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This research aims to study and compare the self-help ability of children 

with moderate intellectual disability in terms of excretion and using a toilet training 
package with parental involvement. The subjects included children with moderate 
intellectual disability, aged between four to eight years old and studying in the 
preparatory Class One in the Pathum Thani Special Education Center. The instruments 
used in this study consisted of the following: 1) a toilet training package with parental 
involvement; 2) lesson plans; 3) self-help skill in excretion assessment form and; 4) 
parent interview form. The data included mean and percentage and the qualitative data 
was analyzed using content analysis. This research revealed the following: 1) self-heip 
ability in excretion among children with moderate intellectual disability who were taught 
by using toilet training package with parental involment had a good performance level; 
and 2) the self-help ability for excretion among children with moderate intellectual 
disability were higher than before receiving an intervention by using a toilet training 
package with parental involvement. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551, 2551)ได้ให้ความหมายของคนพิการ ว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือเข้าไปมีสว่นร่วมทางสงัคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับการมีอุปสรรคในด้านต่างๆ ร่วมด้วย และมีความจ าเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึง่ เพื่อให้คนพิการนัน้สามารถปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือเข้าไปมีสว่นร่วมทางสงัคมได้อยา่งเช่นบุคคลทัว่ไป 

การจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและแตกตา่งกันไปตามความเหมาะสมกับเด็กแตล่ะบุคคล (สจิุนต์  สวา่งศรี, 2552, น. 
123) หนึ่งในนัน้ คือ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาประเภทหนึ่งท่ี
สร้างส านึกหรือตระหนกัว่าผู้ เรียนเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมนัน้ๆ ไม่ได้แปลกแยกไปจากบุคคลอ่ืนๆ  
มีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความแตกต่างใดๆ  
(พัชรี  จ๋ิวพัฒนกุล, 2550, น. 14) ศูนย์การศึกษาพิเศษนัน้จึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมเด็กเพื่อท่ีจะเข้าสูโ่รงเรียนเรียนรวม โดยจดัการศกึษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม เพื่อช่วยให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าหรือมีความบกพร่อง ได้เรียนรู้ทักษะพืน้ฐาน 
(ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2558, น. 1) และเตรียมความพร้อมเด็กในทกัษะท่ีจ าเป็นตา่งๆ 
เพื่อให้ผู้ ท่ีได้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้และตรงตามเป้าหมาย (ส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2558, น. 2) ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า ศูนย์การศกึษาพิเศษจึงมีความส าคญัท่ีจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการในการพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม (Early Intervention) ตามหลกัสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เน้นการพัฒนาด้านการ
ด ารงชีวิตของผู้ พิการ และให้บริการทางด้านการศึกษาพิเศษ (Corr และ Santos, 2017) เพื่อ
เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ด้านสงัคมและด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
ดังนัน้ จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในห้องเรียนเรียนรวม ในจังหวัด
ปทุมธานี นัน้ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกประเภทความพิการทัง้ 9 ประเภท (ประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคนพิการทางการศกึษา พ.ศ. 2552, 
2552) แต่ปัจจัยส าคัญท่ีจะรับนักเรียนเข้าเรียนนัน้ พบว่า ครูต้องการนักเรียนท่ีมีความพร้อม
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ทางด้านร่างกาย ด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่ กล้ามเนือ้มัดเล็ก และพฒันาทางการอ่านและการเขียน
ในระดบัหนึง่ แต่สิ่งท่ีครูในห้องเรียนเรียนรวมต้องการให้พฒันาก่อนท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนเรียน
รวม คือ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ในด้านการขบัถ่าย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นอีกประเภทความพิการหนึ่งท่ีต้องได้รับ
การศกึษาตามท่ีรัฐบาลก าหนด ซึง่จากสถิติการรายงานข้อมลูสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศ
ไทย ปี 2559 พบว่าคนพิการทางสติปัญญาในวยัเด็กและวยัศึกษา (แรกเกิด-21 ปี) มีจ านวนมาก
ถึงร้อยละ 29.09 (กรมสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการศึกษาจึงมีความส าคญัตอ่การพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาอย่างมาก เพราะการท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการศึกษาจะช่วย
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีโรงเรียนหรือหลกัสตูรท่ีศนูย์การศึกษา
พิเศษก าหนด (สุจินต์  สว่างศรี, 2552, น. 8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จัดเป็น 1 ใน 9 ของความพิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ก าหนดประเภท
และหลกัเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552, 2552) โดยมีระดับสติปัญญาท่ีต ่ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ย โดยเกณฑ์เฉลี่ยของระดับสติปัญญา คือ 100 และเกิดร่วมกับปัญหาในทักษะการ
ปรับตัว (Adaptive Skills) อย่างน้อย 2 ด้าน จาก 10 ด้าน และลกัษณะความพิการนีจ้ะเกิดขึน้
ก่ อ น อ า ยุ  18 ปี  (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 
2010) โดยเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา แบ่งได้เป็น 4 ระดบั ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัรุนแรงมาก เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัรุนแรง เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเลก็น้อย 
(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010) โดยเฉพาะ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้และการปรับตวัใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน หนึ่งในทักษะท่ีต้องพัฒนา คือ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553a, น. 53) ดงันัน้ การให้ได้รับการเตรียมพร้อมทางด้านทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง จึงเป็นสิง่ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองนัน้ เป็นการพัฒนาตัวผู้ เรียนให้สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558, น. 31) ประกอบด้วย การรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การขับถ่าย การท าความสะอาดร่างกาย และการรับผิดชอบงานบ้าน โดย
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่ายจัดเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไป
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ตามเป้าหมายในหลกัสตูรของศูนย์การศึกษาพิเศษ จากประสบการณ์การสอนของผู้ วิจัยในการ
สงัเกตเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมัภาษณ์ครู และผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนเรียนรวม หรือ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ พบปัญหาเก่ียวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คือ การ
ขบัถ่ายไม่เป็นเวลาและไม่สามารถรักษาความสะอาดอวยัวะของตวัเองหลงัการขบัถ่ายได้ โดยครูท่ี
สอนในโรงเรียนเรียนรวมพบปัญหานีจ้ึงต้องส่งนักเรียนกลับมาฝึกท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษให้
สามารถพฒันาในการควบคมุการขบัถ่าย และการควบคมุให้เด็กรักษาความสะอาดในการขบัถ่าย 
จึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการสอนให้เด็กได้เรียนรู้วฒันธรรมในสงัคม เด็กไม่สามารถควบคุมการ
ขบัถ่ายของตนเองได้ ต้องอาศยัระยะเวลาในการฝึกให้เด็กมีทศันคติอย่างไรต่อการขบัถ่าย การฝึก
ขบัถ่ายอุจจาระนัน้จะงา่ยกว่าการฝึกขบัถ่ายปัสสาวะ และควรฝึกให้เด็กได้ขบัถ่ายอย่างเป็นเวลา 
(สชุา  จนัทน์เอม, 2543, น. 125) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก็เช่นกนั ควรมีทกัษะอยา่ง
เพียงพอในด้านการรักษาสขุภาพอนามยัของตนเอง เช่น การแปรงฟัน การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร การอาบน า้ การขบัถ่าย และการพกัผ่อน (สจิุนต์  สวา่งศรี, 2552, น. 93) โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในการฝึกนิสยัในการขับถ่ายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคญัส าหรับพอ่แม่หรือผู้ปกครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต้องมีทกัษะในการควบคุม
การขับถ่าย ควรกระท าการฝึกการขบัถ่ายเม่ือเด็กมีความพร้อม และการฝึกจะมีผลดีหรือไม่นัน้
ขึน้อยู่กับผู้ปกครองของเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงมีหน้าท่ีประสานความร่วมมือ เตรียมความ
พร้อม และพฒันาทกัษะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ครูและผู้ปกครองจึงควรมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย โดยใช้การวิเคราะห์งาน
เป็นล าดบัขัน้ตอน ร่วมกบัวิธีการสาธิต การฝึกแบบตวัต่อตวั และท่ีส าคญัต้องเป็นการสอนแบบท่ี
ผู้ปกครองและครูต้องมีสว่นร่วมกนัในการพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีหลากหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีท่ี
สามารถพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้นัน้ คือ การสอนด้วยวิธีการวิเคราะห์งาน 
(Task Analysis) ซึ่งมีการแบ่งขัน้ตอนการสอนออกเป็นขัน้ตอนตามล าดบั จุดประสงค์หลกัเพื่อให้
ความส าคญักับการพฒันาความสามารถด้านการเรียนรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็น และเป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลอืผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการปรับปรุง แก้ไข พฒันาความสามารถด้านตา่งๆ 
ให้ดียิ่งขึน้ (ดารณี  ศักด์ิศิริผล, 2555, น. 162) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาศพร แกล้วทนง 
(มาศพร  แกล้วทนง, 2551) ท่ีได้ศึกษาการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับนักเรียนท่ี
บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ พบว่า 
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นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคนสามารถปฏิบัติทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งาน
ร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ และหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคนสามารถปฏิบัติทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกว่าก่อนการฝึกโดยการวิ เคราะห์งานร่วมกับการใช้
ภาพประกอบ จะเห็นได้ว่าการสอนด้วยวิธีการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) จึงมีความส าคัญ
และสามารถพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ได้เป็นอย่างดี และเม่ือ
ครูผู้สอนน าเทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis) มาผนวกเป็นชุดฝึก จะท าให้การ
เรียนการสอนนัน้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ชุดฝึก หรือชุดฝึกทักษะ เป็น สื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีความเข้าใจในบทเรียนหรือ เร่ืองท่ีก าลงัเรียน เป็นการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะของผู้ เรียน ให้ฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน มีความรับผิดชอบ และมี 
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ (สคุนธ์  สนิธพานนท์, 2553) สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ น าผู้ เรียนสู่
การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญของทักษะท่ีผู้ สอนต้องการให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติ 
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(ถวัลย์  มาศจรัส , 2548) การน าชุดฝึกมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการ 
(Process) ท่ีผู้ สอนจัดให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียน เรียนรู้ได้อย่างสะดวก ทัง้นีผู้้ สอนต้องรู้จักใช้
วิธีการสอน (Method Teaching) ท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน จึงจะมีประโยชน์ต่อผู้สอน และผู้ เรียน แม้
วิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึก หรือชุดฝึกทกัษะ จะเป็นวิธีการสอนท่ีดีแต่ยงัขาดการเช่ือมต่อกันระหวา่ง
ครูกบัผู้ปกครอง ท าให้การพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลางไม่ได้ผลดี
เทา่ท่ีควร ดงันัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเด็กมีพฒันาการอยา่งตอ่เน่ือง ผู้ปกครองจึงจ าเป็น
ท่ีจะต้องเข้ามามีสว่นร่วมในการสอน 

การให้ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นวิธี ท่ีจะช่วยให้
ผู้ปกครองเข้าใจถึงความเป็นไปของโรงเรียน และเป็นการฝึกผู้ปกครองโดยทางอ้อม ผู้ปกครอง
สามารถสงัเกตวิธีฝึกทกัษะท่ีครูสอนนกัเรียน และมองเห็นว่านกัเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร (ภูฟ้า  เสวกพันธ์, 2555, น. 102) ครูและผู้ ปกครองจึงต้องมีการท างานร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนขา่วสารระหวา่งกนั ฉะนัน้การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบัผู้ปกครองของเด็ก จะท า
ให้ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีมีคณุคา่เก่ียวกบัตวัเด็ก การรายงานความก้าวหน้า พฒันาการ วิธีการสอน
ของครูท่ีผู้ปกครองสามารถน าไปพฒันาต่อท่ีบ้าน ผู้ปกครองจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
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พฒันาของเด็ก เพราะเด็กจะใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองมากกว่าครู ถ้าผู้ปกครองและครูได้ร่วมมือ 
ประสานกนัอบรมสัง่สอน และช่วยกนัแก้ปัญหาความยุง่ยากตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตวัเด็กแล้ว เด็กก็จะ
มีโอกาสได้รับการศึกษาและเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีทุกวิถีทาง (สวุพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ, 2545, 
น. 19) ผู้ปกครองจึงเป็นครูท่ีส าคญัท่ีสดุของนกัเรียน จึงควรหาวิธีท่ีจะดึงผู้ปกครองเข้ามามีสว่น
ร่วมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน (ภูฟ้า  เสวกพันธ์ , 2555, น. 110) เพื่อท่ีจะ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนเรียนรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฑมลา บุญกาญจน์ (ฑมลา  บุญกาญจน์, 2559) ได้สร้าง ศึกษาประสทิธิผล และศึกษาความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ พบวา่ ประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการอยู่ใน
ระดับดี ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการอยู่ในระดบัดี และความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับเด็กสมองพิการอยูใ่นระดบัมาก 

จากสภาพปัญหาท่ีผู้ วิจัยได้จากการสังเกต ประเมินความสามารถพืน้ฐานด้านการ
ขับถ่ายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ท่ีปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนเรียนรวมจังหวัดปทุมธานี และผู้ปกครองท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า 
ปัญหาท่ีส าคญัในการสง่ตอ่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าสูโ่รงเรียนเรียนรวม คือปัญหา
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ครูใช้วิธีการสอนท่ียากเกินไป ผู้ปกครองไม่เข้าใจ
วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และไม่มีความตอ่เน่ืองในการพฒันาการสอนเด็ก
ท่ีบ้าน ท าให้เด็กไม่มีความพร้อมในทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเป็นภาระของครูผู้ สอน เม่ือเด็กเข้าสู่โรงเรียนเรียนรวม 
ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูโ่รงเรียนเรียนรวม 
ผลท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นีจ้ะท าให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
สามารถช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่ายได้ และยังเป็นแนวทางให้กับครู ผู้ ปกครอง และ
ผู้ เก่ียวข้องกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลางในการช่วยเหลอืเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ให้สามารถขบัถ่ายได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน สง่ผลให้



  6 

ไม่เป็นภาระแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนรวม ลดภาระของผู้ปกครองในเด็กกลุม่นี ้และลดปัญหา
การสง่กลบัของนกัเรียนจากโรงเรียนเรียนรวมมายงัศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึง่จะท าให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ขาดโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกบัเด็กปกติ  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ระดับปานกลาง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีได้จากการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อทักษะการ

ช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท าให้
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ช่วยเหลอืตนเองด้านการขบัถ่ายได้ ลดภาระ
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในการช่วยเหลอืเด็กกลุม่นี ้และสามารถสง่ตอ่ไปโรงเรียนเรียนรวมได้ โดย
ไม่สร้างปัญหาให้กบัครูผู้สอน ในโรงเรียนเรียนรวม และป้องกันการสง่กลบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มายงัศนูย์การศกึษาพิเศษ และเป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ครูและผู้ปกครอง ในการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้ และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อีกทัง้เพื่อเป็น
แนวทางให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้น าชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ไปใช้พฒันาความสามารถในทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย  ของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ให้พฒันาได้เต็มตามศกัยภาพตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง (มีระดับสติปัญญาระหว่าง 35-49) อายุระหว่าง 4-8 ปี  และไม่ มีความพิการซ้อน  
จ านวน 2 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

สาระเนือ้หาในการสอน  
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย แบง่เป็น 5 ทกัษะย่อย ได้แก่ ทกัษะยอ่ย

ท่ี 1 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น ชักโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ 
สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ได้ ทกัษะยอ่ยท่ี 2 การถอด
กางเกง/กระโปรง และกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ ทกัษะยอ่ยท่ี 3 สามารถกดชกัโครก/ราดน า้ได้ 
ทกัษะยอ่ยท่ี 4 ท าความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ และทกัษะยอ่ยท่ี 5 
การใส่กางเกงในและกางเกง/กระโปรง หลังการใช้ห้องน า้  อ้างอิงจากหลักสูตรสถานศึกษา  
ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า เม่ือ

เทียบกับเด็กวัยเดียวกัน อายุ 4-8 ปี ระดับสติปัญญาระหว่าง 35-49 โดยได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ และมีเอกสารรับรองความพิการ และไม่มีความพิการซ้อน สามารถบอกความต้องการเม่ือ
ต้องการเข้าห้องน า้ได้ แตไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่ายได้ 

2. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย  หมายถึง คะแนนท่ีได้แบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ก่อนและหลงัการสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้  โดย
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม ได้แก่ ด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน า้ ได้แก่ การใช้สาย
ช าระ การใช้ขนัน า้ตกัน า้เพื่อราดน า้หรือการกดชักโครก การเปิดก๊อกน า้ล้างมือ ความสามารถใน
การท าความสะอาดอวยัวะ ได้แก่ ก้น มือ และอวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่าย ความสามารถในการ
ถอดเคร่ืองแต่งตัวให้เรียบร้อย ก่อนการขับถ่าย และความสามารถในการใส่  เคร่ืองแต่งตัวให้
เรียบร้อยหลงัการขบัถ่าย  

3. ชุดฝึกการขับถ่าย หมายถึง ชุดการสอนการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เก่ียวกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ ประกอบด้วย ทกัษะย่อย 5 ทกัษะ ดงันี ้ทกัษะย่อยท่ี 1 รู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็น
ในการใช้ห้องน า้ เช่น ชกัโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู่ กระดาษช าระ โดยการชีห้รือ
บอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ได้ทกัษะยอ่ยท่ี 2 การถอดกางเกงและกางเกงในก่อนการ
ใช้ห้องน า้ ทกัษะย่อยท่ี 3 กดชักโครก/ราดน า้ได้ ทักษะย่อยท่ี 4 ท าความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น 
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อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ และทกัษะยอ่ยท่ี 5 การใสก่างเกงในและกางเกงหลงัการใช้ห้องน า้ 
ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย 
โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีการวิเคราะห์งานในขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน จ านวน 5 แผน 
ประกอบด้วย สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน สือ่ประกอบแผนการ
จดัการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล แบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ และภาพการสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อประกอบหลงัการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ท่ีมี
การวิเคราะห์งานในขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน มีทัง้สิน้ 5 แผน ประกอบด้วย สาระส าคญั
ในการสอน เนือ้หาในการสอน การจดักิจกรรมการสอน อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการสอน การวดั
และการประเมินผลกิจกรรมการสอน แบบบนัทกึหลงัการสอน 

4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การท่ีครูกับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ร่วมมือกันในการสอนการขบัถ่าย ให้กับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ให้สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ 
เช่น ชักโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู่ กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้
อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ได้ ถอดกางเกงและกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ กดชักโครก/ราดน า้ได้ ท า
ความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ และใสก่างเกงในและกางเกงหลงัการ
ใช้ห้องน า้ มีขัน้ตอนการสอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ครูเป็นผู้น าสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย แก่ผู้ปกครอง ขัน้ตอนท่ี 2 ครูเป็นผู้น าสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย แก่
ผู้ปกครอง ขัน้ตอนท่ี 3 ครูให้ผู้ปกครองเป็นผู้น าสอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
และขัน้ตอนท่ี  ผู้ปกครองสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ท่ีบ้าน ครูไปนิเทศการ
สอนท่ีบ้าน และให้ค าแนะน า เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง เข้าสู่โรงเรียนเรียนรวม โดยใช้วิธีการสังเกต การจดบันทึกพฤติกรรม และการสอน
ร่วมกนัของครูและผู้ปกครอง 

5. การวิเคราะห์งาน หมายถึง วิธีการสอนท่ีมีการแบง่กิจกรรมการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย ออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ ได้แก่ การแบ่งกิจกรรมการสอนจากขัน้ตอนแรก ไปจนถึง
ขัน้ตอนสดุท้าย และมีเป้าหมายชัดเจน แล้วให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง ปฏิบติั เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของวิธีการสอนในชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการ
มีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัปานกลาง หลงัการสอนของครูและผู้ปกครองโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครอง อยูใ่นระดบัดี 

2. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่า
ก่อนการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 

ด้านการขบัถ่าย 

 
การใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย 

โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัย เร่ือง ผลของการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดย
น าเสนอหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.2 ระดบัความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.3 สาเหตขุองความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.4 ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.5 การฟืน้ฟูสมรรถภาพในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.1 ความหมายของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.2 การเตรียมความพร้อมในทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.3 การสอนทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.4 ปัญหาการขบัถ่าย  
2.5 การฝึกการขบัถ่าย 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
3.1 ความหมายของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
3.2 ความหมายของผู้ปกครอง 
3.3 แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการพฒันาผู้ เรียน 
3.4 บทบาทการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
3.5 การสร้างความร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
3.6 บทบาทของผู้ปกครองตอ่การศกึษาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
3.7 ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
3.8 แนวทางการให้การศกึษาแก่พอ่แม่ ผู้ปกครอง 
3.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
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4. เอกสารและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง 

4.1 การสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis)  
4.1.1 เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis)  
4.1.2 รายละเอียดของการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
4.1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Task 

Analysis) 
4.2 การสอนโดยใช้ชุดฝึก 

4.2.1 แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัชุดฝึก 
4.2.2 หลกัการสร้างชุดฝึก 
4.2.3 ลกัษณะของชุดฝึก 
4.2.4 ขัน้ตอนการสร้างชุดฝึก 
4.2.5 ประโยชน์ของชุดฝึก 
4.2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุดฝึก 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  

ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญานัน้เป็นภาวะท่ีมีพฒันาการบกพร่อง ซึ่งท าให้มี
ข้อจ ากัดทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และการปรับตวัในการด ารงชีวิตประจ าวนั ในปัจจุบนันัน้
เร่ิมมีการใช้ค าว่าบกพร่องทางสติปัญญา แทนการใช้ค าว่า ภาวะปัญญาอ่อน มากขึน้ในองค์กร
ระดับนานาชาติ เช่น องค์กร IASSID (International Association for the Scientific Study of 
Intellectual Disabilities) WHO (World Health Organization) WPA (World Psychiatry 
Association) และ รวม ไปถึ ง  AAMR (American Association on Mental Retardation) ห รือ 
สมาคมบุคคลปัญญาอ่อนแหง่สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบไปด้วยสหวิชาชีพจากทัว่โลก และก่อตัง้
มาเป็นเวลายาวนานกว่า 130 ปี ได้เปลี่ยนช่ือเป็น The American Association of Intellectual 
and Developmental Disabilities (AAIDD) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ปีพุทธศกัราช 2550 และเสนอ
แนวทางท่ีจะท าให้สงัคมนัน้ยอมรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามากขึน้ (นิชรา  เรืองดารกา
นนท์, 2551, น. 179) 

ความหมายของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ตามท่ี สมาคมว่าด้วยภาวะความ
บ กพ ร่อ งทา งส ติ ปัญ ญ าแห่ งอ เม ริก า  (The American Association of Intellectual and 
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Developmental Disabilities (AAIDD) ซึง่เป็นองค์กรท่ีเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ได้ให้ความหมายของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัด ทัง้ทางด้าน
การท างานทางปัญญา (การให้เหตุผล การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา) พฤติกรรมทางการปรับตวัซึ่ง
ครอบคลมุไปถึงทกัษะทางสงัคม ทกัษะการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั และลกัษณะความพิการนีจ้ะ
เกิ ด ขึ น้ ก่ อ น อ ายุ  18 ปี  (The American Association of  Intellectual and Developmental 
Disabilities. 2010) 

ตามเกณฑ์ของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth 
edition, text revision (DSM-IV-TR) โ ด ย  American Psychological Association (APA) ใ น 
ปีพทุธศกัราช 2543 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือภาวะปัญญาอ่อน หมายถึง ภาวะท่ีมี ดงันี ้

1) ระดบัเชาว์ปัญญาต ่ากวา่เกณฑ์เฉลีย่  
2) พฤติกรรมการปรับตนบกพร่องตัง้แต ่2 ด้านขึน้ไปจากในทัง้หมด 10 ด้าน  
3) อาการจะแสดงก่อนอาย ุ18 ปี 

กุลยา ก่อสวุรรณ (กุลยา  ก่อสุวรรณ, 2553b) ได้ให้ความหมายของภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไว้วา่ ภาวะท่ีมีข้อจ ากดัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซึ่งระบุได้ด้วยระดบัสติปัญญา
ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์เฉลีย่ (เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัสติปัญญา คือ 100) 

การนิยามค าว่าภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากนกัวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
สรุปความหมายโดยรวมได้ว่า เด็กท่ีมีสติปัญญาท่ีต ่ากว่าเด็กปกติโดยทั่วไปมีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั จะแสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี และจะเกิดร่วมกบัปัญหาในทกัษะการปรับตวั 
(Adaptive Skills) อย่างน้อย 2 ด้านใน 10 ด้าน (American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities, 2010) ได้แก่ 

1) การสือ่ความหมาย (Communication) 
2) การดแูลตนเอง (Self-Care) 
3) การใช้ชีวิตในบ้าน (Home-Living) 
4) ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 
5) การใช้สาธารณะประโยชน์ (Community Use) 
6) การควบคมุตนเอง (Self-Direction) 
7) สขุภาพและความปลอดภยั (Health & Safety) 
8) ทกัษะทางวิชาการ (Functional Academics) 
9) การใช้เวลาวา่ง (Leisure) 
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10) การท างาน (Work) 
ความบกพร่องทางสติปัญญาสะท้อนถึงปัญหาในการเรียนรู้และการใช้ทักษะใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดของสติปัญญาทางด้านความคิด  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และทกัษะทางสงัคม ทัง้นี ้การตดัสินวา่บุคคลหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญา
นัน้มักใช้คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบทางสติปัญญาท่ีเรียกว่า ไอคิว ( Intelligence 
Quotient หรือ IQ) เป็นเกณฑ์ซึ่งผู้ ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานัน้ต้องมีระดับสติปัญญาท่ี
ทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานเทา่กบัหรือต ่ากวา่ 70-75 (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553a, น. 55) 

สรุปได้ว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดทัง้ทางด้าน
สติปัญญา การปรับตวั และการใช้ชีวิตประจ าวนั อย่างน้อย 2 ด้าน จาก 10 ด้าน และลกัษณะ
ความพิการจะเกิดขึน้ก่อนอาย ุ18 ปี 

1.2 ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 
แม้วา่ค านิยามของสมาคมวา่ด้วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแหง่อเมริกา พยายาม

ท่ีจะหลีกเลีย่งการใช้ระดบัสติปัญญาและแบบทดสอบทางสติปัญญาก็ตาม แตใ่นทางปฏิบติัแล้ว
เป็นการยากท่ีจะน าไปใช้โดยไม่มีเกณฑ์การตัดสินใดๆ ดงันัน้ในค านิยาม ปี ค.ศ. 2002 นีไ้ด้ใช้
คะแนนระดบัสติปัญญามาช่วยอธิบายภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้คะแนน Cutoff ท่ี 70 
(Smith, 2010) 

อายท่ีุแสดงภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  
ตาม DSM-IV-TR อาการท่ีแสดงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาต้องแสดงก่อนอาย ุ

18 ปี แต่อย่างไรก็ตามเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 2 ปี ท่ีมีอาการแสดงภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ยงัไม่
ควรได้รับการวินิจฉยัว่ามีความบกพร่องทางสติปัญญา ยกเว้นพบความบกพร่องอยา่งรุนแรงและ/
หรือพบภาวะท่ีมีความสมัพนัธ์สงูกับภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เช่น กลุม่อาการดาวน์  ดงันัน้ 
เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ท่ีไม่มีข้อยกเว้นดงักลา่วข้างต้น ควรได้รับการวินิจฉยัว่ามีภาวะบกพร่องทาง
พฒันาการและควรติดตามการวินิจฉยัตอ่ไปเม่ือเด็กอายมุากขึน้ 

เม่ือวดัระดบัสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว เด็กปัญญาอ่อนจะมีระดบั
สติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติโดยทั่วไป และมีพัฒนาการล้าช้ากว่าเด็กปกติในเร่ืองของความจ า  
การหาความสมัพันธ์ และการจ าแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางด้านเหตุผล และการ
ตดัสนิใจ (อรนชุ  ลมิตศิริ, 2559, น. 34) ได้ท าการแบง่ระดบัความรุนแรงของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไว้ดงันี ้
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1.2.1 ความบกพ ร่องทางส ติ ปัญญ า  ระดับ เล็ก น้อย  (Mild Intellectual 
Disabilities) ซึ่ งมี ระดับสติปัญญา ระหว่าง 50-69 (กุลยา  ก่อสุวรรณ , 2553b, น. 34) มี
ความสามารถสูงสุดเทียบเท่ากับเด็กปกติอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่อาจสงัเกตได้ชัดเจนว่ามีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา มีพฒันาการด้านการเคลือ่นไหวช้า พูดช้า ช่วยเหลอืตวัเองได้ดี ฝึกทกัษะ
ได้ปฏิบติัตามค าสอนค าแนะน าได้ เขียนได้ แตค่อ่นข้างช้า สามารถฝึกหดัทางด้านอาชีพ ต้องได้รับ
การแนะน าสัง่สอนอยา่งเหมาะสมจึงจะสามารถกระท าหรือเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ได้ พบประมาณร้อยละ 
70 ถึงร้อยละ 90 ของประชากรท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีพฤติกรรมการปรับตัว ได้แก่ 
ทกัษะในการสื่อความหมาย ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง ทกัษะในการเข้ากับเพื่อน และระดับ
ความสามารถในการเรียนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน (ผดุง  อารยะ
วิญญ,ู 2542, น. 43) 

1.2.2 ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disabilities) ซึ่ งมี ระดับสติปัญญา ระหว่าง 35-49 (กุลยา  ก่อสุวรรณ , 2553b, น. 34) มี
ความสามารถสงูสดุเทียบเท่ากับเด็กปกติท่ีอายุไม่เกิน 7 ปี โดยเร่ิมท่ีจะสื่อความหมายง่ายๆ ได้ 
อ่านเขียนได้บ้าง ท าเลขง่ายๆ ได้ และสามารถฝึกให้ดแูลตนเองได้ สามารถจะฝึกอาชีพท่ีไม่ต้องใช้
ฝีมือหรือมีรายละเอียดมากนกั ต้องการค าแนะน าส าหรับการด ารงชีวิต พบประมาณร้อยละ 6 ถึง
ร้อยละ 21 ของประชากรท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาในการท างานของกล้ามเนือ้ทัง้
กล้ามเนือ้มัดใหญ่ (แขน ขา) และกล้ามเนือ้มัดเล็ก (นิว้มือ) ตลอดจนมีปัญหาในการท างาน
ประสานกนัระหว่างมือกบัสายตา มีปัญหาในด้านการช่วยเหลอืตนเอง (ผดุง  อารยะวิญญ,ู 2542, 
น. 63) สามารถเข้าเรียนจนจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เป็นอยา่งสงู 

1.2.3 ความบกพ ร่องทางส ติ ปัญญา  ระดับ รุนแรง (Severe Intellectual 
Disabilities) ซึ่ ง มี ระดับ สติ ปัญญ า ระหว่าง  20-34 (กุลยา  ก่ อสุว รรณ , 2553b, น . 34) 
ความสามารถสงูสดุเทียบเทา่กบัเด็กปกติท่ีอายไุม่เกิน 2 ปี มักพบวา่มีความพิการทางร่างกายร่วม
ด้วย มีพฒันาการช้า เข้าใจการสือ่ความหมายบ้าง พอจะหดัให้ดแูลความสะอาดและอนามัยของ
ตนเองอย่างงา่ยได้ หดัให้ท าอาชีพงา่ยๆ โดยมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กบางคนมีปัญหาใน
การพูด หลายคนพูดไม่ชัด มีความรู้ทางภาษาจ ากัด (ผดุง  อารยะวิญญู, 2542, น. 63) ปัญหา
ส าคญัของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง คือ พดูไม่ได้ พฒันาการทางภาษาอยู่
ในขัน้ อ้อแอ้  (Babbling and Jabbering) ใช้ท่าทางและเสียง อู  อา ในการสื่อความหมาย
ความสามารถไม่เกินเด็กอาย ุ2-3 ปี จดัเป็นกลุม่ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง หรือ
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก มีการแสดงออกทางหน้าตาอยา่งชดัเจน และมกัมี
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ความบกพร่องทางร่างกายร่วมด้วย พฒันาทางกายและภาษาลา่ช้า ไม่สามารถเรียนหนงัสอืได้ ใน
วยัเด็กอาจพูดได้เป็นค าๆ พอสือ่ความหมายได้ ท ากิจวตัรประจ าวนัง่ายๆ ได้ เช่น กินข้าวเอง ยก
แก้วน า้ด่ืมเอง ช่วยงานบ้านได้บ้าง เช่น กวาดบ้าน หิว้ของ แต่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้
ค าแนะน าตลอดเวลา (สจิุนต์  สวา่งศรี, 2552) 

1.2.4 ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disabilities) ซึง่มีระดบัสติปัญญา ต ่ากวา่ 20 (กุลยา  ก่อสวุรรณ, 2553b, น. 34) มีวฒุิภาวะและ
พฒันาการท่ีลา่ช้ามาก โต้ตอบเบือ้งต้นทางอารมณ์ได้เลก็น้อย ไม่สามารถฝึกอบรมให้ท าสิ่งต่างๆ 
ได้ จึงต้องการการดูแลปกปอ้งตลอดเวลา ปัญญาอ่อนระดบัรุนแรงและรุนแรงมากรวมกนัแล้วพบ
ประมาณร้อยละ 4 ของประชากรปัญญาอ่อน โดยทัว่ไปเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
รุนแรงมากมีลกัษณะกลา่วไว้ ดงันี ้

1) มีปัญหาในการเคลือ่นไหว สว่นมากเด็กกลุม่นีม้กัจะเดินไม่ได้  
2) บางรายนัน้อาจมีความพิการซ า้ซ้อน เช่น มีความบกพร่องในด้านประสาท

การรับรู้ พดูไม่ได้ และสมองเป็นอมัพาต เป็นต้น  
3) มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยา่งเห็นได้ชดั ท่ีมกัพบเห็นได้บอ่ยๆ คือการขว้างปา

ข้าวของ และท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืน ท าร้ายตนเอง ซึ่งอาจแสดงโดยการโขกศีรษะ กัดมือ หรือกัดแขน
ตนเอง เป็นต้น หรือมีพฤติกรรมท่ีไร้ความหมาย เช่น โยกตวัไปมาอยูต่ลอดเวลา หรือโบกมือไปมา 
เป็นต้น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุม่นีค้วรเน้นทกัษะพืน้ฐานส าหรับการอยู่รอด และทักษะ
พืน้ฐานในการช่วยเหลือตนเอง ขอบข่ายทักษะท่ีควรฝึก ได้แก่ การกระตุ้นประสาทสมัผัส การ
พัฒนาประสาทสมัผัสและการบูรณาการประสาทสมัผัสทางด้านร่างกาย การช่วยเหลือตนเอง 
ภาษาและการตอบสนอง นอกจากนีต้้องฝึกเร่ืองการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย เช่น นัง่โยก
ตวั กดตา ใช้ส้วมไม่ถกูต้อง เป็นต้น (ผดงุ  อารยะวิญญ,ู 2542, น. 68-69)  

ระดับของสติปัญญาเป็นเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญายิ่งระดบัสติปัญญาต ่า ความรุนแรงก็ยิ่งมากขึน้ โดยทัว่ไปเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรงจะมีความผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรมท่ีเห็นได้ชัดเจน ทัง้นี ้  
นกัการศกึษามกัใช้ค าวา่ ระดบัปานกลางถึงรุนแรง เม่ือกลา่วถึงเด็กท่ีมีปัญญาระดบัสติปัญญา ต ่า
กว่า 50 ลงไป เน่ืองจากทัง้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลางและระดบัรุนแรง
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิตได้  (กุลยา  ก่อสุวรรณ, 
2553b, น. 56) 
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การแบง่ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
1) แบ่งตามระดบัความรุนแรง เป็นการแบ่งโดยใช้คา่คะแนนระดบัเชาวน์ปัญญา

หรือ IQ ทัง้ APA และ AAMR แบ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เล็กน้อย 
(Mild) ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Severe) และรุนแรงมาก  (Profound) ต่อม าใน ปี
พทุธศกัราช 2535 AAMR หรือ AAIDD ได้เปลี่ยนการแบ่งเหลือเพียง 2 ระดบั คือ เลก็น้อย (ระดบั
เชาวน์ปัญญาเท่ากับ 50-70) และ มาก (ระดบัเชาวน์ปัญญาน้อยกว่า 50) โดยเน้นท่ีระดบัความ
ช่วยเหลือท่ีบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาต้องการ การแบง่ระดบัความรุนแรงแบบนีเ้พื่อ
ช่วยแยกกลุม่ท่ีระดับเชาวน์ปัญญาสงูกว่า 50 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มท่ีเรียนได้ (Educable) ให้ได้รับ
ประโยชน์จากโปรแกรมการศกึษา สว่นกลุม่ท่ีระดบัเชาวน์ปัญญาต ่ากวา่ 50 จะเน้นท่ีการฝึกทกัษะ
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต (Trainable)  

2) แบ่งตามระดบัความช่วยเหลอืท่ีต้องการ เป็นการแบง่เพื่อออกแบบและจัดหา
บริการสนบัสนนุส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาแตล่ะบุคคลท่ีมีข้อจ ากดัให้เข้าถึงระบบการศกึษา
ทัว่ไป และด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากท่ีสดุ แบ่งเป็น 4 ระดบั และประเมิน
อยา่งน้อย 9 ด้าน ได้แก่ พฒันาการ การเรียนการสอน การใช้ชีวิตในบ้าน การใช้ชีวิตในชุมชน การ
จ้างงาน สขุภาพและความปลอดภยั พฤติกรรม ทกัษะทางสงัคม และการแก้ต่างและการป้องกัน 
ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แบ่งตามระดับการช่วยเหลือ (กุลยา  ก่อ
สวุรรณ, 2553a, น. 54) ได้ดงันี ้

ระดับ ท่ี  1 การช่วยเหลือเป็นครัง้คราว  (Intermittent) หมายถึง ความ
ช่วยเหลอืเม่ือต้องการเทา่นัน้ คือ บุคคลนัน้ไม่ต้องการความช่วยเหลอืในสถานการณ์ปกติ หรืออาจ
ต้องการความช่วยเหลือเพียงระยะสัน้ๆ ในช่วงหวัเลีย้วหัวต่อ คือ ช่วงฉุกเฉินในชีวิต เช่น อยู่ใน
ภาวะตกงาน หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ซึ่งความช่วยเหลือในช่วงเหล่านีอ้าจมากหรือน้อยตาม
ความจ าเป็น 

ระดับท่ี 2 การช่วยเหลือท่ีจ ากัด (Limited) หมายถึง การช่วยเหลืออย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงเวลาอันจ ากัด ซึ่งแตกต่างจากการช่วยเหลือแบบเป็นครัง้คราว เช่น ช่วงเวลาท่ี
บุคลากรให้ฝึกอบรมระยะหนึง่ หรือการช่วยเหลอืระยะถ่ายโอนชีวิตในโรงเรียนสูชี่วิตวยัผู้ใหญ่ เป็น
ต้น 

ระดบัท่ี 3 การช่วยเหลอือยา่งต่อเน่ือง (Extensive) หมายถึง การช่วยเหลอืท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ าทุกวนั และในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ เช่น ท่ีบ้าน หรือท่ีโรงเรียน แบบไม่จ ากัดเวลา 
อาจเป็นการช่วยเหลอืในห้องเรียนทัง้วนั หรือการช่วยเหลอืด้านการใช้ชีวิตในบ้านระยะยาว 
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ระดับท่ี 4 การช่วยเหลืออย่างมาก (Pervasive) หมายถึง การช่วยเหลือท่ี
จ าเป็นในสิง่แวดล้อมทกุแหง่ เพื่อให้บุคคลนัน้สามารถยงัชีพได้ การช่วยเหลอืชนิดนีจ้ าเป็นต้องการ
ใช้บุคลากรมากกวา่ การช่วยเหลอืท่ีจ ากดัและการช่วยเหลอือยา่งตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาทัง้ 2 ประเภท 
นัน้ ยงัมีความสมัพนัธ์กนั สามารถอธิบายได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 การแบ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตามระดับความรุนแรง ระดับความช่วยเหลือท่ี
ต้องการ และร้อยละท่ีพบ 

ระดบัความรุนแรง ระดบั IQ ระดบัความช่วยเหลือที่ต้องการ ร้อยละที่พบ 
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เลก็น้อย (Mild Intellectual 
Disabilities) 

50-70 
ต้องการความช่วยเหลอืเป็นครัง้
คราว (intermittent) 

85 

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
ปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disabilities) 

35-49 
ต้องการความช่วยเหลอืปานกลาง 
(limited) 

10 

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
รุนแรง (Severe Intellectual 
Disabilities) 

20-35 
ต้องการความช่วยเหลอืมาก 
(extensive) 

3-4 

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
รุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disabilities) 

< 20 
ต้องการความช่วยเหลอื
ตลอดเวลา (pervasive) 

1-2 

ท่ีมา: (สถาบนัราชานกุลู, 2018) 

การแบ่งประเภทเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตามความสามารถด้าน
การศกึษา แบง่ออกเป็น 4 แบบ (สมเกต ุ อุทธโยธา, 2560) คือ 

1) เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับท่ี เรียนได้ (Educable 
intellectual disability – EID) มีระดบัเชาว์ปัญญาระหว่าง 50-70 เด็กกลุม่นีมี้ความสามารถไม่
เกินเด็กปกติอาย ุ7-10 ปี พบว่าประมาณร้อยละ 75 มักมีความลา่ช้าในพฒันาการทางด้านภาษา
แตส่ามารถใช้ภาษาในการสนทนา ในชีวิตประจ าวนัได้ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองใน
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ชีวิตประจ าวนัได้ เช่น ดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร การท าความสะอาดร่างกาย แต่งตัว
และการขบัถ่ายได้เอง สามารถช่วยท างานบ้านได้ แต่อาจลา่ช้ากว่าเด็กปกติเล็กน้อย สามารถ
เรียนได้ในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี 6) เม่ืออายุย่างเข้าสู่วัยรุ่น (ประมาณ 18 ปี) 
มกัจะมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณบ้าง และเม่ืออายุเกิน 21 ปี สามารถ
ฝึกฝนให้ท างานประกอบอาชีพท่ีมีรายได้พอเลีย้งตนเองได้ เช่น งานเกษตร งานรับจ้าง ขายของ 
งานบริการอาหาร ล้างชาม เติมน า้มัน ขนของ ท าความสะอาดสถานท่ี ล้างรถ ซกัรีด และงานช่าง
ง่ายๆ เช่นเลื่อยไม้ ตอกตะปู เป็นลกูมือช่างเคร่ืองตามอู่ซ่อมรถ เป็นต้น สามารถปรับตัวเข้ากับ
สงัคมได้ดี จึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ี สถาบัน หรือองค์กรเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ซึ่งอาจจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ และวฒุิภาวะทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั และ
สงัคมควรท่ีจะให้ความช่วยเหลอื 

2) เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอท่ีจะฝึกอบรมได้ 
(Trainable intellectual disability – TID) มีระดบัเชาว์ปัญญา 35-49 จัดอยูใ่นประเภทปานกลาง 
พบประมาณร้อยละ 20 เด็กกลุ่มนีมี้ความสามารถเทียบเท่ากับเด็กปกติอายุ 3-7 ปี มักจะมี
พฒันาการทางกายลา่ช้า ซึ่งเห็นได้ชัดเจนกว่ากลุม่แรก หน้าตาบง่บอกถึงความผิดปกติ และมักมี
ความบกพร่องทางกายแทรกซ้อนบ้าง มีความลา่ช้าในการ คว ่า คลาน นัง่ ยืน เดิน และพดู ซึง่เห็น
ได้ชัดเจนตัง้แต่วยัเด็ก ในวยัก่อนเรียนเด็กสามารถเรียนและพูดสื่อความหมายได้ สามารถฝึกฝน
ให้ช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัได้ดีพอใช้ สามารถเรียนในระดบัไม่เกินประถมศกึษา
ปีท่ี 2 อ่านเขียนค าง่ายๆ ได้ เช่น สุขาหญิง สุขาชาย อ่านป้ายรถประจ าทางได้ เดินทางไปกลบั
ระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือสถานท่ีท างานได้ นบัเลขและบวกเลขง่ายๆได้ หดัให้ใช้เงินซือ้ของ 
และถอนเงินได้ แต่ต้องฝึกบ่อยๆ สามารถฝึกให้เดินทางคนเดียวได้ถ้าไปยงัสถานท่ีท่ีคุ้นเคย เม่ือ
เป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพในการท างานท่ีไม่ต้องใช้ความช านาญ หรือความช านาญเพียง
เลก็น้อยได้ เช่น งานลกูมือช่างตา่งๆ แตต้่องอยูใ่นความดแูลควบคมุของครู หรือผู้ เช่ียวชาญ 

3) เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัท่ีเรียนไม่ได้ (Uneducable 
intellectual disability – UID) มีความสามารถเทียบเท่าเด็กปกติอาย ุ2-3 ปี มีระดบัเชาว์ปัญญา
ระหว่าง 20-34 จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญามาก หรือมีภาวะความ
บกพร่องทางสติปัญญาอย่างหนัก เด็กกลุ่มนีมี้ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีแสดงออกทาง
หน้าตาให้เห็นได้ชัดเจน และมักมีความบกพร่องทางด้านร่างกายร่วมกับความบกพร่องทาง
สติปัญญา มีพฒันาการทางกายและการพูดลา่ช้า สามารถเห็นได้ชัดเจนตัง้แต่วยัเด็ก ไม่สามารถ
เรียนหนังสือได้ ในวัยเด็กจะพูดเป็นค าๆ พอท่ีจะสื่อความหมายได้ ฝึกฝนให้ช่วยเหลือตนเองใน
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กิจวตัรประจ าวนัง่ายๆ ได้ เช่น กินข้าวเอง ยกแก้วน า้เอง แตอ่าจจะหกเลอะเทอะบ้าง สามารถฝึก
การขบัถ่ายให้เป็นท่ีเป็นทางได้ ช่วยท างานบ้านง่ายๆ ได้ เช่น ช่วยหยิบของ หิว้ของ กวาดถูบ้าน 
แตต้่องการความดแูลอยา่งใกล้ชิด และผู้ดแูลต้องคอยให้ค าแนะน าอยูต่ลอดเวลา 

4) เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับมากท่ีสุด  (Profoundly 
intellectual disability – PID) มีระดับเชาว์ปัญญาต ่ากว่า 20 จัดอยู่ในกลุ่ม ท่ีมีภาวะความ
บกพร่องทางสติปัญญามากท่ีสดุ ไม่สามารถเรียนหนงัสือได้ มีความสามารถเทียบเท่าเด็กปกติ 
อายุ 1-2 ปี ในระยะวัยก่อนเรียนมีความสามารถต ่าในการรับรู้ และต้องคอยควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา ในวยัเรียนอาจมีพฒันาการด้านการเคลือ่นไหวดีขึน้ เม่ือเข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่อาจจะ
พอฝึกพูดได้บ้างเป็นค าๆ  สามารถฝึกฝนให้ช่วยเหลือตนเองได้เพียงเล็กน้อย เช่น การฝึก
รับประทานอาหารเอง หรือยกแก้วน า้ด่ืมเอง และฝึกนิสยัในการขบัถ่ายได้บ้าง 

1.3 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยต่างๆ ในด้านชีวภาพ สงัคม

จิตวิทยา หรือหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
เทา่นัน้ท่ีทราบสาเหต ุสว่นใหญ่เป็นกลุม่ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (IQ<50) ซึ่ง
พบสาเหตุได้ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยพบสาเหตุได้
ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนีย้งัพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มี
สาเหตมุากกวา่หนึง่อยา่ง (อรนชุ  ลมิตศิริ, 2559) 

1.3.1 สาเหตขุองการท่ีท าให้เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีรายละเอียด 
ดงันี ้

1.3.1.1 ความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome Anomalies) ความ
ผิดปกติของโครโมโซมเป็นสาเหตุทางชีวภาพท่ีท าให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แม้ความ
ผิดปกตินีจ้ะพบได้น้อยในประชากรทัว่ไป แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัความผิดปกติทัง้หมดแล้ว ความ
ผิดปกติของโครโมโซมนีพ้บได้เป็นอนัดบัสองเลยทีเดียว การศึกษาโครโมโซมอย่างจริงจงั ท าให้เรา
ทราบถึงลกัษณะและรูปแบบของโครโมโซมทัง้ท่ีเป็นปกติและผิดปกติกันมากขึน้ ด้วยวิธีท่ีเรียกว่า 
กระบวนการจดัเรียงโครโมโซม (Karyotypes) หมายถึง การถ่ายภาพแล้วขยายภาพโครโมโซมของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนษุย์ให้ใหญ่ขึน้เพื่อให้เห็นได้ชดัเจน แล้วตดัรูปโครโมโซมแตล่ะตวัมาเรียง
ใหม่เป็นคู่ๆ คู่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด จัดเป็นคู่ท่ี 1 จนถึงคู่ท่ีเล็กท่ีสุดเป็นคู่ท่ี 22 จากนัน้ตามด้วย
โครโมโซมเพศเป็นคู่ท่ี 23 โครโมโซมเพศนัน้อาจเป็น XX หรือ XY ขึน้อยู่กับเพศของทารก (กุลยา  
ก่อสวุรรณ, 2553b) 
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดเรียงตวัของโครโมโซมผิดปกติในบางสภาวะ 
สง่ผลให้โครโมโซมมีจ านวน มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งความผิดปกติท่ีเกิดขึน้มีรูปแบบ (กุลยา  ก่อ
สวุรรณ, 2553b, น. 79-81) ดงันี ้

1) การไม่แยกออกจากกัน (Nondisjunction) ในช่วงท่ีเซลล์แบ่งตัวใน
ระยะไมโอซิส (Meiosis) นัน้ โครโมโซมคู่ท่ีเหมือนกันจะแยกออกจากกัน แต่หากโครโมโซมตวัใด
ตวัหนึ่งยงัติดอยู่กบัคูข่องมัน เม่ือเข้าสูร่ะยะเซลล์แบ่งตวั โครโมโซมคูนี่จ้ะถูกโครโมโซมตวัใหม่เข้า
มาเกาะด้วย โครโมโซมคู่นัน้จึงมีจ านวน 3 ตวั ความผิดปกตินีม้ักเกิดท่ีโครโมโซมคู่ท่ี 21 ซึง่กรณีท่ี
โครโมโซมคู่ท่ี 21 มี 3 ตัว ท าให้เกิดความผิดปกติท่ีเรียกว่า กลุม่อาการดาวน์ หรือดาวน์ซินโดรม 
(Down Syndrome) นอกจากความผิดปกติของคู่ท่ี 21 แล้ว เรายงัพบโครโมโซมท่ีไม่แยกจากกนัใน
โครโมโซมคูอ่ื่นได้ เช่น คูท่ี่ 18 หรือ คูท่ี่ 13 เป็นต้น ซึง่ลกัษณะท่ีพบจะแตกตา่งกนัไป 

2) การเปลี่ยนท่ี (Translocation) เกิดจากโครโมโซมท่ีแตกหักแล้วไป
เกาะกบัโครโมโซมตวัอ่ืน ความผิดปกตินีจ้ึงเกิดตัง้แตก่ าเนิด 

3) การขาดหายไป (Deletion) การท่ียีนบางส่วนในโครโมโซมตัวใดตัว
หนึ่งขาดหายไป ท าให้ดีเอ็นเอ (DNA) สว่นนัน้ขาดหายไปด้วย ความผิดพลาดนีอ้าจเกิดในระยะ
เซลล์แบง่ตวั 

4) ความผิดปกติแบบโมเสค (Mosaicism) เกิดจากรูปแบบของโครโมโซม
ท่ีไม่คงท่ี ท าให้เกิดกลุม่อาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome) ท่ีบางเซลล์มีโครโมโซม XY 
แตบ่างเซลล์มีโครโมโซม XXY ความผิดปกตินีพ้บได้จากการวินิจฉยัตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภ์ 

1.3.1.2 ภาวะสมองผิดปกติ สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอีก
ประการหนึง่ คือ สมองผิดปกติ ภาวะนีท่ี้พบเห็นได้ชัดเจนท่ีสดุ คือ ภาวะไร้สมอง (Anencephaly) 
หมายถึง ภาวะท่ีสมองสว่นใหญ่หายไปอันเกิดจากความผิดปกติของทอ่ประสาท (Neural Tube) 
ท่ีสมองและไขสนัหลงั การป้องกันภาวะนี ้คือ การให้สารอาหารกลุม่กรดโฟลิค (Folic Acid) ซึ่งมี
ผลตอ่การพฒันาของทอ่ประสาท (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553b, น. 82) 

ภาวะผิดปกติอีกประการหนึ่ง คือ ภาวะสมองเล็ก (Microcephaly) เด็กใน
กลุม่นีจ้ะมีศีรษะเล็ก สง่ผลให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง ภาวะสมองเล็กของ
เด็กบางคนอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีมียีนด้อยอยู่ แตส่ว่นใหญ่ภาวะนีเ้กิดจากโรค
อ่ืนท่ีเป็นมาก่อน เช่น การได้รับเชือ้หดัเยอรมันตัง้แต่ก าเนิด มารดาได้รับแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ 
(Fetal Alcohol Syndrome หรือ FAS) หรือ การได้รับรังส ีเป็นต้น 
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อีกภาวะหนึ่งท่ีเกิดจากความผิดปกติของสมอง คือ ภาวะสมองบวมน า้หรือ
ภาวะศีรษะโต (Hydrocephalus) ภาวะนีเ้กิดจากระบบไหลเวียนของน า้ในสมอง (Cerebrospinal 
Fluid) อุดตัน ท าให้ศีรษะขยายตัวอย่างมากแต่สมองถูกแรงดันของน า้กดไว้ สมองจึงหยุดการ
เจริญเติบโตและถกูท าลายในท่ีสดุ เด็กกลุม่นีจ้ะมีศีรษะขนาดใหญ่เกินปกติอยา่งมาก ภาวะสมอง
บวมน า้นีอ้าจเกิดจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมหรือจากความผิดปกติอ่ืนๆ เช่น มารดาติดเชือ้
หรือได้รับสารพิษขณะตัง้ครรภ์ แพทย์มักรักษาด้วยการผ่าตดัเพื่อระบายน า้ท่ีถกูสร้างขึน้ในสมอง
ให้ออกจากสมองและไหลเวียนในร่างกายได้อยา่งเหมาะสม การผา่ตดันีจ้ะช่วยลดแรงดนัในสมอง
นัน่เอง 

1.3.1.3 ปัจจยัของความผิดปกติแตก่ าเนิดประเภทอ่ืน นอกจากความผิดปกติ
ของสมองแล้ว ภาวะบกพร่องทางสติปัญญายังเกิดจากสาเหตุอ่ืนอีกมากมาย เช่น ในสมัยก่อน 
แพทย์นิยมให้ยาท่ีช่วยให้เกิดการผ่อนคลายในระยะตัง้ครรภ์ ช่ือว่า ธาลิโดมายด์ (Thalidomide) 
แตย่านีเ้ป็นสาเหตใุห้เกิดความผิดปกติทางร่างกายของเด็กในครรภ์อยา่งร้ายแรง  

ภาวะก่อนคลอด ในระยะสาเหตุทัง้หลายล้วนเกิดกับมารดาก่อนหรือขณะ
ตัง้ครรภ์ แล้วสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการของลกู จนเป็นเหตุให้เด็กมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ในท่ีสดุ สาเหตตุา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) มารดาได้รับเช่ือไข้หดัเยอรมัน (Congenital Rubella) โดยเฉพาะช่วง
ตัง้ครรภ์สามเดือนแรก นอกจากหัดเยอรมันท าให้ทารกบกพร่องทางสติปัญญาแล้ว เด็กยังจะมี
ความบกพร่องด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น โรคหวัใจ ต้อกระจก และหูหนวก เป็นต้น จึงกลา่วได้วา่ เชือ้หดั
เยอรมนัท าให้เด็กเกิดความพิการซ า้ซ้อนได้ 

2) ทารกติดเชือ้ซิฟิลิสหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์อ่ืนๆ ตัง้แต่ก าเนิด 
(Congenital Syphilis) โรคเหลา่นีจ้ะท าลายระบบประสาทสว่นกลาง ท าให้ทารกมีความผิดปกติ
อยา่งรุนแรง 

3) กลุ่มเลือดของแม่และลูกไม่เข้ากัน (Blood Group Incompatibility) 
อาร์เอช (Rh Factor) เป็นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ อาร์เอชบวก 
(Rh Positive หรือ Rh+) ท่ีมีโปรตีนบรรจุอยู่ และ อาร์เอชลบ (Rh Negative หรือ Rh-) ท่ีไม่มี
โปรตีน ปัญหากลุ่มเลือดของแม่และลกูไม่เข้ากัน คือ ภาวะของเลือดของพ่อมีอาร์เอชบวก สว่น
เลือดของแม่มีอาร์เอชลบ เม่ือลูกคนแรกมีเลือดท่ีเป็นอาร์เอชบวกเหมือนพ่อ ลูกคนแรกจะไม่มี
ปัญหาอะไร แต่หลงัคลอดลูกคนแรกแล้ว ร่างกายของแม่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึน้มาต่อต้าน
เลอืดท่ีเป็นอาร์เอชบวกของพ่อเรียกว่าแอนตีบ้อดี ้(Antibodies) ซึ่งจะอยูใ่นร่างกายของแม่โดยไม่
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มีอาการอะไร จนกระทั่งเม่ือแม่ตัง้ครรภ์ครัง้ต่อไป หากลูกคนท่ีสองมีอาร์เอชบวกเหมือนพ่อ สาร
แอนตีบ้อดีใ้นเลอืดของแม่จะไปท าลายระบบประสาทสว่นกลางของทารกในครรภ์ ท าให้ทารกเกิด
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ลมชัก และสมองพิการ (Cerebral Palsy) ได้ ดังนัน้ หากแพทย์
สงสยัว่ามารดาตัง้ครรภ์ท่ีมีอาร์เอชบวก แพทย์จะสามารถป้องกันความผิดปกตินีไ้ด้ด้วยการฉีด
วคัซีนอาร์เอช อิมมโูนโกลบูลนิ (Rh Immunoglobulin) ในระหว่างตัง้ครรภ์ และฉีดวคัซีนนีอี้กครัง้
ภายใน 72 ชัว่โมง ไม่วา่มารดาจะคลอดหรือแท้งก็ตาม (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553b) 

4) การท่ีมารดาได้รับสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น มารดาท่ีด่ืม
สรุาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสามเดือนแรกของการตัง้ครรภ์ เด็กท่ีเกิดจาก
มารดาด่ืมสรุาในระหว่างตัง้ครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome หรือ FAS) มักมีน า้หนกัตวัน้อยเม่ือ
แรกคลอด ปากแหวง่ เพดานโหว ่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและสมาธิสัน้ 

ภาวะระหว่างคลอด ความผิดปกติหลายอย่างท่ีเกิดระหว่างคลอดอาจสง่ผล
ให้ทารกมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ด้วย เช่น ภาวะทารกคลอดก่อนก าหนดท าให้เด็กมี
น า้หนกัตวัน้อยกว่าปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทารกท่ีมีน า้หนกัตวัน้อยแรกคลอดนีจ้ะมีชีวิตรอด
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น น า้หนกัตวัของทารก โดยปกติแล้ว ทารกแรกคลอด
ควรมีน า้หนักตวัไม่ต ่ากว่า 2,200 กรัม ยิ่งทารกมีน า้หนักตวัน้อยมากเท่าไหร่ โอกาสท่ีทารกจะมี
ความผิดปกติประเภทต่างๆ ย่อมมีมากขึน้ตามล าดบั ทัง้นี ้การท่ีทารกแรกคลอดมีน า้หนกัตวัน้อย
นีมี้สาเหตหุลายประการ (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553b) ดงัตอ่ไปนี ้

1) เพศ โดยทัว่ไป ทารกเพศหญิงมกัมีน า้หนกัตวัน้อยกวา่ทารกเพศชาย 
2) เชือ้ชาติ 
3) ฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว 
4) จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
5) การสบูบุหร่ีของพอ่แม่หรือสมาชิกในครอบครัว 
6) การเลีย้งดไูม่ดี 
7) ภาวะทพุโภชนาการของมารดา 
8) การคลอดก่อนก าหนดของลกูคนก่อน 
9) อายขุองมารดา เป็นต้น 

ภาวการณ์ขาดออกซิ เจน (Hypoxia หรือ Anoxia) ย่อมท าให้เกิดภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาได้เช่นกัน สมองของทารกอาจขาดออกซิเจนได้จากหลายสาเหต ุเช่น สาย
รกพนัคอเด็ก การใช้เคร่ืองมือท าคลอดท่ีแพทย์ใช้ดงึทารกออกมาขณะมารดามีปัญหาในการคลอด
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ระยะเวลาท าคลอดท่ีสัน้หรือนานเกินไป การท่ีสมองได้รับการกระทบกระเทือน หรือแม้แต่ท่าท่ี
ทารกคลอดออกมาผิดปกติ เช่น การเอาก้นออก เป็นต้น ภาวการณ์ขาดออกซิเจนนีมี้ความสมัพนัธ์
กบัระดบัสติปัญญาของเด็กอยา่งมาก (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553b) 

ภาวะหลงัคลอด เหตุการณ์หรือภาวะตา่งๆ ท่ีเกิดในระยะหลงัคลอดนีอ้าจท า
ให้เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ด้วย ปัญหาท่ีพบบ่อย (กุลยา  ก่อสวุรรณ, 2553b) มี
ดงันี ้

1) ภาวะท่ีสมองของเด็กได้รับการกระทบกระเทือนในลกัษณะตา่งๆ เช่น 
การตกจากท่ีสงู การได้รับอุบติัเหตทุางรถยนต์ เป็นต้น 

2) ภาวะท่ีเด็กถูกกระท าทารุณ โดยปกติแล้ว ความรุนแรงท่ีเกิดกับเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องนัน้ มักมาจากบุคคลใกล้ชิดท่ีอยู่รอบตวัเด็ก เช่น พ่อแม่ เป็นต้น
นอกจากการท าร้ายร่างกายโดยการทบุตีแล้ว การเขย่าตวัทารกอย่างแรงก็อาจท าให้เกิดอันตราย
ต่อเด็กถึงชีวิตได้ อาการท่ีเห็นได้จากการถูกเขย่าอย่างแรง ได้แก่ อาเจียน ชัก มีเลือดออกในตา
หยดุหายใจชัว่ขณะ นอนหลบัยาก หรืองว่งซมึ 

3) สารตะกัว่และสารอ่ืนๆ ท าลายระบบประสาทสว่นกลางของเด็ก ท าให้
เกิดสมองอกัเสบ ชกั สมองพิการ และบกพร่องทางสติปัญญาได้ 

4) ภาวะทุพโภชนาการ ไม่ว่าเกิดกับมารดาหรือทารกล้วนสง่ผลให้เด็กมี
พฒันาการลา่ช้าได้ การท่ีมารดาขาดสารอาหารในระยะ 6 เดือนแรกของการตัง้ครรภ์นัน้สง่ผลต่อ
พัฒนาการของเซลล์สมองของทารกอย่างมาก สิ่งท่ีดีท่ีสดุ คือ การให้มารดาได้รับสารอาหารท่ี
เพียงพอก่อนการตัง้ครรภ์ 

5) ภาวการณ์ชักไม่วา่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น มีไข้สงูแล้วเกิดอาการชัก
เม่ือมีอาการชักเกิดขึน้ สมองของเด็กมีการขาดออกซิเจนทนัที ยิ่งเด็กมีอาการชักบ่อยมากเท่าใด
โอกาสท่ีเด็กคนนัน้จะมีพฒันาการลา่ช้ายอ่มมากขึน้เทา่นัน้ 

1.3.2 การประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553b) 
การตดัสนิว่าบุคคลใดมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่นัน้ ปัจจยัส าคญั

ปัจจัยหนึ่ง คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็น
เคร่ืองมือท่ีพัฒนามาจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินทางจิตวิทยา ในปัจจุบัน อาจแบ่งการ
ประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  
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1.3.2.1 การประเมินทางการแพทย์ 
การประเมินรูปแบบนี ้มักเร่ิมตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์ จนถึงในวยัเด็กเล็กผู้ ท่ีท า

หน้าท่ีประเมิน คือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีดูแลติดตามการตัง้ครรภ์ของ
มารดา 

1.3.2.2 การประเมินทางสติปัญญา 
การประเมินระดบัสติปัญญานัน้ มีปัจจัย 2 ประการท่ีเก่ียวข้องกันอย่าง

มาก คืออายสุมอง (Mental age) และระดบัสติปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ) 
1) อ ายุ ส ม อ ง  (Mental age) ห ม า ย ถึ ง  ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ระ ดั บ

ความสามารถของเด็กคนนัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กสว่นใหญ่ ซึง่อายสุมองอาจไม่เทา่กับอายจุริง 
ดงันัน้ ผู้ประเมินจึงต้องรู้อายจุริงของเด็ก เพื่อจะได้แปลความหมายของอายสุมองได้ถกูต้อง 

2) ระดบัสติปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ) ได้มาจากการ
เปรียบเทียบอายุสมองกับอายุจริงของบุคคลนัน้ ค านวณโดยใช้อายุสมองเป็นตวัตัง้ แล้วหารด้วย
อายุจริง คูณด้วย 100 อย่างไรก็ตาม ระดบัสติปัญญาเป็นคะแนนความสามารถในภาพรวม ท่ีได้
จากการทดสอบทกัษะหลายด้าน คา่ตวัเลขท่ีเรียกว่าระดบัสติปัญญาหรือค่าไอคิวนี ้อาจน ามาใช้
เพื่อประกอบการวินิจฉัยภาวะบกพร่องสติทางปัญญาเท่านัน้ แต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการวาง
แผนการช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกันตามทฤษฎีพหุปัญญา คะแนนความสามารถท่ีเป็นภาพรวมจึงไม่ได้
อธิบายถึงจุดเด่นและจุดด้อยของเด็กคนนัน้อย่างแท้จริง อีกทัง้การทดสอบนัน้ยงัมีปัจจัยอีกหลาย
ประการเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น  ความพร้อมและความร่วมมือของเด็ก  ความช านาญและ
ความสามารถในการประเมินของผู้ประเมิน วฒันธรรมของผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินอาจแตกตา่ง
กนั เป็นต้น 

1.3.2.3 การประเมินพฤติกรรมการปรับตวั  
พฤติกรรมการปรับตัว เป็นความสามารถท่ีบุคคลปรับตัวต่อการ

เปลีย่นแปลงในสิง่แวดล้อมได้ ซึง่แตกต่างจากคะแนนระดบัสติปัญญา ผู้ประเมินจึงจ าเป็นต้องวดั
พฤติกรรมการปรับตวัของบุคคลเหลา่นีด้้วย 

1.3.3.4 การประเมินทางการศึกษา สามารถแบ่งการประเมินได้ 3 
ประเภท ดงันี ้
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1) การประเมินแบบอิงกลุม่ เป็นการเปรียบเทียบความสามารถของ
เด็กคนใดคนหนึ่ง กับค่ามาตรฐานของกลุม่ เพื่อตดัสินระดบัความสามารถของเด็กโดยขึน้อยู่กับ
อายจุริงและพฒันาการ 

2) การประเมินตามหลกัสูตร เป็นวิธีการวดัทักษะด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ และวัดความก้าวหน้าของเด็กจากเป้าหมายของตัวเขาเอง ไม่ได้เปรียบเทียบกับ
ความสามารถของเด็กคนอ่ืนในวยัเดียวกนั 

3) การประเมินด้านอาชีพ ส าหรับบุคลท่ีมีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีอยูใ่นช่วงวบัรุ่นนัน้ เพื่อค้นหาทกัษะจ าเป็นในการประกอบอาชีพ และเพื่อประเมินผล
ของการฝึกอาชีพท่ีได้เลอืกไว้ 

แม้จะพบสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้เพียงร้อยละ 30-50 และ
เม่ือทราบสาเหตุแล้วอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์โรคของผู้ ท่ีมีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาได้มากนัก แต่การหาสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมากกว่าคร่ึงหนึ่งเป็นสาเหตุท่ีป้องกันการเกิดซ า้ในครรภ์ต่อไปได้ เช่น ปัจจัยจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม จากการติดเชือ้ก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด รวมทัง้ปัญหา
ระหว่างการคลอดต่างๆ โดยเฉพาะหากสามารถวินิจฉัยปัจจัยจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่ง
พบเป็นสาเหตถุึงร้อยละ 4-28 จะมีประโยชน์ตอ่ครอบครัวและตอ่ตวัเด็ก ดงันี ้

ประโยชน์ตอ่ครอบครัว 
1) ลดความเข้าใจผิดเก่ียวกับสาเหตุของภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา ซึ่งเป็นเหตใุห้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เกิดความรู้สกึผิดวา่สาเหตุเกิดจากการกระท า
ของตน เช่นเข้าใจว่าเกิดจากการเลีย้งดูหรือจากภาวะเครียดขณะตัง้ครรภ์หรือจากการท าพบ
แพทย์ช้าเกินไปเป็นต้น  

2) แพทย์ และผู้ดูแล สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาทางพันธุศาสตร์
ตรวจหาพาหะของโรค และวินิจฉัยก่อนท่ีจะคลอดได้ เพื่อป้องกันการเกิดซ า้ในครรภ์ถัดไปตลอด
จนถึงญาติคนอ่ืนๆ ในครอบครัวท่ีอาจเก่ียวข้อง  

3) เกิดเครือขา่ยของครอบครัวท่ีเป็นโรคเดียวกนั 
ประโยชน์ตอ่ตวัเด็ก 

1) ช่วยเข้าใจปัญหาของเด็กอย่างถูกต้อง และเข้าใจภาษาทางการ
รักษาท่ีถกูต้องเหมาะสม 
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2) ช่วยในการวางแผนการศกึษาให้แก่เด็ก รวมไปถึงการฝึกอาชีพเม่ือ
เข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ 

3) ช่วยให้สามารถสง่ต่อไปยงัสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีศกัยภาพ
ในการดแูลเด็ก  

4) ทราบพยากรณ์โรคและสามารถตรวจคดักรองโรคหรือภาวะท่ีเกิด
ร่วมตัง้แตก่่อนเกิดอาการทางโรคหรือภาวะร่วมนัน้ๆ  

5) ลดการสบืค้นทางห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ ท่ีไม่จ าเป็น 
1.3.3 การปอ้งกนัภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาบางภาวะนัน้สามารถปอ้งกนัได้ ซึง่วิธีปอ้งกนันี ้
อาจแยกได้หลายประเด็น การป้องกันภาวะความบกพร่องตัง้แต่ก าเนิดนัน้สามารถท าได้ (กุลยา  
ก่อสวุรรณ, 2553b, น. 86-87) ดงันี ้

ระยะก่อนตัง้ครรภ์ 
การคมุก าเนิด การศกึษาทางพนัธุกรรมของทัง้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 

เพื่อตรวจสอบโอกาสท่ีโครโมโซมผิดปกติ การศกึษาประวติัครอบครัวของทัง้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
เป็นต้น 

การฉีดวคัซีนป้องกันหัดเยอรมัน สามารถป้องกันมารดาและทารก
ระหวา่งตัง้ครรภ์ได้ และการตรวจเลอืดเพื่อตรวจสอบโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 

การวางแผนครอบครัว ความเหมาะสมของวยัในการมีบุตร ระยะหา่ง
ระหว่างลกูคนก่อน และลกูคนต่อมา อายุของพ่อแม่ ล้วนมีโอกาสสง่ผลกระทบทางลบต่อเด็กได้
ทัง้สิน้ 

ระยะขณะการตัง้ครรภ์ 
การดแูลในขณะตัง้ครรภ์ เช่น ภาวะโภชนาการของมารดา 
การวิเคราะห์ความผิดปกติทางพนัธุกรรม การเจาะถุงน า้คร ่าเพื่อดู

ความผิดปกติของโครโมโซม (Amniocentesis) การตรวจดูภาวะผิดปกติของสมองอ่ืนๆ เช่น ภาวะ
สมองบวมน า้ ภาวะสมองถูกท าลาย หรือ แพทย์อาจใช้การอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เพื่อตรวจ
แขนขาของทารกในครรภ์ 

การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่ออันตรายของมารดาและทารกในครรภ์ 
เช่น รังส ีสารพิษ และสารเสพติดตา่งๆ  
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ระยะระหวา่งคลอด  
ในระยะนี  ้มารดาควรได้ รับการดูแลอย่างดีจากบุคลากรทาง

การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารดาท่ีอายุยังน้อยหรืออายุมากเกินไป มารดาท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดี หรือได้รับการดแูลในระยะตัง้ครรภ์ไม่สม ่าเสมอ มารดาท่ีมีลกูติดๆ กัน และมารดาท่ี
ได้รับสารเสพติดในระยะตัง้ครรภ์นัน้ ควรได้รับการเอาใจใสอ่ยา่งมาก  

สรุปได้วา่ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญานัน้ สามารถเกิดขึน้ได้ในทุกระยะ ทัง้
ขณะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด การดูแลป้องกันภาวะบกพร่องทางสติปัญญานัน้ 
จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง หากทางครอบครัวมีการเตรียมตวัตัง้แตร่ะยะแรกก่อนตัง้ครรภ์ เช่น ใน
การวางแผนครอบครัวท่ีดี การได้รับวคัซีนภมิูคุ้มกันท่ีถูกต้องสม ่าเสมอ การปรึกษาทางพนัธุกรรม 
และการดูแลสขุอนามัยทั่วไป ก็จะช่วยลดการเกิดเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ
หนึง่  

1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีลกัษณะท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ มีความบกพร่อง

ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือสงัคมด้วยการใช้ประสบการณ์เดิมท่ีสะสมมาตัง้แต่เกิด 
ท าให้ไม่สามารถจดัปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ได้ตามเกณฑ์ การพฒันาในแตล่ะระดบัอาย ุเม่ือเทียบกบั
เกณฑ์ปกติตามทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ และเม่ือวดัระดบัสติปัญญาด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
แล้วมีระดบัต ่ากวา่เกณฑ์เฉลีย่ปกติ (ประกฤติ  พลูพฒัน์, 2547, น. 75) 

1.4.1 ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (อรนชุ  ลมิตศิริ, 2559) 
แบง่ได้ 4 ด้าน ดงันี ้

1.4.1.1 พฒันาการทางสติปัญญา 
1) ลักษณะท่ีเด่นชัดของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ

เลก็น้อยและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คือ ข้อจ ากดัทางสติปัญญาจะ
เห็นได้จากการท่ีเด็กเหลา่นีมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านการอ่าน 

2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางด้านการแยก
ประเภท (Classification) เช่น ไม่สามารถบอกได้วา่โต๊ะ เก้าอี ้จดัเป็นเฟอร์นิเจอร์ มะม่วง มะละกอ 
จดัเป็นผลไม้ หรือไม่สามารถบอกลกัษณะท่ีเหมือนกนัของรถไฟและรถยนต์ 

3) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางด้านความจ าและมี
ความสามารถในการเก็บข้อมลูระยะสัน้ท่ีจ ากดัจึงจ าสิง่ท่ีเรียนไปแล้วไม่ได้ 
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4) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาในการถ่ายโยงความรู้
จึงไม่สามารถน าสิง่ท่ีเรียนมาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

5) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาในการเรียนสิ่งท่ีเป็น
นามธรรม การสอนจึงควรเน้นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม 

1.4.1.2 พัฒนาการในการใช้ภาษาและค าพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มีข้อจ ากัดทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ชัด รู้ค าศัพท์จ านวนจ ากัด และเขียน
ประโยคไม่ถูกต้อง เป็นต้น การท่ีเด็กเหลา่นีมี้ปัญหาในการพูดและภาษาอาจสง่ผลต่อพฒันาการ
ทางสงัคม การปรับตวัและสติปัญญา เน่ืองจากเนือ้หาวิชาต่างๆ ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจ
ทางภาษาเป็นสว่นประกอบส าคญั 

1.4.1.3 พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา อาจมีสว่นสงูและน า้หนกัโดยเฉลี่ยต ่ากวา่เด็กปกติ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเด็กเหลา่นี ้
มีพฒันาการทางร่างกายช้ากวา่เด็กปกติ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กปัญญาอ่อนจะ
ด้อยกวา่เด็กปกติในวยัเดียวกนั 

1.4.1.4 ลกัษณะทางบุคลกิภาพและการเข้าสงัคม แบง่ได้ดงันี ้
1) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความสนใจสัน้และเสียสมาธิ

งา่ย 
2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีภาษาท่ีจ ากัดและสง่ผลให้เด็ก

เหลา่นีมี้ปัญหาในการปรับตวัและเข้าสงัคมกบัผู้ อ่ืน 
3) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะไม่มีความอดทน เม่ือรู้สึก

ผิดหวงั จะแสดงอารมณ์ท่ีไม่พอใจออกมาทนัที 
4) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มักมีทศันคติไม่ดีต่อตนเอง คิด

ว่าตนไม่มีความสามารถ ทัศนคติเช่นนีอ้าจท าให้เด็กประสบความล้มเหลวในการเรียนและการ
ท างาน 

1.5 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
การฟืน้ฟูสมรรถภาพในบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (สถาบันราชานุกูล, 

2559, น. 12-15) มีดงันี ้
1.5.1 การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามสภาพปัญหาและความจ าเป็น 

1.5.1.1 การสง่เสริม ปอ้งกนั และดแูลรักษาสขุภาพได้แก่ การสง่เสริมปอ้งกัน 
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากการส่งเสริมสุขภาพเหมือนเด็กปกติ เช่น การได้รับ
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วคัซีน ตามวยั การติดตามการเจริญเติบโต การค้นหาและบ าบดัรักษาความผิดปกติท่ีพบร่วมด้วย
ก็เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น เช่น โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคลมชัก หรือ ภาวะบกพร่อง ไทรอยด์
ฮอร์โมนท่ีพบบอ่ยในกลุม่อาการดาวน์ เป็นต้น 

1.5.1.2 การส่งเสริมพัฒนาการ หมายถึง การจัดโปรแกรมการฝึกทักษะท่ี
จ าเป็นในการเรียนรู้ เพื่อน าไปสูพ่ฒันาการปกติตามวยัของเด็ก จากการวิจัยพบว่าเด็กท่ีได้รับการ
ฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการพฒันาแตเ่ยาว์วยั จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกวา่การฝึกเม่ือเด็กโตแล้ว ทนัทีท่ี
วินิจฉัยสงสยั หรือมีความเสี่ยง ว่าเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น เด็กกลุม่อาการดาวน์ 
หรือเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กคลอดก่อนก าหนด มารดาตกเลือดขณะตัง้ครรภ์ ฯลฯ สามารถจัด
โปรแกรมสง่เสริมพฒันาการให้เด็กกลุม่นีไ้ด้ทนัทีโดยไม่ต้องน าเด็กมาไว้ท่ีโรงพยาบาล โปรแกรม
การสง่เสริมพฒันาการคือ การจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก บิดา มารดา 
และผู้ดูแล มีบทบาทส าคญัยิ่งในการฝึกเด็กให้พฒันาได้ตามโปรแกรมอย่างสม ่าเสมอ ผลส าเร็จ
ของการสง่เสริมพฒันาการจึงขึน้อยูก่บัความร่วมมือและความตัง้ใจจริงของบุคคลในครอบครัวของ
เด็ก มากกวา่ผู้ ฝึกท่ีเป็นนกัวิชาชีพ 

1.5.1.3 กายภาพบ าบัด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามักจะมี
พฒันาการด้านการเคลือ่นไหวร่างกายช้ากว่าวยั นอกจากนีเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัรุนแรงและรุนแรงมากสว่นใหญ่ก็จะมีความพิการทางระบบประสาทสว่นกลางร่วมด้วย สง่ผล
ให้มีการเกร็งของแขน ขา ล าตวั จึงจ าเป็นต้องแก้ไขอาการเคลือ่นไหวท่ีผิดปกติ เพื่อช่วยลดการยึด
ติดของข้อตอ่และการสญูเสยีกล้ามเนือ้ เพื่อท่ีเด็กจะช่วยเหลอืตวัเองได้มากขึน้เม่ือโตขึน้ 

1.5.1.4 กิจกรรมบ าบดั การฝึกการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก ได้แก่ การใช้มือหยิบ
จับสิ่งของ การท างานประสานกันของตาและมือ ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวนั เช่น 
การด่ืมน า้จากแก้ว การแปรงฟัน การใช้ช้อนตกัอาหาร การหยิบขนมเข้าปาก ซึ่งการบ าบดัรักษา
ทางกิจกรรมบ าบัดจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการประกอบกิจกรรมการ
ด าเนินชีวิต ช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัตามช่วงวยัได้
ด้วยตนเองอยา่งราบร่ืนตามศกัยภาพ 

1.5.1.5 อรรถบ าบดั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเกินกวา่ร้อยละ 70 
มีปัญหาการพูดและการสื่อความหมาย กระบวนการฝึกในเร่ืองนีมิ้ใช่เพื่อให้เปล่งส าเนียงเป็น
ภาษาท่ีคนทัว่ไปเข้าใจเทา่นัน้ แต่จะเร่ิมจากเด็กต้องฝึกใช้กล้ามเนือ้ช่วยพูดบงัคบักล้ามเนือ้เปลง่
เสยีงออกเสยีงให้ถกูต้อง ซึง่การฝึกพดูต้องกระท าตัง้แตเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 4 ปี จึงจะได้ผลดีท่ีสดุ 

 



  30 

1.5.2 การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการศกึษา 
ในช่วงอาย ุ7 ถึง 15 ปี มีการจัดการศึกษาโดยมีแผนการศกึษาส าหรับแต่ละ

บุคคลในโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนในชัน้เรียนปกติ เรียนร่วม หรือมีการจัดการศกึษาพิเศษ ใน
ประเทศไทยโรงเรียนท่ีรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีอยู่ทั่วไป ทัง้ในกรุงเทพมหานคร 
และในตา่งจงัหวดัแตใ่นทางปฏิบติัก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับเด็กกลุม่นี ้

1.5.3 การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
เม่ืออายุ 15-18 ปี เป็นการฝึกวิชาชีพและลักษณะท่ีดีในการท างาน เป็น

สิง่จ าเป็นมากต่อการประกอบอาชีพในวยัผู้ใหญ่ ได้แก่ ฝึกการตรงต่อเวลา รู้จักรับค าสัง่และน ามา
ปฏิบติัเองโดยไม่ต้องมีผู้ เตือน การปฏิบติัตนต่อผู้ ร่วมงานและมารยาทในสงัคม เม่ือเข้าวยัผู้ ใหญ่
ควรช่วยเหลอืให้บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีอาชีพท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตอิสระในสงัคมได้อย่างคนปกติ อาชีพท่ีบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถ
ท าได้ดี เช่น งานบ้าน งานบริการงานในโรงงาน งานในส านักงาน ได้แก่ การรับสง่หนังสือ ถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานัน้มี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ควร
จดัโปรแกรมการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ สง่เสริมพฒันาการทุกๆ ด้าน ท าอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง เพื่อน าไปสูพ่ฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยัในทกุๆ ด้าน การได้รับการฝึกแตเ่ยาว์วยั จะ
สามารถเรียนรู้ได้ดีกวา่การฝึกเม่ือโตแล้ว 

2. เอกสารและงานวจิัยเก่ียวกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
2.1 ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้มีการให้
ความหมายของค าวา่ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ไว้ดงันี ้

สถาบันราชานุกูล (สถาบันราชานุกูล, 2545) กล่าวว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์เก่ียวเน่ืองกับปัจจัยส าคัญในการท่ีจะ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย การท่ีจะให้เด็กมีพัฒนาการในด้านการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจ าวนั เก่ียวกับการรับประทานอาหาร การแต่งตวั การขบัถ่าย การดแูลตนเอง จะช่วย
ให้เด็กมีชีวิตอยูไ่ด้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551, น. 35)
กลา่วว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Skill) เป็นความสามารถท่ีพฒันาผสมผสานจาก
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ทักษะด้านการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย การประสานการท างานระหว่างมือกับตาเพื่อท า
กิจกรรมต่างๆ นอกจากนีย้งัต้องอาศัยความสามารถในการฟัง เข้าใจ และปฏิบติัตามค าขอร้อง 
รวมทัง้สื่อสารกับคนอ่ืนให้เข้าใจ ผู้ ท่ีมีลกัษณะช่วยเหลือตนเองท่ีถูกต้อง เหมาะสมจะมีความ
รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนรวมทัง้มีบุคลกิภาพท่ีดี  

สจิุนต์ สว่างศรี (สุจินต์  สว่างศรี, 2552, น. 104) ได้ให้ความหมายของทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองไว้ว่า เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นพืน้ฐานในการจัดการตนเอง ในการ
พฒันาการดแูลตนเองในเร่ืองสขุอนามยัและความปลอดภยั ทกัษะในการช่วยเหลอืตนเองจึงเป็น
ทกัษะแรกท่ีเด็กควรได้รับการฝึกทกัษะในการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ การรับประทานอาหาร การ
แตง่ตวั การใช้ห้องน า้ (การขบัถ่ายท่ีถกูต้อง)  

จากท่ีกลา่วมา สามารถสรุปได้ว่า ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง หมายถึง กลุม่ทกัษะท่ี
มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เป็นทกัษะการพฒันาให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ ใน
เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

1) การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย การดูด การด่ืม การกลืนและการเคีย้ว 
การหยิบอาหารเข้าปาก การใช้ช้อนตกัอาหาร  

2) การแต่งกาย ประกอบด้วย การถอด-สวมถงุเท้า รองเท้า กระโปรงกางเกง เสือ้ 
การถอดและสวมใสเ่คร่ืองแตง่กาย การเลอืกเคร่ืองแตง่กาย  

3) การขบัถ่าย ประกอบด้วย การขบัถ่าย อุจจาระ-ปัสสาวะ  
4) การดูอนามัยตัวเอง ประกอบด้วยการท าความสะอาดมือและเท้า การท า

ความสะอาดหน้า การแปรงฟัน การอาบน า้ การหวีผม การสระผม  
5) การรับผิดชอบงานบ้าน ประกอบด้วย การช่วยเหลอืงานบ้าน ปแูละเก็บท่ีนอน 

การจดัเก็บสิง่ของ เคร่ืองใช้  
6) การใช้ห้องน า้สาธารณะ  
7) การเคลือ่นย้ายตนเองในบ้าน (Functional Mobility)  
8) การดแูลสขุภาพ  
9) ความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั (Health and Safety) ประกอบด้วย การดแูล

และการปอ้งกนัสขุภาพ ความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั  
2.2 การเตรียมความพร้อมในทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

เด็กพิการ หรือเด็กท่ีมีพฒันาการทางสมองลา่ช้า จ าเป็นต้องเรียนรู้การด ารงชีวิตโดย
อิสระให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ไม่ว่าเขาจะพิการในลกัษณะใด การท่ีเขาจะด ารงชีวิตอยา่งอิสระ
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ได้นัน้ จ าเป็นจะต้องมีทกัษะต่างๆ ในการช่วยตนเอง ทัง้นีห้มายถึงการเรียนรู้ท่ีจะดูแลตนเองใน
เร่ืองการกินอยู่ การแต่งตวั การเข้าห้องน า้ และกิจวตัรอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั เด็กทุกคนไม่ได้มี
พฤติกรรมเหมือนกนัเม่ืออยูใ่นวยัเดียวกัน เด็กบางคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่ เรียนรู้ท่ีจะช่วยตนเอง
ได้ตัง้แตเ่ยาว์วยั บางคนก็เรียนรู้ได้ช้า ทัง้นีเ้พราะมีความแตกตา่งกนัไปในเร่ืองของพฒันาการ และ
แม้แต่ในเด็กคนเดียวกันก็ยงัมีช่วงท่ีพฒันาช้าเร็วต่างกัน เด็กบางคนช่วยตนเองได้เร็วกว่าเด็กคน
อ่ืนในวยัเดียวกัน บางคนก็เหมือนกับคนอ่ืนๆ และบางคนก็ล้าหลงัเด็กกว่าเด็กคนอ่ืน (ประกฤติ  
พลูพฒัน์, 2547, น. 22) ดงัตวัอยา่งทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุา่ง 

ตาราง 2 ตวัอยา่งทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุา่งๆ  

อายุ การแต่งตวั การกินอาหาร 
การอาบน า้และการ

เข้าห้องน า้ 
ความสามารถ

ทั่วไป 
2-3 ปี สามารถอดเสือ้ออก

ได้หรือเปลี่ยนเสือ้ได้ 
แต่อาจยกเลิกได้ง่ายๆ 
มั ก ต้ อ ง ก า ร ค น
ช่วยเหลอื แต่ร่วมมือดี 

ใช้ ช้ อ น ส้อม ได้  แ ต่
ชอบใช้มือและช้อน
มากกว่าปอ้นอาหารที่
ชอบได้เอง ด่ืมน า้จาก
แก้วได้ 

บอกว่าจะเข้าห้องน า้
ได้โดยไม่ท าเลอะก่อน 
สามารถกลัน้ปัสสาวะ 
อจุจาระ ได้นานขึน้ 

ส า ม า ร ถ เ ปิ ด
ประตเูลือ่น หรือที่
มีลูกบิดได้ ขึน้ลง
บัน ไดโดยเกาะ
ราวได้ เลือ่นเก้าอี ้
ม ารอง เพื่ อ ปี น
หยิบสิ่งที่ต้องการ
ได้ 

3-4 ปี ถอดเสือ้ได้เรียบร้อย
และรวดเร็ว ใส่เสื อ้ , 
ถอ ดก ระดุ ม ซิ ป ไ ด้
คล่อง เก็บเสือ้แขวน
เสือ้ในตู้ได้ 

ใช้ช้อนส้อมได้คล่อง 
รินน า้จากเหยือกใส่
แ ก้ ว ไ ด้  กิ น อ าห า ร
ร่ ว ม กั บ ค น อื่ น ใ น
ครอบครัวได้ แต่อาจ
อืดอาด และไม่ เลิก
ง่ายๆ  

ช อ บ อ า บ น ้ า เอ ง 
โดยเฉพาะถ้าได้เล่น
น า้ในอ่าง จะไม่ค่อย
เลิ ก  แ ล ะ อ า บ ไ ม่
สะอาดนกั มกัต่ืนนอน
กลางวันและขอให้พา
ไปห้องน า้ 

บอ ก อ า ยุ  เพ ศ 
และชื่อนามสกุล
ของตนเองได้ ท า
ต า ม ค า สั่ ง  2-3 
อย่างได้ แยกจาก
พ่อแม่ไปโรงเรียน
ชัน้ปฐมวยัได้ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

อายุ การแต่งตวั การกินอาหาร 
การอาบน า้และการ

เข้าห้องน า้ 
ความสามารถ

ทั่วไป 
4-5 ปี ร้อยเชือกรองเท้าได้ 

บางคนก็ เรียนรู้ที่จะ
ผกูได้ ถอดเสือ้และใส่
เสื อ้ เองได้ โดยมีคน
ช่วยเล็กน้อยหรือไม่
ต้องมีคนช่วย แล้วแต่
ชนิดของเสือ้ผ้า อาจ
ช้ า ห รื อ แ ต่ ง ม า ก
เกินไป บอกหน้าหลัง
ของเสือ้ได้ แต่อาจยัง
ใสก่ลบัอยู่บ้าง 

ใช้มื อ  ช้ อน ส้อม ได้
เหมาะสม กินอาหาร
ได้ เอ ง  โดย ไม่ ต้ อ ง
ป้ อ น  แ ต่ อ าจ คลุ ก 
หรือ ฉีกเนื อ้จากชิ น้
โตๆ ให้ก่อน 

อาบน า้เช็ดตัวได้เอง 
เข้าห้องน า้  ล้างมื อ 
ล้ า ง ก้ น ไ ด้ เอ ง  แ ต่
บ า ง ค รั ้ง ก็ อ า จ ไ ม่
เรียบร้อยนกั 

เล่นกับเพื่อนบ้าน 
และเมื่อเรียกก็จะ
กลับ ทิง้ของเล่น
ที่ เล่น แล้ว  ต้ อ ง
เ ตื อ น ใ ห้ เ ก็ บ 
ช่วยงานบ้านได้
บ้าง เช่น จัดโต๊ะ 
เทขยะ ให้อาหาร
สตัว์ แต่ก็อาจลืม
ในบางครัง้ 

5-6 ปี ผกูเชือกรองเท้าได้เอง 
แต่งตัวเองได้เกือบทุก
ชิ ้น  แ ล ะ ช่ ว ย น้ อ ง
แต่งตวัได้  

กินอาหารโดยใช้จาน 
ช้อนส้อม ได้เอง แต่
มกัไม่เรียบร้อย เพราะ
จ ะ รี บ ไป เล่ น  รู้ จั ก
ม า ร ย า ท ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร แต่
มกัจะลมื 

อาบน า้เช็ดตัวได้เอง 
โดยมีคนดูให้ความ
ช่ วย เหลือ เล็ ก น้ อ ย 
ปกติไม่ ค่อยสระผม 
อ า จ ต้ อ งช่ ว ย  เ ข้ า
ห้องน า้และควบคุม
การขบัถ่าย ได้เอง 

ส า ม า ร ถ ไ ป
โ ร ง เ รี ย น ด้ ว ย
ตนเอง สามารถ
ไว้ใจให้เอาเงินไป
ใช้เองได้จ านวน
เล็กน้อย หรือให้
ไปซื อ้ของใกล้ๆ 
บ้านได้ จัดเตียง
ตั ว เอ ง ไ ด้  เอ า
เสือ้ ผ้าใช้แล้วใส่
ตะกร้า รู้จักแยก
ซ้าย-ขวา ได้  

ท่ีมา: (ประกฤติ  พลูพฒัน์, 2547, น. 23-24) 

 



  34 

2.3 การสอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง หรือ ทกัษะการดแูลช่วยเหลอืตนเองในการปฏิบติักิจวตัร

ประจ าวนั เป็นทกัษะท่ีผสมผสานจากทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ และกล้ามเนือ้มดัเลก็เพื่อท า
กิจกรรมตา่งๆ และเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะต้องเรียนรู้ 
ดงันัน้ ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาว่าทกัษะใดจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของเด็ก และเด็กมี
ความพร้อมในการท่ีจะเรียนรู้ทกัษะนัน้ๆ เพียงใด (ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2555) 

การสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง สามารถสอนได้หลากหลายรูปแบบ การใช้การ
วิเคราะห์งานเป็นล าดบัขัน้ตอน การสาธิต การฝึกแบบตวัต่อตวั การเรียนรู้ของผู้ เรียน (Learning 
Style) การแสดงบทบาทสมมติ การจ าลองสถานการณ์ การปฏิบติักิจกรรมในสถานการณ์จริง การ
ฝึกแบบบูรณาการ ท่ีให้ความส าคัญทัง้การสอนแบบกลุ่ม และการสอนแบบตัวต่อตัวท่ีผู้ สอน
ร่วมมือกบัคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องร่วมพฒันาศกัยภาพ
ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ถูกต้อง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวนั เคลือ่นไหวร่างกายได้ประสานสมัพนัธ์กนัในการท ากิจวตัรประจ าวนัเต็มศกัยภาพ มี
วินัย มีความรับผิดชอบ สามารถคิดและแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ (ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2558, น. 31)  

2.3.1 ข้อควรปฏิบัติในการฝึกทกัษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวตัรประจ าวนั 

1) การฝึกให้เด็กรู้จักของใช้ในชีวิตประจ าวนั ก่อนท่ีจะเร่ิมฝึกหรือสอนให้เด็ก
มีทกัษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนันัน้ ครูควรสอนให้เด็กได้รู้จักกับ
สิ่งของเคร่ืองใช้ในกิจกรรมนัน้ๆ ก่อนจนเด็กสามารถท่ีจะชีห้รือหยิบจับสิ่งของตามท่ีครูสั่งได้
ถกูต้องแล้วจึงคอ่ยสาธิตวิธีการในกิจกรรมขัน้อ่ืนตอ่ไป 

2) การฝึกท าความสะอาดร่างกาย ควรให้เด็กได้ฝึกตามขัน้ตอนจากง่ายไป
หายากในสถานการณ์จริง คือ ฝึกทุกครัง้ท่ีท ากิจกรรมนัน้ เช่นฝึกการแปรงฟันหลงัรับประทาน
อาหารกลางวัน ฝึกการล้างมือก่อนจะรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยฝึกเป็นกิจวัตรๆ อย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ืองจนจ าได้เพื่อเด็กจะได้เกิดทกัษะ และความภาคภมิูใจเม่ือสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง 

3) การฝึกการแต่งกาย การฝึกการแต่งกายควรเลอืกเคร่ืองแต่งกายท่ีตวัเด็ก
ชอบ และสามารถสวมได้งา่ย เช่น เสือ้ยืด กางเกงเอวยืด เป็นต้น เด็กจะท าตามด้วยตนเองได้งา่ย
และควรฝึกเด็กให้รู้จัก ถอดก่อนการ ใส่ เสมอ เน่ืองจากจะง่ายกว่าและยังไม่ควรคาดหมายถึง
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คุณภาพท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากการแต่งกายว่าจะแต่งกายได้อย่างเรียบร้อยหรือไม่แต่ควรเน้นเร่ือง
ความสะอาดเป็นส าคญั 

4) การฝึกการขบัถ่าย เด็กปกติจะมีความพร้อมท่ีจะรับการฝึกการขบัถ่ายได้
เม่ืออายุระหว่าง 2-3 ปี ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีความพร้อมท่ีจะฝึกการ
ขบัถ่ายไม่เหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป จึงใช้อายเุป็นเกณฑ์ไม่ได้ ครูจึงต้องใช้ความสงัเกตวา่เด็กมกัจะ
ชอบขบัถ่ายเวลาใดทัง้ปัสสาวะ และอุจจาระ แล้วพาเด็กมาฝึกในช่วงเวลาดงักลา่ว 

2.3.2 หลักการฝึกทักษะด้านการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวนั 

1) สอนเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญเพราะเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาแตล่ะคนจะมีระดบัความบกพร่องหรือข้อจ ากัดท่ีแตกตา่งกันจึงมีศกัยภาพ
ในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัด้วย  

2) มีการจดักิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความสามารถของเด็ก
โดยผสมผสานทกัษะหลายด้านเข้าด้วยกนัในลกัษณะบูรณาการกิจกรรม ควรมีทัง้กิจกรรมเฉพาะ
บุคคล กิจกรรมกลุม่ยอ่ย และกลุม่ใหญ่  

3) มีการวิเคราะห์งานก่อนสอน หรือก่อนการฝึก กิจกรรมหรือทักษะ
บางอยา่งอาจยาวเกินไปส าหรับเด็กท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้ ครูควรแตกงานออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ 
ตามความสามารถของเด็กแต่ละคน และควรบนัทึกขัน้ตอนท่ีเด็กสามารถท าได้แล้วไว้เป็นข้อมูล
พืน้ฐาน โดยจะเร่ิมสอนขัน้ตอนของงานท่ีเด็กยงัท าไม่ได้ก่อน ในการสอนแตล่ะขัน้ตอนต้องก าหนด
เกณฑ์การผ่านไว้ว่าเป็นจ านวนก่ีครัง้ท่ีเด็กท ากิจกรรมขัน้ตอนย่อยแต่ละขัน้ตอนได้ส าเร็จโดยไม่
ต้องกระตุ้นเตือน หลงัจากนัน้จึงจะสอนขัน้ตอนต่อไป การสอนขัน้ตอนต่างๆ ของพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์อาจจะสอนสว่นแรกของงานก่อนเรียกว่า การฝึกแบบเดินหน้า หรืออาจสอนขัน้สดุท้าย
ของงานเป็นขัน้ตอนแรกก่อนเรียกว่า การฝึกแบบถอยหลงั เม่ือเด็กสามารถท าพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ส าเร็จในแต่ละขัน้ตอนและได้รับแรงเสริม เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจ และครูเองจะไม่รู้สึก
ท้อถอยท่ีจะสอนทกัษะตอ่ไป 

4) เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบติักับสถานการณ์จริงจะท าให้เด็กเรียนรู้และ
น าไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สอนมารยาทในการรับประทานอาหารขณะท่ีเด็ก
ก าลงัรับประทานอาหาร ฝึกการสวมรองเท้าขณะก าลงัเตรียมตวัจะกลบับ้าน ฝึกการเข้าห้องน า้
หรือการขบัถ่าย เป็นต้น  
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5) สอนให้เป็นกิจวตัรประจ าวันโดยมีการทบทวนความรู้เดิมซ า้ๆ ก่อนสอน
ทักษะใหม่และใช้เวลาแต่ละกิจกรรมท่ีเหมาะสมประมาณ 5-15 นาที ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวัยและ
ศกัยภาพของเด็ก 

6) การเลียนแบบ การเรียนรู้ของเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กทัว่ไปหรือเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางสติปัญญาพฤติกรรมสว่นหนึ่งเกิดจากการเลียนแบบ ดงันัน้ ครูจึงจ าเป็นต้องน าการ
เลียนแบบไปใช้ในการสอนเด็กกระท าพฤติกรรมท่ีต้องการได้โดยการสาธิตให้ดูแล้วให้เด็กท า
เลียนแบบซึ่งในระยะแรกของการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่จะเกิดจากการเลียนแบบ ครูอาจให้รางวลั
เพื่อให้เด็กตอบสนองพฤติกรรมแบบนัน้จนไปสูพ่ฤติกรรมที่ต้องการจริงๆ 

7) ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายวิธีการ เช่น การสอนโดยวิเคราะห์งาน 
การสอนโดยให้ความช่วยเหลือ การปรับแต่งพฤติกรรม การเสริมแรง การทบทวน การเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมให้ส าเร็จด้วยตนเอง เป็นต้น 

การปรับแตง่พฤติกรรม (Shaping) คือเทคนิคการฝึกกิจกรรมท่ีซบัซ้อน โดยอาจแบ่ง
กิจกรรมการฝึกออกเป็นขัน้ตอนย่อยและใช้หลักการให้แรงเสริม โดยให้แรงเสริมทุกครัง้เม่ือมี
พฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกบัพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์เกิดขึน้ จนกระทัง่เด็กแสดงพฤติกรรมที่พงึประสงค์
ท่ีแท้จริง ข้อส าคัญคือ ครูต้องรู้จักการให้แรงเสริมเป็นขัน้ๆ และค่อยเป็นค่อยไป เด็กจะรู้สึกว่า
พฤติกรรมท่ีตนกระท าในทุกขัน้ตอนมีความส าคัญ และมีความหมาย การฝึกด้วยวิธีนีจ้ึงจะเกิด
ความส าเร็จ 

การกระตุ้นเตือน (Prompting) คือ เทคนิคการสอนท่ีช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 
หรืองานท่ียากให้เด็กประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยครูเป็นผู้
เร่ิมต้นให้ แล้วลดความช่วยเหลือลง เช่น จากการช่วยจับมือท า ครูช่วยเตือนความจ า เม่ือเด็ก
เรียนรู้ทกัษะนัน้แล้ว ครูก็ลดการกระตุ้นเตือนลงจนในท่ีสดุเด็กสามารถท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ได้เอง โดยไม่ต้องกระตุ้นเตือนด้วยวิธีใดเลย การใช้การกระตุ้นเตือนต้องวางแผนการใช้อย่างมี
ประสทิธิภาพ คือ ต้องมีความชดัเจน ตอ่เน่ือง และชีน้ า ก่อนท่ีเด็กจะท าผิด  

สรุปได้ว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นทกัษะท่ีส าคญั และจ าเป็นในการสอนเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ต้องใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้
พฤติกรรมนัน้อยู่คงทนและดีขึน้ เช่น การสอนโดยการวิเคราะห์งาน และเม่ือท าได้ครูต้องมีการ
เสริมแรง เพื่อให้เด็กนัน้มีก าลงัใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมตอ่ไปได้ 
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2.4 ปัญหาการขับถ่าย (Eliminating Problems) 
การควบคุมการขับถ่ายในเด็กเป็นหนึ่งในการเจริญพัฒนาปกติตามวุฒิภาวะของ

สมอง ซึ่งความรู้ความเข้าใจเร่ืองสรีรวิทยาและพัฒนาการปกติของการควบคุมการขับถ่าย
ปัสสาวะและอุจจาระ เป็นพืน้ฐานในการให้การดแูลรักษาปัญหาการขบัถ่ายซึ่งเป็นปัญหาท่ีอาจไม่
รุนแรงนกัแต่พบบอ่ยในเด็กและสง่ผลถึงพฒันาการด้านตา่งๆ ของเด็กได้ เช่น ปัญหาด้านอารมณ์ 
ท าให้รู้สกึด้อยค่าในตนเองจากการถูกต าหนิ ท าโทษ หรือถูกล้อเลียน ปัญหาด้านสงัคม เด็กมัก
หลีกเลี่ยงการเข้าค่าย การท ากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน หรือการออกสู่สังคมภายนอกเน่ืองจาก
ปัสสาวะเปือ้น หรือรดกางเกงสง่กลิน่เหม็นเป็นท่ีรังเกียจของผู้ อ่ืน ปัญหาความสมัพนัธ์กบัผู้ เลีย้งดู
ท่ีต้องจัดการกับท่ีนอนท่ีเปรอะเปือ้นสิ่งปฏิกูลซึ่งต้องแยกท าความสะอาดเป็นการเพิ่มภาระแก่
ผู้ดแูล และอาจกลา่วโทษเด็กวา่เป็นต้นเหตุแหง่ปัญหา เป็นต้น (นิชรา  เรืองดารกานนท์, 2551, น. 
88)  

2.4.1 สรีรวิทยาปกติของการควบคมุการขบัถ่าย สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
2.4.1.2 สรีระวิทยาปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินปัสสาวะ

สว่นลา่งประกอบด้วย 2 สว่น (de Groat, 2006) ได้แก่ 
1) ส่วนเก็บปัสสาวะ (Reservoir) ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะ (Urinary 

Bladder) 
2) ส่วนทางออกของปัสสาวะ (Outlet) ได้แก่ รอยต่อของกระเพาะ

ปัสสาวะหรือหูรูดชัน้ใน (Bladder Neck หรือ Internal Urethral Sphincter) และกล้ามเนือ้เรียบ
และกล้ามเนือ้ลายของทอ่ปัสสาวะ (Smooth and Striated Muscle of The Urethra) 

ผนังกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Wall) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์
กล้ามเนือ้เรียบ (Smooth Muscle cell) ซึ่งมีหนึ่งในคุณสมบติัคือจะเกิดการหดตวัเม่ือเซลล์ถูกดึง
รัง้ (stretch) ด้วยคุณสมบัติ นีจ้ึ งอาจท าให้ เกิดการหดตัวแบบควบคุมไม่ ได้ ( Involuntary 
Peristalsis) เหมือนในทางเดินอาหาร (Gut) และทอ่หลอดไต (Ureter) แตอ่ยา่งไรก็ตาม กระเพาะ
ปัสสาวะของผู้ใหญ่ปกติก็ไม่ได้เกิดการหดตวัแบบควบคุมไม่ได้ แม้จะมีปัสสาวะหรือเต็มกระเพาะ
ปัสสาวะก็ตาม เน่ืองจากมีช่องว่างระหว่างเซลล์ของกล้ามเนือ้เรียบในกระเพาะปัสสาวะจ านวน
หนึ่ง (Cell to Cell Connections: Gap Junctions) จึงท าให้เกิดการหดตวัแบบไม่ประสานกันของ
กล้ามเนือ้เรียบ (Desynchronize Yation) จึงท าให้โดยรวมดูเหมือนไม่เกิดการหดตวัของกระเพาะ
ปัสสาวะซึง่การหดตวัแบบไม่ประสานกนันีเ้ป็นสว่นท่ีท าให้เกิดการท างานท่ีควบคมุได้ของกระเพาะ
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ปัสสาวะ (Sugaya K, Nishijima S, Miyazato M, Ogawa Y. 2005) โดยมีการท างานของระบบ
ประสาทสว่นกลางมาควบคมุ 

เยือ่บุกระเพาะปัสสาวะ (Urothelium) มีคณุสมบติัพิเศษในการรับความรู้สกึ
ท่ีตอบสนองต่อสารเคมีท่ีสื่อสารกบัเส้นประสาทท่ีมาเลีย้งผนงักระเพาะปัสสาวะ และสิง่แวดล้อม
ทางกายภาพ หน้าท่ีท่ีส าคญั คือ  

1) การแสดงออกของ Nicotinic, Muscarinic, Tachykinin, Adrenergic 
และ Bradykinin Receptors  

2) การตอบสนองตอ่สารสือ่ประสาทจากเส้นประสาทรับความรู้สกึ  
3) เป็นสว่นท่ีสมัผสักบัเส้นประสาทท่ีมาเลีย้ง  
4) มี ความสามารถในการหลั่งสารเค มี สื่ อป ระสาท  (Chemical 

Mediators) เช่น  Adenosine Triphosphate (ATP), Acetylchololine (ACh) และ Nitric Oxide 
(NO) ท่ีสามารถควบคมุการท างานของเส้นประสาทใกล้เคียง และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของหลอดเลือดเฉพาะท่ี และ/หรือท าให้เกิดการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะแบบไม่ได้มีสิ่งมา
กระตุ้น 

การขบัถ่ายปัสสาวะ (Micturition) และการกกัเก็บปัสสาวะ (Urine Storage) 
เป็นการท างานประสานกนัระหวา่ง  

1) ระบบประสาทส่วนปลายท่ีส่งจากไขสนัหลงัมายังอวัยวะของระบบ
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Efferent pathways) โดยกล้ามเนือ้เรียบของกระเพาะปัสสาวะ 
(Detrusor Muscle) ได้รับเลีย้ง (Innervate) จากระบบประสาทอัตโนมติัพาราซิมพาเทติก รอยต่อ
ของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Neck) และท่อปัสสาวะ (Urethra) หูรูดชัน้ในของท่อปัสสาวะ 
(Internal Urethral Sphincter) ได้รับเลีย้ง (Innervate) จากระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก 
สว่นหรููดท่อปัสสาวะชัน้นอก (Striated Muscle Of The External Urethral Sphincter) ได้รับเลีย้ง
จาระบบประสาทกาย 

2) เส้นประสาทสว่นปลายจากระบบทางเดินปัสสาวะสว่นลา่งเข้าไขสนั
หลงั (Afferent Pathways) โดยผ่านทางเส้นประสาท Pelvic, Hypogastric และ Pudendal จาก
ระบบทางเดินปัสสาวะสว่นลา่งมายงัไขสนัหลงั (Spinal Cord)   

3) ระบบประสาทสว่นกลาง (Central Nervous System) มีหน้าท่ีทัง้สว่น
ท่ีกระตุ้นและยงัยัง้การขบัปัสสาวะ 
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ระบบส่วนปลายขาออก (Efferent Pathways) จากไขสันหลังมายังระบบ
ทางเดินปัสสาวะสว่นลา่ง มี 3 ชุด ได้แก่ 

1) ระบบประสาทอัต โนมั ติพ าราซิมทาเท ติก  (Parasympathetic 
Pathways) ได้แก่ Sacral Parasympathetic Pathways (Pelvic Nerves) สง่ผลกระตุ้นกล้ามเนือ้
เรียบของกระเพาะปัสสาวะ (Detrusor Muscle) ผ่านตัวรับ Muscarinic Receptor โดยผ่านสาร
สื่ อ  Cholinergic Transmitter แ ล ะ ผ่ า น ตั ว รั บ  Purinergic Receptors โด ย ผ่ า น ส า ร สื่ อ 
Nonadrenergic-Noncholinergic Transmitter และส่งผลยับยัง้ไปยังกล้ามเนือ้ เรียบของท่อ
ปัสสาวะโดยผ่านการหลัง่ Nitric Oxide ผลโดยรวมท าให้ขับถ่ายปัสสาวะออกมา (Anderson, 
1993, p. 253-308) 

2) ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic Pathways) ได้แก่ 
Thoracolumbar Sympathetic Pathways หลั่ง Noradrenaline ส่งผลกระตุ้ นไปยังรอยต่อของ
กระพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ผ่านทาง Adrenoceptors และสง่ผลยบัยัง้กล้ามเนือ้เรียบของ
กระเพาะปัสสาวะ (Detrusor Muscle) โดยผ่านทาง adrenoceptors ผลโดยรวมท าให้เก็บกัก
ปัสสาวะหรือกลัน้ปัสสาวะไว้ได้ 

3) ระบบป ระสาทกาย  (Somatic Nerves) ได้ แก่  Sacral Somatic 
Nerves (Pudendal Nerves) สง่ผลกระตุ้นกล้ามเนือ้ลายของหรููดทอ่ปัสสาวะชัน้นอกโดยผา่นทาง 
ACh-Activating Nicotinic Receptors ท าให้เก็บปัสสาวะหรือกลัน้ปัสสาวะไว้ได้ 

เส้นประสาทส่วนปลายขาเข้า (Afferent Pathways) จากระบบทางเดิน
ปัสสาวะด้านลา่งในต าแหน่งเยื่อบุ และกล้ามเนือ้ของกระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะมายงัไข
สนัหลงัผา่นทางเส้นประสาท Pudendal มายงัปมประสาทสว่นบน (Dorsal Root Ganglia) ของไข
สนัหลงัของส่วนก้นกบ (Sacral Segments) ระดับ S2-S4 เส้นประสาท Hypogastric มายังปม
ประสาทส่วนบน (Dorsal Root Ganglia) ของไขสันหลังส่วนออกและเอว (Thoracolumbar 
Segments) ระดับ  T12-L2 ส่วน เส้นประสาท Pelvic มายังไขสันหลังส่วน ก้นกบ  (Sacral 
Segments) มีสว่นในการควบคมุปริมาณปัสสาวะในช่วงการเก็บปัสสาวะ (Storage Phase) และ
ความแรงของการหดตวัของกระเพาะปัสสาวะในช่วงขณะขบัถ่ายปัสสาวะ (Elimination Phase) 
โดยเส้นประสาทรับความรู้สกึนีมี้สว่นส าคญัอยา่งมากในการเร่ิมปฏิกิริยาโต้ตอบของการปัสสาวะ
ท่ีไม่เจตนาต่อสิ่งกระตุ้น (Initiate The Micturition Reflex) ผ่านแรงเสริมท่ีจะท าให้เกิดการคงอยู่
ของการหดตวัของกระเพาะปัสสาวะ 
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ระบบประสาทสว่นกลาง (Central Nervous System) สมองมีหน้าท่ีทัง้ส่วน
ท่ีกระตุ้นและยบัยัง้การขบัปัสสาวะ แต่ผลการท างานโดยรวมของสมอง คือการยบัยัง้การขบัถ่าย
ปัสสาวะรวมถึงการกลัน้ปัสสาวะ (Continence) ด้วย (de Groat, 2006) 

สมองสว่นท่ีมีหน้าท่ีกระตุ้นการขบัปัสสาวะ (Micturation Reflex) ศูนย์กลาง
อยูท่ี่ก้านสมองสว่น Rostral Pontine Tegmentum หรือ Pontine Micturation Center 

สมองสว่นท่ีมีหน้าท่ียบัยัง้การขบัปัสสาวะมี 2 สว่นกลางอยูท่ี่ก้านสมอง คือ 
1) Pontine Urine Storage Center (PUSC)  
2) Rostral Pontine Reticular Formation (RPRF) หรือเรียกวา่ Nucleus 

Reticularis Pontis Oralis (Poo) (Sugaya, Nishijima, Miyazato, และ Ogawa, 2005) 
2.4.1.2 สรีรวิทยาปกติของการขบัถ่ายอุจจาระ การท างานของระบบทางเดิน

อาหารเป็นการท างานประสานกันของกล้ามเนือ้ เยื่อบุ หลอดเลือด และน า้เหลือง โดยมีระบบ
ประสาทอัตโนมัติเป็นตวัควบคุมการท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการท า
หน้าท่ีและสารเคมีในระบบประสาทของระบบประสาทในทางเดินอาหาร (Enteric Nervous 
System, ENS) มีความแตกต่างจากปมประสาทอัตโนมัติทัว่ไป คือ เซลล์ประสาทในปมประสาท
ของระบบประสาทในทางเดินอาหาร ซึ่งเช่ือมต่อกันโดยสารเคมีและมีกระบวนการท างานแบบ
บูรณาการท่ีเป็นอิสระคล้ายกันกับในสมองและไขสนัหลงั โดยเซลล์ประสาทท่ีผนังของทางเดิน
อาหารสามารถก ากับควบคุมการท างานของล าไส้ท่ียาวหลายเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Wood, 2007) 

เครือข่ายการท างานของระบบประสาทในทางเดินอาหาร ได้รับข้อมูลขาเข้า
จากเซลล์ประสาทรับความรู้สกึ (Sensory Neurons) ซึ่งตวัเซลล์จะอยู่ในไขสนัหลงัสว่นบน (Cell 
Bodies In Spinal Dorsal Root) และสว่นปลายของเซลล์ประสาทจะสิน้สดุท่ีผนงัล าไส้และไขสนั
หลงั จะรับรู้ข้อมลูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สารเคมี พลงังานกลรอบๆ บริเวณตวัรับ 
(Receptor Region) ซึ่งจะแปลงข้อมูลเป็นกระแสประสาท (Action Potentials) และส่งต่อไปยัง
เส้นใยประสาทรับความรู้สึก (Sensory Nerve Fibers) ท่ีระบบประสาทในทางเดินอาหารและ
ระบบประสาทสว่นกลางในสมองสว่นท่ีรับรู้ความรู้สกึของอวยัวะภายใน ท่ีอยู่บริเวณ  Cingulate 
Region ของ Cerebral Cortex (Wood, 2007) 

เซลล์ประสาทสัง่การในทางเดินอาหาร (Enteric Motor Neurons) มีทัง้เซลล์
ท่ีกระตุ้นและยับยัง้ เซลล์ประสาทสัง่การท่ีกระตุ้น (Excitatory Motor Neurons) จะหลัง่สารสื่อ
ประสาท Acetylcholine และ Substance P มาท่ีรอยต่อของกล้ามเนือ้และเซลล์ประสาท ส่งผล
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กระตุ้ นท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนือ้และสารสื่อประสาท Acetylcholine, Vasoactive 
Intestinal Polypeptide และ  ATP กระตุ้ นการหลัง่สารคัดหลัง่จากต่อมในชัน้เยื่อบุ ( Intestinal 
Mucosal Glands) เซลล์ประสาทสั่งการ ท่ียับยั ง้  (Inhibitory Motor Neurons) จะอยู่ ในชั น้
กล้ามเนือ้ของกระเพาะอาหาร (Gastric Musculature) และอยู่ท่ีกล้ามเนือ้วงรอบล าไส้ (Intestinal 
Circular Muscle) เพื่อยบัยัง้การหดตวัของกล้ามเนือ้สว่นท่ีอยูใ่นกล้ามเนือ้เรียบของหรููด (Smooth 
Muscle Sphincters) เช่น หรููดหลอดอาหารสว่นลา่ง และหูรูดชัน้ในของทวารหนกั จะสง่ผลให้เกิด
การคลายตวัหรือเปิดหรููด (Wood, 2007) 

2.4.2 พฒันาการปกติและความสมัพนัธ์ของการขบัถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ 
พฒันาการทางสรีรวิทยาของการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

สว่นใหญ่เป็นกระบวนการพฒันาทางวฒุิภาวะของสมองซึง่จะพฒันาไปตามอายท่ีุเพิ่มขึน้ มีหลาย
การศึกษาสนบัสนุนวา่ ไม่สามารถท าให้กระบวนการนีเ้ร็วขึน้ได้ จากการฝึกการขบัถ่ายตัง้แตอ่ายุ
ยงัน้อย หรือฝึกอย่างจริงจัง ดงันัน้การขบัถ่ายในเด็กควรดูความพร้อมของเด็กว่าเหมาะสมท่ีควร
ฝึกได้ หรือยงัโดยปกติเด็กจะมีล าดบัของการควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะและอุจจาระดงันีคื้อ  

1) ควบคมุการขบัถ่ายอุจจาระในเวลากลางคืน  
2) ควบคมุการขบัถ่ายอุจจาระในเวลากลางวนั  
3) ควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะในเวลากลางวนั  
4) ควบคุมการขบัถ่ายปัสสาวะในเวลากลางคืน มีการศึกษาของ Dr. T 

Berry Brazelton (Brazelton และคนอ่ืน ๆ, 1999) ด้วยการทบทวนเวชระเบียนเด็ก 1,170 คน 
พบวา่เด็กสามารถควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะในเวลากลางวนัร้อยละ 26 ท่ีอายุ 2 ปี ร้อยละ 52 ท่ี
อาย ุ2 ปี 3 เดือน ร้อยละ 85 ท่ีอาย ุ2 ปี 6 เดือน และร้อยละ 98 ท่ีอาย ุ3 ปี 

มีการศึกษาถึงการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในทารกเกิดก่อน
ก าหนด และครบก าหนด พบว่าทารกเกิดก่อนก าหนด และครบก าหนด (Largo, Molinari, von 
Siebenthal, และ Wolfensberger, 1999) สามารถควบคุมการขบัถ่ายได้เม่ืออายุ 2-4 ปี โดยร้อย
ละ 93 และร้อยละ 99 ของเด็กผู้หญิงสามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะในเวลา
กลางวนัได้เม่ืออายุ 4 ปีตามล าดบัร้อยละ 88 และร้อยละ 94 ของเด็กผู้ชายสามารถควบคุมการ
ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลากลางวันได้เม่ืออายุ 4 ปีตามล าดับ โดยการควบคุมการ
ขบัถ่ายปัสสาวะในเวลากลางคืนจะพฒันาช้ากวา่การควบคุมการขบัถ่ายอุจจาระและปัสสาวะใน
เวลากลางวันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Mann-Whitney P < 0.01) ในทารกเกิดก่อนก าหนด  
ร้อยละ 75 ของผู้หญิง และร้อยละ 66 ของผู้ชาย และทารกเกิดครบก าหนดร้อยละ 80 ของผู้หญิง 
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และร้อยละ 67 ของผู้ชาย สามารถควบคุมการขบัถ่ายได้อย่างสมบูรณ์เม่ืออาย ุ4 ปี ในทารกเกิด
ก่อนก าหนดร้อยละ 95 ของผู้หญิง และร้อยละ 96 ของผู้ชาย ในทารกเกิดครบก าหนดร้อยละ 93 
ของผู้หญิง และร้อยละ 86 ของผู้ชายสามารถควบคมุการขบัถ่ายได้อยา่งสมบูรณ์เม่ืออาย ุ5 ปี 

ปัญหาด้านการขบัถ่ายท่ีพบบอ่ย สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
2.4.2.1 ปัสสาวะรดท่ีนอน (Enuresis) เป็นหนึ่งในปัญหาพัฒนาการท่ีพบ

บอ่ยในเด็กอาย ุ5-15 ปี และมีความส าคญัเน่ืองจากสง่ผลกระทบตอ่การเกิดปัญหาพฤติกรรม รู้สกึ
ด้อยค่าในตนเอง อารมณ์ ตึงเครียด ทัง้ตวัเด็กเอง และครอบครัว บางรายอาจมีอาการจนถึงวัย
ผู้ ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และ
พฤติกรรมท่ีรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ การให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ตัง้แต่ระยะเร่ิมแรก เพื่อให้การ
รักษาเบือ้งต้นอยา่งเหมาะสม สามารถลดผลกระทบตา่งๆ ท่ีจะตามมาได้ 

ค าจ ากัดความ ตาม เกณ ฑ์การวิ นิจฉัยภาวะปัสสาวะรดท่ีนอนของ 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition-text revised ข อ ง 
American Psychiatric Association (DSM IV-TR) (Association, 2000) ดงันีคื้อ  

1) ปัสสาวะรดท่ีนอนหรือเสือ้ผ้าเกิดขึน้ซ า้ซ า้ไม่วา่จะเป็นโดยตัง้ใจหรือไม่
ก็ตาม  

2) ปัสสาวะรดท่ีนอนอย่างน้อย 2 ครัง้/สปัดาห์เป็นเวลาติดต่อกันอย่าง
น้อย 3 เดือน หรือมีผลกระทบต่อการปรับตัวในสงัคม การศึกษา การประกอบอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิต  

3) มีอายจุริงหรือระดบัพฒันาการอยา่งน้อยเทียบเทา่อาย ุ5 ปี  
4) อาการท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นผลจากการใช้ยา เช่น ยาขบัปัสสาวะ หรือโรค

ทางกาย เช่น เบาหวาน เบาจืด หรือลมชกั 
ปัสสาวะรดท่ีนอนแบง่ตามลกัษณะการเกิดได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ 

1) เวลาท่ีเกิด แบง่ได้เป็น 3 ชนิด ดงันี ้
ชนิดท่ี 1 คือ Nocturnal Enuresis หมายถึง ปัสสาวะรดท่ีนอนท่ี

เกิดขึน้เฉพาะขณะนอนหลบั รวมถึงขณะนอนหลบัตอนกลางวนัด้วย 
ชนิดท่ี 2 คือ Diurnal Enuresis หมายถึง ปัสสาวะรดท่ีนอนท่ีเกิดขึน้

เฉพาะขณะต่ืนอยูเ่ทา่นัน้ 
ชนิดท่ี 3 คือ Nocturnal และ Diurnal Enuresis หมายถึง ปัสสาวะรด

ท่ีนอนท่ีเกิดขึน้ 
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2) ระยะท่ีเกิด แบง่ได้เป็น 2 ชนิด ดงันี ้
ชนิดท่ี 1 คือ Primary Enuresis หมายถึง การมีปัสสาวะรดท่ีนอน

ติดตอ่กนัมาตลอด โดยไม่เคยมีช่วงท่ีหาย ติดตอ่กนันานเกินกวา่ 6 เดือน 
ชนิดท่ี 2 คือ Secondary Enuresis หมายถึง การท่ีเคยควบคุมการ

ถ่ายปัสสาวะได้โดยไม่มีปัสสาวะรดท่ีนอนหรือเสือ้ผ้าติดตอ่กนัเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน แล้วเกิด
อาการขึน้อีกภายหลงั 

3) อาการท่ีเกิดร่วม แบง่ได้เป็น 2 ชนิด ดงันี ้
ช นิ ด ท่ี  1 คื อ  Monosymptomatic Nocturnal Enuresis (MNE) 

หมายถึง การปัสสาวะรดท่ีนอนโดยไม่สมัพนัธ์กบัความผิดปกติของระบบการขบัถ่ายปัสสาวะ 
ช นิ ด ท่ี  2 คื อ  Polysymptomatic Nocturnal Enuresis (PNE) 

หมายถึง การปัสสาวะรดท่ีนอนสมัพันธ์กับอาการผิดปกติอ่ืนของระบบการขบัถ่ายปัสสาวะ เช่น 
การกลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่ปัสสาวะบอ่ย หรือปัสสาวะไม่พุง่ เป็นต้น 

ระบาดวิทยา ปัสสาวะรดท่ีนอนพบได้บ่อยได้ช่วงอายุ 5-15 ปี ประมาณ 
ร้อยละ 80-85 ของการปัสสาวะรดท่ีนอนเป็นแบบ Primary Monosymptomatic Nocturnal 
Enuresis (Lawless MR, 2001, p. 399-407) มีการศึกษาในประเทศไทยพบความชุกประมาณ
ร้อยละ 7-10 ในเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 5-7 ในอายุ 8 ปี ร้อยละ 3-5 ในอายุ 10 ปี ร้อยละ 1.2-5 ใน
อายุ 12 ปี ในต่างประเทศพบร้อยละ 1-2 ในผู้ ใหญ่ โดยความชุกลดลงเร่ือยๆ ประมาณร้อยละ  
10-15 ตอ่ปี ของอายท่ีุเพิ่มขึน้ ถึงแม้จะไม่ได้รับการรักษา การศกึษาในตา่งประเทศพบวา่เด็กผู้ชาย
ปัสสาวะรดท่ีนอนบ่อยเป็น 2 เท่าของเด็กผู้หญิง แต่การศึกษาในประเทศไทยพบว่าเด็กผู้หญิง
ปัสสาวะรดท่ีนอนบอ่ยเป็น 1.2 เทา่ของเด็กผู้ชาย 

สาเหต ุปัจจุบนัการศกึษาทางการแพทย์ยงัไม่สามารถสรุปสาเหตท่ีุแนช่ดัของ
การปัสสาวะรดท่ีนอนได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่คาดว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัย
ร่วมกันโดยทัง้ Primary และ Secondary Enuresis มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางชีวภาพเหมือนกัน 
คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและพัฒนาการ ซึ่ง Secondary Enuresis อาจมีปัจจัยภายนอกมา
เป็นตวักระตุ้นท าให้เกิดภาวะปัสสาวะรดท่ีนอน (Lawless MR, 2001) 

การรักษา ผู้ปกครองสว่นใหญ่มักจะมีการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีต่างๆ ก่อน
มาพบแพทย์ เช่น ปัสสาวะก่อนเข้านอน ปลกุเด็กกลางดึกเพื่อต่ืนมาเข้าห้องน า้ จ ากดัน า้ด่ืมก่อน
เข้านอน ให้รางวลัในคืนท่ีไม่มีปัสสาวะรดท่ีนอน มีผู้ปกครองบางสว่นท่ีรอให้หายเองเม่ือโตขึน้ และ
มีสว่นน้อยท่ีต้องการขอรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ 
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ปั สสาวะ รด ท่ี นอนส่ วน ให ญ่ เป็ น แบ บ  Primary Monosymptomatic 
Nocturnal Enuresis (Lawless MR, 2001) ซึง่เป็นภาวะท่ีหายเองได้เม่ือเด็กมีอายุมากขึน้ การให้
การรักษาก่อนท่ีจะรอให้หายเองเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทางอารมณ์ หรือการปรับตวัท่ีผิดปกติ 
ส่วนแบบ Secondary Enuresis และ Polysymptomatic Enuresis จ าเป็นต้องหาสาเหตุและให้
การรักษาตามสาเหตุนัน้ๆ สิ่งส าคัญท่ีเป็นหัวใจของการรักษา คือการให้ความรู้เพื่อให้เด็กและ
ครอบครัวมีความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะปัสสาวะรดท่ีนอน ซึ่งเด็กจะต้องมีแรงจูงใจและยอมรับการ
รักษาโดยผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนให้ก าลงัใจ เพื่อเป็นไปตามแผนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ     
ไม่ควรดุว่า ลงโทษ หรือล้อเลียนเร่ืองการปัสสาวะรดท่ีนอน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ และ
รู้สกึด้อยคา่ในตนเอง อายเุด็กท่ีจะเร่ิมให้การรักษาขึน้อยูก่บัความพร้อมของเด็กและครอบครัว การ
รักษาจะได้ผลไม่ดีในเด็กอายุน้อยจึงแนะน าให้เร่ิมรักษาเม่ือเด็กอายุประมาณ 7 ปี เน่ืองจากมี
ความพร้อมท่ีจะเข้าใจ  มีแรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จในการรักษา และเร่ิมมีผลกระทบทาง
สงัคมจากการมีภาวะปัสสาวะรดท่ีนอน 

สรุปได้วา่ ปัสสาวะรดท่ีนอนเป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยในเด็กวยัเรียน สว่นใหญ่เป็น
แบบ Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis (Lawless MR, 2001) สาเหตุหลักคือ 
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และวุฒิภาวะควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในเวลากลางคืนล่าช้า ซึ่ง
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และกุมารแพทย์ผู้ดูแล สามารถให้การวินิจฉัยได้โดยการซกัประวัติตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด และตรวจปัสสาวะทางกล้องจุลทรรศน์ รวมทัง้สามารถให้การดูแลรักษา
เบือ้งต้น เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รับค าแนะน าปรึกษาท่ีเหมาะสม ตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรก ให้เข้าใจ
ถึงลกัษณะธรรมชาติของปัญหา ช่วยให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีในทุกด้าน และปรับตวัท่ีดีในสงัคม มี
เพียงส่วนน้อยท่ีต้องการตรวจพิเศษ หรือใช้ยาในการรักษา หรือสง่ต่อแพทย์เฉพาะทางเพื่อการ
รักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

2.4.2.2 อุจจาระเล็ด (Encopresis) การถ่ายอุจจาระเล็ด เป็นปัญหาท่ีพบ
บอ่ยในกุมารเวชปฏิบติัทัว่ไป แต่ผู้ปกครองมักไม่พาเด็กมาพบแพทย์ เน่ืองจากรู้สกึละอายทัง้เด็ก
และผู้ปกครอง ซึ่งจะสง่ผลถึงการมีระบบการขบัถ่ายท่ีไม่ดีปวดท้องบ่อยๆ เบื่ออาหาร ปัญหาทาง
อารมณ์ ความภาคภมิูใจในตนเองลดลงลด ความสนใจสิง่แวดล้อม ปัญหาพฤติกรรมการแยกตวั
จากสงัคมกลุม่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากกลิน่ของการถ่ายอุจจาระรดกางเกง ดงันัน้
การให้การวินิจฉยัและการดแูลรักษาภาวะนีต้ัง้แต่ระยะเร่ิมแรกยอ่มสง่ผลถึงการมีสขุภาพทางกาย
ท่ีดี และลดผลกระทบด้านตา่งๆ ท่ีจะตามมา 
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ค าจ ากัดความ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยอุจจาระเล็ดของ ของ American 
Psychiatric Association (DSM IV-TR) (Association, 2000) ดงันี ้คือ  

1) การถ่ายอุจจาระเล็ดในท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น เสือ้ผ้า หรือพืน้ห้อง
เกิดขึน้ได้ ไม่วา่จะเป็นโดยตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม  

2) มีการอุจจาระเล็ด เกิดขึน้อย่างน้อย 1 ครัง้ ใน 1 เดือนเป็นเวลา
ติดตอ่กนัอยา่งน้อย 3 เดือน  

3) มีอายจุริงหรือระดบัพฒันาการอยา่งน้อยเทียบเทา่เด็กอาย ุ4 ปี  
4) อาการท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นผลจากการใช้ยา เช่น ยาระบาย หรือโรคทาง

กายอ่ืนท่ีมีผลตอ่การควบคมุการขบัถ่ายอุจจาระไม่ได้ 
อุจจาระเลด็แบง่ตามลกัษณะท่ีพบร่วมได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 

1) มีภาวะท้องผูกร่วมกับการกลัน้อุจจาระไม่อยู่ (With Constipation 
and Overflow Incontinence) หมายถึง การมีอุจจาระเหลว ถ่ายเลด็ออกมาอย่างต่อเน่ืองทัง้ช่วง
กลางวนัหรือขณะนอนหลบั จากการซกัประวติั และตรวจร่างกาย พบว่ามีภาวะท้องผูกร่วมด้วย 
และการถ่ายอุจจาระเลด็หายไปหลงัจากให้การรักษาภาวะท้องผกู 

2) ไม่ มี ภ า วะ ท้อ งผู ก ร่วม กับ การกลั น้ อุ จ จ าระ ไม่ อ ยู่  (Without 
Constipation and Overflow Incontinence) หมายถึง อุจจาระท่ีถ่ายเล็ดเป็นก้อนปกติ มีอาการ
ไม่ต่อเน่ือง จากการ ซักประวัติ และตรวจร่างกายพบว่าไม่มีภาวะท้องผูกร่วมด้วย และมักมี
ความสมัพันธ์กับภาวะ Oppositional Defiant Disorder หรือ Conduct Disorder หรือเป็นผลท่ี
ตามมาจากการใช้สิง่แปลกปลอมกระตุ้นตนเองทางทวารหนกั (Anal Masturbation) 

ระบาดวิทยา ความชุกของการถ่ายอุจจาระเล็ด ในเด็กพบประมาณร้อยละ 
1-3 เด็กผู้ชายถ่ายอุจจาระเลด็บ่อยกว่าเด็กผู้หญิง พบร้อยละ 2.8 ในเด็กอาย ุ4 ปี ร้อยละ 1.9 ใน
เด็กอาย ุ6 ปี และร้อยละ 1.6 ใน เด็กอาย ุ10-11 ปี สาเหต ุแบง่เป็น 2 สาเหตใุหญ่ๆ คือ 

1) ภาวะท้องผกู (Chronic Fecal Constipation and Retention) พบเป็น
สาเหตปุระมาณร้อยละ 80-95 (Christophersen, 1991) เร่ิมจากเด็กมีอาการท้องผูก ถ่ายล าบาก 
ถ่ายอุจจาระแข็งก้อนใหญ่ ท าให้เกิดแผลจากอุจจาระครูดท่ีทวารหนกั (Anal Fissure) แผลอักเสบ 
(Anusitis) หรือการถูกกระท าทารุณกรรมทางเพศ และเจ็บขณะถ่ายจึงพยายามท่ีจะไม่ถ่าย
อุจจาระ เพื่อจะได้ไม่เจ็บทวารหนกั หรือเกิดจากการกลัน้อุจจาระ ไม่ยอมใช้ห้องน า้ท่ีโรงเรียน จึง
เกิดเป็นวงจรท่ีท าให้เกิดท้องผูกมากขึน้ และอุจจาระก้อนใหญ่ขึน้ ล าไส้ตรงขยายออก (Rectal 
Distention) มีความไวต่อความรู้สึกปวดถ่ายลดลง และไม่สามารถเก็บอุจจาระไว้ได้อีก และ
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ปริมาณจะเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย จึงท าให้อุจจาระใหม่ท่ีมีลกัษณะเหลวมาอยูใ่นล าไส้ใหญ่เกิดการ
หมักหมม (Fermentation) เป็นอุจจาระเหลวท่ีมีกลิน่เหม็นมากและเซาะรอบๆ ก้อนอุจจาระแข็งท่ี
มีอยูเ่ดิมในล าไส้ตรง (Rectum) เล็ดออกมาทางทวารหนกัโดยท่ีเด็กไม่รู้สกึตวั และไม่สามารถกลัน้
อุจจาระนีเ้อาไว้ได้ ซึง่สาเหตุของการท้องผกูเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น กินอาหารท่ีมีกากใยน้อย 
ด่ืมน า้น้อย มีความเครียด ขาดการออกก าลงักาย เป็นต้น 

2) ภาวะอ่ืนท่ีไม่ มีภาวะท้องผูกร่วมด้วย มี ช่ือ เรียกหลายช่ือ เช่น 
Functional Encopresis, Primary Nonretentive Encopresis หรือ Stool Toileting Refusal เป็น
ต้น พบเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 5-20 (Christophersen, 1991) สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ยอ่ย ดงันี ้

กลุ่มย่อยท่ี 1 การฝึกขับถ่ายตัง้แต่แรกไม่ส าเร็จ (Fail To Obtain 
Initial Bowel Training)  

กลุม่ยอ่ยท่ี 2 กลวัการใช้ห้องน า้ (Exhibit Toilet “Phobia”) 
กลุม่ยอ่ยท่ี 3 ใช้การถ่ายอุจจาระเลด็เป็นตวัควบคมุสิง่แวดล้อม (Use 

Soiling To Manipulate Their Environment) 
กลุม่ยอ่ยท่ี 4 ประสาทล าไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) 

2.5 การฝึกการขับถ่าย 
การฝึกให้เด็กขบัถ่าย คือ การสอนให้เด็กกลัน้ปัสสาวะหรืออุจจาระเพื่อไประบายใน

ห้องน า้แทนท่ีจะเป็นในผ้าอ้อม เป็นความพยายามท่ีต้องร่วมมือกันของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครู 
ด้วยความส าเร็จนัน้จะสง่ผลไปยงัตวัเด็ก และเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการเจริญเติบโตของ
เด็ก (ภัทรยา  เมธาพร, 2554, น. 231) เคล็ดลบัคือการรอจนกว่าเด็กพร้อมท่ีจะเรียน มองหา
สญัญาณท่ีแสดงว่าเขาสนใจ เม่ือเขาเร่ิมรับรู้ความเก่ียวพันกันระหว่างความรู้สึกและความ
ต้องการท่ีจะปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระ และผลท่ีออกมาคือเขาสามารถควบคุมการปัสสาวะและ
อุจจาระได้ นัน่คือเวลาท่ีเหมาะสม โดยทัว่ไปลกัษณะนีจ้ะยงัไม่เกิดจนกวา่จะอายไุด้ราว 2 ขวบ ถ้า
พยายามฝึกเขาก่อนหน้านีอ้าจโชคดีประสบความส าเร็จอยู่บ้าง แต่ก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
ปัสสาวะราดบอ่ยๆ และเด็กกลบัคืนสูส่ภาพเดิม 

การกระตุ้นและฝึกการขบัถ่าย สามารถท าได้ ดงันี ้
1) อธิบายให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจ อธิบายให้เข้าใจว่าท าไมการกลัน้อุจจาระ

จึงก่อให้เกิดวงจรท้องผกู และมีอุจจาระเล็ดร่วมด้วย คือ อุจจาระอยูใ่นล าไส้ตรงเป็นเวลานาน น า้
ในอุจจาระจะถกูดดูซมึกลบัเกิดการสะสมของปริมาณอุจจาระท่ีแห้งและแข็งอยูใ่นล าไส้ตรง (เป็น
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สาเหตุของการเจ็บทวารหนกัขณะถ่ายอุจจาระ) ล าไส้ตรงขยายออก (Rectal Distention) มีความ
ไวต่อความรู้สกึปวดถ่ายลดลง และไม่สามารถเก็บอุจจาระไว้ได้อีก แม้ปริมาณจะเพิ่มขึน้เพียง
เล็กน้อยจึงท าให้อุจจาระใหม่ท่ีมีลกัษณะเหลวมาค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่ท าให้เกิดการหมักหมม 
(Fermentation) เป็นอุจจาระเหลวท่ีมีกลิน่เหม็นมากและเซาะรอบๆ ก้อนอุจจาระแข็งท่ีมีอยูเ่ดิมใน
ล าไส้ตรง (Rectum) เล็ดออกมาทางทวารหนกัโดยท่ีเด็กไม่รู้สกึตวัและไม่สามารถกลัน้อุจจาระนี ้
เอาไว้ได้ 

2) เพิ่มปริมาณน า้ด่ืมและอาหารท่ีมีกากใยเยอะ เช่น ผกั ผลไม้ ธัญพืช เป็นต้น 
ปกติแนะน าให้กินอาหารท่ีมีกากใยปริมาณอย่างน้อยวนัละเท่ากับ อายุ (ปี) + 5 กรัม (Loening-
Baucke, Miele, และ Staiano, 2004) 

ในการฝึกการขบัถ่ายอย่างง่ายๆ นัน้ เพื่อให้เด็กนัน้ได้รู้จักควบคุมการขับถ่ายของ
ตนเองควรท า ดงันี ้(สชุา  จนัทน์เอม, 2543, น. 127)  

1) ในการฝึกเบือ้งต้น ผู้ ฝึกควรระวังอย่าให้เด็กนั่งถ่ายนานเกินไป จนเด็กรู้สึก
เหน่ือย เพราะธรรมชาติของเด็กยอ่มไม่ชอบอยู่น่ิงเป็นเวลานาน ถ้าเด็กยงัไม่ถ่ายภายใน 2-3 นาที 
ก็ควรจะฝึกให้เด็กนัง่ถ่ายใหม่ภายหลงั  

2) ผู้ ฝึกควรหาสถานท่ีและเวลาท่ีแน่นอนเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ ก่อนอาหาร
เช้า หรือหลงัอาหารเช้า ควรให้เด็กนั่งกระโถน หรือเข้าห้องน า้ ทุกครัง้ขณะฝึกให้เด็กรู้จักการ
ขบัถ่าย 

3) ขณะท่ีฝึกการขับถ่ายไม่ควรให้มีสิ่งอ่ืนมาดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น        
ไม่ควรจะมีเด็กอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมาล้อ มีสตัว์หรือมีของเลน่มาหันเหความสนใจ ท าให้เด็กหนัเห
ความสนใจจนลมืท่ีจะถ่าย  

4) เม่ือเด็กสามารถฝึกจนเคยชินเป็นนิสยัแล้วควรให้การชมเชย หรือให้รางวัล
โดยการยิม้ และให้ความสนใจแก่เด็กอยา่งพอเพียง  

5) ผู้ ฝึกไม่ควรพยายามแสดงความกระวนกระวายใจเวลาฝึกเด็ก หรือเร่งให้เด็ก
รีบถ่ายเร็วๆ เพราะเด็กอาจจะโกรธ เกิดอาการขดัขืนไม่ยอมท าตามก็ได้ 

สรุปได้วา่ การฝึกการขบัถ่ายส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จึงมีความ
จ าเป็นท่ีครู พอ่แม่หรือผู้ปกครอง ต้องให้การสนบัสนนุ ช่วยเหลอืและกระตุ้นพฒันาของเด็กในเร่ือง 
ของการขบัถ่าย การฝึกจะดีหรือไม่นัน้อยู่ท่ีการสนบัสนนุ และการฝึกอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อให้เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถควบคมุการขบัถ่ายได้ 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
2.6.1 งานวิจยัในประเทศ 

พรพรรณ แสนแปงวงั (พรพรรณ  แสนแปงวงั, 2555) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อน
และหลงัการทดลองฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ โดยใช้กิจกรรมเสริมทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวยั อายรุะหวา่ง 6-10 ปี ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยมีระดับเชาว์ปัญญา 50-70 มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ล่าช้า และศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาล 1 ของโรงเรียน
สพุรรณบุรีปัญญานกุลู ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมืองสพุรรณบุรี จงัหวดัสพุรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 โดยวิ ธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน  ผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลอง โดยท าการวิจยัเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 40 นาที รวม
ทัง้หมด 24 ครัง้ รูปแบบการวิจยัเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล คือ กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเอง 24 กิจกรรม และแบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การหา
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน
ด้านการใช้ห้องน า้ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้วย
วิธีการ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียน
ได้ อาย ุ6-10 ปี หลงัการใช้กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลอืตนเองมีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองใน
ด้านการใช้ห้องน า้สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองในระดบัดีมาก 2) ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้าน
การใช้ห้องน า้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหลงัการใช้กิจกรรมเสริมทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเองสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปิยลกัษณ์ เทพกล า่ คณุอานนัท์ นิรมล และกฤธยากาญจน์ โตพิทกัษ์ (ปิยลกัษณ์ 
เทพกล ่า, คุณอานนัท์ นิรมล, และ กฤธยากาญจน์ โตพิทกัษ์, 2016) ได้พฒันาแอปพลิเคชันเร่ือง 
ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั รายวิชา ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองและสขุอนามยั ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มี 1) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนด้วยแอป
พลเิคชัน เร่ือง ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั รายวิชา ทกัษะการช่วยเหลือตนเองและสขุอนามัย 3) 
ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนด้วยแอปพลิเคชัน เร่ือง 
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ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั รายวิชา ทกัษะการช่วยเหลือตนเองและสขุอนามัยกลุม่ตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  
โดยใช้ศึกษาประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน เร่ือง ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั จ านวน 42 คน และใช้
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 34 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบแบง่กลุม่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ 1) แอปพลิเคชัน เร่ือง ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3)แบบประเมินความพึงพอใจตอ่การเรียน
ด้วยแอปพลิเคชนั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบที ผลการวิจยัพบวา่ ประสทิธิภาพของแอปพลเิคชนั เร่ือง ทกัษะ
การใช้ชีวิตประจ าวนั รายวิชา ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองและสขุอนามัย เท่ากบั 83.46/82.17 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 นกัเรียนท่ีเรียนด้วย แอปพลิเคชัน เร่ือง ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั  มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 นักเรียนมีความพึง
พอใจตอ่การเรียนด้วยแอปพลเิคชนั เร่ือง ทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบัมาก 

2.6.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
จิเดรทิ และเดอแบลค (Guidetti และ S Derback, 2001) ได้ศึกษาการอธิบาย 

โปรแกรมในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองด้วยการใช้กิจกรรมบ าบัด: กรณีศึกษาเด็กสมอง
พิการจาก ประเทศเคนยา จ านวน 5 คน (Description of Self-Care Training in Occupational 
Therapy: Case Studies of Five Kenyan Children with Cerebral Palsy) ผลการศึกษาพบว่า 
เด็กสมองพิการจ านวน 4 ใน 5 คนนัน้ มีทักษะในการแต่งกายท่ีดีขึน้ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ได้แก่ บริบท ปัจจัย ความแตกต่างทางวฒันธรรม ภูมิหลงั และเศรษฐานะของกลุม่ตวัอย่างเป็น
ปัจจยัท่ีนกักิจกรรมบ าบดั หรือครูผู้สอนควรค านงึถึง และศกึษาบริบทตา่งๆ ก่อน เพื่อการออกแบบ
โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพบริบทท่ีแท้จริงของกลุม่ตวัอยา่ง 

ชิ เช โร และเฟรด (Cicero และ Pfadt, 2002) ได้ศึกษาประสิท ธิภาพของ 
กระบวนการฝึกขับถ่ายโดยใช้การเสริมแรงเป็นฐานสาหรับเด็กออทิสติก ( Investigationofa 
Reinforcement-Based Toilet Training Procedure for Children with Autism) โดยโปรแกรมท่ี
ใช้ฝึก การขับถ่าย ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยการผสมผสานวิธีการฝึกการขับถ่ายด้วยวิธีกา รต่างๆ 
ประกอบด้วยการเสริมแรงทางบวก ,การชีแ้นะ, การก าหนดตารางเวลา และการกระตุ้ นแบบ
ลว่งหน้า ผลการศึกษา พบว่าเด็กออทิสติก ทัง้ 3 คนนัน้ สามารถควบคมุ การขบัถ่ายของตนเองได้ 
และสามารถบอกความต้องการของตนเองในการเข้าห้องน า้ได้หลงัจากฝึกด้วยโปรแกรม เป็นเวลา 
7-11 วนั และได้มีการติดตามผลตอ่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือควร
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มีการน าโปรแกรมนีไ้ปฝึกตอ่เน่ืองในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นบริบทของเด็กนอกจากท่ีโรงเรียน เช่น ท่ี
บ้าน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง นัน้มีความ
จ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ไม่วา่จะเป็น การแตง่กาย การ
เข้าห้องน า้ การขับถ่าย หรือการรับประทานอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งการเลือกใช้วิธีการสอนท่ี
เหมาะสม และรวมไปถึงการใช้เทคนิคการเสริมแรง ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึน้ และมีการ
รับรู้และจดจ าเหตุการณ์ หรือกิจกรรมนัน้ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลางมีการพฒันา และสามารถช่วยเหลอืตนเองตามศกัยภาพของตนเองได้ 

3. เอกสารและงานวจิัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ค าว่า การมีส่วนร่วม นัน้ มีหลายค าท่ีมีความหมายในลกัษณะไปในทางเดียวกัน 
ได้แก่ การมีสว่นร่วม (Participation) การร่วมมือ (Collaboration) การมีสว่นร่วม (Involvement) 
หรือความผูกพันธ์ (Commitment) หรือการเป็นหุ้นสว่นกัน (Partnership) ซึ่งนักการศึกษา หรือ
ผู้ให้ค านิยามศพัท์ท่ีใช้ค าเหลา่นีน้ัน้ อาจมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงระดบั (Degree) ของการมีสว่น
ร่วม การให้ความหมายของ การมีสว่นร่วมต่างๆ เหลา่นี ้เป็นกระบวนการท างานร่วมกันโดยเกิด
จากการร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินงาน หรือปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมท่ีจะแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ลลุว่ง การร่วมมือกัน เพื่อความส าเร็จ และการร่วมกันช่ืนชม ยินดี ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จในงานนัน้ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน, 2544, น. 25) 

การให้ความหมายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental Involvement) ภายใต้
บริบท และการเปลี่ยนแปลงในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง 
จากเดิมท่ีเป็น อาสาสมคัรเข้ามาร่วมท ากิจกรรม หรือผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
ตามค าบอกของครูผู้สอน เท่านัน้ ในปัจจุบนันกัการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบ และร่วมมือกัน
ระหว่างท่ีบ้าน และท่ีโรงเรียน มีการสร้างรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างครูและผู้ ปกครอง ให้
ความส าคัญของการท างานร่วมกัน มีกระบวนการท างานร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ
ระหวา่งผู้ปกครองและครูในการจดัการศกึษาหรือจดัการเรียนการสอน (Fiore, 2001) 

3.2 ความหมายของผู้ปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหง่ชาติ, 2549) ให้ความหมายของค าวา่ผู้ปกครอง ไว้วา่ บิดามารดา ผู้อนบุาล ผู้ รับบุตร
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บุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง
พ่อเลีย้งแม่เลีย้ง ผู้ปกครอง สวสัดิภาพนายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กไว้ใน ความอุปการะ
เลีย้งดหูรือซึง่เด็กอาศยัอยูด้่วย  

Mojdeh Bayat (Bayat, 2012) ได้ให้ความหมายของผู้ ปกครองไว้ว่า อาจเป็น
ครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ครอบครัวท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ในบริเวณโรงงานนิวเคลียร์ และ
ครอบครัวท่ีมีผู้ปกครองเด่ียว พ่อเลีย้งเด่ียว แม่เลีย้งเด่ียว หรือพี่เลีย้งเด่ียว ครอบครัวต่างเชือ้ชาติ 
ครอบครัวของชนกลุ่มน้อย ผู้ปกครองท่ีท างานด้วยกันทัง้คู่ ครอบครัวท่ีพ่อแม่หย่าร้างกัน หรือ
ครอบครัวท่ีมีสองครอบครัว รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีเป็นเพศท่ีสาม เกย์หรือเลสเบีย้น พ่อแม่ท่ี
ไม่ได้แตง่งานกนั หรืออาจเป็นเครือญาติกนั 

ยุวดี วิ ริยางกูร (ยุวดี  วิริยางกูร, 2561) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ครอบครัวและ
ผู้ปกครอง เป็นบุคคลส าคัญในการจัดการพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการระยะสัน้ หรือระยะ
ยาว เพราะบุคคลในครอบครัวจะอยูก่บับุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมมากกวา่ครูและบุคลากรวิชาชีพ 

สรุปได้วา่ ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือผู้ดแูล ซึง่ให้ความอุปการะเลีย้งดเูด็ก 
ให้ท่ีพกัพิง อบรมเลีย้งดูและพฒันาเด็ก และดแูลให้ความรัก เพื่อให้สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ 

3.3 แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 
3.3.1 ความส าคญัของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการพฒันาผู้ เรียน 

Handerson และ Barla (Henderson และ u.a, 1994)ได้สังเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยเก่ียวกับการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชนจ านวน 66 ชิน้พบว่ามีประเด็นส าคญั 6 
ประเด็นปรากฏดงันี ้

1) ครอบครัวมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของนักเรียนตัง้แต่วยัเด็ก
เล็กจนถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ดงันัน้ ถ้านโยบายและโปรแกรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อพฒันา
คณุภาพผู้ เรียนก าหนดให้ครอบครัวต้องมีสว่นร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ก็จะท าให้นโยบายและ
โปรแกรมนัน้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2) การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนสามารถช่วยให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและสามารถเรียนจนจบชัน้สงูสดุของโรงเรียนได้  

3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
พฒันาขึน้ทกุด้านไม่เพียงแตล่กูของตนเทา่นัน้  
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4) ผู้ปกครองท่ีสวมบทบาททัง้ 4 บทบาท คือ เป็นครู เป็นผู้สนับสนุน เป็นผู้
พิทกัษ์สทิธิ และเป็นผู้ตดัสนิใจสามารถช่วยพฒันาการเรียนรู้ของลกูได้อยา่งดี 

5) การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของลูกมี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกและการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมควรใช้กิจกรรมอยา่งหลากหลาย 

6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มขึน้สูงสุดเม่ือครอบครัว 
โรงเรียน และองค์กรตา่งๆ ในชุมชนร่วมมือกนัในการพฒันาผู้ เรียน 

จากท่ีกลา่วมาแล้วจึงเห็นได้ว่า ความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ปกครอง โรงเรียน และ
ชุมชน ไม่เพียงแตจ่ะช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนเทา่นัน้แตย่งัสง่ผลถึงความก้าวหน้า
ในการด าเนินชีวิตในอนาคตของเด็กอีกด้วย 

3.3.2 พืน้ฐานความคิดเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
3.3.2.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological Systems Theory) 

Bronfenbrenner (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551) ได้พัฒนา
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเพื่อใช้อธิบายความสมัพันธ์และปฏิสมัพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ใน
ระบบนิเวศวิทยาของตวัเด็กท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็ก โดย Bronfenbrenner มีแนวคิดว่า
เด็กอยูใ่นศนูย์กลางของระบบนิเวศวิทยา ท่ีมีระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ก่อตวัเป็น
สภาพแวดล้อมของเด็กซึง่สภาพแวดล้อมในท่ีนีแ้บง่ออกเป็น 5 ขัน้ ได้แก่  

1) ระบบเลก็ (Microsystem)  
2) ระบบระหวา่งกลาง (Mesosystem)  
3) ระบบภายนอก (Exosystem)  
4) ระบบใหญ่ (Macrosystem)  
5) ระบบล าดบัเวลา (Chronosystem)  

แตล่ะชัน้มีความซบัซ้อนและมีอิทธิพลตอ่พฒันาการของเด็กแตกตา่งกนั การ
เปลี่ยนแปลงหรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมของชัน้นัน้ๆ จะสง่ผลกระทบต่อชัน้
อ่ืนๆ ด้วยด้วยเหตุนีก้ารศึกษาพฒันาการของเด็กจึงไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาสภาพทางชีววิทยาในตัว
เด็กเทา่นัน้แตต้่องศึกษาสภาพแวดล้อมทางท่ีอยูใ่กล้และไกลตวัเด็ก ซึ่งสภาพแวดล้อมในชัน้ต่างๆ 
สรุปได้ดงันี ้

ชัน้ท่ี 1 ระบบเล็ก (Microsystem) เป็นชัน้ของระบบนิเวศวิทยาท่ีใกล้ตัว
เด็กมากท่ีสุด ชัน้นีป้ระกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ ท่ีติดต่อเช่ือมโยงกับเด็กโดยตรง เช่น ครอบครัว 
โรงเรียน ห้องสมุด ย่านอยู่อาศยั โรงพยาบาล วดั และศูนย์ดูแลเด็กเลก็ เป็นต้น โครงสร้างเหลา่นี ้
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จัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรง ( Immediate Surrouding) ใน
ขณะเดียวกันก็ ได้รับผลกระทบจากตวัเด็กด้วย ตวัอย่างเช่น ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อความเช่ือและ
พฤติกรรมของเด็ก ในทางกลับกัน เด็กก็มีอิทธิพลต่อความเช่ือและพฤติกรรมของผู้ ปกครอง 
Bronfenbrenner เรียกความสัมพันธ์ในท านองนีว้่า เป็นอิทธิพลสองทิศทาง (Bi-Directional 
Influences) และในชัน้ Microsystem นี  ้อิทธิพล สองทิศทางมีความเข้มแข็งมากท่ีสุดและมี
อิทธิพลตอ่พฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญาของเด็กมากท่ีสดุ 

ชั น้ ท่ี  2 ระบ บ ระห ว่า งกลา ง  (Mesosystem) เป็ น ชั น้ ท่ี แสด งถึ ง
ความสมัพนัธ์และการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นชัน้ Microsystem ตวัอยา่งเช่น 
การติดต่อสื่อสารระหว่างบ้าน (พ่อแม่) และโรงเรียน (ครู) หรือการติดต่อสมัพนัธ์กันระหว่างย่าน
อยู่อาศยัของเด็กกับวดัในย่านนัน้ ความสมัพนัธ์และการปฏิสมัพันธ์เหลา่นีย้่อมสง่ผลกระทบต่อ
ความเช่ือและพฤติกรรมของเด็กด้วยเช่นกนั 

ขัน้ ท่ี  3 ระบบภายนอก (Exosystem) เป็นชัน้ของสภาพแวดล้อมท่ี
ประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ ท่ีขยายออกจากโครงสร้างท่ีอยู่ในชัน้  Microsystem เช่น สถานท่ี
ท างานของสมาชิกในครอบครัว ห้องสมุด องค์กร หน่วยงานราชการ ศูนย์ให้บริการด้านสวสัดิการ
และสขุภาพชุมชน และสือ่มวลชนแขนงต่างๆ เป็นต้น โครงสร้างเหลา่นีไ้ม่สมัพนัธ์โดยตรงกับเด็ก 
แต่จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กผ่านการปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างท่ีอยู่ในชัน้ Microsystem 
ตวัอย่างเช่น ถ้าสถานท่ีท างานของพ่อแม่ก าหนดเวลาการท างานท่ียืดหยุน่ก็จะท าให้พ่อแม่มีเวลา
ร่วมประชุมกับทางโรงเรียนได้ และมีโอกาสดูแลการเรียนของลูกได้ แต่ถ้าสถานท่ีท างานมี
กฎระเบียบท่ีไม่ยืดหยุ่นและเรียกร้องมาก ก็จะท าให้พ่อแม่มีความกดดันจะสง่ผลกระทบต่อชีวิต
ครอบครัวได้ หรือการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อพฒันาศูนย์เด็กเล็กหรือห้องสมุด
ชุมชนให้ใช้ประโยชน์ได้แท้จริง ก็จะช่วยพฒันาเด็กได้ ตวัอย่างเหลา่นีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ โครงสร้าง
ต่างๆ ในชัน้ Exosystem ได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในชัน้ Microsystem เพื่อให้ส่งผลต่อการ
พฒันาเด็กให้เต็มศกัยภาพ 

ชัน้ ท่ี 4 ระบบใหญ่ (Macrosystem) เป็นชัน้ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าอยู่
ภายนอกสดุของระบบนิเวศวิทยาและเป็นชัน้ท่ีประกอบด้วยโครงสร้างท่ีเป็นค่านิยมทางวฒันธรรม 
(Cultural Values) ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย อิทธิพลของโครงสร้างเหล่านีส้ามารถ
สง่ผา่นไปยงัโครงสร้างตา่งๆ ซึง่อยูใ่นแตล่ะชัน้ได้ซึง่ในท่ีสดุก็จะสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการของเด็ก 
ตวัอยา่งเช่น ถ้าสงัคมมีความเช่ือวา่การเลีย้งดลูกูเป็นความรับผิดชอบของพอ่แม่เท่านัน้สงัคมนัน้ๆ 
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ก็ไม่จ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรหรือพัฒนาเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผล
กระทบตอ่พฒันาการของลกู 

ชัน้ท่ี 5 ระบบล าดบัเวลา (Chronosystem) เป็นชัน้ท่ีอาจกลา่วได้ว่าเป็น
ระบบมิติของกาลเวลา หรือเงื่อนไขความเป็นมาของสภาพสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงในตวั
บุคคลและสิ่งแวดล้อม ตวัอย่างเช่น เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมแตกต่างกนัไปตาม
วยัของเด็ก เม่ือเด็กมีวุฒิภาวะมากขึน้ก็จะสามารถควบคมุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีจะมี
อิทธิพลต่อตนเองได้มากขึน้ หรือประเทศท่ีอยู่ในภาวะสงครามยอ่มสง่ผลกระทบต่อสงัคมและต่อ
พฒันาการของเด็กเช่นกนั 

จากแนวคิดดังกลา่ว จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
เด็กโดยตรง แต่ทัง้นีส้ภาพแวดล้อมของเด็กก็มีอิทธิพลต่อเด็กด้วย ดังนัน้ องค์กรทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน หรือสถาบันทางสงัคมต่างๆ ต้องเข้ามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนผู้ ปกครองให้
สามารถสร้างสขุภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสงัคมซึ่งหมายถึง ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ปกครองในระบบ  
Microsystem และเด็กเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ืองจะท าให้เด็กมีประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะน าไป
แก้ปัญหาหรือเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อันจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ มี
พฤติกรรมหลกีหนีหรือตอ่ต้านสงัคมและไม่สามารถน าตนเองได้ถกูทาง 

3.3.2.2 ทฤษฎีอิทธิพลขององค์ประกอบร่วม (Theroy of Overlapping Spheres 
of Influence)  

ในช่วงปี ค.ศ.1980 Joyce L. Epstein และคณะจากมหาวิทยาลัย John 
Hopkins ได้พฒันาทฤษฎี เรียกวา่ Theroy of Overlapping Spheres of Influence โดยมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ Bronfenbrenner ซึ่งกลา่วถึงอิทธิพลร่วมกันของบริบทส าคญั 
3 บริบท คือ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน บริบทเหลา่นีอ้าจถูกผลกัให้ออกจากกันหรือถูกดึงให้
เข้าหากัน บริบทเหลา่นีอ้าจถูกผลกัให้ออกจากกันหรือถูกดึงให้เข้าหากันด้วยแรงต่างๆ ซึ่งในท่ีนี ้
หมายถึง ปรัชญา ความเช่ือ ภมิูหลงั และแนวปฏิบติัของครูครอบครัวนกัเรียนและคนอ่ืนๆ ในสงัคม
อันส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมากหรือน้อยในกิจกรรมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน โดย
ปฏิสมัพันธ์ (Interaction) ของบริบททัง้ 3 บริบทดงักลา่วจะเกิดขึน้ภายในเขตพืน้ท่ีท่ีทับซ้อนกัน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551) 

Epstein และคณะได้ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีนีท่ี้กลา่วถึงพืน้ท่ีท่ีมีการซบัซ้อน
ในการศึกษาหาแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เพื่อช่วยให้นักเรียน
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ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมจ านวน 6 รูปแบบ ในแต่ละ
รูปแบบ Epstein และคณะได้ให้แนวทางการพฒันากิจกรรมหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม
ของพ่อแม่ครอบครัวและชุมชนซึ่งโรงเรียนสามารถน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้
อย่างมากมายดงันัน้ความรับผิดชอบร่วมกันของทัง้สามองค์ประกอบดังกลา่วจะมากหรือน้อย
ขึน้อยู่กับจ านวนรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีก าลังด าเนินการและขึน้อยู่กับรูปแบบเหล่านัน้ได้มี
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ครู พอ่แม่ ผู้ปกครอง นกัเรียน และชุมชนได้ปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัอยา่ง
หลากหลายหรือไม่เพียงใด 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบทัง้ 6 แบบ ของ Epstein ช่วยให้แนวทางการท างาน
ร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนอีกทัง้ยังช่วยโน้มน้าวบุคคลเหล่านีใ้ห้มีส่วนร่วมใน
การศกึษาของเด็กทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนมากขึน้ รูปแบบทัง้ 6 แบบโดยยอ่มีดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 ทักษะการเลีย้งดูลูก (Parenting) โรงเรียนช่วยครอบครัวให้มี
ความรู้และทักษะการดูแลลูก ช่วยเหลือและสนับสนุนลูก เข้าใจพัฒนาการของลูกวัยเยาว์และ
วยัรุ่น พร้อมทัง้จัดสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของลกูในแต่ละช่วงอายุและแต่
ละระดบัชัน้ 

รูปแบบท่ี 2 การสื่อสาร (Communicating) โรงเรียนจัดให้มีการสื่อสารกับ
ครอบครัวเก่ียวกับหลกัสตูรการเรียนการสอน และความก้าวหน้าของนกัเรียน โดยเน้นการสือ่สาร
แบบสองทาง คือ จากโรงเรียนสูบ้่านและจากบ้านสูโ่รงเรียน 

รูปแบบท่ี 3 การอาสาสมัคร (Volunteering) โรงเรียนโน้มน้าวให้ครอบครัว
เป็นอาสาสมัครท่ีโรงเรียนโดยปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้ ท่ีจะมาอาสาสมัคร การอบรม การจัด
ตารางเวลาให้เหมาะสม พร้อมทัง้เชิญชวนให้ร่วมประชุมเพื่อร่วมพฒันาลกู 

รูปแบบ ท่ี  4 การเรียน รู้ ท่ี บ้ าน (Learning at Home) โรงเรียนโน้ม น้าว
ครอบครัวให้ช่วยเหลือการเรียนของลกูท่ีบ้าน รวมทัง้กิจกรรมด้านวิชาการอ่ืนๆ และ การตดัสนิใจ
ตา่งๆ  

รูปแบบท่ี 5 การตดัสนิใจ (Decision Making) โรงเรียนเชิญชวนครอบครัวให้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ร่วมการบริหารการจัดการ ร่วมกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ของเด็ก ผ่านสมาคมผู้ ปกครอง คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษา และองค์กรเก่ียวกับ
ผู้ปกครอง 

รูปแบบท่ี 6 การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Collaborating with Community) 
โรงเรียนร่วมกับครอบครัวประสานกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เช่น บริษัทห้างร้านต่างๆ 
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หน่วยงานภาครัฐ วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน การท าหน้าท่ีของครอบครัวและการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบมีประโยชน์คือ ช่วยก าหนดกิจกรรมท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและช่วยให้เกิดผลต่อนกัเรียน ผู้ปกครอง และครู ท่ีแตกต่างกัน รวมทัง้ท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจและการมีพันธะสัญญาต่อกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
นอกจากนีน้ักวิจัยสามารถใช้รูปแบบดังกล่าวก าหนดวิธีการวัดท่ีผลของการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อน าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางการปรับปรุงโปรแกรม
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2551) 

3.3.2.3 อิทธิพลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
จากการศึกษาของ Epstein (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551) 

ในช่วงแรกๆ แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนท่ีสนับสนุนการมีสว่นร่วมของครอบครัว ได้สง่ผลเชิงบวกต่อ
ครอบครัว ครู และนกัเรียนอยา่งหลากหลายดงันี ้

1) แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว จากการวิจัยพบว่า ถ้าโรงเรียนให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับแนวการปฏิบัติเพื่อโน้ม
น้าวให้ครอบครัวมีสว่นร่วมในการเรียนของลูก ผู้ปกครองก็มีแนวโน้มปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินัน้ 
แม้แตผู่้ปกครองท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของโรงเรียนได้ ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีสว่นร่วมกับ
การเรียนของลกูด้วยวิธีการของตนเอง 

2) ครูท่ีโน้มน้าวผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมได้ประเมินบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้ปกครองคอ่นข้างเชิงบวก และต าหนิผู้ปกครองน้อยลง ข้อค้นพบนีแ้สดงให้เห็นว่า ครูท่ีชักชวนให้
ครอบครัวมีสว่นร่วมในการเรียนของลกูอยู่เสมอมีแนวโน้มประเมินผู้ปกครองในทุกสถานภาพว่า 
ให้ความช่วยเหลือติดตามการเรียนของลูกพอพอๆ กันในทางตรงกันข้าม ครูท่ีไม่ค่อยได้ชักชวน
ผู้ปกครองให้มีสว่นร่วมในการเรียน จะอคติและกลา่วหาผู้ปกครองท่ีต้องเลีย้งลูกโดยล าพงั หรือ
กลา่วหาว่าผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาน้อยไม่สามารถช่วยเหลือและติดตามการเรียนของลกูได้เท่า
ผู้ปกครองอ่ืนๆ 

3) ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในด้านวิชาการกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบติัให้ครูในแต่
ละรายวิชาร่วมมือกับครอบครัวในการพัฒนาการเรียนของผู้ เรียนท่ีบ้าน มีแนวโน้มว่าครอบครัว
สามารถช่วยลกูให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชานัน้ๆ ดีขึน้ นอกจากนีพ้บว่า นกัเรียนสว่น
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ใหญ่สามารถปรับปรุงคะแนนการอ่านดีขึน้ภายในรอบหนึ่งปีการศึกษา ถ้าผู้ปกครองมีสว่นร่วมใน
การอ่านของลกู อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบวา่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในวิชาใดวิชาหนึ่งจะช่วยท า
ให้ลกูสามารถเช่ือมโยงความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อยา่งตอ่เน่ือง 

3.3.2.4 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
งานวิจยัท่ีผา่นมาชีใ้ห้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองใน

การเรียนของลกูนัน้มีหลายปัจจัย อาทิ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว ทศันคติ
และความเช่ือของพ่อแม่ผู้ปกครอง การสือ่สาร และปัจจยัเชิงสงัคม โดยองค์ประกอบเหลา่นีส้ง่ผล
เชิงบวกให้ผู้ปกครองมีเวลา ทุ่มเทพลงักาย พลงัใจ และทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือลูกเก่ียวกับการ
เรียนทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551) 

1) สถานภาพทางเศรษฐกิจ นกัวิจัยและนกัการศึกษาคิดว่า สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ปกครองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก 
และในขณะเดียวกนัก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองด้วย 

2) ทศันคติและความเช่ือ ทศันคติและความเช่ือของผู้ปกครองเป็นปัจจัย
ท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ท่ีมีงานวิจยัหลายเร่ืองสนบัสนนุวา่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองกับ
ทางโรงเรียนอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น Hansen and Ginsberg (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 
2551) กลา่ววา่ คณุค่าทัง้หลายท่ีมีอยู่ในตวัผู้ปกครองไม่วา่จะเป็นความซื่อสตัย์ ความมีจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และการยึดมั่นในหลกัการค าสอนของศาสนา มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนเป็น 2 เทา่ของภมิูหลงัของครอบครัวทัง้ด้านเศรษฐกิจและการศกึษา 

3) การใช้ภาษาและการสื่อสาร การใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นปัจจัยท่ี
ส าคญัท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมกบัโรงเรียนมากหรือน้อยเน่ืองจากการสือ่สารเป็นเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อนถ้าใช้ไม่เหมาะสมก็อาจท าให้เกิดอคติทางผู้ปกครองและโรงเรียน 

3.4 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
พอ่แม่ ผู้ปกครองเป็นบุคคลท่ีส าคญั ในการช่วยเตรียมความพร้อม เพื่อให้พร้อมท่ีจะ

เข้าเรียนเม่ือถึงวยัเรียน พอ่แม่ ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถกูต้องเก่ียวกบัการ
เตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ เพื่อให้ความช่วยเหลอืแก่บุตรของตนให้มีพฒันาการเป็นไปอย่าง
สอดคล้องทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน (กลุม่แผนงานและงบประมาณ ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ , 2551, น. 73) ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กมีความหลากหลาย โดยมีนัก
การศึกษาได้กลา่วถึงบทบาทของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ไว้
แตกตา่งกนั ดงันี ้
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เฟอร์เรล (Ferrel, 2012 ) ท าการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการวิจัยเก่ียวกับ
ครอบครัว ของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด (Harvard Family Research Project) ได้สรุปประเด็นจาก
การศกึษางานวิจยั ไว้อยา่งน่าสนใจวา่ ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีบทบาทส าคญั 
และมีอิทธิพล อย่างมากในการมีส่วนร่วม ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีความชัดเจน และมีบทบาทหลากหลาย สรุปบทบาทของ
การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง และครอบครัวส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษออกเป็น 3 ด้านหลกั 
ได้แก่ 

1) ครอบครัวเป็นผู้สนบัสนนุ (Families as Advocates) ผู้ปกครองและครอบครัว
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นผู้ สนับสนุนและมีบทบาทส าคัญ ในการมีส่วนร่วม 
ยกตัวอย่างการท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program :IEP )หรือแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Services Plan : IFSP) ถือเป็นบทบาทท่ีส าคญั การท างานร่วมกนัระหว่างครอบครัวและผู้
ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้แผนการให้บริการท่ีมีความเหมาะสมกับครอบครัว ตอบสนองความ
ต้องการและความจ าเป็นของครอบครัวอยา่งแท้จริง นอกจากนีย้งัท าให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ
ในตนเอง และตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองในการให้การศกึษากบับุตร ท าให้ผู้ปกครองสามารถ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ส่งผลให้การท างานร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและผู้ เช่ียวชาญเกิด
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2) บทบาทของครอ งค รัว ในการป ระ เมิ นและการฝึก  (Family Rolesin 
Assessment and Intervention) ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีบทบาทส าคัญใน 
การประเมินและการฝึกในโปรแกรมต่าง ๆ เน่ืองจากในกระบวนการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP )หรือแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Services Plan : IFSP) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จะต้องมีการ
ประเมิน ซึ่งหากผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการประเมินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับตวั
เด็ก ท าให้การประเมินนัน้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้นอกจากนี ้การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการฟืน้ฟู 
พฒันาการเด็กในด้านตา่งๆ นัน้ปกครองสามารถสงัเกตการณ์การฝึกหรือเรียนรู้วิธีการฝึกจากนกั
วิชาชีพและน าโปรแกรมไปฝึกต่อท่ีบ้านอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ท าให้ผลของการฝึกก้าวหน้า หรือ
การมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา การมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างครูการศึกษาพิเศษหรือครูประจ า
ชัน้กบัผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ท าให้ผู้ปกครองทราบถึงพฒันาการทางด้านการเรียนรู้
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ของเด็ก หรือได้รับค าแนะน าตา่งๆ ท่ีเก่ียวกับการสอน ท่ีท าให้ผู้ปกครองช่วยเหลือหรือสง่เสริมการ
เรียนรู้ของเด็กได้ทนัทว่งที และเกิดประโยชน์สงูสดุกบัตวัเด็ก 

3) ครอบครัวเป็นผู้ มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็ก (Families as Partners in 
Student Learning) เน่ืองจากเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องการเวลาท่ีใช้ในการทบทวนบทเรียน 
หรือ การฝึกปฏิบติัมากกว่าเด็กปกติ ดงันัน้ ครอบครัวเป็นผู้ มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของเด็กกลุม่นีอ้ยา่งมาก การท่ีผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก เน้นการท ากิจกรรมที่บ้าน
และชุมชนท่ีสนบัสนุนทกัษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก และช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จ เช่น การน า
ทักษะต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน หรือจากโรงพยาบาล กลบัมาฝึกต่อเน่ืองท่ีบ้านอย่าง
สม ่าเสมอ ทาให้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีขึน้ หรือการท ากิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนท่ีโรงเรียน เช่น การพาเด็กไปห้องสมดุ ไปสวนสตัว์ ไปพิพิธภัณฑ์ เป็นการช่วย
สง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียน ดงันัน้ กิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้ปกครองรับผิดชอบ
จัดให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นการช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ในห้องเรียนและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านตา่งๆ ของเด็ก 

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นช่วยเหลอืลกูท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานัน้ พ่อแม่ผู้  ปกครอง
ควรก าหนดกรอบหรือหลกัการเบือ้งต้นไว้ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ยึดถือเป็นปรัชญาในการ
เลีย้งดไูด้อยา่งสอดคล้องต้องกัน (กลุม่แผนงานและงบประมาณ ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ
, 2551, น. 52-53) ดงันี ้

1) เลีย้งดูเขาอยากปกติทั่วไป เด็กควรได้รับการสนบัสนุนและช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตทัง้ในบ้าน และในสงัคม โดยยดึหลกัพึ่งตนเองให้มากท่ีสดุ เท่าท่ีจะเป็นไปได้ การด าเนิน
ชีวิตตา่งๆ ควรปฏิบติัอยา่งปกติทัว่ไป เลีย้งดูเด็กพิการเหมือนเด็กทัว่ไป ฝึกฝนให้รู้จกัสิง่ท่ีควรและ
ไม่ควรกระท า  

2) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพราะ
ผู้ปกครองจะต้องช่วยเหลือเด็กโดยการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้แก่เด็ก สง่เสริมให้เด็ก
ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สงูสดุในการพฒันาศกัยภาพ 
ควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอยา่งเต็มท่ีทัง้ในบ้านและท่ีโรงเรียน  

3) การยอมรับของครอบครัว ต้องท าให้เด็กรู้สกึวา่เด็กเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัว 
มีความรับผิดชอบท่ีเสมอภาคกลางในหมู่พี่น้อง และให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของครอบครัว รับฟังและตอบสนองความต้องการท่ีเหมาะสมของเด็ก ปฏิบติัต่อเด็กอย่าง
เทา่เทียมกนั ให้สทิธิสว่นบุคคลแก่เด็ก  



  60 

4) เช่ือมั่นในความสามารถของเด็ก เช่ือมั่นว่าเด็กมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ 
ซึ่งจะท าให้ครอบครัวพยายามสร้างเสริม เสาะแสวงหาโอกาสต่างๆ มาให้กับเด็ก ทัง้ด้านการ
บ าบดัรักษา การฟืน้ฟูสมรรถภาพ การศกึษา การสงัคม และการอาชีพ โดยพอ่แม่สามารถจะขอรับ
บริการจากบุคคลตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา แพทย์ โรงเรียน เป็นต้น  

5) ตระหนกัถึงความมีสิทธิ แม้เด็กจะมีความบกพร่อง แตก็่มีสทิธิ ทัง้ทาง นิตินยั
และพฤตินยั สิทธิทางนิตินยัเป็นสิทธิทางกฎหมาย ท่ีผู้ ท่ีมีความบกพร่องพึงมีพึงได้ ทัง้ตามหลกั
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนในฐานะพลเมืองของประเทศ สทิธิตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งบญัญัติรับรองสิทธิทัง้ด้านการศึกษา การรักษา การฟื้นฟู การพัฒนา 
สว่นสิทธิโดยพฤตินยั เป็นสิทธิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เช่น สิทธิแห่งความเป็นเด็ก เด็กพึ่งได้รับอิสระ 
พงึได้รับความรัก การดแูล การเอาใจใสจ่ากครอบครัว เพื่อนฝงู สงัคม และศีลธรรม 

3.5 การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองจ านวนมากท่ีให้ลกูได้เรียนร่วมกับเด็กปกติแต่เกรงว่าเด็กจะไม่ได้เรียนรู้

เทา่ท่ีควรหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทนัสว่นครูทัว่ไปจ านวนไม่น้อยท่ีเห็นผู้ปกครองเหมือนเป็นไม้เบื่อไม้
เมาไม่อยากพบซากเด็กมีปัญหาท่ีโรงเรียนผู้ปกครองต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ปัญหานัน้เช่นเม่ือเด็ก
ท าผิดครูมกัเรียกพอ่แม่มาพบและให้พอ่แม่จดัการแก้ปัญหาท่ีบ้านสว่นผู้ปกครองมกัคิดว่าครูไม่รับ
ฟังสิง่ท่ีเขาได้อธิบายไปครูไม่เห็นความส าคญัของผู้ปกครองซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะท าให้ผู้ปกครองถอนตวั
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหานัน้ (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553a, น. 186-187) 

อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า การท่ีผู้ปกครองไม่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนนัน้ 
อาจมีสาเหต ุดงันี ้ 

1) ผู้ปกครองของเด็กเหลา่นีอ้าจเคยเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในโรงเรียน จึงรู้สกึขยาด
กบัโรงเรียน  

2) ผู้ปกครองมกัคิดวา่ ครูจะติดตอ่กบัเขาเม่ือลกูของเขามีปัญหาเทา่นัน้  
3) ผู้ปกครองบางคนกลวัการไปโรงเรียน กลวัการไปพบครู เพราะไม่อยากได้ยิน

ค าวา่ ลกูคณุมนัโง ่ลกูคณุเป็นตวัปัญหา หรือ ครูอยากให้คณุหาโรงเรียนใหม่ให้ลกูเพราะโรงเรียนนี ้
อาจไม่เหมาะกบัลกูของคณุ เป็นต้น ค าพดูเหลา่นีท้ าให้ผู้ปกครองรู้สกึวา่ตนเลีย้งลกูได้ไม่ดี  

4) ผู้ปกครองหลายคนกลวัครูเม่ือพบหน้าครูเขาจะขาดความมัน่ใจ 
ดงันัน้ แม้ผู้ปกครองจะไม่ต้องการร่วมจดัการเรียนการสอนกบัครูและโรงเรียน ครูต้อง

หาวิธีท่ีจะเข้าถึงผู้ปกครองเหลา่นี ้และท าให้เขาเข้ามามีสว่นร่วมให้ได้ด้วยวิธีการท่ีทางโรงเรียนมัก
ใช้กบัผู้ปกครองมี 3 วิธี ดงันี ้ 
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1) จัดอบรมสิ่งท่ีปกครองสนใจหรืออยากรู้ วิธีการนีเ้น้นเร่ืองการให้ความรู้และ
การฝึกอบรมแก่ผู้ปกครอง โดยเน้นบทบาทของครูในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญและผู้ ให้การ
ปรึกษา  

2) ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยท างานในชัน้เรียนในฐานะอาสาสมัครโดยเน้นเร่ือง
การให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในโรงเรียนให้มากขึน้  

3) สื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ วิธีนีเ้น้นเร่ืองการสื่อสารด้วยความจริงใจและ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทกัษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และครูต้องเคารพสทิธิของผู้ปกครองในการจัดการศกึษาส าหรับลกูของเขาว่า ผู้ปกครองกบัครูอยู่
ในฐานะเทา่เทียมกนั 

ดงันัน้ การจัดการพฤติกรรมจึงควรเปิดโอกาสให้ครอบครัวและผู้ปกครองมีสว่นร่วม
ในการจัดการพฤติกรรม หรือเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา (ยุวดี  วิริยางกรู, 2561, น. 197-
198) ดงันี ้

1) การวางแผน ครอบครัวและผู้ปกครองควรมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัการ
พฤติกรรม ดงัท่ีกลา่วแล้วว่าครอบครัวและผู้ปกครองเป็นคนท่ีรู้จักบุคคลนัน้ดีท่ีสดุและจะต้องอยู่
กบับุคคลนัน้ไปตลอดชีวิต ครอบครัวและผู้ปกครองจึงควรมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ
ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีครูจะท ากับบุคคลนัน้ด้วยการท่ีครอบครัวและผู้ปกครองทราบ และร่วมวางแผน มี
ข้อดีหลายประการ เช่น ครูจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับบุคคลนัน้ การตัง้เป้าหมาย
ร่วมกันท าให้ผู้ ปกครองมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ความร่วมมือมากขึน้  ครอบครัวและผู้ ปกครองมี
ความเครียดน้อยลง เพราะทราบว่าจะต้องจัดการพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของบุคคลนัน้อย่างไร 
อีกทัง้ครูยงัลดความเสีย่งท่ีจะถกูฟอ้งร้องในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เห็นด้วย 

2) การน าแผนไปใช้ ครอบครัวและผู้ปกครองควรน าแผนการจดัการพฤติกรรมไป
ใช้ควบคูก่ับครูท่ีโรงเรียน เพื่อให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีต้องการเร็วท่ีสดุ หากครอบครัว
และผู้ปกครองน าวิธีการจัดการพฤติกรรมไปใช้ท่ีบ้านด้วยพฤติกรรมนัน้ย่อมเกิดได้เร็วขึน้และมี
โอกาสคงอยู่อย่างถาวรมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรให้ความรู้และดึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

3) การเก็บข้อมูล เม่ือครอบครัวและผู้ปกครองรายงานสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีบ้านให้ครู
ทราบ ข้อมลูท่ีได้ยอ่มสมบูรณ์มากขึน้ และการจดัการพฤติกรรมนัน้ยอ่มได้ผลดีขึน้ด้วย 

4) การรับทราบและเสนอความคิดเห็น ครอบครัวและผู้ปกครองควรได้รับทราบ
ผลการจัดการพฤติกรรมว่าบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมมีปฏิกิริยาอย่างไร และแผนการจัดการ
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พฤติกรรมนัน้ได้ผลหรือไม่ อยา่งไร ครอบครัวและผู้ปกครองควรได้แสดงความคิดเห็น และครูต้อง
รับฟัง เม่ือมีความเห็นขดัแย้งกนั ขอให้ถือการตดัสนิใจของครอบครัวและผู้ปกครองเป็นหลกั 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคญัในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองคือการ
สื่อสารท่ีเปิดเผยและสม ่าเสมอ ครูต้องท าให้ผู้ปกครองรู้สึกเช่ือใจและสามารถพูดคุยปัญหาของ
บุตรหลานได้ทกุเร่ือง และร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  

3.6 บทบาทของผู้ปกครองต่อการศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
พ่อแม่หรือผู้ ปกครองมีส่วนส าคัญมากต่อการพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาตัง้แต่วยัทารก การท างานร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญมากท่ีสุด 
และการท างานร่วมกบัผู้ปกครองให้ประสบความส าเร็จ ครูจะต้องค านงึถึงปัญหาของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา และผลกระทบต่างๆ จากความพิการของเด็กต่อครอบครัวด้วย เช่น พ่อ 
แม่ พี่น้อง ญาติหรือผู้ดูแลรับผิดชอบของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (สจิุนต์  สว่างศรี, 
2552, น. 65-66)  

สิง่ส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดี และสะดวกในการท างานของครู ร่วมกับ
พอ่ แม่หรือผู้ปกครอง ก็คือการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและการฝึกเด็กท่ีบ้าน การเน้นความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมผู้ปกครองและการช่วยให้เขาเตรียมการช่วยเหลอืเด็กให้ประสบความส าเร็จในชีวิต
ผู้ใหญ่ของเขาเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ ตวัอยา่งเช่น ลกูบกพร่องทางสติปัญญาอาจสร้างความกดดนัแก่
สมาชิกในครอบครัวมากหรือน้อยขึน้อยู่กับผู้ปกครองจัดการเตรียมเด็กอย่างไร ถ้าผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกับครูในการวางแผนการศึกษาของเด็ก ครอบครัวจะมีความกดดันน้อยกว่า
ผู้ปกครองท่ีไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทีมงานการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลต้องเตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการเร่ืองนีด้้วย 

เน่ืองจากผู้ ปกครองท่ีมีลูกเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มักจะได้รับ
ผลกระทบผ่านเข้ามาในครอบครัว โดยท่ีไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน จึงท าให้เกิดความรู้สึก
ทางด้านลบต่อลูก ซึ่งท าให้โรงเรียนได้รับผลกระทบในการท างานร่วมกับผู้ปกครองด้วย ฉะนั น้
โรงเรียนและครู รวมทัง้นกัวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง จะต้องจัดการให้ความรู้และความเข้าใจเร่ืองภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาแก่ผู้ปกครอง การให้การศึกษาจะต้องจดัติดตอ่กนัทกุระดบัชัน้ จนถึงระดบั
ปลายของการศกึษาของเด็กและจะต้องจดัให้เข้มแข็งและได้ผล และสร้างความสมัพนัธ์และความ
เข้าใจให้กบัผู้ปกครองและสมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว  

สมพร หวานเสร็จ (สมพร  หวานเสร็จ, 2545, น. 29-33) กลา่วว่าการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองนัน้ เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในการก าหนดเป้าหมายในแผนการจัดการศึกษา
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เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิง่ส าคญัคือท าให้ผู้ปกครองรู้สกึภูมิใจ
ในตนเอง จุดมุ่งหมายการพฒันาเด็กท่ีก าหนดขึน้ควรเป็นระยะสัน้ท่ีมีโอกาสท าส าเร็จได้ง่าย และ
ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายในแต่ละข้อก่อนด าเนินการ
จดัการเรียนการสอน ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองคือ  

1) ครูมกัไม่มัน่ใจวา่ผู้ปกครองจะฟืน้ฟูสมรรถภาพเด็กได้  
2) พอ่มกัไม่เต็มใจที่จะดแูลเด็ก แตแ่ม่มกัจะมีภาระงานมาก ทัง้งานบ้านและการ

หารายได้  
3) ผู้ปกครองมักให้ความส าคญัตอ่การฟืน้ฟูทางด้านการแพทย์มากกว่าทางการ

ศกึษา 
4) ผู้ปกครองเช่ือวา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะผอ่นคลาย หรือเด็กจะดีขึน้เม่ือเวลาผา่นไป 

และเด็กเติบโตขึน้  
5) เจตคติท่ีไม่สร้างสรรค์ของชุมชนท าให้ผู้ปกครองแยกตวัจากชุมชน  
6) ครูมักไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองท่ีมีภาระมากและล าบากในการหา

รายได้เลีย้งครอบครัว 
สรุปได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองต่อการศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา นัน้มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการท่ีครูและพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้ท างาน
ร่วมกัน จะสง่ผลดีตอ่ตวัเด็ก เป็นการพฒันาให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ เม่ือครูได้ท างานร่วมกบัพ่อ 
แม่ หรือผู้ปกครองแล้วนัน้ จะสามารถน าสิ่งท่ีครูแนะน าจากท่ีโรงเรียนไปปฏิบัติต่อท่ีบ้าน เพื่อให้
เกิดความเช่ือมโยงและต่อเน่ือง และเป็นการกระตุ้นให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ตระหนักว่าจะเกิด
ผลดีตอ่เด็กเพียงใด หากมีการท างานร่วมกนัระหวา่งผู้ปกครองกบัโรงเรียน 

3.7 ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาสามารถมีหลายรูปแบบ ซึ่ง

แต่ละรูปแบบมี ลักษณะท่ีแตกต่างกันไปในเชิงของการน าไปปฏิบัติซึ่งขึน้อยู่กับกลุ่มบุคคล 
สถานการณ์ ความพร้อม แนวคิด และบริบท ดงัตอ่ไปนี ้

กรมสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2546) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาของผู้ปกครองมี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การมีสว่นร่วมคิดและตัดสินใจ หมายถึง การก าหนดความต้องการและ
การจดัล าดบัความส าคญัแล้วร่วมตดัสนิใจทัง้ในช่วงเร่ิมต้น ช่วงวางแผน และช่วงปฏิบติัตามแผน 
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ขัน้ท่ี  2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
วตัถปุระสงค์ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 

ขัน้ ท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือการด าเนินการ หมายถึง การท า
ประโยชน์ ให้กับงานทัง้ ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน หรือโดยการบริหาร
ประสานงาน และขอความช่วยเหลอื 

ขัน้ท่ี 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล หมายถึง การประเมินว่าการด าเนินงาน 
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ทัง้การประเมินผลความก้าวหน้า และประเมินผลสรุปรวบ
ยอด โดยการสงัเกตจากความชอบและความคาดหวงั ซึง่มีอิทธิพลสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
บุคคลได้ 

ขัน้ท่ี 5 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
หมายถึง การตดัสนิคณุค่าท่ีได้รับจากการมีสว่นร่วม และการรับผลประโยชน์ทัง้ เชิงปริมาณ และ
เชิงคณุภาพ 

3.8 แนวทางการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
การท่ีแต่ละครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้สกึต่อการมีลกูพิการในทางบวก 

พอ่แม่ผู้ปกครองสามารถสร้างก าลงัใจต่อกัน อาการซึมเศร้าจะลดลงและปรับตวัได้ในท่ีสดุ ความ
พิการของลกูจะกลายเป็นเร่ืองปกติในครอบครัวเม่ือพบทางออกท่ีดีได้ (ศภุา  คงแสงไชย, 2557, น. 
140) 

ข้อเสนอแนะ และแนวคิดในการศึกษาแก่พ่อแม่ และผู้ปกครอง (สริุนทร์  ยอดค าแปง
, 2551, น. 17-19) มีดงันี ้ 

1) ควรส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ ปกครอง คู่สมรส ผู้ เลีย้งดูเด็ก และบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการอบรมเลีย้งดูอยา่งถูกต้อง รวมทัง้สร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก ตลอดจนสร้างสรรค์ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพฒันาตามวยัอยา่งตอ่เน่ืองครบทกุด้าน 

2) ควรสง่เสริมและสนบัสนนุการจดับริการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กให้ทัว่ถึง
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในวัยเด็กและต่อไปใน
อนาคต  

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดบริการสาธารณสขุพืน้ฐานและบริการอ่ืนๆ ให้
กว้างขวางทัว่ถึงและมีคณุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กท่ีอยูใ่นสภาวะยากล าบาก  
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4) แนวการฝึกอบรมเด็กวัยก่อนเข้าเรียน เพื่อวางรากฐานท่ีดีและป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่พงึปรารถนา  

กลา่วโดยสรุป การให้การศกึษา ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แก่พอ่แม่ ผู้ปกครอง เป็น
แนวทางหนึง่ ท่ีจะช่วยพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะการสง่เสริมสนบัสนนุเด็ก
นัน้ต้องเร่ิมท่ีครอบครัวเป็นหลกั และเพื่อเป็นการสง่เสริมพัฒนาการของเด็กตัง้แต่แรกพบความ
พิการ อีกด้วย 

3.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3.9.1 งานวิจยัในประเทศ 

นรินทร์ รินพนัสสัก (นรินทร์  รินพนัสสัก, 2557) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยั ท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาโดยผู้ปกครองมี
สว่นร่วม และเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทกัษะ และความพงึพอใจของผู้ปกครอง ก่อนและหลงั
การฝึกโดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็น ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัท่ี
มีความบกพร่องทางปัญญา และเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา ท่ีได้รับการวินิจฉยัจาก
จิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น วา่เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา ซึง่ระดบัเชาว์ปัญญาอยูท่ี่ 35-55 
อาย ุ4-8 ปี ท่ีมารับบริการท่ีศนูย์การศกึษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยันาท ส านกับริหารงานการศกึษา
พิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 14 คน ประกอบด้วยผู้ปกครอง 7 คน 
และเด็กนกัเรียน 7 คน โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 
วัน ได้แก่ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และ วันเสาร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการส่งเสริม
พฒันาการด้านการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา
ส าหรับผู้ปกครอง, แผนการจัดกิจกรรม พฒันาทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม, แบบวดัความรู้ความเข้าใจ และ
ประเมินทกัษะของผู้ปกครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาให้ช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวัน, แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 1 
และแบบประเมินทกัษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
ปัญญา มีค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัยแบบ แบบกึ่งการ
ทดลอง (Quasi-experimental design) และทดสอบ ก่อนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบท่ีแบบกลุม่ตวัอย่างไม่อิสระจากกัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะของ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ของเด็กปฐมวัย ท่ีมีความบกพร่องทางปัญญามี
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองโดยรวมและรายด้าน สูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 2) ความรู้ความเข้าใจของผู้ ปกครอง, ทักษะของผู้ปกครองเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง และแตกตา่งอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองในรูปแบบการพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาโดยผู้ปกครองมี
สว่นร่วมอยูใ่นระดบัดีมาก 

ฑมลา บุญกาญจน์ (ฑมลา  บุญกาญจน์, 2559) ได้สร้าง ศกึษาประสทิธิผล และ
ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส าหรับ เด็กสมองพิการ มีการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ระยะ
ท่ี 1 สร้างรูปแบบฯ กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท างานกับเด็กสมอง
พิการจ านวน 5 คน ระยะท่ี 2 ศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กสมอง
พิการ ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มีอายุ 5-12 ปี จ านวน 3 คน และผู้ปกครองของเด็กสมอง
พิการ จ านวน 3 คน และระยะท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสม ของรูปแบบฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท างานกบัเด็กสมองพิการจ านวน 7 คน และผู้ปกครอง จ านวน 6 
คน โดยกลุม่เป้าหมาย ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2) คู่มือการมีสว่น
ร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 3) แบบประเมินทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเอง และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด าเนินการตาม
รูปแบบฯ รวบรวมข้อมลู ประสทิธิผล โดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นการวิจยัแบบ Single Subject 
Design รูปแบบ Multiple Baseline Design across Behaviors การวิ เคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิ ติ
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IOR) และน าเสนอในรูปแบบของกราฟ ผล
การศกึษา พบวา่ ประสทิธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม
เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส าหรับเด็กสมองพิการอยูใ่นระดบัดี ประสทิธิผลของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับเด็กสมองพิการอยู่ในระดับดี และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองสาหรับเด็กสมองพิการอยูใ่น
ระดบัมาก 
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3.9.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
โครเจอร์ และโซเรนเซน (Kroeger และ Sorensen, 2010) ได้ท าการศึกษา การ

พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ ปกครองในการฝึกการขับถ่ายให้กับเด็กออทิสติก (A Parent 
Training Model for Toilet Training Children with Autism) จากการใช้รูปแบบการฝึกการขับ 
ถ่ายอย่างรวดเร็ว (The Rapid Toilet Training-(RTT) Protocol) โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการ
ฝึกขบัถ่ายให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก จ านวน 2 คน คนแรกเป็น
เด็กชายอายุ 4 ปี ยงัไม่เคยผา่นการฝึกการขบัถ่าย และคนท่ี 2 เป็นเด็กชายอายุ 6 ปี เคยผ่านการ
ฝึกการขับถ่าย แต่ไม่ประสบความส าเร็จ โดยการทดลองครัง้นีท้ าการทดลองท่ีบ้าน (Home 
Setting) ผลการศึกษาพบว่า จากการใช้รูปแบบการฝึกการขบัถ่ายอย่างรวดเร็ว โดยผู้ปกครองมี
สว่นร่วม ทัง้สองกรณีศกึษา สามารถควบคมุการขบัถ่ายได้ด้วยตนเอง หลงัจากผา่นการฝึกโดยใช้
รูปแบบการฝึกการขับถ่ายอย่างรวดเร็ว จ านวน 10 วัน และ 5 วัน ตามล าดับ และจากการ
สอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ปกครองของกรณีศึกษาทัง้สองคนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการฝึกการขบัถ่ายอยา่งรวดเร็ว 

เบนเน็ตต์ (Bennet, 2012) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในโปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก (Parental 
Involvement in Early Intervention Programs for Children with Autism) ความมุ่งหมายของ
การวิจยั ท าความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญัของผู้ปกครองในการเข้ามามีสว่นร่วมในโปรแกรมการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในปัจจุบนั ในการเข้ามามีสว่น
ร่วมกับโปรแกรม เพื่อศึกษาประโยชน์หรือผลกระทบของการท่ีผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมท่ีมีผล
โดยตรงต่อพัฒนาการของเด็กและผลส าเร็จของโปรแกรม ผลการศึกษาพบว่า การท่ีผู้ปกครอง
ไม่ได้มีสว่นร่วมในโปรแกรม การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมจะส่งผลกระทบต่อพฒันาการ
ของเด็ก เน่ืองจากเด็กไม่ได้รับการฝึก หรือช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในโปรแกรมการฝึกอยา่งตอ่เน่ืองและน าไปฝึกตอ่ท่ีบ้านอยา่งสม ่าเสมอ 
พบวา่เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีขึน้ อยา่งเห็นได้ชัด นอกจากนี ้จากงานวิจยั พบวา่ การท่ีผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโปรแกรมการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและมองเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ สอดคล้องกันเป็นปัจจัยส าคญั
อย่างยิ่งท่ีท าให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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สรุปได้ว่า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สามารถพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ได้เป็นอยา่งดี เพราะการท่ีครูและผู้ปกครองได้มีสว่นร่วมในการพฒันา
เด็กนัน้ เป็นการฝึกให้ผู้ปกครองได้น าวิธีการสอนของครูไปพัฒนาเด็กต่อท่ีบ้าน ท าให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และยงัสง่ผลให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่นข้อมลูของเด็ก และปัญหาท่ีเกิดขึน้และน ามาซึง่วิธีการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ด้วย 

4. เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง 

4.1 การสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis)  
4.1.1 เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 

การจดัการเรียนรู้แบบเน้นการท ากิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์จะช่วยสง่เสริม
การพัฒนาการด้านต่างๆ และช่วยให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน่ืองจากเด็ก
กลุ่มนีมี้ ข้อจ ากัดหลายประการการน ารูปแบบการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์มาใช้จึงจะท าให้สามารถจัดกิจกรรมท่ีเด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2551, น. 23) เทคนิคท่ีช่วย
สนบัสนนุให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์และบรรลเุปา้หมาย คือ 

เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ี
ครูวางแผนการสอนเป็นอยา่งดี มีเปา้หมาย และแบง่กิจกรรมหรืองานใดงานหนึง่เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ 
เพื่อสะดวกในการเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สดุท้ายจนเด็กท า
ได้ส าเร็จ พร้อมทัง้ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละขัน้ตอนอย่างครบถ้วน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 23) 

งาน หมายถึง พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง หรือกลุม่พฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลต้อง
ปฏิบติัเพื่อแสดงให้เห็นวา่มีทกัษะหรือความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ แบง่ได้เป็น 2 งาน ดงันี ้ 

1) งานเป้าหมาย  (Target Task) หรือพฤติกรรม เป้าหมาย (Terminal 
Behavior) 

2) งานยอ่ย (Subtask) หรือพฤติกรรมขัน้ตอน (Intermediate Behavior) 
การวิเคราะห์งานสามารถเป็นได้ทัง้เทคนิคการสอน เช่น สอนทกัษะการด ารงชีวิต

ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และในขณะเดียวกันการวิเคราะห์งานก็สามารถเป็น
เคร่ืองมือส าหรับครูในการปรับหลกัสตูร การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงแบบท่ีสอง กลา่วคือ กระบวนการแยกงานเป้าหมายออกเป็นงานย่อย ท่ีมี
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ความต่อเน่ืองกันโดยมีการจัดล าดับทัง้ความส าคัญและขัน้ตอนความยากง่ายของงาน เพื่อให้
สอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์งานจึงเป็นวิธีการท่ีส าคญั
รูปแบบหนึง่ท่ีช่วยให้ครูสามารถแยกยอ่ยขัน้ตอนหรือสาระส าคญัของเนือ้หาท่ีจะสอนหรือกิจกรรม
ท่ีมอบหมายในชัน้เรียนโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้ครู (ดารณี  ศกัด์ิศิริผล, 2555, น. 93) 

1) ตัดสินใจว่าจะควรจะสอนเร่ืองอะไรต่อจากเนือ้หาท่ีสอนไปแล้ว และ
ผู้ เรียนมีพืน้ฐานทกัษะความรู้เดิม (Prerequisite skills) หรือไม่  

2) ทราบว่าผู้ เรียนไม่สามารถท างานย่อยในขัน้ตอนใด หรือมีปัญหาใน
ขัน้ตอนใด  

3) สามารถแยกขัน้ตอนย่อยท่ีจ าเป็น เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนท างานแต่ละชิน้ได้
ส าเร็จและมีแรงจูงใจในการท างานตอ่ไป 

4) ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนและปรับปรุงอะไรบ้าง ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนท างานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ  

5) สามารถหาวิธีอ่ืนใด เพื่อให้ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท างานให้ส าเร็จ 
4.2.2 รายละเอียดของการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 

รายละเอียดของการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
4.2.2.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน (สจิุนต์  สวา่งศรี, 2552, น. 56) 

1) เขียนวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ชัดเจน ก าหนดสถานการณ์ท่ีจะเกิดพฤติกรรมนัน้และเป็นพฤติกรรมท่ีเด็กยังท าไม่ได้ คาดหวงั
วา่เด็กจะสามารถท าได้เม่ือถกูก าหนดงานเป็นขัน้ตอนยอ่ย  

2) อธิบายหรือเขียนขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งจะน าไปสูพ่ฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ทัง้นีข้ัน้ตอนเหลา่นัน้ควรครอบคลมุงานทกุสว่น เพื่อให้เด็กไปถึงพฤติกรรมที่พงึประสงค์นัน้  

3) การท่ีครูจะแบ่งขัน้ตอนของงานให้ได้จ านวนก่ีขัน้ตอนนัน้ ขึน้อยู่กับ
ความสามารถของเด็กครูควรสาธิตให้เด็กดูก่อน จากนัน้ให้เด็กลองท าดู ครูคอยสงัเกตว่าเด็กท า
ขัน้ตอนใดได้และขัน้ตอนใดไม่ได้ จึงน าพฤติกรรมส่วนท่ียงัท าไม่ได้ หรือสว่นท่ีครูยังต้องช่วยมา
วิเคราะห์แบง่เป็นขัน้ตอนให้ง่ายขึน้ พร้อมกบัก าหนดเกณฑ์การผา่นในแตล่ะขัน้ตอนและวิธีกระตุ้น
เตือนกบัการให้รางวลัในการสอนแตล่ะขัน้นัน้ด้วย 

4.2.2.2 ตวัอยา่งการวิเคราะห์งาน 
พฤติกรรมที่พงึประสงค์ : การรับประทานอาหารด้วยช้อน 
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สถานการณ์ : ท่ีโต๊ะอาหารตรงหน้าเด็กมีจานอาหาร ช้อนวางตรงฝ่ามือ
เด็กถนดัมือขวา 

ความสามารถในการรับประทานอาหารเด็กไม่ใช้ช้อน เพราะไม่ถนดัมัก
ใช้มือเด็กจะหยิบเม่ือให้ลองใช้ช้อน สามารถวิเคราะห์งาน ได้ดงันี ้

1) เอือ้มมือไปท่ีช้อน 
2) จบัช้อน 
3) เลือ่นช้อนไปท่ีจานอาหาร 
4) ตกัอาหาร 
5) ยกช้อนมาท่ีระดบัปาก 
6) เอาช้อนออกจากปาก 
7) เคีย้วอาหาร 
8) กลนือาหาร 

เม่ือได้น างานท่ีผ่านการวิเคราะห์ให้เด็กและเด็กท าไม่ได้ ครูอาจจะต้อง
น างานสว่นย่อยนัน้มาแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยลงไปอีก หรือทบทวนรางวลัท่ีให้ว่ามีความเหมาะสม 
เด็กสนใจรางวลัมากน้อยแค่ไหน วิธีท่ีให้เหมาะสมเพียงใด ครูใช้วิ ธีการกระตุ้นเตือนอย่างไร จะ
เลือกวิธีการสอนแบบเดินหน้าหรือถอยหลงัจึงจะเหมาะสม เม่ือทบทวนแล้วเลือกวิธีท่ีเหมาะสม
ตอ่ไป (สจิุนต์  สวา่งศรี, 2552, น. 57) 

4.2.2.3 ผลการวิเคราะห์งาน (วฒันา  ฤทธิเจริญพร, 2543) 
1) เม่ือครูแยกขัน้ตอนของงานชิน้หนึ่งได้ โดยการแสดงผลของหาร

วิเคราะห์งานนัน้ได้แสดงวา่ครูสามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์งานและวิเคราะห์งานชิน้นัน้ได้ 
2) เม่ือครูท าการวิ เคราะห์งานได้ส าเร็จ  ครูย่อมได้ ข้อมูลพื น้ฐาน

ความก้าวหน้าของเด็กท่ีเรียนในโครงการ 
3) เม่ื อค รูวิ เคราะห์งานใดได้แล้ว  ครูย่อมตั ง้ เกณ ฑ์ ในการเขียน

วตัถปุระสงค์ของหารเรียนการสอนในเนือ้หาอ่ืนตอ่ไปได้อยา่งเหมาะสม 
4) เม่ือครูวิเคราะห์งานแล้ว ครูสามารถเปรียบเทียบเนือ้หานัน้ว่าใช้เวลา

สอนเทา่ไหร่ จะต้องเน้นอะไร 
5) เม่ือครูวิเคราะห์งานใด ยอ่มจะทราบว่าเนือ้หานัน้ใช้เวลาสอนเท่าไหร่ 

จะต้องเน้นอะไร อย่างไร การเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยใช้วิ ธีการวิเคราะห์งานอย่างไร ลกัษณะของ
ปฏิสมัพนัธ์ใดท่ีช่วยให้เรียนรู้งานได้ดีและเร็ว 
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ลกัษณะของการตดัสนิใจของครู หลงัการวิเคราะห์งานครูอาจตดัสินใจท าสิ่ง
ตอ่ไปนี ้หนึง่ข้อหรือมากกวา่  

1) ตดัสนิใจวา่จะมอบให้เด็กท างานอะไรหรือชิน้ไหนตอ่ไป 
2) แบง่งานออกเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ตามความเหมาะสม 
3) หาเทคนิควิธีใหม่กวา่ธรรมดา เพื่อช่วยให้เด็กท างานชิน้นัน้ได้ส าเร็จ 

สรุปได้วา่ การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ เทคนิคท่ีวิเคราะห์งานแล้ว
แบ่งงานออกเป็นขัน้ตอนย่อยจะเป็นก่ีขัน้ตอนขึน้อยู่กับความยากง่ายของงานหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการฝึกแต่ละขัน้ตอนขึน้อยู่กับศกัยภาพของเด็กแต่ละคน เทคนิคนีเ้หมาะส าหรับใช้
ฝึกการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กท่ี มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาซึง่วิธีนีเ้ม่ือครูได้ก าหนดกิจกรรมแล้ววา่จะฝึกกิจกรรมใดแก่เด็ก  

4.2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Task 
Analysis) 

4.2.3.1 งานวิจยัในประเทศ 
มาศพร แกล้วทนง (มาศพร  แกล้วทนง, 2551) ได้ศึกษาการสอนทกัษะการ

ช่วยเหลอืตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ภาพประกอบ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับรุนแรง ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ทักษะการใช้ห้องน า้ได้อย่างถูกต้อง จาก
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 3 คน ใช้เวลา
ทดลองคนละ 15 นาทีต่อครัง้ วนัละ 2 ครัง้ สปัดาห์ละ 5 วนั การทดลองใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
A-B-A Design ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงทัง้สาม
คนสามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนหลงัได้รับการ
ฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ 2) หลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งาน
ร่วมกับการใช้ภาพประกอบ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคน
สามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกว่าก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์
งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ  

สนัติยา ช่วยหนู (สนัติยา  ช่วยหน,ู 2551) ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถ
ในการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีขาดทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
โดยใช้วิธีการสอนแบบการวิเคราะห์งาน ร่วมกบัวิธีลกูโซย้่อนกลบั กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไม่มีความพิการซ า้ซ้อน ระดบัเชาวน์ปัญญา 35-
49 อายุ 8-13 ปี จ านวน 5 คน จากโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) ก าหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุม่ตวัอยา่งเด่ียว (Single 
Subject Research Design) โดยใช้วิธีหลายเส้นฐานข้ามพฤติกรรม (Multiple Baseline Design 
across Behaviors) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง และ แบบบนัทึกพฤติกรรมของแตล่ะทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ผลการวิจยัพบวา่หลงัจาก
ใช้วิธีการสอนแบบการวิเคราะห์งาน ร่วมกับวิธีลูกโซ่ย้อนกลับ เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

4.2.3.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
ปาร์คเกอร์ และ แคปส์ (Parker และ Kamps, 2011) ได้ศึกษาผลของการใช้

เทคนิคการวิเคราะห์งานประเภทงานเขียน กบัการสงัเกตตนเอง ในการสอนทกัษะการท างาน และ
การโต้ตอบด้วยภาษาของนกัเรียนออทิสติก ประเภท High Function ในสถานการณ์ท่ีอยูก่บัเพื่อน 
การแก้ปัญหาโดยใช้บทสนทนาทางสงัคม ประกอบด้วยสองกิจกรรมในการจะเพิ่มคุณภาพการ
สนทนาท่ีมีการโต้ตอบโดยใช้ภาษาระหว่างนกัเรียนออทิสติก กับเพื่อนนกัเรียน ผลการวิจัย พบว่า 
รูปแบบของการช่วยเหลอืประกอบด้วย การเพิ่มงานให้นกัเรียนสามารถท าด้วยตนเองอยา่งมีอิสระ 
การมีปฏิสมัพนัธ์กับเพื่อนโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร และกิจกรรมท่ีให้เด็กออทิสติกมีสว่นร่วมใน
สงัคม การเลน่เกม และการประกอบอาหาร การพฒันางานให้นกัเรียนได้ท างานให้เสร็จสมบูรณ์
นัน้ จะพฒันาได้หลงัจากท่ีได้ลดกระบวนการวิเคราะห์งานไปแล้ว โดยร้อยละของช่วงคะแนนท่ีน่า
พงึพอใจ และร้อยละของช่วงคะแนนท่ีใช้ภาษาในบทสนทนาทางสงัคมอยู่ในระดบัท่ีคงท่ีหลงัจาก
ถอดถอนการใช้บทสนทนาทางสงัคมออกไปขณะท่ีเด็กเลน่เกม 

จากการวิจยัท่ีได้กลา่วมานัน้ สรุปได้วา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ
พฒันาและเรียนรู้ได้จากการใช้วิธีการสอนท่ีมีการวิเคราะห์งานอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน ร่วมกบัการ
ใช้เทคนิคอ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น การใช้ภาพประกอบ การใช้สือ่การเรียนการสอนท่ีเป็นของจริง 
หรือสถานท่ีจริง เป็นวิธีท่ีจะให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานัน้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึน้ และสามารถพฒันาตวัเองให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่ง
มีความสขุ 

4.2 การสอนโดยใช้ชุดฝึก 
4.2.1 แนวคิดหลักการเกี่ยวกับชุดฝึก 

วิธีการสอนเป็นสว่นส าคัญสว่นหนึ่งของการศึกษา เป็นกระบวนการ (Process) 
ในการให้การศึกษา ซึง่ผู้สอนจดัให้แก่ผู้ เรียน เพื่อจะให้เรียนรู้ได้โดยสะดวก ถ้าผู้สอนรู้จกัใช้วิธีการ
สอน (Method Teaching) ท่ีดี ท่ีเหมาะสมแล้ว ยอ่มจะท าให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ (วรวิทย์  นิเทศ
ศิลป์, 2551, น. 176) ชุดฝึก จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึง่ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจใน
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บทเรียนหรือเร่ืองท่ีก าลงัเรียน และเป็นวิธีการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการเรียนรู้ในรูปแบบ
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ (สคุนธ์  สนิธพานนท์, 2553) 

ระพินทร์ โพธ์ิศรี (ระพินทร์  โพธ์ิศรี, 2547) สรุปวา่ชุดฝึก คือ ระบบสือ่การเรียนรู้
ท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้ประกอบการสอนของครูผู้สอน โดนครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริม
ประสบการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะ บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนด 

สคุนธ์ สินธพานนท์ (สคุนธ์  สินธพานนท์, 2553) กล่าวว่า ชุดการฝึกหรือชุดฝึก 
หมายถึง สื่อท่ีสร้างขึน้ เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นการทบทวนหรือเสริมเพิ่มเติมความรู้
ให้แก่นกัเรียน  หรือให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้มีคณุลกัษณะตามท่ีต้องการ 

อัจฉรา ชีวพันธ์ (อัจฉรา  ชีวพันธ์, 2561) ได้ให้ความหมายของชุดการฝึกว่า 
หมายถึงสิ่งท่ีสร้างขึน้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมเพิ่มเติมเนือ้หาบางสว่น ช่วยให้นกัเรียนได้
ปฏิบติั และน าเอาความรู้ไปใช้ได้อยา่งแม่นย าถกูต้องและคลอ่งแคลว่ 

สรุปได้วา่ ชุดฝึก หมายถึง สื่อการเรียนการสอนท่ีครูสร้างขึน้ เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้
มีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อเสริมทกัษะให้แก่ผู้ เรียน ลกัษณะเป็นชุดการฝึกหดัให้ผู้ เรียนได้
ท าและลงมือปฏิบติั 

4.2.2 หลักการสร้างชุดฝึก 
เม่ือจะลงมือสร้างชุดฝึก ผู้สร้างจะต้องรู้ถึง หลกัการสร้างชุดฝึกว่าจะต้องมีการ

ด าเนินการอยา่งไร การสร้างชุดฝึกประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1) ขัน้การวางแผนด าเนินการ โดยศกึษาทกัษะการเรียนรู้ ครูจะท าชุดฝึกแบบ

ใด โดยค านงึถึงผู้ เรียนเพื่อก าหนดหนว่ยการเรียน มโมมติ จุดประสงค์ จัดล าดบั กิจกรรมการเรียน
การสอน จดัท าสือ่การเรียนการสอน ประเมินผล และทดลองสือ่การเรียนการสอน 

2) ขัน้ตอนการผลิต โดยผลิตตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ในขัน้การวางแผนการ
ด าเนินการ โดยผู้ผลิตควรตรวจสอบความสอดคล้องของทุกขัน้ตอนก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
เพื่อแก้ปัญหา และประเมินผลในขัน้ตอนตอ่ไป 

3) ขัน้ทดสอบประเมินผล หรือพฒันาเม่ือท าการผลติชุดฝึกแล้ว โดยน าไปหา
คณุภาพของชุดฝึก เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ชุดการสอนนัน้มีคณุคา่ท่ีจะน าไปสอน 
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ชุดฝึก จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหนึง่ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัชุดฝึก เป็นอยา่งดี ซึง่มีหลกัส าคญั เป็นแนวในการจดัท าชุดฝึก 
(สคุนธ์  สนิธพานนท์, 2553, น. 97) ดงันี ้ 

1) จดัเนือ้หาสาระในการฝึกตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2) เนือ้หาสาระและกิจกรรมการฝึกเหมาะสมกับวยั และความสามารถของ

ผู้ เรียน 
3) การวางรูปแบบของแบบฝึกทกัษะมีความสมัพนัธ์กับโครงเร่ืองและเนือ้หา

สาระของเร่ือง 
4) แบบฝึกทกัษะต้องมีค าสัง่ชีแ้จงง่ายๆ สัน้ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนอ่านเข้าใจ เรียน

จากงา่ยไปยาก มีแบบฝึกทกัษะท่ีนา่สนใจและท้าทายให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถ 
5) มีความถูกต้อง ครูผู้ สอนจะต้องพิจารณาตรวจสอบให้ดี อย่าให้ มี

ข้อผิดพลาด 
6) ก าหนดเวลาท่ีใช้แบบฝึก แตล่ะตอนให้เหมาะสม 

4.2.3 ลักษณะของชุดฝึกที่ดี  
ในการสร้างชุดฝึกท่ีดีนัน้ผู้สร้างชุดฝึกควรค านงึในเร่ืองตอ่ไปนี ้  

1) คนมีแบบฝึกทักษะหลายๆแบบในชุดฝึกเพื่อไม่ให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อ
นานและคนมีรูปแบบท่ีเร้าความสนใจของผู้ เรียนได้  

2) ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จักบทเรียนมาตอบในชุดฝึก หรือน ามา
ประยกุต์ใช้ในการตอบในแบบฝึก  

3) ส านวนภาษาง่าย เหมาะกับวยัของผู้ เรียน และผู้ เรียนสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเอง หรือผู้ปกครองสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง  

4) ชุดฝึกแตล่ะชุดนัน้ควรค านงึถึงความแตกตา่งของแตล่ะบุคคล 
5) ชุดฝึกควรฝึกความสามารถของผู้ เรียนหลายๆ ด้าน  
6) ควรฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านความคิด และหลายรูปแบบ เช่น คิด

วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และได้ลงมือปฏิบติัจริง เป็นต้น 
4.2.4 ขัน้ตอนการสร้างชุดฝึก 

ในการสร้างชุดฝึกนัน้ ผู้สร้างจะต้องด าเนินการ (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2553, น. 
100) ดงันี ้

1) ศกึษาหลกัสตูร หลกัการ จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
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2) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
หรือ กลุม่ทกัษะการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์เนือ้หา จุดประสงค์ในแตล่ะชุดฝึก 

3) จดัท าโครงสร้าง และชุดฝึกในแตล่ะชุด 
4) ออกแบบชุดฝึก ในแตล่ะชุดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และนา่สนใจ 
5) ลงมือสร้างแบบฝึก บททดสอบ หรือการทดสอบผู้ เรียน ในแต่ละชุด 

รวมทัง้ออกข้อสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนให้สอดคล้องกบัเนือ้หา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6) น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 
7) น าชุดฝึกไปทดลองใช้ บนัทกึผล แล้วปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีบกพร่อง 
8) ปรับปรุงชุดฝึกให้มีประสทิธิภาพ 
9) น าไปใช้จริง และเผยแพร่ตอ่ไป 

4.2.5 ประโยชน์ของชุดฝึก 
ชุดฝึกท่ีผู้ สอนสร้างขึน้นัน้  จะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือผู้ สอนได้น าไปใช้อย่าง

เหมาะสมและถูกวิธี ผู้ สอนควรศึกษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสื่อการเรียนการสอนชิน้นัน้ 
ข้อดีและข้อจ ากัด ทัง้นีเ้พื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและ
วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  ดงันัน้ ชุดฝึกจึงมีประโยชน์ ดงันี ้ 

1) ช่ วยให้ผู้ เ รียนได้ เรียน รู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ  เด็กแต่ละคน มี
ความสามารถแตกต่างกนั การให้ผู้ เรียนได้จดัท าชุดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตล่ะคน ใช้
เวลาท่ีแตกตา่งกันออกไปตามลกัษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดก าลงัใจในการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัเป็นการซอ่มเสริมผู้ เรียน
ท่ีเรียนไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน  

2) ชุดฝึกช่วยเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะท่ีคงทน ชุดฝึกสามารถให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทนัทีหลงัจากจบบทเรียนนัน้ๆ หรือให้มีการฝึกซ า้หลายครัง้เพื่อความแม่นย าในเร่ืองท่ีต้องการฝึก 
หรือเน้นย า้ให้ผู้ เรียนท าชุดฝึกเพิ่มเติมเฉพาะในเร่ืองท่ีผิด 

3) ชุดฝึกสามารถเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลหลงัจากท่ีผู้ เรียนเรียนจบบทเรียน
ในแตล่ะครัง้ ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนเองได้ และเม่ือไม่เข้าใจหรือท า
ผิดในเร่ืองใดๆ ผู้ เรียนก็สามารถซ่อมเสริมตนเองได้ จัดได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าของครูผู้สอน
และผู้ เรียน ผู้ เรียนไม่มีปมด้อยท่ีตนท าผิดและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตน  

4) เป็นสื่อท่ีช่วยเสริมบทเรียนหรือค าสอนของครูผู้ สอน ชุดฝึกท่ีครูผู้ สอน
จดัท าขึน้ เพื่อฝึกทกัษะการเรียน นอกเหนือจากความรู้ในหนงัสอืเรียนหรือบทเรียน  
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5) ชุดฝึกรายบุคคล ผู้ เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ ท่ีจะน าไปใช้ สามารถน าไปฝึก
เม่ือไหร่ก็ได้ ไม่จ ากดัเวลา และสถานท่ี  

6) ลดภาระการสอนของครูผู้ สอน ไม่ ต้องฝึกทบทวนความรู้ให้ผู้ เรียน
ตลอดเวลา ไม่ต้องตรวจงานด้วยตนเองทกุครัง้  

7) เป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้ เรียน การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการท า
ชุดฝึกตามล าพัง หรือผู้ ปกครองเป็นคนสอนผู้ เรียนท าชุดฝึก จัดได้ว่าเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างาน ให้ผู้ เรียนได้น าไปประยกุต์ปฏิบติัในการด าเนินชีวิต 

8) ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ การท่ีผู้ เรียนได้ท าชุดฝึกท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย จะท าให้ผู้ เรียนสนุกและเพลิดเพลิน เป็นการท้าทายให้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ชุดฝึก 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุดฝึกมีความส าคัญต่อผู้ เรียนท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วยิ่งขึน้ ชัดเจนขึน้ สง่ผลให้การสอน
ของครูผู้สอน และผลการเรียนของผู้ เรียนประสบความส าเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ  

4.2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุดฝึก 
4.2.6.1 งานวิจยัในประเทศ 

สมพร ค ามลู (สมพร  ค ามูล, 2554) ได้เปรียบเทียบและศกึษาความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเอง ด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงั
การทดลอง ฝึกแต่งกาย โดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็น
นกัเรียนอายรุะหวา่ง 6-10 ปี ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ ท่ีมีระดบัเชาว์ปัญญา 
50-70 ท่ีมีพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายล่าช้า ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้อนุบาล ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุ รี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โดยวิธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 12 คน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยท าการวิจัยเป็นระยะเวลา 8 
สปัดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทัง้หมด 24 ครัง้ แบบแผนการทดลองคือ A-B-A 
Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ชุดกิจกรรมการ แต่งกาย 24 กิจกรรม และแบบ
ประเมินความสามารถด้านการแต่งกาย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่คะแนนเฉลีย่ ค่า
ความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ส าหรับ Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสตปัญญา
ระดบัเด็กเรียนได้ อาย ุ6-10 ปี ท่ีมีระดบัเชาว์ปัญญา 50-70 หลงัการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแตง่กาย
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มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายอยู่ในระดับดีมาก 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
หลงัการฝึกโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแตง่กาย สงูกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

ศรีหราช ขุนทอง และคนอ่ืนๆ (ศรีหราช  ขุนทอง, คุณอานนัท์  นิรมล, และ 
กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ , 2015) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกมัลติมีเดีย เร่ือง การใช้
โปรแกรม MS Paint ส าหรับ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนา
ปัญญา การวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาชุดฝึกมัลติมีเดีย เร่ือง การใช้โปรแกรม MS Paint  
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Paint ก่อนเรียนกับหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ของโรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา ท่ีเรียนด้วยชุดฝึกมลัติมีเดีย เร่ือง 
การใช้โปรแกรม MS Paint 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ท่ีมีต่อชุดฝึกมัลติมีเดีย เร่ือง การใช้โปรแกรม MS Paint กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 และห้องเรียนออทิสติกโรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) ชุดฝึกมัลติมีเดีย 
เร่ือง การใช้โปรแกรม MS Paint ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Paint 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการ
การวิเคราะห์ข้อมลู คา่เฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และการทดสอบทีผลการวิจยัพบว่า 
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกมัลติมีเดีย เร่ือง การใช้โปรแกรม MS Paint ของนักเรียนเท่ากับ 
90.49/85.34 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกมัลติมีเดีย เร่ืองการใช้
โปรแกรม MS Paint มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึก
มัลติมีเดีย เร่ือง การใช้โปรแกรม MS Paint มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ซึ่งนักเรียนมีความพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

สรุปได้วา่ วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เป็นสิง่ท่ี
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาตวัเด็กเอง ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นขัน้ตอน หรือเป็น
กระบวนการ โดยให้เด็กนัน้ได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ครูเป็นผู้ก ากบัควบคมุ และดูแลสนบัสนุน
ให้มีการปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขัน้ตอนได้ และรับรู้ขัน้ตอนทัง้หมดจน
สามารถน าไปใช้ได้อยา่งอตัโนมติั และน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวจัิย 

งานวิจัย เร่ือง ผลของการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง โดยมีการเก็บข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. การก าหนดประชากรการก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการทดลอง 
4. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร 

ประชากรเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (มีระดับ
สติปัญญาระหวา่ง 35-49) อายรุะหวา่ง 4-8 ปี และไม่มีความพิการซ้อน 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน

กลาง (มีระดบัสติปัญญาระหว่าง 35–49) ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มีใบรับรองความพิการ
อายรุะหวา่ง 4–8 ปี และไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยู่ท่ีศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน โดยมีขัน้ตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์
วา่เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง (มีระดบัสติปัญญาระหวา่ง 35–49) มี
รายละเอียด ดงันี ้

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 1 เพศชาย 
ลกัษณะสมสว่น พดูตามครูได้แต่ไม่ชดั ร่าเริง สามารถปฏิบติัตามค าสัง่งา่ยๆ ได้ และคุ้นเคยกบัครู 
อาย ุ6 ขวบ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 2 เพศหญิง 
ลกัษณะสมสว่น ขีอ้าย ชอบก้มหน้า พูดตามครู และพูดสื่อความหมายง่ายๆ ได้ เช่น หิว กลบั ฉ่ี 
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หรืออึ ร่าเริง เม่ืออยูก่บัคนท่ีคุ้นเคย สนิทกบัคณุยาย สามารถปฏิบติัตามค าสัง่งา่ยๆ ได้ และคุ้นเคย
กบัครู อาย ุ7 ขวบ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ครูผู้ สอนท าการสังเกตและคัดเลือกเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีมีปัญหาในทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ถึงปัญหาของพฤติกรรมการขบัถ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางการ
ออกแบบชุดฝึก  

ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้วิจัยประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
ท่ีมีปัญหาในทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย จากขัน้ตอนท่ี 3 โดยการสงัเกตและ
ประเมินการขบัถ่ายด้วยแบบประเมินความสามารถพืน้ฐานทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะท่ี 3 
การขับถ่าย โดยอิงตามหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561 และเลือกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ขัน้ตอนท่ี 5 ผู้ปกครองยินดีให้ความร่วมมือตลอดการวิจยั และยินยอมให้เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้ 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ วิจัยส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เข้า รับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย  จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขข้อเสนอการวิจยั SWUEC-249/61E (ภาคผนวก ข) เม่ือ
ผา่นการอนมุัติ ผู้วิจัยได้ท าการพิทกัษ์สทิธ์ิของกลุม่เปา้หมาย แนะน าตวั ชีแ้จงในการเข้าร่วมวิจัย
ให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยทราบวตัถุประสงค์และขัน้ตอนการวิจัย พร้อมทัง้ลงนามยินยอมและขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล (ภาคผนวก ค) โดยชีแ้จงสิทธ์ิท่ีกลุม่เป้าหมายสามารถเข้าร่วมการ
วิจัย หรือสามารถปฏิเสธท่ีจะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ โดยไม่มีผลต่อการบริการใดๆ ท่ีจะ
ได้รับ  ส าหรับข้อมูลท่ีได้จากกการวิจัยครัง้นีจ้ะไม่ มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่
กลุม่เปา้หมายท่ีท าการวิจยั โดยผู้วิจยัเสนอการวิจยัในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศกึษา
เทา่นัน้  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
1.1 คู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ส าหรับ

ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 5 แผน 
1.3 แบบบนัทกึการนิเทศผู้ปกครองในการจดักิจกรรมการสอนท่ีบ้าน 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน  
3. แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  
4. แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
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ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัมีวิธีการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสร้างคู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดัง
ภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสร้างคูมื่อการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
ส าหรับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

จากภาพประกอบ 2 การสร้างคู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครอง ส าหรับผู้ ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางมี
รายละเอียด ดงันี ้

1.1 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ก าหนดโครงสร้างภายในคู่มือการใช้ชุดฝึก 

1.3 ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้ชุดฝึกฉบับร่าง 

1.4 น าคู่มือการใชชุ้ดฝึก ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมในด้านเน้ือหา 

1.5 น าคู่มือการใชชุ้ดฝึก ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

ในด้านเน้ือหา 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

1.6 จัดท าคู่มือการใชชุ้ดฝึก ฉบับสมบูรณ์ 
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ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วง
อายุแรกเกิด-6 ปี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย เอกสาร
วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 ก าหนดโครงสร้างภายในคู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครอง ส าหรับผู้ ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง ดงันี ้

ตาราง 3 โครงสร้างภายในคู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

 
 

หวัข้อ ขอบเขตเนือ้หา 
บทท่ี 1 บทน า - ความเป็นมาของคู่มือ 

- วตัถปุระสงค์ของคู่มือการใช้ชดุฝึกฯ 
- เปา้หมายของคู่มือการใช้ชดุฝึกฯ 
- ค าชีแ้จงในการใช้คู่มือการใช้ชดุฝึกฯ 

บทที่  2 หลักการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

- มารู้จกัความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
- การสอนแบบการวิเคราะห์งาน 
- ตวัอย่างการวิเคราะห์งาน ขัน้ตอนการเข้าห้องน า้ 

บทที่  3 หลักการสอนทักษะ
ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ต น เอ ง ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ใ น
ชีวิตประจ าวนั 

- การสอนการขบัถ่าย 
- รู้ได้อย่างไร…ว่าเจ้าตวัเลก็พร้อมเรียนรู้การนัง่ส้วม? 
- คณุพ่อคณุแม่ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร? 

บทท่ี 4 หลกัการมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครอง 

- ความหมายของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
- บทบาทของผู้ปกครอง 

บทที่  5 การวางแผนการจัด
กิจกรรมการสอน 

- การใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
- ตารางแผนการจดักิจกิจกรรมการสอน 
- แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครองจ านวน 5 แผน 
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1.3 ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
ส าหรับผู้ ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ฉบับร่าง ตาม
โครงสร้าง และนิยามศพัท์ท่ีก าหนดไว้  

1.4 น าคู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ฉบบัร่าง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจความเหมาะสมของเนือ้หาภายใน และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

1.5 น าคู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ฉบับร่าง ท่ีสร้างขึน้และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา (ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง) จ านวน 1 คน และผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา
พิเศษจ านวน 2 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) ในประเด็นของความเหมาะสมของรูปเล่ม การใช้ภาษา ความสอดคล้องกับ
หลกัสตูร และเนือ้หาภายในเล่ม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในทุกประเด็นอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
โดยผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับลดเนือ้หาการใช้ค าให้งา่ยขึน้ และเพิ่มรูปภาพประกอบให้มากขึน้ 
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าใจเนือ้หาได้งา่ยขึน้ 

1.6 จัดท าคู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ฉบบัสมบูรณ์ 
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2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ ปกครอง มีขัน้ตอนการด าเนินงานดัง
ภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง 

จากภาพประกอบ 3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง มีรายละเอียด 
ดงันี ้

2.1 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วง

อายุแรกเกิด-6 ปี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย เอกสาร

2.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแผนฯ 

2.3 ด าเนินการสร้างแผนฯ ฉบับร่าง 

2.4 น าแผนฯ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
ความเหมาะสมในด้านโครงสร้างและเน้ือหา 

2.5 น าแผนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมใน 
ด้านโครงสร้างและเน้ือหา 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

2.6 น าแผนฯ ไปทดลองใช้ (Try Out) 

2.7 จัดท าแผนฯ ฉบับสมบูรณ ์



  85 

วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การเสริมแรงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 ก าหนดโครงสร้างเนือ้หาภายในแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครองตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วงอายุ แรกเกิด -6 ปี 
ประกอบด้วย 

ขัน้เตรียมกิจกรรมการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน เพื่อให้เด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เกิดความกระตือรือร้นและให้ความสนใจใน
บทเรียน  

ขัน้กิจกรรมการสอน เป็นการสอนตามเนือ้หาในแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้ปกครอง ใช้ค าและบทสนทนาในการสอนเรียบง่าย เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลางและผู้ปกครอง โดยการใช้สื่อประกอบการการเรียนการสอน รูปภาพ 
เทคนิคการวิเคราะห์งาน และเทคนิคอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การเสริมแรง การวางเงื่อนไข เป็นต้น 

ขัน้สรุปกิจกรรมการสอน เป็นขัน้ตอนการสรุปบทเรียนท่ีผู้ปกครองได้สอนทัง้หมด 
ในแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง 

โดยทุกขัน้จะต้องมีสื่อการเรียนการสอน และผู้ปกครองจะปฏิบติัการสอนท่ีบ้าน มี
ทัง้สิน้ 5 แผน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ 
เช่น ชักโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู่ กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน า้ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การถอดกางเกงและกางเกงในก่อนการใช้
ห้องน า้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3 กดชักโครก/ราดน า้ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 ท าความ
สะอาดอวัยวะ เช่น ก้น อวัยวะเพศ หลังการขับถ่ายได้ และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การใส่
กางเกงในและกางเกงหลงัการใช้ห้องน า้ 

2.3 ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ฉบบัร่าง 
2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูความ

เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ท่ีสร้างขึน้และปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง) จ านวน 1 คน และผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษจ านวน 
2 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครองและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และปรับปรุงตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ เร่ืองการใช้ค าควรเป็น
ค าท่ีผู้ปกครองเข้าใจได้งา่ย  

2.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ ปกครอง ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง ท่ีไม่ใช่กลุม่เปา้หมาย เพื่อดูความเหมาะสมของเนือ้หาและเวลาท่ีใช้สอน และปรับปรุงก่อน
น าแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้

2.7 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง ฉบบัสมบูรณ์  
 

3. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัภาพประกอบ 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  

3.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแผนฯ 

3.3 ด าเนินการสร้างแผนฯ ฉบับร่าง 

3.4 น าแผนฯ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
ความเหมาะสมในด้านโครงสร้างและเน้ือหา 

3.5 น าแผนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมใน 
ด้านโครงสร้างและเน้ือหา 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

3.7 จัดท าแผนฯ ฉบับสมบูรณ ์

3.6 น าแผนฯ ไปทดลองใช้ (Try Out) 
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จากภาพประกอบ 4 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดงันี ้
3.1 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วง
อายุ แรกเกิด-6 ปี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย เอกสาร
วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การเสริมแรงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 ก าหนดโครงสร้างเนือ้หาภายในแผนการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรสถานศึกษา 
ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี ช่วงอาย ุแรกเกิด-6 ปี ประกอบด้วย 

ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน เพื่อให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เกิดความกระตือรือร้นและให้ความสนใจในบทเรียน  

ขัน้สอน เป็นการสอนตามเนือ้หาในแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ค าและบทสนทนา
ในการสอนเรียบง่าย เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางและ
ผู้ปกครอง โดยการใช้สื่อประกอบการการเรียนการสอน รูปภาพ เทคนิคการวิเคราะห์งาน และ
เทคนิคอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การเสริมแรง การวางเงื่อนไข เป็นต้น 

ขัน้สรุป เป็นขัน้ตอนการสรุปบทเรียนท่ีครูได้สอนทัง้หมด ในแผนการจัดการ
เรียนรู้  

โดยทุกขัน้จะต้องมีสื่อการเรียนการสอน และมีผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ
สอดคล้องกบัแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย มีทัง้สิน้ 5 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น 
ชกัโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ในห้องน า้ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การถอดกางเกงและกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 กดชกัโครก/ราดน า้ได้ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ท าความสะอาดอวยัวะ 
เช่น ก้น อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การใสก่างเกงในและกางเกง
หลงัการใช้ห้องน า้ 

3.3 ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ฉบบัร่าง 
 
 
 

 



  88 

ตาราง 4 แผนการจดัการเรียนรู้และเนือ้หาในการสอน 

แผนที่ ชื่อแผน/กิจกรรม สัปดาห์ที่ เนือ้หาในการสอน 
1 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นใน

การใช้ห้องน า้ โดยการชีห้รือบอก
ได้  และใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ใน
ห้องน า้ 

1 อปุกรณ์ต่างๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชกัโครก/ส้วม
แบบนั่งยอง สายช าระ/ขนัน า้ กระดาษช าระ 
สบูล้่างมือ หรือเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ก๊อก
น า้ และผ้าเช็ดมือ 

2 การถอดกางเกง/กระโปรง และ
กางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ 

2 วิธีการถอดกางเกง/กระโปรง และกางเกงใน 

3 เมื่อฉนัต้องกดชกัโครก/ราดน า้ 3 ขัน้ตอนการกดชกัโครก/ราดน า้ในโถส้วม 

4 การท าความสะอาดหลงัขบัถ่าย 4 การท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย ได้แก่ 
การท าความสะอาดก้น การท าความสะอาด
อวยัวะเพศ การล้างมือ 

5 การใส่กางเกงในและกางเกง/
กระโปรง หลงัการใช้ห้องน า้ 

5 วิธีการใสก่างเกงในและกางเกง/กระโปรง 
หลงัการใช้ห้องน า้ 

 
3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูความเหมาะสมและ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
3.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึน้และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์

ท่ีปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง) จ านวน 1 คน และผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษจ านวน 2 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยผู้ เช่ียวชาญเสนอให้ปรับ
การใช้ค าในแผนการจดัการเรียนรู้ การตัง้วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมให้สามารถวดัพฤติกรรมได้ 

3.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองใช้  (Try out) กับ เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ท่ี ไม่ ใช่
กลุม่เป้าหมาย เพื่อดูความเหมาะสมของเนือ้หาและเวลาท่ีใช้สอน และปรับปรุงก่อนน าแผนการ
จดัการเรียนรู้ ไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้

3.7 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ฉบบัสมบูรณ์ 
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4. การสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบ Rubrics มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัภาพประกอบ 5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสร้างการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย 

จากภาพประกอบ 5 การสร้างการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย มีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแบบประเมินฯ 

4.3 ก าหนดนิยามศัพท์ และด าเนินการสร้าง
แบบประเมินฯ ฉบับร่าง 

4.4 น าคู่มือการใช้แบบประเมินฯ ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมใน 

ด้านเน้ือหา 

4.5 น าคู่มือการใช้แบบประเมินฯ ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ

เหมาะสมในด้านเน้ือหา 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

4.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.6 น าแบบประเมินฯ ไปทดลองใช้เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นระหวา่งผู้สังเกต 

4.7 จัดท าแบบประเมินฯ ฉบับสมบูรณ ์
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ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วง
อายุ แรกเกิด-6 ปี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย เอกสาร
วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน และงานวิจยัตา่งๆ 

4.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.2.1 ก าหนดรูปแบบของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย ลกัษณะของแบบประเมินเป็นแบบ Rubrics เนือ้หาของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ด้านการขบัถ่าย เป็นการประเมินในทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่ายก่อนและ
หลงัการสอน และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
โดยการน าคะแนนท่ีปฏิบติัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 5 ผงัการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบ Rubrics 

กลุ่มทกัษะ/องค์ประกอบที่
ต้องการวัด 

เป้าหมายตามการวิเคราะห์งาน 
(Task Analysis) 

จ านวนข้อ
ที่สร้าง 

จ านวนข้อ
ที่ต้องการ 

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง  
ด้านการขบัถ่าย 

1. จบัลกูบดิ 1 1 

2. เปิดประตู 1 1 

3. ถอดกางเกงนัก เรียน/กระโปรง
นกัเรียน/กางเกงผ้า 

1 1 

4. ถอดกางเกงใน 1 1 

5. นัง่ชกัโครก/ส้วมแบบนัง่ยอง 1 1 

6. หยิบสายช าระ/ขนัน า้ 1 1 

7. ล้างก้น 1 1 
8. เก็บสายช าระ/วางขนัน า้ 1 1 

9. ใสก่างเกงใน 1 1 

10. ใส่กางเกงนัก เรียน /กระโปรง
นกัเรียน/กางเกงผ้า 

1 1 

11. กดชกัโครก/ราดน า้ 1 1 

12. เปิดก๊อกน า้ 1 1 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

กลุ่มทกัษะ/องค์ประกอบที่
ต้องการวัด 

เป้าหมายตามการวิเคราะห์งาน 
(Task Analysis) 

จ านวนข้อ
ที่สร้าง 

จ านวนข้อ
ที่ต้องการ 

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง  
ด้านการขบัถ่าย 

13. ล้างมือ 1 1 

14. ฟอกสบู/่เจลล้างมือ 1 1 

15. ปิดก๊อกน า้ 1 1 

16. เช็ดมือด้วยผ้าเช็ดมือ 1 1 
รวมทัง้สิน้ 16 16 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
2 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง แต่ต้องกระตุ้ น

เตือนด้วยวาจา และ/หรือทา่ทาง และ/หรือชีแ้นะ 
1 หมายถึง ให้ความร่วมมือในการปฏิบติั แตป่ฏิบติัไม่ถกูต้อง 
0 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบติัได้/หรือไม่ลงมือปฏิบติั 

เกณฑ์คะแนนรวม 
37-48 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบั ดีมาก 
25-36 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบั ดี 
13-24 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
0-12 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

4.2.2. ก าหนดโครงสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย ประกอบด้วย ทกัษะย่อยท่ี 1 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น ชักโครก 
ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ใน
ห้องน า้ได้ ทกัษะยอ่ยท่ี 2 การถอดกางเกง/กระโปรง และกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ ทกัษะยอ่ยท่ี 
3 กดชักโครก/ราดน า้ได้ ทกัษะย่อยท่ี 4 ท าความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ มือ หลงัการ
ขบัถ่ายได้ และทกัษะยอ่ยท่ี 5 การใสก่างเกงในและกางเกง/กระโปรง หลงัการใช้ห้องน า้ ดงันี ้
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ตาราง 6 โครงสร้างภายในแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

 
ก าหนดเนือ้หาในแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย 

โดยมีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การวิเคราะห์
งาน โดยได้มีการแบ่งข้อค าถามออกเป็นการวิเคราะห์งานเป็นล าดับขัน้ตอน เพื่อให้ครอบคลุม
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย และสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้าน
การขบัถ่าย ฉบบัร่าง 

4.3 น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ฉบบัร่าง ให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาตรวจความเหมาะสมของเนือ้หาภายในแบบประเมิน ความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4.4 สร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบ Rubrics ฉบับร่าง ท่ีสร้างขึน้และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง) จ านวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษจ านวน 1 คน และผู้ เช่ียวชาญด้านวัดผล
และประเมินผล จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
เนือ้หา (Content Validity) ระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแบบประเมิน
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 ทุกข้อ โดยผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับวิธีการวดัผลคะแนน
รวม ให้อธิบายวิธีการวดัผลคะแนนรวมให้ชดัเจน 

4.5 น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบ Rubrics ฉบับร่าง ท่ีผ่านการตรวจจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญไป

องค์ประกอบที่ต้องการวัด 
ทกัษะย่อยที่ 1 รู้จกัอปุกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น ชกัโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สาย
ช าระ สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อปุกรณ์ต่างๆ ในห้องน า้ได้  
ทกัษะย่อยที่ 2 การถอดกางเกง/กระโปรง และกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ 
ทกัษะย่อยที่ 3 สามารถกดชกัโครก/ราดน า้ได้  
ทกัษะย่อยที่ 4 ท าความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ 
ทกัษะย่อยที่ 5 การใสก่างเกงในและกางเกง/กระโปรง หลงัการใช้ห้องน า้ 
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ทดลองใช้ (Try Out) กบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง (มีระดบัสติปัญญา
ระหวา่ง 35-49) อายุระหว่าง 4-8 ปี ท่ีไม่ใช่กลุม่เป้าหมาย โดยท าการทดลองท่ีโรงเรียนสพุรรณบุรี
ปัญญานุกูล จังหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 2 คน โดยใช้ผู้ สงัเกต จ านวน 2 คน ในการหาค่าความ
เช่ือมั่นระหว่างผู้สงัเกต (Interobserver Reliability) ของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้สงัเกตอยู่ท่ี 87.50 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด
ไว้ ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 แบบบันทึกการประเมินค่าความเช่ือถือได้ในในการหาความเช่ือมั่นระหว่างผู้ประเมิน 
(Inter-Rater Reliability: IRR) ของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

ล าดบั 
เดก็คน

ที่ 
จ านวนเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน/เกณฑ์ทัง้หมด 

จ านวนความคลาด
เคลื่อนที่พบ 

จ านวนเกณฑ์ 
ที่ประเมิน
ทัง้หมด 

1 1 1/16 1 16 

2 2 3/16 3 16 
รวม 4 32 

Error Coefficient (%)      
 =     ความคลาดเคลือ่นรวม    X    100 

              จ านวนเกณฑ์ที่ประเมินทัง้หมด 

ค่าความ 
คลาดเคลือ่น 

12.5% 

Reliability Coefficient (%)  = 100 - ค่าความคลาดเคลื่อน  ค่าความเชื่อถือได้ 87.50% 
Minimum Standard ระดบัที่ยอมรับได้ 80% 

ท่ีมา: (คณะกรรมการอตัราก าลงั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2546) 

4.6 จดัท าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบ Rubrics ฉบบัสมบูรณ์ 
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5. การสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดัง
ภาพประกอบ 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง 

จากภาพประกอบ 6 การสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง มีรายละเอียด ดงันี ้
5.1 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี ช่วง
อายุ แรกเกิด-6 ปี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย เอกสาร
วิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การเสริมแรงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง ลกัษณะการสมัภาษณ์เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลวิจัย ส่วนท่ี 2 
ข้อมลูผู้ถกูสมัภาษณ์ และสว่นท่ี 3 ค าถามตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

5.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแบบสัมภาษณ์ฯ 

5.3 ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ฯ ฉบับร่าง 

5.4 น าแบบสัมภาษณฯ์ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม 

5.5 น าแบบสัมภาษณฯ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

5.6 จัดท าแบบสัมภาษณฯ์ ฉบับสมบูรณ์ 
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5.3 ด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) ฉบบัร่าง โดยตัง้ข้อ
สมัภาษณ์ให้สอดคล้องกบัประเด็นการสมัภาษณ์ แบง่ประเด็นการสมัภาษณ์เป็น 6 ประเด็น ดงันี ้ 

ตาราง 8 ประเด็นการสมัภาษณ์ผู้ปกครองในแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  

 
5.4 น าแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) ฉบับร่าง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจดคูวามเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
5.5 น าแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  ฉบบัร่าง ท่ีสร้างขึน้และปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษา เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง) จ านวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษจ านวน 1 
คน และผู้ เช่ียวชาญด้านการใช้หลกัภาษาไทย จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ระหว่างแบบสัมภาษณ์ผู้ ปกครอง 
(Interview Form) และวตัถุประสงค์การวิจัย โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยผู้ เช่ียวชาญ
เสนอแนะให้เรียบเรียงค าภาษาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ และใช้บทสนทนาท่ีผู้ถูกสมัภาษณ์เข้าใจได้
งา่ย 

5.6 จดัท าแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 

ประเดน็การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
1. ด้านรูปแบบของชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
2. ด้านการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ าวนัด้าน การขบัถ่าย 
3. ด้านการท างานร่วมกนั และมีสว่นร่วม ระหว่างครูและผู้ปกครอง  
4. ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง และสือ่การเรียนการสอนท่ีใช้สอนทกัษะช่วยเหลอืตนเอง
ด้านการขบัถ่าย 
5. ด้านการนิเทศการสอนท่ีบ้านของครู 
6. ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากให้ครูท าต่อไป 
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วิธีด าเนินการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) โดยใช้
แบบแผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design มีลกัษณะ ดงันี ้

ตาราง 9 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 

 
เม่ือ  E   แทน   เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับปานกลาง ท่ี เป็น

กลุม่เปา้หมาย 
       T1   แทน   การประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ก่อนการสอน 

โดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
       X   แทน   การสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
       T2   แทน   การประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย หลงัการสอน 

โดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
 
2. ขัน้ตอนการทดลอง 

2.1 ขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย หมายเลขข้อเสนอการวิจัย 
SWUEC-249/61E จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2.2 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต
ผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี  เพื่ อด าเนินการทดลองกับ
กลุม่เปา้หมาย 

2.3 ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเพื่อเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง เพื่อส ารวจลกัษณะของห้องน า้ อุปกรณ์ภายในห้องน า้ และบริเวณท่ีใช้ท าการ
สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ก่อนท าการวิจยั 

2.4 น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ไป
ประเมินกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้ในการวิจยัก่อนการทดลอง (Pretest) บนัทึกคะแนนผลการประเมิน
ก่อนการทดลอง เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมลู 
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2.5 ผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชีแ้จงวตัถุประสงค์ในการวิจัย มอบชุดฝึกการ
ขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ซึง่ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 5 แผน อธิบายวิธีการใช้คู่มือฯ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองในเร่ืองทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย วิธีการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา แจ้งก าหนดการเรียน การนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้าน และตอบข้อซกัถาม ข้อ
สงสยั ของผู้ปกครอง ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

2.6 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ิมวนัท่ี 11 เดือน กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 และสิน้สดุวนัท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ท าการสอนใน
วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ โดยใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 30 นาที  

ตาราง 10 แผนการจดักิจกรรมการสอนในแตล่ะสปัดาห์ 

ครัง้ที่/
สัปดาห์ 

การท ากิจกรรม วัน สถานที่ หมายเหตุ 

1 ครูสาธิตการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลางให้
ผู้ปกครองด ู

จนัทร์ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดั
ปทมุธาน ี

ครูให้
ค าแนะน าใน
การสอน 

2 ครูสาธิตการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลางให้
ผู้ปกครองด ู

องัคาร ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดั
ปทมุธาน ี

ครูให้
ค าแนะน าใน
การสอน 

3 ผู้ ปกครองทดลองสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง ครูให้ค าแนะน า 

พธุ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดั
ปทมุธาน ี

ผู้ปกครอง
สอนเสร็จ ครู
ให้
ข้อเสนอแนะ
ทนัที 

 
2.7 ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้านในวันพฤหัสบดีของทุกสปัดาห์ นิเทศใน

ประเด็นการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ตามแผนการจัดการ
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เรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง ครูให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในครัง้ตอ่ไป และบนัทกึผลการนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้าน 

2.8 เม่ือด าเนินการทดลองครบแล้ว จึงด าเนินการประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย หลงัการทดลอง โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกบัแบบประเมินก่อนการทดลอง 

2.9 ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ผู้ ปกครอง เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ ปกครอง 
(Interview Form) ซึ่งมีผู้วิจัย และผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคญั น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 

2.10 น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการ
ขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
สร้างและอ้างอิงจากแบบประเมินความสามารถพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี ดงันี ้

37-48 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก 
25-36 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี 
13-24 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 
0-12 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

1.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้วยความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1.1 คู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

1.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 5 แผน 
1.1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน  
1.1.4 แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  
1.1.5 แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
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โดยค านวณจากสตูร (ล้วน  สายยศ, 2538)  

IOC = 
R 

N
 

 
เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคล้องในความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

     R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

         N   แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
 

1.2 สถิติท่ีใช้ในการหาความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้สงัเกต Interrater Reliability (IRR) ของ
แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย โดยค านวณจากสตูร (คณะกรรมการ
อตัราก าลงั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2546) ดงันี ้

Error Coefficient (%)      =     ความคลาดเคลือ่นรวม    X    100 
                                                     จ านวนเกณฑ์ท่ีประเมินทัง้หมด 

Reliability Coefficient (%)     =     100 - คา่ความคลาดเคลือ่น 
ค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้ สังเกตท่ีค านวณได้จะต้องมีค่าตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

(Minimum  Standard) จึงจะถือได้วา่ข้อมลูเช่ือถือได้  
 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2.1 ข้อมลูเชิงปริมาณ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

คา่เฉลีย่และคา่ร้อยละ 
2.1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) โดยค านวณจากสตูร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) ดงันี ้

 𝑋 =  
x 

N
 

 

เม่ือ 𝑋  แทน คะแนนเฉลีย่ 

    x แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

     N   แทน จ านวนคนในกลุม่เปา้หมาย 
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2.1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสตูร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
ดงันี ้

P = 
𝑓×100

𝑛
 

 
เม่ือ  P  แทน คะแนนคา่ร้อยละ 

     𝑓  แทน ความถ่ีท่ีต้องการเปลีย่นแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N   แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
 

2.1.3 การหาค่าพัฒนาการท่ีเพิ่มขึน้ โดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index: E.I.) โดยค านวณจากสูตร (เผชิญ  กิจระการ และ สมนึก  ภัททิยธนี , 
2018) ดงันี ้ 

ดชันีประสทิธิผล (E.I.) =  
   ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทกุคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
(จ านวนกลุม่เปา้หมาย x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
 

2.1.4 การหาค่าร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า โดยค านวณจากสูตร (พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ, 2559) ดงันี ้

ร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า =  
คะแนนหลงัเรียน (X2) - คะแนนหลงัเรียน (X1) x 100 
                       คะแนนเต็ม 
 

2.2 ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยน าข้อมลูจากการจดบนัทกึการสมัภาษณ์ผู้ปกครองท่ี

ได้มีสว่นร่วมในการวิจัย และข้อมูลจากการบนัทึกเสียงท่ีถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

ก่อนและหลงัการสอน โดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ โดยน าข้อมลูจากการจดบนัทกึการสมัภาษณ์ผู้ปกครองท่ี
ได้มีสว่นร่วมในการวิจัย และข้อมูลจากการบนัทึกเสียงท่ีถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัปานกลาง หลงัจากท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
อยูใ่นระดบัดีมาก ดงัตาราง 11  

ตาราง 11 ผลของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ก่อนการสอน และหลงัการสอน โดย
ใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง  

เดก็
คนที่ 

เป้าหมายการ
วิเคราะห์งาน 

(Task Analysis) 

ผลของทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย 
ก่อนการสอน 

(คะแนนเตม็ 48) 

ระดบัความ 
สามารถ 

ผลของทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย
หลังการสอน 

(คะแนนเตม็ 48) 

ระดบัความ 
สามารถ 

1 
ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขับถ่าย 

9 ปรับปรุง 45 ดีมาก 

2 
ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขับถ่าย 

14 ปานกลาง 45 ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 11.50 ปานกลาง 45.00 ดมีาก 
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จากตาราง 11 พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน มี
ผลของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย หลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการ
มีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระดบัดี เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลางทัง้ 2 คน ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (37-48 คะแนน) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยแยกเป็น 5 
ทกัษะยอ่ย ดงันี ้

ทกัษะยอ่ยท่ี 1 รู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น ชกัโครก ส้วมแบบนัง่
ยอง ขนัน า้ สายช าระ สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ได้  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ โดยการชี ้
หรือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ พบวา่ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 1 ยังไม่รู้จัก
อุปกรณ์ในห้องน า้ และวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง เช่น สายช าระ ส้วมแบบนัง่ยอง ชักโครก ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน เด็กคนท่ี 1 ยงัไม่คุ้นเคยในการท ากิจกรรม เพราะเป็นกิจกรรมใหม่ ท่ีครูก าหนดขึน้ ครูและ
ผู้ปกครองวางเงื่อนไขก่อนท ากิจกรรมการสอน โดยก าหนดเม่ือเด็กคนท่ี 1 เรียนเสร็จ ครูจะให้เลน่
ของเล่นเป็นเวลา 10 นาที เด็กคนท่ี 1 จึงให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ขัน้สอน ครูและ
ผู้ปกครองให้เด็กคนท่ี 1 เข้าห้องน า้ท่ีศนูย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเรียนรู้จากสถานท่ีจริง และอุปกรณ์
ในห้องน า้ท่ีเป็นของจริง วนัจนัทร์ และวนัองัคาร ครูน าสอนให้ผู้ปกครองด ูผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ 
และสนบัสนนุครู วนัพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจากผู้ปกครองสอน
เสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ เด็กคนท่ี  1 ชี ้อุปกรณ์ในห้องน า้เม่ือครู
ถามได้ เม่ือครูให้ใช้อุปกรณ์ในห้องน า้ เด็กคนท่ี 1 ท าท่าทางและแสดงวิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ผู้ปกครองและครูช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย วนัพฤหสับดี ลกัษณะห้องน า้ท่ีบ้านเด็กคนท่ี 1 เป็นแบบ
ส้วมนั่งยอง ใช้ขันตักราดน า้ เด็กคนท่ี 1 ยังไม่คุ้นเคยท่ีครูมาเยี่ยมท่ีบ้าน เพื่อนิเทศผู้ ปกครอง 
ผู้ปกครองบอกเด็กคนท่ี 1 วา่ครูจะมาหาทุกวนัพฤหสับดี เน่ืองจากเป็นเด็กในห้องเรียนของผู้วิจัย
อยูแ่ล้วจึงใช้เวลาปรับตวัไม่นาน ครูให้ผู้ปกครองสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง 
ครูให้ข้อเสนอแนะ บนัทึกพฤติกรรมเด็กคนท่ี 1 เด็กคนท่ี 1 ชีแ้ละใช้อุปกรณ์ในบ้านของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองน าเทคนิคและวิธีการสอนท่ีได้จากครูมาใช้สอน ครูและผู้ปกครองให้แรง
เสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 2 ยังไม่รู้จัก
อุปกรณ์ในห้องน า้ และวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง เช่น สายช าระ ส้วมแบบนัง่ยอง ชักโครก ขัน้น าเข้าสู่
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บทเรียน เด็กคนท่ี 2 ยงัไม่คุ้นเคยในการท ากิจกรรม ไม่ให้ความร่วมมือท ากิจกรรม ก้มหน้า และไม่
สนใจครูและผู้ปกครอง และกิจกรรมเป็นกิจกรรมใหม่ ท่ีครูก าหนดขึน้ ครูและผู้ปกครองวางเงื่อนไข
ก่อนท ากิจกรรมการสอน โดยก าหนดเม่ือเด็กคนท่ี 2 เรียนเสร็จ ครูจะให้เลน่ของเลน่ ชุดเคร่ืองครัว 
เป็นเวลา 10 นาที เด็กคนท่ี 2 จึงให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ขัน้สอน ครูและผู้ปกครองให้
เด็กคนท่ี 2 เข้าห้องน า้ท่ีศนูย์การศกึษาพิเศษ เพื่อเรียนรู้จากสถานท่ีจริง และอุปกรณ์ในห้องน า้ท่ี
เป็นของจริง วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ปกครองดู ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ และ
สนบัสนนุครู วนัพธุครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจากผู้ปกครองสอนเสร็จ 
ขัน้สรุป ครูทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 2 ชี ้อุปกรณ์ในห้องน า้เม่ือครูถามได้ 
เม่ือครูให้ใช้อุปกรณ์ในห้องน า้ เด็กคนท่ี 2 ท าทา่ทางและแสดงวิธีการใช้ได้อยา่งถกูต้อง ผู้ปกครอง
และครูช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย วันพฤหัสบดี ลกัษณะห้องน า้ท่ีบ้านเด็กคนท่ี 2 เป็นแบบชักโครก 
เด็กคนท่ี 2 ยงัไม่คุ้นเคยท่ีครูมาเยี่ยมท่ีบ้าน เพื่อนิเทศผู้ปกครอง ยงัมีการก้มหน้า และไม่สนใจครู 
ผู้ปกครองบอกเด็กคนท่ี 2 บอกว่าครูจะมาหาทุกวนัพฤหสับดี เน่ืองจากเป็นเด็กในห้องเรียนของ
ผู้วิจัยอยู่แล้วจึงใช้เวลาปรับตัวไม่นาน ครูให้ผู้ปกครองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้ปกครอง ครูให้ข้อเสนอแนะ บนัทึกพฤติกรรมเด็กคนท่ี 2 เด็กคนท่ี 2 ชีแ้ละใช้อุปกรณ์ในบ้านของ
ตนเองได้อยา่งถกูต้อง ผู้ปกครองน าเทคนิคและวิธีการสอนท่ีได้จากครูมาใช้สอน ครูและผู้ปกครอง
ให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

ทกัษะยอ่ยท่ี 2 การถอดกางเกง/กระโปรง และกางเกงในก่อนการใช้ห้องน า้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การถอดกางเกง/กระโปรง และกางเกงในก่อนการใช้

ห้องน า้ พบวา่ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 1 ไม่สามารถ

ถอดกางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกางเกงนักเรียนได้ ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เด็กคนท่ี 1 ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกณ์ในการสอน 
ได้แก่ กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกางเกงนักเรียน ผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปกรณ์ ครูสอนเป็น
รายบุคคล วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ ปกครองดู ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ และ
สนบัสนนุครู วนัพธุครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจากผู้ปกครองสอนเสร็จ 
ขัน้สรุป ครูทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 1 สามารถถอดกางเกงใน กางเกงผ้า
ยืด ได้ด้วยตนเอง แตก่างเกงนกัเรียน เด็กคนท่ี 1 ในเร่ืองการปลดตะขอ ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือ 
จนเด็กคนท่ี 1 ท าได้ วันพฤหัสบดี เด็กคนท่ี 1 คุ้นเคยกับครูมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการท า
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กิจกรรม เด็กคนท่ี 1 สามารถถอดกางเกงในและกางเกงผ้ายืด ก่อนการเข้าห้องน า้ได้ และสามารถ
นัง่เรียนจนครบตามท่ีครูก าหนด ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนท่ี 2 ไม่สามารถ
ถอดกางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกระโปรงนกัเรียนได้ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เม่ือครูน าเข้าสูบ่ทเรียน
ด้วยการร้องเพลง เด็กคนท่ี 2 ยงัมีพฤติกรรมก้มหน้า ครูวางเงื่อนไขก่อนท ากิจกรรมการสอน โดย
ก าหนดเม่ือเด็กคนท่ี 2 เรียนเสร็จ ครูจะให้เลน่ของเลน่ ชุดเคร่ืองครัว เป็นเวลา 10 นาที ขัน้สอน ครู
แนะน าอุปกณ์ในการสอน ได้แก่ กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกระโปรงนักเรียน ผู้ปกครองช่วย
เตรียมอุปกรณ์ ครูสอนเป็นรายบุคคล วนัจันทร์ และวนัองัคาร ครูน าสอนให้ผู้ปกครองด ูผู้ปกครอง
คอยช่วยเหลอื และสนบัสนุนครู วนัพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูด ูและครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจาก
ผู้ปกครองสอนเสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ เด็กคนท่ี  2 สามารถถอด
กางเกงใน กางเกงผ้ายืด ได้ด้วยตนเอง แต่กระโปรงนักเรียน เด็กคนท่ี 2 ในเร่ืองการปลดตะขอ 
ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือ จนเด็กคนท่ี 2 ท าได้ วนัพฤหสับดี เด็กคนท่ี 2 คุ้นเคยกบัครูมากขึน้ ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม เด็กคนท่ี 2 สามารถถอดกางเกงในและกางเกงผ้ายืด ก่อนการเข้า
ห้องน า้ได้ และสามารถนัง่เรียนจนครบตามท่ีครูก าหนด ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด 
และกลา่วชมเชย 

ทกัษะยอ่ยท่ี 3 สามารถกดชกัโครก/ราดน า้ได้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เม่ือฉนัต้องกดชกัโครก/ราดน า้ พบวา่ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 1 ไม่สามารถราด
น า้ และกดชักโครกได้อย่างถูกวิธี ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 1 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครู
น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกรณ์ในห้องน า้ ทัง้ 2 แบบ ให้เด็กคนท่ี 1 
และผู้ปกครอง ฟัง ได้แก่ ชกัโครก และส้วมแบบนัง่ยอง ท่ีต้องใช้ขนัน า้ตกัราด ท าความสะอาด ครู
สาธิตวิธีการใช้ ในห้องน า้ทัง้ 2 ห้อง ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง อธิบายเพิ่มเติม วัน
จนัทร์ และวนัอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ปกครองดู ผู้ปกครองคอยช่วยเหลอื และสนบัสนนุครู วนัพธุครู
ให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลังจากผู้ปกครองสอนเสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบ
ย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 1 สามารถกดน า้ ท่ีชักโครกได้ด้วยตนเอง และสามารถ
ราดน า้ในโถส้วม ตามท่ีครูก าหนดให้ได้ คือ 3 ขนั วนัพฤหสับดี เด็กคนท่ี 1 คุ้นเคยกบัครูมากขึน้ ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากขึน้ ห้องน า้ท่ีบ้านเด็กคนท่ี 1 เป็นส้วมแบบนัง่ยอง ผู้ปกครอง
สอนเด็กคนท่ี 1 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ครูด ูเด็กคนท่ี 1 สามารถราดน า้ จ านวน 3 ขนั ได้ ครู
และผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 
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เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 2 ไม่สามารถราด
น า้ และกดชกัโครกได้อย่างถูกวิธี ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 2 ให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการ
ก้มหน้าของเด็กคนท่ี 2 น้อยลง ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกรณ์ใน
ห้องน า้ ทัง้ 2 แบบ ให้เด็กคนท่ี 2 และผู้ปกครอง ฟัง ได้แก่ ชักโครก และส้วมแบบนั่งยอง ท่ีต้องใช้
ขนัน า้ตกัราด ท าความสะอาด ครูสาธิตวิธีการใช้ ในห้องน า้ทัง้ 2 ห้อง ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผู้ปกครอง อธิบายเพิ่มเติม วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ ปกครองดู ผู้ปกครองคอย
ช่วยเหลือ และสนับสนุนครู วันพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจาก
ผู้ปกครองสอนเสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบย่อยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 2 สามารถกดน า้ 
ท่ีชักโครกได้ด้วยตนเอง และสามารถราดน า้ในโถส้วม ตามท่ีครูก าหนดให้ได้ คือ 3 ขัน วัน
พฤหัสบดี เด็กคนท่ี 2 คุ้นเคยกับครูมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากขึน้ ห้องน า้ท่ี
บ้านเด็กคนท่ี 2 เป็นส้วมแบบชกัโครก ผู้ปกครองสอนเด็กคนท่ี 2 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ครู
ด ูเด็กคนท่ี 2 สามารถกดชักโครกตามท่ีผู้ปกครองบอกได้ จ านวน 2 ครัง้ ครูและผู้ปกครองให้แรง
เสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

ทกัษะยอ่ยท่ี 4 ท าความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ หลงัการขบัถ่ายได้ 
แผนการจดัการเรียนท่ี 4 การท าความสะอาดหลงัขบัถ่าย พบวา่ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 1 ไม่สามารถท า
ความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ มือ หลงัการขบัถ่ายได้ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 1 ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ท า
ความสะอาดหลงัการขบัถ่าย ได้แก่ สายช าระ กระดาษช าระ ขนัน า้ ก๊อกน า้ สบู่หรือเจลล้างมือ 
และผ้าเช็ดมือ ให้เด็กคนท่ี 1 และผู้ปกครอง ฟัง ครูสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ และสอนเป็นรายบุคคล 
ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ ปกครองดู ผู้ ปกครองคอย
ช่วยเหลือ และสนับสนุนครู วันพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจาก
ผู้ปกครองสอนเสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบยอ่ยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 1 สามารถใช้สาย
ช าระ ใช้มือข้างท่ีถนัดในการกดสายช าระ และท าความสะอาดก้น ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ
เล็กน้อยในตอนบีบเพื่อฉีดน า้ท าความสะอาดอวยัวะเพศ และก้น สามารถตกัน า้ท าความสะอาด
ได้ เปิดและปิดก๊อกน า้ได้ ใช้สบู่หรือเจลล้างมือ ท าความสะอาดมือได้ และเช็ดมือหลงัจากล้างมือ
ได้ วันพฤหัสบดี เด็กคนท่ี 1 คุ้ นเคยกับครูมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากขึน้ 
ผู้ปกครองสอนเด็กคนท่ี 1 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ครูด ูเด็กคนท่ี 1 สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีมีใน
ห้องน า้ ได้แก่ การท าความสะอาดก้น เด็กคนท่ี 1 ใช้มือข้างท่ีถนดัตกัน า้มาท าความสะอาดก้นได้ 
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สามารถเปิดก๊อกน า้ล้างมือ ฟอกสบูไ่ด้ และเช็ดมือหลงัจากล้างมือได้ ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม 
โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 2 ไม่สามารถท า
ความสะอาดอวยัวะ เช่น ก้น อวยัวะเพศ มือ หลงัการขบัถ่ายได้ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 2 ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ท า
ความสะอาดหลงัการขบัถ่าย ได้แก่ สายช าระ กระดาษช าระ ขนัน า้ ก๊อกน า้ สบู่หรือเจลล้างมือ 
และผ้าเช็ดมือ ให้เด็กคนท่ี 2 และผู้ปกครอง ฟัง ครูสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ และสอนเป็นรายบุคคล 
ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ ปกครองดู ผู้ ปกครองคอย
ช่วยเหลือ และสนับสนุนครู วันพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจาก
ผู้ปกครองสอนเสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบยอ่ยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 2 สามารถใช้สาย
ช าระ ใช้มือข้างท่ีถนัดในการกดสายช าระ และท าความสะอาดก้น ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ
เล็กน้อยในตอนบีบเพื่อฉีดน า้ท าความสะอาดอวยัวะเพศ และก้น สามารถตกัน า้ท าความสะอาด
ได้ เปิดและปิดก๊อกน า้ได้ ใช้สบู่หรือเจลล้างมือ ท าความสะอาดมือได้ และเช็ดมือหลงัจากล้างมือ
ได้ วันพฤหัสบดี เด็กคนท่ี 2 คุ้ นเคยกับครูมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากขึน้ 
ผู้ปกครองสอนเด็กคนท่ี 2 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ครูด ูเด็กคนท่ี 2 สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีมีใน
ห้องน า้ ได้แก่ การท าความสะอาดก้น เด็กคนท่ี 2 ใช้มือข้างท่ีถนัดหยิบสายช าระ แล้วน ามาท า
ความสะอาดอวยัวะเพศของตนเอง และก้นได้ เปิดและปิดก๊อกน า้ได้ด้วยตนเอง บีบเจลล้างมือ 2 
หยดตามท่ีผู้ปกครองก าหนดได้ ฟอกสบู่ท่ีมือ ตามวิธีการสอนของผู้ปกครอง และเช็ดมือท าความ
สะอาดมือของตนเองได้ ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

ทกัษะยอ่ยท่ี 5 การใสก่างเกงในและกางเกง/กระโปรง หลงัการใช้ห้องน า้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การใส่กางเกงในและกางเกง/กระโปรง หลงัการใช้

ห้องน า้ พบวา่  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 1 ไม่สามารถใส่

กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกางเกงนกัเรียนได้ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 1 ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกณ์ในการสอน ได้แก่ 
กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกางเกงนักเรียน ผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปกรณ์ ครูแยกสอนเป็น
รายบุคคล วันจันทร์ และวันอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ ปกครองดู ผู้ ปกครองคอยช่วยเหลือ และ
สนบัสนนุครู วนัพธุครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจากผู้ปกครองสอนเสร็จ 
ขัน้สรุป ครูทดสอบยอ่ยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 1 สามารถใสก่างเกงใน โดยเอาขาใสที่
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ละข้างได้ด้วยตนเอง ใสก่างเกงผ้ายืดได้ด้วยตนเอง แต่กางเกงนกัเรียน เด็กคนท่ี 1 ในเร่ืองการติด
ตะขอ ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือเลก็น้อย และรูดซิปได้ด้วยตนเองอยา่งช้าๆ วนัพฤหสับดี เด็กคน
ท่ี 1 คุ้นเคยกับครู ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี เด็กคนท่ี 1 สามารถใสก่างเกงใน
และกางเกงผ้ายืด หลงัการเข้าห้องน า้ได้ และสามารถนั่งเรียนจนครบตามท่ีครูก าหนด  ครูและ
ผู้ปกครองให้การเสริมแรง ด้วยการกอด และค าชม เม่ือเด็กคนท่ี 1 ท าได้ หลงัจากจบกิจกรรมการ
สอน ครูแจ้งเด็กคนท่ี 1 และผู้ปกครอง ว่าเป็นสปัดาห์ท่ี 5 ซึ่งเป็นสปัดาห์สุดท้ายในการมานิเทศ
ของครู ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 2 ไม่สามารถใส่
กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกระโปรงนกัเรียนได้ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เด็กคนท่ี 2 ให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี ไม่มีการก้มหน้า ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการร้องเพลง ขัน้สอน ครูแนะน าอุปกณ์ในการ
สอน ได้แก่ กางเกงใน กางเกงผ้ายืด และกระโปรงนกัเรียน ผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปกรณ์ ครูแยก
สอนเป็นรายบุคคล วนัจันทร์ และวนัอังคาร ครูน าสอนให้ผู้ปกครองดู ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ 
และสนบัสนนุครู วนัพุธครูให้ผู้ปกครองสอนให้ครูดู และครูให้ข้อเสนอแนะหลงัจากผู้ปกครองสอน
เสร็จ ขัน้สรุป ครูทดสอบยอ่ยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เด็กคนท่ี 2 สามารถใสก่างเกงใน โดยเอา
ขาใสที่ละข้างได้ด้วยตนเอง ใสก่างเกงผ้ายืดได้ด้วยตนเอง แตก่ระโปรงนกัเรียน เด็กคนท่ี 2 ในเร่ือง
การติดตะขอท่ีอยู่ด้านข้างของกระโปรง ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือเล็กน้อย และรูดซิปได้ด้วย
ตนเองอย่างช้าๆ วนัพฤหัสบดี เด็กคนท่ี 2 คุ้นเคยกับครู ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็น
อย่างดี เด็กคนท่ี 2 สามารถใส่กางเกงในและกางเกงผ้ายืด หลังการเข้าห้องน า้ได้ ครูและ
ผู้ปกครองให้การเสริมแรง ด้วยการกอด และค าชม เม่ือเด็กคนท่ี 2 ท าได้ หลงัจากจบกิจกรรมการ
สอน ครูแจ้งเด็กคนท่ี 2 และผู้ปกครอง ว่าเป็นสปัดาห์ท่ี 5 ซึ่งเป็นสปัดาห์สุดท้ายในการมานิเทศ
ของครู ครูและผู้ปกครองให้แรงเสริม โดยการกอด และกลา่วชมเชย 
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2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง มีผลการวิเคราะห์ ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง เป็นรายบุคคล 

เด็กคน
ที่ 

ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  
ด้านการขบัถ่าย ความแตกต่างของ

คะแนนความก้าวหน้า 
(X2 -  X1) 

แปลผล ก่อนการสอน 
(X1) 

(คะแนนเตม็ 48) 

หลังการสอน 
(X1) 

(คะแนนเตม็ 48) 

1 9 45 +36 
มีพฒันาการ
เพิ่มขึน้ 

2 14 45 +31 
มีพฒันาการ
เพิ่มขึน้ 

คะแนน
เฉล่ีย 

11.50 45.00 +33.50 
มีพฒันาการ
เพิ่มขึน้ 

 
จากตาราง 12 พบว่า คะแนนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เพิ่มขึน้ตัง้แต่ +31 ถึง +36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (12 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 25 โดยอ้างอิงจากสตูรค านวณของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ (พิชิต ฤทธ์ิ
จรูญ, 2561. น.217-218) แสดงวา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีคะแนนทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย สงูขึน้กว่าก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครอง ทัง้ 2 คน 
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ตาราง 13 ดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ของชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วม
ของผู้ปกครอง 

จ านวนเดก็ที่มี
ความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลาง 

(คน) 

คะแนน
เตม็ 

ผลรวม
คะแนน 
ก่อนการ
สอน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลรวม
คะแนน 
หลังการ
สอน 

คะแนน
เฉล่ีย 

E.I. 
คิดเป็น
ร้อยละ 

2 48 23 11.50 90 45 0.9178 91.78 

 
จากตาราง 13 พบว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง จ านวน 2 คน ก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดย
การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สามารถท าคะแนนจากการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้าน
การขบัถ่าย ก่อนการสอน ประเมินโดยใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
ท่ีมีคะแนนเต็ม 48 คะแนน ได้ผลรวมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 
2 คน เท่ากับ 23 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 11.50 คะแนน และหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย 
โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สามารถท าคะแนนจากการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขับถ่าย หลงัการสอน ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย ฉบับเดียวกัน ได้ผลรวมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 
คน เท่ากบั 90 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 45 คะแนน หาคา่ดชันีประสทิธิผล (E.I.) เทา่กับ 0.9178 ซึ่ง
แสดงวา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน หลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึก
การขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง มีคะแนนเพิ่มขึน้ร้อยละ 91.78 

ตาราง 14 ร้อยละของความก้าวหน้าของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง 

คะแนนเฉล่ียก่อนการสอน 
(X1) 

คะแนนเฉล่ียหลังการสอน 
(X2) 

ร้อยละของความก้าวหน้า 

11.50 45.00 33.50 
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จากตาราง 14 พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และคะแนนเฉล่ียหลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เท่ากับ 11.50 และ 45.00 ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละของความก้าวหน้าของทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย เท่ากับร้อยละ 33.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 25) 
แสดงว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการ
ขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย สูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง 

ผลการสมัภาษณ์ผู้ปกครองจ านวน 2 คน ท่ีมีสว่นร่วมในการวิจยั มีรายละเอียด ดงันี ้
1) ด้านรูปแบบของชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  พบว่า 

ผู้ปกครอง มีความรู้สกึในเชิงบวก ตอ่ ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ท่ีครูมอบ
ให้ไปสอนท่ีบ้าน ผู้ ปกครอง ทัง้ 2 คนชอบรูปเล่ม ภาพประกอบ และน าไปใช้ได้จริง ดังบท
สมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...ภาพสวยค่ะ เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริงๆ ค่ะ... 
ผู้ปกครองคนที่ 2 ...สีสันสดใส ชอบมากเลยค่ะ ในเล่มมีภาพด้วยค่ะ น าไป

สอนลูกหลานได้... 
2) ด้านการจัดกิจกรรมการสอนทักษะช่วยเหลือตนเองด้านการขับถ่าย พบว่า 

ผู้ปกครอง รู้สกึดีต่อการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมถึง
เสนอแนะวิธีการสอนในรูปแบบตา่งๆ ท่ีจะน ามาสอนบุตรหลาน ดงับทสมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...ดี ดีค่ะ น้องเร่ิมข้ีได้ เย่ียวได้ง่าย ท าช่วยตัวเองได้
ดีกว่าแต่ก่อน ก็ดีข้ึน... 

ผู้ปกครองคนที่ 2 ...รู้สึกดีมากเลยค่ะ ที่ครูเข้ามาฝึกด้านน้ี ลดภาระของ
ผู้ปกครองได้เยอะมาก น้องตอนน้ีก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึน... 

3) ด้านการท างานร่วมกนั และมีสว่นร่วม ระหวา่งครูและผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครอง 
รู้สกึดีท่ีได้ท างานร่วมกับครู ในช่วงแรกผู้ปกครองจะยงัไม่กล้าพดูหรือแสดงความคิดเห็นกบัครู แต่
เม่ือได้ท างานและสอนร่วมกนั ผู้ปกครองพดูคยุกบัครูมากขึน้ มีการเสนอความคิดเห็น เสนอวิธีการ
สอน และแลกเปลีย่นข้อมลูตอ่กนั ดงับทสมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...ก็ดี...ได้คุยกับครู ได้บอกเร่ืองราวน้อง ให้ครูได้รู้ว่า
น้องเป็นไง ครูช่วยให้น้องดีข้ึนบ้างจากเดิม...ดีค่ะ... 
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ผู้ปกครองคนที่ 2 ...ครูไผ่จะดีมากเลยค่ะ คือเวลาจัดท าแผนหรืออะไร ก็
จะเรียกผู้ปกครองมาช่วยเสมอ เขียนไปพร้อมกัน และก็ยังสอนผู้ปกครอง ให้เอากลับไป
สอนน้องที่บ้านค่ะ น้องก็จะเก่งมากข้ึน... 

4) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง และสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้สอน
ทักษะช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย พบว่าผู้ปกครองรู้สึกพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ปกครอง มีการอ่านและศกึษาคูมื่อก่อนการใช้แผน สอบถามวิธีการใช้กบัครู มีการใช้แผน
ตามล าดบัขัน้ตอน และใช้สือ่การเรียนการสอนจริงตามแผน ดงับทสมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...ก็ พอใจ เพราะว่าน้องได้ดีข้ึน เหมือนที่บอกไป... 
ผู้ปกครองคนที่ 2  ...พอใจค่ะ เพราะตอนน้ีน้องสามารถบอกได้ว่า ปวด

ถ่าย ถ่ายเบา ถ่ายหนัก อะไรอย่างน้ี และก็ช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างเลย ครูก็จะแนะน า
ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง เร่ิมฝึกจากตรงไหน และก็...ครูไผ่จะให้ใช้ของจริงในการฝึกทุกคร้ัง 
ใช้ส่ือจริงตลอด น้องก็จะเป็นไว และเคยชินกับส่ิงน้ัน... 

5) ด้านการนิเทศการสอนท่ีบ้านของครู พบวา่ ผู้ปกครองรู้สกึยินดีท่ีครูได้ไปนิเทศการ
สอนท่ีบ้าน ผู้ปกครองมีการเตรียมสถานท่ี เตรียมสื่อการเรียนการสอน ก่อนท่ีครูจะไปท่ีบ้าน 
ผู้ปกครองทัง้ 2 คนยงัมีทศันคติเชิงบวกรู้สกึยินดีท่ีครูได้มาเยี่ยมบ้าน มาติดตามผลการด าเนินงาน
ของผู้ปกครอง ดงับทสมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...ก็ดีน่ะ...เพราะว่า ได้ไปเจอน้อง น้องก็เจอครูที่บ้าน
ด้วย ก็จะท าแบบให้รู้ว่า เดี๋ยวต้องมีครูมา แล้วน้องก็จะแบบท ากับที่บ้านกับที่โรงเรียนได้
เยอะข้ึน ก็จะรู้ว่ามีครูมาที่บ้าน... 

ผู้ปกครองคนที่ 2 ...ดีค่ะ...ทางครูเขามีติดตามงานตลอด มาดูว่าที่สอนไป 
คุณยายได้ท าจริงไหม อ่า...คุณยายก็ได้ท าจริง เดี๋ยวถ้าครูเขามา ยายก็ต้องท าเป็น... 

6) ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีอยากให้ครูท าต่อไป พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีผู้ปกครอง
ต้องการให้สอนเพิ่มเติมในครัง้ต่อไป ผู้ปกครองต้องการให้ครูสอนเก่ียวกับทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวันในด้านอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานช่วยเหลือ
ตวัเองในทกัษะการใช้ชีวิต ดงับทสมัภาษณ์ของผู้ปกครองวา่ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 ...เร่ืองกินข้าว เร่ืองใช้ชีวิต เดี๋ยวเขาจะท าไม่ได้ จะท าได้
น้อยกว่าคนอ่ืน... 

ผู้ปกครองคนที่ 2 ...ก็อยากให้ครูไผ่จัดการสอนแบบน้ีค่ะ ต่อไปเด็กคนอ่ืน
ก็จะได้เก่งเหมือนน้อง เหมือนกันค่ะ... 
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สรุปว่า ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน มี
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง, กิจกรรมการเรียนการสอน,
การท างานร่วมกันของครูและผู้ ปกครอง ทัง้ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ และท่ีบ้านขอ งผู้ปกครอง, 
แผนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการสอนของครูท่ีบ้านของผู้ ปกครอง ในทางบวกและ
ผู้ปกครองทัง้ 2 คน ต้องการให้ครูด าเนินการสอนโดยการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วม
ของผู้ปกครอง ตอ่ไป 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัย เร่ือง ผลของการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง มีการสรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ระดับปานกลาง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน

กลาง (มีระดับสติปัญญาระหว่าง 35–49) ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และมีใบรับรองความ
พิการอายรุะหวา่ง 4–8 ปี และไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยูท่ี่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
1.1 คู่มือการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ส าหรับ

ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 5 แผน 
1.3 แบบบนัทกึการนิเทศผู้ปกครองในการจดักิจกรรมการสอนท่ีบ้าน 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน  
3. แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  
4. แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยค รั ง้นี  ้เป็นการวิจัย เชิ งทดลอง (Experiment Research) ซึ่ งผู้ วิ จัยได้

ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย หมายเลขข้อเสนอการวิจัย 
SWUEC-249/61E จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต
ผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี  เพื่ อด าเนินการทดลองกับ
กลุม่เปา้หมาย 

3. ผู้วิจัยลงพืน้ท่ีเพื่อเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง เพื่อส ารวจลกัษณะของห้องน า้ อุปกรณ์ภายในห้องน า้ และบริเวณท่ีใช้ท าการ
สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ก่อนท าการวิจยั 

4. น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ไป
ประเมินกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้ในการวิจยัก่อนการทดลอง (Pretest) บนัทึกคะแนนผลการประเมิน
ก่อนการทดลอง เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมลู 

5. ผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชีแ้จงวตัถุประสงค์ในการวิจัย มอบชุดฝึกการ
ขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ซึง่ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 5 แผน อธิบายวิธีการใช้คู่มือฯ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองในเร่ืองทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย วิธีการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา แจ้งก าหนดการเรียน การนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้าน และตอบข้อซกัถาม ข้อ
สงสยั ของผู้ปกครอง ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง 

6. ผู้ วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ิมวนัท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 และสิน้สดุวนัท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ท าการสอนใน
วนัจนัทร์ วนัองัคาร และวนัพธุ โดยใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 30 นาที  

7. ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีนิเทศผู้ ปกครองท่ีบ้านในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ นิเทศใน
ประเด็นการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ตามแผนการจัดการ
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เรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง ครูให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในครัง้ตอ่ไป และบนัทกึผลการนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้าน 

8. เม่ือด าเนินการทดลองครบแล้ว จึงด าเนินการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย หลงัการทดลอง โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกบัแบบประเมินก่อนการทดลอง 

9. ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ผู้ ปกครองเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ ปกครอง 
(Interview Form) ซึง่มีผู้วิจยั และผู้ปกครองซึง่เป็นผู้ให้ข้อมลูส าคญั  

10. น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการ
ขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
สร้างและอ้างอิงจากแบบประเมินความสามารถพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 

ก่อนและหลงัการสอน โดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ โดยน าข้อมลูจากการจดบนัทกึการสมัภาษณ์ผู้ปกครองท่ี
ได้มีสว่นร่วมในการวิจัย และข้อมูลจากการบนัทึกเสียงท่ีถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 

สรุปผลการวิจัย 
1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

ด้านการขบัถ่าย หลงัการสอนของครูและผู้ปกครองโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครอง อยูใ่นระดบัดีมาก 

2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านการขบัถ่าย หลงัการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อน ใช้
ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
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อภปิรายผล 
จากสมมติฐานข้อท่ี 1 ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางหลังการสอนของครูและผู้ปกครองโดยใช้ชุดฝึกการ
ขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง อยู่ในระดบัดี พบวา่ การสอนทกัษะทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ด้านการขบัถ่าย โดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ของเด็ก ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 2 คน อยู่ในระดับดีมาก ทัง้นี ้เน่ืองมาจาก 
ขัน้ตอนการสร้างชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง มีการศกึษาความต้องการของ
ผู้ปกครอง การส ารวจบ้านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน และ
ใช้การตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ความตรง
ตามเนือ้หา จึงท าให้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง มีคณุภาพ สามารถพฒันา
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ค ามูล (สมพร  ค ามูล, 2554) ได้
เปรียบเทียบและศึกษาความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงัการทดลอง ฝึกแต่งกาย โดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสตปัญญาระดับเด็กเรียนได้ อายุ 6-10 ปี ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา 50-70 หลงัการใช้
ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกายมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแตง่กายอยู่ในระดบัดี
มาก 2) เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาหลงัการฝึกโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแตง่กาย สงูกว่าก่อนการฝึกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง สงูกว่าก่อนการทดลอง พบวา่ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง สงูกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
ทกัษะการดูแลตนเองและทกัษะชีวิตประจ าวนั และจากการท่ีได้น าชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครอง มาสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ยงัช่วยเสริม
ให้เกิดทกัษะท่ีคงทน ชุดฝึกสามารถให้เด็กได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมทันทีหลงัจากจบบทเรียนนัน้ๆ 
หรือให้มีการฝึกซ า้หลายๆ ครัง้ เพื่อความแม่นย าในเร่ืองท่ีต้องการฝึก หรือเน้นย า้ให้ท าชุดฝึก
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เพิ่มเติมในเร่ืองท่ีผิดหรือต้องการปฏิบัติเพิ่มเติม (สคุนธ์  สินธพานนท์, 2553, น. 96-97) ภายใน
ชุดฝึกได้มีการแยกย่อยกิจกรรม (Task Analysis) เทคนิคและวิธีการสอนท่ีผู้วิจัยจัดท าขึน้ เพื่อให้
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง และผู้ปกครอง นัน้สามารถเรียนรู้และจดจ า
กิจกรรมหรือทกัษะนัน้ได้ จะเห็นได้วา่ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง และต้องการการสนบัสนุนอย่าง
มากและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ แสนแปงวัง (พรพรรณ  
แสนแปงวงั, 2555) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงัการทดลองฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน
ด้านการใช้ห้องน า้ โดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเอง พบว่า 1) ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ อาย ุ6–
10 ปี หลงัการใช้กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลอืตนเองมีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการ
ใช้ห้องน า้สูงขึน้กว่าก่อนการทดลองในระดับดีมาก 2) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้
ห้องน า้ของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหลังการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

การสอนการช่วยเหลือตนเอง ควรจัดตามล าดับจากง่ายไปหายาก (สุจินต์  สว่างศรี, 
2552, น. 91) โดยใช้เทคนิคท่ีช่วยสนับสนุนให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง เกิดการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึน้ คือ การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็น
วิธีการสอนท่ีเหมาะกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง วิธีหนึ่ง ซึ่งครูจะมี
การวางแผนการสอนเป็นอย่างดี มีเป้าหมายชัดเจน และแบ่งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่งเป็น
ขัน้ตอนยอ่ยๆ จากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สดุท้ายจนเด็กท าได้ส าเร็จ การพฒันาด้วยรูปแบบนีจ้ึงเป็น
วิธีการท่ีเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะหลงัจากท่ีมีการน ารูปแบบนีม้าใช้ร่วมกับการให้แรงเสริม 
จะเห็นได้ว่า เด็กมีพัฒนาการความมั่นใจในความสามารถของตนเอง สามารถท างานจนเกิดผล
ส าเร็จ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 23) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ
มาศพร แกล้วทนง (มาศพร  แกล้วทนง, 2551) ได้ศึกษาการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้
ภาพประกอบ ผลการวิจัยพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงทัง้สาม
คนสามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนหลงัได้รับการ
ฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ 2) หลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งาน
ร่วมกับการใช้ภาพประกอบ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคน
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สามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกว่าก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์
งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ  

นอกจากนีก้ารให้ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน และการฝึกเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ร่วมกับครูนัน้ จะช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง นัน้เกิดความผ่อนคลาย ความเช่ือใจ เน่ืองด้วยพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
เป็นผู้ดูแลซึ่งอยู่กับตัวของเด็กเป็นประจ าทุกวนั การใช้วิธีนีจ้ึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี และมี
พฒันาการท่ีดีขึน้อย่างเห็นได้ชัด ความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง จึงเป็นปัจจัยส าคญัในการ
ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา และท าให้เกิดผลส าเร็จได้  (กุลยา  ก่อสุวรรณ , 2553b, น. 196) 
สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ผู้ปกครองจ านวน 2 คน ท่ีได้เข้ามามีสว่นร่วมในการวิจยัในครัง้นี ้ท่ี
พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดทางบวกต่อการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะนี ้และเห็นด้วยกับการ
ท่ีครูได้ให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมด้วย เพราะผู้ปกครองจะได้รับรู้ในทุกขัน้ตอนในการสอน หรือ
การฝึก มีการนิเทศการสอนท่ีบ้าน ผู้ปกครองรู้สึกพอใจกับการไปท่ีบ้านของครู ยังเป็นการเยี่ยม
บ้านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลางและผู้ปกครอง การได้ให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีสว่นร่วมนัน้ยงัเป็นการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกับผู้ปกครองให้คงอยู่ตอ่ไป ผู้ปกครอง
และครูต้องสื่อสารกันอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ อีกทัง้ครูต้องเป็นผู้ ท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถ
ติดต่อ เข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคยุและซกัถาม (กลุยา  ก่อสวุรรณ, 2553a, 
น. 188) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพฒันาในลกัษณะนีเ้ป็นการพัฒนาท่ีดี ท่ีครูและผู้ปกครองได้ท างาน 
และประสานความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง ท าให้เด็กพฒันาไปสูเ่ป้าหมายได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฑมลา บุญกาญจน์ (ฑมลา  บุญกาญจน์, 2559) ได้สร้าง ศึกษาประสิทธิผล และ
ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส าหรับ เด็กสมองพิการ ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการอยู่ในระดบัดี ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการอยูใ่นระดบั
ดี และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับเด็กสมองพิการอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของ
เบนเน็ตต์ (Bennet, 2012) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองใน
โปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเพื่อพฒันาเด็กออทิสติก (Parental Involvement in 
Early Intervention Programs for Children with Autism) ผลการศึกษาพบว่า การท่ีผู้ปกครอง
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ไม่ได้มีสว่นร่วมในโปรแกรม การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมจะส่งผลกระทบต่อพฒันาการ
ของเด็ก เน่ืองจากเด็กไม่ได้รับการฝึก หรือช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในโปรแกรมการฝึกอยา่งตอ่เน่ืองและน าไปฝึกตอ่ท่ีบ้านอยา่งสม ่าเสมอ 
พบวา่เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีขึน้ อยา่งเห็นได้ชดั  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ครูต้องใจเย็น 
อดทน และเร่ิมต้นบทเรียนด้วยความสนุกสนาน เพื่อสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจให้กับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง และผู้ปกครอง และแจ้งขัน้ตอนการวิจัยให้ผู้ปกครอง
ทราบในทกุๆ ขัน้ตอน 

2. ครูควรมีการเตรียมความพร้อมสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรม โดยไม่ควรมีสิง่รบกวนความสนใจในห้องเรียน ขณะท่ีท าการเรียนการสอน 

3. ในการสอน ครูและผู้ปกครองควรอยู่ด้วยกันเสมอ เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีครูและ
ผู้ปกครองต้องสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางในห้องน า้ร่วมกัน เช่น
กิจกรรมฝึกสวมหรือถอดกางเกง, กระโปรง เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ภายใน
ห้องน า้ เพื่อความปลอดภยั และอนามยัของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง  

4. การสอนเด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ควรสอนใน
ลกัษณะกลุม่เลก็ 3-5 คน โดยจับคู ่ผู้ปกครองกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เข้าใจได้ง่าย 
และครูสามารถดแูลได้อยา่งทัว่ถึง หรือให้ข้อเสนอแนะอยา่งทัว่ถึง 

5. การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการนิเทศผู้ปกครองท่ีบ้าน ควรมีการนัดหมายกัน
ลว่งหน้าในการท ากิจกรรม เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั ครูและผู้ปกครองจึงควรให้ความส าคญั
กบัขัน้ตอนนี ้

6. การเสริมแรง เป็นสิ่งท่ีส าคญั เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียม
กัน ครูและผู้ปกครอง ควรให้เวลาเด็กแต่ละคน และให้การเสริมแรงเด็กทุกครัง้ เม่ือเด็กสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมได้ส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรสร้างชุดฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพื่อสอนในทกัษะย่อยอ่ืนๆ เช่น การ

รับประทานอาหาร การอาบน า้ หรือการแปรงฟัน 
2. ควรพฒันาชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง เพื่อพฒันาเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน เช่น ออทิสติก เป็นต้น 
3. ควรขยายผลให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองท่ีมีบุตรหลาน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษประเภทอ่ืนๆ หรือเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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1. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองส าหรับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ประกอบด้วย  

1.1 คูมื่อการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครอง
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

หน่วยงาน 

1. นางสาววนัเพ็ญ 
แดงเสน 

ครุศาสตรบณัฑิต สาขา
การศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการศกึษา 

ผู้อ านวยการ 
ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนบ้านรางทอง 
จงัหวดัสพุรรณบุรี 

2. นางสาวพรพรรณ 
แสนแปงวงั 

ครุศาสตรบณัฑิต สาขา
การศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาการศกึษาปฐมวยั 

ครู ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนสพุรรณบุรี
ปัญญานกุลู จงัหวดั
สพุรรณบุรี 

3. นางมณีรัตน์   
ค าศรี 

ครุศาสตรบณัฑิต สาขา
การศกึษาพิเศษ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศกึษา 

ครู ช านาญการ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัเลย 
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2. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

หน่วยงาน 

1. นางสาววนัเพ็ญ 
แดงเสน 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการศกึษา 

ผู้อ านวยการ 
ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนบ้านรางทอง 
จงัหวดัสพุรรณบุรี 

2. นางสาวพรพรรณ 
แสนแปงวงั 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั 

ครู ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนสพุรรณบุรี
ปัญญานกุลู จงัหวดั
สพุรรณบุรี 

3. นางมณีรัตน์   
ค าศรี 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา 

ครู ช านาญการ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัเลย 
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3. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบประเมินทกัษะช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

หน่วยงาน 

1. นางสาวพรพรรณ 
แสนแปงวงั 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั 

ครู ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนสพุรรณบุรี
ปัญญานกุลู จงัหวดั
สพุรรณบุรี 

2. นางมณีรัตน์   
ค าศรี 

ครุศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา 

ครู ช านาญการ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัเลย 

3. นางสคุนัธร  
มณฑิราช 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยและ
วดัผลการศกึษา 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสตูรและการ
สอน 

ครู ช านาญการ โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา จงัหวดัชุมพร 
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4. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) 
 

ช่ือ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

หน่วยงาน 

1. นางสาวพรพรรณ 
แสนแปงวงั 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั 

ครู ช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนสพุรรณบุรี
ปัญญานกุลู  
จงัหวดัสพุรรณบุรี 

2. นางมณีรัตน์       
ค าศรี 

ครุศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา 

ครู ช านาญการ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัเลย 

3. นางสคุนัธร  
มณฑิราช 

ครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยและ
วดัผลการศกึษา 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสตูรและการ
สอน 

ครู ช านาญการ โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา จงัหวดัชุมพร 
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ภาคผนวก ข 

ใบรับรองจริยธรรมการวิจยัท่ีท าในมนษุย์ 
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ภาคผนวก ค 
1. หนงัสอืให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั (Informed Consent Form) 

2. หนงัสอืให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยัส าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัท่ีมีอายตุ ่ากวา่  
18 ปี หรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 
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ภาคผนวก ง 
1. ตวัอยา่งคูมื่อการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครองของ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
2. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง  

3. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้  
4. แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  

5. แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
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1. ตวัอย่างคู่มือการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครองของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

 
 



  143 

 
 
 
 
 
 



  144 

 
 
 
 
 
 



  145 

 
 
 
 
 
 



  146 

 
 
 
 
 
 



  147 

 
 
 
 
 
 



  148 

 
 
 
 
 
 



  149 

 

 
 
 



  150 

2. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง  
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คูมื่อการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ส าหรับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัหลกัสตูร +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัผู้ปกครอง 
เข้าใจงา่ย 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัวยัของ
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมตอ่กระบวนการพฒันา
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

6. ความเหมาะสมของเนือ้หา +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. ความเหมาะสมกบัขนาดตวัอกัษร +1 +1 0 +2 0.66 น าไปใช้ได้ 

8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา +1 +1 0 +2 0.66 น าไปใช้ได้ 

9. ความเหมาะสมกบัความสนใจของ
ผู้ปกครอง และผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. ความเหมาะสมของรูปเลม่/รูปแบบ +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง 
 

 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1. เนือ้หา และสาระการเรียนรู้ สอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนือ้หา 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. เนือ้หา และกิจกรรมสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้ เรียนท่ี มี ปัญหา
ทางด้านการขบัถ่าย 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมโดย
ยึดหลักการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. กิจกรรมการการฝึกมีการใช้สื่อการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

6. กิจกรรมการฝึกในแผนการฝึกส่งเสริม
พฒันาการการขบัถ่าย 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมการฝึก +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

8. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการจัดการ
ฝึกสอดคล้องกบักิจกรรมการฝึก 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9. การใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
ผู้ปกครอง 

+1 +1 0 +2 0.66 น าไปใช้ได้ 

10. รูปแบบน่าสนใจ และมีความเหมาะสม
ส าหรับผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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3. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
ช่ือแผน รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้องน า้ 
กลุ่มทักษะ การช่วยเหลอืตนเอง           ด้าน การขบัถ่าย 

ทักษะย่อย รู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการใช้ห้องน า้ เช่น ชกัโครก ส้วมแบบนัง่ยอง ขนัน า้ สาย
ช าระ สบู ่กระดาษช าระ โดยการชีห้รือบอกได้ และใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ได้ 

แผนที่ 1 เวลา 3 คาบ              คาบละ 30 นาที         
ภาคเรียนที่ 2                 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ท ากิจกรรม ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี 
วันที่เร่ิมต้น 11 กมุภาพนัธ์ 2562          วันที่สิน้สุด 13 กมุภาพนัธ์ 2562 
............................................................................................................................................. 
1. สาระส าคัญ 
  การเรียนรู้และรู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ภายในห้องน า้ของท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน 
2. เนือ้หา 
 อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชักโครก/ส้วมแบบนัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ กระดาษช าระ 
สบูล้่างมือ หรือเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ก๊อกน า้ และผ้าเช็ดมือ  
3. พัฒนาการที่คาดหวัง/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 นกัเรียนสามารถรู้จกัอุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องน า้ 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูจับมือนักเรียนและผู้ปกครองเป็นวงกลม ร่วมร้องเพลงสวัสดี และพูดทักทายว่า 
“สวสัดี”  
 2. ครูและผู้ปกครองร่วมร้องเพลง “โปรดชูมือ” เม่ือครูถามช่ือนกัเรียนคนใด ให้นกัเรียนยก
มือแล้วตอบครู “มาครับ/มาค่ะ” นบัสมาชิกทีละคน และบอกนักเรียนว่า วันนีเ้รามาก่ีคน ครูให้
ผู้ปกครองช่วยกนักระตุ้นนกัเรียน 
 ขัน้สอน 
 1. ครูบอกนกัเรียนและผู้ปกครองวา่สปัดาห์นีเ้ราจะเรียนเร่ืองอะไร ครูให้นกัเรียนช่วยกนั
ตอบ และบอกนกัเรียนวา่เรียนเร่ืองท่ียงัเก่ียวกบั “อุปกรณ์ตา่ง ๆ ในห้องน า้” 
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2. ครูอธิบายวิธีการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองฟัง ให้ผู้ ปกครองช่วยเตรียมการเรียนการ
สอนและสือ่การเรียนการสอน 

3. ครูและผู้ปกครองพานกัเรียนไปห้องน า้ท่ีโรงเรียน และเร่ิมเปิดประตู (ขัน้การวิเคราะห์
งาน) 

 - ก าลกูบิด 
 - หมนุลกูบิด 
 - ดนัประตหู้องน า้ 
 - ปิดประตหู้องน า้ 
4. ครูอธิบายลกัษณะห้องน า้ในโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองประกบนกัเรียน และช่วยกระตุ้น

นกัเรียน 
5. ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชักโครก/ส้วมแบบนัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ 

กระดาษช าระ และสบูล้่างมือ 
6. ครูและผู้ปกครองพานกัเรียนเดินกลบัห้องเรียน แล้วนัง่เป็นคร่ึงวงกลม  
7. ครูน าบตัรภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน า้ ซึ่งถ่ายจากของจริง ได้แก่ ชักโครก/ส้วมแบบ

นัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ กระดาษช าระ เก้าอีเ้ตีย้ และสบูล้่างมือ ให้นกัเรียนด ูเพื่อทดสอบนกัเรียน
ทีละบตัรภาพ 

8. ครูทดสอบนกัเรียนโดยให้ผู้ปกครองนกัเรียนคอยชีแ้นะ  
9. ครูให้ผู้ปกครองน าวิธีการเรียนการสอนการเรียนรู้และรู้จกัอุปกรณ์ตา่ง ๆ ภายในห้องน า้

ไปสอนนกัเรียนท่ีบ้าน และให้บนัทกึพฤติกรรมของนกัเรียนมาสง่ครูในวนัถดัไป  
ขัน้สรุป 
1. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน า้ ให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองช่วยกนัตอบและสรุปกิจกรรมรวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  
2. ครูและผู้ปกครองพานกัเรียนไปล้างมือในห้องน า้ 
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5. ส่ือการเรียนการสอน   

5.1 เพลง 
 1) เพลงสวสัดี 
เนือ้เพลงสวสัดี 
 สวสัดี  สวสัดี  วนันีเ้รามาพบกนั  เธอกบัฉนัพบกนั  สวสัดี  สวสัดีครับ  สวสัดีคะ่ 
 2) เพลงโปรดชูมือ 
เนือ้เพลงโปรดชูมือ 
 โปรดชูมือ  ถ้าครูเอ่ยช่ือใคร  โปรดชูไว  ถ้าครูเอ่ยช่ือเรา 
 ระวงัตวัให้ดี  เก็บมือสเิรา  แล้วฟังคณุครูเรียกช่ือตอ่ไป 
 น้อง..............มาหรือเปลา่  ถ้ามายกมือเร็วไว (เรียกช่ือผู้ เรียนจบครบทกุคน) 

 3) เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
 - กลอง 

5.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชักโครก/ส้วมแบบนัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ กระดาษ
ช าระ สบูล้่างมือ หรือเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ก๊อกน า้ และผ้าเช็ดมือ ของจริง สถานท่ีจริง 

5.3 บตัรภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชักโครก/ส้วมแบบนัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ 
กระดาษช าระ สบูล้่างมือ หรือเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ก๊อกน า้ และผ้าเช็ดมือ  

 
 
 

หมายเหต ุ

 วันจันทร์  ครู เป็นผู้น าสอน  ผู้ปกครอง กระตุ้นพัฒนาการนักเรียน 

วันอังคาร  ครู เป็นผู้น าสอน  ผู้ปกครอง กระตุ้นพัฒนาการนักเรียน 

วันพุธ   ผู้ปกครอง เป็นผู้น าสอน ครู กระตุ้นพัฒนาการนักเรียน 

การเสริมแรง 
 เมื่อนักเรียน ท างานหรือกิจกรรมได้ส าเร็จ ครูกล่าวค าชมเชย เช่น เก่งมาก เยี่ยมมาก 
ฯลฯ หรือแสดงออกด้วยการ โอบกอด ปรบมือ จบัมือนักเรียน หรือ ให้ส่ิงของท่ีนักเรียนชื่นชอบ 

ข้อควรระวัง  
 การเข้าใช้ห้องน้ า ควรระมัดระวังพื้นห้องน้ า เมือ่นักเรียนท ากิจกรรมในสถานท่ีจริง ครู
และผู้ปกครองควรระมัดระวังความปลอดภัยของนักเรียน เพราะพื้นอาจล่ืน 
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6. การวัดและประเมินผล   

6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
 - การปฏิบติัในแตล่ะขัน้ตอน ในการวิเคราะห์งาน 
 - การชีห้รือบอกรูปภาพ 
 - การแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ของจริง 

6.2 เคร่ืองมือวดัประเมินผล 
 - บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 - แบบสงัเกตพฤติกรรมส าหรับครู 
        - แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  
 

6.3 เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
- นักเรียนรู้จัก หรือชีบ้อก หรือแสดงท่าทางการใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน า้ ได้แก่ ชัก

โครก/ส้วมแบบนัง่ยอง สายช าระ/ขนัน า้ กระดาษช าระ สบูล้่างมือ หรือเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ก๊อก
น า้ และผ้าเช็ดมือ ติดตอ่กนัอยา่งน้อย 3 ครัง้ 

 
     ลงช่ือ 

(.................................................................) 
                           ครูผู้สอน/ผู้ ฝึก 

            ................../ ................../ ................. 
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แบบบันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการท างานร่วมกับผู้ปกครอง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
แนวทางการแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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พฤตกิรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้  
 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน 
ที่ 3 

1. เนือ้หา และสาระการเรียนรู้ สอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนือ้หา 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. เนือ้หา และกิจกรรมสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้ เรียนท่ี มี ปัญหา
ทางด้านการขบัถ่าย 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมโดย
ยึดหลักการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. กิจกรรมการการฝึกมีการใช้สื่อการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียน รู้ส่งเสริมพัฒนาการการ
ขบัถ่ายของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทกุขัน้ตอน 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

8. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9. การใช้ภาษาถกูต้องตามหลกัภาษา  +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. รูปแบบนา่สนใจ จุดประสงค์ชัดเจน  และ
มีความเหมาะสมส าหรับครู 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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4. แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย  
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แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
 

วัตถุประสงค์
การวัด 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

เปา้หมาย
ตามการ
วิเคราะห์งาน
(Task 
Analysis) 

1. จบัลกูบิด +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. เปิดประต ู +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. ถอดกางเกง
นกัเรียน/กระโปรง
นกัเรียน/กางเกงผ้า 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. ถอดกางเกงใน +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. นั่ งชัก โครก /ส้ วม
แบบนัง่ยอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

6. หยิบสายช าระ/ขนั
น า้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. ล้างก้น +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

8. เก็บท่ีฉีด/ขนัน า้ +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9. ใสก่างเกงใน +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. ใสก่างเกง
นกัเรียน/กระโปรง
นกัเรียน/กางเกงผ้า 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11. กดชกัโครก/ราด
น า้ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

12. เปิดก๊อกน า้ +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

13. ล้างมือ +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

14. ฟอกสบู/่เจลล้าง
มือ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

15. ปิดก๊อกน า้ +1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

16. เช็ดมือด้วยผ้าเช็ด
มือ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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5. แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลวจิัย 
ช่ือวิจัย.................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล ผู้สัมภาษณ์............................................................................................................. 
วันที่สัมภาษณ์....................................................................................................................... 
สถานที่ที่สัมภาษณ์............................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ช่ือ-สกุล ผู้ถูกสัมภาษณ์........................................................................................................ 
ความสัมพนัธ์.........................................................   เพศ  ชาย  หญิง  
อายุ..................ปี อาชีพ.................................. รายได้................................บาท/เดือน
ภมูิล าเนา.................................................... 
 
ส่วนที่ 3 ค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. ผู้ปกครองรู้สกึอยา่งไรตอ่ ชุดฝึกการขบัถ่าย ท่ีครูมอบให้ผู้ปกครอง น าไปสอนท่ีบ้าน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2. ผู้ปกครองรู้สกึอยา่งไรตอ่การจดักิจกรรมการฝึกทกัษะช่วยเหลอืตนเองด้าน การขบัถ่าย 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.  ผู้ปกครองรู้สกึอยา่งไรตอ่การท างานร่วมกนั และมีสว่นร่วม ระหวา่งครูและผู้ปกครอง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
4. ผู้ปกครองรู้สกึพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรมในการฝึกเด็ก สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ฝึกทกัษะ
ช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย หรือไม่  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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5. ผู้ปกครองมีทศันคติอยา่งไรตอ่การนิเทศการสอนท่ีบ้านของครู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีอยากให้ครูท าตอ่ไป 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ 
(.................................................................) 

                           ผู้สมัภาษณ์ 

           ................../ ................../ .................. 
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แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form)  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ข้อ 
รายการพิจารณาข้อค าถามในการ

สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1. ผู้ปกครองรู้ สึกอย่ างไรต่อการจัด
กิจกรรมการฝึก ทักษะช่วย เห ลือ
ตนเอง ด้านการขับถ่าย 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. ผู้ปกครองรู้สึกอย่างไรต่อการท างาน
ร่วมกัน และมี ส่วนร่วม ระหว่างครู
และผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. ผู้ปกครองรู้สึกพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้สอน 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขับถ่าย หรือไม่ 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. ผู้ปกครองมีทัศนคติอย่างไรต่อการ
นิเทศการสอนท่ีบ้านของครู 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีอยากให้ครูท า
ต่อไป 

+1 +1 +1 +3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการสอนใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  

ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
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การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และ 

แจกชุดชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
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ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

  

ตัวอย่างกิจกรรมการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดับปานกลาง ในห้องเรียน 
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นิเทศการสอนของผู้ปกครองที่บ้าน 

เพื่อดูการสอนของผู้ปกครอง ให้ค าแนะน า ทุกวันพฤหสับด ี

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายตลุชาติ  ชุ่มช่ืน 
วัน เดือน ปี เกิด 4 ตลุาคม 2528 
สถานที่เกิด จงัหวดัชุมพร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  

ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
พ.ศ. 2561   
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 60/1 หมู่ 6 ต าบล ทา่ยาง อ าเภอ เมืองชุมพร จงัหวดั ชุมพร 86000 
รางวัลที่ได้รับ หนึง่แสนครูดี ประจ าปี 2558   
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