน และผลกรรมท่ีเป็นตวัลงโทษ (Punisher) ท่ีท าให้
พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท านั้นยติุลงการท าสัญญาเง่ือนไขเป็นการตกลงกนัระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการจะ
เห็นพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง  ครู หรือผูดู้แล กบัผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรม เช่น 
เด็ก นกัเรียน หรือคนไขโ้ดยท่ีขอ้ตกลงนั้นจะตอ้งมีการร่างเป็นสัญญาข้ึนมาพร้อมทั้งมีการเซ็นช่ือ
ของผูท่ี้ตอ้งการจะเห็นพฤติกรรมของผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงดว้ย สัญญานั้นจะ
บอกถึงพฤติกรรม ส่วนพฤติกรรมนั้นก็จะเป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้จะเห็นพฤติกรรม
เปล่ียนแปลง 

การเสริมแรง (Reinforcement) 
การเสริมแรง คือ การท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมหน่ึงของอินทรียเ์พิ่มข้ึน เป็นผลเน่ืองมาจากการ

ไดรั้บส่ิงเร้าท่ีพึงพอใจหลงัจากแสดงพฤติกรรมนั้น (ประดินนัท ์อุปรมยั, 2542, หนา้ 379)               
ตวัเสริมแรง (Reinforce) คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีให้หลงัจากกระท าพฤติกรรมและท าให้ความถ่ีของ
พฤติกรรมเพิ่มข้ึน (Kalish, 1981, p. 122) เช่น เงิน ส่ิงของ ค าชมเชย ความสนใจ ความรัก การเป็นท่ี
ยอมรับ การสามารถหลีกหนีจากสภาพท่ีไม่ชอบ ตวัเสริมแรงจะเนน้การเพิ่มพฤติกรรมตวัเสริมแรง
แบ่งเป็น 2 ประเภท (Kazdin, 1977, p. 27)  

1. ตวัเสริมแรงปฐมภูมิ หรือตวัเสริมแรงท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไข (Primary or Unconditioned  
Reinforces) หมายถึง ตวัเสริมแรงท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัเสริมแรงดว้ยตวัเองท่ีไม่ตอ้งสัมพนัธ์กบั
ส่ิงอ่ืน เช่น อาหารส าหรับคนท่ีหิว หรือน ้าส าหรับคนท่ีกระหาย 

2. ตวัเสริมแรงทุติยภูมิหรือตวัเสริมแรงท่ีตอ้งวางเง่ือนไข (Secondary or Conditioned  
Reinforces) หรือตวัเสริมแรงท่ีเป็นกลาง แต่ไดน้ ามาเขา้คู่กบัตวัเสริมแรงปฐมภูมิบ่อยคร้ัง จึงท าให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้วา่ ส่ิงเร้านั้นมีคุณสมบติัของตวัเสริมแรง ไดแ้ก่ เงิน คะแนน ค าชมเชยใน
กรณีของกลุ่มตวัอยา่ง เสริมแรงท่ีใชคื้อ ตวัเสริมแรงทุติยภูมิหรือตวัเสริมแรงท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 
การชมเชย ของเล่น ดาว คะแนน 

การเสริมแรงสามารถด าเนินการได้ใน 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ  
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการเสริมแรงโดยใหส่ิ้งเร้าท่ีท าให้ 

เกิดความพอใจ แลว้จะท าให้มีแนวโนม้ในการตอบสนองมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การกดคานของ
หนูขาวแลว้ตามดว้ยอาหารจะท าใหพ้ฤติกรรมการกดคานเกิดบ่อยคร้ังข้ึน อาหารจึงเป็นตวั
เสริมแรงบวกท่ีท าใหมี้พฤติกรรมเพิ่มข้ึน การใชก้ารเสริมแรงทางบวกกบัพฤติกรรมของมนุษย ์
เช่นผูจ้ดัการท่ีมีผลงานเพิ่มข้ึน การเสริมแรงบวกท่ีนิยมใชใ้นการวางเง่ือนไข มี 5 ชนิด 
(ประดินนัท ์ อุปรมยั, 2542, หนา้  379)  คือ 
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1.1  การเสริมแรงทางสังคม ไดแ้ก่ ค  าชมเชย การยอมรับ และการให้ความสนใจ    
การพยกัหนา้  การเสริมแรงทางสังคมสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กสถานการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ
ใชไ้ดง่้าย  สะดวก  และประหยดั 

1.2  แรงเสริมท่ีเป็นส่ิงของและสัญลกัษณ์ ท่ีน าไปแลกส่ิงท่ีตอ้งการได ้เป็นแรงเสริมท่ี 
กินได ้ จบัตอ้ง  มองเห็นได ้ ไดแ้ก่  ขนม  อาหาร  ตุก๊ตา 

1.3  แรงเสริมท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล เป็นแรงเสริมท่ีเกิดจากภายในตวับุคคล หลงัจาก 
ท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีพึ่งปรารถนา หรือท าส่ิงต่างๆไดส้ าเร็จ 

1.4   หลกัของพรีแมค็ (Premack  Principle) คือการใชกิ้จกรรมท่ีเด็กชอบท ามากท่ีสุด  
หรือกิจกรรมท่ีเด็กท าบ่อยท่ีสุดมาเสริมแรงกิจกรรมท่ีเด็กชอบท านอ้ยท่ีสุด 

1.5   การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Informative  Feedback) 
หลกัการใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. การเสริมแรงทางบวก 

1.1 การเสริมแรงทางบวกจะตอ้งใหห้ลงัจากการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเท่านั้น 
1.2 การเสริมแรงทางบวกจะตอ้งกระท าทนัทีท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน 
1.3 การเสริมแรงควรใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
1.4 ควรแจง้ใหผู้ถู้กปรับพฤติกรรมทราบถึงเง่ือนไขการเสริมแรง 
1.5 ตวัเสริมแรงควรมีปริมาณพอเหมาะท่ีจะเสริมแรงพฤติกรรม  โดยไม่ก่อใหเ้กิด 

การหมดสภาพเป็นตวัเสริมแรง 
1.6 ตวัเสริมแรงนั้น ตอ้งเลือกให้เหมาะกบัแต่ละบุคคล 
1.7 ควรใชต้วัเสริมแรงท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เช่น การใชกิ้จกรรม ท่ีชอบท า   

การเสริมแรงทางสังคม 
1.8 ควรมีการใชต้วัแบบหรือการช้ีแนะควบคู่ไปกบัการเสริมแรงดว้ย เพื่อเกิด     

การเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
1.9 ควรมีการวางแผนการใชต้ารางการเสริมแรง หรือยดืเวลาการเสริมแรง เม่ือ 

พฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึนสม ่าเสมอแลว้ควรมีการเปล่ียนวธีิการเสริมแรงเสียใหม่ใหเ้ป็นการใช้
ตารางการเสริมแรงแทนหรือยดืเวลาการเสริมแรง จะท าใหพ้ฤติกรรมท่ีตอ้งการนั้นคงอยูไ่ดน้าน 
แมจ้ะไม่ไดรั้บการเสริมแรงอีกเลยในอนาคต 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  
การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) มีเป้าหมายเดียวกนักบัแรงเสริมบวก   

คือ สามารถเพิ่มความคงทนของพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค ์เพียงแต่มีวธีิท่ีต่างกนั คือ น าเอาส่ิงเร้าท่ี
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความไม่พึงใจออกไป เช่น การท่ีเด็กเก็บของใชอ้ยา่งเป็นท่ีเป็นทาง เพื่อจะไดไ้ม่ถูก
แม่บ่น 
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การเสริมแรงทางลบ คือ อินทรียต์อ้งแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงก่อนจึงจะไดรั้บ
ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ ดงัน้ี 

การลงโทษทางลบ คือ การใหส่ิ้งท่ีไม่พึงพอใจ  หลงัจากอินทรียแ์สดพฤติกรรม 
 การลงโทษทางบวก คือ การน าส่ิงท่ีพึงพอใจออกไป หลงัจากท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรม
การเสริมแรงและการลงโทษทางบวกและทางลบ สามารถสรุปใหช้ดัเจนเขา้ใจง่าย ๆ ดงัน้ี 
 

               ส่ิงท่ีพึงพอใจ      ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ 
การให ้ การเสริมแรงทางบวก การลงโทษทางลบ 
การถอดถอน การลงโทษทางบวก การเสริมแรงทางลบ 

 

             การลงโทษก่อใหเ้กิดการหลีกหนีผูล้งโทษและส่ิงเร้าอ่ืน การลงโทษยงัท าให้ผูถู้กลงโทษ
เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเองและส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัการลงโทษ ดงันั้นในการปรับพฤติกรรม
ควรใชเ้ง่ือนไขการเสริมแรงมากกวา่เง่ือนไขการลงโทษ 
              จากการศึกษาสรุปไดว้า่ การเสริมแรง หมายถึง การท าใหพ้ฤติกรรมของอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน
เน่ืองจากการไดรั้บผลท่ีตนพอใจหลงัจากแสดงพฤติกรรมนั้น ตวัเสริมแรงอาจเป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีเป็น
วตัถุหรือเคร่ืองหมาย  เช่น เงิน คะแนน การไดรั้บการชมเชย เช่น การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั การอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจกรรมท่ีตอ้งการ  
 ตามทศันะของนกัจิตวทิยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเห็น
ไดช้ดั ซ่ึงสามารถวดัได ้สังเกตได ้และทดสอบได้ 
 แนวคิดของนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีถือวา่ ส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์จะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมและการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง การแสดง
พฤติกรรมจะมีความถ่ีมากข้ึนถา้หากไดรั้บการเสริมแรง การเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมี             
3 ชนิดท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม (สมพร  สุทศันีย,์ 2541) คือ   

1. Classical Conditioning  อธิบายวา่ คนและสัตวเ์รียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าใหม่ 
โดยวธีิเดียวกนักบัท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น อาหาร จากการทดลอง          
เขาไดส้รุปหลกั 4 ประการของกลุ่มพฤติกรรมนิยมคือ การเสริมแรง (Reinforcement) การหยดุ
การเสริมแรง (Extinction) การสรุปนยัทัว่ไป (Generalization) และการจ าแนกแยกแยะ 
(Discrimination)  

2. Operant Conditioning บุคคลส าคญัคือ สกินเนอร์( Skinner) อธิบายวา่ คนและสัตว ์   

จะแสดงพฤติกรรมใหม่อยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัผลท่ีเกิดตามมาของพฤติกรรม หลกัการส าคญัคือ  



 
54 

การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 
การลงโทษ (Punishment) การพกัชัว่คราว (Time out) การหยดุเสริมแรง (Extinction)  
การกลบัมาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (Spontaneous Recovery) การสรุปโดยนยัทัว่ไป 
(Generalization) และการจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) 

3. Social learning หรือการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึง บนัดูร่า (Bandura) อธิบายวา่คนเรียนรู้  
ท่ีจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบ กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม จะประกอบดว้ย 
ความใส่ใจ (Attention) การจดจ า (Retention) การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) 
และแรงจูงใจ (Motivation)   

การท าสัญญาเงื่อนไข 
สจว๊ต (Stuart, 1971, อา้งใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2543, หนา้ 206) ไดก้ล่าวถึงการท า

สัญญาเง่ือนไขและขอ้ดีไว ้ดงัน้ี 
การท าสัญญาเง่ือนไขเป็นการตกลงกนัระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการจะเห็นพฤติกรรม                    

การเปล่ียนแปลง เช่น ผูป้กครอง ครู หรือผูดู้แล กบัผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรม เช่น เด็ก นกัเรียน 
หรือคนไขโ้ดยท่ีขอ้ตกลงนั้นจะตอ้งมีการร่างเป็นสัญญาข้ึนมา พร้อมทั้งมีการเซ็นช่ือของผูท่ี้
ตอ้งการ จะเห็นพฤติกรรมของผูท่ี้จะเปล่ียนพฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงดว้ย สัญญานั้นจะบอกถึง
พฤติกรรม ส่วนพฤติกรรมนั้นก็จะเป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้จะเห็นพฤติกรรม
เปล่ียนแปลง 
 การท าสัญญาเง่ือนไขนั้นควรจะใหค้รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดอยา่งนอ้ย  5 ประเด็น     

1. สัญญานั้นควรจะบอกวา่ แต่ละฝ่ายของคู่สัญญาจะไดอ้ะไรเพิ่มข้ึนบา้ง เช่น ผูป้กครอง 
ก็จะไดเ้ห็นลูกชายท างานเสร็จ หรือไปโรงเรียนสม ่าเสมอ ในขณะท่ีลูกชายอาจจะใชเ้วลาวา่งท่ี
เป็นเวลาส่วนตวัไดเ้วลาไปอยูก่บัเพื่อน หรืออาจจะไดค้่าขนมเพิ่ม เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมท่ีจะตอ้งกระท าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญานั้น จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีรู้ไดว้า่ 
เกิดข้ึนจริง หรือไม่เกิดข้ึน พฤติกรรมท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เกิดข้ึนจริง ไม่ควรท่ีจะไดรั้บ 
การเสริมแรง อีกทั้งไม่ควรในไวใ้นสัญญาดว้ย เช่น ผูป้กครอง ไม่ตอ้งการใหลู้กชายไปคบหา
สมาคมกบัคนบางคน ซ่ึงเป็นการยากท่ีผูป้กครองจะรู้วา่ลูกชายของตนนั้นท าตามสัญญาหรือไม่ 
เง่ือนไขดงักล่าวจึงไม่ควรเขียนอยูใ่นสัญญา 

3. สัญญานั้นควรจะมีภาพแห่งการลงโทษดว้ย ถา้ผูท่ี้ท  าสัญญาไม่สามารถท าไดต้ามท่ี 
สัญญาไว ้ผูท่ี้ท  าสัญญาจะรู้ล่วงหนา้เลยวา่ตนเองจะถูกลงโทษเช่นไร ถา้ไม่ท าตามสัญญาท่ี
ก าหนดไว ้เพราะเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
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4. ควรจะมีการให้โบนสั ถา้ผูท่ี้ท  าสัญญานั้นสามารถท่ีจะรักษาสัญญาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เป็นเวลา นานพอสมควร เพราะจะท าใหส้ัญญาเง่ือนไขนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ในสัญญานั้นควรจะบอกถึงวิธีการให ้และการรับตวัเสริมแรงไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
ข้อดีของการท าสัญญาเง่ือนไขมีอยู่หลายประการ ได้แก่ 
1. ท าใหผู้ท่ี้ถูกปรับพฤติกรรมไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในการด าเนิน 

โปรแกรมซ่ึงท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีวา่การท่ีคนอ่ืนมาเป็นผูด้  าเนินการ โดยท่ีตนเองไม่มีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ 

2. การวางเง่ือนไขทั้งการเสริมแรงและการลงโทษนั้น ผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรมเป็น   
ผูก้  าหนดเอง ท าใหเ้ขาสามารถยอมรับเง่ือนไขผลกรรมไดดี้กวา่การท่ีผูอ่ื้นเป็นผูก้  าหนด 

3. สัญญาเง่ือนไขนั้นมีความยดืหยุน่ สามารถปรับไดต้ามสภาพการณ์ ท าใหส้ามารถ 
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4. สัญญาเง่ือนไขนั้นมีการระบุเง่ือนไขต่าง ๆ ชดัเจน เป็นเสมือนกฎเกณฑท่ี์ใหบุ้คคล 
กระท า ท าใหบุ้คคลไดรู้้วา่ควรจะท าอะไรและไม่ควรท าอะไร และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ 
ท่ีดีระหวา่งคู่สัญญา เพราะจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา 
 
โครงสร้าง  (SEAT) 

เบญจา  ชลธาร์นนท ์ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารจดัการโรงเรียนเรียนร่วม โดยใช ้
โครงสร้าง SEAT (S-Students, E-Environment, A-Activities, T-Tools) ดงัน้ี 

S - Students  (นกัเรียน)  ประกอบดว้ย 
1. เตรียมความพร้อมนกัเรียนพิการหรือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 

1.1 เตรียมความพร้อมในดา้นร่างกาย วชิาการ อารมณ์และสังคม และการช่วยเหลือ 
ตนเอง 

1.2 หากพิการตั้งแต่แรกเกิดจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
1.3 หากพิจารณาภายหลงัตอ้งค านึงถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือ 

ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายหลงั และเตรียมทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
2. เตรียมความพร้อมนกัเรียนทัว่ไป 

2.1 จดัสถานการณ์จ าลองใหน้กัเรียนทดลองเป็นคนพิการ 
2.2 พาไปเยีย่มสถานท่ีดูแลคนพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง 
2.3 จดันิทรรศการ หนงัสือ หรือเร่ืองราวเก่ียวกบัคนพิการท่ีมีความบกพร่อง 
2.4 สอนทกัษะการช่วยเหลือเพื่อนพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง 
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E – Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) ประกอบดว้ย 
1. กายภาพ 

จดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดันอ้ยท่ีสุด 
2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนเพื่อก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการด าเนินงานในการจดัการเรียนร่วม 

2.2 ประชุมช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายงาน 
2.3 ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 

A – Activities (กิจกรรม) ประกอบดว้ย 
1. การบริหารจดัการหลกัสูตร 

1.1 การปรับหลกัสูตรทัว่ไป 
1.2 การจดัท าหลกัสูตรเฉพาะ 
1.3 การจดัท าหลกัสูตรเพิ่มเติมสอนทกัษะท่ีจ าเป็น 

2. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
4. การตรวจสอบ 
5. เทคนิคการสอน 

การวเิคราะห์งาน การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
6. การรายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
7. การจดักิจกรรมการสอนนอกหอ้งเรียนของนกัเรียน 
8. การประกนัคุณภาพ 
9. การรับนกัเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพร่องเขา้เรียน 
10. การจดัตารางเรียน 
11. การประสานความร่วมมือ 
12. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงาน 
T – Tools (เคร่ืองมือ) ประกอบดว้ย 
1. นโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
2. งบประมาณ 
3. ระบบบริหารจดัการ 
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3.1 การจดัระบบขอ้มูล 
3.2 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาบุคลากร 
3.3 การส่ือสารภายในองคก์ร 
3.4 การประสานงานกบับุคคลอ่ืน 
3.5 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 

4. กฎกระทรวง 
5. เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก (AT) 
6. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
7. ส่ือ 
8. บริการ 
9. ต ารา 
10. ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
11. ครูการศึกษาพิเศษ และนกัวชิาชีพอ่ืน ๆ 

 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
 จากนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม โดยไดด้ าเนินการโครงการ
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2550, หนา้ 16 -17) 
 แนวทางการคดัเลือกโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 

1. เป็นโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนร่วม 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการเรียนร่วมและพร้อมท่ีจะด าเนินงาน 

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
3. โรงเรียนมีจ านวนประเภทนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเหมาะสมท่ีจะพฒันาเป็นตน้แบบ 
4. โรงเรียนมีผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม  ซ่ึงมีความรู้พื้นฐานทางดา้น 

การศึกษาพิเศษอยา่งนอ้ย 1 คน 
5. ไดรั้บคดัเลือกร่วมกนัจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตพื้นท่ี และสถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ี 
6. มีโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษระดบั 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  390 โรง   กระจายอยูทุ่กจงัหวดั   จงัหวดัละ  2  อ าเภอ  อ าเภอละ      
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1 โรงเรียน ส าหรับจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และ 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้หจ้ดัทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 โรงเรียน ซ่ึงพร้อมท่ีจะพฒันาเป็นโรงเรียนจดัการเรียนร่วม 
เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ได ้
 แนวทางการด าเนินงานในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

1. เร่ิมตน้ท่ีโรงเรียน ส ารวจและจดัท าขอ้มูล ปัญหาและความตอ้งการของบุคลากร  
วเิคราะห์เพื่อรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สร้างความเขม้แข็งใหก้บัโรงเรียนในการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยหน่วยงานทุกระดบัและเครือข่ายจะร่วมกนันิเทศ ติดตาม ร่วมคิด ร่วมท า 
ช่วยเหลือทุกโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จและท าการพฒันาจนกลมกลืนเป็นงานปกติของโรงเรียน
อยา่งย ัง่ยืน 

2. แสวงหาเครือข่ายท่ีจะร่วมพลงัและร่วมมือด าเนินการประสานความร่วมมือ  การมี 
เครือข่ายร่วมกนัท างานโดยประสานงานกนัอยา่งแทจ้ริง การมีสหวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ
มาข้ึนทะเบียนไวแ้ละแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัจนใหบ้ริการไดทุ้กเร่ือง 

3. จดัตั้งคณะกรรมการท างานในระดบัพื้นท่ี ท าหนา้ท่ีประสานงาน การก าหนดวสิยัทศัน์  
แผนงาน โครงการ กิจกรรมใหช้ดัเจน รวมทั้งมีความพร้อมทุกดา้นท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุน          
การท างานตามความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วมของสถานศึกษา 

4. การสนบัสนุนองคค์วามรู้ ส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเป็น 
เฉพาะโรงเรียนและเฉพาะนกัเรียนแต่ละคน 

5. การสนบัสนุนใหค้นพกิารไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษาตามก าหนดตามกระทรวงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล 

6. การพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการจ าเป็นและต่อเน่ือง เพื่อใหค้วามรู้ ความสามารถ 
และทกัษะในการจดัการศึกษาพิเศษ 

7. การด าเนินงานพฒันาทุกองคป์ระกอบตามโครงสร้าง SEAT 
8. บริหารงานโดยมีกลยทุธ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
9. เตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
10. วางแผนและก าหนดหลกัสูตรใหเ้หมาะสมโดยการวางแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
11. ก าหนดยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
12. ติดตามประเมินผล โดยใชข้อ้มูลจุดเด่น จุดดอ้ย และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยมี 

ขอ้มูลทั้งก่อนด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ใหค้รอบคลุม 
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13. อาศยักระบวนการวจิยัในการพฒันางาน โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนด 
จุดพฒันา ตรวจสอบและรายผลการพฒันา 

14. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานในทุกระดบั บนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียน บนัทึกผล 
การด าเนินงาน เม่ือครบ 1 ปีการศึกษา 

15. สามารถเป็นแกนน า มีตวัอยา่ง/ของจริงในการท างานในบริบทของแต่ละโรงเรียน 
เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

16. น าเสนอผลงาน ในการประชุมทางวชิาการ (Symposium) 
 

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management : SBM)  
 การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  เป็นรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีริเร่ิมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในภาษาไทยยงัไม่มีการบญัญติัศพัทท่ี์แน่นอน แต่นิยมเรียกวา่ การบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงความคิดเร่ืองการจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น ไดรั้บอิทธิพลมา
จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรม ท่ีประสบความส าเร็จจากหลกัการวธีิการ
ในการท าให้องคก์รมีประสิทธิภาพในการท างานมาใหผ้ลการปฏิบติังานมีคุณภาพและสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึนโดยมีหลกัการดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการท่ีมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1.1 ดา้นบริหารวชิาการ 
1.2 ดา้นบริหารงบประมาณ 
1.3 ดา้นบริหารงานบุคล 
1.4 ดา้นบริหารทัว่ไป 

2. การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในรูปของคณะกรรมการ 
3. การบริหารจดัการตอ้งตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด 
การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานวา่เป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงั

สถานศึกษาโดยตรง ใหส้ถานศึกษามีอ านาจอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจในดา้นวชิาการ 
บุคคล งบประมาณ และการจดัระบบบริหารงานทัว่ไป เป็นการบริหารจดัการโรงเรียนท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและความตอ้งการของโรงเรียน นัน่คือ สมาชิกโรงเรียน ไดแ้ก่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนรู้  ผูป้กครอง ตลอดจนสมาชิกชุมชนและ
องคก์รอ่ืน ๆ มารวมพลงักนัอยา่งเตม็ท่ี รับผดิชอบต่อการใชท้รัพยากร และแกปั้ญหา  ตลอดจน
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ด าเนิน กิจกรรมดา้น การจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยมีแนวคิดในการบริหารจดัการโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานคือ 

1. เป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษา  เปิดโอกาส 
ใหค้รู  เจา้หนา้ท่ีและชุมชน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของโรงเรียน 

2. เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงิน และดา้นวชิาการ เพื่อพฒันาการจดัการเรียน 
การสอนในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. สร้างความยืดหยุน่ในการท างาน ท าเกิดการริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้ตรงกบั 
ความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน 

4. ครูและผูป้กครอง ซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณไดเ้สนอความคิดเห็นใน 
การปรับปรุงการศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการบริหารและจดัการศึกษา
ส าหรับรูปแบบการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน นั้นเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการ
โรงเรียน ซ่ึงจะมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนด เป้าหมายของโรงเรียน วชิาการ
งบประมาณและบุคลากร โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทน
ครู  ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนจากเขตการศึกษา ตวัแทนจากสหภาพครู และตวัแทนนกัเรียน           
ซ่ึงรูปแบบของการบริการน้ีมีอยู ่4 รูปแบบดว้ยกนั คือ 

4.1 รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control  SBM) แนวคิด 
ในการกระจายอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน  เพื่อใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในระยะแรก ผูบ้ริหารมกัใชว้ิธีขอค าปรึกษาอยา่งไม่เป็นทางการจากครู ผูป้กครอง หรือผูแ้ทน
ชุมชน ดงันั้นคณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนมกัจะมีบทบาทส าคญัอยูท่ี่การเป็นคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนนัน่เอง ผูบ้ริหารจะเป็นประธานและเจา้หนา้ท่ีเขตการศึกษาเป็น
กรรมการส่วนคณะกรรมการอ่ืน ๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทในการ
ก าหนด  นโยบายวางแผน  หาแนวทางแกไ้ขปัญหา  คณะกรรมการจะมีบทบาทในการร่วมเสนอ
ความคิดเห็น  แต่อ านาจในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยยงัคงอยูท่ี่ผูริ้หารโรงเรียน 

4.2 รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั  (Professional  Control  SBM)  การบริหารตามแนวน้ี 
ตวัแทนคณะครูมีสัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีวา่         
ครูเป็นผูใ้กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด ครูเป็นผูป้ฏิบติัจึงยอ่มจะรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ไดดี้กวา่ และถา้มี
โอกาสตดัสินใจก็สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากท่ีสุด 
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4.3 รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control  SBM) จุดประสงคข์อง 
รูปแบบการบริหารท่ีควบคุมดว้ยชุมชน คือ การเพิ่มความรับผดิชอบในการศึกษาใหแ้ก่ชุมชน และ
ผูป้กครอง และเพื่อใหผู้บ้ริหารการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจดัมากท่ีสุด แนวคิดส าคญั 
คือ หลกัสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครอง และชุมชน
ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงสัดส่วนจ านวนผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด 

4.4 รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั ( Professional Community Control  
SBM) แนวคิดรูปแบบการบริหารลกัษณะน้ีความเช่ือวา่ ทั้งครูและผูป้กครองต่างมีความส าคญัใน
การจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็ก ครูจะไดรั้บรู้ค่านิยมและความตอ้งการของผูป้กครอง ในขณะเดียวกนั
ผูป้กครองก็มีโอกาสช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ยสัดส่วนของผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนจาก ผูป้กครอง/ชุมชน จะมีเท่าๆ กนัในคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการ ส่วนการท่ี
จะท าใหก้ารบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยักลยทุธ์          
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การกระจายอ านาจ การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีมีประสิทธิผล 
ตอ้งเป็นการกระจายอ านาจไปใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงไดแ้ก่  คณะกรรมการโรงเรียน และ
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากท่ีสุด แต่ละโรงเรียนตอ้งมีการตั้งคณะกรรมการ
โรงเรียนข้ึน ซ่ึงการก าหนดรูปแบบมาจากส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือโรงเรียนก าหนดเอง 
ก็ได ้ส่วนใหญ่แลว้คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครองและ
บุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงไดม้าจากการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่มวชิาชีพ จุดส าคญัก็คือ โรงเรียนตอ้งมอบ
อ านาจการตดัสินใจบางอยา่งใหค้ณะอนุกรรมการและจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีส่งผลต่อการเรียน             
การสอนเท่านั้น 

2) การเนน้ท่ีการพฒันาวิชาชีพครู  การพฒันาวชิาชีพครูท่ีประสบความส าเร็จนั้น 
จะเป็นการพฒันาในภาพรวมทั้งโรงเรียนและเป็นการพฒันาระหวา่งปฏิบติังานโดยมีแผนพฒันา
ต่อเน่ือง เป็นแผนระยะยาวมีการติดตามผลแน่นอนการพฒันานั้น อาจเป็นการส่งครูกลุ่มหน่ึงไป
รับการอบรม แลว้มาขยายผลในโรงเรียนอีกต่อหน่ึง  ในโรงเรียนท่ีไม่ค่อยประสบความส าเร็จ
มกัเป็นการพฒันาเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะบุคคลมกัเป็นการอบรมระยะสั้น ๆ ขาดการปฏิบติัและ
ติดตามผล 

3) การเผยแพร่ขอ้มูล และสารสนเทศ   ควรเป็นการด าเนินเพื่อใหผู้มี้ส่วนได ้
ส่วนเสียไดรั้บรู้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมากท่ีสุด  อาจท าในรูปของการประชุมส่ือออนไลน์ 
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หรือแฟ้มสะสมงานเพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชนไดศึ้กษาขอ้มูลสารเทศของโรงเรียน ซ่ึงขอ้มูลท่ี
บรรจุไวน้อกเหนือจากผลการเรียนแลว้อาจมีขอ้มูลเก่ียวกบังาน โครงการ การจดัซ้ือจดัจา้ง 
ก าหนดการส าคญั ขอ้มูล งบประมาณ บุคลากร หลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นตน้ 

4) การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม โรงเรียนท่ีจะประสบผลส าเร็จมกัจะมี 
ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการเป็นผูน้ า  รู้จกัการมอบหมายงาน ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
การกระจายอ านาจ  สนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความรู้  และทกัษะเพิ่มข้ึน ให้รางวลัอยา่ง
เหมาะสมแก่ครูและเจา้หนา้ท่ี บทบาทส าคญัของผูบ้ริหารคือผูอ้  านวยความสะดวกเป็นผูน้ า  
ผูส้นบัสนุน ผูน้ าวตักรรม เป็นผูผ้ลกัดนัการปฏิรูปการศึกษา  และเป็นตวัจกัรส าคญัในการติดต่อ
สัมพนัธ์กบัภายนอกเรียน 

5) การมีวสิัยทศัน์ โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีใชรู้ปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียน 
เป็นฐานจะมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพนัธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัตวัผูเ้รียนเป็นวสิัยทศัน์กบัแนวทางการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้ง 
การตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

6) การใหร้างวลั  เป็นการให้รางวลักบับุคคล  และกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนอยา่ง 
เหมาะสม อาจจดัไดห้ลากหลาย  เช่น การให้รางวลัเป็นตวัเงินหรือการใหค้  าปรึกษาแบบกนัเอง 
การเล้ียงอาหารและการใหโ้ล่รางวลัในการใหร้างวลันั้น จ าเป็นตอ้งดูความเหมาะสมของผูรั้บ
รางวลัดว้ยเพราะสมาชิกแต่ละคนนั้นมีความตอ้งการแตกต่างกนั ซ่ึงการใหร้างวลัและแรงจูใจท่ี
เหมาะสมจะมีส่วนช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (School – Base  Management : 
SBM) เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา  ซ่ึงจะท าให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีส่วนรับผดิชอบ โรงเรียนจึงควรพิจารณาวา่ รูปแบบและ
วธีิการใดท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ         
การจดัการศึกษา (อุทยั  บุญประเสริฐ, 2544, หนา้ 1–8)   
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  Program : IEP) 

 ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 86) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ไวว้า่ หมายถึง แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
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เป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเ้ป็นเฉพาะบุคคล 
 ประโยชน์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 87) ไดก้ล่าวถึง IEP วา่ เกิดข้ึนจากพื้นฐานทางกฎหมาย 
เพื่อคุม้ครองสิทธิทางการศึกษาท่ีบุคคลท่ีมีความบกพร่องพึงไดรั้บ โดยมุ่งท่ีจะใหบุ้คคลเหล่าน้ี
ไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ฉะนั้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก IEP ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรง 
นอกจากน้ี IEP ยงับอกใหรู้้วา่ ทกัษะท่ีนกัเรียนยงัไม่มีหรือยงัไม่เรียนรู้คืออะไร ความสนใจและ
เจตคติของนกัเรียนเป็นอยา่งไร เป็นตน้ ส าหรับการวางแผนยทุธศาสตร์การสอนนั้น ครูจะตอ้งมี
ความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวางในเร่ืองวธีิสอน ส่ือ เน้ือหา หลกัสูตร และระดบัพฒันาการของ
นกัเรียน  ซ่ึงประโยชน์ของ IEP สรุปไดด้งัน้ี 

1. ครู ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่องตระหนกั 
และมีความรับผดิชอบต่อผลของการจดัการศึกษาท่ีมีต่อบุคคลเหล่าน้ีครู ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ตระหนกัวา่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องตอ้งการการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเขา ครูจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีจะสอนผูป้กครอง         
มีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท า IEP และไดรั้บทราบโดยตลอดวา่ทางโรงเรียนจะจดัการศึกษา
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับุตรของตนอยา่งไร และเพียงใด และทางพ่อแม่จะรับรู้ถึงสิทธิท่ี          
จะขอรับทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบับุตรของตนทุกระยะ นอกจากน้ีผูป้กครองยงัสามารถให ้         
การสนบัสนุนกบัทางโรงเรียนในการช่วยใหท้างโรงเรียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

2. IEP  รับประกนัการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บันกัเรียน ไม่ใช่จดัใหน้กัเรียน 
เขา้เรียนเฉย ๆ โดยทางครูและโรงเรียนไม่รับผิดชอบในการติดตามความกา้วหนา้ และนอกจากน้ี
จะตอ้งมีการน าเสนอผลการประเมินต่อผูป้กครองดว้ย IEP ช่วยใหท้างโรงเรียนจดัหาส่ิงอ านวย 
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บ  
เพื่อช่วยให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมี
ประสิทธิภาพ มีผลต่อการพฒันาการทุกดา้นของนกัเรียน 
 วตัถุประสงค์ในการใช้ IEP  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 88) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการใช ้IEP วา่มีอยู่
ดว้ยกนั 2 ประการ ดงัน้ี  

1. IEP เป็นแผนท่ีเขียนข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือ 
คนพิการคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ใน IEP จะมีขอ้มูลในการจดันกัเรียนเขา้รับบริการการศึกษา
และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. IEP เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนทั้งหมด  
ฉะนั้น  IEP จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลและวธีิสอน 

3. การจดัท า IEP และเน้ือหาสาระของ IEP กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 88–90)  
ไดก้ล่าวถึงการจดัท า IEP และเน้ือหาสาระท่ีตอ้งปรากฏอยูใ่น IEP ไวด้งัน้ี  

การจัดท า IEP เพือ่ประกนัว่า 
1. การจดัการศึกษาท่ีจดัใหก้บัเด็กพิการ หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องแต่ละคนนั้น 

เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการเรียนรู้ของเด็กคนนั้น 
2. เม่ือมีการก าหนดการใหบ้ริการทางการศึกษาใน IEP แลว้นั้น ไดมี้การใหบ้ริการ 

ดงักล่าวจริง  
3. มีการด าเนินการควบคุมติดตามผลการใหบ้ริการ 
เนือ้หาสาระของ IEP ประกอบด้วย 
1. ขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน ไดแ้ก่ ช่ือ เพศ อาย ุประเภทของความบกพร่อง ระยะเวลา  

ซ่ึงระบุ วนัเดือนปีท่ีประชุมจดัท า IEP วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการใหบ้ริการ 
2.  ขอ้มูลดา้นการศึกษาระดบัความสามารถในการปฏิบติังานในปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ  

เช่น ดา้นการพดูและภาษา คณิตศาสตร์ การเขียน การสะกดค า ทกัษะทางสังคม ทกัษะทาง 
การเคล่ือนไหว พฤติกรรมการรับรู้ การช่วยเหลือตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ และนิสัยการ
ท างาน  เป็นตน้เป้าหมายระยะยาว 1 ปี โดยทัว่ไปจะตอ้งก าหนดไวว้า่ เม่ือครบหน่ึงปีแลว้
นกัเรียนจะเรียนรู้ หรือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม อารมณ์ ฯลฯ ไดอ้ยา่งไร 
และอยูใ่นระดบัใด มกัจะมีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวหน่ึงปี 2-3 เป้าหมายในแต่ละดา้นท่ี
นกัเรียนแต่ละคนมีความบกพร่องจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคร์ะยะสั้น เป็นส่ิงท่ี
ครูน าไปใชเ้ขียนหรือจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : 
IIP) ซ่ึงสามารถจดัท าแผนยอ่ยท่ีใชส้อนประจ าวนัหรือประจ าสัปดาห์ก็ได ้โดยมีเน้ือหา
รายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีจะสอน จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ส่ือ/วธีิสอน 
ส่ิงเสริมแรงท่ีใช ้ การประเมินผลและวธีิการประเมินท่ีก าหนดในจุดประสงค ์ในจุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรมน้ีจะก าหนดเกณฑใ์นการประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงครูสามารถน าไปใชป้ระเมิน
พฤติกรรมของนกัเรียนไดเ้กณฑก์ารประเมินผล จะตอ้งมีการก าหนดวา่จะใชเ้คร่ืองมือหรือ
วธีิการประเมินอยา่งไรในแต่ละจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และก าหนดใหมี้การประเมิน
เป้าหมายระยะยาวหน่ึงปีวา่จะกระท าเม่ือใด คือ ตอ้งระบุวา่จะตอ้งมีการก าหนดการทบทวน
เป้าหมายระยะยาวหน่ึงปีเม่ือไร เช่น ระบุวา่จะประเมินปีละหน่ึงคร้ัง แต่อยา่งไรก็ตามโรงเรียน
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ควรจดัทบทวน IEP ของนกัเรียนแต่ละบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และรวมทั้งระบุดว้ย
วา่จุดประสงคต่์าง ๆ นั้นจะท าการประเมินเม่ือใด 

3. บริการทางการศึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ระบุบริการท่ีนกัเรียนท่ีมีความ 
บกพร่องจ าเป็นตอ้งไดรั้บ เช่น การสอนเสริมทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ     
การเคล่ือนไหว ใหก้บันกัเรียนตาบอด การแกไ้ขการพูดส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง    
การไดย้นิ หรือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการพดู กายภาพบ าบดัส าหรับนกัเรียนท่ีพิการทางร่างกาย 
กิจกรรมบ าบดัส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางอารมณ์  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา พ.ศ.2545  

4. ความเห็นของบิดามารดาหรือผูป้กครอง เม่ือเขียน IEP เสร็จเรียบร้อยแลว้ก่อนท่ีจะ 
ส่งนกัเรียนเขา้รับบริการและการบริการจะเร่ิมไดน้ั้น ผูป้กครองจะตอ้งเห็นดว้ยกบั IEP ฉบบันั้น
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูท่ี้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ไดป้รากฏอยูม่าก ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดด้งัน้ี 
 จากการวจิยัเร่ือง ผลของการฝึกโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์งาน พฒันาทกัษะการท า      
ความสะอาดเส้ือผา้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเชาวน์ปัญญา 35-50 ใช ้          
กลุ่มตวัอยา่ง จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดั
นนทบุรี จ  านวน 3 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยไดก้ าหนดใหก้ารฝึกโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์
งานเป็นตวัแปรหลกั  และทกัษะการท าความสะอาดเส้ือผา้เป็นตวัแปรตาม  การศึกษาผลของ
การฝึกทกัษะการดูแลตนเองในดา้นการท าความสะอาดเส้ือผา้คร้ังน้ีใชห้ลกัการวเิคราะห์งาน 
และวธีิการฝึกแบบหนา้ไปหลงั (Forward Chaining) และเป็นวธีิการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  
แบบ A–B เกณฑใ์นการประเมินท่ีก าหนดในการศึกษาจะแสดงถึงผลของการเปรียบเทียบทกัษะ
ก่อน และหลงัการฝึก ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไดรั้บการฝึก
ทกัษะการท าความสะอาดเส้ือผา้โดยใชห้ลกัการการวเิคราะห์งานนั้นมีทกัษะในการท าความ
สะอาดเส้ือผา้ดีข้ึน (จนัทร์เพญ็  เหล่านรเศรษฐ,์ 2544) 
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 อมรากุล  อินโอชานนท ์(อา้งใน บวัแกว้ ใหม่ศรี, 2544, หนา้ 23) ไดแ้สดงผลของ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเสริมแรงตามระยะแปรปรวนโดยแสดงแบบต่อการปรับ และ 
การคงอยูข่องพฤติกรรมในการท างานของเด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา พบวา่ 
เด็ก 2 กลุ่มท่ีไดรั้บการเสริมแรงตามระยะเวลาแปรปรวนแบบคงท่ี และแบบเพิ่มข้ึนนั้นมีจ านวน
ช่วงเวลาเฉล่ียใน การแสดงพฤติกรรมการท างานท่ีสูงข้ึน โดยเด็กกลุ่มท่ีไดรั้บการเสริมแรงตาม
ระยะเวลาแปรปรวนแบบเพิ่มข้ึน มีจ านวนช่วงเวลาเฉล่ียของการแสดงพฤติกรรมการท างานคง
อยูไ่ดน้านมากกวา่การไดรั้บการเสริมแรง ตามระยะเวลาท่ีแปรปรวนแบบคงท่ี   
 ประภสัสร ปรีเอ่ียม (2539)  ท าการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกการช่วยเหลือตนเอง 
ดา้นการแต่งกายเป็นรายบุคคลโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์งานของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายรุะหวา่ง 6-9 ปี  ซ่ึงมีระดบัเชาวปั์ญญาอยูท่ี่ 35-63 จาก
โรงพยาบาลราชานุกลู จ  านวน 16 คน เพื่อรับการฝึกการช่วยเหลือตนเอง ดา้นการแต่งกายดว้ย
แบบฝึกท่ีสร้างข้ึน โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์งานการฝึกการทดลองแบบ Randomized One 
Group Pretest Design พบวา่ คะแนนความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหลงัการทดลอง
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 บวัแกว้  ใหม่ศรี (2544)  ไดท้  าการวจิยัเพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองในดา้นการแต่งกาย โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัอนุบาล กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาชั้นอนุบาล 2/1 จ  านวน 3  คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งเจาะจง และมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัคือ  แผนการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย และแบบบนัทึกพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะการแต่งกาย  สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
อนุบาลท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะในการช่วยเหลือตนเองในดา้นการแต่งกาย โดยใชเ้ทคนิค 
การสอนเชิงพฤติกรรมสามารถช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายได ้  

งานวจัิยต่างประเทศ 
 Keilitz I. (1990) ไดศึ้กษาผลของการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกได ้
ใหมี้ทกัษะการดูแลตนเอง ในดา้นการแปรงฟัน โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ประกอบไป
ดว้ยเทคนิคการกระตุน้เตือน โดยใชก้ารกระตุน้เตือนทางกาย และการกระตุน้เตือนทางวาจา  เทคนิค 
การเลียนแบบ และการสาธิต และก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บแรงเสริมจากสังคมร่วมดว้ย โดยท า
การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 8 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดสามารถพฒันาทกัษะ และ
ปฏิบติัการแปรงฟันไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน 
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 Hodge R. (1990) ไดท้  าการศึกษาผลของการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัฝึกได ้ ใหมี้ทกัษะการดูแลตนเองในดา้นการท าอาหารแบบง่าย ๆโดยใชเ้ทคนิคการสอน 
เชิงพฤติกรรม โดยการเลียนแบบ ซ่ึงไดท้  าการจดัเตรียมรูปภาพขั้นตอนในการเตรียม และท า 
การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกใชรู้ปภาพในการสอน อีกกลุ่มหน่ึงใช ้
การบรรยายโดยไม่มีรูปภาพประกอบ พบวา่ กลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรม โดยการเลียนแบบรูปภาพในแต่ละขั้นตอน สามารถท่ีจะปฏิบติัทกัษะในการเตรียม
อาหารไดดี้กวา่ 
 ปัญหาทางพฤติกรรมท่ีพบในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เกิดจากความจ ากดั
ทางการเรียนรู้เฉพาะตวับุคคลท่ีมีอยูต่  ่ากวา่ปกติ  อนัท าใหเ้กิดมีขอ้จ ากดัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั 
การด ารงชีวติในสังคมและส่ิงแวดลอ้มการแกปั้ญหาเหล่าน้ีสามารถจะน าหลกัการทฤษฎีการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม เป็นเทคนิคการพฒันาปรับพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนให้กลายเป็น
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยการผสมผสานแต่ละเทคนิคใหเ้หมาะสมกบัภาวะความบกพร่องของ
แต่ละบุคคล สภาพแวดลอ้มและประเภทของทกัษะท่ีตอ้งการพฒันา จากการท่ีผูศึ้กษาไดค้น้ควา้
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ ามาเพื่อเป็นแนวทาง พบวา่ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสามารถ 
ฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เกิดการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ใน การช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 




