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เรียนรวม VS เรียนรวม : ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

INCLUSIVE EDUCATION VS INTEGRATED EDUCATION: MISCONCEPTION 

อรัญญา  ธาราวร1 และ ชนิดา  มติรานันท2 

บทคัดยอ 

  “การเรียนรวม” เปนการจัดการศึกษาโดยเรียนรวมกันระหวางเด็กปกติและเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ โรงเรียน

ตองรับเด็กทุกคนเขาเรียนโดยไมมีการแบงแยก เปนการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความหลากหลาย อยางยืดหยุน และ

ตอบสนองการเรียนรูของเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  แตปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนปจจุบันคือ 

โรงเรียนขาดความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหกับเด็ก เนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรในการจัด

การศึกษา และทัศนคติการประสานงานรวมมอืกันในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จึงทําใหโรงเรียนสวนใหญยังคง

จัดการศึกษาตามบริบทความพรอมของโรงเรียน บางโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 

เนื่องจากศักยภาพของเด็ก และความพรอมของบุคลากรในโรงเรียน มีทั้งเรียนรวมบางเวลา และเรียนรวมเต็มเวลา  

ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทั้งการเรียนรวม

และการเรียนรวม เพื่อใหบุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนโรงเรียน มีความรูความเขาใจ และนําแนว

ทางการปฏิบัติมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อันจะเปนการสรางระบบการจัดการเรียนรวมในอนาคตของ

ประเทศไทยไดอยางยั่งยืน และสงผลใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสในการปรับตัวเขาสูสังคมอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับหลักการการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนทุกคน        

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรวม,  การจัดการเรียนรวม 

 ABSTRACT 

 “Inclusive education” is the educational management which combines the students with and without 

special needs in the same classroom. Schools requires to provide education for all students without separation. 

This type of education is essential to be diverse, flexible, and serve the need of distinguish students. However, 

the current issue is that schools are not ready to prepare the inclusive education for children because of the lack 

of learning resources, attitudes towards inclusive education, and cooperation among stake holders. Therefore, 

most of the schools remain organize the education according to the readiness. Some schools obtain the inclusive 

education for students with special needs according to students’ abilities and schools’ readiness, for example, 

partial inclusion and full conclusion. The suggestion is that the stakeholders should study of inclusive education 

and integrated education as to provide the knowledge for the staffs and related factors to support and apply the 

knowledge for school development. This can lead to sustainable inclusive educational system in Thailand in the 

future. Consequently, the students with special needs will be provided the opportunity to adapt themselves 

effectively to the society according to the principle of the education for all. 

Keywords: Inclusive Education, Integrated Education
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บทนํา 

 บทความสั ง เคราะห เ รื่ อง  “เรี ยนรวม VS  

เรียนรวม : ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน” มีจุดประสงค

เพื่อทําความเขาใจการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อจัดการศึกษา 

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในประเทศไทย ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการใหความ 

สําคัญกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ จึงมีการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยไดกําหนดการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พ .ศ.2560 มีการ เปลี่ยนแปลงที่ 

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มาตรา 54 กลาววา  

รัฐตองดําเนินการให เด็กทุกคนไดรับการศึกษา 

เปนเวลา 12 ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบั งคับอยางมีคุณภาพโดยไม เก็ บค าใชจ าย  

เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ

สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นและภาคเอกชน 

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

พ.ศ.2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา

ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือ 

พบความพิ ก ารจนตลอดชี วิ ต  พร อมทั้ ง ไ ด รั บ

เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เลือกบริการทาง

การศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 

โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด

และความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้นอยาง 

มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรี ยนรู  การทดสอบทางการศึกษาที่ เหมาะสม

สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ

แตละประเภทและบุคคลเปนการจัดการศึกษาเพื่อคน

ทุกคน (Education for All) 

 สถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัด

การศึกษาใหกับเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยให

เด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนในโรงเรียนปกติ 

กระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกประเภท เด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 9 ประเภท 1. บุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการเห็น 2. บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน        

3. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 4. บุคคลที่

มีความบกพรองทางการรางกาย หรือการเคลื่อนไหว  

หรือสุขภาพ 5. บุคคลที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู 6. บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและ

ภาษา 7. บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมและ

อารมณ 8. บุคคลออทิสติก และ 9. บุคคลพิการซอน

ซึ่ ง เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม ต อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท

(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ, 

2551) จะตองไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพ 

และขอจํ ากั ดของ เด็ก  โดยโรง เรี ยนจะตองจั ด

สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ  

ใหเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

 ปญหาที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนปจจุบันนี้  พบวา  

เด็กที่มีความตองการพิเศษขาดความพรอมในการเขา

เรียนรวมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือในชั้นเรียน

เดียวกัน เพื่อนรวมชั้นไมเขาใจศักยภาพ หรือขอจํากัด

ของเพื่อน ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีในการอยูรวมกัน 

โรงเรียนไมมคีวามพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียน

รวมใหกับนักเรียน เนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรใน

การจัดการศึกษา ไมวาจะเปนทรัพยากรดานบุคคล 

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของขาด

องคความรู  ค วาม เข า ใจ  และแนวทางในการ

ปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขาดเจตคติ 

ที่ดีตอนักเรียนกระทรวง ศึกษาธิการขาดบุคลากร 

ที่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

พิเศษ เชน ครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพตางๆ  

ที่จะ เข า ไปช วยเหลือสนับสนุนวางแผนการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมใหกับนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ทรัพยากร

ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการที่

นักเรียนไดรับไมเทาเทยีมกัน ขอจํากัดของโรงเรียนใน

การจัดสภาพแวดลอมที่ไม เอื้อตอความตองการ

จําเปนพิเศษของนักเรียน ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  
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ขาดการประสานงานร วมมือกันทํ า ให การจั ด

การศึกษาแบบเรียนรวมขาดประสิทธิภาพ และไม

ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(รจเรข พะยอมแยม, 2553) การบริหารโรงเรียนแกน

นําจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 

พบวาการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตอง

มีการเตรียมความพรอมนักเรียนทั้งนักเรียนปกติ 

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ครู ผูปกครองเพื่อ

ส ร า ง เ จ ต ค ติ ที่ ดี ร ว ม กั น เ ข า ใ จ กั น  ก า ร จั ด

สภาพแวดลอมควรมีการจัดสรรงบประมาณ การจัด

อบรมหลักสูตรใหแกผูบริหาร ครู  และบุคลากรที่

เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ ควรมีการนิเทศติดตาม

ผลอยางเปนระบบ 

 ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ ควรศึกษารูปแบบการจัด

การศึกษา ทั้งการเรียนรวมและการเรียนรวม เพื่อใหมี

ความรู ความเขาใจ และนําแนวทางการปฏิบัติมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดย

ผูเขียนขอเสนอแนวทางในการดําเนินงานการจัดการเรียน

รวม และการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังตอไปนี้ 

รูปแบบการเรียนรวมของประเทศไทย 

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ( Inclusive 

Education: IE) เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี 

ความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยพบวา 

ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษในโรงเรียนปกติทั่วไป สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 390,247 

คน (ขอมูลสารสนเทศกลุมแผนและงบประมาณ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2560) ซึ่งโรงเรียน

ทั่วไป     มีอัตราของเด็กที่มีความตองการพิเศษอยู

ระหวาง 5 – 10% ของนักเรียนทั้งหมด 

 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ (2560) ไดจัดทํา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียน

รวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ

ทุกฝายเกิดความมั่นใจวา สถานศึกษาสามารถ

ใหบริการทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย 4 

มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในประเทศไทย นักวิจัยและนักวิชาการทาง 

การศึกษาไดแยกไวหลายรูปแบบขึ้นอยูกับบริบท 

ของโรงเรียน ผูเขียนขอเสนองานวิจัยที่จัดรูปแบบ 

การเรียนรวมของประเทศไทยแลวประสบความสําเร็จ 

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 

 ผดุง อารยะวิญู และคณะ (2553) ไดวิจัย 

การพัฒนาโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนรวม 

ระหว างเด็กปกติกับเด็กที่ มีความตองการพิ เศษ  

กลุมตัวอยางเด็กที่มีความตองการพิเศษโรงเรียน

เทศบาล 2 อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คัดแยก

นักเรียนตามสภาพความตองการพิเศษ 3 กลุม เด็กที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 14 คน เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 6 คน และเด็ก

ออทิสติก จํานวน 3 คน มีการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษทุกคนที่คัดเลือกไว เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกคนถูกจัดใหอยูในรูปแบบการใหบริการ รูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง ทั้ง 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การเรียนรวมเต็ม

เวลา (Full Inclusion) จัดใหเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางการเรียนรูหองละไมเกิน 1 คน รูปแบบที่ 2 การเรียน

รวมบางเวลา (Partial Inclusion) เด็กกลุมนี้จะไดรับ 

การจัดตารางเวลาใหเขามาเรียนในหองสอนเสริม

วิชาการเฉพาะวิชาภาษาไทยและ คณิตศาสตร วิชาอ่ืน

เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ รูปแบบที่ 3 เปนการเรียนรวม

เต็มเวลา (Full Inclusion) มีครูผูชวยเขาไปอยูในหองเรียน

มีเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ หองละ 1–2 คน เด็กปกติ
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ชั้นประถมศึกษาปที่1–6 จํานวน 418 คน อบรมครู

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม และวัดทัศนคติของครู 

ความรูของครู และทัศนคติของผูปกครอง ครูผูสอน  

ชั้นประถมศึกษาปที่1-6 จํานวน 50 คน ผูปกครอง

จํานวน 371 คน มีการจัดสถานที่ สื่อ อุปกรณ บุคลากร

และมีบริการกิจกรรมบําบัดโดยผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัย

ที่ได พบวาความรูของครูเกี่ยวกับการเรียนรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ครู ผูปกครอง มีเจตคติเชิงบวกตอการ

เรียนรวมหลังการทดลองอยูในระดับสูง นักเรียนมี 

เจตคติเชิงบวกตอการเรียนรวมอยูในระดับสูงมาก  

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยของเด็ก

ที่มคีวามตองการพิเศษที่เคยสอบตกทุกคนปรากฏวาได

เกรด 4 เกือบทุกคน และมีคะแนนสูงขึ้นหลังการทดลอง 

และเด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาทางวิชาการ 

อารมณ และสังคมสูงขึ้น จากผลการวิจัยสรุปไดวา 

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสามารถเปนโรงเรียนตนแบบ

ในการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดเปนอยางดี 

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเรียน

รวมในประเทศไทย 

 นักก ารศึ กษาได กํ าหนดรูปแบบการ จั ด

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของนักเรียนแตละบุคคล

และเพิ่มสิทธิโอกาสทางการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน

จึงเกิดเปนการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมซึ่ง

พัฒนามาจากการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมแต

บุคลากรทางการศึกษายังมคีวามเขาใจที่คลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับการเรียนรวม และการเรียนรวม ผูเขียนจึงขอ

อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

ความหมายของการเรียนรวม 

 การเรียนรวม (Integrated Education) หมายถึง 

การใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาศึกษาในระบบ

การศึกษาทั่วไปทุกระดับ และหลากหลายรูปแบบ 

รวมถึงการจัดการศึกษา ใหสามารถรองรับการเรียน

การสอนสําหรับคนทุกกลุม (พระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ, 2551) 

 การจัดรูปแบบการเรียนรวมมีหลายรูปแบบ  

ผดุง อารยะวิญู (2546) ไดจําแนกการจัดการเรียนรวม  

3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. การจัดในรูปแบบการเรียนรวมบางเวลา 

(Integration) เปนการจัดใหเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 

ไดเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ โดยจะจัดให

เด็กที่มีความตองการพิเศษอยูหองเรียนพิเศษใน 

โรงเรียนปกติ โดยเด็กกลุมนี้จะเรียนทักษะวิชาการ

ตามความสามารถและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล 

 2. การจัดในรูปแบบการเรียนรวมเต็มเวลา 

(Mainstreaming) เปนการจัดใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ เขาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ

ตลอดเวลา โดยใชกระบวนการเรี ยนการสอน

เหมือนกันและยังไดรับการบริการสอนเสริมที่จําเปน

ตอการศึกษาแตละคน เชน การสอนเสริมในบางวิชา 

การฝกกิจกรรมบําบัด เปนตน 

 3. การเรียนรวม (Inclusive Education) เปนการ

จัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็ก 

ที่มีความตองการพิเศษ เปนแนวคิดทางการศึกษา 

อยางหนึ่งที่โรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุก

คน โดยไมมีการแบงแยก ทางโรงเรียนจะตองรับเด็ก

ไวและจัดการศึกษาใหอยางเหมาะสม 

 สรุปความหมายของการเรียนรวม 

 การจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและ

หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพ

ของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จําแนกได 3 

ประเภท 1. รูปแบบการเรียนรวมบางเวลา 2. รูปแบบ

การเรียนรวมเต็มเวลา และ 3. การเรียนรวม 

ความหมายของการเรียนรวม 

 สมเกตุ อุทธโยธา (2560) ใหความหมายของ

การเรียนรวม เปนการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม

ระหวางเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

4 



 

 

โรงเรียนตองรับเด็กทุกคนเขาเรียนโดยไมมีการ

แบงแยก แตเปนการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความ

หลากหลาย และไม เสียคาใชจายตั้ งแตแรกเกิด

ตลอดจนประกอบอาชีพในสังคม มีการจัดการเรียน

การสอนอยางยืดหยุน และตอบสนองการเรียนรูของ

เด็กที่มีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันดวย

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

 Knight (1999) ใหความหมายของการเรียนรวม 

เปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีความบกพรองเขามา 

มีสวนรวมและเปนสมาชิกของโรงเรียนโดยไมมี 

การแบงแยก โดยเด็กทุกคนไดรับการศึกษารวมกับ

เพื่อนในสภาพแวดลอมเดียวกัน โรง เรี ยนที่จัด

การศึกษาแบบเรียนรวมอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา 

โลก คือ ประชาคมที่มีพลเมืองตางทั้งความบกพรอง 

ศาสนา เชื้อชาติ การเรียนรวมนั้น นักเรียนที่มีความ

บกพรองจะได เขาเรียนในหองเรียนปกติ ทุกคน 

ได เ รียนรู ตามคุณลักษณะและความตองการที่

หลากหลาย 

 Barlett, Weisenstein & Etscheidt (2002) ใหความ 

หมายของการเรียนรวมวา การเรียนรวม (Inclusive)  

เปนการใหโอกาสเด็กทุกคนทั้งเดก็ปกติและเด็กที่มคีวาม

ตองการพิเศษไดใชชีวิตรวมกันตั้งแตเกิดจนตาย ในทาง

การศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่ไมแบงแยกวาเด็กคนใด

เปนเด็กปกติหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษควรใหทุก

คนไดเรียนรวมกันตามระดับความสามารถสวนจะจัด

อยางไรนั้นเปนภารกิจของโรงเรียนและนักการศึกษาที่จะ

หาวิธีใหการศึกษาแกเด็กเหลานี้ โดยยึดความตองการ

และความสามารถของผูเรียนเปนหลักและจัดการศึกษา

รวมกันไมมีการแบงแยก  

 Deasai (2007) ใหความหมายของการเรียนรวม

วา เปนการจัดการศึกษา เพื่อคนทุกคน โรงเรียนเปน

สถานที่ทุกคนมีสวนรวมไดรับการยอมรับและการ

สนับสนุนจากคนในชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการ

ในการพัฒนานักเรียน 

 

 สรุปความหมายของการเรียนรวม  

 เปนการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กทุกคน

เรียนรวมกันโดยไมมีการแบงแยก โรงเรียนตองรับเด็ก

ทุกคนเขาเรียนรวมกันทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ คํานึงถึงความตองการและความ

แตกตางของเด็กแตละบุคคล โดยไมเสียคาใชจาย

ตั้งแตแรกเกิดตลอดจนประกอบอาชีพในสังคมจัดการ

เรียนการสอนแบบยืดหยุนดวยการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การเรียนรวมกับการเรียนรวมมีความแตก 

ตางกัน 

 การเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาที่ เปด

โอกาสใหเด็กทุกคนไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน ทั้ง

เด็กพิเศษและเด็กปกติ และเด็กมีสิทธิ์ ในการเลือก

โรงเรียน แตการศึกษาเรียนรวมเปนการจัดการศึกษา

ที่ ไมได เปดโอกาสให เด็กทุกคนไดรับบริการอยาง 

เทาเทียมกัน โดยบางรายวิชาและบางกิจกรรมเด็ก

พิเศษจะตองแยกออกมาเรียนในหองเรียนพิเศษจึง

ไดรับโอการในการเขาถึงการเรียนรูนอยกวาเด็กปกติ 

และโรงเรียนเปนฝายเลือกรับเด็ก ในความเปนจริงเด็ก

ทุกคนควรมีสิทธิ์จะเรียนรวมกันโดยทางโรงเรียนและ

ครูจะตองเปนผูปรับสภาพแวดลอม หลักสูตร เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อ

สนองตอบความตองการของนักเรียนทุกคน 

แนวโนมของการจัดการเรียนรวมของ

ประเทศไทยในอนาคต 

 นักการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ 

เรียนรวม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูสําหรับเด็กพเิศษ 

หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 1. สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดกรอบในการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนรวมใหชัดเจน 2. ผูบริหาร

ควรกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม และ

สรางความเขาใจรวมกันภายในโรงเรียนใหสามารถ

จัดการเรียนรวมไดอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  

3. ดานทรัพยากรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

5 



 

 

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนเกี่ยวกับสื่อ สิ่งอํานวย 

ความสะดวก และการบริการตางๆ เชน ภูมิปญญา

ชาวบานเพื่อชวยเหลือการจัดการเรียนการสอนใหแกครู

ตามความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนแตละบุคคล 

4. การนิเทศและติดตามจากผูบริหารสถานศึกษา  

และหนวยงานตนสังกัดศึกษานิเทศก หรือผูที่มีความ

ชํานาญดานการศึกษาพิเศษ 5. การสรางเครือขาย 

ความรวมมอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล 

ศูนยการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนอื่นๆ เพื่อความสําเร็จ 

ในการจัดการเรียนรวมตอไป ทุกภาคสวนรวมกัน

สนับสนุนใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาส 

ในการปรับตัวเขาสูสังคมอยางมีคุณภาพใหมากที่สุด 

บทบาทของบุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยว 

ของในการสนับสนุนโรงเรียนเรียนรวม 

 ในการจัดการ เรียนรวมของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ สิ่งสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองเขาใจถึงบทบาท หนาที่ของ

บุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุน

การจัดการเรียนรวม เพราะในการดําเนินงานตอง

อาศัยบุคลากรหลายดานที่เกี่ยวของในหลายสาขา

อาชีพ ดังนั้นบุคลากร และหนวยงานในการสนับสนุน

โรงเรียนเรียนรวมประกอบดวย 
 1. บทบาทของบุคลากรในสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูในสถานศึกษา

ควรเขาใจความแตกตางในการที่จะทําสถานศึกษา 

ใหสามารถจัดการเรียนรวมไดตามกฎหมายอยาง

แทจริง ผูบริหาร ครู และผูปกครองตองเขาใจบทบาท

หนาที่ และยอมรับวิธีการจัดการศึกษาการเรียนรวม 

ดังนี้ 
  1.1 ผูบริหาร มีความรูความเขาใจการเรียน

รวม การใชสิทธิตามกฎหมายสนับสนุนใหนักเรียน 

ไดรับสิทธิและโอกาสในการศึกษาตามที่กฎหมาย

กําหนดวางแผนการดําเนินงาน มีระบบการคัดกรอง 

และการชวยเหลือเบื้องตน การจัดสภาพแวดลอม  

และสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสรางความรวมมือ

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ  

มีการประสานงานรวมกันระหว างองคกรและ

หน วยงานที่ เกี่ ยวของ  สํ านักงานเขตพื้ นที่ ศู นย

การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล ชุมชน ครอบครัว ฯลฯ  

(สมพร หวานเสร็จ, 2560) 

  1.2 ครู  เปนบุคลากรสําคัญในการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม มีความรู ความเขาใจการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม เขาใจ ยอมรับลักษณะ 

และความแตกตางของเด็กแตละบุคคล วางแผน 

การจัดการศึกษา (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล) ประสานความรวมมือกันระหวางผูปกครอง  

นักสหวิ ชาชีพ  และสร าง เจตคติที่ ดี ตอนักเรี ยน

ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ทั้งในและนอกหองเรียนเปดโอกาสใหเด็ก 

ผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกผูปกครอง 

และครอบครัว จัดบริการพิเศษเสริมการเรียนรู ใหแก

เด็กในชวงนอกเวลาเรียน (ประภาศรี นันทนฤมิต, 2558) 

  ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือครู

ที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผาน

การประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่คณะกรรม 

การสงเสริมการจัดศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด  

และปฏิบัติหนาที่สอนจัดการศึกษา นิเทศ หรือหนาที่ 

อื่นที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน 

สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนใหครูการศึกษา

พิเศษทุกสังกัดไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย

กําหนด (พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคนพิการ, 

2551) 
  การส งเสริมสมรรถภาพของครู  และ 

การสรางเจตคติที่ดีในการจัดการเรียนรวม 

  ครู ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

องคความรู  และทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

ใหมีความรูความเขาใจ เทคนิคการสอน การดูแล

ชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษและเจตคติ 
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ที่ดีในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษแตละประเภทตามความเหมาะสม อันจะเปน 

การสรางโอกาสและสนับสนุนใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษไดมีโอกาสทางการศึกษา มีการประสานงานรวมกัน

ในการวางแผนการสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ไดจัดสรรครูการศึกษาพิเศษใหกับโรงเรียนตนแบบ

การจัดการเรียนรวม และโรงเรียนที่ขาดครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลชวยเหลือวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ (อรัญญา ธาราวร, 2560) 
  1.3 ผูปกครอง มีบทบาทในการทํางานรวมกัน 

กับครู และนักวิชาชีพในการใหความชวยเหลือ การสังเกต

การจัดกิจกรรมฝกพัฒนาการดานตางๆ การประเมิน  

เพื่อรวมกันวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมแกเด็ก 

ที่มีความตองการพิเศษ รวมแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือการจัดการศึกษา ผูปกครอง

ควรรวมกิจกรรมตางๆ ที่ โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อการมี 

สวนรวมอยางเทาเทียมกันไมเกิดการแบงแยกสราง

ทัศนคติที่ดีตอกัน (ประภาศรี นันทนฤมิต, 2558) 

 2 .  บ ท บ า ท ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่

การศึกษาการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 การสนับสนุนโรงเรียนเรียนรวมของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาที่ทําหนาที่บริหารจัดการ กํากับ 

ติดตาม และนิเทศโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียน

รวม มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน

การศึกษาพิเศษระดับเขตพื้นที่เพื่อวางแผนชวยเหลือ 

และพัฒนาโรงเรียนเรียนรวม สรางเครือขายโรงเรียนที่

จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ใหชวยเหลือสนับสนุนการ

ทํางานรวมกัน มีการติดตามตรวจสอบผูเรียนในเขต

บริการของโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเขามาเรียนในระบบโรงเรียน 

สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานเครือขาย

ทางการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให

ความรูแกครูในการวางแผนใหความชวยเหลือผูเรียน 

จัดบรรยากาศการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

สุดทายสิ่ งสําคัญที่สุด คือ การสรางทัศนคติให

ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ เห็นความสําคัญ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (สํานักการศึกษาพิเศษ, 

2558) 
 3. บทบาทของศูนยการศึกษาพิเศษ 

 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับเด็ก 

ที่มคีวามตองการพิเศษโดยรวบรวมจาก แผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคล และสงสื่อไปยังสถานศึกษา 

สําหรับเด็กที่ตองการรับบริการทางการศึกษาสามารถ

รับบริการ โดยใชระบบคูปองเพื่อการศึกษาจัด

ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานงาน

จัดการเรียนรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อเขา

ชวยเหลือโรงเรียนเรียนรวมในทักษะเฉพาะทาง 

(สํานักการศึกษาพิเศษ, 2558) 
 4. บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 กํ าหนดน โยบาย  กลยุทธ ของสํ านัก งาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน 

และการปฏิบัติ ที่ ชั ด เจน จัดตั้ งคณะกรรมการ

ดํ า เ นินง านการ จัดการ เรี ยนร วมในร ะดับชาติ 

ระดับสํ านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา สนับสนุน

งบประมาณเพื่อการเรียนรวมดานสภาพแวดลอม 

อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูตอการสอน

เด็กที่มีความตองการพิเศษ ใหคําปรึกษา แนะนํา 

ชวยเหลือ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

ที่ จั ด ก าร ศึ กษาแบบเ รี ยนรวม  นิ เ ทศ  ติ ดตาม  

รวมพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม

สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ บุคคลและองคกรที่มี

สวนรวมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (สํานัก

การศึกษาพิเศษ, 2558) 
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ความสําเร็จของการจัดการเรียนรวมใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ในการจัดการเรียนรวมจะประสบความสําเร็จ

ไดจะตองประกอบดวย ความรวมมือ และการทํางาน 

เปนทีมจากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุม อาจไดแก 

ฝายบริหารของโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกฝายใน

โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทีมงานสหวิชาชีพ 

จากหนวยงานราชการภายนอก เพื่อมุงแกปญหา 

รวมกันอยางมีระบบ และเปนกระบวนการ เห็นได 

จากงานวิจัยของนักวิชาการทางการศึกษา 

 จากผลการวิจัยของนักวิชาการศึกษาทั้ง 3 ทาน   

ผดุง อารยะวิญู และคณะ (2553) สุมาลี รามฤทธิ์ 

(2558) และกิ่ ง เพชร  ส งเสริม (2552) พบว า 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตอง

ประกอบไปดวย    1. ความรูความเขาใจการจัดการเรียน

ร ว ม  แ ล ะ ทั ศ น ค ติ 

ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 2. การเลือก

รูปแบบการใหบริการทางการศึกษาในโรงเรี ยน  

3. มาตรฐานตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินการ  

4. ความรวมมือและการทํางานเปนทีม/สหวิชาชีพ  

จากงานวิจัยของผดุง อารยะวิญู และคณะ (2553)  

ไดวิจัยการพัฒนาโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียน

รวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ผลการวิจัยที่ได พบวา ความรูของครูเกี่ยวกับการ 

เรียนรวม อยูในระดับปานกลาง ครู ผูปกครอง มีเจตคติ 

เชิงบวกตอการเรียนรวมหลังการทดลอง อยูในระดับสูง 

นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกตอการเรียนรวม อยูในระดับ 

สูงมาก ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย

ของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เคยสอบตกทุกคน

ปรากฏวาไดเกรด 4 เกือบทุกคน และมีคะแนนสูงขึ้นหลัง

การทดลอง และเด็กที่มคีวามตองการพิเศษมีพัฒนาทาง

วิชาการ อารมณ และสังคมสูงขึ้น 

 สุมาลี รามฤทธิ์ (2558) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การจั ดการเรี ยนรวมที่ มีประสิทธิ ภาพ สํ าหรั บ

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพ

ปจจุบันของการจัดการเรียนรวมอยในระดับมาก  

ทั้ง 4 ดาน ไดแก  ดานการบริหารทั่ วไป ดานการ

บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ และ 

ดานการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 2. รูปแบบ

การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  

1) สวนนํา 2) โครงสรางและขอบขายรูปแบบการจัดการ

เรียนรวม 3) มาตรฐานตัวชี้วัด และแนวทางการ

ดําเนินการใน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป 

ดานการบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานวิชาการ  

มีความเหมาะสมทุกดาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู

ในระดับมากทุกดาน 

 กิ่งเพชร สงเสริม (2552) ไดศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มี  

ความตองการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการ 

วิจัยที่ไดพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง 

การทดลองของนักเรียนกลุมทดลองที่ เปนเด็กปกติ 

และเด็กที่มีความตองการพิเศษ พบวาเด็กปกติและ 

เด็กที่มคีวามตองการพิเศษ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในระดับดี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การทดลองของนักเรียนกลุมควบคุมที่เปนเด็กปกติและ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ พบวา เด็กปกติมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดี สําหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับต่ํากวาเกณฑ ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบ

การจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาของครู ผูบริหาร 

นักเรียนและผูปกครอง พบวา ครู ผูบริหาร นักเรียนและ

ผูปกครองมีความพึงพอใจตอรูปแบบอยูในระดับมาก 

บทสรุป 

 การจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ โรงเรียนตองจัดการศึกษาใหนักเรียน

เรียนรวมกันระหวางเด็กปกติและเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ โรงเรียนตองรับเด็กทุกคนเขาเรียน 

โดยไมมีการแบงแยก คํานึงถึงความหลากหลาย  
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และไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดตลอดจนประกอบ

อาชีพในสังคม มีการจัดการเรียนการสอนอยาง

ยืดหยุน  และตอบสนองการ เรียนรู ของ เด็กที่ มี

ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันดวยการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล สงผลดีตอบุคคลที่ เกี่ยวของ ผู เรียน  

มีโอกาสไดรับการศึกษาและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

ครูมีความรูความเขาใจ สามารถพัฒนาตนเอง นําไปเปน

แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

และการจัดการเรียนรวมในชั้นเรียน สถานศึกษามี

แนวทางในการบริหารการจัดการเรียนรวมใหบรรลุตาม

เปาหมายที่ตั้งไว และผูปกครองมีความรูความเขาใจในการ

ชวยพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลและสุดทายนี้นักการศึกษาทุกคนตองมีความเชื่อ

ที่วา การศึกษาคือการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาได 
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กาวขามขอจํากัด : กลยุทธการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษาสําหรับบุคคล 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

Limitations: Teaching Strategies in Higher education for Students 

With Hearing Impairment 

หรรษา องคสิงห1  และ ชนิดา มติรานันท2  

Hunsa Ongkasing1and chanida mitranun2 

บทคัดยอ 

  การจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินในระดับอุดมศึกษา ในปจจุบันเปดกวางมาก

ขึ้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในคณะและสาขาที่สนใจและมศีักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาตอได ดังนั้นอาจารยผูสอน

จะตองตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางจากนักศึกษาทั่วไป บทความนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อทบทวนความหมายของความบกพรองทางการไดยิน ขอจํากัดของความบกพรองที่สงผลตอการ

เรียนรู ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรู และกลยุทธการจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการได

ยนิระดับอุดมศึกษา และถึงแมวาภาษาจะเปนปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูใหกลุมบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน แตถาหากอาจารยผูสอนเรียนรูการสื่อสาร มีความตั้งใจจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

เขาใจขอจํากัดและหาวิธีชวยเหลือ และมีจิตเมตตาปรารถนาดีตอศิษยทุกคนอยางเทาเทียมกัน นักศึกษาที่มีความ

บกพรองทางการไดยินก็จะสามารถพัฒนาตนเองและมีศักยภาพในการเรียนรู สามารถประกอบอาชีพและใชชีวิตได

อยางอิสระ 

 

คําสําคัญ:  บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน, กลยุทธการจัดการเรียนรู, การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา

      พิการในระดับอุดมศึกษา 

ABSTRACT 

  Learning management for students with hearing impairment in higher education is now widely opened. 

The students are able to choose to study in the faculty and department according to their interests and 

competencies. Therefore, instructors are required to be aware of applying different teaching strategies for 

particular students. This article aims to revise the definition of the terms hearing impairment, limitations of 

impairment affected to learning, problems and obstacles of learning management, and learning management 

strategies for students with hearing impairment in higher education. Although language is the main obstacle of 

learning management for students with hearing impairment, the education of instructors, willingness to manage 

the suitable and effective learning, awareness of limitations and solution, and generousity of all student equally 

are the strategies which can assist the students with hearing impairment to improve themselves and their 

leaning abilities to work and find the career independently.  

Keywords: Students with Hearing Impaired, Teaching Strategies, Learning Management for Students with 

Hearing       Impaired in Higher Education 
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บทนํา 

 ปจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ที่มีความบกพรองทางการไดยินไดมีการเปดรับมาก

ขึ้นในระดับอุดมศึกษาจากผลสํารวจการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 

2559 (กระทรวงศึกษาธิการ,  2559) มีจํานวน

นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 672 คน 

เ รี ยน ในหล ากหลายค ณะและสาข าวิ ช า  เ ช น  

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมศิลป คณะศิลปกรรม 

เปนตน จากประสบการณการสอนของผูเขียนในระดับ 

อุดมศึกษา การวิจัยพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค

ของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงตระหนัก

ไดวาสิ่งที่สําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ 

การเตรียมพรอมอาจารยผูสอนที่ตองจัดการเรียนการ

สอนแตกตางจากนักศึกษาทั่วไป ซึ่งมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ภาษาและการสื่อสารที่เปนปญหาและ

อุปสรรคในการเรียน และบทความนี้จะชวยใหอาจารย

ผูสอนระดับอุดมศึกษาเขาใจลักษณะของบุคคลที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน วิธีการชวยเหลือดาน

การจัดการเรียนการสอน ความตองการจําเปนพิเศษ

ดานการรับบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและ

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อ

เปนแนวทางใหการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน และเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย

ผูสอนบนความทาทายในขอจํากัดของการสื่อสาร 

คําจํากัดความบุคคลที่มีความบกพรองทาง 

การไดยิน 

 ไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความของบุคคล 

ที่มคีวามบกพรองทางการไดยินไววา บุคคลที่สูญเสีย

สมรรถภาพการไดยิน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

หูตึง  หมายถึง บุคคลที่หลงเหลือการไดยินและ

สามารถใชเครื่องชวยฟงได สูญเสียการไดยินตั้งแต 

26-89 เดซิเบล และหูหนวก หมายถึง บุคคลที่ไม

หลงเหลือการไดยินและไมสามารถใชเครื่องชวยฟงได  

สูญ เ สี ย ก าร ไ ด ยิ น ที่ ร ะ ดั บ  90 เ ด ซิ เ บ ลขึ้ น ไ ป  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 56; วีระพงษ  

แสงชูโต, 2550, หนา 35; สมาคมการไดยินแหง

ประเทศแคนาดา, 2010, online)  

ขอจํากัดของความบกพรองสงผลตอการ

เรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

 ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินไววา เด็กที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยินมักมีปญหาทางดานการอานและการเขียน  

เด็กจะมคีวามความสามารถดานการอาน อยูในระดับ

ที่ต่ํากวาอายุ นอกจากนี้แลวการเขียนก็ยังมีความ

สับสนในดานของการลําดับคําในประโยคตลอดจน

คําศัพทที่ใชคอนขางจํากัด 

 การพูดของเด็กเหลานี้มีความบกพรองดาน

จังหวะและสํานวนมากกวา การเปลง เสียงแบบ 

เสียงเดียว และมีความยากลําบากในการเปลงเสียง 

ตามระดับเสียง อยางไรก็ดีมีผูใหความเห็นวา การที่

เด็กพูดไมถูกตองหรือเปลงเสียงเพี้ยนนั้น เราไมอาจ

ทราบวา สาเหตุเกิดจากการที่เด็กมีปญหาทางการพูด

จริงหรือเด็กไมมีความรูคําเหลานั้นมากอน เด็กที่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน นอกจากจะใชความ 

สามารถจากการอานริมฝปากของคูสนทนาแลว ยังใช 

การสังเกตการณแสดงออกทางสีหนาทาทางและ 

ภาษากายในการแปลความในสิ่งที่เห็น เนื่องจากการ

ออกเสียงบางคําก็ ไม ได ใ ชการเคลื่ อนไหวของ 

ปากมากนัก เด็กที่มีทักษะที่หลากหลายในการแปล

ความจะสามารถเดาหรือแปลความไดดีกวาเด็ก 

ที่ขาดทักษะ 

 สภาพของความบกพรองทางการไดยินไม 

เกี่ยวของกับการใชเหตุผลความจําและตัวแปรทาง

สติปญญาอื่นๆ ดังนั้นระดับสติปญญาของเด็ก

ประเภทนี้จึงมีหลากหลาย แตเนื่องจากเด็กขาดทักษะ

ทางดานภาษา เม่ือทําแบบทดสอบเดียวกับเด็กปกติจึง

ทําใหคะแนนที่ไดจึงต่ํากวาเด็กปกติ และทําใหตีความ

วามีสติปญญาต่ํา 
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 แมวาความบกพรองทางการไดยินจะไมใช

สาเหตุ ที่ทําใหเด็กเหลานี้มีพัฒนาการสังคมที่ผิดปกติ

โดยอาจแสดง โดยไมใสใจตอความตองการและ

ความรูสึกของผูอื่น เชน แสดงกริยาที่รุนแรง การปด

ประตูห รื อการ เดินลาก เท า เสี ยงดั ง  ( ศศิ พินต  

สุขบุญพันธ, 2551, หนา 49-50) 

ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรู 

 ผลการวิจัยของกรุณา แดงสุวรรณ, สุธาสินี 

บุญญาพิทักษ, พรพันธุ เขมคุณาศัย (2554) ไดศึกษา

เรื่องการดูแลชวยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบัน 

อุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่ง

ในภาคใต ซึ่งมีบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

บุคคลที่ มีความบกพรองทางร างกายและการ

เคลื่อนไหว และบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

จากผลการศึกษาพบวา ในประเด็นของการชวยเหลือ

นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษยังขาดการจัดการ

ดูแลเชิงบูรณาการ การจัดสภาพแวดลอม อาคาร

สถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวก บุคลากร 

ที่มีทักษะและเจตคติยังไม เพียงพอและสงผลให

นักศึกษาที่มีความบกพรองมีอุปสรรคในการใชชีวิต

และการเรียนรู ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปประเด็นขอเสนอ 

เชิงนโยบายในดานที่เกี่ยวกับกลยุทธการจัดการเรียนรู 

คือ ประเด็นที่ 3 การจัดระบบและกลไกสนับสนุน

ชวยเหลือใหนักศึกษาพิการสําเร็จการศึกษา รวมทั้ง 

การเขาสูอาชีพ ประกอบดวยมาตรการดานบุคลากร  

สื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการศึกษา

และการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธการจัดการเรียนรูสํ าหรับบุคคลที่ 

มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับอุดมศึกษาจาก 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดศึกษามา สามารถสรุปกลยุทธ

การจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับอุดมศึกษาได 3 ประเด็น (ศาศวัต 

เพงแพ, 2553; ดารัตน เศรษฐชัยบดี, 2559) ดังนี้ 

 1. กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Service) 

เพื่ อ ใ ห สถ าบั น ก า ร ศึ ก ษา มุ ง เ น นก าร อํ าน ว ย 

ความสะดวกแกนักศึกษาพิการอยางทั่ วถึงและ 

เทาเทียม เชน การอํานวยความสะดวกในหองเรียน 

หรือการอํานวยความสะดวกในการสอบ รวมถึง 

การจัดศูนยใหบริการชวยเหลือและใหคําปรึกษา

ปญหาอื่นที่นอกเหนือจากการเรียน สอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2556) กลาววา ระบบการให

ความชวยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยจะตอง

มีศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) เพื่อชวยเหลือให

คําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแกคณาจารย 

หรือใหคําปรึกษาสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแก

นักศึกษา นอกจากนี้ตองมีบริการจัดหาลามภาษามือ 

เจาหนาที่จดคําบรรยาย หรือจัดหาสื่อ สิ่งอํานวย

ความสะดวก ไดแก เครื่องชวยฟง คอมพิวเตอร  

เปนตน 

 2. กลยุทธดานวิชาการเปนเลิศ (Academic)  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู

ตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ เชน การเปดโอกาส 

ใหนักศึกษาพิการเขาศึกษา การจัดหลักสูตรและการ

จัดระบบบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Salter; Pearson; Swanwick, ได

ศึกษามุมมองของผูชวยสอนเกี่ยวกับประสบการณ 

การเรียนรูของเด็กที่บกพรองทางการไดยิน จากผล

การศึกษาพบวา  การจัดหลักสูตรและกิจกรรม 

ที่ส ง เสริมแรงจูงใจภายในจะทําใหเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินจะกอใหเกิดการเรียนรู และอีก

ประการคือ การจัดสภาพแวดลอมในการเรียน 

การสอน 

 3 . ก ล ยุ ท ธ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร เ ป น เ ลิ ศ

(Administration) เพื่อใหมีการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการอยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการดาน

บุคลากรหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนสอนอยาง 

มีประสิทธิภาพ จัดใหมีโครงสรางองคกร วิธีการ

บริหารและงบประมาณตลอดจนสิ่งอํานวยความ

สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษาอยางเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Gentry (1998, abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ผูอานที่ เปนคนหูหนวกในเรื่องการสงถายขอมูลที่

เกี่ยวกับขอเท็จจริงโดยมีตัวเลือก คือ ใชสื่อหลายๆ 
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อยาง และการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย โดยมีกลุม

ตัวอยาง คือ นักศึกษาหูหนวกจํานวน 28 คน จากรัฐ

หลุยสเซียนา และเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย

พบวา การใชสื่อที่เปนตัวหนังสืออยางเดียว มีสวนชวย

ใหเขาใจเรื่องราวที่จะสอนไดนอย สวนรูปแบบของสื่อ

แบบมัลติมีเดียที่มีตัวหนังสือ รูปภาพ และภาษามือ 

รวมกันทั้ง 3 อยาง จะมีสวนชวยใหเขาใจเรื่องราวที่จะ

สอนไดดีกวาแบบตัวหนังสืออยางเดียว หรือตัวหนังสือ

กับภาษามือ สวนการใชสื่อที่มีการนําเสนอ โดยมี

ตัวหนังสือกับรูปภาพจะมีสวนชวยใหเขาใจเรื่องที่จะ

สอนไดดีกว าแบบตั วหนั งสืออยาง เดี ยว   หรื อ

ตัวหนังสือกับภาษามือ 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ผูเขียนไดพบขอคนพบจาก 

การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ  

การเตรียมความพรอมผูเรียน ประเด็นของความสนใจ 

ที่เปนแรงจูงใจในการเรียนทามกลางการใชเทคนิค 

การสอน สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ของผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของสถาพร สาธุการ 

(2550, ออนไลน) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่

เหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา

ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา การเรียนการสอนโดยใช

เทคโนโลยหีรือนวัตกรรม ตองคํานึงถึงความตองการ

เบื้องตนของนักศึกษาที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

ในดานตางๆ ในบทเรียน โดยการสอบถามผูเรียนเพื่อ

สรางความพึงพอใจเบื้องตน สรางแรงจูงใจและ

กระตุนความสนใจใหกับผูเรียนในการเรียน  

บทสรุป 

 กลยุทธการจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน สิ่งที่สําคัญคือ ศักยภาพ

ของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินเปนหลัก  

ซึ่งบุคลากรทางการศึกษา อาจารยผูสอนเปนกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 

ใหมีความเหมาะสม เปนการใชศาสตรและศิลปที่มี 

ความกลมกลืนกันอยางเปนธรรมชาติ ความเปนครู 

มืออาชีพที่มีความรูคูความรัก มีความเมตตาตอศิษย  

มีปฏิภาณไวพริบในการแกปญหา เปนผูที่จะใช 

กลยุทธการสอนดังที่กลาวมาในบทความวิชาการนี้ 

เพื่อประโยชนสูงสุดสําหรับผูเรียน และหวังเปนอยาง

ยิ่งที่จะเห็นการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี 

ความบกพรองทางการ ไดยินมีการพัฒนาอยาง
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เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม 

Teaching Techniques for Children with Special Needs in Inclusive Classroom 

วสันต  วรรณรัตน1 และ ชนดิา มติรานันท2 

บทคัดยอ 

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปนอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคแกทุกคน โดย

เปนการจัดการศึกษาที่ใหเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมชั้นเดียวกัน โดยเขาเรียน

รวมกันตั้งแตเริ่มรับเขาการศึกษา สิ่งสําคัญอยางมากที่ชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คือ การปรับการจัดการเรียนการสอนใหเอือ้ตอการเรียนรูของผูเรียน มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน มีการ

ปรับหลักสูตร และการเลือกใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมแกผูเรียนและชั้นเรียน ซึ่งเทคนิคการสอนหมายรวมไปถึง

วิธีการสอนและการจัดการพฤติกรรมมีอยูหลากหลายเทคนิควิธีที่ครูจะนําไปใช เชน เทคนิคการวิเคราะหงานหรือ

เนื้อหา เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการกระตุนเตือน และการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน เปนตน เทคนิควิธีการ

เหลานี้ไมมีเทคนิคไหนที่ดีที่สุด อยูที่การเลือกใชใหเหมาะสมที่สุด 

สําคัญ:  เทคนิคการสอน, การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม, ชั้นเรียนรวม 

ABSTRACT 

 Inclusive education is another way to organize education for all. This type of education provides both 

children with and without special need to attend the same class since their first admission. The very significant 

things that assist the teaching and learning process to be effective are to adjust the process as to felicitate 

learning ability, to plan for teaching and learning, to adjust the curricula and use the appropriate teaching 

techniques with all learners and classes. The techniques can be included teaching methods and behavioral 

management techniques which are variety to apply, such as task analysis or content analysis, reinforcement, 

prompting, or research-based learning. These techniques are not the best, they are just the optimum choice for 

application. 

Keywords: Teaching Techniques, Inclusive Educations, Inclusive Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 



 

 

 

บทนํา 

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ( Inclusive 

Education) เปนวิธีการที่เด็กที่มีความตองการพิเศษจะ 

เขาเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเรียนปกติ ตั้งแตเมื่ออายุ

ครบเกณฑเขารับการศึกษาและเรียนที่โรงเรียนภายใน

ชุมชนที่ เด็กอาศัยอยูโดยมีเหตุผลที่สนับสนุนอีก 5 

ประการคือ 1) ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) 

เปนการใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดดํารงชีวิตอยูใน

ชุมชนของตนเอง 2) สภาวะปกติ (Normalization) เปน

การสนับสนุนใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาส

ปรับตัวเขาสูสังคมอยางมีคุณภาพใหมากที่สุด และ

สังคมไมควรตีตราเด็ก 3) สภาพแวดลอมที่มีความ

จํากัดนอยที่สุด (The Least Restrictive Environment–

LRE) เปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ใหไดรับการศึกษารวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทําได โดยเด็กที่มีความตองการพิเศษจะมีแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 4) ดานจิตวิทยาและ 

การเรียนรู (Psychology and Learning) เปนการจัด

การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

และ 5) กฎหมาย (Law) มีกฎหมายทั้งในตางประเทศ

และในประเทศไทยที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม (สมเกตุ  อุทธโยธา, 2560, หนา 34) 

 จากแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

สงผลใหโรงเรียนตางๆ ตองรับนักเรียนทุกคนเขาศึกษา 

ในสถาบันที่จัดการศึกษา ไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็ก 

ที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค 

ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องดวยจะตองจัดใหเด็ก 

ที่มคีวามตองการพิเศษไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงหรือ

เหมือนกับนัก เรี ยนปกติมากที่ สุ ดแต ในบางครั้ ง 

มีขอจํากัดจึงตองมีการปรับและสงเสริมเพื่อใหนักเรียน

มีความตองการพิเศษมีความเขาใจและเกิดทักษะตางๆ  

ตามจุดประสงคที่กําหนด ซึ่งอาจใชวิธีการหรือสื่อตางๆ 

ใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อขจัดขอจํากัด

เหลานั้น (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556, หนา 203) 

 นอกจากนี้ประเด็นที่ยังเปนปญหาในการจัดการ

เรียนรวม คือ ครูขาดความรูในเรื่องการคัดกรองและ

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษโดยตรง ครูมีภาระงานมากตองสอน

นักเรียนปกติซึ่งมีจํานวนมาก จึงไมมีเวลาพอที่จะมา

สอนเสริมหรือใหการดูแลนักเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษไดมากเทาที่ควร  นอกจากนี้เด็กนักเรียน

ปกติเองมีเจตคติที่ไมดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ มีการลอเลียนรวมไปถึงเด็กที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพรองของ

ตัวเองอยูทําใหไมไดรับความชวยเหลือและที่สําคัญ

ผูปกครองยังขาดการเอาใจใสชวยเหลือบุตรหลานของ

ตนเองอยางเต็มที่ (สุภาพร ชินชัย, 2551) 

 ในเมื่อโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นใน

โรงเรียนแลวยอมสงผลตอหลายๆ ฝายที่ดําเนิน

การศึกษา บุคคลที่มีสวนสําคัญอยางมากในการ

จัดการเรียนการสอน คือ ครู  ซึ่งครูที่ทําการสอน

จะตองเตรียมตัวใหพรอมตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม

ที่กําหนดไววาจะใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทางใด 

ครูผูสอนจะตองเตรียมตั้งแตการจัดหองเรียน แผนการ

จัดการเรียนรู สื่อ และอุปกรณที่จะใชสอน เทคนิคการ

สอนตางๆ ใหเปนไปตามแผนการสอน สวนนักเรียน คือ 

ผูที่ทําตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูวางไว ถาแผน 

การจัดการเรียนรูดีเหมาะสมกับวัยและความสามาร

ของนักเรียนการเรียนการสอนก็ไมมีปญหา แตถา

แผนการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนของครู 

ไมดีก็จะทําใหนักเรียนไมสนใจในการเรียน กอความ

วุนวาย กาวราว ครูผูสอนตองแกปญหาเฉพาะหนาจาก

ประสบการณที่ครูผูสอนเคยใชไดผลมาแลว เพื่อดึง

ความสนใจของนักเรียนกลับมาโดยเร็ว  (ดารณี  

ศักดิ์ศิริผล, 2552, หนา 61) 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นวาการจัดการ 

ศึกษาแบบเรียนรวมเปนการสงเสริมใหเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ นอกจาก 

เปนความเสมอภาคทางการศึกษาแลวยังชวยพัฒนา

เด็กที่มีความตองการพิเศษอีกทางหนึ่งดวย แตอยางไร 

  
1 
นิสิตหลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารยประจาํหลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ก็ตามสิ่งที่ตามมาจากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ในโรงเรียน คือ ปญหาในการจัดการเรียนการสอน  

ซึ่งครูผูสอนในชั้นเรียนรวมนั้นมักเปนครูที่ไมไดจบ

ทางการศึกษาพิเศษมาโดยตรง สิ่งหนึ่งที่จะชวยครู 

ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับ 

เด็กในชั้นเรียนคือ เทคนิคการสอน ในบทความนี้เทคนิค

การสอนของครูหมายรวมไปถึงวิธีสอน และการจัด 

การพฤติกรรม เมื่อครูมีเทคนิคการสอนที่ดีจะชวย

ตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของนักเรียนแต

ละคนแลว ยังเปนไปตามหลักสูตรการสอนของโรงเรียน

ดวย 

ความสําคัญของเทคนิคการสอนในชั้นเรียน

รวม 

 เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเนน 

การจัดการเรียนการสอนที่เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เขาเรียนรวมชั้น เรียนปกติกับเพื่อน ดังนั้นการจัด

การศึกษาใหกับเด็กๆ ทุกคนในระบบการศึกษาเดียว

เด็กนั้ นตองได รั บการสนับสนุนการบริการด าน

การแพทย วิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่ง

โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนหลักสูตร ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการ เทคนิคการเรียนการสอน สถานที่ ฯลฯ 

รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรสนับสนุน (กานดา สกุลธนะ

ศักดิ์ มัวร, 2546, หนา 1)  

 นอกจากการปรับหลักสูตรแลวการถายทอด

องคความรู จ ากครู ผู สอนไปสู ผู เ รี ยน  โดยผ าน

กระบวนการ และวิธีการที่ เหมาะสมกับระดับอายุ 

ความสามารถ ความถนัดของผู เรียน ซึ่ งครูอาจมี

วิธีการหลากหลายที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ครูอาจ

เลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลวประสบความสําเร็จ 

หรืออาจใชวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหเด็กไดพัฒนาขึ้น

เทาเทียมกัน ทั้งนี้เพราะวาเด็กมีพื้นฐานตางกัน ความรู

ความสามารถของเด็กแตละคนก็ไมเทากัน เด็กอาจ

ไดรับประโยชนจากการเรียนการสอนไมเต็มที่ ดังนั้นครู

จึงตองปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน เลือกใชเทคนิคการ

สอนที่ เหมาะสม เพื่อสนองตอเด็กกลุ มที่มีความ

หลากหลายในหองเรียนเรียนรวม (สมเกตุ อุทธโยธา, 

2560, หนา 129)  

 สิ่งสําคัญอยางหนึ่งการจัดการเรียนรวม คือ  

การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูเพราะ

แผนการจัดการเรียนการสอนนั้นจะชวยใหครูทราบ 

องครวม ตั้งแตจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจนถึงการวัด

และประเมินผล ทําใหครูพรอมในการจัดเตรียมสิ่ง

ตางๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ จะเริ่ม

ขึ้น นอกจากการวางแผนที่ดีแลว ครูที่สอนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวมจําเปนตองรูเทคนิค

หรื อ วิ ธี ก า ร สอ นต า ง ๆ  เ พื่ อ ช ว ย ให ก า ร ส อน มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

มากขึ้นและลดความเครียดของครูไดดวย ครูควรตอง

ทราบวาครูมีทางเลือกอะไรบาง การสอนวิธีใดใชไดผล 

ขอดีและขอเสียของเทคนิคการสอนแตละวิธี ในกรณี 

ที่ครูทํางานวิจัยในหองเรียนดวย ครูสามารถใชผลของ

การวิจัยนั้นมาชวยในการตัดสินใจเลือกใชวิธีการสอน 

ที่เหมาะสมได เพราะครูอาจมีขอมูลวาบางวิธีไดผล

ดีกวาวิธีอ่ืน อยางไรก็ตามหลักในการเลือกใชวิธีใดนั้น

ตองใชหลักของความงายที่สุดหรือธรรมดาที่สุด 

นอกจากนี้ในการเลือกใชเทคนิคการสอนแตละวิธีนั้น 

ครูควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ 1) เหมาะสมกับวัย 

ของเด็กหรือไม 2) เปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม  

3) เหมาะสมกับลีลาการเรียนรูของเด็กและความชอบ

ของเด็กหรือไม หากครูพบวามีหลายวิธีที่นํามาใชได

และไดผลดีใกลเคียงกัน ขอแนะนําใหครูเลือกใชวิธีที่

งายที่สุดหรือธรรมดาที่สุด (กุลยา กอสุวรรณ, 2553, 

หนา 137) 

 จากความสําคัญขางตนจะเห็นไดวาเมื่อโรงเรียน 

มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนอกจาการจัดการ

ดานองคประกอบอื่นๆ แลวสิ่งสําคัญสําหรับครูผูสอน

ในชั้นเรียนรวม คือ การเลือกใชเทคนิคการสอนหรือ

วิธีการสอนตางๆ มาปรับใชในชั้นเรียนของตนเอง 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนไมวาจะเปนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตาม 
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เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ในชั้นเรียนรวม 

 มีนักการศึกษาพิเศษหลายทานไดเสนอเทคนิค

การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวมไม

วาจะเปนวิธีการสอนในชั้นเรียนรวม เชน วิธีสอนแบบ

วิเคราะหงาน เพื่อนชวยเพื่อน การสอนแบบบูรณาการ 

การสอนแบบกลุมรวมมือ การสอนแบบเรียนปนเลน 

การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนตน รวมกับการปรับ

พฤติกรรม เชน การเสริมแรง การลงโทษ การกระตุน

เตือน การปรับพฤติกรรมแบบมีสวนรวม เปนตน ดังนั้น

เทคนิคการสอนที่ดีควรจะใชทั้งวิธีการสอนที่เหมาะสม

และปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อให

เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังเชน สุจินต สวางศรี 

(2552, หนา 47 ) ไดเสนอการใชรูปแบบวิธีการและ

เทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลายในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ครูมืออาชีพจะใชเทคนิควิธีการ

จัดการเรียนรูที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เพื่อสนองความตองการและวิธีการเรียนของ

ผูเรียนในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ครูผูสอนอาจใช

วิธีการและเทคนิคการสอนหลายๆ วิธีประกอบกัน เชน 

อาจใชวิธีการนําเสนอภาพเหตุการณ การบรรยาย การ

ใชคําถาม การสาธิตและการทํางานกลุม แผนการสอน

หนึ่งแผนที่รวมการสอนหลายๆ วิธีอยางเปนอิสระ จะ

ตอบสนองความตองการผู เรียนและมีประสิทธิผล

มากกวาแผนการสอนที่เนนการสอนวิธีเดียว 

 สมเกตุ อุทธโยธา (2560, หนา 129) ไดยก 

ตัวอยางเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมวาการจัดการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

หองเรียนรวม จะตองใชเทคนิคการสอนทั่วไป ในสาระ

การเรียนรูที่ไมตองใชทักษะทางสติปญญามาก เชน 

การสอนแบบบูรณาการ ( Integration Teaching)  

การสอนแบบเรียนปนเลน (Play Way) การสอนแบบ

รวมมือ (Cooperative Teaching) และอาจใชเทคนิค 

การสอนเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน  

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) การสอน

เด็ กที่ มี ค ว ามสามาร ถต า ง ร ะดั บกั น  ( Multilevel 

Teaching) และการวิเคราะหงาน (Task Analysis )  

เปนตน 

 กุลยา กอสุวรรณ (2553, หนา 148) ไดเสนอ

เทคนิคการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมสําหรับเด็ก 

ที่มคีวามบกพรองระดับเล็กนอย ดังนี้ เทคนิคการสอน

ที่ใชกับเด็กที่มคีวามบกพรองไดดีมีหลายวิธี ดังตอไปนี้  

การเสริมแรง การกระตุนเตือน การกระตุนเตือนลาชา 

การแตงพฤติกรรม และการสอนพฤติกรรมแบบลูกโซ 

 ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลววา เทคนิคการสอน 

ในชั้นเรียนรวมมีหลากหลายเทคนิควิธี ผูเขียนจึงเลือก

เทคนิคการสอนบางเทคนิคที่เห็นวาครูสามารถนําปรับ

ประยุกตเพื่อใหกอประโยชนกับการจัดการเรียนการ

สอน ดังนี้ 

 สมเกตุ อุทธโยธา (2560) ไดเสนอเทคนิควิธี

สอนในชั้นเรียนรวมที่นาสนใจ คือ เทคนิควิธีสอนการ

วิเคราะหงานหรือเนื้อหา (Task Analysis) โดยมีราย

เอียด ดังนี้ 

 การวิเคราะหงาน หมายถึง การแยกยอยงาน

หรือเนื้อหาวิชาที่ตองการจะสอนเด็กในแตละครั้งของ

การสอนออกเปนขั้นตอนยอยๆ หรือหลายขั้นตอนเล็กๆ 

โดยแตละขั้นตอนของงานจะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทํา

ไดงายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอยจนเด็กสามารถ

ทําไดสําเร็จบรรลุเปาหมายไดดวยตนเอง เพื่อใหเด็ก

เกิดการเรียนรูไดงาย และทําใหเด็กประสบความสําเร็จ

ในการเรียนครั้งนั้นๆ โดยใช เวลาในการฝกแตละ

ขั้นตอนไมนานเกินไปสิ่งที่สําคัญ คือ ในการเรียนแตละ

ครั้ งผูสอนจะตองให เด็กฝกในขั้นตอนที่ งายให ได

เสียกอน แลวจึงฝกในขั้นตอนที่ยากขึ้น แตทั้งนี้ตอง

ขึ้นอยูกับระดับความสามารถของเด็กแตละคนดวย 

การวิเคราะหงานมีองคประกอบ ดังนี้ 1) งานหรือ

เนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 2) การวิเคราะห

งาน หรือเนื้อหาเปนขั้นตอนยอยๆ โดยอธิบายขั้นตอน

ใหชัดเจน 3) เกณฑความสําเร็จของพฤติกรรมที่ 

พึงประสงค หมายถึง การกําหนดเกณฑที่ตองใหเด็ก

ฝกใหผานในแตละขั้นตอนของเนื้อหาจนกวาเด็กจะ

สามารถเรียนรูเนื้อหาวิชานั้นไดดวยตนเอง ซึ่งเกณฑ

ความสําเร็จนี้เปนลักษณะเดียวกันกับจุดประสงคใน
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หลักสูตร งานหรือเนื้อหางานบางอยางประกอบดวย

พฤติกรรมที่มีองคประกอบหลายอยางแตละอยางจะ

แยกสวนกัน และแตละองคประกอบจะถูกเชื่อมโยงเขา

ดวยกันเปนลูกโซ (Chaining) 

 การวิเคราะหงาน เปนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษวิธีหนึ่ง ซึ่ งครูวางแผน 

การสอนอยางดีมีเปาหมาย และแบงกิจกรรมหรืองาน

ใดงานหนึ่งเปนขั้นตอนยอยๆ จากขั้นตอนแรกไปจน

ขั้นตอนสุดทาย และสอนไปตามลําดับขั้นตอนทีละ

ขั้นตอนจนเด็กทําไดสําเร็จ ดังนั้นการวิเคราะหงานจึง

จัดเปนเทคนิคการสอนอยางหนึ่งที่ครูจะตองนํามาใช

เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556, หนา 258-259) ได

เสนอวิธีการสอนในชั้นเรียนรวมที่นาสนใจ คือ วิธีการ

สอนโดยใชการวิจัย เปนฐาน (Research-based 

Learning) ถึงแมจะมีกระบวนการทางวิจัยเชามามีสวน

ในการวิธีสอน แตเปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนทั้งที่เปน

เด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติในชั้นเรียนรวม

ไดรวมมอืกันในการเสาะแสวงหาคําตอบ โดยผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษไดมีโอกาสในกระบวนการกลุม 

โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 วิธีสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานหรือการสอน  

โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานเปนการสอนที่รวม

กระบวนการหรือผลการวิจัยมาใชในกระบวนการเรียน

การสอน ซึ่งพื้นฐานของการวิจัยมาจากการคนหา

คําตอบ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย

การใชผลประมวลการวิจัยในหัวขอการวิจัยหนึ่งหรือ

หลายหัวขอมาเปนเนือ้หาในการสอนหรือการใชวิธีการ

วิจัยในกระบวนการเรียนการสอนและโดยใหผูเรียนลง

มอืทําวิจัยโดยตรง 

 เปาหมายสําคัญของการเรียนการสอน เพื่อให

ผูเรียนรูจักวิธีการเรียนและการแสวงหาความรูมากกวา

การเรียนที่ตัวความรูหรือเนื้อหาเนื่องจากเนื้อหา

วิชาการมีมากและมีความรูเกิดขึ้นตลอดเวลาผูเรียน

ตองแสวงหาความรูตอเนื่องและใฝรู ผูเรียนที่ใฝรูมี

ลักษณะตางๆ ดังนี้ 1) สนุกกับการเรียนและหาโอกาสที่

จะเรียน 2) รูวาเรียนใหดีที่สุดไดอยางไรและคนหาวิธีที่

เรียนใหดีที่สุด 3) มีคําตอบที่กอใหเกิดความคิดเพื่อ

ศึกษาคนควา 4) เสนอความคิดและการวิเคราะหกับ

กลุมเพื่อนเพื่อการตรวจสอบ 5) จําแนกอุปสรรคเพื่อ

การเรียนรูของตนเองและพยายามหาทางเพื่อผาน

อุปสรรค 6) รูความตองการของตนเองวาตองการ

เรียนรูอะไร ลักษณะที่ผสมผสานกันทําใหผูเรียนเปนผูที่

แสวงหาความรูดวยตนเองและมีการศึกษาตลอดชีวิต

องคประกอบเหลานี้ เปนแนวคิดของการวิจัยเพราะ 

การวิจัย คือ การแสวงหาความรูสรางความรูใหมดังนั้น

ผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยเปนวิธีจัดการเรียน

การสอนวิธีหนึ่ง กระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือใน

การศึกษาที่สามารถสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

การศึกษาจึงตองใชการวิจัยเปนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนจาก

ฐานความเชื่อไปเปนฐานสติปญญาที่ตั้งอยูบนขอมูล

และเหตุผล มีวิจารณญาณ วิ เคราะห  สัง เคราะห 

สรางสรรค และเกิดนวัตกรรมได 

 การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนพื้นฐาน 

มีฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบสวน (Inquiry 

Teaching Method) ที่ เนนใหผู เรียนสงสัย สืบสวน  

และทดลองค นพบคําตอบด วยตนเอง  โ ดยเน น

กระบวนการคนหาและตรวจสอบความรูทําใหผูเรียนมี

ความใฝรูสามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณ  

การเรียนการสอนแบบสืบสวนตองการใหผูเรียนเรียนรู 

โดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based Learning)  

ขอสงสัยหรือปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความ

ตองการที่จะคนหาขอมูลมาชวยแกไขหลักการพื้นฐาน

นอกจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักแลวผูเรียน

ตองเรียนรู โดยตนเองเปนหลักในการเรียนรูเพียงคน

เดียวหรือเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในกลุมยอย 

 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนนั้นตองอาศัย 

ความรวมมือระหวางผูสอนและผู เรียนบทบาทของ 

ผูเรียนที่ผู เรียนเปนสําคัญและลักษณะที่ผูสอนตอง  

เปนผู จัดประสบการณ ผูกระตุนใหคิด  ผู แนะนํ า

แนวทาง และผูชวยตรวจสอบวิธีสอนเนนสัมมนาเชิง

วิเคราะหกรณีศึกษาจากการแกปญหาการทดลอง การ

ทําโครงการ และการทํางานวิจัยภายใตการแนะนําของ

ผูสอนไปสูการทําวิจัยดวยตนเอง 
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 กุลยา กอสุวรรณ (2553) ไดเสนอเทคนิคการ 

ปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมที่นาสนใจซึ่งผู เขียน 

ยกมา 2 เทคนิค คือ การเสริมแรง (Reinforcement) 

และการกระตุนเตือน (Prompting) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงเปน

การวางเงื่อนไขเพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมเปาหมาย 

ซึ่งการเสริมแรงนี้เริ่มขึ้นเมื่อสกินเนอร (B.F. Skinner) 

ไดพัฒนาทฤษฎีที่กลาวถึงรูปแบบพฤติกรรมมนุษยที่

เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการกระทําและสกินเนอรยังได 

อธิบายถึงความแตกตางของพฤติกรรมและการ

ตอบสนองตอสิ่งเราซึ่งสิ่งเราหลักนั้น มี 2 แบบ คือ สิ่ง

ที่เกิดนํามากอนที่จะเกิดพฤติกรรม (Antecedent) และ

ผลที่ตามมาหลังจากเกิดพฤติกรรมนั้น (Consequence) 

 การเสริมแรงเปนการเพิ่มพฤติกรรมใหเกิดถี่ขึ้น 

อันเปนผลจากการไดรับสิ่งที่พึงพอใจหรือหลีกหนี 

หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไมพึงพอใจ การเสริมแรงมี 2 ชนิด 

คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)  

ซึ่งเปนการใหสิ่งที่พึงพอใจแลวทําใหบุคคลมีพฤติกรรม

นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น เชน หากเด็กทําแบบฝกหัดเสร็จแลว

ครูใหเลนเกมคอมพิวเตอร 15 นาที สวนการเสริมแรง

ทางลบ (Negative Reinforcement) ซึ่งเปนการเอาสิ่งที่

บุคคลนั้นไมพึงพอใจหรือไมชอบออกไปแลวทําให

บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น เชน หากเด็กทํา

แบบฝกหัดเสร็จแลวครูอนุโลมใหเด็กไมตองทําการบาน 

เปนตน 

 หลักการเสริมแรงหากครู ตองการ ใชการ

เสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพเราควรคํานึงถึงหลักใน

การใหการเสริมแรงหรือ I FEED AV ดังนี้  1) 

Immediately (ใหทันที) เมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่พึง

ประสงคครูตองใหการเสริมแรงทันทีเพื่อใหเด็กเรียนรู

วาเมื่อเขาทําพฤติกรรมเชนนี้แลวเขาจะไดรับสิ่งที่เขา

ชอบทันที  การทํ า เชนนี้ ทํ า ให เด็ กมีพฤติกรรมที่ 

พึงประสงคมากขึ้น 2) Frequently (ใหบอยๆ) การให

การเสริมแรงในชวงแรกนั้นครูตองใหบอยหรือใหทุก

ครั้งเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคหลังจากนั้นจึง

คอยลดการเสริมแรงลง 3) Enthusiasm (ใหอยาง

กระตือรือรน) ครูตองใหการเสริมแรงดวยความเต็มใจ 

จริงใจ และกระตือรือรน เมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่พึง

ประสงคนั้น 4) Eye Contact (ใหพรอมสบตา) ขณะที่ให

การเสริมแรงนั้นครูควรมองหนาและสบตาเด็กเพื่อให

เขารูวาครูใหดวยความจริงใจ และชื่นชมพฤติกรรมนั้น 

5) Describe the Behavior (อธิบายวาพฤติกรรมใดที่

ไดรับการเสริมแรง) เนื่องจากบางครั้งเด็กอาจแสดง

พฤติกรรมหลายอยางในเวลาใกลเคียงกันหากครูให

การเสริมแรงเพียงอยางเดียว เชน ครูชมเด็กชายเกงวา 

“ดีมาก” โดยไมตองบอกเหตุผลหรืออธิบายเพิ่มเติม

เด็กชายเกงอาจไมเขาใจวาพฤติกรรมใดที่ครูชมวาดี

หรือเด็กชายเกงอาจเขาใจผิดคิดเอาเองวาครูชม

พฤติกรรมนั่งเงียบๆ ทั้งที่จริงๆ แลวครูชมพฤติกรรมที่

เด็กชายเกงใหเพื่อนขอยืมยางลบ ดังนั้นครูควรบอกวา 

“ดีมากนะ ที่เกงใหเพื่อนยืมยางลบ อยางนี้แสดงวาเปน

เด็กมีน้ําใจ” เปนตน 6) Anticipation (ใหการเสริมแรง

โดยทําใหเด็กอยากรูอยากเห็นและรอคอย) การที่ครู

เก็บตัวเสริมแรงใหเปนความลับหรือ Surprise ของเด็ก

จะชวยเพิ่มคุณคาของตัวเสริมแรงนั้นดวย เชน การที่ครู

ใสตัวเสริมแรงที่เด็กชอบไวในถุงจะทําใหเด็กรูสึกอยาก

รูอยากเห็นและเกิดความรอคอยมากขึ้น โดยเฉพาะ

ขณะที่ครูกําลังจะหยิบตัวเสริมแรงออกมา เปนตน  

7) Variety (ใหหลากหลาย) หากครูใชตัวเสริมแรงตัวใด

ตัวหนึ่งมากเกินไปเด็กอาจเบื่อทําใหตัวเสริมแรงตัวนั้น 

ไมไดผลตามที่ครูตองการ ครูจึงควรใชตัวเสริมแรง 

อยางหลากหลาย 

 การกระตุนเตือน (Prompting) การกระตุนเตือน

เปนวิธีการที่ชวยใหเด็กที่มีความบกพรองตอบสนอง

ในทางที่ถูกตองซึ่งครูสามารถทําการกระตุนเตือน  

เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือใกลเคียง 

กับวัตถุประสงคเปาหมาย เชน การชี้แนะ การทําเปน

แบบอยาง การใหสัญญาณ การจับมือทํา สิ่งเหลานี้

ลวนเปนวิธีการที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค

ทั้งสิ้น การกระตุนเตือนมีหลายรูปแบบครูควรเลือก

รูปแบบที่เหมาะสมกับงานและระยะในการเรียนรูของ

เด็กดวย 

 การกระตุนเตือนดวยวาจา วิธีนี้ถูกนํามาใช

บอยๆ เมื่อครูตองการใหเด็กทําพฤติกรรมหนึ่ง ดังนั้น
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ครูจึงควรเตือนกอนเด็กจะทําพฤติกรรมนั้น และ

ระหวางที่เด็กทําพฤติกรรมนั้นๆ ดวย เชน ครูวางเครื่อง

เขียนหลายชนิดไวบนโตะ ไดแก ปากกา ดินสอ ไม

บรรทัด ยางลบ และใหนักเรียนเลือกปากกามา 7 ดาม 

ครูบอกนักเรียนวา “หยิบปากกาใหครู 7 ดาม” เมื่อเด็ก

เอื้อมมือหยิบดินสอ ครูจึงย้ําคําวา “ปากกา” เปนตน 

หรือเมื่อเด็กทํางานชากวาที่ควรจะเปนครูจะเตือนให

เด็กทําให เร็วขึ้นหรือบางครั้งครูอาจตองพูดชาลง 

เพื่อใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น วิธีเหลานี้ถือเปนการกระตุน

เตือนดวยวาจาทั้งสิ้น 

 การกระตุนเตือนดวยทาทางสวนใหญเปนการ

แสดงทาทางเพื่อบอกหรือดึงความสนใจของเด็ก เชน  

เมื่อครูสอนเรื่องการจับคูสี ครูชี้นิ้วบอกสีที่ถูกตอง 

 การทําเปนแบบอยาง ผูที่ทําเปนแบบอยางอาจ

เปนครู เพื่อนที่เปนเด็กดวยกัน หรือผูใหญคนอื่นที่อยู 

ในสถานการณนั้นก็ได ในการสอนดวยวิธีนี้หากครูนํา 

การวิเคราะหงานมารวมดวยเด็กจะเรียนรูไดดีขึ้นแต 

ขอควรระวังในการสอน โดยการเปนแบบอยางนี้จะ

ไดผลก็ตอเมื่อเด็กใหความสนใจและจะตองมีผูที่ทําเปน

แบบอยางคอยแนะนําขั้นตอนในการทําดวยเสมอ 

 การกระตุนทางกาย เปนการจับมือทําแตครู 

ไมควรใชวิธีนี้พร่ําเพรื่อ ครูควรนําวิธีการนี้มาใช เมื่อมี

ความจําเปนจริงๆ และควรใชควบคูกับการกระตุน

เตือนดวยวาจาดวย 

 ไมวาครูจะใชวิธีการชวยเหลือแบบใดก็ตาม  

หลักสําคัญ คือ ครูตองคอยๆ ลดการชวยเหลือลง 

เพื่อใหเด็กทําไดเองโดยไมตองพึ่งพาผูอื่นและชวยให

พฤติกรรมนั้นเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด 

บทสรุป 

 จากบทนําทําใหทราบวาเมื่อมีการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมนั่น คือ การที่เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เขาเรียนรวมกับเด็กปกติ  โดยมีวิธีการรับเขาตาม

วิธีการของโรงเรียนตางๆ ซึ่งเหมือนกับการแรกรับ

นักเรียนทั่วไป สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนรวม สิ่งหนึ่งที่ชวยคุณครูใหสามารถจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนรวมไดอยางราบรื่น มีความสุขทั้ง

ผูเรียนและผูสอน คือ เทคนิคการสอน ที่ประกอบดวย

วิธีการสอนและการปรับพฤติกรรม ซึ่งเทคนิคการสอน

ตางๆ มีหลากหลาย ผูเขียนเชื่อวาไมมีเทคนิคการสอน

ใดที่จะดีที่สุดในการใช เพื่อจัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากการเลือกใชเทคนิคการสอนวิธีใดก็ตามมี

ปจจัยอื่นที่เขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้นครูผูสอนเองควร

เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับผูเรียน และชั้นเรียนรวมที่

ครูผูสอนไดรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัว

ผูเรียนทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติที่

เรียนรวมกัน 
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การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานออกเขียนไดของนักเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

Learning Process Model for Improving Eligible Phatomsuksa I students under 

Mukdahan Primary Education Service Area Office 

นิโลบล ทองวิเศษ1  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์2 และดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข3 

บทคัดยอ 

 ปญหาของเด็กไทยดานการอานและเขียนเปนปญหาเรื้อรังของระบบการศึกษาไทยที่สงผลตอผูเรียนโดยตรง 

เนื่องจากการอานไมออก เขียนไมได ถือเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเรียน

วิชาอ่ืนๆ ตลอดจนการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันที่ยากลําบากขึ้น ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวเกิดจากปจจัยที่สงผลตอ

การอานออกเขียนได เชน ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานบริหารและครู ปจจัยดานหลักสูตรและ

การสอน เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาดานการอานออก เขียนได

ของผูเรียนอยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางย่ิงการมองเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปนพื้นฐานของ

การเรียน นั่นคือ การจัดกระบวนการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อการแกปญหาจากบันได  

ขั้นแรกอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนอยางยั่งยืน 

สําคัญ:  การจัดกระบวนการเรียนรู, การอานออก เขียนได 

 ABSTRACT 

 Illiteracy is the main issue of Thai educational system which affects directly to students because illiteracy 

is the significant obstacle that block the student from self-development and leads the effects to other subject 

learning as well as increases the difficulty of living in the society. The issue stems from the factors affected to 

literacy, such as learners, family, administration and teachers, curriculum, and instruction. Therefore, the 

guideline of learning process to improve the literacy of students is necessary. Also, the awareness of learning 

process as the basic of learning, especially in Grade 1 (First year in primary school) is a solution which starts 

from the first step to solve the problem effectively and sustainably. 

Keywords: Learning Process, Reading and Writing 
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บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) มาตรา 24 ขอ 2 

กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ

และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา และจัดกิจกรรมตองใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน 

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน 

ซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล 

ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก ในความ

เปนพลเมืองไทยและพลเมอืงโลกยดึมั่นในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข มีความรูทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผู เรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

เต็มศักยภาพ 

        นอกจากนี้การจัดกระบวนการเรียนรูไมใชเปน

เพียงการถายทอดเนื้อหาวิชาโดยใช วิธีการบอกให

จดจํา แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหนึ่งซึ่งมี

ความหมายที่ลึกซึ้ง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเรียก

ไดวาเปนการจัดการเรียนรู (Hough & Duncan, 197,  

p. 144 อางใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระราชูปถัมภ, 2553) แนวคิดการเรียนการสอน

อานเขียนภาษาไทยเบื้องตนจึงเปนการสอนที่ เริ่ม 

จากพยัญชนะและแจกลูก เลาบนจนขึ้นใจ จําแมนทาย

ตัวไดเปนการสอนตามเอกัตภาพควบคูไปกับสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม สุมน อมรวิวัฒน (2534) และ

กรรณิการ พวงเกษม (2535) ไดเสนอแนะวาการสอน

อานแกเด็กเริ่มเรียนควรเริ่มจากรูปและพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต ตัวสะกด สอดคลองกับทัศนีย ศุภเมธี 

(2537) ซึ่งเรียกวิธีนี้วาการสอนอานแบบแจกลูก 

(Spelling Approach)  

        ระบบการเขียนหนังสือไทยเปนระบบตัวอักษร

แทนเสียงที่ใชพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตประสมกัน

เขาเปนพยางคและคํา ในการสอนอานเขียนภาษาไทย

เบื้องตนจําเปนตองใหนักเรียนเขาใจลักษณะตางๆ    

ของอักขรวิธีไทยตามลําดับความยากงาย การจัด

กระบวนการเรียนรู แบบอานแจกลูกสะกดคําจึ ง 

เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการอานออกเขียนได 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพฯ  

ถึงการสอนอานเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคําวา

เปนวิธีการสอนแบบในอดีต และสมัยที่ทรงพระเยาว

ทรงเรียนวิธีนี้มาเชนเดียวกัน แตภายหลัง ศธ. ไดมีการ

เปลี่ยนวิธีสอนเปนวิธีสอนใหเด็กจําเปนคําๆ แทน ทําให

เด็กสะกดคําไมเปน เมื่อเจอคําใหมๆ หรือเปลี่ยนตัว

พยัญชนะในสระเดิมไมสามารถอานได อยางไรก็ตาม 

ขณะนี้ สพฐ.ไดมกีารฟนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก

สะกดคําขึ้นมาอกีครั้ง ซึ่งพระองคทรงรับสั่งวาวิธีนี้เปน       

การสอนที่มีประโยชนและให สพฐ. ไปคิดเพิ่มเติม 

ถึงวิธีการที่จะทําใหเด็กอานออกเขียนได (สุทธศรี  

วงษสมาน, 2558)  

      กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพัฒนา 

การจัดกระบวนการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ 

ทั้งแนวนโยบายในการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรูของไทย เพื่อใหกาวทันโลกในการเปลี่ยนแปลง

เขาสูยุคศตวรรษที่  21 และการแกปญหาเรื้ อรั ง 

ของการศึกษาไทยในบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในการมองเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการ

เรี ยนรู ที่ เป นพื้ นฐานของการ เรี ยนรู  คือการจั ด

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ซึ่ ง เปนพื้นฐานหรือบันไดกาวแรกของการศึกษา 

ของผูเรียน ป 2558 ไดมีนโยบายเปนปปลอดนักเรียน

อานไมออกเขียนไมได เนื่องจากการอานไมออกเขียน

ไมไดถือเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําใหเด็กไดมี 

การพัฒนาตนเอง ดังนั้นสิ่งแรกที่จะตองทําคือทําให

เด็กทุกคนที่อยูในระบบการศึกษาอานออกเขียนได  

มีความเขาใจในสิ่งที่อานและเขียน นี่คือหัวใจสําคัญ   

ของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน (ณรงค พิพัฒนาศัย, 

2558) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานจงึกําหนดใหมีมาตรการเรงรัดคุณภาพการอาน

ออกเขียนได สงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาทุกแหงกําหนดเปนนโยบายใหสอดคลอง

เพื่อแกไขปญหา จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่  1 ดานการศึกษา เพื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อแกปญหาการ

อานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา การจัดกระบวนการ

เรียนรูดานการอานและเขียนใหดีขึ้น 

ความหมายของการเรียนรู 
       นักวิชาการไดกลาวถึง ความหมายของการ

เรียนรู ไวดังนี้ 

       อาภรณ ใจเที่ยง. (2546, หนา 13-16) คําวา  

การเรียนรู  (Learning) ปจจุบันเปนคําที่หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ใชเปนคําสําคัญ 

เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุ ด”  ดั งนั้ น  ผู อ านจึ งพบคําศัพทหลายคําที่ ใ ช 

คําวา “การเรียนรู” เชน คําวา มาตรฐานการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  เปนตน  

เพื่อเนนความสําคัญไปที่ผูเรียน 

        นอกจากนี้การเรียนรู (Learning) เปนคําที่ใชใน

ศาสตรทางจติวิทยา คําวาการเรียนรูมีผูใหความหมาย

ไวดังนี้ 

         อารี พันธุมณี (2546, หนา 176) ไดสรุปความ 

หมายของการเรี ยนรู ไ ววา  การ เรียนรู  หมายถึ ง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูพฤติกรรม

ใหมที่คอนขางถาวรและเปนผลมาจากประสบการณ 

หรื อการฝกฝน มิใ ชผลจากการตอบสนองตาม

ธรรมชาติ  สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ พิษยาต างๆ 

อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 

        วิวัฒน  ใจเที่ยง (2544) ไดแปลความหมายของ

การเรียนรูไววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ทางศักยภาพสําหรับพฤติกรรมที่คอนขางถาวรทั้งหมด

ที่เปนผลมาจากประสบการณ แตการเปลี่ยนแปลงนั้น

ไมเกี่ยวเนื่องกับความเมื่อยลา การมีวุฒิภาวการณ

บาดเจ็บหรือเชื้อโรค 

      ชนาธิป พรกุล (2544, หนา 53) ใหความหมาย

ของการเรียนรูไววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณใด

สถานการณหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากการฝกปฏิบัติหรือ

ไดรับประสบการณ 

        จากความหมายของการเรียนรูที่กลาวมาขางตน 

สรุปไดวา การเรียนรู  คือ กระบวนการที่บุคคลเกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมคอนขางถาวร 

อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด 

การจัดกระบวนการเรียนรู 
      อัจฉรา รัตนสุวรรณ (2557) กลาววา โรงเรียน

บํารุ งวิทยาไดจัดทําสื่อ/นวัตกรรมสําหรับพัฒนา

นักเรียนที่มีปญหาการอานหนังสือไมออกและเขียน

ไมได ตามระดับสภาพปญหาการอานของนักเรียนโดย

ยดึหลักการสอนจากงายไปหายาก 5 ขั้นตอน คือ 

     ขั้นตอนที่ 1 อานเขียนพยัญชนะและสระใหถูก 

     ขั้นตอนที่ 2 นําพยัญชนะ สระมาผูกใหเปนคํา 

     ขั้นตอนที่ 3 สอนการสะกดคําและแจกลูก 

     ขั้นตอนที่  4 สอนการผันเสี ยงใหถูกตาม

วรรณยุกต 

     ขั้นตอนที่ 5 เรียนใหสนุกดวยคํายากชวยเสริม 

       ศิวกานท ปทุมสูติ (2552) กลาววา การสอน

แบบบันไดทักษะ 4 ขั้น ประกอบดวย 

     ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ใหผูกจํา 

     ขั้นที่สอง อานคํา ย้ําวิถี 

     ขั้นที่สาม คัดลายมอื ซ้ําอกีที 

     ขั้นที่สี่ เขียนคําบอก ทุกชั่วโมง 

       ศิริลักษณ ชมพูคํา (2559) กลาววา  การ

ออกแบบกระบวนการ 6 ขั้น พัฒนาใหอานออกเขียนได 
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มีจุดเดนคือในแตละขั้นจะซอยยอยเนื้อหาออกเปนขั้น

เริ่มจากงายไปหายากและซับซอนยิ่งขึ้นทําใหครู

กําหนดเปาหมายการพัฒนานักเรียนตามขั้นตอนทีละ

ขั้นโดยไมขามขั้น เห็นความสําเร็จงาย นักเรียนจะเกิด

แรงบันดาลใจในการ เรียนเมื่ อประสบผลสํ าเร็ จ 

นักเรียนบันได 6 ขั้น  มีดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ฝกอานทุกวันในชวงพักกลางวัน 

     ขั้นที่ 2 ฝกการอานควบคูกับการเขียน  

     ขั้นที่ 3 การฝกคัดลายมือ  

     ขั้นที่ 4 การวาดรูปประกอบคํา  

     ขั้นที่ 5 การนําคํามาแตงเปนประโยค 

     ขั้นที่ 6 การเขียนคําตามภาพวาด 

       วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ตามแนวคิดหลัก 

Brain Based Learning (BBL) ของ Jensen, 2000,  

pp. 33-38 อางใน เสาวลักษณ รัตนวิชช, 2551 แบง 

ออกได 5 ขั้นตอน ดังนี้  

     1. ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) 

  2. ขั้นรับรู (Acquisition Stage)  

     3. ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration 

Stage)  

     4. ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation 

Stage)  

     5. ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช  ( Functional 

Integration Stage) ในขั้นนี้ ผูเรียนจะสามารถระลึกสิ่งที่

เรียนรู และนําไปใชได 

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มปป.) กลาววา แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา 

การอาน การเขียน มดีังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ครูอานคําพื้นฐานใหนักเรียนเขียนตาม

คําบอก รวมทั้ งอ านประโยคหรือขอความสั้ น ๆ 

เรื่องราวในสื่อตางๆ หรือหนังสือตามระดับชั้นของ

นักเรียน  

     ขั้นที่ 2 ครูตรวจคําพื้นฐาน ประโยค ขอความ 

     ขั้นที่  3 นักเรียนแกไขคํา ประโยค ขอความ 

ที่ผิดใหถูกตอง พร อมฝกอานจนมีความชํานาญ 

และสามารถใชคําไดถูกตอง  

      กลุ มนิ เ ทศติ ดตามและปร ะ เมิ นผ ลการ จั ด 

การศึกษา สพม.33 (2558) กลาววา กิจกรรมที่ 

ควรดําเนินการ เมื่อครูจัดกลุมนักเรียนตามระดับ

ปญหาแลว เชน จัดหองเรียนบริบาลจัดกิจกรรมสอน 

ซอมเสริม กิจกรรมฝกหัดอาน ฝกหัดเขียน กิจกรรมฝก

แจกลูกประสมคํา ฝกสะกดคําอยางสม่ําเสมอ  

         ปตินันธ  สุทธสาร (มปป) (อางในสถาบัน

ภาษาไทย, 2559) กลาววา การสอนใหอานออกมี

หลายวิธี ครูไมควรยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรผสมผสาน

หลายวิธีจนสามารถทําใหเด็กอานออกเปนคําและ 

รูความหมายของคํา 

    1) สอนโดยวิธีประสมอักษร เปนการสอนที่ใชกัน

มาตั้ งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่แสดงถึงภูมิปญญา 

การสอนอานแบบไทย ซึ่งทําใหเด็กอานหนังสือไทย 

ไดแตกฉานวิธีหนึ่งวิธีสอนแบบนี้เปนการนําพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต มาประสมกัน แลวฝกอานแบบแจกลูก 

การอานแบบสะกดคํา เปนการสอนอานที่เนนการ 

ฟ ง เสี ยง ของพยัญชนะต น  ส ระ  ตั วส ะกด  และ

วรรณยุกต     ที่นํามาประสมกันเปนคํา เมื่อฝกฝน

บอยๆ จนชินหูก็จะอานไดถูกตองแมนยํา การอานแบบ

แจกลูกเปนการอานโดยยึดพยัญชนะตนเปนหลัก ยึด

สระเปนหลักหรือยึดสระและตัวสะกดเปนหลักสวนการ

อานแบบสะกดคํา เปนการอานโดยสะกดคําหรือออก

เสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต การันต ที่

ประกอบเปนคํา 

    2) สอนดวยการเดาคําจากภาพ หรือการสอน

อานจากภาพ เด็กเริ่มหัดอานจากรูปภาพกอน แลวจึง

นําไปสูการอานจากตัวอักษร รูปภาพจะเปนสิ่งชี้แนะให

เด็กอานคํานั้นได 

    3) สอนอานจากรูปรางของคํา เมื่อเด็กเห็น

รูปรางของคําโดยสวนรวมก็จะจําได แลวจะนําไป

เปรียบเทียบกับคําที่เคยอานออกแลว คําใดที่มีรูปราง

คลายคลึงกันก็สามารถเดาและเทียบเสียงไดวาอาน

อยางไร การสอนแบบนี้ครูตองตีกรอบคําที่ทําใหเด็ก

สามารถมองเห็นรูปรางคําไดอยางชัดเจนเนนการฝกให

เด็กสังเกตรูปรางของคํา 
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    4) สอนดวยการเดาคําจากบริบท หรือคําที่ 

อยูแวดลอม สําหรับเด็กมักจะใชบริบทที่เปนปริศนา 

คําทาย หากครูตองการใหเด็กอานคําใดสรางปริศนา

คําทาย เมื่อเด็กทายคําไดถูกสามารถอานคํานั้นออก 

    5) สอนอานโดยใหรูหลักภาษา วิธีนี้ เด็กจะรู

หลักเกณฑของภาษาเพื่อการอานการเขียน เชน อักษร 

3 หมู สระเสียงเดี่ยว สระเสียงประสม มาตราตัวสะกด 

การผันวรรณยุกต  การอานคําควบกล้ํา การอาน

อักษรนํา เปนตน  

 วิธีนี้ตองหาวิธีสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรม 

ที่นาสนใจใหเด็กเรียนรูหลักภาษาที่งายๆ ดวยวิธีงายๆ 

ที่ทํ า ให เด็ กสนุกสนาน กิ จกรรมที่ เด็กชอบ เชน  

เลานิทาน รองเพลง เลนเกม เปนตน 

    6) สอนอานตามครู วิธีนี้เปนการสอนที่งาย 

ครูสวนใหญชอบมาก ถาครูไมคิดพิจารณาใหดีวา 

เมื่ อใดควรสอนดวยวิ ธี นี้จะเปนอันตรายตอเด็ก  

ครูจะใชวิธีนี้ตอเมื่อเปนคํายาก คําที่มีตัวสะกดแปลกๆ  

หรือครูไดใชวิธีอ่ืนแลวเด็กยังอานไมได 

          สุมน  อมรวิวัฒน และคนอื่นๆ (2534,  

หนา 174-177) กลาววาการอานออก หมายถึง  

ความสามารถในการถอดรหัสจากตัวอักษรออกมา 

เปนเสียง สวนการเขียนได หมายถึง การลงรหัสของ

ความคิดหรือเสียงโดยใชตัวอักษร ภาษาไทยเปน

ภาษาคําโดดที่ เกิดจากการผสมระหวางพยัญชนะ  

สระและวรรณยุกต แลวจึงเกิดเปนคํา ประโยค และ

ขอความจากการศึกษาวิวัฒนาการของการสอน 

อานเขียนเบื้องตนของไทย อาจกลาวไดวา มีหลักฐาน 

มาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี เมื่อพอขุนราม 

คํ าแหงมหาร าช ได ทร งประดิษฐ อักษร ไทยขึ้ น 

เปนครั้ งแรกในป พ.ศ.1826 ผูสอนเปนพระภิกษุ          

(ปูครู เถร มหาเถร) สวนแบบเรียนและวิธีการสอน 

อานจะนําศิลาจารึก และพระราชนิพนธในสมัยนั้นมา

ศึกษาและเลาเรียน สืบตอกันมาโดยการทองจํา 

(เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 2557, หนา 3-5) การสอน

อานเขียนภาษาไทยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช คือหนังสือ “จินดามณี”  

ซึ่งพระโหราธิบดีเปนผูแตง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การประพันธ คําศัพทตางๆ การผันเสียง ตอมาสมเด็จ 

พระเจาบรมโกศแบบเรียนจินดามณีไดวิวัฒนาการ  

โดยมีการจําแนกพยัญชนะออกเปน 2 พวก คือ พวกใน 

ก.ข. กับพวกนอก ก.ข. และวรรณยุกต 4 รูป คือ การ

สอนจะเริ่มจากการเขียน ก-ฮ และแจกลูกตั้งแต ก กา 

ถึง แมเกย สืบมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจึงมี

แบบเรียนประถม ก กา สุบินทกุมาร ประถม-มาลา 

ประถมจินดามณี เลม 1 และประถม-จินดามณี เลม 2 

รวมถึงแบบเรียนชั้นสูง เชน เสือโค อนิรุท สมุทรโฆษ 

สังขทอง ฯลฯ  ในป พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น

ในพระบรมมหาราชวังและโปรดใหพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอย อาจารยางกูร) ซึ่งเปนอาจารยใหญ

ขณะนั้น เรียบเรียงตําราขึ้นชุดหนึ่ง ไดแก มูลบทบรรพ

กิจ วาหนิตนิกร อักษร-ประโยค สังโยคพิธาน ไวยพจน

พิจารณและพิศาลการันต แบบเรียนชุดนี้มีอิทธิพลตอ

การเรียนการสอนภาษาไทยเรื่อยมาจนในป 2431 ไดมี

การขยายโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรทั่วไป แบบเรียน

ชุดมูลบทบรรพกิจ ซึ่งตองใชเวลาเรียนถึง 3 ป ไม

สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป เพราะเด็กๆ 

ตองออกไปชวยพอแมทํานา สมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงไดทรงประพันธ

หนังสือแบบเรียนเร็วขึ้นแทนชุดมูลบทบรรพกิจในป 

พ.ศ. 2431 แบบเรียนเร็วดังกลาวมี 3 เลม เริ่มสอน

ตั้งแต พยัญชนะ สระ การอานคํางายๆ จนกระทั่งเปน

ประโยค สวนเลม 2 และ 3 เปนการสอนอานเขียนคํา

และหลักการใชคํา 7 ชนิด สวนแบบเรียนอีกชุดหนึ่งเปน

ขอ ง กร ม ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  คื อ  อั ก ข ร วิ ธี  ว จี วิ ภ า ค

วากยสัมพันธ และฉันทลักษณ เริ่มสอนจาก พยัญชนะ

วรรณยุกต คํา ประโยคจนถึงการแตงคําประพันธ 

ดังนั้น แนวคิดการเรียนการสอน อานเขียนภาษาไทย

เบื้องตนดังกลาวเปนการสอนที่เริ่มจาก 

  1) พยัญชนะ เลาบนจนขึ้นใจ จําแมนทาย 

ตัวได 

  2) แจกลูก เปนการสอนตามเอกัตภาพควบคู

ไปกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
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        กรรณิการ พวงเกษม (2535, หนา 69-71) ได

เสนอแนะวาการสอนอานแกเด็กเริ่มเรียน ควรเริ่มจาก

รูปและพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด สอดคลอง

กับทัศนีย ศุภเมธี (2537, หนา 96) ซึ่งเรียกวิธีนี้วา  

การสอนอานแบบแจกลูก (Spelling Approach) 

นอกจากนั้น กาญจนา นาคสกุล (2557, คํานํา)  

ยังกลาวอีกวา ระบบการเขียนหนังสือไทยเปนระบบ

ตัวอักษรแทนเสียงที่ใชพยัญชนะสระและวรรณยุกต 

ประสมกันเขาเปนพยางคและคําในการสอนอานเขียน

ภาษาไทยเบื้องตน จําเปนตองใหนักเรียนเขาใจลักษณะ

ตางๆ ของอักขรวิธีไทยตามลําดับ ความยากงาย                                               

 กรมวิชาการ (2544, หนา 134-137) ไดให

ขอเสนอแนะการสอนแบบแจกลูกไววา การสอนแจก

ลูกสะกดคําเปนเรื่องจําเปนมากสําหรับผูเริ่มเรียน หาก

ครูไมไดสอนแจกลูกสะกดคําแกนักเรียนในระยะเริ่ม

เรียนการอาน นักเรียนจะขาดหลักเกณฑการประสมคํา 

ทําใหเมื่ออานหนังสือมากขึ้นจะสับสน อานหนังสือ 

ไมออก เขียนหนังสือผิด ซึ่งเปนปญหามากของเด็ก

นักเรียนไทยในปจจุบัน ผลจากการอานไมออก เขียน

ไมได ยอมสงผลกระทบตอการเรียนวิชาอื่นๆ ดวย 

เพราะการอานเปนเครื่องมือสําคัญของการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การสอนอานแจกลูก ครูควรเริ่มเมื่อ

นักเรียนอานเปนคําไปไดสักระยะหนึ่งแลว ซึ่งในระยะ

เริ่มแรกนี้อาจอยูในชวงปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษา  

 เด็กเรียนการอานโดยการจํารูปคําที่ เปนคํา

พื้นฐาน กลาวคือ เปนคําที่ใชในชีวิตประจําวันและเปน

คําใกลตัวเด็ก แตเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน

คําที่ตองเรียนเพิ่มจํานวนมากขึ้น นักเรียนไมสามารถ

จํารูปคําไดทั้งหมด การอานแบบแจกลูกคําสะกดคําจะ

ชวยใหนักเรียนประสมคําอานและสามารถอานหนังสือ

ไดดวยตนเอง การสอนอานแจกลูกสะกดคําควรสอน

ในชวงที่นักเรียนยังอานหนังสือไมแตกฉานประมาณ

ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 แตไมไดตายตัววาจะตอง

ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หากนักเรียนอานไดแลว  

การแจกลูกสะกดคําก็ไมจําเปนอีกตอไป ครูจึงควร

สังเกตการอานของนักเรียนดวยวาควรสอนแจกลูก

สะกดคํามากนอยเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามสามารถใน

การอานของนักเรียนแตละคนเปนประการสําคัญ                          

 การจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อแกปญหา

การอานออก เขียนได 

        จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ของนักวิชาการ เชน 1) อัจฉรา รัตนสุวรรณ (2557)  

2) ศิวกานท ปทุมสูติ (2552) 3) ศิริลักษณ ชมพูคํา 

(2559) 4) อีริค เจนเซน (2000, pp. 33-38 อางใน 

เสาวลักษณ รัตนวิชช (2551) 6) สํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มปป.) 7) กลุมนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.33 

(2558) 8) ปตินันธ สุทธิสาร (มปป. อางในกระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2559) 9) สุมน อมรวิวัฒน และคนอื่นๆ 

(2534, หนา 174-177) 10) กรรณิการ พวงเกษ (2535, 

หนา 69-71) 11) กรมวิชาการ (2544, หนา 134-137) 

ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู

เพื่อแกปญหาการอานออก เขียนได ไดแก 1) อานเขียน

พยัญชนะใหถูกตอง 2) การแจกลูก 3) การสะกดคํา  

4) ฝกอาน ฝกเขียน และ 5) คัดลายมอื 

บทสรุป 

 การ เรี ยนรู เ ปนก ระบวนการที่ บุ คคลเกิ ด 

การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนข างถาวร 

อั น เนื่ อ งมาจ ากปร ะสบก าร ณห รื อก า ร ฝ กหั ด  

ดังนั้น กระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานออก

เขียนไดของผูเรียนมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจาก 

เปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรูตามนโยบายเรงดวน

ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการแกปญหาเรื้อรัง

ของระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนระดับชั้นเรียนที่ เปน

พื้นฐานของการเรียนรู นั่นคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  1 ดังนั้น ครูตองมีแนวทางในการจัดกระบวน 

การ เ รี ยนรู เพื่ อ แกปญหาการอ านออกเขี ยนได 

ของนักเรียนดวยขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู  

ไดแก 1) อานเขียนพยัญชนะใหถูกตอง 2) การแจกลูก 

3) การสะกดคํา 4) ฝกอาน ฝกเขียน และ 5) คัด
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การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม 

Behavior management of children with special needs in Inclusive classroom 
 

โสรัจจะ  มีทรัพยมั่น1  และ ชนิดา มิตรานันท2 

บทคัดยอ 

 การจัดการพฤติกรรม คอื การประยุกตใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรมหลายรูปแบบที่พิสูจนแลวจากการวิจัย

ทดลองมาใชในการสอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการพฤติกรรม มี 3 รูปแบบหลัก คือ จัดการพฤติกรรม 

เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค จัดการพฤติกรรมเพื่อลดหรือยุติพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จัดการพฤติกรรม 

เพื่อสรางพฤติกรรมใหมที่พึงประสงค โดยพฤติกรรมที่เปนปญหาจะพิจารณาจากความถี่ ระยะเวลาและความรุนแรง

ของพฤติกรรม โดยเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวมมีพฤติกรรมที่เปนปญหาใน 3 ดาน คือ 1) นิสัยการทํางาน 

2) ดานทักษะการแกปญหา และ 3) ดานการสรางสัมพันธกับเพื่อนและคนอ่ืน ทั้งนี้การปรับพฤติกรรมเด็กทุกครั้ง ครู

จะตองอธิบายถึงเหตุผลที่เด็กจะถูกปรับพฤติกรรมและควรขอความรวมมือครูผูสอนทานอื่นที่เกี่ยวของกับเด็ก 

ทุกทานรวมมือกันปรับพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปองกันไมใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในวิชาอื่นๆ 

และเกิดผลถาวรในพฤติกรรมที่ไดรับการปรับแลวตอไป        

คําสําคัญ:  การจัดการพฤติกรรม, การปรับพฤติกรรม, เด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 

ABSTRACT 

 Behavior management is the application of the variety behavioral management techniques that have 

been approved by experimental researches in teaching and behavioral modification. There are three main types 

of behavior management which are to increase desirable behavior, to reduce or stop un desirable behavior, and 

to create new desirable behavior. Problematic behavior is determined by its frequency, duration, and severity of 

the behavior. The main behavior problems of the children with special needs in the inclusive classroom includes 

1) work habits, 2) problem solving skills, and 3) relationship with friend and others. In order to modify children’s 

behaviors, teachers must explain the reasons of behavior modification and cooperate with other teachers who 

are involved as for preventing the unwanted expression of behavior on other classrooms and the desirable 

behaviors would become permanent affection from the behavior modification. 

Keywords: Behavior management, behavior modification, children with special needs 
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บทนํา 

 เด็กที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับการจัดการ

เรียนรวมซึ่งเปนการจัดใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเรียน

ดวยกัน เคียงคูกันไปตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน  

ทั้ง ในชั้น เรียน นอกชั้น เรียน ไมวาเด็กคนนั้นจะมี 

ความตองการพิเศษหรือไมก็ตาม (ผดุง อารยะวิญู 

และวาสนา เลิศศิลป, 2550) สอดคลองกับคําที่วา 

“การศึกษาเพื่อทุกคน” (Education for All) นักเรียนได

เรียนรูไปดวยกัน และไดเรียนรูการอยูรวมกัน (Kliewer 

Chris, 2007)  ปฏิบัติ เหมือนทุกคนเปนเด็กปกติ  

แตสิ่งที่มักจะกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนไม

สามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่น เนื่องจากเด็กที่มี

ความตองการพิเศษมีหลายรูปแบบในชั้นเรียน อีกทั้ง

นอกจากปญหาความบกพรองเฉพาะดานแลว ปญหา 

ที่สําคัญของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม 

ดานพฤติกรรมเปนอีกสิ่ งหนึ่ งที่ครู ตองมีความรู 

ความเขาใจเพื่อใหสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่ 

เปนปญหาดังกลาว  

 พฤติกรรม คือ การตอบสนองตอสิ่งเราที่เรา 

ไมสามารถควบคุมไดและการตอบสนองตอสาเหตุ  

โดยมีเงื่อนไขการเกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู พฤติกรรมชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ขึ้นอยูกับผลของการทําพฤติกรรม ทําแลวไดสิ่งที่เปน

รางวัลหรือรูสึกพอใจที่ไดทํา สวนใหญก็จะทํามากขึ้น 

แตหากทําแลวไดรับการลงโทษหรือรูสึกไมพอใจก็จะ

ทําพฤติกรรมนั้นๆ ลดลง (จันทนี มุงเขตกลาง, 2552)  

การจัดการพฤติกรรมหรือการปรับพฤติกรรมเปน 

วิธีการที่ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบมี

เปาหมายเพื่อใหเด็กเรียนรูที่จะควบคุมตนเองไดมากขึ้น 

เรียนรูที่จะเขาใจและยอมรับผลการกระทําของตนเอง 

รวมทั้ ง ใหรับผิดชอบตัวเองและพึ่ งพาคนอื่นตาม

ความจําเปนไดอยางเหมาะสม 

 ปจจุบันขอมูล ปการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2560 มีจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 9 

ประเภท ที่ เรียนรวมในโรงเรียนปกติทั่ วไปสังกัด 

เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด จํานวน 390,247 คน โดยมี

เด็กที่มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ  

มีจํานวนมากเปนอันดับ 4 รวมทั้งสิ้นจํานวน 6,123 คน 

แยกเปนชาย 5,179 คน หญิง 944 คน (สํานักบริหาร 

งานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) และสังกัดกรุงเทพมหานคร  

มีจํานวนเด็กที่มีความตองการพิ เศษ 9 ประเภท  

ที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติทั่วไป จํานวน 3,782 คน 

โดยมีเด็กที่มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ 

มีจํานวนมากเปนอันดับ 4 เชนกัน รวมทั้ งสิ้ น 

จํานวน 315 คน แยกเปนชาย 270 คน หญิง 45 คน 

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร, 2560) ซึ่งจะเห็นไดวาเด็กกลุมนี้มี

จํานวนมากอยูใน 4 อันดับแรก ที่ควรไดรับการสงเสริม

และพัฒนาเปนการเร งดวนและไมควรมองขาม 

เพราะการไดเรียนรูการอยูรวมกันเปนเปาหมายสําคัญ

ของชั้นเรียนรวม แตถาเด็กยังไมสามารถควบคุมตนเอง 

ประพฤติปฏิบัติตนที่จะอยูรวมกับผูอื่นไมไดจะกอให 

เกิดปญหามากมายตามมา เชน ตั้งแตชั้นระดับอนุบาล

ไปจนถึ งระดับชั้ นมัธยมศึกษาในระดับชั้ นเด็ กเล็ก  ๆ 

อาจพบปญหาเกี่ยวกับ การกิน การนอน ไมเชื่อฟง    

เจาอารมณ อยูไมนิ่ง  ไมมีสมาธิ  พูดไมชัด ไมพูด  

เปนตน ในระดับชั้นประถมศึกษา ไดแก พฤติกรรม

กาวราว ไมปฏิบัติตามกติกา ซึมเศรา วิตกกังวล 

เครียด กอกวน พูดปด ไมสนใจเรียน ไมชอบเรียน ใน

ร ะ ดั บ 

ชั้นมัธยมศึกษาจะมีปญหาทางอารมณ พฤติกรรม

ตอตานและผิดกฎระเบียบเพิ่มขึ้นจากปญหาพฤติกรรม

ในระดับประถมศึกษา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) 

 ซึ่งในที่นี้ขอนําเสนอการประยุกต ใช เทคนิค 

การจัดการพฤติกรรมหลายรูปแบบที่พิสูจนแลว 

จากการวิจัยทดลองมาใชในการสอนและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม 

โดยสามารถเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค ลดพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงค และสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค  

เพื่อชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถอยูรวม

กับเพื่อนไดอยางราบรื่นในชั้นเรียนรวม 
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ความหมายและความสําคัญของการจัดการ

พฤติกรรมหรือการปรับพฤติกรรม 

 การปรับพฤติกรรมเปนการนําเอาหลักการ 

แหงพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกตใช

เ พื่ อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ  

โดยหลักการแหงพฤติกรรมเปนหลักการที่ครอบคลุม

ทั้ งแนวคิดของทฤษฎีการ เรียนรูการวางเงื่อนไข 

และแนวคิดจิตวิทยาตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของมนุษยเขามาประยุกตใชได (Kalish, 1981 อางถึงใน  

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2556) 

ลักษณะของพฤติกรรมที่เปนปญหา 

 พฤติกรรมที่ครูสังเกตเห็นไดงาย และรูสึกวา

เปนปญหามากกวาพฤติกรรมอื่นๆ คือ ลักษณะทาง

อารมณรุนแรง พฤติกรรมกอกวน อยูไมนิ่ง พฤติกรรม

หลายอยางที่มอง เห็น ไมชั ด เจน ตอง ใช เ วลาใน 

การสังเกตอาจจะเปนพฤติกรรมที่ เปนปญหา เชน  

เด็กเงียบเฉย แยกตัว เก็บกดอารมณ พฤติกรรมใด 

เปนปญหาหรือไมจะพิจารณาจากความถี่ ระยะเวลา 

ความรุนแรงของพฤติกรรม และวุฒิภาวะตามวัยของ

เด็กเกิดผลเสียตอตัวเด็กเอง ตอรางกายและสุขภาพ 

ไมไดพัฒนาทักษะการเรียนรูที่จําเปน เปนผลเสียตอ

การอยูรวมกันกับเพื่อน และเปนผลเสียตอกระบวนการ

เรียนการสอนโดยรวม 

 เด็กที่มีความตองการพิ เศษในชั้น เรียนรวม  

ไดแก  เด็กที่มีความบกพรองทางใดทางหนึ่ง  เชน  

ความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู 

บกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ หรือบกพรองดาน

อื่นๆ โรงเรียนปกติทั่วไปในชั้นเรียนหนึ่งๆ จะมีเด็ก 

ที่ มี ค ว ามต อ งก าร พิ เ ศษ เพีย งหนึ่ ง ห รื อสองคน  

และมักจะมีความบกพรองดานเดียวแตอาจมีระดับ

ความบกพรองแตกตางกันไมวาจะมีความบกพรอง

ประเภทใด เด็กที่มีความตองการพิเศษจะมีพฤติกรรม 

ที่เปนปญหารวมอยูใน 3 ดาน ตอไปนี้ คือ 

 1. นิสัยการทํางาน เด็กอาจมีพฤติกรรมเหลานี้

ไดแก การที่เด็กไมอยูในหองเรียน ไมอยูกับที่ ไมเชื่อฟง

ไมทํางานใหเสร็จตามที่ครูมอบหมายใหทํา ไมยอมทํา

หรือเตรียมสิ่งที่ครูบอกใหทําไมทํากิจกรรม ในกลุมไม

ยอมแกไขสิ่งที่ผิด ไมทําตามที่ครูบอกทันทีสิ่งเหลานี้ทํา

ใหครูตองเสียเวลาและรบกวนการเรียนของคนอื่นใน

หองเรียน 

 2. ดานทักษะการแกปญหา เด็กไมมีวิธีการ

ตอบสนองความตองการที่เหมาะสม เชน เวลาตองการ

สิ่งใดจะไมบอก ไมพูด หรือใชกิริยาวาจาที่ไมเปน          

ที่ยอมรับของคนอ่ืน ไมรูวิธีการทํางานใหเสร็จทันเวลา 

ไมรูวิธีการขอใหคนอื่นชวย ตองการใหคนอื่นทําให      

ไมยอมจัดการแกปญหาดวยตนเอง เปนตน 

 3. ดานการสรางความสัมพันธกับเพื่อนและ 

คนอ่ืนๆ ไดแก พฤติกรรมแยกตัว ไมเขากลุมไมรูวิธีการ

เลนกับเพื่อน ไมรูวิธีการแบงปน ไมรูวิธีการพูดเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น ไมรูวิธีการที่จะทําให 

เพื่อนสนใจหรือยอมรับหรือวิธีการที่จะใหคนอื่นรักจะ

แสดงออกเปนการเรียกรองความสนใจโดยวิธีการที่ไม

เหมาะสม หรือแสดงอารมณตอบโตที่ไมสมเหตุสมผล 

 พฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กในชั้นเรียนรวม

หรือในชั้นเรียนพิเศษ เกิดจากสาเหตุรวม 3 ประการ 

คือ เด็กไมไดรับการสอนการฝกทักษะที่ใชในการอยู

รวมกับเพื่อนกับคนอื่น หรือทักษะการแกปญหา 

มาก อน  เด็ ก เรี ยนรู ที่ จะก ระทํ า เ ช นนั้ น มาก อน 

พฤติกรรมบางอยางของเด็กไดรับการเสริมแรงหรือไม

ไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม พฤติกรรมบางอยางเปน

ผลมาจากความกดดันจากสภาพแวดลอมในครอบครัว 

การอบรมเลี้ยงดู สาเหตุจากโรงเรียน ไดแก การจัด

หลักสูตรการสอน เด็กไมสามารถทํากิจกรรมการเรียน

ตามหลักสูตรที่ ใ ชกั บเด็กปกติทั่ ว ไปไดครบถ วน 

(สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2558; สมเกตุ 

อุทธโยธา, 2560) 

 พฤติกรรมที่ เปนปญหาในชั้นเรียนสวนใหญ  

ครูสามารถแกไขไดดวยตนเองหรือดวยความรวมมือ

จากบุคคลที่เกี่ยวของในโรงเรียนและครอบครัวของเด็ก 

นอกจากในกรณีที่มีความรุนแรงมาก ครูตองประสาน

สงตอไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อชวยเหลือเด็กเปนราย

กรณี 
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แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ 

พฤติกรรม 

 พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลเกิดขึ้นจากการ

เรียนรู  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีเจตนาให

ผูเรียนมีพฤติกรรมใหมหรือลดพฤติกรรมลงเปนการทํา

ใหเกิดการเรียนรู การเกิดพฤติกรรมใหมขึน้มาและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช เทคนิควิธีการเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ

เรียนรูหลายทฤษฎี เชน 

 1. แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูจากเงื่อนไข 

เปนแนวคิดจากกลุมพฤติกรรมนิยม ซึ่งใหความสําคัญ 

กับอิทธิพลของสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมในการกําหนด

พฤติกรรมการเรียนรูของคน โดยการเรียนรูจาก 

เงื่อนไข มี 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขที่เนนการใหสิ่งเรา 

เพื่อกระตุนการตอบสนองใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู

ขึ้น เรียกวา เงื่อนไขสิ่ ง เรา และเงื่อนไขที่ เนนใหผู 

เรียนกระทําตามเงื่อนไขนั้นเรียกวาเงื่อนไขการกระทํา 

เงื่อนไขสิ่ งเร า เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากทฤษฎี 

การวางเงื่อนไข Ivan P. Pavlov (1849-1936) การจัด

เงื่อนไขสิ่งเรา คือ การจัดสิ่งเราที่คาดวาผู เรียนจะ 

มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีใหเขาคูกับสิ่งเราที่ตองการ 

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรู

ตามที่ผูสอนตองการ เชน เด็กที่กลัวตุกตาสุนัขที่มี 

ขนปุกปุย ไมกลาเขาใกล ผูสอนก็จะเลือกของเลนที่ 

เด็กชอบไปเขาคูกับตุกตาสุนัข เชน เอาลูกบอลสีสวยๆ 

ไปใหตุกตาสุนัขเลน โดยจับตุกตาสุนัขเตะลูกบอล 

อยางสนุกสนานใหเด็กดู และใหเด็กลองเลนดวยเด็ก 

จะชอบใจมีผลใหการกลัวตุกตาสุนัขลดลง สวนเงื่อนไข

การกระทํา เปนแนวคิดจากทฤษฎีการวางเงื่อนไข 

ของ B.F Skinner (1904-1990) เปนการทําใหผูเรียน

เรียนรูวาถาทําหรือไมทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดหรือไม

ไดรับผลอะไร จากแนวคิดที่วาถาคนเรารูวาทําสิ่งนั้น

แลวไดผลเปนที่พอใจก็จะทําตอไป และถาทําแลวไม 

บังเกิดผลที่พอใจหรือไดผลที่ไมพอใจก็จะไมทําอีก  

เปนการเรียนรูจากเงื่อนไข เงื่อนไขที่จัดใหเด็กเกิด 

การเรียนรูควรจะเปนเงื่อนไขทางบวก คือ ทําแลวไดรับ

ความพอใจแนวคิดจากทฤษฎีนี้ คือ การใชหลักการ

เสริมแรงและการลงโทษใหมปีระสิทธิภาพ 

 2. แนวคิดจากกลุมปญญานิยม เปนกลุม 

ที่ใหความสําคัญกลับองคประกอบจากตัวผูเรียนที่มี 

ผลตอการเรียนรู เปนแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู 

ทางปญญาสังคมของ Albert Bandura (1925) แนวคิด

นี้ใหความสําคัญตอปจจัยจากตัวบุคคล ที่มีผลตอ 

การเรียนรูนอกเหนือจากปจจัยจากสิ่งแวดลอม ปจจัย

สวนบุคคล ไดแก ลักษณะทางรางกาย สติปญญา 

อาร มณ  ความคิ ด  เหล านี้ มีอิ ทธิ พลร วมกั นกั บ 

สิ่ ง แวดลอมในการ เ รี ยนรู ของแต ละบุคคลและ 

อธิบายวาทั้งสิ่งแวดลอม ตัวบุคคลและพฤติกรรมนี้  

จะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันดวย กลาวคอื ความคิดความ

เขาใจ ความรูสึกของบุคคล เปนผลมาจากการรับรู 

และการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และความคิด

ความรูสึ กของบุคคลก็มีผลตอการ เปลี่ ยนแปลง 

ในสิ่งแวดลอมดวย ทฤษฎีปญญาสังคมใหความสําคัญ

กับตัวแบบในการเรียนรู  เชื่อวาจากการที่คนเรา 

มีประสบการณจากการรั บรู พฤติกรรมของคน 

ที่เกี่ยวของและจากสื่อตางๆ ทําใหมีความคิดความ

เขาใจเกิดการเรียนรูเปนพฤติกรรมใหม หรือทําให

กระทําพฤติกรรมที่มีอยูเดิมเพิ่มมากขึ้น และยังทําให

การกระทําบางอยางยุติลงได และแตละคนมีความ 

สามารถในการควบคุมการกระทําของตัวเอง รูวา

ตัวเองตองการอะไรและจะตองทําอยางไร คนแตละ 

คนจะรับรูความสามารถของตั ว เองคาดหวั งว า 

ตัวเองจะทําสิ่งใดไดหรือไมไดในแตละสถานการณ 

แนวคิดจากทฤษฎีปญญาสังคมนี้ ชวยใหครูจัดการ

พฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดวยความเขาใจวาพฤติกรรม

ที่ เกิดขึ้น เปนผลรวมระหวางคุณสมบัติเฉพาะตัว 

ของเด็กกับอทิธิพลจากสภาพแวดลอม ซึ่งรวมทั้งตัวครู

ดวย และการกระทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

จะตองทําใหเด็กรับรูสิ่งแวดลอม รับรูความสามารถ

ของตัวเองที่ถูกตองฝกใหเด็กคิดเกี่ยวกับการกระทํา

ของตัวเอง ควบคุมการกระทําตัวเองและใหเด็กมี 

ตั วแบบที่ ดี ในก าร เ รี ยนรู เพื่ อ ให เกิ ดพฤติ กรร ม 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

36 



 

 

ที่พึงประสงค (ยุวนา ไขวพันธ , 2555; สมโภชน  

เอี่ยมสุภาษิต. 2556) 

การจัดการพฤติกรรม (Behavior 

 Management) 
 การจัดการพฤติกรรม คือ การประยุกตใช

เทคนิคการจัดการพฤติกรรมหลายรูปแบบที่พิสูจนแลว

จากการวิจัยทดลองมาใชในการสอน และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การจัดการพฤติกรรม มี 3 รูปแบบหลัก คือ 

 1. จัดการพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ 

พึงประสงค เปนวิธีการกระตุนใหเด็กแสดงออก  

หรือการกระทําพฤติกรรมนั้นๆ ใหมากขึ้น โดยการ

เสริมแรงในทางบวก 

 2. จัดการพฤติกรรมเพื่อลดหรือยุติพฤติกรรม 

ที่ไมพึงประสงค เปนวิธีการลดหรือยุติพฤติกรรม 

นั้นๆ ทันทีโดยใชวิธีการถอดถอนรางวัล (Removal of 

Rewards) เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ออกมา 

 3. จัดการพฤติกรรมเพื่อสรางพฤติกรรมใหม 

ที่พึงประสงค  เปนวิธีการชวยเหลือใหเด็กเกิด 

การเรียนรูไดงายและสามารถทําไดจนเกิดพฤติกรรม 

ที่เปนเปาหมายไดสําเร็จ (จันทนี มุงเขตกลาง, 2552; 

สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) 

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการ

พิเศษโดยการจัดการชั้นเรียนปกติ 

 กอนการจัดการพฤติกรรมของเด็กเปนราย 

บุคคล สิ่งที่แรกที่ครูตองคํานึงถึง คือ สาเหตุเบื้องตน 

จากตัวครู และกระบวนการเรียนการสอน ในชั้นเรียน 

พฤติกรรมที่รบกวนชั้น เรียนจํานวนมาก สามารถ 

ลดลงไดจากการที่จัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

โดยมีองคประกอบและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้ 

 สภาพแวดลอมในหองเรียน ไดแก  จัดพื้นที่

สําหรับใชสอนเด็กในหองเรียน โดยมีพื้นที่ ให เด็ก 

ได เ รียนกลุ มใหญ  รายกลุ มยอย และรายบุคคล  

เด็กสามารถทํากิจกรรมอยางอิสระ พื้นที่สําหรับ 

ครู เดิน และบริเวณสําหรับวางเครื่องมือในการทํา

กิจกรรม รวมทั้งการจัดที่นั่งและการใชพื้นที่ในหอง

จะตองใหครูมองเห็นเด็กไดทุกจุด 

 ถามี เด็กที่ มีความตองการพิ เศษเรียนรวม 

อยูดวย อาจจะใหเด็กนั่งในกลุมเพื่อที่จะชวยเหลือ 

ไดหรือเปนแบบอยางที่ดีได  ใหเด็กไดมีที่นั่งที่จะมี 

สวนรวมในกิจกรรมเหมือนๆ คนอื่น และถาเด็กมี

พฤติกรรมที่ เปนปญหา เด็กควรมีที่นั่งอยู ใกลครู  

เพื่อจะไดดูแลหรือกระตุนใหทํางาน หรือเสริมแรงใน

เวลาที่ เขาทําดีไดทันที ครูสามารถจัดปรับเปลี่ยน 

ที่นั่งในหองเรียนไดสัมพันธกับเปาหมายของกิจกรรม

การเรียนการสอนแตละครั้ง 

 เนื้อหาหลักสูตรที่ ใชสอน เปนสิ่ งสําคัญใน 

การปองกันปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในหองเรียน 

เนื้อหาจะตองเปนลําดับขั้นตอนที่ เด็กทําไดทีละขั้น 

โดยมีขอผิดพลาดนอยที่สุด และถาเปนไปไดควรใหเด็ก

ผานตามระดับความสามารถของเขา 

 กิ จกร รมการ เ รี ยนการ สอน เป นสิ่ งที่ ค รู 

ตองเตรียม เพื่อใหเด็กสนใจและใชเวลาเรียนรูไดเต็มที่  

โดยมีเวลาวางระหวางกิจกรรมไมมากจนเด็กเกิด

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคขึ้น เนนใหเด็กมีสวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใสใจติดตามการ

ทํางานเด็กเพื่อใหการแนะนํา หรือชมเชยเด็กที่ทําได 

รวมทั้งปองกันพฤติกรรมที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นเองใน

เวลาเดียวกัน 

 กฎกติกาของหอง เปนแนวทางใหเด็กแสดง

พฤติกรรมที่ควรทํา หรือพฤติกรรมที่เด็กตองปฏิบัติ 

เด็กควรรูตั้งแตเริ่มเรียนในแตละวัน กฎของหองเรียน

จะมีไมมาก ประมาณ 3-4 ขอ ตองเขียนในระดับที่เด็ก

ทุกคนเขาใจ ทําไดระบุใหชัดเจน เขียนในเชิงบวก  

เชน เขียนวา “พูดจาสุภาพ ชวยเหลือคนอื่น ยกมือ 

กอนพูด ไมหยิบของของเพื่อน”กฎของหองจะตอง

อธิบายยกตัวอยางใหเด็กเขาใจชัดเจน และบอกเงื่อนไข

ในการปฏิบัติวา การทําตามกฎจะไดรับผลอยางไร  

การไมทําตามกฎจะไดรับผลอยางไร เชน ถาปฏิบัติตาม

กฎจะไดรับคําชม ความชื่นชม รางวัล สิทธิพิ เศษ  

ไดคํากิจกรรมที่ชอบ การไมปฏิบัติตามกฎจะใชวิธีการ
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เชิงปฏเิสธ เชน ไมพูดดวย ไมใสใจ ดุ เตือน ตัดรางวัล 

ตัดสิทธิ ถูกริบของ หรือยายจากที่ที่เด็กพอใจ เปนตน 

 ในการใหเด็กปฏิบัติตามกฎนั้น ครูตองแนใจ 

วาเด็กรูผลดีผลเสียของการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม 

กฎอยางครบถวนแลว ครูอาจตองเนนย้ําในเวลาที่

เหมาะสม เพื่อชวยปองกันการโตแยงวาครูไมยุติธรรม 

เมื่อเกิดกรณีทําผิดแลวไดรับผลตามกฎ 

 เปาหมายของการใชกฎ คือ การใหเด็กเรียนรู 

ที่จะเข าใจและยอมรับผลการกระทํ าของตัวเอง

นอกเหนือจากการปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมและมีวินัย

ทางสังคม 

 ในกรณีที่ มี เด็ กที่ มีความตองการพิ เศษใน 

ชั้นเรียน ครูอาจตองอธิบายเพิ่มเติม ยกตัวอยางกรณีที่

ตองปฏิบัติและไมปฏิบัติสัก 2-3 ตัวอยาง ใหเด็กดวย 

และอาจตองสอนทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตาม

กฎของหอง เชน การใหเพื่อนชวย การเขากลุม เปนตน 

 จุดเนนในกรณีนี้ครูตองเสริมแรงพฤติกรรมหรือ

ลงโทษ “พฤติกรรม” ไมใชเสริมแรงเด็กหรือลงโทษ 

“เด็ก” เชน ครูจะพูดวา “หนูนั่งเรียบรอย ครูชอบมาก” 

หรือพูดวา “ฉีกกระดาษไมดีเลยครูไมชอบ” จะไมพูดวา 

“นี่เธอแยมาก ฉีกกระดาษทําไม” ประโยคหลังเปนการ

แสดงความรูสึก เชิงลบตอตัวเด็กไมชอบเด็ก แต

ประโยคแรกแสดงถึงครูไมชอบ “พฤติกรรม” ซึ่งจะมี

ผลตางกัน การเนนที่ตัวเด็กไมใชเจตนาที่จะแกไข

พฤติกรรม 

 การใชกฎกติกาของหองสม่ําเสมอ เปนการฝก

ใหเด็กควบคุมตัวเอง โดยการที่ครูใหกฎทุกครั้งกับ 

เด็กเสมอกันทุกคน และใชอยางสม่ําเสมอไมละเลย 

หรือเขมงวดกับเด็กบางคนที่เคยทําผิดมากกวาเด็ก 

ที่มีพฤติกรรมดีมากอน ไมเปลี่ยนแปลงตามอารมณ

ของครู และครูทุกคนจะตองใชกฎนี้ เหมือนกัน (OK 

NationBlog, 2557; สมเกตุ อุทธโยธา. 2560) 

 จะเห็นไดวา การจัดการชั้นเรียน โดยวิธีการ 

ที่กลาวมานี้ สามารถลดพฤติกรรมที่เปนปญหาหลาย

ปร ะการ ลง  และสามาร ถป อ งกันพฤติก ร ร มที่ 

เปนปญหาจํานวนมากที่มักจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ 

ครูอาจควบคุมไมได  การจัดการชั้นเรียนเปนสิ่งที่ 

ครู ทํ าควบคู ไ ปกั บกร ะบวนการ เ รี ยนการ สอน

ตลอดเวลาในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนโดยครูทุกคนใน

โรงเรียนรวมมือกัน แตถาครูพบวา เด็กยังมีพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงคอยูอกี อาจจะลองใชรูปแบบการจัดการ

พฤติกรรมที่พิสูจนแลวจากการวิจัยมาใชสอนใน 3 

รูปแบบหลัก ดังตอไปนี้ 

  1. การจัดการพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม 

พฤติกรรม 

  จั ดก าร พ ฤติ ก ร ร ม เพื่ อ เพิ่ ม พฤติ ก ร ร ม 

หมายถึง การกระตุนใหเด็กแสดงออกหรือการกระทํา

พฤติกรรมนั้นๆ ใหมากขึ้นโดยการเสริมแรงในทางบวก 

ในที่นี้หมายถึงการให เสริมแรงหรือการใหรางวัล  

ซึ่งไดแก รางวัลภายนอกและรางวัลที่แทจริง 

  รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) คือ สิ่งที่

ไดรับจากบุคคลอื่น เชน คําชมเชย ของเลน ของที่

รับประทานได การโอบกอด 

  รางวัลที่แทจริง (Intrinsic Rewards) คือ สิ่งที่

เกิดขึ้นจากความรูสึกภายในที่บุคคลไดรับความพอใจ

สวนบุคคล เชน ความภูมิใจที่ทํางานสําเร็จไดดวย

ตนเอง ความสุข ความสบายใจที่สามารถทํางานไดดวย

ตนเอง การเห็นคุณคาของตนเอง 

  กฎการใหรางวัล คือ 1) การใหรางวัลอยาง

ทันที ทันใด หมายถึง การใหรางวัลเด็กทันทีที่เด็กแสดง 

หรือกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อเนนย้ําใหเด็ก

ไดกระทําพฤติกรรมนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2) การใหรางวัลดวย

ความจริงใจ ใหดวยความชื่นชม ทะนุถนอมและแสดง

ความยินดีกับพฤติกรรมที่เด็กไดแสดงออกมา เพื่อให

เด็กเกิดการเรียนรู พฤติกรรมที่ตนแสดงออกเปนที่

พอใจ แกครูและเด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง และ 

3) การใหรางวัลอยางสม่ําเสมอ เมื่อเริ่มตนสอน

พฤติกรรมที่พึงประสงคครั้งใหมทุกครั้งควรมีการให

รางวัลทุกๆ ครั้ง ที่เด็กแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการ 

เมื่อเด็กเกิดการเรียนรูแลวจึงคอยๆ ลดความถี่ของ 

การใหรางวัลลง 

  การใหรางวัลแกเด็กควรใหเพื่อเริ่มพฤติกรรม 

ที่พึงประสงคครั้งใหมหรือเริ่มสอนงานที่ยากและการให

รางวัลเด็กแตละครั้งควรเลือกใหรางวัลที่มีน้ําหนักมาก
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ที่สุด (Strongest Reward) เทาที่จะหาไดตัวอยาง

ประเภทการจัดการพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรม 

  แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) 

หมายถึง ขบวนการสงเสริมพฤติกรรมของบุคคล

เพื่อให บุคคลแสดงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบุคคล

แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคซ้ําอีก เมื่อไดรับความ

ชมเชยหรือรางวัล การใหแรงเสริมควรใหสม่ําเสมอ ใน

ตอนแรกเมื่อพฤติกรรมเริ่มคงที่แลว ควรลดแรงเสริม

ลงและใหแรงเสริมเปนครั้งคราวเทานั้น เมื่อพฤติกรรม

คงที่แลว 

  เบี้ยอรรถกร (Token Economy) เปนการสะสม

เหรียญหรือคะแนนเพื่อใหนักเรียนมีสิทธิ์ไดรับรางวัล

อยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทํากิจกรรมที่นักเรียนชอบ 

โดยควรกําหนดคะแนนหรือเหรียญเปนระดับตางๆ    

แตละระดับมีรางวัลที่แตกตางกัน การใหรางวัลควรจัด

ตามระดับความสําคัญของรางวัล และการใหคะแนน

ควรใหสําหรับพฤติกรรมที่เด็กสามารถทําได 

  การกอด (Holding) การกอดและการสัมผัส

เปนการชวยปลดปลอยความรูสึก ซึ่งกันและกันที่มีอยู

ในตัวระหวางผูกอดและผูถูกกอด ระหวางที่กอดนั้น

ตองมีการสบตาพรอมทั้ งถายทอดความรู สึกรั ก 

และหวงใยผานการกอด โดยเฉพาะเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ การกอดและการสัมผัสชวยเปนแรง

เสริมและรางวัลอยางดี ที่สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่

พึงประสงค (สุวรรณ มีทองคํา และคณะ. 2551; 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2556; สมเกตุ อุทธโยธา.  

2560) 

  สอด คล อ งกั บผ ล การ วิ จั ยขอ งสุ ช าด า  

กลางสอน (2558) ไดศึกษาผลของการเสริมแรงางบวก

ตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กสมาธิสั้น  

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกอกวนในชั้น

เรียนของเด็กสมาธิสั้น โดยใชการเสริมแรงทางบวก 

และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ของเด็กสมาธิสั้น กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

นักเรียนที่ไดรับการคัดกรองจากทางโรงเรียนวามีภาวะ

สมาธิสั้นเพศชาย จํานวน 4 คน และกําลังศึกษาอยูใน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด

นครราชสีมา ปการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบวา  

การเสริมแรงทางบวก โดยการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถ

กร และการเสริมแรงทางสังคม สามารถลดพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 4 คน

ได และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมกอกวนใน 

ชั้นเรียน ของนักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 4 คน แตละ

ระยะการทดลอง 4 ระยะ พบวา ในระยะที่ 2 B (1) และ

ระยะที่ 4 B (2) ซึ่งไดรับการเสริมแรงทางบวกมีความถี่

และคาเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ลดลงกวาระยะที่ 1 A (1) และระยะที่ 3 A (2) ซึ่งไมได

รับการเสริมแรงทางบวก 

 2. การจัดการพฤติกรรมเพื่อลด หรือยุติ 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 การจัดการพฤติกรรมเพื่อลด หรือยุติพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงค หมายถึง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคออกมา ครูหาวิธีการลดหรือยุติพฤติกรรม

นั้นๆ ทันทีโดยพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหเด็กแสดง

พฤติกรรมนั้นออกมา โดยใชวิธีการถอดถอนรางวัล 

(Removal of Reward) ตัวอยางประเภทการจัดการ

พฤติกรรมเพื่อลด หรือยุติพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

  แรงเสริมลบ (Negative Reinforcement) 

หมายถึง กระบวนการที่สงเสริมพฤติกรรมของบุคคล

เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคซ้ํ าอีก 

เด็ กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่ อตองการ

หลีกเลี่ยงสภาวะที่ไมพึงประสงค 

  การหยุดยั้ง (Extinction) เปนการงดใหรางวัล 

งดใหความสนใจตอพฤติกรรมของ เด็ก  ซึ่ ง เปน

พฤติกรรมที่ ไมพึ งประสงค  ครู ควร ใหแรงเสริ ม 

แกพฤติกรรมที่พึงประสงคควบคูกันไปดวย 

  การไมใหความสนใจ (Ignore) เปนการไมให

ความสนใจในพฤติกรรมของเด็กที่เรียกรองความสนใจ

ภายหลังจากที่ครูไดอธิบาย และทําขอตกลงกับเด็กถึง

พฤติกรรมที่เรียกรองความสนใจนั้นๆ แลวหากเด็กยัง

แสดงพฤติกรรมนั้นอีกครูจะไมใหความสนใจจนกวา

เด็กจะหยุดพฤติกรรมนั้นเสียกอน (สุวรรณ มีทองคํา 

และคณะ, 2551; สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต, 2556) 
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  สอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจกุล         

ศรีจําเริญ (2558) ไดศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคของเด็กออทิสติก โดยการสอนดวยบัตรพลัง

รวมกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) ศึกษาผลของการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของเด็กออทิสติกโดยการสอนดวยบัตรพลังรวมกับ 

การเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร และ 2) เปรียบเทียบผล

ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติกกอน

และหลังการสอนดวยบัตรพลังรวมกับการเสริมแรง

ดวยเบีย้อรรถกรกลุมตัวอยางเปนเด็กออทิสติกที่กําลัง

ศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่  2  

ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวา  

1) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติกหลังการ

สอนดวยบัตรพลังรวมกับการเสริมแรงด วยเบี้ ย 

อรรถกรลดลงมากกวาเกณฑที่ตั้งไว โดยเฉลี่ยเทากับ 

0.65 2) พฤติกรรมไมพึงประสงคของเด็กออทิสติก 

หลังการใชบัตรพลังรวมกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถ

กรลดลงกวากอนการทดลอง 

 3. การจัดการพฤติกรรมเพื่ อสร า ง

พฤติกรรมใหมที่พึงประสงค  

 การจัดการพฤติกรรม เพื่อสรางพฤติกรรมใหม

ที่พึงประสงค หมายถึง วิธีการชวยเหลือใหเด็กเกิด 

การเรียนรูไดงายและสามารถทําไดจนเกิดพฤติกรรม    

ที่เปนเปาหมายไดสําเร็จตัวอยางประเภทการจัดการ

พฤติกรรมเพื่อสรางพฤติกรรมใหมที่พึงประสงค  

 การชี้แนะ (Prompting) และการถอดถอน การ

ใช 2 วิธีนี้ ไปพรอมกันจึงจะไดผลดี การชี้แนะ คือ  

การชวยเหลือเด็กเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น  

พฤติกรรมที่ เลือกมาชี้แนะหรือชวยเด็กนั้น เราทํา

เพื่อให เพี ยงพอกับการที่ เด็กทําไดสําเร็จเทานั้ น  

และ เมื่ อ เ ด็ ก เ ริ่ มทํ าทั กษะหรื อพฤติ ก ร ร มนั้ น ๆ  

ที่เราตองการไดแลวคอยๆ ลดการชี้แนะหรือความ

ชวยเหลือลง 

 การปรับแตง (Shaping) วิธีการนี้เปนการคอย ๆ  

ปลูกฝงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นดวยการใช

หลักการเรียนรูการวางเงื่อนไข  โดยใหแรงเสริมกับ

พฤติกรรมที่คาดวาจะนําไปสูพฤติกรรมที่เราตองการ 

กําหนดเปาหมายแลวแบงขั้นตอนตั้งแตจุดเริ่มตน 

เปนขั้นยอยๆ จนกวาจะถึงขั้นสุดทาย คอยๆ ฝกไป  

ทีละขั้นไปเรื่อยๆ พรอมทั้งใหแรงเสริมกับพฤติกรรม  

ที่ทําไดเพิ่มขึ้นในแตละขั้น 

 การปรับแตงพฤติกรรมแบบลูกโซ(Chaining) 

เปนการฝกทักษะใหมที่ มี ขั้ นตอนหลายขั้ นตอน

ตอเนื่องกันใชการแบงงานนั้นออกเปนขั้นตอนยอยๆ ที่

ไมยากนัก โดยเริ่มที่ขั้นตอนสุดทายของสิ่งที่ตองการ

กอน เมื่อทําไดใหแรงเสริม แลวคอยๆ ยอนศรขึ้นไปที

ละขั้นจนถึงขั้นตอนแรก ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูขั้นตอน

เหลานั้นทั้งหมด 

 การเปนแบบอยาง (Modeling) วิธีการนี้เด็กจะ

เปนผู ใชทั กษะการสั ง เกต ซึ่ งการ เลียนแบบเปน 

การเรียนรูที่ตองอาศัยสิ่งสําคัญ 2 สิ่ง คือ การสังเกต 

และการทําเลียนแบบ โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึง 3 ขอ  

คือ 1) ความคลายคลึง เชน เพศ วัย ประสบการณ 

ที่คลายกัน 2) การไดรับการยอมรับ บุคคลที่เปน 

ที่นาทําตามอยาง สัง เกตวามักเปนผูที่มีชื่อเสียง  

3) ลักษณะพฤติกรรมที่ทํา เลียนแบบควรเปน

พฤติกรรมที่ ไมมี ความซับซอน  เพื่ อ ให เกิ ดการ

เลียนแบบไดงาย และรวดเร็ว (จันทนี มุงเขตกลาง, 

2552) 

 สอดคลองกับผลการวิจัยของ Steiner, Naomi J.;/ 

et al. (2012) ไดศึกษาเรื่องโยคะในโรงเรียนอันแบรน

สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมและ

อารมณ โดยผู วิจัยตรวจสอบความเปนไปไดและ

ศักยภาพสําหรับผลในเชิงบวกของโยคะในโรงเรียน 

อันแบรนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม

และอารมณ เด็กจํานวน 37 คน ดําเนินการฝกโยคะ

กลุมเล็ก ๆ (7-10 คน) สัปดาหละ 2 ครั้งเปนเวลา 3 

เดือน ครูพอแมและนักเรียนได เขารวมกิจกรรม 

อยางเปนระบบ ประเมินผลหลังการทดลองตรวจสอบ

พฤติกรรมและการเขารวมประชุม พบวา 80 % พอใจ

มากกับการฝกโยคะ เด็กที่มีความบกพรองทาง

พฤติกรรมและอารมณมีความสนใจที่ดีขึ้นในชั้นเรียน 
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ทักษะการปรับตัว และอาการซึมเศราลดลง นอกจากนี้

การฝกโยคะเปนกลุมเล็ก เปนการฝกที่เปนไปไดสําหรับ

เด็กที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ 

มีประสิทธิภาพเพื่อลดอาการตางๆ 

 จากขอมูลที่กลาวมา เมื่อมีการปรับพฤติกรรม

เด็กทุกครั้ง ครูควรอธิบายถึงเหตุผลที่เด็กถูกปรับ

พฤติกรรมและควรขอความรวมมือครูผูสอนทานอื่น      

ที่เกี่ยวของกับเด็กทุกทาน รวมมือกันปรับพฤติกรรม 

ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อปองกันไมให เด็กแสดง

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในวิชาอื่นๆ และเกิดผลถาวร            

ในพฤติกรรมที่ไดรับการปรับแลว 

การประเมินพฤติกรรม 

 การประเมินพฤติกรรม เปนการรวบรวมขอมูล

สารสนเทศที่จําเปน อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของเด็กในความรับผิดชอบ ใชคําถามหลักและแบบ

ตรวจสอบรายการสํ าหรั บทักษะทางสั งคมและ

พฤติกรรมการเรียนเพื่อเสริมสรางสิ่งที่ผูสอนควรรู 

มีการสังเกตเด็กในหองเรียนและบันทึกสิ่งที่พบเห็น

อยางเปนระบบ โดยการประเมินตองสืบคนในเรื่อง

ตอไปนี้ 

 1. พฤติกรรมเฉพาะซึ่งเปนสาเหตุของปญหา 

 2. ในสถานการณ บุคคล เวลา ที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 3. เหตุการณ สถานการณ กอนเกิดพฤติกรรมที่

เปนปญหา 

 4. เหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้น หลังเกิด

พฤติกรรมที่เปนปญหา 

 5. ทักษะที่นักเรียนแสดงออกและทักษะอื่นๆ  

 6. เจตคติของผูเรียนที่มีตอพฤติกรรม 

 7. เจตคติที่ผูเรียนมีตอตนเอง 

 8. เจตคติที่ผูอื่นมีตอผูเรียน 

 การประเมินพฤติกรรมที่ดี  นา เชื่อถือและ

สามารถนําไปใชไดจริง ตองอยูบนรากฐานของวิธีการ

และเครื่องมือการเก็บขอมูลที่เที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ 

และครอบคลุมทั้งบุคคล สถานที่ สถานการณตางๆ 

ของผูเรียน และดําเนินการ โดยผูที่มีความรู  ความ

ชํานาญการ หรือผูที่ผานการอบรมในการประเมิน

พฤติกรรมในระดับหนึ่งๆ (การศึกษาพิเศษ บ็อคเกอร, 

2555; สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558) 

บทสรุป 

 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในชั้นเรียนรวมจะประสบความสําเร็จไดจาก

เทคนิควิธีการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ

พฤติกรรมหลายรูปแบบที่พิสูจนแลวจากการวิจัย

ทดลองมาใชในการสอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

มีเปาหมายเพื่อใหเด็กเรียนรูที่จะควบคุมตนเองไดมาก

ขึ้น เรียนรูที่จะเขาใจและยอมรับผลการกระทําของ

ตนเอง รวมทั้งใหรับผิดชอบตัวเองและพึ่งพาคนอื่นตาม

ความจําเปนไดอยางเหมาะสม 

 การจัดการพฤติกรรม มี 3 รูปแบบหลัก คือ     

1) จัดการพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค     

2) จัดการพฤติกรรมเพื่อลดหรือยุติพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค และ 3) จัดการพฤติกรรมเพื่อสรางพฤติกรรม

ใหมที่ พึ งปร ะสงค  ทั้ ง นี้ จุ ด เน นของการ จัดการ

พฤติกรรมหรือการปรับพฤติกรรม คอื ครูตองระลึกอยู

เสมอวา ครูกําลังเสริมแรงพฤติกรรมหรือลงโทษ 

“พฤติกรรม” ไมใชเสริมแรงเด็กหรือลงโทษ “เด็ก” 

รวมทั้งประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบ เพื่อใหเด็ก

ทุกคนไดมีโอกาสเรียนดวยกันอยางราบรื่น เคียงคูกัน

ไปตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้น

เรียนไมวาเด็กคนนั้นจะมีความตองการพิเศษหรือไมก็

ตาม นักเรียนไดเรียนรูไปดวยกัน และไดเรียนรูการอยู

รวมกันเพราะทุกคนมีคาเทาเทียมกัน ทุกคนควร 

ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเปนไปตามแนวคิดของ

การจัดการศึกษาแบบรวมที่ถูกตองเหมาะสม ตอไป 

เอกสารอางอิง 

การศึกษาพิเศษ บ็อคเกอร. (2555). การศึกษา พิ เ ศ ษ . 
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การคิดเชิงบริหารกับความสําเร็จในการเรียนของเด็ก LD 

Executive Functions with the Success of Education for Children with  

Learning Disabilities 

วีรยา  คําเรอืงฤทธิ์1 และชนิดา  มิตรานันท2  

บทคัดยอ 

 การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions : EF) เปนทักษะการคิดของสมองสวนหนาสุดที่ชวยทําใหเราบริหาร

จัดการงานจนสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งการคิดเชิงบริหารจะถูกนํามาใชเมื่อเด็กตองพบเจอกับสถานการณที่ไมคุนเคย 

เชน การเปลี่ยนโรงเรียน การพบเพื่อนใหมและบทเรียนใหม เปนตน ทั้งนี้การคิดเชิงบริหารจะสงผลตอความสําเร็จใน

การเรียนในทุกระดับชั้น สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) การที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนได

จึงจําเปนตองใชการคิดเชิงบริหารเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการเรียน ทั้งนี้เมื่อเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรูไดพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของตนเองจะทําใหเด็กมีความจําที่ดี มสีมาธิ รูจักรอคอย ปรับตัวงาย 

มีความรับผิดชอบ ลําดับความสําคัญได มีความคิดสรางสรรค รูจักประเมินตนเองแลวปรับปรุง ขอความชวยเหลือ

เมื่อจําเปนเนื่องจากพฤติกรรมเหลานี้จะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนได 

คําสําคัญ : การคิดเชิงบริหาร, เด็กที่มคีวามบกพรองทางการเรียนรู, ความสําเร็จในการเรียน 

ABSTRACT 

 Executive Functions (EF) are skills of thinking in Prefrontal Cortex that assist people to manage their work 

to achieve their goals. The EF is implemented in the unfamiliar situations for children, such as moving to a new 

school, meeting new friends and new lessons. The EF can also bring the success to the children of all levels. 

Also, for children with learning disabilities (LD), the EF can play the key role in learning management. When the 

LD children have been improved the EF, the improvement of memory, consciousness, patience, self-adjustment, 

responsibility, prioritizing, creative thinking, self-assessment and evaluation, and help request are also been 

improved. These improvements stem from the EF can bring the children the success of learning. 

Keywords: Executive Functions, Children with Learning Disabilities, Success of Learning 
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บทนํา 

 เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (Learning 

Disabilities : LD) สถิติเด็กที่มีบกพรองทางการเรียนรู 

จากสํานักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ (2560) พบวา 

ประเภทความพิการที่มีเด็กพิเศษมากที่สุด คือ ประเภท

ความบกพรองทางการเรียนรู(LD) จํานวน 329,274 

คน 84.37% เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่มีระดับเชาวนปญญา

ปกติแตพบความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจ

เกิดขึ้นเฉพาะความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือหลาย

ดาน ซึ่งทําใหไมสามารถเรียนรูในดานที่บกพรองได  

สามารถแบงเด็กที่มีความบกพรองทางทางการเรียนรู 

( LD)  3 ประเภท ไดแก  การอาน การเขียน และ

คณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้น 

เด็กที่มีบกพรองทางการเรียนรู (LD) จึงมีปญหาในการ

เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา ซึ่งทําใหเด็ก

กลุมนี้ไมประสบความสําเร็จในการเรียน เมื่อวิเคราะห

ถึงปจจัยในการทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

จะประกอบดวยหลายปจจัย เชน คะแนนเก็บระหวาง

เรียน (คะแนนจิตพิสัย คะแนนเขาหองเรียน คะแนน

การมีสวนรวมในกิจกรรม และคะแนนการสงงาน เปน

ตน) คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 

ดังนั้นจะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมไดขึ้นอยู

กับคะแนนสอบเทานั้น จึงควรสง เสริมให เด็กที่มี

บกพรองทางการเรียนรู (LD) มีความรับผิดชอบ และมี

วินัยในการเรียนเพื่อนําไปสูการประสบความสําเร็จใน

การเรียนตอไป 

 การคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) 

เปนการทํางานสมองระดับสูงที่เชื่อมโยงประสบการณ

ในอดีตกับสิ่งที่ เรากําลังทําในปจจุบัน ชวยในเรา

ควบคุมอารมณ ความคิด การตัดสินใจ และการ

กระทํา  สงผลใหเราลงมือทํางานและมุงมั่นทํางานจน

สําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (นวลจันทร  จุฑาภักดีกุล, 

2557)  หากเด็กเกิดปญหาความบกพรองในทักษะการ

คิ ด 

เชิงบริหาร (EF) ก็จะสงผลกระทบตอการเรียน ซึ่งจะทํา

ใหเด็กไมมีสมาธิ อารมณรุนแรง ทําผิดซ้ําๆ สะเพรา 

และทํางานไมเสร็จทันเวลา โดยพฤติกรรมเหลานี้เปน

อุปสรรคตอการเรียน ดังนั้นเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู (LD) ควรไดรับการพัฒนาทักษะการคิด 

เชิงบริหาร (EF) เพื่อใหเขาสามารถบริหารจัดการ 

ดานการเรียนได เนื่องจากเปนทักษะที่สําคัญที่สงเสริม

ใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น หรือประสบ

ความสําเร็จในเปาหมายที่สามารถเปนจริงไดโดยที่เด็ก  

ผูปกครองและครูไดตั้งเปาหมายไวรวมกัน จากขอมูล

ดังกลาวการพัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มี

บกพรองทางการเรียนรูจะสามารถชวยใหเด็กกลุมนี้

ประสบความสําเร็จทางการเรียนได  

สมองกับการคิดเชงิบริหาร 

 สมองทําใหมนุษยสามารถ ฟง พูด อาน เขียน

เดิน วิ่ ง กินและนอนได  เมื่อแรกเกิดในสมองของ  

เราบรรจุ เซลล ไวถึ งประมาณหนึ่งแสนลานเซลล   

เมื่อมนุษยเริ่มทําสิ่งตางๆ สมองก็จะเริ่มทํางานเซลล

สมองจะถูกกระตุน เซลลหนึ่งๆ จะสงสัญญาณไปยัง

เซลลอื่นๆ เชื่อมโยงกันเปนวงจร แตละวงจรนั้นคือ

ความรู  ยิ่งสมองถูกกระตุนมากเทาไหรกิ่งกานของ

เซลลสมองจะยิ่งงอกงาม นักวิทยาศาสตรกลาววา

ทารกที่ถูกทอดทิ้งอยูตามโรงพยาบาล ไมมีคนดูแล  

สมองไมถูกกระตุนทําใหกิ่งกานของเซลลสมองสั้นลง

และเหี่ยวแหงสงผลใหการเรียนรู ไมมีการพัฒนา

เทาที่ควร การไมกระตุนพัฒนาการของเด็กเปนการตัด

โอกาสในการพัฒนาสมองของเด็ก การที่เด็กยิ่งคิด   

ยิ่งเคลื่อนไหว ยิ่งลงมือปฏิบัติทําสิ่งตางๆ เด็กก็จะ 

ยิ่งฉลาด เพราะทุกๆ กิจกรรมที่ทําลงไปจะไปกระตุน หู 

ตา จมูก ปาก มือ เทา ฯลฯ การกระตุนเหลานี้สมอง

เปนผูควบคุมบงการ เมื่อสมองทํางานมากขึ้นสมอง 

ก็จะพัฒนาขึ้น หรืออาจเรียกไดวายิ่งใชสมอง สมอง 

ก็ยิ่งงอกงามขึ้น (พรพิไล เลิศวิชา, 2555) 

 สมองสวนหนาสุด (Prefrontal Cortex : PFC) 

เปนสวนหนึ่ งของสมองสวนหนา (Frontal Lobe)

เปรียบเสมือนตําแหนงที่มีอํานาจและความรับผิดชอบ

สูงสุด ในรางกาย หรื อ  CEO ที่ควบคุม ความคิด  

อารมณ การตัดสินใจ และการกระทําของมนุษย 
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เราทําใหมนุษยมีทั้งปญญาภายนอกและปญญาภายใน  

ซึ่งสมองสวนหนาสุดมีบทบาทในดานการพัฒนาการ 

รูคิด (Cognition) เมื่อสมองสวนหนาสุด (PFC) ควบคุม

สมองสวนหลังอื่นๆ ไดจะชวยทําใหมนุษยมีสมาธิจดจอ

กับงานที่ทํา ไมวอกแวก ยั้งคิดกอนทํา ไมหุนหัน 

พลันแลน ควบคุมตนเอง และชะลอความอยากได  

ในทางตรงกันขามหากสมองสวนหนาสุด (PFC) มีความ

ผิ ดปกติ จ ะพบค วามบก พร อ ง เ กี่ ย วกั บ ความ รู 

ความเขาใจ (Cognitive Impairment) ซึ่งจะแสดงออก 

ใหเห็นในลักษณะอาการสมาธิสั้น วอกแวกงายความจํา

ไมดี ไมสามารถทํางานที่มีเปาหมายระยะยาวไดสําเร็จ 

ความผิดปกติดานตอมาพบปญหาดานอารมณจะ

แสดงออกใหเห็นในลักษณะอาการควบคุมอารมณ

ไมได หุนหันพลันแลน หงุดหงิดงาย โมโหงาย  อารมณ

เปลี่ยนแปลงงาย รวมทั้งอาจมีอาการซึมเศรารวมดวย 

และความผิดปกติ ด านสุดท าย คือ  ปญหาด าน

พฤติกรรมจะแสดงออกใหเห็นในลักษณะอาการขาด

การยับยั้งควบคุมพฤติกรรมของตนเอง กาวราว  

เอะอะโวยวาย พูดจาหยาบคาย ทะเลาะเบาะแวง 

กับผูอื่น ปรับตัวยาก ไมคอยเปลี่ยนความคิดและ 

การกระทํา และมักทําผิดซ้ําๆ 

 การคิดเชิงบริหาร (EF) เปนหนึ่งในทักษะการคิด

ของสมองสวนหนาสุด (PFC) เปนการทําหนาที่ของ

สมองที่ชวยใหเราบริหารจัดการงานจนสําเร็จตาม

เปาหมาย (Goal Directed Behavior) การหมั่นฝกฝน

ทักษะดานการคิดเชิงบริหารมีความสําคัญตอการสราง

เครือขายใยประสาทระหวางสมองสวนหนาสุด (PFC) 

กับสมองสวนอื่นๆ ทางดานหลัง ซึ่งจะชวยพัฒนาดาน

การรูคิดของเด็ก (Skill Learning) การคิดเชิงบริหาร 

ไมไดสอนเรื่องความรู แตการคิดเชิงบริหารเปนทักษะที่

ทํ า ใ ห เ ร าคิ ด ได ว าควร ทํ าอยาง ไร จึ งจะปร ะสบ

ความสําเร็จ เนื่องจากการคิดเชิงบริหารสําคัญตอ

ความสําเร็จดานการเรียนทุกระดับชั้น รวมไปถึง

ความสําเร็จของการทํางานและการมีครอบครัว 

(นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2558) นอกจากนี้ฐาปนีย 

แสงสวาง (2559) ไดทําการศึกษาการคิดเชิงบริหาร 

ดานแบบวัดและแนวทางการพัฒนาสําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา พบวา การคิดเชิงบริหารของกลุม

ตัวอยางนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู และ

นัก เ รี ยนที่ มีภ าว ะบกพรอ งทางการ เ รี ยนรู ร ว ม 

กับภาวะสมาธิสั้น มีการยับยั้งชั่ง ใจ คิดไตรตรอง 

(Inhibi t ion) และการควบคุมอารมณ (Emot ional  

Control) ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย  

องคประกอบของการคิดเชิงบริหาร  

 องคประกอบของการคิด เชิ ง บริหาร  (EF) 

ประกอบดวย 8 องคประกอบ ซึ่ งสามารถแบง 5 

องคประกอบแรกสําหรับเด็กปฐมวัย ในชวงอายุ 0– 6 

ป ไดแก 1) ความจําขณะทํางาน (Working Memory) 

หมายถึง การจําขอมูลตางๆ ไวในใจเพื่อทําความเขาใจ 

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ขอมูลเกากับขอมูลใหม จดจํา

สิ่งที่ทําผิดพลาดโดยไมกระทําผิดซ้ํา ซึ่งเริ่มพัฒนา

ปลายขวบปแรก  โดยตองอาศัยการจดจอใส ใจ 

(Attention) 2) การหยุดคิดกอนทํา (Inhibition) หมายถึง 

ความสามารถในการยับยั้งอารมณ หยุดการกระทํา  

หยุดความคิด เพื่อใหจดจอใสใจกับสิ่งที่ทํา การเอาชนะ

ความอยากจากภายในหรือเอาชนะสิ่ งลอใจจาก

ภายนอก เพื่อเลือกทําสิ่ งที่จําเปนและสําคัญตอ

ความสํ า เร็ จ  ซึ่ ง พัฒนา ในช ว งขวบปที่  3-3.5 ป  

3) การยืดหยุนของความคิด (Shifting/Cognitive 

Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยน

มุมมองความคิด คิดนอกกรอบ ไมยึดติดกับความคิด

และการกระทําเดิมๆ แกปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย 

เปลี่ยนความสนใจจดจอตอกิจกรรมหนึ่งไปสูกิจกรรม

หนึ่งไดอยางอิสระ ซึ่งพัฒนาในชวงขวบปที่ 4-4.5 ป 

เนื่องจากตองอาศัยการพัฒนาความจําขณะทํางาน 

(Working Memory) และการหยุดคิดกอนทํา (Inhibition) 

ที่ดีกอน 4) การควบคุมอารมณ (Emotional Control) 

หมายถึง การแสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อโกรธ 

ผิดหวัง เสียใจ ใชเวลาไมนานในการคืนอารมณสูภาวะ

ปกติ ไมหุนหันพลันแลนโตตอบกลับทันทีโดยไมคิด  

ซึ่งพัฒนาในชวงขวบปที่ 4.5-6 ป และ 5) การวางแผน

จัดการ (Plan/Organize)  หมายถึง  การกําหนด

เปาหมายจัดลําดับความสําคัญของงานมองภาพรวม
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ของงาน โดยไมติดอยูกับปญหารายละเอียดปลีกยอย

จนทํางานไมสําเร็จ ซึ่งพัฒนาในชวงขวบปที่ 4.5-6 ป 

นอกจากนี้องคประกอบของการคิดเชิงบริหาร (EF) 

สําหรับเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป จะใชทั้งหมด 8 

องคประกอบ โดยเพิ่มจาก 5 องคประกอบแรกมาอีก 

3 องคประกอบ ไดแก 6) การคิดริเริ่ม (Initiate) 

หมายถึง การเริ่มตนลงมือทําไดดวยตนเองโดยไมตองมี

คนบอกคิดริเริ่มและคิดนอกกรอบ 7) การประเมิน

ตนเอง (Self-Monitoring) หมายถึง การเฝาตามดูและ

สะทอนผลของการกระทํา รวมทั้งการตรวจสอบและ

ประเมินตนเอง และ 8) การจัดการขาวของ (Organize 

of Material) หมายถึง การจัดการขาวของบริเวณที่

ทํางานบริเวณที่เลนและของใช (นวลจันทร จุฑาภัคดี

กุล, 2560)   

การใชการคิดเชงิบริหารในการเรียน 

 มนุษยจะใชทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เมื่ออยู

ในสถานการณไมคุนเคย เชน เมื่อเปลี่ยนโรงเรียน 

ใหม เปลี่ยนที่ทํางานใหม มีเพื่อนใหม เรียนรูสิ่งใหม  

เมื่อเริ่มทําในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน เมื่อเจอปญหาที่ไม

คาดคิด เมื่อสิ่งที่ทําไมเปนไปตามคาดหมาย เมื่อตอง

อดทนตอสิ่งยั่วยุเพื่อทํางานใหสําเร็จหรือเมื่อใชวิธีการ

เดิมไมไดผล ซึ่งการคิดเชิงบริหาร (EF) มีความสัมพันธ

กับความพรอมทางการเรียนของเด็กมากกวาระดับ

เชาวนปญญา และการอาน การคํานวณ ทั้งนี้การคิด

เชิงบริหาร (EF) จะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนใน

ทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนถึง

มหาวิทยาลัย การทํางานและการมีชีวิตครอบครัว 

ที่ราบรื่น นอกจากนี้เด็กจะใชการคิดเชิงบริหาร (EF) 

เมื่อเด็กเจอปญหาอุปสรรคหรือเหตุการณวิกฤต  

ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) จะชวยใหเด็กฟนตัวได  

ฟนฝาอุปสรรคไปได ทั้งนี้เด็กที่มีการคิดขั้นสูงดีกวามี

ความพรอมและผลสัมฤทธิ์มากกวาเด็กที่มีระดับ 

การคิดขั้นสูงนอยกวา (นวลจันทร จุฑาภัคดีกุล, 2560)   

ดังนั้นทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) จึงมีความสําคัญ

อยางมากในการเรียนของเด็ก ซึ่งการใชทักษะการคิด

เชิงบริหาร (EF) จะใชเมื่อเด็กตองเผชิญกับสถานการณ

ใหมๆ เมื่ อแยกตามสถานการณเด็กจะใชทักษะ 

การคิดเชิงบริหาร (EF) ตามชวงอายุของเด็ก เชน  

เด็กในวัยทารกจะตองจดจําใบหนาของพอแมและ

บุคคลในครอบครัว จดจําของเลนของตน จดจําภาษา

พูดที่ใชในการสื่อสาร และจดจําของใชสวนตัวของตน 

สําหรับเด็กปฐมวัยเด็กจะเริ่มเปลี่ยนผานจากบานไป

โรงเรียนในระดับเตรียมอนุบาลหรือระดับอนุบาล 1 

เด็กปฐมวัยตองพบเจอกับสิ่งแวดลอมใหมๆ นอกจาก

บ านที่ เคยอาศัย  เด็ กต อง เรี ยนรู ที่ จะ ใ ช ชี วิ ตอยู 

ในโรงเรียนและหองเรี ยนที่ เขาไม เคยอยูมากอน

นอกจากนี้ เด็กปฐมวัยตองพบเจอกับบุคคลใหมๆ เชน 

ครู เพื่อน และบุคลากรในโรงเรียน ตอมาเมื่อเด็กตอง

เปลี่ยนระดับชั้น เด็กจะตองพบเจอกับครูประจําชั้น 

คนใหม และครูประจําวิชาคนใหม ในกรณีที่การเลื่อน

ชั้นเปนแบบสุมสลับหองเรียนจะทําใหเด็กไดพบกับ

เพื่อนรวมหองคนใหมอีกดวย ในกรณีที่ เด็กยาย

โรงเรียน เชน จากระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเดิมไป

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนใหม เด็กจะพบกับ

สิ่งแวดลอมใหมๆ และบุคคลใหมๆ ไมวาจะเปน

หองเรียน โรงอาหาร รานคา ผูสอน และเพื่อนรวมชั้น 

เปนตน ทั้งนี้เด็กจะตองปรับตัวอยางมากในการเริ่มตน

ใชชีวิตอยูในโรงเรียนใหม เมื่อแยกตามสถานการณของ

การเรียนเด็กตองใชทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF)  

เมื่อเด็กตองเรียนเนื้อหาใหม บทเรียนใหม กิจกรรมการ

เรียนใหม ยกตัวอยางไดดังนี้ การทดลองในชั้นเรียน 

การทัศนศึกษานอกสถานที่ การใชอุปกรณการเรียน

ใหม อาทิ อุปกรณทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

การเกษตร การทําอาหารและงานฝมือ เปนตน  

รวมไปถึงตัวเด็กตองเขาใจและสามารถทําตามขั้นตอน

การประเมินผลในชั้นเรียนได เชน การเก็บคะแนน

ระหวางเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลาย

ภาค ซึ่งหากวิเคราะหเชิงลึกแลว เด็กยังตองเขาใจถึง

แนวขอสอบ การดึงความรูออกมาใชวิธีการทําและ

รูปแบบขอสอบ ซึ่งขอสอบจะมีความยากงายแตกตาง

กันออกไปตามวิชาและตามระดับชั้นที่เพิ่มขึ้น ในการ

ฝกการคิดเชิงบริหาร (EF) พบนิทานชุดสงเสริมทักษะ

สมองเพื่อความสําเร็จ (Executive Functions-EF) 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

46 



 

 

(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2560) และชุดสื่อพัฒนา 

การคิดเชิงบริหาร (EF) เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน

เด็กปฐมวัย ผลิตโดยคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดรวมกับบริษัท รักลูก จํากัด 

(2559) ซึ่งครูและผูปกครองสามารถนําไปใชเปน

เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร (EF)  

ของเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความตองการพิเศษได 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

 ภาวะบกพรองทางการเรียนรู (LD) หมายถึง 

ความผิดปกติของกระบวนการทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง

ซึ่งเกี่ยวของกับความรูความเขาใจในการใชภาษาการ

พูดหรือการเขียน ทําใหบุคคลที่มีความผิดปกติดังกลาว

ดอยความสามารถในการฟง การอาน การเขียน หรือ

การคํานวณทางวิทยาศาสตร (สมเกตุ อุทธโยธา, 

2556) จากลักษณะดังกลาวทําให เด็กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู  (LD) ไมสามารถประสบ

ความสําเร็จในการเรียนไดเนื่องจากเด็กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู (LD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ํา ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมไดหมายถึง

คะแนนที่มาจากการสอบกลางภาคและคะแนนสอบ

ปลายภาคเทานั้น  แตรวมไปถึงคะแนนที่มาจากความ

รับผิดชอบในการเรียน  การเขารวมกิจกรรมใน

หองเรียนและคะแนนจิตพิสัย หากเด็กมีพฤติกรรมที่ไม

พึ่งประสงคในการเรียนก็จะทําใหเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู (LD) ไดรับคะแนนในสวนนี้ลดลง ไดแก 

การเขาหองสาย ไมสงการบาน ทํางานในหองชาจน

ทํางานไม เสร็จตามเวลาที่ครูกําหนด ไม เขารวม

กิจกรรมในหอง ไมชวยเหลืองานกลุม และไมมาเขา

เรียนตามเกณฑที่กําหนด เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาการ

ประสบความสําเร็จในการเรียนไมไดขึ้นอยูกับผลของ

คะแนนสอบเพียงอยางเดียว แตตองอาศัยความ

รับผิดชอบ ความมีวินัย และการมีสวนรวมในการเรียน

ทั้ งงานเดี่ ยวและงานกลุ ม เปนตน  เด็ กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู (LD) เกือบทุกคนมีความรูสึก

วางานที่ครูใหทําชางมากมายเหลือเกิน ทําใหเด็กกลุมนี้ 

ไมสามารถวางแผนว าทํางานไม เสร็ จตามเวลา  

ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเกือบทุกคน

ขาดทักษะในการบริหารจัดการตนเองจึงจําเปนตอง

ฝกฝนทักษะนี้ ดังนั้น จึงควรฝกทุกคนใหเกิดทักษะ 

ในการคิดเชิงบริหาร (EF) (ผดุง อารยะวิญู และสุ

วิทย พวงสุวรรณ, 2554) G. Reid Lyon and Norman 

A. Krasnegor (1996) กลาววา การตรวจสอบทางตรง 

ของการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู (LD) มี 2 วิธี ไดแก วิธีที่ 1 ตรวจสอบ

จากการ จั ดก ารที่ ชั ด เ จนของการ บริ ห าร  เ ช น 

ความสามารถในการวิเคราะหความตองการของงาน

แ ล ว เ ลื อ ก ก ล ยุ ท ธ ห รื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ โดยลักษณะการทํางานของการคิดเชิง

บริหาร (EF) เหลานี้จะถูกสอนดวยวิธีการเรียนรูตนเอง 

และวิธีที่ 2 ตรวจสอบจากการปรับเปลี่ยนความคิดใน

การเรียกคืนความจําที่เรียนรูไดอยางมีระบบ และเมื่อ

พวกเขาพบอุปสรรคเล็กนอยในการเรียนและการงาน 

พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธของพวกเขาได

อยางเหมาะสม เด็กกลุมนี้ใชระเบียบในการควบคุม

ตนเอง ซึ่งเด็กตองปฏิบัติตามขั้นตอนบางสวนหรือ

ทั้งหมด อาทิการวิเคราะหการทํางานแลวเลือกกลยุทธ

ที่จะทําใหประสบความสําเร็จกับงานที่คลายคลึงกัน 

เมื่อพบงานใหมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพแลว

สรางแนวทางในการทํางานที่มีประสิทธิภาพหรือ

ทํางานไดมากขึ้น สามารถตัดสินใจในการแกไขปญหา

ไดอยางถูกตอง การคิดเชิงบริหาร (EF) สามารถสอน 

โดยใชวิธีการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหเด็ก

สามารถเขาถึงและแกปญหาไดอยางเปนระบบระเบียบ 

สําหรับผูปกครอง ครูการศึกษาพิเศษ และครูสามารถ

นําการคิดเชิงบริหาร (EF) มาใชเปนวิธีการสอนเด็กที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรู  (LD) วิธีหนึ่ง ซึ่งเปน

ความสามารถที่ไมไดเกิดขึ้นเองแตตองไดรับการฝกฝน   

ในบทบาทของผูปกครองควรฝกการคิดเชิงบริหาร (EF) 

ผานการส ง เสริมใหลู กวางแผนชี วิ ตของตนเอง  

ลําดับความสําคัญวาควรทํากิจกรรมใดกอนหลัง เชน 

เมื่อกลับจากโรงเรียนจะทําการบานหรืออาบน้ํากอน 

ฝกวินัย การตรงตอเวลาและฝกการรอคอย ในบทบาท

ของครูการศึกษาพิเศษและครูควรฝกการคิดเชิงบริหาร 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 
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(EF) ผานการสั่งงาน โดยเปนผูสนับสนุนผูเรียนในการ

วางแผนการทํางาน เชน ควรทําการบานวิชาอะไรกอน 

ครูชี้แนะใหผูเรียนประเมินและสะทอนกับผลงานของ

ตนเองได ครูตองกระตุนใหนักเรียนแกปญหาอยาง

สรางสรรค รวมทั้งครูตองจัดกิจกรรมกลุมใหผูเรียนได

มีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูอื่น ในบทบาทของ

ผู เรียนตองเอาใจใสและกระตือรือรนในการเรียน  

มีความรับผิดชอบตอการทํางาน และฝกการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ (ผดุง อารยะวิญู และสุวิทย 

พวงสุวรรณ, 2554) 

การคิดเชิงบริหารกับความสําเร็จในการ

เรียนของเด็ก LD 

 การคิดเชิงบริหาร (EF) เปนทักษะที่จะทําใหเด็ก

ที่มคีวามบกพรองทางการเรียนรู (LD) สามารถประสบ

ความสําเร็จในการเรียนได ดังองคประกอบตอไปนี้ 

(นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) 

 ความจําขณะทํางาน (Working Memory) มี

ความ เกี่ยวของกับการจดจําขอมูล เชน การทองจํา

อักษรไทย  การทองจําตัวเลข การจําการอานออก

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การจําวิธีการเขียน

อักษรไทย อักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ

ตางๆ ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  การจําการ

เรียงคําและรูปแบบเรียงประโยค รวมทั้งการทองจํา

อักษรในภาษาตางประเทศ และการอานการเขียนภาษา 

ตางประเทศ ซึ่งตองเชื่อมโยงขอมูลเกากับขอมูลใหม  

เชน การสะกดคําตองรูจักตัวอักษร สระ ตัวสะกด  

วรรณยุกต รูจักการเรียงลําดับการเขียน จึงจะสามารถ

สะกดคําเพื่อเขียนและอานไดถูกตอง หรือการตีโจทย

ทางคณติศาสตรเปนการแปลงโจทยประโยคคําถามให

กลายเปนประโยคสัญลักษณกอน จึงจะสามารถตอบ

คําถามในโ จทยคณิตศาสตร ได  สอดคล องกั บ

การศึกษาของ  C laud i a  Maeh le r  and K i r s t e n 

Schuchardt (2016) พบวาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยของโรงเรียนมีความ

บกพรองของความจําขณะทํางาน โดยไมคํานึงถึงระดับ

เชาวปญญา ในทางตรงกันขามเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนปกติไมไดแสดงถึงความบกพรองของ

ความจําขณะทํางานอีกครั้งโดยไมคํานึงถึงระดับเชาว

ปญญา ดังนั้นความจําขณะทํางานควรไดรับการ

พิจารณาวาเปนตัวทํานายที่สําคัญตอความสําเร็จทาง

วิชาการ  ซึ่งอาจนําไปสูความสําเร็จและความลมเหลว

ทางการเรียน นอกจากนี้ Claudia Maehler and Kirsten 

Schuchardt  (2016) ก็ ไดศึกษารูปแบบของความ

บกพรองของความจําขณะทํางานที่สัมพันธกับความ

บกพรองทางการอาน (Dyslexia) ซึ่งสอดคลองกับ

ความบกพรองดานวงเสียง (เปนวิธีการจัดเก็บขอมูล

วาจาสั้นๆ โดยใชรหัสที่แสดงถึงคุณสมบัติทางเสียงที่

โดดเดนของวัสดุที่ตองจํา) โดยเปนสวนหนึ่งของหัวขอ

ประเมินการคิดเชิงบริหาร (EF) การพัฒนาความจํา

ขณะทํางานมีวิธีการสอน อาทิสอนการจําโดยเชื่อมโยง

เขากับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การจดจําสีแดง

โดยเชื่อมโยงกับสีของพระอาทิตย และสอนการจํา

ตัวเลขและคาของตัวเลขโดยเชื่อมโยงกับการนับวัตถุ

ของจริง เพื่อใหเด็กไดเห็นความมาก-นอยของคาของ

ตัวเลข 

 การหยุดคิดกอนทํา (Inhibition) ในเด็กที่มีความ 

บกพรองทางการเรียนรู (LD) ตองสามารถยับยั้งชั่งใจ

ตอสิ่งกระตุน มุงจดจอใสใจกับการเรียน รูจักการ 

รอคอย สามารถเอาชนะใจตนเองที่อยากเลน อยาก

เที่ยว อยากดูโทรทัศนเพื่อเลือกทํางานในหองใหเสร็จ 

หรือการบานใหเสร็จ การพัฒนาการหยุดคิดกอนทํามี

วิ ธี การสอนโดยสอนผ านสถานการณจริ ง  เช น  

การเขาคิว การรักษาเวลา และความรับผิดชอบตองาน

ที่ไดรับ ซึ่งครูและผูปกครองตองเปนผูชี้แนะสิ่งที่ควรทํา

และไมควรทํา โดยเฉพาะครูตองชวยจัดสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมในการเรียน เชน จัดที่นั่งไมหันเหความสนใจ

ไดงาย (ไมนั่งใกลหนาตางหรือประตู) 

 การยืดหยุนของความคิด (Shifting/Cognitive 

Flexibility) ของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

(LD) ตองไมยดึติดกับสถานที่ เชน โรงเรียน หรือบุคคล 

เชน ครูหรือเพื่อน รวมไปถึงรูปแบบการสอนและ 

การสอบของครู เด็กควรมีวิธีการแกปญหาหลากหลาย 

สามารถนําสิ่งที่เคยเรียนรูมาประยุกตใชไดกับการเรียน 
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เมื่อไดทํางานกลุมหรือแสดงความคิดเห็นตองรูจักคิด

นอกกรอบ ไมยึดติดกับความคิดเดิมๆ การพัฒนา 

การยืดหยุนของความคิดมีวิธีการสอน โดยสอนผาน

สถานการณจําลองและสถานการณจริง เชน การทํา

การทดลอง หรือโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ 

ฝกใหเด็กพลิกแพลงเพื่อหาตัวชวยในการเรียนให

ประสบผลสําเร็จ เชน การใชตารางสูตรคูณในการทํา

โจทยทางคณิตศาสตรและใชกระดาษทดรวมดวย 

 การควบคุมอารมณ (Emotional Control) ในเด็ก

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) ตองแสดงออก

อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ เชน การถูกครู

ตําหนิเมื่อทํางานผิดพลาดควรซักถามครูเพื่อแกไขงาน  

ไมใชแสดงอาการโกรธหรือผิดหวังจนไมอยากมา 

เขาเรียน ไมสงงาน หรือไมหุนหันพลันแลน โตตอบ

เพื่อนในกลุมดวยคําพูดที่ไมเหมาะสม หากเพื่อน 

แสดงความคิดเห็นตองานของตนไมดี แตควรขอทราบ

ถึ ง เหตุ ผลที่ เ พื่ อน วิจ ารณ แล วปรั บปรุ ง ใ หดี ขึ้ น 

การพัฒนาการควบคุมอารมณมีวิธีการสอน โดยสอน

ผานสถานการณจริงและการทํางานกลุมหรือขณะ 

มีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดยครูตองสังเกตพฤติกรรม

ของเด็กในการทํางานกลุมและคอยชี้แนะใหเด็กได

ควบคุมอารมณของตนเอง 

 การวางแผนจัดการ (Plan/Organize) ของเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) เด็กตองรูจัก 

การกําหนดเปาหมายในการเรียนจัดลําดับความสําคัญ

ของงานวาการบานชิ้นใดความทํากอน-หลัง หรือ 

งานชิ้นใดมีคะแนนมากควรจะทําอยางดี แตงานชิ้นใดมี

คะแนนนอยก็ควรสงใหครบ ซึ่งสอดคลองกับ Nufar 

Grinblata  and  Sara Rosenblum (2016) ได

เปรียบเทียบกับกลุมนักเรียนทั่วไปกับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู (LD) พบวา มีการบริหารเวลา

และความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (EF) แตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 

การเรียนรู (LD) ตองใชเวลามากกวาในการจัดการ 

เวลาและจัด เตรี ยมอุปกรณสําหรับทํางาน ทั้ งนี้ 

การพัฒนาการวางแผนจัดการมีวิธีการสอน โดยฝก

การกําหนดเปาหมายการสงงานวาควรทํางานไหนกอน 

โดยครูและผูปกครองตองใหโอกาสเด็กไดจัดตาราง

ชีวิตของตนเอง เชน หลังจากเลิกเรียนแลวกลับไปบาน

ควรทําสิ่งใดกอน แลวครูและผูปกครองคอยสนับสนุน

ใหเด็กสามารถทําตามตารางชีวิตที่เด็กจัดไวได 

 การคิดริ เริ่ม (Initiate) สําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู (LD) ตองคิดเริ่มตนลงมือทํา 

ไดดวยตนเอง เชน เมื่อถึงเวลาเรียนตองเขาเรียน 

ตามเวลา เมื่อกลับบานตองหยิบการบานขึ้นมาทําเอง  

หรือเมื่อทํางานกลุมตองทําตามหนาที่ของตนที่ไดรับ

มอบหมายไมตองใหเพื่อนคอยบอกวาตองทําอะไร  

พฤติกรรมเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบ

และการมีวินัยในการเรียนที่นัก เรียนตองมีความ

ตระหนักและปฏิบัติดวยตนเอง การพัฒนาการคิดริเริ่ม

มีวิธีการสอนโดยการเปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจทํา 

สิ่งตางๆ ดวยตนเอง และสนับสนุนการกลาแสดงออก 

โดยเฉพาะสิ่งที่เด็กถนัดและสนใจตองสงเสริมใหเด็ก

เรียนรูอยางลึกซึ้ง 

 การประเมินตนเอง (Self Monitoring) ของเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) ตองตรวจสอบ

วาตนเองไดทํางานหรือการบานครบถวนหรือไม 

และประเมินงานของตนเองวามีคุณภาพหรือไมและ

รูจักแกไขปรับปรุง ไมปลอยผานงานที่ไมถูกตองหรือ 

ไมมีคุณภาพไปสงครู ซึ่งการตรวจสอบดังกลาวอาจ

ไดรับความชวยเหลือจากผูปกครองดวยอีกสวนหนึ่ง  

เพื่อเปนการเพิ่มความถูกตองใหกับงานมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นเด็กตองรูจักการขอความชวยเหลือจากผูใหญใน

สถานการณที่ตนทําเองไมได การพัฒนาการประเมิน

ตนเองมีวิธีการสอน โดยครูเริ่มตรวจสอบงานของ

นักเรียน และเปดโอกาสใหเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการ เรียนรู  (LD) ไดตรวจสอบงานของเพื่อน  

แลวให เพื่อนตรวจสอบงานของตนเอง ตอมาจึ ง 

ใหเด็กตรวจสอบและการสะทอนผลงานของตนเอง   

ซึ่ งวิธีการนี้จะทําให เด็กไดฝกการประเมินและมี

แนวทางในการประเมิน เชน การตรวจคําตอบใน

แบบฝกหัด 

 การจัดการขาวของ (Organize of Material) ใน

การจัดการขาวของเด็กที่มีความบกพรองทางการ
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เรียนรู (LD) ตองรูจักแบงสวนของบริเวณที่ทํางาน เชน 

โตะเขียนหนังสือ ชั้นวางสมุดและหนังสือสําหรับการ

เรียน บริเวณที่เลนและเก็บของเลนเชน กลองเก็บของ

เลน ชั้นวางหนังสือนิทาน รวมทั้งของใชสวนตัว เปนตน 

เพื่อใหของเหลานี้ไมปะปนสูญหายเมื่อตองการนํามาใช

การพัฒนาการจัดการขาวของมีวิธีการสอน โดยผาน

การฝกปฏิบัติซึ่งใหเด็กจัดของใชของตนเองเริ่มจาก 

ที่บาน กระเปานักเรียนและโตะเรียน เชื่อมโยงไปถึง 

การเตรียมของในการทําเรียน เชน การทําการทดลอง 

การทําอาหารการทํางานฝมือ และการทําการเกษตร 

เปนตน 

 ในประเทศไทยพบการประเมินแบบมาตรฐาน

ของการคิดเชิงบริหาร (EF) ซึ่งทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

มหิดล โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) เห็นความสําคัญของการคิดเชิงบริหาร 

(EF) ในการพัฒนาเด็ก ขณะที่ ใน ไทยยัง ไมมีแบบ

ประเมินฉบับภาษาไทย จึงไดพัฒนาแบบประเมิน

พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กกอน 

วัย เรี ยนขึ้ น  ภายใต โครงการวิจัยพัฒนาและหา 

คาเกณฑมาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูง 

ในเด็กปฐมวัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560) 

 ทั้งนี้ยังมีศึกษาการคิดเชิงบริหาร (EF) ที่สัมพันธ

กับภาวะบกพรองทางการเรียนรู  (LD) ตั้งแตระดับ

ปฐมวัย โดย Brian Verdine, Casey Irwin, Roberta 

Michnick Golinkoff and Kathryn Hirsh-Pasek (2014) 

พบวา การคิดเชิงบริหาร (EF) เปนตัวทํานายที่สําคัญ

ของสมรรถนะทางคณิตศาสตร แตจําเปนตองไดรับ

การศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้  Laura Barquero, 

Lindsay Wilson, Sabrina Benedict, Esther Lindstrom, 

Heather Harris and Laurie Cutting (2012) ไดศึกษา

ความสัมพันธของการคิดเชิงบริหาร (EF) ที่ส งผล

กระทบตอดานผลสัมฤทธิ์การเรียนและผลที่ตามมา 

คือ ความผิดปกติในการเรียนรู ซึ่งความบกพรองใน

ทักษะการ คิ ด เชิ ง บริ ห าร  (EF) เป นตั วบ ง ชี้ ข อง 

ภาวะบกพรองทางการเรียนรู (LD) ทําใหผลสัมฤทธิ์

การเรียนต่ําในดานการอานคณิตศาสตรหรือการเขียน

คําศัพทที่ใช รวมทั้ง Shauna Dixon (2014) ก็ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการคิดเชิงบริหาร (EF) กับ 

ความสามารถดานความรูความเขาใจเบื้องตน แสดงให

เห็นวาการคิดเชิงบริหาร (EF) กับความสามารถดาน

ความรูความเขาใจมีความแตกตางกัน สัมพันธกับ 

นวลจันทร จุฑาภักดีกุล (2558, หนา 45) กลาววา 

การคิดเชิงบริหาร (EF) มีความสัมพันธกับความพรอม

ทางการเรียนของเด็กมากกวาระดับเชาวนปญญา 

ของเด็ก ถึงแมวาระดับเชาวนปญญาจะเปนปจจัย 

ที่สําคัญในการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี แตเด็กที่มี

ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ที่ดีไมวาจะมีระดับเชาวน

ปญญาสูงหรือต่ําก็จะมีความพรอมทางการเรียนและ

นําไปสูความสําเร็จในการเรียนไดเชนกัน 

บทสรุป 

 การที่เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) 

จะสามารถบริหารจัดการตนเองใหเหมาะสมกับ

สถานการณตางๆ ไดนั้น จําเปนตองใชการคิดเชิง

บริหาร (EF) ในการควบคุม อารมณ พฤติกรรม และ

พุทธิปญญา รวมทั้งการคิดเชิงบริหาร (EF) ถูกใชเมื่อ

เด็กตองเรียนรูสิ่งใหมและสถานการณใหมที่ไมคุนเคย 

ทั้ ง นี้ ต อ ง อา ศั ย ก าร ฝ ก ฝ น ทั ก ษ ะก าร คิ ด ทั้ ง  8 

องคประกอบ ซึ่ งทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ที่

สอดคลองตอพฤติกรรมที่นําไปสูความสําเร็จ ดังเชน 

การที่เด็กสามารถปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อทํา

ใหงานสําเร็จ รูจักควบคุมอารมณและพฤติกรรมให

แสดงออกอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับของสังคม รูจัก

คาดการณผลของการกระทําวาทําไปแลวจะเกิดผล

อยาง ไร  รู จัก เลือกวาตองทํ าสิ่ ง ใดจึ งจะประสบ

ความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน และรูจักที่จะ

ไมทําสิ่งที่จะทําใหลมเหลวหรือเสียใจในภายหลัง จาก

พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเด็กไมทําผิดซ้ํา ทําใหเด็กรูจัก

ทบทวนสิ่งที่ทําผิดไปแลวนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นในครั้ง

ตอไป และทําใหเด็กไมยอทอตออุปสรรค รวมทั้งรูจัก

คิดเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสได (นวลจันทร จุฑาภักดี

กุล, 2558) จากทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) และ

พฤติกรรมที่สอดคลองดังกลาวหากเด็กสามารถใชงาน
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ทักษะนั้ น ได ใน โอกาส เวลา และสถานการณที่

เหมาะสม ในชั้นเรียนจะสงผลใหเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการ เ รี ยนรู (LD) เพิ่ มพู นทั กษะ ความรู แล ะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมคีวามเหมาะสม จนสามารถ

ประสบความสําเร็จในการเรียนตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  

สําหรับบทบาทของผูปกครองและครูควรมีบทบาทใน

การสงเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ควรใชวิธีการ

สอนจากสถานการณจริ งในชีวิ ตประจําวั นหรื อ

สถานการณจําลอง กระตุนใหเด็กไดคิดวางแผนและ

แกปญหาในสถานการณ ใหมๆ  จะทํ า ให เด็ ก ได

พัฒนาการคิดเชิงบริหาร (EF) 
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การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองในเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู 
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อรทัย ชวนนิยมตระกูล1 และ ชนิดา มิตรานนัท2 

Oratai Chuanniyomtrakul1 and Chanida Mitranun2 

บทคัดยอ 

 เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนั้นคือกลุมคนที่มีปญหาในดานตางๆ ไดแก 1) ดานการอาน 2) ดานการ

เขียน 3) ดานการเคลื่อนไหว 4) ดานการคิดคํานวณ 5) ดานการจําชื่อเฉพาะ และ 6) ดานจังหวะ ซึ่งไมไดมี 

ความบกพรองทางสติปญญา และจากความบกพรองที่เกิดขึ้นสงผลใหเด็กพบเจอกับความลมเหลวในการเรียนรู 

และทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง และการไดรับคําตําหนิ วากลาววาเปนบุคคลที่ไรความสามารถ สงผลใหเด็กเกิดการเห็น

คุณคาในตนเองต่ํ า ซึ่ งการเห็นคุณคาในตนเองนั้น เกิดจากประสบการณที่บุคคลไดพบในแตละชวงชีวิต  

โดยประสบการณที่สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของมนุษยนั้นแบงได 4 ดาน คือ 1) ดานความสามารถ 

(Competence) 2) ดานความสําคัญ (Significant) 3) ดานความประสบความสําเร็จ (Success) และ 4) ดานการมีคุณคา 

(Virtue) ทั้งนี้ศิลปะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ รูปแบบกิจกรรม

ยดืหยุน หลากหลาย สามารถตอบสนองตอความสนใจและศักยภาพที่แตกตางของเด็กแตละบุคคลได โดยรูปแบบการ

ทํากิจกรรมศิลปะที่เด็กจะไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนจะสงผลใหเด็กไดรับรูความสามารถของตนเอง

อันจะนําไปสูประสบการณความสําเร็จ การไดรับการยอมรับจากผูอื่น จนนําไปสูเห็นคุณคาความสามารถในตนเอง  

คําสําคัญ ความบกพรองทางการเรียนรู, การเห็นคุณคาในตนเอง 

ABSTRACT 

 The children with learning disabilities (LD) are a group of children who face the problems in reading called 

Dyslexia, the problems in writing called Dysgraphia, the problems in moving called Dyskinesia, the problems in 

calculation called Dyscalculia, the problems in memory called Dystonia, and the problems in rhythm called Dysrhythmia. 

However, the children with intellectual disabilities are not included in this group. For LD group, the children are failed in 

learning and doing things by themselves. Being blamed as the disabilities people leads them to think they are unworthy 

and reduce their self-esteems. Self-esteem derives from life experiences and can be divided into four aspects including 

competency, significance, success, and virtue. Moreover, arts are the activities that help promoting the physical, social 

emotional, and mental development. The flexible and diverse patterns of activity serve the interests and competencies of 

particular group of children through the process of doing the activities. The children learn from doing the activities step by 

step which lead them to the perception of their own competencies of success, being acceptance from others, and 

become their self-esteem. 

Keywords: LEARNING DISABILITIES, SELF-ESTEEM/ ART 
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บทนํา 

 จากรายงานขอมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของ

สํ านั กบริ ห าร ง านการ ศึ กษาพิ เ ศษ  สํ านั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาในป พ.ศ.

2560 มีนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่

ศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดสํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จํานวน 329,274 คน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากป 

พ.ศ. 2557 ที่มีจํานวน 300,924 คน (สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ, 2560) เห็นไดวา ปจจุบันในประเทศ

ไทยมอีัตราเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมากขึ้น 

ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนอกจากจะ

ประสบปญหาทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา

กวาเพื่อนรวมชั้นเรียนยังมีปญหาในดานการเห็นคุณคา

ในตนเองต่ํา อันเนื่องมาจากปญหาที่ เกิดจากความ

บกพรองของกระบวนการทางสมอง ทําใหไมสามารถ

เรียนรูสิ่งตางๆ ไดเทาทันเพื่อนวัยเดียวกัน ทําใหบุคคล

อื่นตําหนิ ดุ และวากลาว ตองเจอความลมเหลวในการ

ทําสิ่งตางๆ ของตนเองเปนประจํา สงผลใหเด็กมี

ทัศนคติไมดีตอตนเอง จนอาจนําไปสูภาวะซึมเศรา 

นอกจากนั้นเด็กอาจมีทัศนคติไมดีตอบุคคลอื่นๆ อัน

นําไปสูพฤติกรรมผลีผลาม มีความตอตานสังคม จน

อาจกลายเปนบุคคลที่มีความกาวราว ซึ่งเห็นไดวา

นอกจากจะเปนปญหาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรูแลว ยังสงผลกระทบตอเพื่อนรวมชั้น

เรียน และในวันขางหนาก็อาจกลายเปนปญหาของ

สังคมตอไป จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดวาควรมีการ

ตระหนักและใหความสําคัญกับการเสริมสรางการเห็น

คุณคาในตนเองใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู  เพื่อประโยชนแกตัวเด็กเองและยังเปนการ

ปองกันการเกิดปญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย

การทํางานศิลปะนั้นนอกเหนือจากเปนกิจกรรมที่สราง

ความสุข ความเพลิดเพลินผอนคลายใหกับเด็กยังชวย

สงเสริมเด็กเกิดการเรียนรู ลงมือปฏิบัติสรางสรรค

ผลงานทีละขั้นตอน ซึ่งทําใหเด็กไดเกิดประสบการณ

ทางดานความสําเร็จในการทําสิ่งตางๆ (ชาญณรงค พร

รุงโรจน, 2542)  

ความหมายและลักษณะทางจิตวิทยาของ

เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
 ความบกพรองทางการเรียนรูหรือที่ เรียกวา

ภาวะแอลดี (Learning Disabilities) หรือภาวะบกพรอง

ทางการ เรี ยนรู เฉพาะด าน  (Specific Learning 

Disabilities) หมายถึง ความผิดปกติของกระบวนการ

ทางจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความเขาใจ การใช

ภาษา การพูดหรือการเขียนอยางนอยหนึ่งดาน อันเห็น

ไดจากปญหาดานการฟง การคิด การพูด การอาน 

การเขียน การสะกด หรือการคิดหาคําตอบทาง

คณิตศาสตร แตไมรวมถึงเด็กที่มีความบกพรองจาก

สติปญญา ปญหาทางอารมณหรือการขาดการกระตุน

ทางสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ (กุลยา  

กอสุวรรณ, 2553) ซึ่งในอดีตความบกพรองทางการ

เรียนรูนั้นเรียกวาเปนความบกพรองทางดานทักษะทาง

วิชาการ (Academic Skills Disorders) เพราะนักเรียนที่

มีความบกพรองในการเรียนรูมักจะตามไมทันเพื่อน

รวมชั้น เรียนทางดานวิชาการ ในเรื่องของทักษะ 

การอาน การเขียน หรือการคิดเลข โดยความบกพรอง

นี้จะคงอยูตลอดชีวิต (ศันสนีย ฉัตรคุปต, 2544) 

 เด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูจะมีปญหา

ในดานตางๆ ไดแก 1) ปญหาการเรียน โดยเด็กที่มี

ปญหาในการเรียนรูมักมีปญหาในดานการอาน การ

เขี ยน  และคณิตศาสตร  สํ าห รั บปญหา ในวิ ช า

คณติศาสตรนั้นอาจมีปญหาเกี่ยวกับดานขนาด การนับ 

การใชเครื่องหมาย การคํานวณ และดานคณิตศาสตร

โดยทั่วไป 2) ปญหาทางภาษา เด็กที่มีปญหาในการ

เรียนรูสวนมากมีปญหาในดานการพูด การใชภาษา ซึ่ง

แบงออกเปน การอาน การจําคํา ความเขาใจในเรื่องที่

อาน และลักษณะอื่นๆ เชน อานทีละคํา ทีละพยางค 

ปญหาในการอานคําที่มตีั้งแต 2 พยางคขึ้นไป 3) ความ

บกพรองทางการรับรู  รวมไปถึงการใชประสาทสัมผัส

เพื่อจําแนก จําและแปลความหมาย ซึ่งปญหาในการ

รับรูแบงเปนดานตางๆ ไดแก การรับรูทางสายตา การ

จําแนกโดยใชสายตา การจําโดยใชสายตา การรับรู

ทางการฟง การจําแนกโดยการฟง และการจําโดยการ
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ฟง 4) ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ซึ่งจําแนกได 3 

ลักษณะ คือ Hyperactivity เปนการเคลื่อนไหวที่เกิน

ปกติ Hypo Activity เปนการเคลื่อนไหวที่เชื่องชาหรือ

นอยกวาปกติ และ Incoordination คือการควบคุม

กลามเนือ้ไมได เด็กมีปญหาในการเดิน เชน เดินไมตรง 

รับลูกบอลไมได กระโดดไมได ตัดกระดาษดวยกรรไกร

ไมได กลัดกระดุมไมได เปนตน ซึ่งเด็กประเภทนี้มี

ปญหาทั้งในดานกลามเนื้อใหญ เชน การเดิน และการ

ใชกลามเนื้อเล็ก เชน การใชนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของ 

5) ปญหาในดานอารมณและสังคม เด็กประเภทนี้มี

ความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง ขาดความอดทน มีความ

วิตกกังวลสูง ปรับตัวไปในทางถดถอย ตอตานสังคม 

หลีกเลี่ยงการงาน ทํางานชา เปนตน เนื่องจากประสบ

ความลมเหลวในดานการเรียนอยูเสมอ เด็กอาจเปนคน

กาวราวและมีทัศนคติไมดีตอตนเอง พัฒนาการทาง

อารมณอาจชากวาเด็กปกติ เด็กประเภทนี้อาจไมมี

เพื่อน เพราะไมมนีักเรียนคนใดอยากคบดวย 6) ปญหา

ในการจํา ทั้งการจําในสิ่งที่ไดยิน และจําจากสิ่งที่

มองเห็น ดั งนั้ น เด็ กจึ งมีปญหาในด านการ เขี ยน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสะกดคํา การทําตามคําสั่ง 

ตลอดจนสัญลักษณทางคณติศาสตร และ 7) ปญหาใน

ดานความสนใจเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูมีชวงความ

สนใจสั้นและขาดสมาธิ ไมมีสมาธินานพอที่จะเรียน

บทเรียนได (ผดุง อารยะวิญู, 2539) ซึ่งศันสนีย  

ฉั ต รคุ ปต  ( 2544)  ได จํ า แนกลั กษณะของความ 

บกพรองที่พบในเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

เพิ่มเติม คือในดานการจัดระบบ (Organization) ไดแก  

การจัดระบบเวลาของตนเอง การรูเวลา รูวันที่ รูป  

การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ การจัดระบบ

ความคิด การสามารถที่จะหาของของตัวเองไดครบ 

การดําเนินงานตามแผนที่วางไว การตัดสินใจการ

จัดลํ าดับความสําคัญกอนหลั ง  การ เรี ยงลํ าดับ

เหตุการณ 

 เห็นไดวา ประเทศไทยมีแนวโนมอัตราเด็กที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรูมากขึ้น ซึ่งความบกพรอง

ทางการเรียนรูเปนความผิดปกติของกระบวนการทาง

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความเขาใจ การใชภาษา 

การพูดหรือการเขียน ซึ่งบุคคลเหลานี้ไมไดมีความ

บกพรองทางดานสติปญญาหรือมีปญหาทางดาน

อารมณ โดยปญหาที่เกิดขึ้นจากความบกพรองนั้น

จําแนก ไดดังนี้ 1) ดานการเรียน 2) ดานภาษา 3) ดาน

การรับรู 4) ดานการเคลื่อนไหวและความสัมพันธของ

รางกาย 5) ดานอารมณสังคม 6) ดานการจํา และ  

7) ดานความสนใจหรือสมาธิ โดยปญหาอันเกิดจาก

ความบกพรองทางการเรียนรูนั้นจะสงผลให เกิด

ประสบการณในเชิงลบ เชน การโดนตําหนิ วากลาว

จากบุคคลรอบขางวาเปนบุคคลที่ไมมีความสามารถ  

อันเนื่องมากจากความบกพรองไมวาจะเปนทางดาน

การรับรู ทางดานความจํา ทางดานภาษาทั้งทางดาน

การอานหรือการเขียน และทางดานการสื่อสาร ซึ่งทํา

ใหเด็กเหลานี้เกิดการรับรู และเกิดทัศนคติที่ไมดีตอ

ตนเอง รับรูวาตนเองเปนบุคคลที่มีความสามารถไมเทา

เทียมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ไมไดรับการยอมรับและให

ความสําคัญจากบุคคลอื่น ไมประสบความสําเร็จใน

การทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองและไมมีคุณคาพอที่จะ

ชวยเหลือผูอื่นได ซึ่งนอกจากจะสงผลตอการเห็น

คุณคาในตนเองแลวยังสงผลตอปญหาพฤติกรรมและ

การเขาสังคมกับผูอ่ืน (ผดุง อารยะวิญู, 2533) 

การเห็นคุณคาในตนเอง 

 คําวา “Self-esteem” ซึ่ งนอกจากแปลไดวา 

การเห็นคุณคาในตนเองแลวยังไดมีผูแปลและนิยาม

เปนภาษาไทยไวหลายคํา ไมวาจะเปน “ความภูมิใจใน

ตนเอง” และ “การยอมรับนับถือตนเอง” แตจาก

การศึกษาพบวาคํานิยมใชมากที่สุดคือ “การเห็นคุณคา

ในตนเอง” โดยการ เห็นคุณคาในตนเองนั้น เปน

ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอตนเอง มีความรักนับถือ

ตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคา เห็นความสามารถของตน 

เปนความรูสึกทางดานบวกที่มีตอตนเองอันจะสงผลให

เกิดความมั่นใจในการทําสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน

สําเร็จไดดวยตนเอง และสงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเอง (สยุมพร เค-ไพบูลย, 2544)  

 การเห็นคุณคาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

ดังนี้  1 ) ความตองการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-
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esteem) คือ ความตองการเปนผูประสบความสําเร็จ  

มีความเขมแข็ง มีความสามารถในการทําสิ่งตางๆ  

มีอิสระ เปนตัวของตัวเอง และเชื่อมั่นที่จะเผชิญสิ่ง

ตางๆ และ2) ความตองการเห็นคุณคาจากผูอื่น 

(Esteem from Other People) คือ ความปรารถนาของ

บุคคลที่อยากจะใหผูอื่นยอมรับตน เห็นวาตนเองเปน

คนที่มีความสําคัญ และไดรับความสนใจ (Maslow, 

1987)  

 การเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีกลไกอันเกิด

จากอัตมโนทัศน (Self-concept) คือสิ่งที่มีอิทธิพลตอ

การแสดงออกพฤติกรรมของบุคคล เปนการรับรู 

ตระหนักและประเมินตนเองจากความสามารถของ

ตนเองและผูอื่น และมีความสัมพันธตอการเห็นคุณคา

ในตนเอง (Hamachek, 1995) โดยอัตมโนทัศนพัฒนา

มาจากลักษณะการมองตนของบุคคลใน 3 ลักษณะ 

คือ 1) ตัวตนที่แทจริง (Self-Image) คือ ความคิดที่

บุคคลมองตนในสวนที่ตนรู และคิดวาตนเองเปน  

2) ตัวตนในความคาดหวัง (Ideal-self) คือ ภาพของ

ตนเองที่อยู ในความปรารถนาตองการ เปน และ  

3) คุณคาในตัวเอง (Self-esteem) คือ สวนตางของ

ความคลาดเคลื่อนของตัวตนที่แทจริงและตัวตนที่

อยากเปน ซึ่งสงผลตอบุคลิกภาพของบุคคลอันเกิดมา

จากจิตใจ ความคิดและแสดงออกมาในรูปแบบของ

พฤติกรรม โดยการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยนั้นเกิด

จากความรูและพัฒนาการทางสังคมของบุคคลตั้งแต

ในชวงตนของชีวิตที่จะสรางเสริมเอกลักษณของบุคคล

โดยประสบการณ วัฒนธรรม และการลอกเลียนแบบ 

ที่กอให เกิดการเรียนรู และพฤติกรรมทางสั งคม

(Lawrence, 1988) 

 (Coopersmith, 1981) กลาววา การเห็นคุณคาใน

ตนเองนั้นหลอหลอมมาจากประสบการณที่บุคคลได

พบในแตละชวงชีวิต โดยประสบการณที่สงผลตอการ

เห็นคุณคาในตนเองของมนุษยนั้น แบงได 4 ดาน คือ  

1) ดานความสามารถ (Competence) คือ การประเมิน

ต น เ อ ง ใ น ด า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ลักษณะเฉพาะของตน ไดแก ความสามารถทางศิลปะ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการมี

สัมพันธกับบุคคล 2) ดานความสําคัญ (Significant) คือ

การที่ บุคคลไดรั บการยอมรับ ไดรั บความใส ใจ  

และรับรูวาตนมคีวามสําคัญตอบุคคลอื่น 3) ดานความ

ประสบความสําเร็จ (Success) คือการที่บุคคลประสบ

ความสําเร็จในเปาหมายของตน และมีความสําเร็จใน

สิ่งที่ตนไดรับผิดชอบ และ 4) ดานการมีคุณคา (Virtue) 

คือการเห็นคุณคาของบุคคลในดานศีลธรรม ทัศนะใน

การมองคุณคาที่ตนตองรั บผิดชอบ ทั้ งนี้ สา เหตุ 

ของการเห็นคุณคาในตนเองต่ําอาจมาจากสิ่งตางๆ  

ที่บุคคลไดพบไมวาจะเปนการไมไดรับความรักถูก

ทอดทิ้ง ไมไดรับความเอาใจใส การถูกจับผิดไดรับคํา

ตําหนิ ดุดาวากลาวเปนประจํา ไดรับการลงโทษอยาง

ไรเหตุผลการโดนเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น การไดรับ

การลอเลียน หัวเราะเยาะในความคิดและการกระทํา

จากผูอื่นจนไดรับความอับอาย 

 ทั้งนี้การเห็นคุณคาในตนเองสามารถสงเสริม

ดวยวิธีการตางๆ ได โดยการเสริมแรงดวยการให

รางวัลและบทลงโทษจากบุคคลรอบขาง รวมทั้งการจัด

ประสบการณที่ดีและเสริมสรางความสําเร็จใหแกเด็ก 

(Gurney, 1988) ซึ่งการจัดประสบการณหรือกิจกรรม

ใหกับเด็กควรพิจารณาใหมคีวามเหมาะสมกับอายุและ

ความสามารถของเด็ก ประสบการณที่จัดใหบุคคลได

พบกับความสําเร็จจะสงผลใหการเห็นคุณคาในตนเอง

สูงขึ้น เกิดการมองตนเองในทางบวก เกิดความมุงมั่น 

สรางสรรค และกลาเผชิญกับความจริง (Lawrence, 

1988) 

 การเห็นคุณคาในตนเองคือมโนทัศนที่บุคคลมี

ตอตนเองและความตองการการยอมรับจากผูอื่น 

โดยอัตมโนทัศนพัฒนามาจากลักษณะการมองตนของ

บุคคลใน 3 ลักษณะ คือ 1) ตัวตนที่แทจริง (Self-

image) คือ ความคิดที่บุคคลมองตนในสวนที่ตนรูและ

คิดวาตนเองเปน 2) ตัวตนในความคาดหวัง (Ideal-self) 

คือ ภาพของตนเองที่อยูในความปรารถนาตองการเปน 

และ 3) คุณคาในตัวเอง (Self-esteem) คือ สวนตาง

ของความคลาดเคลื่อนของตัวตนที่แทจริงและตัวตนที่

อยากเปนโดยบุคคลที่มกีารเห็นคุณคาในตนเองต่ํานั่นมี

สา เหตุมาจากการ เกิดทัศนคติ ที่ ไ มดี ต อตนเอง 
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อันเนื่องมาจากประสบการณความลมเหลวในการทํา

สิ่งตางๆ ของตน หรือการไดรับประสบการณที่ไมดีจาก

คนรอบขาง เชน การตําหนิ วากลาว วาเปนบุคคลที่ไร

ความสามารถ ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเองนี้สามารถ

เสริมสรางไดโดยการตอบสนองตอความตองการและ

การไดรับประสบการณของบุคคลในการรับรูถึ ง

ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง การมี

ความสําคัญไดรับการยอมรับจากผูอื่น การประสบ

ความสําเร็จในการทําสิ่งตางๆ ตามเปาหมายและการที่

ตนเองมีคุณคาในการทําสิ่งตางๆ ใหแกผูอื่นจะสงผลให

บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอตนเอง 

กิจกรรมศิลปะ 

 ศิลปะมีความสําคัญในแงของการสง เสริม

พัฒนาการในดานตางๆ ไดแก 1) พัฒนาการทางดาน

รางกายโดยกิจกรรมศิลปะชวยตอบสนองความ

ตองการตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบเคลื่อนไหวและ 

ไดฝกหัดการใชกลามเนื้อมือและสายตา และอวัยวะ

ทํ า ง าน ปร ะส านกั น อย า งค ล อ ง แ คล ว ว อ ง ไ ว มี

ประสิทธิภาพและไดรับความสนุกสนาน 2) พัฒนาการ

ทางดานสติปญญา กิจกรรมศิลปะชวยสงเสริมการ

เรียนรูใหเด็กไดเรียนดวยการกระทํามีประสบการณ

ตรงในการสํารวจ คนควา ทดลอง และสรางสรรค

แกปญหากับงานและวัสดุตางๆ ซึ่ งแตกตางจาก

กิจกรรมการเรียนทางดานอื่น เพราะเด็กไดมีโอกาส

ฝกหัดและคนควาตามความสนใจความสามารถและ

ความถนัดของตนเอง 3) พัฒนาการทางดานสังคม 

เนื่องจากศิลปะเปนสื่อใหเด็กไดมีโอกาสในการทํางาน

รวมกับผูอื่น ทั้ งในบาน โรงเรียน และชุมชน ยอม

นําไปสูประสบการณที่เพิ่มขึ้น และไดรับการฝกนิสัย

และทักษะทางสังคม นอกจากนั้นยังเปนโอกาสใหเด็ก 

ไดสนองความตองการที่จะไดมีผู ยอมรับและเห็น 

ความสําคัญจากการทํากิจกรรมศิลปะรวมกัน และ 

4) พัฒนาการทางดานอารมณ ศิลปะชวยสนองตอ

ความตองการที่จะแสดงออกและสรางสรรค เมื่อเด็ก

เกิดความสําเร็จ เกิดความพึงพอใจ จะมอีารมณแจมใส  

ซึ่งการแสดงออกโดยอิสระจะทําใหเด็กมีอารมณที่

มั่นคงและเกิดความมั่นใจในตนเอง อันเปนพื้นฐาน 

ของความกลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ รูจักแกปญหา

ดวยตนเองและปรับตัวไดดี (Lowenfield & Brittain, 

1982; Wendy, 2000; เลิศ อานันทะ, 2549) 

น อ ก จ า ก นี้ 

ศิลปะยังตอบสนองตอความตองการดานความรัก  

ความอบอุน ความตองการความสําเร็จ และความ

ยอมรับนับถือ เนื่องจากพื้นฐานของศิลปะมีความ

ยืดหยุนและกวางขวางทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรู 

สํารวจ และไดมีความคิดที่เปนอิสระ (Kear & Callway, 

2000; Wendy, 2000) และยังมีคุณคาในแงของ 

การบําบัดปญหา โดยใชเปนเครื่องมือในการระบาย

อารมณตางๆ ไมวาจะเปนเครงเครียด ความโกรธ 

ความกลัว และความวิตกกังวล ดวยกระบวนการ

ทํางานศิลปะ เนื่องจากการทํางานศิลปะทําใหเกิด

ความเพลิดเพลิน ศิลปะยังสามารถนํามาใชในการขจัด

ความดอยของบุคคล โดยการสรางสรรคผลงานศิลปะ

ของบุคคลจะทําใหเกิดเรียนรูถึงความสามารถของ

ตนเอง และการไดรับความสนใจในผลงานศิลปะที่

สรางสรรคจากผูอื่น และผลงานศิลปะยังเปนเครื่องมือ

ที่ชวยเกิดความเขาใจในปญหาและความตองการที่

แทจริงของเด็กไดงายขึ้น (Hurwitz & Day, 2007; เลิศ 

อานันทะ, 2549) 

 ทั้งนี้  เพื่อใหกิจกรรมศิลปะเกิดคุณคาตอบ 

สนองตอศักยภาพและความตองการของเด็กมากที่สุด 

ควรมีการออกแบบวางแผนกิจกรรมศิลปะใหมีความ

เหมาะสมตอ เด็กตองคํ านึ งถึ งสิ่ งต างๆ  ตอไปนี้ 

(Warren, 2008) 

 1. ความเหมาะสมกับผูทํากิจกรรม ลักษณะของ

บุคคลมีความแตกตางจะสงผลตอระดับของสติปญญา 

ทักษะ ความสนใจ ความตองการ และความสามารถใน

การใชเครื่องมือ รวมทั้งความสนใจและความสามารถ

ของผูจัดกิจกรรม 

 2. รูปแบบการสอน เนื่องจากกิจกรรมศิลปะ 

มีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน กิจกรรมการวาด

ภาพระบายสี การปนและแกะสลัก การพิมพ การจัด

ออกแบบและสรางสรรคจากวัสดุตางๆ งานสาน ถักทอ 
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งานปะติด และงานประกอบโครงสราง (Beal & Miller, 

2001) ดังนั้นการเลือกใชรูปแบบการสอนสามารถเลือก 

ใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใชหลายรูปแบบรวมกันไดไมวา  

จะ เปน  การสอนด วยการเลียนแบบและทองจํ า  

การสอนดวยวิธีการซักถาม การสอนแบบบรรยายการ

สอนแบบอุปนัย การสอนแบบนิรนัย การมอบหมาย

งาน การสอนแบบโครงการ การสอนแบบอภิปราย 

การสอนแบบสาธิต การทํางานรายบุคคล การทํา

กิจกรรมกลุม เกมส การแสดงบทบาทสมมติ และ

การศึกษานอกสถานที่ เปนตน (Guy, 1982) 

 2. การวัดประเมินผล วิธีการวัดประเมินผล 

มีหลากหลายรูปแบบ ไดแก 1) การสังเกต 2) การ

สัมภาษณ 3) การอภิปราย 4) การปฏิบัติ 5) การตรวจ

จากแบบรายการ 6) การใชคําถาม 7) การทดสอบ  

8) การเขียนบทความ 9) การมองลักษณะเฉพาะบุคคล 

10)  การประเมินทัศนคติ  11 )  แฟมสะสมผลงาน  

12) ตัดสินจากผลงาน 13) แบบทดสอบมาตรฐาน และ

14) แบบทดสอบทางการจากครู (Hurwitz & Day, 

2007) ซึ่งการประเมินอาจเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งหรือใชหลายรูปแบบรวมกัน 

 เห็นไดวา ศิลปะเปนกิจกรรมที่มีความยืดหยุน

และมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายอันสามารถสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูและการแสดงออกถึงศักยภาพของ 

แตละบุคคลที่มีความแตกตางกัน ซึ่งมีประโยชนใน 

การสง เสริมพัฒนาการและตอบสนองตอความ

ตองการทางดานอารมณ สังคม และจิตใจ รวมทั้ง

สามารถใชเปนภาษาในการสื่อสาร ถายทอดความคิด 

ประสบการณของแตละบุคคล รวมทั้งการทํากิจกรรม

ศิลปะยังมีรูปแบบขั้นตอนที่สงผลตอประสบการณ

ทางการเรียนรูที่ความสอดคลองกับรูปแบบการ

เสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองทั้ง 4 ดาน อันไดแก 

ทางดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และ

ความมีคุณคา โดยการเรียนรูการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะมีลักษณะเปนลําดับขั้น อันจะสงเสริมใหเกิด

ประสบการณความสําเร็จในการปฏิบัติงานดวยรูปแบบ

ที่หลากหลาย และสามารถเลือกวิธีสรางสรรคไดตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในรูปแบบของการทํางาน

ของแตละบุคคลและกระบวนการทํางานกลุม ซึ่งจะทํา

ใหเด็กไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการยอมรับนับ

ถือบุคคลอื่น และเห็นคุณคาในตนเองที่มีตอผูอื่น 

 จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา ไดมีการนําเอา

กิจกรรมศิลปะไปใชในการบําบัดและเสริมสรางการ

เห็นคุณคาในตนเองแกบุคคลกลุมตางๆ ไดแก งานวิจัย

ของภารดี กําภู ณ อยุธยา (2550) ที่ทําการศึกษา 

ผลของโปรแกรมศิลปะบําบัดสําหรับกลุมตอการเห็น

คุณคาในตนเองของเด็กอายุ  9-11  ป  ขวัญฤทัย  

อิ่มสมโภช (2549) ไดศึกษาผลของศิลปะ เพื่อการ

บําบัดตอการเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ คานธีชา 

บุญยาว (2554) ไดศึกษาการออกแบบกิจกรรมศิลปะ

เพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุใน

แตละชวงวัย อรทัย ชวนนิยมตระกูล (2557) ไดศึกษา

ผลของการนํากิจกรรมศิลปะไปใชเสริมสรางการเห็น

คุณคาในตนเองใหแกกลุมเด็กปวยเรื้อรัง และ ชนิตา 

ทองวิไล (2558) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดอัตมโนทัศน เพื่อสงเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งการจากการทบทวนศึกษา

ผลงานวิจัยตางๆ ขางตน สะทอนใหเห็นวาการจัด

กิจกรรมศิลปะในรูปแบบตางๆ สามารถนําไปใชเพื่อ

บําบัดและสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับกลุม

คนตางๆ ที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําได ไมวาจะเปน

เด็กทั่วไป เด็กปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ รวมทั้งเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษได 

บทสรุป 

 ศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปใชในการ

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรูได ซึ่งเด็กกลุมนี้มีปญหาในดาน

ตางๆ อันเนื่องมาจากความบกพรองทางสมอง ทําให

เกิดประสบการณความลมเหลวในดานตางๆ เชน  

การเรียน การอาน การคิดคํานวณ ทําใหเด็กกลุมนี้

ไดรับการตําหนิจากบุคคลรอบขางอยูเสมอ สงผลให

เกิดทัศนคติไมดี ตอตนเอง คิดว าตนเองไรความ 
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สามารถ ทั้งที่ไมไดมคีวามบกพรองทางดานสติปญญา 

ทั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมศิลปะนั้นเปนการแสดงออก

ท า ง ด า น ค ว า ม คิ ด  อ า ร ม ณ  ค ว า ม รู สึ ก แ ล ะ

ประสบการณ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไม

วาจะเปนการวาดภาพ ระบายสี การปะติด และงานปน 

เปนตน 

 นอกจากนี้ศิลปะยังมีประโยชนในดานการชวย

ขจัดความดอยในดานตางๆ ของเด็กได เชน ทางดาน

การรับรู  สามารถใชภาพผลงานศิลปะเปนสื่อใน 

การสื่อสาร ทําใหสามารถรับรูและเขาใจไดงายกวา

ตัวหนังสือ ในดานการเคลื่อนไหวสามารถฝกฝน 

การหยิบจับอุปกรณที่มีลักษณะตางๆ หรือนํากิจกรรม

การป น ไปใช เพื่ อช วยพัฒนากลามเนื้ อ เล็ ก  และ 

การทํางานศิลปะยังเปนการฝกฝนความสัมพันธ 

ของสายตาและรางกายใหสามารถประสาน ทํางาน

สัมพันธกันได นอกเหนือจากการแกไขพัฒนาความ

บกพรอง กิจกรรมศิลปะยังใชในการสงเสริมเติมเต็ม

ศักยภาพที่มีอยูของเด็กใหเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

ในการจัดกิจกรรมศิลปะตองควรวางแผนและออกแบบ

ใหมีความเหมาะสมตอความบกพรอง ความสนใจ 

ศักยภาพของเด็ก รวมทั้งตองพิจารณาถึงรูปแบบ

กิจกรรมที่จะนําไปใช และรูปแบบการสอนใหมีความ

เหมาะสม เพื่อใหเด็กไดพบกับประสบการณการคนพบ

ความสามารถในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางาน 

การไดรับการยอมรับ ใหความสําคัญจากผูอื่น และ 

การที่ตนเองมีคุณคาในการทําสิ่งตางๆ จะสงผลใหเกิด

การเห็นคุณคาในตนเองที่สูงขึ้น 

เอกสารอางอิง 

กุลยา กอสุวรรณ. (2553). การสอนเด็กที่มีความ

 บกพรองระดับเล็กนอย. กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนา

ศักยภาพเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ขวัญฤทัย  อิ่มสมโภช. (2549). ผลของศิลปะเพื่อการ

 บําบัดตอการเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเองของ

 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

 ผูสูงอายุ บางแค. (ปริญญามหาบัณฑิต), 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

คานธีชา บุญยาว. (2554). การออกแบบกิจกรรม

 ศิลปะเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง

 ของผูสูงอายุในแตละชวงวัย. (ปริญญา

 มหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ชนิตา ทองวิไล. (2558). ผลการใชกิจกรรมศิลปะตาม

 แนวคิดอัตมโนทัศนเพื่อสงเสริมการเห็นคุณคา

 ในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

 ไดยินชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. (ปริญญา

 มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ผดุง อารยวิญู. (2539). การศึกษาสําหรับเด็กที่มี

 ความตองการพิเศษ. (พิมพครั้งที่ 2). 

 กรุงเทพมหานคร: แวนแกว. 

ภารดี กําภู ณ อยุธยา. (2550). ผลของโปรแกรมศิลปะ

 บําบัดสําหรับกลุมตอการเห็นคุณคาในตนเอง

 ของเด็กอายุ 9-11 ป. (ปริญญามหาบัณฑิต), 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เลิศ อานันทะ. (2549). แนวคิดเกี่ยวกับศิลปศึกษา. 

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สยุมพร เค-ไพบูลย. (2544). ทําอยางไรเด็กจึงจะภูมิใจ

 ในตนเองและมีความสุข. 

 กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ. 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2560). รายงาน

 ขอมูลนักเรียนพิการเรียนรวม. 

 เขาถึงไดจาก http://202.29.172.121/specialba 

 sic/report_guest.php?p=12df&&report=2t.  

 4 พฤศจิกายน 2560. 

ศันสนีย ฉัตรคุปต. (2544). ความบกพรองใน 

 การเรียนรูหรือแอดี : ปญหาการเรียนรูที่ 

 แกไขได. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

 การศึกษาแหงชาติ.  

อรทัย ชวนนิยมตระกูล. (2557) การศึกษาผลการจัด

 กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาใน

 ตนเองของเด็กปวยเรื้อรังที่เปนผูปวยใน. 

 (ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย. 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

57 



 

 

Beal, N. & Miller, B. G. (2001). The art of teaching 

 art to children in school and at home. New 

 York: Farrar, Straus and Giroux. 

Coppersmith, S. (1981). The antecedent of self-

 esteem. (2 ed.). California: Consulting 

 Psychologist. 

Gurney, W. P. (1988). Self-esteem in children with 

 special educational needs (1 ed.). New York: 

 Routledge. 

Guy, H. (1982). Art of elementary classroom. 

 Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Hamachek, D. (1995). Psychology in teaching, 

 learning and growth. Boston: Allyn and Bacon. 

Hurwitz, A. & Day, M. (2007). Children and their 

 art: Methods for the elementary schoo.l  

 (8 ed.). Carlifonia: Thomson Wadsworth. 

Kear, M. & Callway, G. (2000). Improving teaching 

 and learning in the arts. New York: Falmer 

 Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrence, D. (1988). Enhancing self-esteem in the 

 classroom. London: Paul Chapman. 

Lowenfield, V. & Brittain, L. W. (1982). Creative and 

 mental growth (8 ed.). New York: Macmillan. 

Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality.  

 (3 ed.). Cambridge: Harper & Row. 

Warren, B. (2008). Using the creative arts in 

 therapy and healthcare: a practical 

 introduction (3 ed.). London: Routledge. 

Wendy, M. L. (2000). Using art to make art: 

 Creative activities using masterpieces.  

 USA: Delmar. 

 

 

 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

58 



 

 

ทักษะทางสังคม : ทักษะที่สําคัญของเด็กออทิสติกที่ไมควรมองขาม 

Social Skills: Essential Skills for Autistic Children that should not be 

overlooked  

ปอแกว  ครุฑนาค1 และ ชนดิา มิตรานันท2  
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บทคัดยอ 

 ทักษะทางสังคมเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กออทิสติก ซึ่งเปนผูที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ 

ดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ และจินตนาการ เราจึงตองสอนทักษะทางสังคม 

แกพวกเขา เพื่อใหเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม เขาใจอารมณของผูอื่น และวิธีแสดงตนอยางเหมาะสมใน

สถานการณตางๆ ทําใหเด็กสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นได และลดพฤติกรรมบางอยางที่เปนปญหาลงไปได  

บทความนี้จึงมุงเนนในการนําเสนอความสําคัญของทักษะทางสังคม การฝกทักษะทางสังคม ปจจัยที่สงผลตอ 

การเสริมสรางทักษะทางสังคม การฝกทักษะทางสังคมใหกับเด็กที่ตองไดรับการศึกษาพิเศษ ประเภทออทิสติก   

ซึ่งหากไดเรียนรูทักษะทางสังคมอยางเหมาะสมจะมีความนับถือตนเองและความมุงม่ันสูงขึ้น การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น

มีความสําคัญตอเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทั้งในดานการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตของ

เด็ก รวมทั้งบทบาทของผูปกครองในการดูแลเด็กใหมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น เพื่อจะไดเปนผูใหญที่มีทักษะทางสังคม 

สื่อสารและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

คําสําคัญ:  ทักษะทางสังคม, การฝกทักษะทางสังคม, ออทสิติก 

ABSTRACT 

 Social skills are very essential for autistic children who are with social, language and meaning transfer, 

behavior, emotion, and imagination disorder. Social skills instruction becomes crucial for the autistic children in 

order to lead them to understand social situations, other people emotions, and self-expression appropriately. 

Therefore, they are able to adjust themselves and live with people and reduce of the problematic behaviors. 

This article aims to present the importance of social skills, social skills practice, factors that affect to social skills 

development, social skills development for children who need special education in term of autistic, who are able 

to increase their self-esteem and commitment. The interaction with other people is the crucial factor of the 

children who are with and without special needs in term of education and future career. Also, the role of parents 

in supporting skills development for children to be grown up as the adults with social and communicative skills is 

necessary to prepare them for the better future. 
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บทนํา 

 มนุษยจําเปนตองอยูร วมกันกับบุคคลอื่นๆ 

ติดตอสัมพันธซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ดังที่ อาริส

โตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก ไดกลาวไววา

มนุษยเปนสัตวสังคม ทั้งนี้เขาเชื่อวามนุษยโดยสภาพ

ธรรมชาติจะตองมีชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลอื่นๆ ติดตอ

สัมพันธซึ่งกันและกันไมสามารถดํารงชีวิตอยูอยาง 

อิสระตามลําพังแตผู เดียวได  สั งคมจึง เกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มีอัตราการแขงขันและเจริญเติบโตใน

หลายดาน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ประกอบกับความทันสมัยของเทคโนโลยี

ที่เขามาเกี่ยวของอยางกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวัน  

มนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็วทําใหเรา

ตองพัฒนาตนเอง ฝกฝนตนเอง เพิ่มพูนทักษะ เพื่อใหมี

วิถีแหงการคิด วิถีแหงการทํางาน และวิถีแหงการใช

ชีวิต ซึ่งทักษะทางสังคม หรือ Social Skills เปนความ 

สามารถในการ เข าใจ  สร างสรรคและประสาน 

ความรูสึก ความตองการ ความสัมพันธ การปรับตัว 

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมรอบขางได

ตลอดจนแกปญหาและจัดการกับการปฏิสัมพันธของ

บุคคลที่มีตอกัน บุคคลใดที่สามารถเขาใจผูอื่นหรือ

ยอมรับในสิ่ งตางๆ รอบตัวที่ เปลี่ยนแปลงได  ก็จะ

สามารถใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุข เรียกไดวา บุคคล

นั้นเปนผูที่มีทักษะทางสังคมสูง แตในทางกลับกันหาก

บุคคลใดมีทักษะทางสังคมต่ํา ก็จะมีความยากลําบาก

ในการปรับตัว จะรูสึกวาใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นได

คอนขางลําบากจะดําเนินชีวิตไปอยางไมมีความสุข 

      การปรับเปลี่ยนทางสังคม เทคโนโลยีและ

สภาพแวดลอม สงผลตอวิถีการดํารงชีพ ทําใหตอง

พัฒนาตนเอง ใหกาวทันพัฒนาเทคโนโลยี  เด็กตอง

เรียนรู ในการปรับตัวใหเขากับผูอื่น ครูและผูปกครอง

ควรสงเสริมทักษะทางสังคมใหกับเด็กโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเด็กออทิสติก ซึ่งมีพัฒนาการทางสังคมลาชา เปน

เด็กที่มีความยากลําบากในการสรางปฏิสัมพันธกับ 

ผูอื่นชอบอยูคนเดียว ชอบเลนหรือทํากิจกรรมกับ 

คนที่มีอายุนอยกวาตนเอง หรืออาจมีพฤติกรรมหรือ

การตอบสนองตอบุคคลอื่นดวยทาทีที่ไมเหมาะสม  

จึงตองไดรับการพัฒนาทักษะในดานการอยูรวมกับ

ผูอื่นเปนพิเศษ โดยการฝกทักษะทางสังคม จะไดฝก

ความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยใชภาษา

พูดหรือภาษาทาทางในทางบวก เพื่อรักษาความ 

สัมพันธ กั บผู อื่ น  ปฏิบัติตามกฎกติกาของสั งคม 

มีจิตสํานึกตอสังคมและสรางประโยชนใหกับสังคม 

เพื่ออยูรวมกันอยางมีความสุขแตละทักษะทางสังคม

นั้นจะยืดหยุน พฤติกรรมตางๆ ที่สามารถเปลี่ยนไป

ตามสังคมรอบตัว ไดแก เวลา สถานที่และบุคคล  

ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่เด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

รวมทั้งเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ควรไดรับการฝกฝน 

อาจทําไดโดยจําลองเหตุการณ หรือสถานการณทาง

สังคมตางๆ ให เพื่อใหทดลองปฏิบัติจนเกิดความ

ชํานาญ หรือการสอนโดยจดจํารูปแบบบทสนทนาใน

สถานการณตางๆ นํามาใชโดยตรง เปนตน นายแพทย

กมล แสงทองศรีกมล ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพ 

กลาวถึง การศึกษาประวัติของตนจํานวนหมื่นกวาคน

ของสถาบันเทคโนโลยีคารเนกี้ สรุปวาการฝกอบรม

ทางดานสมองหรือคนที่มีความฉลาดทางอารมณดี  

และมีทั กษะ ในการ ทํ า ง านทํ า ใ ห ป ร ะสบความ  

สําเร็จเพียง 15% เทานั้น แตปจจัยตางๆ ทั้งทาง  

ดานบุคลิกภาพ และการปฏิบัติตอผูอื่นนั้น หรือการ 

ที่มีทักษะทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมจะทําให 

บุคคลนั้นประสบผลสําเร็จถึง 85% และจากการ

สํารวจบัณฑิตที่จบออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว 

กวาสิบป แลวประสบความลมเหลวในการทํางาน 

พบวา สาเหตุมาจากการไมมีความสามารถในการเขา

กับคนอื่นไดนั่นแสดงใหเห็นวาการที่มีทักษะทางสังคม 

ที่ดีนั้น มีสวนสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ ดังนั้นการฝก

ทักษะสังคมจึงเปนสิ่งที่คุณพอ คุณแมผูปกครองควร

สงเสริม เพื่อเด็กๆ จะไดมคีวามบกพรองทางดานทักษะ

สังคมนอยที่สุด 
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ความหมายและความสําคัญของทักษะทาง

สังคม 

 นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงความหมาย

ของทักษะทางสังคมไวในแนวเดียวกัน ดังนี้ 

 ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในสังคมที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยการ

รูจักรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน รูจักปฏิบัติตอ

ผูอื่น มาสํานึกในสังคมและสรางประโยชน ใหแกสังคม 

(สุขุมาล เกษมสุข, 2535, หนา 7) 

 ทักษะทางสังคม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ

ตามกติกาของสังคม ซึ่งเปนที่คาดหวังและยอมรับ 

ของสังคม แตทักษะทางสังคมนั้นเปนเรื่องยืดหยุน 

พฤติกรรมตางๆ ของคนสามารถเปลี่ยนไปตามสังคม

รอบตัวเขา ไมวาจะเปนเวลา สถานที่  และบุคคล  

ที่เรียกวา “กาลเทศะ”  (กุลยา กอสุวรรณ,2553, หนา

32) 

 ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของ

สมองในการเขาใจความคิด ความตองการ ความรูสึก 

และอารมณของผูอ่ืน ที่สงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรม 

อารมณและความรูสึกไดเหมาะสมกับสถานการณ  

รูแบบแผนของการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน รูวาทําไม

ตองทักทายคน ทําไมตองชวยเหลือคนอื่น ทําไมตอง

แบงปน เปนตน (อัญชลี  สารรัตนะ, 2553, หนา 68)  

 ทักษะทางสังคม หมายถึง สวนประกอบของ

พฤติกรรมสําหรับบุคคล ซึ่ งมีความสําคัญในการ 

เริ่มมีปฏิสัมพันธทางบวกกับผูอื่นและผดุ งรักษา 

ซึ่งความสัมพันธนั้นไวได (westwood, 1997, p. 77) 

 สรุปไดวา ทักษะสังคม หมายถึง ความสามารถ

ของสมองในการ เขา ใจความคิด ความตองการ 

ความรูสึก และอารมณของบุคคลในสังคม สงผลให

แสดงพฤติกรรมที่ เหมาะสม รูก าล เทศะ เขา ใจ

สถานการณตางๆ  

องคประกอบของทักษะทางสังคม   
 1. ทักษะการแสดงออก (Expressive Skills) 

หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาดวยการพูด

และการแสดงทาทางเพื่อใหผูรับสารหรือผูที่ตองการ

สื่อสาร เขาใจงายและพึงพอใจ ดงนี้ 

  1.1 พฤติกรรมที่แสดงออกมาดวยการพูด 

หมายถึง การเลือกที่จะแสดงออกดวยคําพูดใหถูกตอง

ตามสถานการณตางๆ ในลักษณะ 

   1.1.1 รูปประโยค หรือสรรพนามที่ใชในการ

สนทนา เชน การสนทนาที่ เปนทางการ พบเพื่อน 

การประชุม เปนตน 

   1 .1 .2 น้ํ า เสียง ความเร็วในการพูดใน

สถานการณที่จริงจัง ตองใชคําพูดที่หนักแนนสถาน 

การณที่เจรจาตอรองตองใชน้ําเสียงที่นุมนวล 

  1 .2  พฤติกรรมที่ แสดงออกด วยท าทาง  

หมายถึง การเลือกที่จะแสดงออกดวยทาทางของ

รางกายเพื่อสงเสริมการพูดและทักษะทางสังคมที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การแสดงออกดวยสีหนา   

การสบตา ทาทางการพูด ระยะหางในการสนทนา 

 2. ทักษะการรับรูหรือเขาใจ (Receptive Skills)

หมายถึง ความสามารถในดานของความสนใจจดจอ 

กับสถานการณและความรูที่มีอยูแลวผสมผสาน

ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออก  

ที่เหมาะสม ที่เรียกวา การรับรูทางสังคม เชน ตองรูวา

พูดอยูกับใคร ตองพูดอยางไร แสดงออกดวยทาทาง

อยางไร 

 ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน 

และสําคัญ เปนทักษะที่ใชในการอยูรวมกับบุคคล 

อื่นไดอยางมีความสุข ดังที่  (ฤตถิรา จันทรเจริญ, 

2559, หนา 30; อางถึงใน สุขุมาล เกษมสุข, 2535, 

หนา 10-11) กลาวถึงความสําคัญของทักษะทางสังคม

วา เปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอมนุษย เพราะมนุษยไม

สามารถที่จะอยูไดตามลําพังตองมีเพื่อน มีกลุมสังคมที่

จะดํารงชีวิตอยูรวมกัน ตั้งแตสังคมเล็กๆ ในครอบครัว 

ขยายออกไปเปนสังคมหองเรียน สังคมโรงเรียน สังคม

ในอาชีพ การงานจนถึงสังคมชุมชน ประเทศ และโลก 

ทุกกลุมสังคมตองมีการติดตอสัมพันธพึ่งพาอาศัยกัน 

ซึ่งตองอาศัยทักษะทางสังคม สอดคลองกับกุลยา กอ

สุวรรณ (2553, หนา 326) กลาววา ทักษะทางสังคม
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เปนทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับ

ทุกคน 

 ทักษะทางสังคม จึงเปนทักษะที่มีความสําคัญ

ตอก าร อยู ร ว มกั น ของมนุ ษย ร วมถึ ง ก าร สร า ง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง สงผลใหเกิดการยอมรับ

และคิดแกปญหาที่ เกิดขึ้นดวยสันติวิ ธี  สามารถ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขทั้ งใน

ปจจุบันและอนาคต (ฤตถิรา จันทรเจริญ, 2559, หนา

30) 

 เด็กที่ เรียนรูทักษะทางสังคมที่เหมาะสมจะมี

ความนับถือตนเอง (Self-esteem) และความมุงมั่น

( Willingness)  สู ง ขึ้ น  ก าร มีปฏิ สั มพั น ธ กั บผู อื่ น มี

ความสําคัญตอเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ทั้งในดานการศึกษาและการประกอบอาชีพใน

อนาคตของเด็ก และเปนความคิดที่ดีที่ครูและผูใหญ

ควรจัดใหเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมี

ปฏิสัมพันธ ทํากิจกรรมและเลนดวยกัน เพื่อใหเด็กที่มี

ความตองการพิเศษไดเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

(Changnon, 2013, Online) 

ลักษณะทางดานปฏิสัมพันธทางสังคมและ

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 

 ความหมายและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็ก

ออทิสติก 

 ศาสตราจารยแพทยหญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา เปน

บุคลากรดานการแพทยคนแรกของไทย ที่ไดนําความรู

เกี่ ยวกับเด็กออทิสติกเขามาเผยแพร  และได ให

ความหมายไววา เด็กออทิสติก คือ เด็กที่มีความผิด 

ปกติทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา และการสื่อ

ความหมาย พฤติกรรมอารมณ และจินตนาการ ซึ่งมี

สาเหตุเนื่องมาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของ

สมองผิดปกติไปและความผิดปกตินี้จะพบไดกอนวัย  

30 เดือน (เพ็ญแข  ลิ่มศลิา, 2540)   

 เด็กออทิสติก จัดวาเปนเด็กที่มีความตองการ

พิ เศษประเภทหนึ่ งที่ มีความบกพรองทางพัฒนา 

การดานตางๆ ที่แตกตางไปจากเด็กที่มีความตองการ

พิเศษอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความบกพรองทางดาน

ทักษะทางสังคม ทั้งนี้เพราะทักษะทางสังคมถือวาเปน

สิ่งจําเปนอยางมากที่มนุษยจะตองเรียนรู เนื่องจาก

มนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความเปนอยูที่ตอง

ชวยเหลือเกื้อกูลและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน การสอน

ทักษะทางสังคมแก เด็กออทิสติกจะชวยใหเขาใจ

สถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม เขาใจอารมณของผูอื่น 

และวิธีแสดงตนอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ  

ทําให เด็กสามารถปรับตัวให เขากับผูอื่ นได  และ 

ลดพฤติกรรมบางอยางที่ เปนปญหาลงไปได (ผดุง  

อารยะวิญู, 2546, หนา 61) 

 โรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม 

เปนความผิดปกติของสมองแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก 

โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมาใน 3 ดานใหญๆ  

ไดแก 1) ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับ 

ผู อื่น 2) ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร  

3) ความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม (สถาบัน

ราชานุกูล, 2555, หนา 17) 

 American Psychiatric Association (1994) 

อธิบายวา ออทิสซึมเปนคําที่ใชเรียกบุคคลที่มีอาการ

ผิดปกติในสามดาน คือ 

 1. การปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) 

หรือทักษะทางสังคม (Social Skills) 

 2. การสื่อสาร (Communication) 

 3. การทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ้ําๆ 

(Repetitive Behaviors) หรือมีชวงการสนใจสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งที่ผิดปกติ (Range of Interests) 

 ทางการแพทย กลาวถึงความบกพรองทาง

พัฒนาการของเด็กออทิสติกวา เปนผลมาจากการ

ทํางานที่ผิดปกติหรือบกพรองของสมองในบางสวน   

จึงสงผลใหเด็กออทิสติกที่มีการพัฒนาที่แตกตางไป

จากเด็กปกติ ไมสามารถรับรูและสื่อสารตอสิ่งที่มา

กระตุนหรือสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นโดยทั่วไปวาเด็ก

ออทิสติกชอบแยกตัวอยูตามลําพังหรือในโลกของ

ตนเอง ขาดความสามารถในการสื่อความหมาย 

กับบุคคลอื่น ขาดจินตนาการและเรียนรูสิ่งตางๆ  

ไดยาก (Powers, 2000) 
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 เด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการทางดานภาษา 

ที่แตกตางจากเด็กคนอื่น นั่นคือจะพูดซ้ํา หรือพูดชา

กวาเกณฑปกติที่เด็กทั่วไปควรจะพูดกัน พูดดวยภาษา

ที่ตัวเองเขาใจอยูคนเดียว คนอื่นไมสามารถเขาใจหรือ

วารับรูที่สิ่ งที่ตองการจะสื่อได พูดแบบติดๆ ขัดๆ  

พูดแบบไมคอยชัดถอยชัดคํา หรืออาจจะพูดดวย

น้ําเสียงที่มีลักษณะแปลกๆ ก็เปนได สวนพัฒนา 

การดานสังคม จะมีโลกสวนตัวสูง ไมคอยอยากที่จะ

ปฏิสัมพันธดานสังคมกับใครสักเทาไหรนัก ไมสบตา  

ไมมองหนาคนรอบขาง ไมสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองตองการ 

อาทิ ไมบอกวาตองการกินอะไร ไมมีอารมณใดๆ  

ผานสีหนาทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเศรา ดีใจ หัวเราะ ชอบ

อยูคน เดียว และไมอยากให ใครมายุง เกี่ ยวด วย  

ไมยอมทัก ไมพูด ไมย้ิม ถามอะไรไมคอยตอบ หรือเด็ก

บางคนถึงขั้นวิ่งหนีเมื่อมีคนเขามาทักทาย ไมชอบ 

ขอความชวยเหลือจากใคร และไมยอมมีเพื่อนตามวัย 

ที่ตัวเองควรจะมี และนอกจากนี้ ยังชอบทําอะไรซ้ําๆ 

ไมชอบการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหตัวเองรูสึกวาตองทํา

อะไรใหมๆ เชน ไมอยากใสเสื้อผาตัวใหม ตองการที่จะ

ใสเสื้อผาตัวเดิม สีเดิม ที่เคยใสมาแลว ชอบทําอะไรให

เปนระเบียบเรียบรอยผิดวิสัยของเด็กทั่วๆ ไป จดจออยู

กับสิ่งของเฉพาะสวนไมไดมององคประกอบโดยรวม 

เชน เด็กทั่วไปสนใจพัดลมวามันคือพัดลม แตเด็กออทิ

สติกจะสนใจแตใบพัดที่มันสามารถหมุนได รวมไปถึง

ไมยอมเลนบทบาทสมมุติตามวัยที่ตัวเองควรจะเลน 

 ออทิสติก เป น โรคที่ มีลั กษณะแตกต างกัน 

ไดมาก อาการมีหลายอยางและความรุนแรงก็แตกตาง

กันไป ตั้งแตน อยไปจนถึงขั้นรุนแรง เชน ตั้งแตพูด 

ไมไดเลยไปจนถึงพูดมากไมหยุด หรือมีภาวะปญญา 

ออน ชวยตัวเองไมไดไปจนถึงเรียนเกงจนสามารถจบ

ปริญญาเอกได  (กระทรวงศึกษาธิ การ  , 2545) 

เราสามารถแบงตามลักษณะอาการไดเปน 3 ระดับ คือ  

 กลุมที่ 1 ระดับเชาวนปญญา (IQ) สูงกวา 60 

และมีความคลองแคลวในการใช ภาษาพูด กลุ มนี้ 

มักมีทักษะการมองดี มีการกระตุ นตนเองนอย อาจมี 

ความบกพรองทางสังคมหลายอยาง ซึ่งสามารถพัฒนา

ใหดีขึ้นได แต ยังมีป ญหาการเชื่อมโยงความรู ไปใช  

กับบริบทอื่น มีศักยภาพสูง การจัดการศึกษาควร 

จัดใหเรียนในหองเรียนทั่วไป โดยมีผู ชวยครู มีการปรับ 

สภาพแวดลอม มีการใชเครื่องชวยตามความจําเปน 

และมีการสอนเปนกลุมเล็ก เปนบางครั้ง  

 กลุมที่ 2 ระดับเชาวนปญญา (IQ) สูงกวา 60 

และมีปญหาในการสื่อสาร มีภาษาพูด แตนอย กวาวัย  

มักมชีองวางมากระหวางภาษาพูดกับความเขาใจภาษา 

มักไวตอการรับรู เสียง  มีการกระตุ น ตนเอง มีความ

สนใจสั้น ทักษะการมองดีและมักแยกตัว การจัดการ

ศึกษาควรจัดใหเรียนในหองเรียนทั่วไป โดยมีผู ชวยครู 

มีการปรับสภาพแวดลอม มีการใชเครื่องช วยตาม

ความตองการ และมีการสอน เปนกลุมเล็ก 

 กลุมที่ 3 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ตํ่ากวา 60 

และมีการใชภาษาพูด แตมักมีลักษณะพูดตาม มีการ

กระตุนตนเอง สมาธิไมดี มีความบกพรองปานกลาง 

การจัดการศึกษาควรจัดใหเรียนในหองพิเศษภายใน

โรงเรียนเรียนรวมและมีการสอนแบบหนึ่งตอหนึ่งดวย 

 กลุมที่ 4 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ตํ่ากวา 60 

และไม ใช ภาษาพูด ใช ภาษาน อยมาก สนใจสิ่ งที่

เคลื่อนไหว ไวตอการรับรู เสียง ไมสนใจผู คน มีความ

บกพรองรุนแรง การจัดการศึกษาควรจัดการศึกษา

พิเศษและสอนแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

 1 . 1  ทฤษฎีที่ อธิบายความผิดปกติของ 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) 

 จากอาการผิดปกติของ ASD ดังกลาวขางตน

โดยเฉพาะดานปฏิสัมพันธทางสังคม การอยูรวมกับ

ผูอื่น นักวิจัยไดพยายามหาคําอธิบายที่สัมพันธกับ

ลักษณะดังกลาวมากมาย ทฤษฎีที่ไดรับความสนใจ

มาก คือ 

  1. ระบบประสาทของออทิสซึมไมสามารถรับ

ขอมูลไดหรือหากรับไดก็ไมสามารถจัดกระทํากับขอมูล

ทั้งหมดที่รับเขามาได จึงทําใหไมสามารถทราบวาเกิด

อะไรขึ้น และจะตอบสนองตอสถานการณนั้นอยางไร  

การไมสามารถรับขอมูลไดครบถวนจึงเปนเหตุให 

ออทิสซึม พูดทวนคําเหมือนนกแกวนุกขุนทอง แสดง

พฤติกรรมซ้ํ าๆ หรือมีพฤติกรรมแปลกๆ การไม
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สามารถจัดกระทําขอมูลที่รับเขามาหรือสังเคราะห

ขอมูลได จึงทําใหไมสามารถประมวลเรื่องราวของ

บุคคลรอบขางวาเปนคนอยางไร ชอบอะไร เปนตน  

(Frith, 2002) ขาดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู

เกาสูความรูใหม ออทิสซึมจึงมีความสามารถในการจํา

ระยะยาว (long-term Memory Skills) ขาดความเขาใจ

เรื่องราวที่เปนนามธรรม (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2540) 

  2. ทฤษฎีการเขาใจจิตใจผูอื่น (Theory of 

Mind) โดยออทิสซึมจะมีปญหาตอไปนี้  1) มีความ

ยากลําบากหรือไมสามารถเขาใจความคิด ความรูสึก

ของผูอื่น  2) ไม เขาใจวาการกระทําของตนเองมี

ผลกระทบกับผูอ่ืนอยางไร และ 3) มีความยากลําบาก

ในก าร ส ร า ง และ คง ควา มสั ม พั น ธ  ( Experience 

Difficulty with Reciprocity) ซึ่งเรียกวา Mind Blindness 

หรือ Theory-of-mind Deficits (Baron-cohen, 1995) 

ทฤษฏีนี้จึ งพยายามหาคําอธิบายและศึกษาแนว

ทางการแกไขความบกพรองความคิดของกลุมนี้ 

  3.  ทฤษฎีการ เขา ใจอารมณของผู เ รี ยน 

เนื่องจากออทิสซึมไมสามารถรับรู และเขาใจอารมณ

ของผูอื่น จึงทําใหมีปญหาในการปฏิสัมพันธและอยู

รวมกับบุคคลอื่น (Hobson, 1996) 

  เด็กออทิสติก จะมีความบกพรองทางทักษะ 

การสื่อสาร ความบกพรองดานสังคมรวมกับพัฒนา 

การดานภาษาลาชา และจะถูกมองวาเปนตัวปวน 

และสรางปญหากับนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียน ปญหา

ดานที่คอนขางเดนชัด นั่นคือ 

  1. ขาดทักษะการสื่อสารทางสังคมและทาง

อารมณกับบุคคลอื่น ไมสามารถแสดงอารมณอยาง

เหมาะสม เชน สีหนาทาทาง ไมย้ิม ทําหนาเฉยไมเขาใจ 

เรื่องอารมณความรูสึก 

  2. ไมสบตาในขณะพูดหรือทํากิจกรรมรวมกัน  

รวมทั้งไมมีภาษาทาทางในการสื่อสาร เชน ไมชี้นิ้วบอก

ถึงสิ่งที่ตองการ แตจะจับมือคนอื่นไปชี้หรือพาเขาไป

ใกลสิ่งที่ตองการ 

  3. ไมเขาใจคําสั่ง ไมมีความสนใจรวมกับคน

อื่น ไมฟงคนพูด เด็กไมหันหาเสียงเมื่อเรียกชื่อ 

  4. ขาดความสามารถ ในการแสวงหาการมี

กิจกรรม ความสนใจ และความสนุกสนานรวมกับผูอื่น 

เชน ไมเขาหาพอแมเพื่อชวนเลนหรืออวดของเลน 

   5. เด็กจะชอบเลนคนเดียวหรืออยูตาม

ลําพัง ไมสนใจเขาไปเลนกับเด็กคนอื่น หรือถาสนใจ

เลนกับเด็กอื่นก็เลนไมเปน ไมสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอื่น เลนคนเดียว เลนเสียงตนเองและใหความสนใจ

หรือทํากิจกรรมที่ซ้ําๆ 

  6. ไมเขามาแสดงความรักกับพอแม ไมแสดง

ทาทางดีใจเม่ือพบพอแม เชน ยิ้ม วิ่งไปหาหรือไมวิ่งหา

พอแมเพื่อขอความชวยเหลือ หรือไมรองตามพอแม 

  7. ไมเขาใสถานการณทางสังคมที่ซับซอน  

ดูเหมือนไมรูจักกาลเทศะ ไมสามารถเขาใจความรูสึก

ของตนเองและของผูอื่น ไมแสดงความผูกพันกับ 

คนเลี้ยง 

  8. ไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคลให 

เหมาะสมตามวัย ไมรูจักแบงปน เชน แบงขนมหรือของ

เลนใหเด็กคนอื่น 

  9. สนใจตอสิ่งแวดลอมที่ไมใชคน ไมสนใจ 

สิ่งเราทางสังคม เชน การยิ้ม การทักทาย มักสนใจ

เสียงที่ไมใชเสียงคน และไมตอบสนองตอเสียงเรียกชื่อ

หรือเสียงพูดเพื่อการสื่อสาร 

   นอกจากนี้ ยังพบปญหาในการเรียนรูของเด็ก

ออทิสติก สรุปไดวา 

  1. ระยะความสนใจสั้น โดยเฉพาะเด็กที่มี 

ภาวะออทิสซึม อายุนอยกวา 5 ป พบวา มีพฤติกรรม 

ที่ไมอยูนิ่ง มีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายมาก 

ผิดปกติ  ปราศจากจุดมุ  งหมาย วอกแวกงายต อ 

สิ่งแวดลอมรอบตัวเขา 

  2. การสื่อความหมายและภาษา ไมสามารถ 

เขาใจความหมายของคําพูดหรือคําสั่ง ไดดีเทากับเด็ก

ปกติวัยเดียวกัน มักถามคําถามที่ซ้ําซาก และไมสนใจ

ในคําตอบ มีภาษาพูดของตนเองที่คนทั่วไปไมเขาใจ 

  3. การเรียนรู ผานตัวหนังสือ หรือการสอน

บรรยายไดไมดี แตจะจําไดดีเมื่อเห็นเปนภาพสามารถ

จําบุคคลไดโดยการจดจําเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ 

เพราะเด็กจะจําสิ่งตางๆ เปนภาพ 
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  4. การไมมีความสามารถสรางจินตนาการจะ 

เลนบทบาทสมมติไมเปน มีการเลนที่ซ้ําๆ ติดตอกันอยู 

ตลอดเวลา 

  5. การแสดงออกดานอารมณ  เด็กจะไม 

สามารถแสดงสีหนาหรือทาทางให  เห็นชัดเจนวามี

ความสุขหรือเศรา มีความกลัวหรืออารมณโกรธ เด็ก

จะยิ้มไมเปนบางคนรองไหโดยไมมีน้ําตา หรือแสดง  

อารมณไมสมเหตุสมผล ผูฝกสอนเด็กควรยิ้มใหเด็ก

บอยๆ แสดงสีหนาใหเด็กเห็นวาเรายินดี เมื่อเขากระทํา

กิจกรรมที่สอนได พรอมทั้งกลาวชมเชยหรือปรบมือให 

(วันชัย จันทการกุล, 2560) 

  จากปญหาทั้งดานพฤติกรรมและการเรียนรู 

ดังกลาว พบวา สวนใหญเกิดจากการขาดทักษะ 

ทางสังคมของเด็กออทิสติก ดังนั้นจึงตองพัฒนาการ 

ในดานนี้  โดยมีผูที่คอยดูแลชวยเหลือฝกทักษะทาง

สังคมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการที่ดี 

 2.2 ความบกพรองดานปฏิสัมพันธของ

เด็กอทิสติก 

 ปฏิสัมพันธทางสังคมเปนความสัมพันธระหวาง

คนสองคนหรือมากกว า  โดยแสดงออกอยางมี

โครงสราง เริ่มจากการแสดงออกในดานภาษาทางกาย

ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อสื่อสารใหอีกฝายรู

ความหมายและวัตถุประสงค และแสดงพฤติกรรม 

เพื่ อ ข อ ให อี ก ฝ ายต อบสน องขั้ น ต อ มากํ าหน ด 

หรือใหสัญลักษณความสัมพันธที่บุ คคลมีตอกั น 

(สารานุกรมเสรี The free encyclopedia, 2013, online)   

เปนปจจัยสํ าคัญในพัฒนาการของ เด็ก  เด็ กจะ

ปฏิสัมพันธ กั บผู เ ริ่ มตั้ ง แต ในบ านและบุคคลอื่ น 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามชวงวัย ผานทํากิจกรรมรวมกับ 

ผูอื่นซึ่งจะทําใหรับรูเกี่ยวกับตนเอง ปฏิกิริยาความ

คาดหวั งของผู คนรอบขาง  กฎเกณฑของสั งคม  

การแสดงออกดานพฤติกรรมทางสังคมอยางเหมาะสม  

ทักษะการสื่อสารการรูคิด รวมถึ งการจัดระบบ 

ทางสังคมของตนเอง เพื่อการปรับตัวและเขารวมกับ

สังคมที่ตนอาศัยอยู ไดอยางเหมาะสม (อัญชลีพร   

ลพประเสริฐ, 2559) เปนการสรางโอกาสในการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอื่นเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนา 

เด็กทุกคน ทําใหเด็กเริ่มตนมีความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง

และเรียนรูปฏิกิริยาความคาดหวังของผูอื่น ซึ่งจะ

เกิดขึ้นที่บาน เมื่อเด็กเติบโตและพัฒนาขึ้นเด็กจะเริ่มให

ความสนใจการเลนและการมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น 

มากขึ้นเรื่อยๆ การเลนทําใหเด็กเรียนรูการแสดงออก

พฤติกรรมทางสังคมไดอยางเหมาะสม เชน การ

แบงปน  ความรวมมือ ความเคารพในทรัพยสินของ

ผูอื่น เปนตน  รวมถึงการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว 

(Changnon. 2013, online) 

 จากที่กลาวมาอาจกลาวไดวา ปฏิสัมพันธทาง

สังคมเปนการกระทําทางสังคมหรือการแสดงออก 

ดานความสัมพันธที่บุ คคลมีตอกั น ซึ่ งถายทอด 

ความคิดระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สวนใหญ 

อยูใกลชิด มีความสนใจซึ่งกันและกัน และมีลักษณะ 

ที่คลายคลึงกันโดยผานการสัมผัสทางกาย แสดงออก

ทางสีหนา ทาทาง ภาษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนทาง

สังคมการชวยเหลือกัน และความรักที่มีตอกันและกัน 

 เด็กออทสิซึมจะมีความผิดปกติดานปฏิสัมพันธ

ทางสังคมโดยความผิดปกติที่เกี่ยวกับความยากลําบาก 

ในการเปนผูเริ่มตนและเปนผูตอบสนอง เชน เริ่มตนคุย 

ถามและตอบ เริ่มการเลนการตอบสนองตอทาทาง

ตางๆ ไมสบตาเวลาคุยกับบุคคลอื่น ไมเขาใจความรูสึก

ของผูอื่นซึ่งสงผลตอการหาเพื่อนและคงความสัมพันธ

กับเพื่อน ไมเขาใจวาตองทําอะไรหรือพูดอยางไรใน

สถานการณที่อยูกับผูอื่นในสังคม เชน ไมยิ้มทักทาย 

เด็กจะปฏบิัติกิจวัตรประจําวันแบบเดิมๆ ไมตอบสนอง

เสียงเรียก ทําคลายไมไดยิน ไมแสดงออกทางสีหนา 

กิริยาทาทางที่ เหมาะสมกับสถานการณ ไม เขาใจ

ระเบียบ กติกาตางๆ เอาแตใจตนเอง หรือกลาวอีก

อยางหนึ่งคือ ไมรูจักกาลเทศะ ขาดมารยาท แตเปน

การไมรูจักกาลเทศะ ขาดมารยาทที่เกิดจากความ

บกพรองของระบบประสาทที่สงผลตอการรูคิด ซึ่งไมใช

จากการขาดการอบรมสั่งสอน 

 2.3 ความบกพรองดานทักษะทางสังคม 

 ทักษะทางสังคมเปนความสามารถของสมองใน

การเขาใจความคิด ความตองการ ความรูสึกและ

อารมณของผูอื่นที่สงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรม  
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อารมณและความรูสึกไดเหมาะสมกับสถานการณ   

รูแบบแผนของการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน รูวาทําไม

เราตองทักทายคน ทําไมตองหยุดคุยกับคน ทําไมตอง

ชวยเหลือคนอ่ืน ทําไมตองแบงปน ซึ่งออทิสซึมจะไมทํา

สิ่งเหลานี้ได เหมือนอยางที่คนปกติทําสงผลกระทบ 

ตอการดํารงชีวิตของเด็กอยางมาก และจะแสดง

พฤติกรรมที่สังเกตได ดังนี้ 

  1. แสดงพฤติกรรมไมสนใจใคร แสดงอาการ

เฉยเมยไมสนใจใครและทําเสมือนวามีเขาอยูเพียงคน

เดียวในหองนั้นไม สามารถสัง เกตหรือรับรู  ได ถึ ง 

ความพอใจหรือไมพอใจของบุคคล เด็กจะไมมีปฏิกริยา

รับรู ใดๆ ทั้งสิ้น อาจเดินผานไปมาและไมสนใจวาใคร

กําลังตองการความเปนสวนตัวหรือไม หรืออาจเดินชน

บุคคลโดยไม สนใจ มีการกระทํ าต อบุคคล หรื อ

สิ่งมีชีวิตคลายสิ่งของ ไมรู ความแตกตางระหวางสิ่งมี

ชีวิ ตและสิ่ ง ไม มีชี วิ ต  ไม สามารถมีปฏิกิ ริ ยาต อ 

สัมพันธภาพของบุคคล 

  2. แสดงพฤติกรรมไมรู รอนรูหนาว และไมรู 

จักชวยตัวเองจากอันตราย ตัวอยางเชน เมื่อเด็กออ 

ทิสติกถูกเด็กคนอ่ืนตี กัด หรือจิกผม เด็กจะไมสามารถ

ปกปอง หลีกเลี่ยงหรือ โตตอบได บางคนจะเฉยเมย 

บางคนจะรองและสงเสียงไมเปนภาษาเทานั้น 

  3. ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทํา 

ของคนอื่นได  เชน การโบกมือ ถ าสอนซ้ําๆ เด็กจะ

ลอกเลียนแบบไดโดยการกระทําที่ผิดแปลกไปกวาปกติ 

คือเด็กจะทําทา บายบาย โดยหันฝามือออกนอกตัว

และโบกไปมา เปนตน 

  4. เด็กออทิสติกจะเลนกับใครไมเปน แมจะ 

เปนการเลนอยางงาย เชน การเลนโยนและรับลูกบอล

กับเพื่อน การเตะลูกบอล เปนตน การเลนกับเพื่อนไม 

คอยเปน เมื่อเห็นเพื่อนเลนเด็กจะตรงเขาไปแยงของ 

เลนมาแลววิ่งหนี เพื่อให เพื่อนวิ่งตามจนเพื่อนโมโห  

แตเด็กหัวเราะนึกวาเพื่อนเลนดวย 

  5.  ไม สนใจมี เพื่อน ไม สามารถผูกมิตร 

กับใคร ขาดความสนใจในการเขาสังคมกับเด็กอื่น  

เชน การกระตุนเด็กออทิสติกในวัยเดียวกัน โดยการนํา

เด็กให ร วมทํากิจกรรมกลุ มอย างง าย ถ าผู ดูแล 

ไมชวยเหลืออยางตอเนื่องเปนระยะๆ เด็กจะผละออก

จากกันไปคนละทิศละทาง เสมือน เป นแม  เหล็ก 

ขั้วเดียวกัน แตละคนจะไปแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ 

ในการเคลื่อนไหวที่ชอบทําเปนประจํา เมื่ออยูในโลก

ของตัวเอง แตกตางกันไปโดยไมสนใจใครเลย (ศรีเรือน  

แกวกังวาน, 2545) 

 นอกจากนี้ เด็กออทิสติกยังไมเขาใจการสนทนา

หรือภาษาทาทาง เชน สีหนา ทาทางการสบตาผู 

ที่กําลังพูดดวย (Myles & Simpson, 2001) ไมสามารถ

สรางและคงความสัมพันธกับผูอื่น  เนื่องจากขาด

ความสามารถในการเขาใจภาษา โดยเฉพาะภาษา 

ที่เปนนามธรรม การพูดในระดับเสียงที่ผิดปกติจากคน

ทั่วไป การพูดทวนคํา พูดไมเขากับบริบท และขาด

ความสามารถในการเข าใจความรู สึก ความคิด  

ความตองการของผูอื่น (Baker, Jed E., 2004) มีความ

ยากลําบากหรือไมสามารถเขาใจความคิด ความรูสึก

ของผู อื่ น  ไม เ ข า ใ จว าก าร กร ะทํ า ของตนเองมี 

ผลกระทบกับผูอื่นอยางไร (Howlin, Baron-Cohen,  

& Hadwin, 1999) มีความยากลําบากในการแกปญหา 

(Problem Soiving) ขาดความสามารถในการคิด 

สิ่งที่ เปนนามธรรมและการคิดเชื่อมโยง (Myles & 

Southwick, 1999) เครียดและกังวลกับสถานการณ

หรือเหตุการณที่พบ เพราะไมสามารถเขาใจเหตุการณ

หรื อสถานการณที่ พบ  เช น  เห็ น เพื่ อนหั ว เ ร าะ  

แตไมเขาใจวาเพื่อนหัวเราะเรื่องขําขัน เพราะตนเอง 

ไม เขาใจเรื่องขําขัน อยากเลนกับเพื่อนแตไมรู จะ 

เลนอยางไร (Myles, B , S & Southwick, J. 1999) 

  ลักษณะอาการที่แสดงถึงการขาดทักษะทาง

สังคมขอเด็กออทิสติกเริ่มจากปฏิสัมพันธทางสังคม 

ที่มักแสดงออก คือ ไมชอบใหอุมขืนตัวแอนหนี ไมจอง

มองแมผูเลี้ยง ไมสงภาษาหรือมองตาม ไมยอมสบตา  

ไมมีการยิ้มโตตอบ เด็กไมสามารถมีหรือแสดงความ

สนใจรวมกับผูอื่นได ไมสามารถเลนเกมที่ตองผลัดกัน

เลนหรือมีกติกาในการเลนได ไมสามารถเลนสมมุติ 

ไดในวัยกอนเขาเรียน เด็กจะแสดงออกถึงการขาด

ทักษะทางสังคมอยางชัดเจน โดยเด็กไมสนใจจะเขาหา 

หรือเลนกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน เด็กบางคนอาจ
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แสดงความสนใจอยากเขาไปเลนกับผูอื่นแตไมรูจะเริ่ม

อยางไรเด็กบางคนอาจจะเลนกับเด็กคนอื่นไดแตตอง

เลนเฉพาะสิ่งที่ตัวเขาอยากเลนหรือสนใจเทานั้น ในเด็ก

โตเด็กจะมีปญหาไมเขาใจสถานการณทางสังคม 

ที่ซับซอนขึ้น ไมมีเพื่อนสนิทชอบเก็บตัวหรืออยูคนเดียว

ตามลําพัง ไมสามารถเขาใจหรือรับรูวาผูอื่นกําลัง 

คิดอะไรหรือรูสึกอยางไร ไมมีความรูสึกสงสารหรือเห็น

อกเห็นใจผูอื่น ในบางรายการอาจมีความตองการ

อยากมีเพื่อน แตเขากับเพื่อนไดยากมักถูกเด็กคนอื่น

มองว ามีพฤติกรรมที่แปลกหรือตลก (ชาญวิทย  

พรนภดล, 2556) 

 

การสอนเด็กออทิสติกทางดานปฏิสัมพันธ

ทางสังคมและทักษะทางสังคมของเด็ก 

ออทิสติก 

 หลั กก าร ในการ ช ว ย เหลื อ เด็ ก ออทิ สติ ก 

จะตอง เริ่ มตนจากการพยายามทํ าความเข า ใจ

ธรรมชาติของเด็กออทิสติก ดวยการสังเกตอยาง

ใกลชิดเขาใจในพฤติกรรมที่ เด็กแสดงออกวาเขา

ตองการอะไร เพื่อจะไดคอยๆ เขาไปในโลกของเขา 

มากขึ้น ขณะเดียวกันตองมองดูพัฒนาการดานตางๆ 

ของเด็กที่ยังขาดยังบกพรอง หรือมีพฤติกรรมที่ 

ไมพึงประสงค จากนั้นจึงวางแผนจัดการชวยเหลือ 

หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ในการชวยปรับกระตุน

พฤติกรรมใหเกิดการเรียนรู 

 พัฒนาการของเด็กออทิสติก แบงออกเปน 5 

แนวทาง คือ การสอนทักษะโดยตรง (Direct Skill 

Instruction) การกระตุนเตือนใหทราบกอน (Antecedent 

Prompting)  เ พื่ อ น ช ว ย เ พื่ อ น  ( Peer-mediated)  

เพื่อนชวยสอน (Peer Tutoring) และการใชเรื่องราวทาง

สังคม (Social Story)(Rogers, S. J, 2000) การ

ชวยเหลือเด็กออทิสติก เรื่องทักษะทางสังคม ซึ่งเปนสิ่ง

ที่สําคัญ เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นสามารถอยูรวมกับ

สังคมไดอยางมีความสุข โดยเนนที่การปรับพฤติกรรม

ที่เด็กสามารถแสดงออกอยางเหมาะสมในสถานการณ

ตางๆ  เด็กจะตองยอมรับหรือปฏิบัติตามกฎของสังคม 

อกีทั้งสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นได เชน การยกมือ

ไหว  การทําความเคารพ การกลาวขอบคุณ ขอโทษ 

เปนตน  ซึ่งผูที่สามารถชวยเหลือเด็กออทิสติกได คือ  

1) ครอบครัวซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สุด 2) บุคลากร

ทางการแพทย เช น จิตแพทยเด็ก และวัยรุ น กุมาร

แพทย นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด นักแกไขการพูด 

เพื่ อการช  ว ยเหลื อใ นกร ณีบํ าบั ดรั กษาด  ว ยยา  

กระตุ นพัฒนาการดานตางๆ การฝ กพูด รวมไปถึง 

การปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและการฝกทักษะ

ทางสังคม และ 3) บุคลากรทางการศึกษา เช น  

ครูการศึกษาพิเศษ ครูที่โรงเรียน เปนตน เพื่อชวยเหลือ

ใ นด  านก าร จั ดก า ร เ รี ยนก าร สอนที่ เ หมาะส ม  

โดยวิธีการชวยเหลือเด็กที่ดีที่สุด คือ การรวมมือกัน 

ทั้งครอบครัว บุคลากรทางการแพทย และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อที่จะสามารถชวยเหลือเด็กไดอยาง

รอบดาน และเหมาะสมตามความตองการของเด็ก 

แตละคน (สถาบันราชานุกูล, 2555, 17) 

 แนวทางการฝกทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก 

ออทิสติก 2 วิธี คือ 

 1. การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

ตามปกติวิธีนี้เปนการฝกพรอมๆ กับการเรียนการสอน

เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร ครูสามารถนําไปบูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมประสบการณ  

โดยใช เนื้อหาวิชาเหมือนเดิม แตจะเนนกระบวน 

การเรียนการสอนและเทคนิควิธีที่จะชวยใหนักเรียน

เกิดทักษะทางสังคมไปดวยขณะที่ เรียนหลักสูตร

ประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 

(เทียมใจ พิมพวงศ ,  2541, หนา 23 อางอิงจาก

กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา 28) กําหนด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริม

ทั ก ษ ะ 

ทางสังคมได คือ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน

เปนศูนยกลาง จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับการดํารงชีวิต  

และใหผูเรียนคนควาหาความรู โดยลงมือปฏิบัติจริง  

และการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนน

กระบวนการเรียนรู ใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู เนนการเรียนรูกระบวนการ
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ตางๆ เชน กระบวนการแกไขปญหา การทํางาน   

การหาความรู ฯลฯ รวมทั้งสถานการณในชีวิตจริง 

 2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคมโดยตรง  

โดยใชกิจกรรมฝกตางหากที่แยกจากการเรียนการสอน

เนื้ อห าวิ ช าตามปกติ เปนกิ จก รรมที่ สั มพั นธ กั บ 

สภาพการดําเนินชีวิตของนักเรียน (เทียมใจ พิมพวงศ, 

2541, หนา 23-24) ตัวอยางกิจกรรมที่จําเปนตอ 

การดํารงชีวิตของเด็กออทิสติก คือ 

  2.1 การฝกประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน  

จัดกิจกรรมให เด็กไดมีสวนรวมในการออกสิทธิ์ 

ออกเสียงของตนเอง ยกมือเมื่อตองการเสนอขอคิดเห็น

ตางๆ เปนตน 

  2.2 การใหเด็กไปรับผิดชอบทํางานสวนรวม

ของชั้นเรียนหรือโรงเรียน เชน ครูมอบหมายใหเด็ก 

ไดรวบรวมการบานทั้งหมดของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

สงครูทายชั่วโมง เปนตน 

  2.3 การใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

ของชุมชน เชน จัดกิจกรรมทําความสะอาดชุมชนหรือ 

มีการอนุรักษสิ่ งแวดลอมในบริ เวณใกล โรงเรียน  

เปนตน 

  2.4 การพาเด็กไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ  

การอยูคายพักแรม ทั้งนี้จะตองไดรับความยินยอมจาก

ผูปกครองและแพทยประจําตัวเด็ก 

  2 .5  การ ให เด็ ก ได ร วมทํ ากิ จกรมเสริ ม

หลักสูตรในรูปแบบตางๆ เชน จัดโครงการฝกภาษา

ใหแกเด็ก ฝกเด็กใหรูจักออกเสียงใหถูกตองในการพูด  

เปนตน 

 นอกจากนี้ผดุง อารยะวิญู (2546, หนา 122-

125) ไดสรุปการชวยเหลือเด็กออทิสติก ไวดังนี้ 

 1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพรองขั้นรุนแรง  

การชวยเหลือควรเปนแบบตัวตอตัว การเรียนรวม 

จึงเปนวิธีไมเหมาะสมนัก เมื่อเด็กมีทักษะมากขึ้นอาจ

พิจารณาใหเรียนรวมได 

 2. การสอนเด็กออทิสติกควรเนนทักษะที่จําเปน

ไดแก ทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน ภาษา ทักษะ 

ที่จําเปนในการเรียนการสอน และทักษะที่จําเปนใน 

การประกอบอาชีพ 

 3. ในทักษะดานภาษาควรเนนการรับรูทาง 

ภาษา และการแสดงออกทางภาษาในลักษณะที่งายๆ  

ไมสลับซับซอนกอน 

 4. จัดกิจวัตรประจําวันใหเปนระบบและดําเนิน 

การตามเดิมทุกวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองบอก  

พรอมทั้งอธิบายใหเด็กทราบอยางชัดเจน 

 5. ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมควบคูไป 

กับการสอน 

 6. หลีกเลี่ยงการลงโทษ การลงโทษบางอยาง

อาจไมเหมาะสําหรับเด็กประเภทนี้ แตอาจทําใหปญหา

กับเลวรายยิ่งขึ้น อยางนอยควรเปลี่ยนแปลงเปนการให

แรงเสริมแทนการลงโทษ 

 7. เนื่องจากเด็กออทิสติกเปนจํานวนมาก 

ขาดทักษะในการสรางปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นการจัดการ

เรียนการสอนจึงควรใหเพื่อนเปนแบบอยางมากที่สุด

เทาที่จะสามารถทําได 

 8. เนื่องจากเด็กประเภทนี้มักขาดทักษะใน 

การสรางปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น การจัดการเรียน 

การสอนควรเนนทักษะทางสังคมดวยเชนเดียวกัน 

 9. พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่

กอให เกิดหรือสงเสริมการแสดงพฤติกรรมไมพึง

ประสงคของเด็ก 

 10. เลือกใชวิธีปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 

 11. หากเด็กมาสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดใหครู

อาจใชวิธีใหม เชน เลือกกิจกรรมที่เด็กสนใจ ซึ่งครู

จะตองศึกษาขอมูลของเด็กกอนวา เด็กชอบอะไร  

สนใจอะไรบาง ครูควรอธิบายใหเพื่อนรวมชั้นเขาใจ 

และใหความชวยเหลือแกเด็ก 

 12. เด็กออทิสติกอาจกัดเด็กปกติ  ซึ่งครูบางคน

อาจนําเด็กไปนอกหองหรือลงโทษเด็กดวยวิธีอื่น  

ซึ่งอาจไมไดผล ครูจําเปนตองขอความชวยเหลือจาก

ผูเชี่ยวชาญใหมาชวยเด็กในบางเวลาหรืออาจใหเด็ก

ออทิสติกเลือกนั่งเรียนกับเพื่อนที่เขาชอบและสามารถ

สื่อสารกันไดรูเรื่อง 

 13. เด็กออทิสติกบางคนอาจพูดตามหรือ 

เลียนเสียงพูดของเด็กปกติ ครูจะตองชี้แจงใหเด็กปกติ
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เขาใจวาเขาไมมีความประสงคจะลอเลียนเด็กปกติ 

แตการพูดตามอาจเปนลักษณะของเด็กประเภทนี้ 

 14. เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรูชากวาเด็ก

ปกติทั่วไป เด็กใชเวลานานมากในการแสดงทักษะที่

งายๆ ครูบางคนอาจลดจุดประสงคทางพฤติกรรมลง  

ลดเนื้อหาวิชาลง ซึ่งอาจทําใหเด็กสอบผานเกณฑ 

ไดงายขึ้น ความจริงแลวครูอาจชวยเด็กไดโดยการ

สื่อสารทางสายตานั่นคือ ใหเด็กเรียนจากภาพประกอบ

วีดิทัศนหรือแผนใส หรือครูอาจใชดนตรีประกอบ 

การสอน 

 15. เด็กอาจขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในภาวะที่มีเสียงรบกวน การใหเด็กงดรวม

กิจกรรมเปนวิธีการไมเหมาะสม ครูควรเลือกวิธีการอื่น  

เชน ใหเด็กสวมหูฟง เพื่อปองกันเสียงรบกวนหรือให

เด็กฟงเพลงจากเทปในกิจกรรมที่มีเสียงดนตรี 

 สรุปไดวา วิธีฝกทักษะทางสังคมสามารถฝก 

ไดโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนตามปกติ 

และจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคมโดยตรง โดยการ 

ใชกิจกรรมฝกตางหากแยกจากการเรียนการสอน

เนื้อหา วิชาตามปกติ เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสภาพ 

การดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก 

งานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดาน

ปฏิสัมพันธและดานทักษะทางสังคม 

 การสอนดานปฏิสัมพันธของเด็กออทิสติกนั้น  

มีนักวิชาการศึกษาวิจัยการเสริมสรางทักษะทางดาน

การปฏิสัมพันธทางสังคมใหแกเด็กออทิสติก ดังนี้ 

 อั ญ ช ลี พ ร  ล พ ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ( 2559) ศึ ก ษ า

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรางทักษะปฏิสัมพันธ

ทางสังคมที่เนนครอบครัวและความหวังและความสุข

ตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู FLASH Model 

สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทสิซึม อายุระหวาง 3-6 

ป โดยพอหรือแมมีหนาที่หลักในการฝกพัฒนาการ 

และมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ซึ่งมา

จากครอบครัวของเด็ก หลังการใชโปรแกรมพบวา  

เด็ กมีพฤติกรรมสบตาเพิ่ มขึ้ น  มีความสามารถ 

ในการเลียนแบบมากขึ้นสงผลตอการดาเนินกิจวัตร

ประจําวันและทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น มีความสนใจ 

ตอคนรอบขางมากขึ้น ลุกเดินและเหมอมองลดลง  

รูจักการรอคอย และทํากิจกรรมตามกติกาไดดีขึ้น 

รวมถึงเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี 

เชน การยิ้ม รูจักการแบงปน มีความสนใจตอกิจกรรม

ที่ทําอยู  เปนตน เพิ่มสูงขึ้น สําหรับผูปกครองหลัง

ไดรับโปรแกรม พบวา ผูปกครองมีทัศนคติทางบวกตอ

การเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติทางลบตอการ

เลี้ยงดูเด็กลดลง รวมถึงผูปกครองมีความสามารถใน

การสอนทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 วรรณนภา บุญลาโภ (2556) ศึกษาทักษะทาง

สังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มภีาวะออ 

ทิสซึม จากการสอนโดยใชวีดิทัศนแสดงตนแบบ

พฤติกรรมรวมกับสถานการณจําลอง เปนระยะเวลา 4 

สัปดาห รวม 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที พบวา นักเรียนมี

ทักษะทางสังคมอยูในระดับดี และสูงขึ้นกวากอนการ

ทดลอง 

 Sang S. Nam. (2011) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะ 

Picture Exchange-based & Signed Mands เพื่อสอน

ทักษะการสื่อสารใหเด็กออทิสติก ผลการวิจัยพบวา

เด็ กออทิสติก สามารถจับคู แลก เปลี่ ยนรู ปภาพ 

สัญลักษณ ไดรวดเร็วกวาการจับคูแบบปกติ การฝก

ทักษะการจับคูดวยภาพและสัญลักษณจะชวยใน

กระบวนการตัดสินใจและปรับสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น 

 นิติธร ปลวาสน (2557) ไดศึกษาผลของการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสังคมของนักเรียนออทิสติก  

จํานวน 5 คน โดยมุงศึกษาทักษะทางสังคม 3 ดาน  

ไดแก การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น การควบคุม

ตนเองและการทํางานรวมกับผูอื่น โดยใชกิจกรรมการ

ประกอบอาหาร และเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ

ประเมินทักษะทางสังคม กอนและหลังการเขารวม

กิจกรรมประกอบอาหาร ผลการวิจัยพบวา กิจกรรม

ประกอบอาหารสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของ

นักเรียนออทิสติกได ทั้งนี้ทักษะทางสังคมในดานการ

สื่อความหมายกับบุคคลอื่นมีเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

และผลจากการสังเกตขณะดําเนินการจัดกิจกรรม

ประกอบอาหารสําหรับนักเรียนออทิสติกการสัมภาษณ
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ครูประจําชั้น และการฟงความคิดเห็นของนักเรียน 

พบวานักเรียนชอบการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง 

ชอบทํากิจกรรมการประกอบอาหาร นอกจากนี้

นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดานการชวยเหลือ

ตัวเอง การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน การทํางาน

เปนกลุม การอยูรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

และความคิดสรางสรรค สามารถสรุปไดวาการทํา

กิจกรรมกลุมมีสวนชวยพัฒนาทักษะทางสังคมของ

นักเรียนออทิสติกได เนื่องจากการจัดกิจกรรมนี้ตองทํา

เปนกลุมทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน และยังชวย

พัฒนากลามเนื้อมือ เชน การหยิบ จับ ควา การปน 

เปนตน 

 

บทบาทของผูปกครองและครูในการสอน

ทักษะทางสังคมใหเด็กออทิสติก 

 บทบาทของผูปกครองในการสอนทักษะทาง

สังคมใหเด็กออทิสติก 

 จรีลักษณ รัตนาพันธ. (2557) กลาวถึง บทบาท

ของผู ปกครองในการส ง เ สริ มทักษะทางสั งคม  

โดยสรุปไดวา ผูปกครองควรทํากิจกรรมในครอบครัว 

เรียนรูการอยูรวมกัน เนื่องจากครอบครัวเปนสังคม

แรกที่เด็กจะไดฝกทักษะทางสังคม ดังนั้น เพื่อใหเด็กได

เรียนรูการใชชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม จึงควร

ไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคม ดังนี้ 

       1. กําหนดขอตกลงของการปฏิบัติตนตลอดจน

บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว การอยูรวมกัน

ในครอบครัวแมจะมีสมาชิกจํานวนไมมากก็ตาม  

ก็ควรมีการกําหนดขอตกลง ขอควรปฏิบัติหรือระเบียบ

ของบาน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎระเบียบของสังคมเปน 

สิ่งสําคัญที่จําเปน จะตองสรางขึ้นและชี้แจงอยาง

ชัดเจน เพื่อใหการฝกทักษะทางสังคมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน เวลาการรับประทานอาหาร  

การหยิบใชและจัดเก็บของ การปดเปดน้ําไฟ และ

เครื่องใชในบาน เปนตน 

 2. กําหนดกิจกรรมที่จะทํารวมกันในครอบครัว 

เชน การทําความสะอาดบาน การประกอบอาหาร  

การรดน้ําตนไม การเลนกีฬา เปนตน ใหชวยกันเสนอ

กิจกรรมที่จะทํา กําหนดวันเวลา 

 3. ในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ใหหมั่นพูดคุย

และแสดงความรักความไววางใจใหเด็กๆ ไดรับรูอยู

เสมอ โดยการใชภาษาทาทาง เชน การจับมือการกอด 

การยิ้มให เปนตน ซึ่งในการรวมกันทํากิจกรรมกับ

บุคคลในครอบครัวจะชวยใหเด็กๆ มีความสุข มีความ

มั่นใจที่จะแสดงออกกับบุคคลอ่ืนๆ ตอไป 

          4. พอแมควรฝกใหเด็กๆ รูจักการรอคอย  

การแบงปน การขอบคุณ การขอโทษและใหอภัยใน

ระหวางการทํากิจกรรม เชน เมื่อชวยกันรดน้ําตนไม  

ฝกใหรอ เมื่อตองการกรอกน้ําใสกระบอกน้ําของ

ตนเอง ขอบคุณเมื่อไดรับการชวยเหลือหรือไดรับของ

จากผูอื่น ขอโทษเมื่อทําน้ํ าเปยกเสื้อผาของแมสิ่ ง

เหลานี้ผูฝก คือ พอแมผูปกครองตองแสดงใหเห็นเปน

ตัวอยางกอน เพื่อใหเกิดการรับรูและบอกใหเด็กๆ 

ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณเหลานั้นขึ้น การฝกใหพูดและ

ทําบอยๆ จะชวยใหเด็กๆ ซึมซับสิ่งที่ไดรับการฝกนั้น

และปฏิบัติไดเองโดยไมตองมีการชี้แนะ 

           5. ควรมีการบอกกล าวขอดี ของการทํ า

กิจกรรมรวมกันหลังจากปฏบิัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอย

แลวทุกครั้ง เพื่อใหเด็กๆ รับรูและตระหนักถึงการ

ปฏิบัติตนตามแนวทางที่พอแมหรือผูปกครองไดอบรม

สั่งสอน 

 บทบาทครู ในการสอนทักษะสังคมให เด็ ก 

ออทิสติก 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหโรงเรียนที่มี

ความพรอมสามารถรับเด็กพิการเขาเรียนรวมกับเด็ก

ปกติได สงผลใหเด็กออทิสติกซึ่งจัดเปนกลุมเด็กที่มี

ความตองการพิเศษมีโอกาสเขาเรียนรวมในโรงเรียน

ปกติไดมากขึ้น ทางโรงเรียนที่จัดการศึกษาจะตองรับ

ผูเรียนนั้นไวและไมมีสิทธิ์ปฏิเสธผูเรียนที่สําคัญ คือ 

จะตองจัดระบบการศึกษาใหเหมาะสมและตรงตาม

ความสามารถและความตองการของเด็ก 

 เมื่อครูรับทราบวาจะตองสอนเด็กออทิสติก 

แลวนั้น ควรพิจารณาขอโดดเดนและขอบกพรองที่เด็ก

ออทิสติกจําเปนตองไดรับการสงเสริมไดแลวนั้น 
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สามารถนํามาจัดทําเปนแผนการสอนรายบุคคล  

ซึ่งควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรพื้นฐาน 

และหลักสูตรการเรียนรูที่เด็กออทิสติกจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนาดวย จากนั้นนํามากําหนดแนวทางการ

จัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ สิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือเปนการ

เฉพาะรายบุคคล โดยแผนการสอนรายบุคคลสําหรับ

เด็กออทิสติกนั้นควรพัฒนาจากความรวมมือของ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูปกครอง ครูประจําชั้น  

ครูการศึกษาพิเศษ ครูผูชวยผูชํานาญดานการฝกพูดที่

ปรึกษา นักจิตวิทยาและตัวนักเรียนเองควรสอดคลอง

กับหลักสูตรของชั้นเรียนปกติทั่วไป และหลักสูตร

เฉพาะบุคคล เชน การพัฒนาการติดตอสื่อสาร  

ระบบประสาทการตอบรับการเรียงลําดับเหตุการณ 

ก า ร เ ข า ใ จ แ ล ะ รั บ รู ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดลอม พัฒนาทักษะทางสังคม และวิธีการ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานการณที่หลากหลาย 

การควบคุมตนเอง เปนตน  

 ดังนั้นทักษะที่ครูควรฝกทักษะตางๆ กระตุน 

ใหเด็กเกิดการเรียนรู เกิดทักษะ จินตนาการเชื่อมโยง

กับเรื่องราวหรือสถานการณจริงในวัยเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่

เด็กสมควรไดรับ ซึ่งจะแตกตางกับเมื่ออยูที่บานกับ

ครอบครัว พอแมผูปกครอง ทั้งนี้เพื่อใหเด็กมีทักษะ

ทางสังคม สงผลตอการอยูรวมกับเพื่อนไดอยางมี

ความสุข มีไดแก 

    1.  การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในชั้น

เรียน ไดแก 

  - การเขาหาคนอื่นๆ ดวยทาทางที่สังคม

ยอมรับ เชน การเขาพบผูใหญ ไมควรยืนค้ําศีรษะ 

ขณะที่ผู ใหญนั่งอยู ไมยืนหรือเดินประชิดตัวครูหรือ

ผูใหญ การสงงานในหองพักอาจารย เปนตน 

 - การขออนุญาตกอนลงมือกระทํา เชน การขอ

ยืมของใชจากเพื่อน การขออนุญาตไปหองน้ําหรือ

ออกไปนอกหองเรียน เปนตน 

 - การสรางความเปนเพื่อนและรักษาความเปน

เพื่อนไว 

 - การแบงปนของอุปกรณการเรียนและของเลน 

 - การขอโทษ และการใหอภัย ควรฝกใหเด็กๆ 

รูจักขอโทษและการใหอภัยเพื่อนในชั้นเรียน โดยการ

พูดคุยเชื่อมโยงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บาน ไปสูการ

ปฏิบัติตนในชั้นเรียน  เชน เมื่อพอแมสงขนมใหควรฝก

ใหเด็กๆ กลาวขอบคุณ พรอมทั้งสอนวาเมื่อผูอื่น  

ไมวาจะเปนเพื่อน ครูหรือผูใหญคนอ่ืนสงของใหลูกควร

กลาวขอบคุณทุกครั้ง เปนตน 

 2. ลักษณะนิสัยการทํางานและทักษะที่ใชใน 

การเรียน ไดแก 

 - การฟง การพูด 

         - ความมุงมั่นเอาใจใส ความขยัน อดทนใน 

การทํางาน 

         - การทําตามคําแนะนํา และปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน 

         - การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของ

ตนเอง 

 3. การจัดการกับความคับของใจและความ

โกรธ ในการเรียนรูหรือปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น 

อาจกอใหเกิดความคับของใจขึ้นได ดังนั้นสิ่งที่ควรฝก

ใหเด็กปฏิบัติคือ การจัดการกับความขับของใจหรือ

ความโกรธที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทําไดโดย 

 - การฝกใหนับถึง 10 กอนที่ลูกจะมีปฏิกิริยา

ตอบโต 

 - การทําใหไมสนใจเรื่องเหลานั้นโดยหันไปทํา

สิ่งอื่นที่ชอบ 

 - การใชการแสดงออกดวยคําพูดทดแทนการ

ปะทะทางรางกาย เชน การขอความชวยเหลือจากครู

หรือเพื่อน เพื่อใหชวยจัดการกับปญหาหรือขอขัดแยง 

 - การฝกใหเด็กเรียนรูที่จะควบคุมตนเองโดย

การบอกกับตนเองเพื่อทําใหตัวเองใจเย็นลงและแสดง

ปฏิกิริยาตอบกลับที่ดีที่สุด การกลาววาจาที่เปนเหตุผล

ในทางบวกจะชวยใหเด็กรับรูและคิดตามจนติดเปน

นิสัยที่ดี ตอไป 

 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการสอนเด็กออทิสติก

ใหมทีักษะทางสังคม มีดังนี้ 

 1. ควรเน นการสอนในทักษะสังคมที่จําเป น 

ตอตัวเด็ก 
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 2. ในเรื่องการสอนทักษะทางการสื่อสารควร 

เนนการรับรูและการโตตอบทางการสื่อสาร  

 3. ควรจัดกิจวัตรประจําวันให เปนระบบตาม

แนวทางที่ไดวางไวและดําเนินการตามเดิมทุกวัน หากมี 

การเปลี่ยนแปลงจะตองแจงและอธิบายใหเด็กเกิด

ความเขาใจ 

 4. เสริมการใชกระบวนการปรับพฤติกรรมที่ 

ไมพึงประสงคควบคูไปกับการสอน 

 5. หลีกเลี่ยงการลงโทษเด็ก โดยใหเปลี่ยน 

เปนการใหแรงเสริมแทนการลงโทษ 

 6. การเรียนการสอนควรใหเพื่อนเปนแบบ 

อยางที่ดี และใหการชวยเหลือเทาที่จะทําได 

 7. ควรเนนทักษะทางสังคมและเลือกใชวิธีปรับ

พฤติกรรมใหเหมาะสมในหลายๆ สถานการณ 

 8. เมื่อพบวาเด็กที่มีภาวะออทิสซึมบางคน  

มีพฤติกรรมที่ผิดปกติมาก ครูจึงจําเปนตองขอความ 

ชวยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ หรือผูเชี่ยวชาญ 

 9. เด็กบางคนอาจเรียนรูชาและใชเวลานานมาก

ในการแสดงทักษะงายๆ ครูบางคนอาจปรับเกณฑ  

ในจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาวิชาเพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม 

 วิธีสอนที่สามารถปรับใช สอนและสง เสริม

พัฒนาการเรียนรู ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนรวม  

สรุปไดดังนี้  (ทิศนา แขมมณี, 2560) 

 1. วิธีการสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration)  

เป นวิธีการสอนที่ช วยให เด็กได รับประสบการณ 

ตรง เห็นสิ่งที่ เรียนรู อยางเปนรูปธรรม ทําให เกิด  

ความเข าใจและจดจําในเรื่องที่สาธิตได ดีและนาน  

โดยการแสดงหรือทําสิ่งที่ต องการ เด็กจะไดเรียนรู  

สังเกตแลวสามารถปฏิบัติตามได ซึ่งจะชวยใหเด็ก 

ไดเห็นการปฏิบัติจริงดวยตาตนเอง ทําใหเกิดความรู 

ความเขาใจในเรื่องหรือการปฏิบัติ ชัดเจนขึ้น เด็กจะได

รับประสบการณตรง ไดเห็นสิ่งที่ เรียนรู อยางเปน 

รูปธรรมเด็กจะจําเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ จาก 

ลักษณะภาพ บุคคล หรือสิ่งของที่ใชสาธิตออกมา 

เปนภาพในสมอง ซึ่งจะเขาใจและจําไดดีกว าการ

บรรยายดวยคําพูดเพียงอยางเดียว สามารถสอนเด็ก

ออทิสติกแบบรายบุคคล หรือกลุมยอยเล็กๆ ไดงาย ซึ่ง

จะชวยเพิ่มหนาที่ในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นมากยิ่งขึ้น 

วิธีการสอนแบบสาธิตนี้เหมาะสมกับวิชาที่เนนทักษะ 

หรือมีการปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งเปนวิธีการที่สงเสริมให

เด็กออทสิติกไดเห็นถึงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติจาก

ผู สอน บุคคล หรือสิ่งของไดตรงและ ถูกตองตาม

วัตถุประสงค 

 2. วิธีการสอนโดยใชเกม (Game) จุดเนนของ 

เกมอยูที่การเรียนรูวิธีการเลน กติกา เพื่อจะไปใหถึง 

เปาหมาย ผู สอนจําเปนตองเข าใจ จุดเนนของการ 

ใชเกมในการสอนเพื่อให ผู  เรียนเกิดการเรียนรู ตาม 

วัตถุประสงค โดยการใหผู  เรียนเลนเกมตามกติกา 

และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน  

วิธีการเลน และผลการเล นเกมของผู  เรียนมาใชใน  

การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

เรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทาย ความสามารถ 

โดยผูเรียนเปนผูเลนเองทําใหไดรับประสบการณตรง  

ชวยใหเด็กที่มีภาวะออทสิซึมมีสวนรวมในการเรียนรูสูง 

เพิ่มทักษะทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ ต อผู อื่น  

ไดรับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรูจากการเลน 

เกิดการเรียนรู โดยการเห็นประจักษแจงดวยตนเอง  

ทํา ให การเรี ยนรู นั้ นมีความหมายและอยู  คงทน 

ดึงชวงเวลาความสนใจไดนานยิ่งขึ้นได พัฒนาหา

รูปแบบวิธีสื่อสาร เพื่อใหกลุ มหรือทีมแสดงออกของ 

อารมณที่หลากหลายมากยิ่ งขึ้น  สอดแทรกความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน พัฒนาความคิด ดานอารมณ 

โดยมีความมุงม่ันที่จะเอาชนะและแกปญหาที่จะเกิดขึ้น

ใหได ซึ่งปญหาที่ เกิดขึ้นนั้นเด็กจะคอยๆ แกปญหา 

ไดเอง อาจใชเวลาพอสมควรแตก็จะเปนไปตามวัตถุ

ประสงคในการเรียนรู  

 3. วิธีการสอนโดยใช สถานการณจํ าลอง  

(Simulation) เปนการสอนที่มุงชวยผูเรียนใหมีความ 

เขาใจเกี่ยวกับความเปนจริงที่สถานการณนั้นจําลอง

ขึ้นมา ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุงประเด็นไปที่การ

เรียนรูความเปนจริงวาในความเปนจริงสถานการณใน

เรื่องนั้นๆ เปนอยางไร และอะไรเปนปจจัยที่มอีทิธิพล 
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ตอสถานการณนั้นๆ ซึ่งผูเรียนควรจะไดเรียนรูจากการ

เลนของ ตนเองในสถานการณนั้น โดยใหผู เรียนลงไป 

เลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูลและกติกาการ 

เลนที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง 

ตางๆ ที่อยู ในสถานการณนั้น โดยใชขอมูลที่มีสภาพ 

คลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจแก 

ปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงเลนใน

ลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง วิธีการ

นี้เปนการชวยเหลือใหเด็กไดเรียนรูชีวิตจริง รู ทักษะ 

ที่จําเปนในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะชวยพัฒนา 

ทางดานอารมณและดานสังคมตามบทบาทหนาที่ที่

ตนเองไดรับ เด็กจะไดเรียนรู เข าใจบุคลิกลักษณะ  

หนาที่ของตนเอง เมื่ออยูในสิ่งแวดลอมตางๆ 

บทสรุป 

 ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกเปนสิ่ งที่

สามารถสงเสริมใหดีขึ้นได เด็กออทิสติกสามารถ

พัฒนาไดทั้งการสอนทักษะโดยตรง การกระตุนเตือน  

การใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน และการใชเรื่องราวทาง

สังคม หากผูเกี่ยวของสัมพันธกับเด็กออทิสติกมุงเนน

การพัฒนาทักษะที่จําเปนที่สามารถเปนพื้นฐานของ

การพัฒนาในดานอื่นๆ ดังเชนทักษะทางสังคมแลว  

ก็จะทําใหเด็กออทสิติกสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น

ในสั งคมไดอยางมีความสุ ข  โดยจุด เริ่ มตนของ 

การพัฒนาก็คือการเปดใจยอมรับของครอบครัว  

พร อมทุม เทให เด็ ก ไดฝ กทักษะ ปรับพฤติกรรม 

ความบกพรอง ทั้งนี้ตองประสานความรวมมือกับ 

ครูและทีมสหวิชาชีพที่พรอมจะสูไปดวยกัน สังคม 

ที่ เขาใจและใหโอกาสจะสามารถทําใหพัฒนาการ 

ทางสังคมของเด็กออทิสติกดีขึ้น มีทักษะทางสังคม 

ที่ เด็กจะแสดงออกมาอยางเปนที่ยอมรับในสังคม 

สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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RTI การตอบสนองตอการชวยเหลือ: รูปแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 

ในประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21  

Response to intervention (Instruction: RTI): The 21st Century Mmainstreaming and  

Inclusive Education Model in Thailand 

จุฑาภัค  มีฉลาด1  และ ชนิดา มิตรานันต2 

บทคัดยอ 

 RTI การตอบสนองตอการชวยเหลือ: รูปแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม ในประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 เปน

การจัดการเรียนรวมและเรยีนรวมในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความกาวหนาตามแนวทางการจัด

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีเปาหมายหลัก คือ ตองการสรางพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมแหงการเรียนรู ที่สงเสริมใหมี

ความรูในสาระวิชาหลัก (Core Subjects and 21st Century Skills) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

Innovation skills) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ทักษะดานชีวิตและ

อาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางาน (Life and Career Skills) มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (Life Skills for 21st Century Skills ) ตาม

มาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปาหมายการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การจัดการเรียนรวมและเรียนรวมเปน

การเตรียมพลเมืองเขาสูสังคมโลกเดียวกัน จึงตองจัดใหเกิดการพัฒนาครอบคลุมเด็กทุกกลุมเปาหมายทั้งกลุมผูเรียนใน

หลักสูตรการศกึษาปกติ และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เปนการพัฒนาประชาชนของชาติใหไดรับการพัฒนาศักยภาพที่

แทจริง เพื่อสงเสริมคนเกงใหไดรับการพัฒนาตอยอด และสงเสริมผูมีความบกพรองทางการเรียนรูใหไดรับการสงเสริม

พัฒนาเฉพาะทางใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันในการสงเสริม

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพและเต็มตามศักยภาพ และการจัดการศึกษาดวยรูปแบบการตอบสนองตอการ

ชวยเหลือ Response to intervention (Instruction : RTI) เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่สงเสริมการจัดการศึกษาใหเกิดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายรวมถึงการจัดการเรยีนรวมและเรยีนรวมในประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ใหบรรลุผลสําเร็จได 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรวมและเรยีนรวมในประเทศไทย, การจัดการศกึษาในศตวรรษที่ 21, 

ABSTRACT 
 Response to Instruction (RTI): the 21st century mainstream and inclusive educational model in Thailand is an 

educational model to serve the advancement of 21st century educational approach. The main purposes of the approach 

are to develop the citizen of learning society with high quality of core subjects and 21st century skills, learning and 

innovation skills, information, media and technology skills, life and career skills, to promote the life skills for 21st century 

skills according to 21st century learning standard and assessment. Therefore, the mainstream and inclusive educational 

model is a preparation for the citizen to be globalized. The development is essential for all groups of children both in 

mainstream and inclusive education, which provides the actual development of the national citizen to promote higher 

competencies of skilled people and develop the learning skills for people who are with learning disability to be ready for 

21st century. The cooperation of stakeholders and RTI are significant for promoting the development of 21st century 

learning skills. The RTI is a model that develop the educational system which covers both 21st century mainstream and 

inclusive educational model in Thailand effectively. 

Keywords:  Mainstreaming and Inclusive Education in Thailand, the 21st Century Education 
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บทนํา 

 “เมื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพผูเรียนทุกคน

ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง” ในการจัด

การศึกษานั้น ครูหรือผูเกี่ยวของเชื่อวา “เด็กทุกคน

พัฒนาได” และตองวิเคราะหผูเรียนวา “เรียนไมได กับ  

ไมอยากเรียน” มีความแตกตางกันอยางไร กลาวคือ  

เรียนไมไดอาจเกิดจากสภาพความยุงยากของตนเอง

จนไมสามารถเรียนรูได หรือ ไมอยากเรียน เปนเพราะ

ไมพึงพอใจในการจัดการเรียนรูของครู จนทําใหไม

อยากเรียน ดังนั้นนักการศึกษาในปจจุบันไดคนพบวา 

RTI ไมใชเทคนิคหรือวิธีการสอนสําหรับนักเรียนคนใด

คนหนึ ่งหร ือกลุ ม ใดกลุ มหนึ ่ง  แตเป นระบบหร ือ

แนวทางที่นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับความตองการของเด็กทุกคน ซึ่งใหความสําคัญ

จําเพาะเจาะจงวาเทคนิควิธีการสอนและการนําเสนอที่

ครูปรับสําหรับเด็กแอลดี สามารถเปนประโยชนกับเด็ก

คนอื่นๆ ในชั้นเรียนดวย เพราะเปนรูปแบบการบูรณา

การที่ประยุกตใชหลายๆ วิธีเขาดวยกัน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10  

ที่กลาวถึงการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตอง

จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรั บ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัด

ใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทาง

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร 

และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล

หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ

โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” (พระราช 

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 8) 

 เมื่อมีการประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา

แห งชาติ  ฉบับปรับปรุ ง  (พ .ศ .2552–2559)  ซึ่ งมี

วัตถุประสงคที่สําคัญคือ พัฒนาคนอยางรอบดาน 

และสมดุล เปนพื้นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 

โดยพัฒนาทุกคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและมี

นโยบายใหเด็กแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึง

การเรียนรู  มี เปาหมายให เด็กทุกคนจบการศึกษา 

ภาคบังคบเก าป  และคนไทยทุกคนมีโอกาสไดรั บ

การ ศึกษาขั้ นพื้ นฐ านสิบสองป  ซึ่ งมี กร อบการ

ดํ า เ นิ น ง า น จั ด บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

เพื่อใหบุคคลสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

อยางตอเนื่องตามความตองการและความสนใจ อีกทั้ง

กํ าหนด ใหมีการจัดการศึกษาสํ าหรั บเด็ กพิการ 

เขามาเรียนรวมกับเด็กปกติ โดย จัดใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะทางสําหรับความพิการ ในแตละประเภท 

และในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการนั้น จะตองจัด

อยางมีระบบ ตองรวมมือกันระหวางนักการศึกษา 

นักจิตวิทยา แพทย และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ในการระดมพลัง

ความรวมมือ สนับสนุนจากทุกหนวยงานในสังคม 

ตั้งแตชุมชน องคกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชนให

มีสวนร วมในการประกันโอกาสทางการศึกษาที่จัด

อยางมีคุณภาพสําหรับเด็กพิการ เพื่อบรรลุตาม

วัตถุประสงคตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 หมวด 1 สิทธิ

และหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิ

ทางการศึกษา 1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 

ตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ

บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2) 

เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และ

รูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ  

ความถนัด และความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น  

3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมทั ้งการจัดหล ักสูตรกระบวนการ

เร ียนรู  การทดสอบทางการศ ึกษาที ่เ หมาะสม 

สอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการแตละ

ประเภท และ บุคคล มาตรา 17 ใหสถานศึกษาของรัฐ

และเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการ

กุศลที่จัดใหมีการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ 
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และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปน

พิเศษจากรัฐ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการ, 2551) 

 

การจัดการเรียนรวมและรูปแบบการจัดการ

เรียนรวมในประเทศไทย 
 ในระบบการจัดการศึกษาของไทย ในอดีตคน

พิการไทยถูกกีดกัน ไมมสีิทธิไดรับการศึกษา เนื่องจาก

ทุกคนตางก็มีความเชื่อวาคนปกติเทานั้นที่มีความ 

สามารถในการเรียนรู จึงมีสภาพเหมือนกับคนพิการ

ของประเทศอื่นๆ ถึงแมวาจะมีบางหนวยงานที่ทดลอง

การสอนให เด็ กพิ เศษบางกลุมแตก็ยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร ความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน

ปจจุบันสงผลใหแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

กลุมนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนการจัดการเรียนรวม

ในโรง เร ียนปกต ิ โดยย ึดหล ักการว า เด็กทุกคน 

ควรเรียนดวยกันโดยไมคํานึงถึงอุปสรรค ปญหาหรือ

ความแตกต างของเด็กแตละคน หากแต เด ็กที ่มี 

ความตองการพิเศษ ทั้ง9 ประเภท ตามที่กระทรวง 

ศึกษาธ ิการได ประกาศไว  นับว าเป นกลุ มเด ็กที ่มี 

ความตองการจํ า เปน  ตองการความช วยเหลือ 

เปนพิเศษมากกวาเด็กกลุมอื่นหลายดาน ไมวาจะ 

ดานภาษา พัฒนาการ และพฤติกรรม ประกอบดวย 

เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น เด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการ

สื่อสาร  เด็ กที่ มีความบกพรองทางร างกายและ 

การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพรองทางอารมณ และ

พฤติกรรม เด็กที่ มีความบกพรองทางสติปญญา 

(Intellectual Disabilities) เด็กที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู (Learning Disabilities) เด็กออทิสติก (รวมถึง

ความบกพรองของพัฒนาการแบบรอบดานอื่นๆ 

(PDDs) และเด็กที่มีความพิการซอน เด็กทุกกลุม 

เปนเด็กที่ตองไดรับการบําบัดดานภาษา/การสื่อสาร 

พ ัฒ น า ก า ร แ ล ะ พ ฤ ต ิก ร ร ม ใ ห เ ป น ไ ป อ ย า ง มี

ประส ิทธ ิภาพ และพบวามี เด็กที่มีความตองการ 

พิเศษเพียง 4 ประเภท ที่ ไดรับการจัดการศึกษา 

อยางเปนระบบ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาและเด็กที่มีความบกพรอง

ทางรางกายและสุขภาพ ที่ไดรับการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนเฉพาะในโรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียน

สอนคนตาบอด สถาบันราชานุกูล ศูนยการศึกษา 

พิ เศษในจั งหวัดต างๆ และมีการส ง เสริ มในเรื่ อง 

การเรียนรวม สวนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภท 

อื่นนั้น ยัง ไมมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่จัดเจน  

(อักษรา แสงอราม, 2556, หนา 19)  

 การเรียนรวม (Mainstreaming or  

Integrations)  หมายถึ ง  การ จัด ให เด็ กที่ มีความ

ตองการพิเศษเขาไปในระบบการศึกษาปกติ เปดโอกาส

ใหเด็กไดเรียนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กทั่วไป โดยมี

ครูประจําชั้นและครูการศึกษาพิ เศษรวมมือและ

รับผิดชอบรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนอง

ความจําเปนขั้นพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

เปนเฉพาะบุคคล ซึ่งตรงกับสภาพจริง ที่พบวาการศึกษา

พิเศษประเทศไทยในปจจุบันเปนการเรียนรวมของ

ผูเร ียนที ่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนทั ่วไปใน

หลากหลายรูปแบบ การศึกษาสําหรับทุกคนโดยรับเขา

มาเรียนรวมกันตั้งแตเริ่มเขารับการศึกษา และจัดใหมี

บริการพิเศษตามความตองการของแตละบุคคล 

 พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีสาระใน 

มาตรา 10 วรรค 2 กําหนดใหการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมี

รางกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือ บุคคลซึ่งไมสามารถ

พึ่งตนเองได หรือไมมผีูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการ  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หนา 1) และในวรรค 2 ให

จัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไมเสียคา 

ใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย 

ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
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การศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในหมวด 1 ยังไดกําหนด  

เรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา โดย มาตรา 5  

กลาววา คนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจายตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอด 

ชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก  

สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และ

เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและ

รูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความ

สนใจ ความถนัดและความจําเปนพิเศษของบุคคล

นั้น รวมทั้งไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรี ยนรู  การทดสอบทางการ ศึกษาที่ เหมาะสม

สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ

แตละประเภทและบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา, 2551,  

หนา 3) 

ปจจัยและองคประกอบที่สําคัญที่จะทําให

การจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จ  

 ในการจัดการเรียนรวมแบบเรียนรวมเต็มเวลา 

เปนรูปแบบที่จําเปนในการพัฒนาสังคมการเรียนรูและ

การอยูรวมกัน เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกประเภทและเด็กปกติ ไดเรียนรูการอยู ซึ่งเปน 

วิถีชีวิตจริงในการอยูรวมกันในสังคมทั่วไป ควรจัดให

เด ็กที ่ม ีความตองการพิเศษไดร ับการบริการทาง

การศึกษาอยางทั่วถึง รัฐควรพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการในการกําหนดระบบการสงตอใหเปนรูปธรรม

และมีความตอเนื่อง สงเสริมความรู  ความเขาใจ 

ดานการศึกษาพิเศษ เพื่อปรับเจตคติทางบวกตอ 

เด็กที่มีความตองการพิเศษแกผูบริหารสถานศึกษา  

ครู ผูปกครองของเด็กปกติใหสูงขึ้น รัฐควรเขมงวดกับ

การกําหนดเกณฑมาตรฐานจํานวนนักเรียนตอหองเรียน

ในโรงเรียนปกติใหมีมาตรฐานเดียวกันทุกสังกัดเพื่อ

ชวยเหลือครู ใหสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ตอบสนองนักเรียนเปนรายบุคคลได และกรณีที่มีเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางถึงรุนแรง

ในหองเรียน ควรกําหนดเกณฑการจัดบริการใหความ

ชวยเหลือครูใหมากกวาเด็กที่มีความบกพรองดานอื่นๆ 

(แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2555 – 2559) โดยผูเกี่ยวของทุกฝายตองตระหนัก

และดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในการแกปญหา ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา ภารกิจ ไดแก นิเทศการสอนให

ความชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนการเรียนรวม 

สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่มี

ขีดจํากัดนอยที่สุด ครู ภารกิจ ไดแก 1) รับผิดชอบ

ผูเรียนทุกคน (Accountable for All Students) 2) รูจัก

นักเรียนทุกคน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน 3) สอน

นักเรียนทุกคนได สามารถปรับหลักสูตรและกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับนักเรียนที่มีความแตกตาง นักเรียน 

ภารกิ จ ไดแก  1 )  เปนตั วของตัวเอง รู จักตนเอง  

รูความสามารถของตน มีสิทธิเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง 

แตยังเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและชั้นเรียน  

2) ชวยเหลือกัน มีสวนรวมในชั้นเรียน ผูปกครอง  

ตองรับรู  เรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรูของลูกเพื่อ

รวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมพัฒนาใหบุตรหลาน

ไดรับการพัฒนาในสั งคมการเรียนรู ใหถึ งขีดสุด 

สภาพแวดลอม ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของตอง

บริหารจัดการให สภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผูบริหาร ครู 

และผูเกี่ยวของ ตองบริหารจัดการ โดยปรับหลักสูตร 

ใหเหมาะสมกับผู เ ร ียน ว ิธ ีการที ่หลากหลายและ 

มีงานวิจัยรองรับผล สื่อการสอน ผูบริหาร ครู และ

ผู เ กี ่ย ว ข อ ง  ต อ งบริหารจัดการ  โดยใหมีความ

หลากหลาย เหมาะสมกับพัฒนาการ  เพศ วั ย 

วัฒนธรรม สามารถชวยใหผูเรียนบูรณาการความรู 

ความคิด  

 หากยอนหลังไปเมื่อป 2542 ผดุง อารยะวิญู 

ไดกลาวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรวมระหวางเด็ก 

ที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติมีหลายลักษณะ 

รูปแบบที่นิยมปฏิบัติกันในหลายประเทศและประสบ

ผลสําเร็จ มีดังตอไปนี้ 1) เรียนรวมในขั้นเรียนปกติ 

เป นการจ ัด เด ็กที ่ม ีความต องการพ ิเศษเข ารวม 

กับเด็กปกติและเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ  
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2) เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูพิเศษใหคําแนะนํา

ปรึกษา 3) เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการจากครู

เวียนสอน 4) เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการจากครู

เสริมวิชาการ 5) ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและ

เรียนรวมบางเวลา และ 6) ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน

ปกติ ตอมาในป 2546 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

เบญจา ชลธารนนท ในป 2546  

ปญหาการจัดการเรียนรวม 

 จากสถิติการรายงานของสํานักบริหารการ 

ศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2558  

จากการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการเรียนรวมเรียนรวม ในรายงานผลการ

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ของสํานักงาน

คณะกร รมการการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐ าน  ประจํ าป

งบประมาณ 2558 พบวาในการบริหารงานดานผูเรียน 

สภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานดานการจัดการ

เรียนรวมและการเรียนรวม ในดานการจัดการเรียนการ

สอน ดานบริหารจัดการและดานสังคมแหงการเรียนรู 

โรงเรียนสวนใหญมีสภาพปญหาและอุปสรรคในทุกดาน 

ดานผูเร ียน สวนใหญผูเร ียนมีความตองการจําเปน

พิเศษมีล ักษณะการเร ียนรู ที ่แตกตางกัน มีความ

หลากหลายของประเภทความพิการ และมีระดับความ

บกพรองที่แตกตางกัน สงผลตอการจัดการเรียนการ

สอนที่ยากตอความสามารถของครู นักเรียนบางคน

ไมสามารถเข าสู ระบบการคัดกรองวินิจฉ ัยความ

บกพรองโดยบุคลากรทางการแพทยได เนื่องจากมี

ขอจํากัด ดานการเรียนการสอน สวนใหญมีปญหาใน

กระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) ความไมเสถียรของระบบโปรแกรมที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ ขอจํากัดในการ

ขอรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และงบประมาณ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนไมเพียงพอ สวนดาน

บริหารจัดการ ส วนใหญพบปญหาผู บริหารขาด

ประสบการณการจัดการเรียนร วมและเรี ยนรวม 

งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน สําหรับดานสังคมแหงการเรียนรู พบปญหา

ในการสรางความเขาใจ เจตคติ ตอการดําเนินการ

จัดการเรียนรวมและเรียนรวม เพื่อใหการดําเนินงาน

จัดการเรียนรวมและเรียนรวมมีประสิทธิภาพ และเนน

การมีส วนร วมอยางแทจริ ง  (สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ, 2558) จําแนกเปนประเด็นสําคัญได 

ดังนี้ 

 1. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนมีจํานวนเพิ่ม 

มากขึ้ น ในขณะที่ การเรียนการสอนไมสามารถ

ชวยเหลือเด็กไดเทาที่ควร เปนปญหาที่ควรไดรับการ

แกไขอยางเรงดวน เพราะปญหาทางการเรียน และ 

การเรียนรูนําไปสูปญหาอื่นๆ 

 2. เกณฑการวินิจฉัยไมชัดเจนทําใหเด็กที่ควร

ไดรับบริการทางการศึกษาพิเศษไมไดรับ หรือเด็กที่ 

ไมจําเปนตองรับบริการกลับไดรับการบริการ เนื่องจาก

การตีความที่หลากหลาย ทําใหสถานศึกษาหรือ 

เขตการศึกษาตางๆ ใชมาตรฐานในการวัดระดับ

สติปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 

 3. เด็กที่มคีวามบกพรองทางการเรียนรูมักจะไดรับ

การชวยเหลือตอเมื่อการเรียนของเด็กตกต่ํามาก มีความ

แตกตางจากเพื่อนในระดับชั้นเรียนเดียวกันมาก หรือ

เปนปญหาอยางเห็นไดชัด ทําใหปญหาที่ เกิดขึ้นมี

แนวโนมจะแกไขไดยาก หรือเรียกไดวารอจนสายเกิน

แก (Wait to Fail Attitude) 

 4. ปญหาดานครู พบวา ครูประจําชั้น/ครูประจํา

วิชา ขาดทักษะในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนที่มี 

ความตองการพิเศษ ขาดทักษะการทํางานเปนทีม 

กับบุคคลที่ เกี่ยวของ ขาดความตระหนักเกี่ยวกับ 

ความแตกตางระหวางบุคคล มักจะเลือกสงตอไปรับ

บริการทางการศึกษาพิเศษมากกวาจะพยายามปรับ

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง (Brownell et al. 

(2010); McIntosh el al. (2006) และพบวาครูใชเวลา

กวา 50% ของการเรียนการสอนเพื่อจัดการพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน (Konza, Grainger, & 

Bradshaw, 2004) 
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 จากประสบการณการบริหารงานในสถานศึกษา

ของผูเขียน เชื่อวาปญหาทางการเรียนในระดับชั้นประถม

ปลายและมัธยม สามารถคาดการณลวงหนาไดจาก

ปญหาที่เกิดในระดับอนุบาลและประถมตน การที่พบ

ปญหาทางการเรียนรูตั้งแตแรกเริ่มจะชวยลดปญหา

การเรียนและปญหาพฤติกรรมของเด็กในอนาคต  

การชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงทีชวย

ลดผลกระทบที่เกิดจากความบกพรองทางการเรียนรู 

เจตคติของผู เกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ทําให

ปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงและถูกละเลยการลงมือ

แกปญหาอยางจงิจัง 

แนวโนมของการจัดการศึกษาในประเทศ

ไทยในศตวรรษท่ี 21 
 กระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งดวยวิทยาการ และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหแตละ

ประเทศไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพัง ตองรวมมือ 

และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดํารงชีวิตของคนใน

แตละประเทศ มีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น 

นําไปสูสภาวะการณของการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

การคาและอุตสาหกรรมระหว างประเทศอยาง

หลีกเลี่ยงไมได และเปนแรงผลักดันสําคัญ ที่ทําให

หลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการ

จัดการศึกษาจึงเปนตัวบงชี้สําคัญประการหนึ่งสําหรับ

ความพรอมในการเขาสูศตวรรษที่ 21 และศักยภาพใน

การแขงขันในเวทีโลกของแตละประเทศความทาทายดาน

การศึกษา ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิต 

ใ น ศ ตว ร ร ษ ที่ 2 1  เ ป น เ รื่ อ ง สํ าคั ญ ขอ ง กร ะ แ ส 

การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น สงผลตอวิถีการ

ดํารงชีพในสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัว

และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมความ

พรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต

ในโลก นั่นคือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ที่

สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็ก

มคีวามรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผล

จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ 

เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับองค

ความรูแลว ครูควรจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียน 

มสีมรรถนะ 1) มีความรอบรูดานเนื้อหา 2) มีทักษะการ

คิดวิเคราะหและแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะการทํางาน

แบบรวมมือ ทักษะการเรียนรูบริบทและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการรอบรูดานสื่อและขอมูลขาวสาร 3) มีความ

รอบรูดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 4) มีทักษะชีวิต 

เชน การเปนผูนํ า การกํ ากับและชี้ นํ าตนเองการ

รับผิดชอบตอสังคม (สุพรรณี ชาญประเสริญ, 2557, 

หนา 3) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิถีสรางการ

เรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช. 2555, 

หนา 16-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 A Framework for 21st Century Skills   

         ที่มา : The Partnership for 21st Century Skills    

                  (2009) 

 จากภาพองคประกอบในดานตางๆ ที่ควร 

เกิดขึ้นในผู เรียนจากการศึกษาในศตวรรษที่  21  

(The Partnership for 21st Century Skills, 2009) 

มีรายละเอียดประกอบดวยการจัดการศึกษาเพื่อ

สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 ที่มีเปาหมายหลัก คือ ความรูในสาระวิชาหลัก 

(Core Subjects and 21st Century Skills) ทักษะดานการ 
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เรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

ในการดํารงชีวิตและทํางาน (Life and Career Skills) 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (Life Skills for 21st 

Century Skills) (วิจารณ พานิช 2555: 16-21) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เปาหมายการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

             ที่มา: วิจารณ พานิช 2555: 16-21

 โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

1) เนนทักษะความรูและความเชี่ยวชาญที่ เก ิดก ับ

ผู เร ียน 2) สรางความรู ความเขาใจในการเรียน  

3) มุงเนนการสรางความรูและเขาใจในเชิงลึก 4) การ

ใชสื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ 5) ใชหลักการวัดและ

ประเมนิผลที่มีคุณภาพระดับสูง 

 ใ นการ ปร ะ เมิ นผ ล ในศตวร ร ษที่ 21 นั้ น มี

วัตถุประสงคใหบรรลุผล ดังนี้ 1) สรางความสมดุลใน

การประเมินผลเชิงคุณภาพ 2) เนนการนําประโยชน

จากการปฏิบัติงานมาแก ไขงาน 3)  ใช เทคโนโลย ี

เพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผล และ 

 4) สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios)

 ดั งนั้ นการจั ดการศึ กษาเพื่ อ ให เกิ ดความ

สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

ที ่ม ีเป าหมายหล ัก ค ือ ความรู ใ นสาระว ิชาหล ัก  

(Core Subjects and 21st Century Skills) ทักษะดาน

การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation 

skills)  ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

(Information, Media and Technology Skills) ทักษะดาน

ชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางาน (Life and 

Career Skills) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (Life Skills 

for 21st Century Skills) มาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 และเปาหมายการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 นั้น

ตองครอบคลุมเด็กทุกกลุมเปาหมายทั้งกลุมผูเรียนใน

หลักสูตรการศึกษาปกติ และผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประชาชนของชาติใหไดรับ

การพัฒนาศักยภาพที่แทจริง  เพื่อสงเสริมคนเกง 

ใหไดรับการพัฒนาตอยอด และสง เสริมผูมีความ

บกพรองทางการเรียนรูใหไดรับการสงเสริมพัฒนา

เฉพาะทางใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในสังคม 

ในศตวรรษที่ 21 โดยผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกัน

ในการสง เสริ ม เพื่ อ ใหผู เ รี ยนสามารถ เรี ยนรู ไ ด 

ตามศักยภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยผู เขียน 

ขอนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา การตอบสนอง 

ตอการช วยเหลือ Response to Intervention 

 โดยเชื่อวาเปนรูปแบบการจัดการ(Instruction : RTI)

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

81 



 

 

เรียนรวมในประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ใหบรรลุผล

สําเร็จได 

RTI การตอบสนองตอการชวยเหลอื: 

Response to intervention (Instruction)  

กับการจัดการเรียนรวมในประเทศไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 

 ใหการศึกษาแกผูเรียนทุกคนในโรงเรียนเปน 

การสอนทั้งหอง ติดตามความกาวหนาของผู เรียน 

อยางสม่ําเสมอ ครูกําหนดเนื้อหาใหนักเรียนทุกคนอาน 

ใชวิธีสอนที่เหมาะสมในการสอน โรงเรียนกําหนดวิธี

ทดสอบผู เรียน วิธีประเมินความกาวหนา วิธีแปลผล

ความกาวหนา ใชกระบวนการแกปญหา การตัดสินใจให

ผูปกครองมีสวนรวม ครูทุกคนเปนผูดําเนินการในขั้นนี้ 

การประเมินดําเนินการติดตอกัน 5-6 สัปดาห ใชวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่มงีานวิจัยรับรองวาสงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน บงชี้ภาวะความบกพรองทางการเรียนรู

เฉพาะดาน หรือความตองการพิเศษทางการศึกษา  

โดยในภาคการศึกษาแรก โรงเรียนจัดใหผูเรียนทุกคนใน

ระดับชั้นเดียวกันทําการทดสอบทางวิชาการ โดยเฉพาะ

ดานการอานและการคํานวณแลวคัดกรองผูเรียนหรือให

ผูปกครองหรือครูประจําชั้นเสนอชื่อผูเรียนที่มีภาวะ

เสี่ยง (At-risk) หรือพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐาน 

(ถามี) จัดการเรียนการสอน โดยใชวิธีสอนที่มีงานวิจัย

รับรองผลและเหมาะสมกับพื้นฐานวัฒนธรรมของ

ผูเรียนและความแตกตางของผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเกิด

จากการเรียนรู ไมใชครูหรือวิธีการสอนไมเหมาะสม 

 อารทีไอ เปนระบบเพื่อพัฒนาการอานการ

เขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและนํามาใชในการ

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร ตลอดจนเยียวยา ปองกัน

ปญหาทางพฤติกรรมของผู เรียนทั้งในระดับปฐมวัย  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชได กับเด ็ก 

ทุกคนและเปนประโยชนอยางยิ ่ง สําหรับเด ็กที ่มี

ความบกพรองทางการเรียน ( learning Disabilities  

ใชอักษรยอวา LD) ใชไดดีในการคัดกรอง (คัดแยก 

คัดเลือก) เด็กแอลดี เปนการใชระบบการสอนเพื่อ 

การวินิจฉัย ครู สอนไปดวยพรอมกับการสัง เกต

พฤติกรรมของนักเรียนควบคูกันไป เวลาผานไปเราก็

สามารถบอกไดวา เด็กคนใดมีปญหาในการอาน การ

เขียนแบบชั่วคราว แบบถาวร แบบรุนแรง ปานกลาง 

หรือไมรุนแรง ระบบอารทีไอมีการประเมินผล ติดตาม

ผล และบันทึกความกาวหนาของผูเรียนตลอดเวลา 

หากผู เรียนคนใด มีผลการเรียนสูงขึ้น แสดงวามี

พัฒน าก าร ดี ขึ้ น  นั่ น คื อ  เ ด็ ก มี ก าร ตอ บส นอ ง 

(Response) ตอการสอนของครู หากผลการเรียนดีขึ้น

น อยหรื อ ไ ม ดี ขึ้ น  แสด งว า ไ ม มี ก าร ตอบสนอ ง 

(Nonresponse) เด็กคนนั้นอาจไดรับการตัดสินวาเปน

เด็กการศึกษาพิเศษ (Student with Educational Needs 

ใชอักษรยอวา SEN หรือเรียกวาเด็ก SEN หมายถึง เด็กที่

ไดรับบริการทางการศึกษาพิเศษ) เด็กอื่นที่ตอบสนอง

ตอการสอนของครูไดดีทางโรงเรียนไมตองใหความ

ชวยเหลืออีกตอไป ก็กลับเขาเรียนในหองเรียนปกติ เด็ก 

SEN ที่ไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษเมื่อการอานการ

เขียนดีขึ ้น  เรียนไดทันเพื ่อนแลวก็กลับเขาเร ียนใน

หองเรียนปกติอีกตอไป และไมเปนเด็ก SEN อีกตอไป 

ไมเปนเด็กแอลดีอีกตอไปในทํานองเดียวกันเมื่อเด็ก

กลับเขารับบริการเพิ่มเติมไดอีกเปนเด็กแอลดีไดอีก 

ดังนั้นในเด็กบางคนอาจกลายเปนเด็กแอลดีตามนิยาม

ทางการศึกษาชั่วคราว แบบกลับไปกลับมาก็ได ระบบ

อารทีไอจึงมีประโยชนสําหรับการคัดแยก การสอนเด็ก

แอลดีและเด็กทุกคน (ผดุง อารยะวิญู, อารทีไอ 

กระบวนการสอนในแนวใหม, 2554) จะเห็นไดวา RTI เปน

การทํางานที่ เปนระบบ เปนกระบวนการที่ใหความ

ชวยเหลือนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อใหความชวยเหลือ 

คนหาเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูปแบบ โดยคนหา

ความบกพรองทางการเรียนรู เมื่อพบจะตองดําเนินการ

ชวยเหลือนักเรียนทันทีตั้งแตระยะเริ่มตนแกนักเรียน ซึ่ง

มีความเสี่ยงตอการมีภาวะบกพรองทางการเรียนรู การ

จัดการศึกษาแบบการตอบสนองตอการชวยเหลือเปน

กระบวนการใหมในการสอน การประเมินผล และการ

ชวยเหลือนักเรียนซึ่งจะชวยใหโรงเรียนสามารถคนหา

นักเรียนที่กําลังมีปญหาไดอยางทันทวงที หลักการ

สําคัญในการใชรูปแบบการตอบสนองตอการชวยเหลือ
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แบงเปน 3 ระยะ (Tree Tier Model) (ประพิมพพงศ 

วัฒนะรัตน, 2558) ประกอบดวย 

 ระยะที่ 1 (Tier 1) เปนการจัดการเรียน 

การสอนตามปกติสําหรับผูเรียนทุกคนในชั้นเรียนใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใชวิธีการหลากหลายที่ทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู  

 ระยะที่ 2 (Tier 2) เปนการชวยเหลือนักเรียน

ที่เรียนไมทันเพื่อนโดยจัดเปนกลุมเล็กๆ และมีการ

ประเมินผูเรียน เปนระยะเพื่อติดตามความกาวหนาของ

ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  

 ระยะที่3 (Tier 3) เปนการสอนเด็กที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรูเปนรายบุคคลโดยใชเทคนิค

เฉพาะดานโดยมีรายละเอียดและแนวทางการนําไปสู

การปฏิบัติอยางรูปธรรม ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1–Tier 1 ใหการศึกษาแกผูเรียนทุกคน

ในโรงเรียน เปนการสอนทั้งหอง ติดตามความกาวหนา

ของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ ครูกําหนดเนื้อหาใหนักเรียน

ทุกคนอาน ใชวิธีสอนที่เหมาะสมในการสอน โรงเรียน

กําหนดวิธีทดสอบผู เรียน วิธีประเมินความกาวหนา  

วิธีแปลผลความกาวหนา ใชกระบวนการแกปญหา  

การตัดสินใจใหผูปกครองมีสวนรวม ครูทุกคนเปน

ผูดําเนินการในขั้นนี้ การประเมินดําเนินการติดตอกัน 5-

6 สัปดาห ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีงานวิจัย

รับรองวาสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บงชี้ภาวะความ

บกพรองทางการเรียนรูเฉพาะดาน หรือความตองการ

พิเศษทางการศึกษา ในภาคการศึกษาแรกโรงเรียนจัด

ใหผูเรียนทุกคนในระดับชั้นเดียวกันทําการทดสอบทาง

วิชาการ โดยเฉพาะดานการอานและการคํานวณ  

แลวคัดกรองผูเรียน หรือใหผูปกครองหรือครูประจํา 

ชั้ น เสนอชื่ อผู เ รี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยง  (At-risk)  หรื อ

พิจารณาผลการทดสอบมาตรฐาน (ถามี) จัดการเรียน

การ สอน  โ ดยใ ช วิ ธี สอนที่ มี ง านวิจั ยรั บรองผ ล 

และเหมาะสมกับพื้ นฐานวัฒนธรรมของผู เ รี ยน 

และความแตกตางของผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเกิดจาก

การเรียนรู ไมใชครูหรือวิธีการสอนไมเหมาะสม 

  ขั้นที่ 2 –Tier 2 จัดการสอนเปนกลุมยอย

จํานวน 2-5 คน ตามทักษะความสามารถโรงเรียน

สนับสนุนบุคลากร สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกการ

ตรวจสอบความกาวหนา ควรประเมิน 1-3 ครั้งตอ

สัปดาห ระยะเวลาการชวยเหลือ ควรใชเวลา 9-12 

สัปดาห การสอนซอมเสริม 3-4 ครั้ง/สัปดาห ครั้งละ 

30-60 นาที มีการประเมินอยางสม่ําเสมอ ติดตามผล

วาผู เรียนตอบสนองตอการเรียนการสอนอยางไร  

ในขั้นตอนนี้ครูจะติดตามผลการเรียนของผู เรียน 

ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะมีความบกพรองทางการเรียนรู 

อยางใกลชิด เชน ทําแบบทดสอบทุกๆ สัปดาหและ

ตรวจสอบวาผูเรียนกลุมดังกลาวมีปญหาอะไร 

  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 

โดยใชวิธีการสอนที่มีความเขมขนมากขึ้น มีงานวิจัย 

รับรองผล และเนนพัฒนาทักษะที่ผู เรียนมีปญหา 

หรือสอนวิธีการจัดการเรียนรู  เชน หากผู เรียนมี 

ความบกพรองทางการอาน ครูอาจจะใชวิธีการสอน

อานแบบกลุมเล็ก 2-3 คน สัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 

นาที โดยใชหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เหมาะสมและ 

มีงานวิจัยรับรอง การจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยน

ตามการตอบสนองของผูเรียน มีทีมบุคลากรเขามา

เกี่ยวของมากขึ้น ทํางานรวมกับผูปกครองมากขึ้น  

ไมตองจัดทํา IEP หรือ IIP ขั้นตอนนี้ไมใชการรับบริการ

ทางการศึกษาพิเศษ 

  ขั้นที่ 3–Tier 3 (Special Education) 

ขั้นตอนนี้ คือ กระบวนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

โดยมีครูการศึกษาพิเศษเปนผูรับผิดชอบจัดการเรียน

การสอนหรือใหความชวยเหลือผู เรี ยนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู มีครูประจําชั้นและผูปกครอง

เปนทีมสนับสนุนรับทราบและมีสวนรวมในกระบวนการ

ทุกอยาง ติดตามผลวาผูเรียนตอบสนองตอการเรียน 

การสอนอยางไร ในขั้นตอนนี้ครูจะติดตาม ผลการ

เรียนของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรูอยางใกลชิดและบอยครั้ง 

ประเมินความตองการพิเศษของผูเรียนรอบดาน 
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รวมทั้งความตองการเทคโนโลยี สิ่ งอํานวยความ

สะดวก สื่อและบริการอื่นใดทางการศึกษาจัดทํา IEP 

  จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่มี

ความเขมขนมาก เนนพัฒนาทักษะที่ผูเรียนมีปญหา 

สอนวิธีการจัดการเรียนรู หรือสอนทักษะการดํารงชีวิต 

สอนทักษะเปนเฉพาะบุคคล มีแผนการจัดการ

พฤติกรรมและสอนทักษะทางสังคมควบคูกับการ 

พัฒนาทักษะวิชาการมีการทํางานรวมกับทีมบุคลากร

ตางๆ รวมทั้งผูปกครองการจัดการเรียนการสอน

ปรับเปลี่ยนตามการตอบสนองของผู เรียนมีการใช

เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อและบริการอื่นใด

ทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตอบสนองตอการชวยเหลือ : Response to intervention (Instruction) กระบวนการ  

 จากภาพที่2 กระบวนการตอบสนองตอการ

ชวยเหลือ : Response to Intervention (Instruction) จะ

เห็นวามีความสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่

สถานศึกษาตองจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคน 

โดยใหความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียนอยางละเอียด เพื่อคนหาผูเรียนที่มีศักยภาพ

ในการเรียนรู ผูเรียนที่มีความเสี่ยง เพื่อโรงเรียน ผูบริหาร 

ครู ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดคนพบ

ปญหาจากสภาพจริง ยอมรับสภาพปญหาและรวมมือ

กันจัดมวลประสบการณและการสงเสริมพัฒนาเปน

พิเศษ เพื่อสงเสริมการเรียนรู การใหความชวยเหลือ 

เพื่อการแกไขปญหา ตามสภาพจริงอยางเปนระบบ 

 

  เนื่องจากระบบนี้พิจารณาวาผูเรียน เรียนได

หรือไมจากการสอนของครู ผลการเรียนของเด็กจะดี

ขึ้น หากมีผลการเรียนไมดีขึ้นแสดงวาเด็กไมตอบสนอง

ตอการสอนของครู ครูจึงจําเปนตองเปลี่ยนวิธีสอนใหม 

เปลี่ยนจนกระทั่ ง เด็ กเรี ยนได  มีพัฒนาการด าน 

การเรียนรูดีขึ้น เปนการตอบสนองตอการสอนของครู 
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 ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนในรูปแบบ RTI : Response to Intervention (Instruction)  

   กับหลักการจัดการเรียนรวม Inclusive School 

บทสรุป  

 จากการจัดการศึกษาแนวทางการจัดการเรียน

รวมในประเทศไทย พบวา สภาพปญหาและอุปสรรค

การดําเนินงานดานการจัดการเรียนรวมและการเรียน

รวม ในดานการจัดการเรียนการสอนดานบริหารจัดการ 

และดานสังคมแหงการเรียนรู โรงเรียนสวนใหญ มีสภาพ

ปญหาและอุปสรรคในทุกดาน คือ ดานผูเรียน สวนใหญ

ผู เรียนมีความตองการจําเปนพิ เศษมีลักษณะการ

เรียนรูที่แตกตางกันมีความหลากหลายของประเภท

ความพิการ และมีระดับความบกพรองที่แตกตางกัน 

ส ง ผล ต อกา ร จั ด ก าร เ รี ยนก า ร ส อ น ที ่ย า ก ต อ

ความสามารถของครู นักเรียนบางคนไมสามารถเขา

สู ระบบการคัดกรองวิน ิจฉ ัยความบกพรอง โดย

บุคลากรทางการแพทยได ดานการเรียนการสอน สวน

ใหญมีปญหาในกระบวนการจ ัดทํา แผนการ จ ัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ความไมเสถียรของ

ระบบโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

ขอจํากัดในการขอรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความ

สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื ่นใดทาง

การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สวนดานบริหาร

จัดการ สวนใหญพบปญหาผูบริหารขาดประสบการณ

การจัดการเรียนรวมและเรียนรวม สงผลตอเนื ่องถึง

งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

บร ิหารจ ัดการไม เพ ียงพอ สําหรับดานสังคมแหง 

การเรียนรู พบปญหาในการสรางความเขาใจ เจตคติ 

ตอการดําเนินการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม  

เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 

มีประสิทธิภาพ และเนนการมีสวนรวมอยางแทจริง

คือ เพื ่อใหเกิดความสอดคลองกับแนวทางการจัด

การ ศึ กษา ในศตวร ร ษที่  21 ที่ มี เ ป าหมายหลั ก  

คือ ความรูในสาระวิชาหลัก (Core Subjects and 21 st 

Century Skills) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skills) ทักษะดานสารสนเทศ 

สื่อ  และเทคโนโลยี ( Information Media and 

Technology Skills) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการ

ดํารงชีวิตและทํางาน (Life and Career Skills) ทักษะ

ของคนในศตวรรษที่21 (Life Skills for 21st Century 

Skills) มาตรฐานการเรียนรู ในศตวรรษที่  21 และ

เปาหมายการประเมินผลในศตวรรษที่  21 นั้นตอง

ครอบคลุมเด็กทุกกลุมเปาหมายทั้งกลุมผู เรียนใน

หลักสูตรการศึกษาปกติ และผูเรียนที่มีความตองการ

พิ เศษ เพื่ อ ใหประชากรในชาติ ได รับการพัฒนา

ศักยภาพที่แทจริง เพื่อสงเสริมคนเกงใหไดรับการ

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.2; (July-December) 2017 

 

85 



 

 

พัฒนาตอยอด และสงเสริมใหผูมีความบกพรอง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ผู พิ ก า ร

ไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตนเองเกิด

ทักษะเฉพาะทาง มีทักษะสังคมใหมีความพรอมในการ

ดํารงชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยผูเกี่ยวของใน

สถานศึกษา สหวิชาชีพ บุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ

ทุกฝายตองรวมมอืกันในการสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดตามศักยภาพ และไดรับการสงเสริมพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้จากการศึกษาทําใหผูเขียนมี

ความเชื่อวารูปแบบการจัดการศึกษา การตอบสนองตอ

การชวยเหลือ Response to Intervention (Instruction : 

RTI) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนรวมที่ใน

ประเทศไทยมีความสอดคลองกับการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ใหบรรลุผลสําเร็จได เพราะ RTI ไมใช

เทคนิคหรือวิธีการสอนสําหรับนักเรียนคนใดคนหนึ่ง

หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  แตเปนระบบหรือแนวทางที่

นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ

ตองการของเด็กทุกคน เปนระบบที่ใหความสําคัญ 

จําเพาะเจาะจงวาเทคนิควิธีการสอนและการนําเสนอที่

ครูปรับสําหรับเด็กแอลดี สามารถเปนประโยชนกับเด็ก

คนอื่นๆ ในชั้นเรียนดวย เปนรูปแบบการบูรณาการที่

ประยุกตใชหลายๆ วิธีเขาดวยกันที่สามารถสงเสริม 

พัฒนาประชากรของชาติในวัยเรียนไดรับการพัฒนาใน

การจัดการเรียนรวมและเรียนรวมในประเทศไทยใน

ศตวรรษที่ 21 
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 

   

  กองบรรณาธิการ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวารสารฉบับ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่จะไดรับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความ

วิชาการ หรือ บทความปริทัศนในสาขาศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

นิติศาสตร นิเทศศาสตร สงเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมและสาขาที่เกี่ยวของจากทุกทานทุกหนวยงาน  

เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบทความตองผาน

การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอยบทความละ 2 ทาน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนํา

แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ ดังนี้ 

ประเภทของบทความ 

  1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือ

เสนอแนวคิดใหมๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ไดเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปน

บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป กลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนว

ทางการแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหลงขอมูล สรุป เชน หนังสือ วารสารวิชาการ 

อนิเตอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอแนวทางการแกไข 

  2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง เปนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึง 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนินการวิจัย 

  บทความวิจัยประกอบดวย หนาที่เปนชื่อเรื่อง บทคัดยอ และเนื้อหาของบทความ ในสวนหนาที่เปนชื่อเรื่อง 

ควรมีขอมูลตามลําดับ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เปนนักศึกษา  

ควรมีรายละเอียด เชน หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และวุฒิการศึกษา 

ของคณะกรรมการ 

  บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการวิจัย (ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุม 

เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไมเกิน 250 คํา หรือประมาณ 13 บรรทัด      

ในกรณีที่ตนฉบับเปนภาษาไทย ใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง 

(keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ใหเริ่มตนจากบทนําโดยมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และ

สมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ 

(ถามี) เทคนิคและวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย ผลการทดลองตางๆ ใหอธิบายไวใน

สวนผลการศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไวในสวนอภิปรายผลการวิจัยและ

การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผลการวิจัย 
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  3. บทความปริทัศน (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่

มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวิพากษที่

ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป 

  บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจโดยในหนาแรกของบทความปริทัศนจะตอง

ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ และบทสรุป เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดยยอใหเขาใจวาเรื่องที่ไดนําเสนอ

มีความนาสนใจและความเปนมาอยางไรพรอมระบุคําสําคัญของเรื่อง (keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ตองมีบทนํา เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาในแตละ

ประเด็น และตองมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับ

ใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป 

  ผูนิพนธควรตรวจสอบเนือ้หาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหม

ที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอพัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะ

ผูอานที่อยูในสาขาของบทความเทานั้น  แตตองนําเสนอขอมูลที่ผูอานในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูง

สามารถเขาใจได 

การเตรียมตนฉบับ 

  1. ตนฉบับพิมพเปนภาษาไทย องคประกอบตางๆ ของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการใหจัดทําตาม

คําแนะนํ าการ เตรียมตนฉบับนี้การ ใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคํ าศัพทและชื่ อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท

ภาษาไทยตามดวยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญสวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดให

พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายที่ในบทความของศัพท  

คําเดียวกันที่ เปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก 

ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น 

  2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหนากระดาษ ขนาด  

A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) 

จัดสองคอลัมนใสเลขหนากํากับทุกหนา 

  3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชแบบ TH Niramit AS ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. (ตัวหนา) ชื่อผูเขียนบทความและหัวขอหลักใช

ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวหนา)  หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษรขนาด 14 pt. 

ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูเขียนบทความและที่อยูใชตัวอักษรขนาด 10 pt. ตัวปกติ 

  4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมเกิน 11 หนา (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอางอิง)  

  5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and Graphs)  

ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จําเปนเทานั้น

เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟใหอยู

ดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน สวนไฟลรูปภาพใหแยกไฟลตางหากจากตนฉบับ

โดยใหแนบเปนไฟลสกุล .jpg หรือ .gif เปนตน 
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  6. เอกสารอางอิง มีรายละเอียดตามที่กําหนด ดังนี้ 

  ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตงและใสไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง 

หนังสือภาษาไทย เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพตถาตา พับลิเคชั่น. 

หนังสือภาษาอังกฤษ เชน 

นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing Qualitative Research. Thousand Californina: Sage. 

วารสารในประเทศและตางประเทศ เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่(ฉบับที่):/หนาที่ตีพิมพบทความ.  

สุรศักดิ์  ปาเฮ. (2545). “การนิเทศภายในโรงเรียน.” วารสารวิชาการ, 5(8): 26-27. 

Smith, M. S., & Purkey, S. C. (1983). “Effective schools: A review.” Elementary School Journal, 83: 427-452. 

วิทยานิพนธ เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./วิทยานิพนธ./ ชื่อยอหลักสูตร./สถานที่พิมพ: ชื่อสถาบันการศึกษา.  

สมหวัง  มังธานี. (2547). สุขภาพองคกรที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 สกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ราชกิจจานุเบกษา เชน 

“ชื่อเรื่อง,”/ราชกิจจานุเบกษา./เลม/ตอนที่./หนา./วัน เดือน ป. 

“พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร,” ราชกิจจานุเบกษา. เลม 11 ตอนที่ 46 ก. หนา 1-16 10 กันยายน 2540. 

สารานุกรม เชน 

จํานง  ทองประเสริฐ. (2539). ราชนีติ. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติสถาน. (เลม 24), หนา 15815-15824. 

 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน. 

รายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนา เชน 

ผูรับผิดชอบ./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง.//รายงานรายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนาเรื่อง./วัน เดือน ป./สถานที่พิมพ: 

 ผูจัดพิมพ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). รายงานขอมูลสถิตินักศึกษาที่มีความบกพรองในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 

 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 

ชื่อผูเขียนบทความ./ชื่อบทความ./ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]./สถานที่พิมพ: ชื่อสถาบันการศึกษา. 

นพรัตน  เพชรพงษ. (2545). สุขภาพองคกรที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 สกลนคร เขต 3 [ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

เว็ปไซต เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./แหลงที่มา (ถาม)ี./เขาถึงไดจาก URL./วันเดือนปที่เขาถึง 
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จินตหรา  เขาวงค. (2553).  การเรียนรวมและการเรียนรวม. เขาถึงไดจาก 
 http://khaowongmsu.blogspot.com/2010/10/blog-post.html. 30 สิงหาคม 2558 

  7. ผลงานวิชาการที่สงมาตองไมไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณากับวารสาร 

ฉบับอื่น 

  8. การสงตนฉบับ ใหผูเขียนบทความสงไดที่ journalmedsnru@gmail.com หรือสงแผน CD โดยสามารถ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสงเอกสารไดที่วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(บรรณาธิการวารสาร) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท: 084-9577557, 097-0460598 หรือ 062-5645550 โทรสาร. 042-743793 
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แบบฟอรมนําสงบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.  ชื่อ – สกุลเจาของบทความ (ภาษาไทย)........................................................................................................................................                                                                                                                        

.   ชื่อ – สกุลเจาของบทความ (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................                                             

.   ตําแหนง    อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาจารย/บุคคลท่ัวไปภายนอก 

       นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัย (ระบุ).......................................... 

2.  ประเภทบทความ   บทความวิจัย      บทความวิชาการ      บทความปริทัศน 

3.  ชื่อเรื่อง 

     ภาษาไทย......................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                        

.    ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................................................                                               

..............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                

.4. สถานที่ติดตอเจาของบทความ 

     ที่อยูท่ีติดตอสะดวกที่สุด....................................................................................................................................................................                                                                                                                             

...............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                

     โทรศัพท                               โทรสาร                                E – mail……………………………………………………………………………………..…                                                           

5. การรับรองบทความ 

    ขาพเจาของรับรองวาบทความนี้ไมเคยลงตพีิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น โดยยินยอมวา

บทความที่ตีพิมพลงในวารสารฉบับนี้  ถือเปนลิขสิทธิ์ของวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยชอบธรรม 

6. อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ) ไดตรวจสอบบทความนี้แลว ขอรับรองวาองคประกอบและเนื้อหาของ

บทความนี้มีความสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยบทความนี้เปนเนื้อหาบางสวนของวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่

นักศึกษาจัดทําและเห็นควรใหตีพมิพเผยแพรตอสาธารณชนได 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (ดุษฎีนพินธ/วิทยานิพนธ)                    ลงชื่อ .......................................................................... 

                                                                                        (........................................................................)  

                                                                                           วันท่ี             เดือน                 พ.ศ...........                                                                   

7. ในกรณีที่มีการประเมินมากกวา 1 ครั้ง ผูลงบทความจะตองชําระเงินเพิ่ม ................ บาท/ครั้ง (ตามจํานวนที่ทรงคุณวุฒิประเมิน) 

8.  กรณีไมแกไขการประเมินและยกเลิกการลงบทความวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จะไมคืนเงิน 

9.  ขาพเจาขอปฏิบัติตามกระบวนการและวธิีการดําเนินการจัดทําวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      ยอมรับ   

      ไมยอมรับ   

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 

           ลงชื่อ                                                                เจาของบทความหรือผูแทนสงบทความ 

     (.............................................................................) 

     วันท่ี           เดือน                      พ.ศ.              

 

. 

 
 

หมายเหต ุ  กรุณาสงแบบฟอรมมาที่ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนติโย ตําบลธาตุเชงิชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

 โทรสาร  042-743793 หากมีขอสงสัยสอบถามไดที ่บรรณาธิการ หรือผูชวยบรรณาธกิาร หมายเลขโทรศัพท  
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แบบฟอรมนําสงบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: กรณีมีผูรวมวิจัย 
1.  ประเภทบทความ       บทความวิจัย      บทความวิชาการ      บทความปริทัศน 

2.  ชื่อเรื่อง 

     ภาษาไทย.......................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                      

.    ภาษาอังกฤษ.....................................................................................................................................................................................                                             

...............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                               

3.  ชื่อ – สกุล ผูวิจัยหลัก.....................................................................................................................................................................                                                                                                               

.     ชื่อ – สกุล ผูรวมวิจัย.....................................................................................................................................................................     

     ชื่อ – สกุล ผูรวมวิจัย.....................................................................................................................................................................    

.    ชื่อ – สกุล ผูรวมวิจัย.....................................................................................................................................................................                                                                                                                  

4.  สถานที่ติดตอผูวิจัยหลัก 

     ท่ีอยูที่ติดตอสะดวกที่สุด....................................................................................................................................................................                                                                                                                             

...............................................................................................................................................................................................................                                                                                                                      

     โทรศัพท......................................โทรสาร………………………………………..E – Mail……………………………………………………………………………………..…                                                           

5.  การรับรองบทความ 

 ขาพเจาของรับรองวาบทความนีไ้มเคยลงตีพมิพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น โดย

ยินยอมวาบทความท่ีตพีิมพลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และไฟลดิจิตอลถือเปนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยชอบธรรม 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

                 ผูวิจัยหลัก 

ลงชื่อ...................................................................................                                                                

                        (..................................................................................) 

           วันที่...........เดือน............................พ.ศ.......................  

                 ผูรวมวิจัย 

ลงชื่อ...................................................................................                                                                

                        (..................................................................................) 

            วันที่...........เดือน............................พ.ศ.......................                  

                 ผูรวมวิจัย 

ลงชื่อ...................................................................................                                                                

                        (..................................................................................) 

           วันที่...........เดือน............................พ.ศ.......................               

                 ผูรวมวิจัย 

ลงชื่อ...................................................................................                       

                        (..................................................................................) 

           วันที่...........เดือน............................พ.ศ.......................   
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