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This research aimed to develop cooking skills of children with moderate 

intellectual disability by direct instruction and task analysis. The sample included three 
children with moderate intellectual disability who studied in Mathayom three at 
Suphanpanyanulul School. The instrument used in this study consisted of the following: 1) 
interview form; 2) cooking lesson plans; 3) observation form; and 4) cooking skills assessment 
form. The data collection phase lasted six weeks, for five days a week day and forty five per 
class. The data were analyzed using mean and content analysis.The research showed that the 
cooking skills of children with moderate intellectual disability who were taught using direct 
instruction with task analysis were higher than before receiving the intervention. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
สิทธิทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553 มาตรา 10 การจัด 

การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม             
การสือ่สารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรือไม่มีผู้ ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา            
ขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไม่เสยีคา่ใช้จ่ายและให้บุคคลดงักลา่วมีสทิธิได้รับสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง             
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิ เศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม               
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้และมาตรา 15 ได้บญัญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไม่น้อยกวา่สบิสองปีท่ีรัฐต้องจัด
ให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542)  

หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกลุ่ม
ทกัษะสงัคมและการด ารงชีวิตได้ก าหนด ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว  
สงัคมและมีทักษะในการด ารงชีวิต อาทิเช่น ทักษะการด ารงชีวิตในบ้าน  การประกอบอาหาร     
การท างานบ้านเพื่อครอบครัวและนอกจากนีใ้นกลุ่มทักษะอาชีพ งานคหกรรมได้ก าหนดให้
นกัเรียนสามารถเข้าใจการท างานและการใช้เคร่ืองมือ วสัดอุุปกรณ์ เทคโนโลยีในการท างานอาชีพ
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ โดยสามารถระบุขั น้ตอนการท างานและท างานตามขัน้ตอนได้ 
ก าหนดให้นกัเรียนสามารถประกอบอาหารจานเดียวได้ นอกจากนีด้้วยทางโรงเรียนได้มีนโยบาย
ให้นักเรียนฝึกทักษะการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน เช่น การท าความสะอาด เคร่ืองแต่งกาย         
ท าความสะอาดอาคารท่ีอยู่อาศัยตลอดจน การฝึกการประกอบอาหารเพื่อรับประทาน เอง           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สจิุนต์  สว่างศรี, 2552) ท่ีต้องการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จัดเตรียมความพร้อมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในการ
ออกไปใช้ชีวิตในสงัคมตลอดจนเข้าสูก่ารท างานอาชีพเพราะเปา้หมายสงูสดุ ในการช่วยเหลอืเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คือช่วยให้เด็กสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ตามความสามารถและ
ด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีสติปัญญาต ่ากว่าเด็กทั่วไป          
ซึ่งส่งผลให้เด็กเหล่านีมี้ปัญหาในการปรับตวัท าให้เด็กไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนกับเด็กปกติ    
ซึง่พฤติกรรมดงักลา่ว จะแสดงให้เห็นได้ตัง้แตว่ยัเด็ก(ผดุง อารยะวิญญู, 2542a) บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลท่ีมีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบติัตน (Functioning)  
ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย อย่าง              
มีนยัส าคญัร่วมกับความจ ากัดของทกัษะการปรับตวัอีกอย่างน้อย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ได้แก่ 
การสื่อความหมายการดูแลตนเองการด ารงชีวิตภายในบ้าน ทกัษะทางสงัคม/การมีปฏิสมัพันธ์
ผู้ อ่ืน  การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทัง้นี ้      
ได้แสดงอาการ ก่อนอาย ุ18 ปี (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2552) เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual Disabilities) ซึ่งมีระดับสติปัญญา ระหว่าง 50 – 69 บกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (Moderate Intellectual Disabilities) ซึ่งมีระดับสติปัญญา 
ระหว่าง 35 – 49 บกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities) ซึ่งมี
ระดับสติปัญญา ระหว่าง 20 – 34 และบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรงมาก (Profound 
Intellectual Disabilities) ซึง่มีระดบัสติปัญญา ต ่ากว่า 20 (กลุยา ก่อสวุรรณ, 2553b) โดยเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มกัมีปัญหาด้านทกัษะการด ารงชีวิตและการท างาน 
(practical domain) โดยเฉพาะด้านกิจวตัรประจ าวนัท่ีมีความซบัซ้อนจึงต้องได้รับการช่วยเหลือ
และดแูล เช่น การประกอบอาหาร เป็นต้น (สถาบนัราชานกุลู, 2559; สมเกต ุอุทธโยธา, 2560) 

ทักษะการด ารงชีวิตถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยเฉพาะทักษะการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งท่ีควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ       
จนสามารถปฏิบัติเองได้ ไม่เป็นภาระของสมาชิกในครอบครัว หลักสูตรทักษะสังคมและ            
การด ารงชีวิตและทักษะอาชีพกลุ่มงานคหกรรม ได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่า       
ของตนเอง ครอบครัว สังคมและมีทักษะในการด ารงชีวิตในบ้าน เช่น การประกอบอาหาร          
การท างานบ้านเพื่อครอบครัว โดยนกัเรียนสามารถเข้าใจการท างานและใช้เคร่ืองมือ วสัด ุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการท างานอาชีพ สามารถระบุขัน้ตอนการท างานได้ (ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานุกูล ท่ีเน้นฝึกให้นกัเรียน    
มีทักษะการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิต         
ในสงัคม ตลอดจนเข้าสู่การท างานอาชีพเพราะเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยให้นักเรียนกลุ่มนีฝึ้ก      
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ท าความสะอาดเสือ้ผ้า รีดผ้า ท าความสะอาดหอพกั ฝึกให้นกัเรียนท าอาหารเพื่อรับประทานเอง 
ในบางมือ้ในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ จากการสอนท าอาหารท่ีผ่านมาครูใช้วิธีการสอนท าและสาธิต
การสอนให้เด็กดูและให้นักเรียนลงมือท า จากการสังเกตของผู้ วิจัยและจากการสอบถาม             
ครูประจ าหอพกั พบว่า เม่ือครูอธิบายและสาธิตวิธีการประกอบอาหารให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ดูแล้วให้เด็กลงมือปฏิบติัการประกอบอาหาร พบว่า เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก็ยังไม่สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองได้ เช่น          
ไม่สามารถเรียงล าดบัขัน้ตอนในการประกอบอาหารในแต่ละเมนูได้ และไม่มีความมั่นใจในการ       
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มักมีปัญหาในเร่ืองของการถ่ายโยงความรู้และการเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรม ตลอดจน 
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติทักษะกิจวตัรประจ าวนัท่ีซับซ้อน เช่น การประกอบอาหาร เป็นต้น     
จึงท าให้เด็กไม่สามารถจดจ าล าดับขัน้ตอนของการประกอบอาหารดังท่ีกลา่วมาข้างต้น ดงันัน้
ครูผู้สอนต้องหาวิธีสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้และ
จดจ าได้ดีขึน้ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบวา่ การสอนตรง เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีเหมาะสมกับ
การจดัการเรียนการสอนให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยหลกัการของการสอนตรง เป็นการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้        
ทัง้เนือ้หาสาระและมโนทศัน์ตา่งๆ รวมทัง้ได้ฝึกปฏิบติัทกัษะต่างๆ จนสามารถท าได้ดีและประสบ
ผลส าเร็จได้ในเวลาท่ีจ ากัด กุลยา  ก่อสวุรรณ (2553) ได้อ้างถึง (Nancy E. Marchand-Martella, 
Timothy A. Slocum, และ Martella, 2004) และได้เสนอรูปแบบการสอนตรง(Direct Instruction) 
ไว้ 6 ขัน้ตอน ดังนี ้ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างความเข้าใจและอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย   
ของบทเรียน ขัน้ท่ี 2 เนือ้หา ครูต้องอธิบายเนือ้หาให้ชัดเจนทีละขัน้ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายหาก
เนือ้หามีความยุ่งยากซบัซ้อน ครูต้องวิเคราะห์งาน(Task Analysis) และมีการยกตวัอยา่งท่ีเข้าใจ
ง่าย ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบความเข้าใจ โดยการตัง้ค าถามเก่ียวกับความส าคัญของเนือ้หาใน
บทเรียนนัน้ ขัน้ท่ี 4 ฝึกปฏิบติัโดยมีครูแนะน าและคอยให้ความช่วยเหลอื ขัน้ท่ี 5 ฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อช่วยให้เกิดความช านาญ และขัน้ท่ี 6 การสรุป ครูต้องทบทวนประเด็นส าคัญท่ีได้เรียนมา     
เพื่อเป็นการสรุป โดยครูอาจถามให้นักเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียนมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
หทัยทิพย์  หนูมงกุฎ  (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอนตรงร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ เพื่ อ เพิ่ม
ความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก หลงัการสอนตรงร่วมกบัสือ่วีดีทศัน์สงูขึน้กวา่ก่อนการสอน 
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นอกจากนีเ้ทคนิคการวิเคราะห์งานก็เป็นอีกหนึง่วิธีท่ีเหมาะกับการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เน่ืองจากการวิเคราะห์งานเป็นการแยกย่อยงานหรือ
เนือ้หาวิชาท่ีต้องการจะสอนเด็กในแต่ละครัง้ของการสอน ออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ หรือหลาย
ขัน้ตอนเล็กๆ โดยแต่ละขัน้ตอน ของงานจะเร่ิมจากพฤติกรรมท่ีเด็กได้ท าก่อนและเพิ่มความยาก
ขึน้ทีละน้อยจนเด็กสามารถท าได้ส าเร็จบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
งา่ยและท าให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนครัง้นัน้ๆ ในการเรียนแต่ละครัง้ผู้สอนจะต้องให้
เด็กได้ฝึกในขัน้ตอนท่ีง่ายให้ได้เสียก่อนแล้วจึงจะฝึกในขัน้ตอนท่ียากขึน้ แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับ
ระดบัความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย (สมเกต ุอุทธโยธา, 2560) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
สนัติยา  ช่วยหนู (2551) ได้ศกึษาวิจัยเร่ือง การพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกบัวิธีลกูโซย้่อนกลบั ผลการวิจยัพบวา่เด็ก
ทุกคนเม่ือได้รับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลูกโซ่
ย้อนกลบัตามขัน้ตอนแล้ว สามารถปฏิบติัทกัษะการร้อยเชือกรองเท้าผ้าใบ การผูกเชือกรองเท้า 
ปมแรกและการผูกเชือกรองเท้าขัน้สุดท้ายได้  เช่นเดียวกับ มาศพร  แกล้วทะนง (2551)                 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัรุนแรง โดยการวิเคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ ผลการวิจัยพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง ทัง้สามคนสามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการ  
ใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทกุขัน้ตอนหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ
และหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัรุนแรง ทัง้สามคนสามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน า้
ได้ดีกว่า ก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ จะเห็นได้ว่าหลงัจากการ    
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถช่วย
ให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ        
น าเทคนิคการวิเคราะห์งานมาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

จากสภาพปัญหาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีไม่สามารถ
ประกอบอาหารได้ด้วยตนเองนัน้ จึงท าให้ผู้วิจยัต้องการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับเทคนิค            
การวิเคราะห์งานมาใช้พฒันาทกัษะการประกอบอาหารให้กบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง ผลท่ีได้จากการวิจัยครัง้นีจ้ะช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา         
ระดบัปานกลาง สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองเพื่อการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองทัง้ท่ีโรงเรียน
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และท่ีบ้าน อีกทัง้ยงัช่วยลดภาระของครูและครอบครัวในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ในการดูแลเร่ืองการประกอบอาหารเพื่อรับประทานต่อไปในอนาคต 
อีกด้วย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ

ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน  

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน จะช่วยพฒันาทักษะการประกอบ
อาหารให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เพื่อให้เด็กสามารถน าไปปฏิบัติ
เพื่อการด ารงชีพของตนเองท่ีบ้านและโรงเรียนสามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองได้ 
ท าอาหารให้ครอบครัวรับประทานได้และเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง นอกจากนีย้ังสามารถ   
น าวิธีการสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งานไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีระดบัสติปัญญาปานกลาง อีกด้วย 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้คือ  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง มีระดับเชาวน์ปัญญา 35 -49 และไม่มีความพิการซ้อน จ านวน 3 คน ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูร่ะดบัชัน้มธัยมปีท่ี 3 โรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานกุลู จงัหวดัสพุรรณบุรี  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น คือ การใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 
2. ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการประกอบอาหาร 

3. เนือ้หาในการสอน 
ทักษะอาชีพ ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต เร่ืองการประกอบอาหารจานเดียว 

จ านวน 3 เมนู ได้แก่ การท าไข่เจียว การท าข้าวผัดไข่และการท ากะเพราหมูสบั โดยอ้างอิงจาก
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  (ส านกับริหารงาน
การศกึษาพิเศษ, 2560) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1 .เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการลา่ช้า เม่ือเทียบ

กับเด็กวยัเดียวกัน มีระดบัเชาวน์ปัญญา 35 -49 จากการวินิจฉัยของแพทย์และไม่มีความพิการ
ซ้อน สามารถสือ่สารได้เป็นอยา่งดีแตไ่ม่สามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานด้วยตนเองได้ 

2. การสอนตรง หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนการประกอบอาหารให้กบัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยครูผู้สอนเน้นการสอนเร็วและตอ่เน่ืองอย่างเป็น
ล าดับเพื่อกระตุ้นให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง จดจ่อกับเนือ้หาท่ี       
ครูสอนมีการถามตอบค าถาม และให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัทีท่ีเด็กลงมือปฏิบติั โดยมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ ท่ีครูผู้ สอนอธิบายรายการอาหารและขัน้ตอน           
การท าอาหารท่ีจะท าในแต่ละครัง้ ให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง     
ทราบและเตรียมวตัถดิุบในการปรุงอาหารให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง    
ก่อนลงมือปฏิบติัจริง  

2) ขัน้เนือ้หาท่ีต้องเรียน เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนใช้การวิเคราะห์งานในการอธิบายล าดับ
ขัน้ตอนการประกอบอาหารให้กับ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง            
อยา่งชดัเจนทีละขัน้ด้วยภาษาท่ีเข้าใจงา่ย และสาธิตการประกอบอาหารในแตล่ะครัง้  

3) ขัน้ตรวจสอบความเข้าใจเป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนตัง้ค าถามเก่ียวกับล าดบัและวิธีการ
ประกอบอาหาร ท่ีจะท าในแต่ละครัง้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง  

4) ขัน้ฝึกปฏิบติัโดยมีครูแนะน า เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนก าหนดให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง    
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ลงมือประกอบอาหารโดยครูผู้ สอนคอยให้ความช่วยเหลือหรือ
ชีแ้นะและให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเม่ือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
ประกอบอาหารไม่ถกูต้อง  

5) ขัน้ฝึกฝนด้วยตนเอง เป็นขัน้ท่ีครูผู้ สอนก าหนดให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ประกอบอาหารด้วยตนอง และ  

6) ขัน้การสรุป เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง ร่วมกนัสรุปขัน้ตอนการประกอบอาหารในแตล่ะเมนู 

3. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) หมายถึง การแบ่งแยกงานการประกอบอาหาร
ออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ ในแต่ละครัง้โดยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
ได้ลงมือปฏิบติัจริง และแต่ละขัน้ตอนของงานการประกอบแต่ละรายการอาหารจะเร่ิมจากงาน     
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ท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท าได้ก่อนและเพิ่มความยากขึน้ทีละน้อย
จนกระทัง่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง สามารถลงมือปฏิบติัการประกอบ
อาหาร จ านวน 3 รายการอาหารตามท่ีผู้วิจยัก าหนดได้ถกูต้องด้วยตนเอง ได้แก่  

3.1 การท าไข่เจียว หมายถึง การท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ     
ปานกลาง สามารถลงมือปฏิบัติการท าไข่เจียว ได้อย่างถูกต้อง 7 ขัน้ตอน ดังนี ้1) เติมซีอิว้ลง       
ในถ้วย 2) ใช้ช้อนคนไข่ให้เข้ากัน 3) เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ 4) เทน า้มนัลงในกระทะ 5) รอให้
น า้มันร้อน/ ค่อยๆ เทไข่ลงในกระทะ 6) รอให้ไข่ท่ีอยู่ข้างลา่งสกุใช้ตะหลิวกลบัไข่ข้างลา่งให้ขึน้มา
อยูด้่านบน และ 7) เม่ือไขส่กุทัง้สองด้านตกัไข่ใสจ่าน    

3.2 การท าข้าวผัดไข่ หมายถึง การท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ  
ปานกลาง สามารถลงมือปฏิบัติการท าข้าวผัดไข่ ได้อย่างถูกต้อง 10 ขัน้ตอน ดังนี ้1) เตรียม
กระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ 2) เทน า้มันลงในกระทะ 3) รอกระทะร้อนใสก่ระเทียมลงไปผดั 4) เทไขล่งใน
กระทะ 5) ใช้ตะหลิวคนไข่ให้พอสุก 6) เทข้าวสวยลงไปในกระทะ 7) ใช้ตะหลิวคนข้าวกับไข่           
ให้เข้ากัน 8) ใส่ซีอิว้ลงไปแล้วใช้ตะหลิวคนให้เข้ากัน 9) ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะใช้ตะหลิว     
คนให้เข้ากนั และ10) ตกัข้าวผดัไขใ่สจ่านพร้อมรับประทาน 

3.3 การท ากะเพราหมสูบั หมายถึง การท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบั
ปานกลาง สามารถลงมือปฏิบติัการท ากะเพราหมูสบั ได้อย่างถูกต้อง 8 ขัน้ตอน ดงันี ้1) เตรียม
กระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ 2) เทน า้มันลงในกระทะ 3) รอน า้มันร้อน ใส่กระเทียมและพริกลงไปผัด         
4) ใส่หมูสบัท่ีเตรียมไว้ลงไปผัดกับน า้มัน 5) ใช้ตะหลิวผัดหมูสบัให้สุก โดยดูจากการเปลี่ยนสี     
ของหมูเป็นสีน า้ตาล 6) เม่ือหมูสุกเติมซีอิว้และน า้ตาลลงไปผัดให้เข้ากัน 7) ใส่ใบกะเพราลงไป      
ใช้ตะหลวิผดัให้เข้ากนั และ 8) ตกักะเพราหมสูบัใสจ่านพร้อมรับประทาน 

4. ทักษะการประกอบอาหาร  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากแบบประเมินพฤติกรรม      
การประกอบอาหารเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เป็นแบบมาตรประเมิน
ค่าเชิงคุณภาพ (Rubric Scores) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ คือ         
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยวดัจากการแสดงออกของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง ท าการประเมินใน 3 รายการอาหาร ได้แก่    
การท าไขเ่จียว การท าข้าวผดัไขแ่ละการท ากะเพราหมสูบั  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมุติฐานการวิจัย  
ทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง

สงูขึน้กวา่ก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การใช้การสอนตรง

ร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 

 

ทกัษะการประกอบ

อาหาร 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะ       
การประกอบอาหารส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้การสอนตรงร่วมกับเทคนิค
การวิเคราะห์งาน ดงันี ้

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

ปานกลาง 
     1.6 เทคนิควิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
     1.7 หลกัการและวิธีการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตรง 
     2.1 ความหมายของการสอนตรง 
     2.2 ขัน้ตอนการสอน 
     2.3 ประโยชน์การสอนตรง 
     2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตรง 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์งาน 
     3.1 ความหมายการวิเคราะห์งาน 
     3.2 ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน 
     3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 
     3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์งาน 

4 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบอาหาร 

     4.1 ความหมายของอาหาร 
     4.2 ประโยชน์ของอาหาร  
     4.3 การเตรียมอาหาร 
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     4.4 วิธีการประกอบอาหาร 
     4.5 ความหมายของการประกอบอาหาร 
     4.6 จุดมุ่งหมายของการประกอบอาหาร 
     4.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

สมาคมอเมริกันว่าด้วยความบกพร่องทางสติปัญญา (American Association on 
Intellectual Development Disability - AAIDD) (2007) ได้ให้ค าจ ากัดความของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะความบกพร่องท่ีมี
ขีดจ ากัดเด่นชัด ทัง้ด้านการท างานของสมอง (Intellectual functioning) และพฤติกรรมการ
ปรับตวั (Adaptive behavior) ท่ีครอบคลมุทักษะทางสงัคมและการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและ
ความบกพร่องนีจ้ะต้องเกิดก่อนอายุ 18 ปี 

สมเกตุ  อุทธโยธา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) กล่าวถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา หมายถึง การมีข้อจ ากดัของพฤติกรรมการปรับตวั ประกอบด้วย 3 ทกัษะ ได้แก่ 

1. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ประกอบด้วยทักษะด้าน
ภาษาและวรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัเลขและการควบคมุตนเอง 

2. ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) ประกอบด้วย ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
การนบัถือตนเอง ความรับผิดชอบต่อสงัคม การส านกัผิดชอบชั่วดี การตระหนกัต่อปัญหาและ   
การแก้ปัญหาสงัคม การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การปฏิบติัตามกฎหมาย การไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้ อ่ืนและการปกปอ้งสทิธิของตนเอง 

3. ทักษะการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน (Practical Skills) ประกอบด้วย         
การช่วยเหลือตนเอง การด ารงชีวิตประจ าวัน การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทักษะด้านอาชีพ        
การท่องเท่ียวและการใช้ยานพาหนะ ตารางกิจวตัรประจ าวนั การดแูลความปลอดภยั การใช้เงิน
และการติดตอ่สือ่สาร  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่บุคคลท่ีมีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) 
ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
นยัส าคญัร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตวัอีกอย่างน้อย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ได้แก่    
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทกัษะทางสงัคม/การมีปฏิสมัพนัธ์
กับผู้ อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้                  
ในชีวิตประจ าวนั การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสขุภาพอนามัยและความปลอดภยั ทัง้นี ้ 
ได้แสดงอาการดงักลา่วก่อนอาย ุ18 ปี (ราชกิจจานเุบกษา, 2552) 
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เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนท่ีมีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติ
ทัว่ไปเม่ือวัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต ่ากว่าบุคคลปกติและ
ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต ่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า 
เช่น ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสงัคม ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง      
การด ารงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจ าวัน              
การใช้เวลาวา่งและการท างาน  ซึง่ลกัษณะความบกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการก่อนอาย ุ
18 ปี (พิมพ์พรรณ เทพสเุมธานนท์ สวุพิชชา ประสทิธิธัญกิจ, 2553) 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีพัฒนาการล่าช้ากว่า        
คนปกติทัว่ไป เม่ือวดัสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีสติปัญญาต ่ากว่า
บุคคลปกติทัว่ไป เม่ือสงัเกตจากพฤติกรรมจะพบวา่บุคคลประเภทนี ้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
บุคคลปกติทัว่ไปในวยัเดียวกนั (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542b) 

สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เม่ือวดัสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานแล้วมีสติปัญญาต ่ากว่าบุคคลปกติทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญและความสามารถ                 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า เช่น ทักษะ     
การสื่อความหมาย ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการใช้ สาธารณสมบติั การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต 
ในบ้าน การควบคุมตนเอง สขุอนามัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่างและ 
การท างานและความบกพร่องนีจ้ะแสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี 

1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
อรนุช  ลิมตศิริ (อรนุช ลิมตศิริ, 2559) ได้อธิบายถึง สาเหตุของภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญาเกิดจากปัจจัยต่างๆ ในด้านชีวภาพ สังคม จิตวิทยา หรือหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน 
ประมาณร้อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเทา่นัน้ท่ีทราบสาเหต ุสว่นใหญ่เป็นกลุม่
ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (IQ<50) ซึ่งพบสาเหตุได้ร้อยละ 80 สว่นกลุ่มท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเล็กน้อย พบสาเหตไุด้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนีย้งัพบว่า
ประมาณร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตมุากกวา่หนึง่อยา่ง 

กลุยา  ก่อสวุรรณ (กุลยา ก่อสวุรรณ, 2553b) กลา่วว่า สาเหตุท่ีท าให้เด็กเกิดภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา มีดงันี ้

1. ความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome Anomalies) เป็นสาเหตุทาง
ชีวภาพท่ีท าให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แม้ความผิดปกตินีจ้ะพบได้น้อยในประชากร
ทัว่ไป แต่เม่ือเปรียบเทียบกับความผิดปกติทัง้หมดแล้ว ความผิดปกติของโครโมโซมนีพ้บได้เป็น
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อนัดบัสองท่ีท าให้เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดเรียงตัวของ
โครโมโซมผิดปกติในบางสภาวะสง่ผลให้โครโมโซมมีจ านวนมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งความผิดปกติ
ท่ีเกิดขึน้มีรูปแบบ ดงันี ้

1.1 การไม่แยกออกจากกัน (Nondisjunction) ในช่วงท่ีเซลล์แบ่งตัวกัน       
ในระยะไมโอซิส (Meiosis) นัน้ โครโมโซมคูท่ี่เหมือนกนัจะแยกออกจากกนั แตห่ากโครโมโซมตวัใด
ตวัหนึ่งยังติดอยู่กับคู่ของมัน เม่ือเข้าสู่ระยะเซลล์แบ่งตัว โครโมโซมคู่นีจ้ะถูกโครโมโซมตัวใหม่     
เข้ามาเกาะด้วย โครโมโซมคู่นัน้จึงมีจ านวน 3 ตัว ความผิดปกตินีม้ักเกิดท่ีโครโมโซมคู่ท่ี 21         
ซึง่กรณีท่ีโครโมโซมคู่ท่ี 21 มี 3 ตวั ท าให้เกิดความผิดปกติท่ีเรียกว่า กลุม่อาการดาวน์ หรือดาวน์
ซินโดรม (Down Syndrome) นอกจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ ท่ี  21 แล้ว เรายังพบ
โครโมโซมท่ีไม่แยกออกจากกันในโครโมโซมคู่อ่ืนได้ เช่น คู่ท่ี 13 หรือ คู่ท่ี 18 เป็นต้น ซึ่งลกัษณะ    
ท่ีพบจะแตกตา่งกนัไป 

1.2 การเปลี่ยนท่ี (Translocation) เกิดจากโครโมโซมท่ีแตกหักแล้วไปเกาะ
กบัโครโมโซมตวัอ่ืน ความผิดปกตินีจ้ึงเกิดตัง้แตก่ าเนิด 

1.3 การขาดหายไป (Deletion) การท่ียีนบางสว่นในโครโมโซมตวัใดตวัหนึ่ง
ขาดหายไป ท าให้ดีเอ็นเอ (DNA) สว่นนัน้ขาดหายไปด้วย ความผิดพลาดนีอ้าจเกิดในระยะเซลล์
แบง่ตวั 

1.4 ความผิดปกติแบบโมเสด (Mosaicism) เกิดจากรูปแบบของโครโมโซม   
ท่ีไม่คงท่ี ท าให้เกิดกลุม่อาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome) ท่ีบางเซลล์มีโครโมโซม XY 
แตบ่างเซลล์มีโครโมโซม XXY ความผิดปกตินีพ้บได้จากการวินิจฉยัตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภ์ 

2. ภาวะสมองผิดปกติ สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอีกประการหนึ่ง 
คือ สมองผิดปกติ ภาวะนีท่ี้พบเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด คือภาวะไร้สมอง (Anencephaly) หมายถึง 
ภาวะท่ีสมองส่วนใหญ่หายไปอันเกิดจากความผิดปกติของท่อประสาท  (NeuralTube) ท่ีสมอง
และไขสนัหลงั การป้องกันภาวะนี ้คือ การให้สารอาหารกลุ่มกรดโฟลิค (FolicAcid) ซึ่งมีผลต่อ        
การพฒันาของทอ่ประสาท 

ภาวะผิดปกติอีกประการหนึ่ง คือ ภาวะสมองเล็ก ()Microcephaly ) เด็กใน
กลุม่นีจ้ะมีศีรษะเล็ก สง่ผลให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัรุนแรง 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 สมองจึงหยุด         
การเจริญเติบโตและถูกท าลายในท่ีสุด เด็กกลุ่มนีจ้ะมีศีรษะขนาดใหญ่เกินปกติอย่างมาก       
ภาวะสมองบวมน า้นีอ้าจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือจากความผิดปกติอ่ืนๆ เช่น 
มารดาติดเชือ้หรือได้รับสารพิษขณะตัง้ครรภ์ แพทย์มักรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อระบายน า้               
ท่ีถูกสร้างขึน้ในสมองให้ออกจากสมองและไหลเวียนในร่างกายได้อย่างเหมาะสม การผ่าตัดนี ้   
จะช่วยลดแรงดนัในสมองนัน่เอง 

3. ปัจจัยของความผิดปกติแต่ก าเนิดประเภทอ่ืน นอกจากความผิดปกติ          
ของสมองแล้ว ภาวะบกพร่องทางสติปัญญายังเกิดจากสาเหตุอ่ืนอีกมากมาย เช่น ในสมัยก่อน
แพทย์นิยมให้ยาท่ีช่วยให้เกิดการผ่อนคลายในระยะตัง้ครรภ์ ช่ือว่า ธาลิโดมาย (Thalidomide)   
แตย่านีเ้ป็นสาเหตใุห้เกิดความผิดปกติทางร่างกายของเด็กในครรภ์อยา่งร้ายแรง 

ภาวะก่อนคลอด ในระยะสาเหตุทัง้หลายล้วนเกิดกับมารดาก่อนหรือขณะ
ตัง้ครรภ์แล้วสง่ผลกระทบต่อพฒันาการของลกู จนเป็นสาเหตุให้เด็กมีภาวะบกพร่องทางในท่ีสดุ 
สาเหตตุา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. มารดาได้รับเชือ้หัดเยอรมัน (Congenital Rubella) โดยเฉพาะช่วง
ตัง้ครรภ์สามเดือนแรก นอกจากหัดเยอรมันท าให้ทารกบกพร่องทางสติปัญญาแล้ว เด็กยังจะ        
มีความบกพร่องด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น โรคหวัใจ ต้อกระจก และหหูนวก เป็นต้น จึงกลา่วได้วา่ เชือ้หดั
เยอรมนัท าให้เด็กเกิดความพิการซ า้ซ้อนได้ 

2. ทารกติดเชือ้ซิฟิลิสหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อ่ืนๆ ตัง้แต่ก าเนิด 
(Congenital Syphilis) โรคเหล่านีจ้ะท าลายประสาทส่วนกลาง ท าให้ทารกมีความผิดปกติ     
อยา่งรุนแรง 

3. กลุม่เลอืดของแม่และลกูเข้ากนัไม่ได้ (Blood Group Incompatibility) 
อาร์เอช (Rh Factor) เป็นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ อาร์เอชบวก 
(Rh Positive หรือ  Rh+) ท่ีมีโปรตีนบรรจุอยู่ และ อาร์เอชลบ (RhNegative หรือ Rh-) ท่ีไม่ มี
โปรตีน ปัญหากลุ่มเลือดของแม่และลกูจะไม่เข้ากัน คือ ภาวะเลือดของพ่อมีอาร์เอชบวก ส่วน
เลือดของแม่มีอาร์เอชลบ เม่ือลกูคนแรกมีเลือดท่ีเป็นอาร์เอชเหมือนพ่อ ลกูคนแรกจะไม่มีปัญหา
อะไร แตห่ลงัคลอดลกูคนแรกแล้ว ร่างกายของแม่จะสร้างระบบภมิูคุ้มกนัขึน้มาตอ่ต้านเลอืดท่ีเป็น
อาร์เอชบวกของพ่อเรียกว่า แอนตีบ้อดี ้(Antibodies) ซึ่งจะอยู่ในร่างกายของแม่โดยไม่มีอะไร 
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จนกระทั่งเม่ือแม่ตัง้ครรภ์ครัง้ต่อไป หากลูกคนท่ีสองมีอาร์เอชบวกเหมือนพ่อ สารแอนตีบ้อดี ้
(Antibodies) ในเลือดของแม่จะไปท าลายระบบประสาทสว่นกลางของทารกในครรภ์ ท าให้ทารก
เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ลมชัก และสมองพิการ (Cerebral Palsy) ได้ ดงันัน้ หากแพทย์
สงสยัวา่มารดาตัง้ครรภ์ท่ีมีอาร์เอชบวก แพทย์สามารถป้องกันความผิดปกติได้ด้วยการฉีดวคัซีน
อาร์เอช อิมมโูนโกลบูลนิ (Rh Immunoglobulin) ในระหวา่งตัง้ครรภ์ และฉีดวคัซีนนีอี้กครัง้ภายใน 
72 ชัว่โมง ไม่วา่มารดาจะคลอดหรือแท้งก็ตาม 

4. มารดาท่ีได้รับสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น มารดาท่ีด่ืมสรุา
เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสามเดือนแรกของการตัง้ครรภ์ เด็กท่ีเกิดจาก
มารดาด่ืมสรุาในระหว่างตัง้ครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome หรือ FAS) มักมีน า้หนกัตวัน้อยเม่ือ
แรกคลอด ปากแหวง่ เพดานโหว ่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและสมาธิสัน้ 

ภาวะระหวา่งคลอด ความผิดปกติหลายอย่างท่ีเกิดระหว่างคลอดอาจสง่ผล
ให้ทารกมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ด้วย เช่น ภาวะทารกคลอดก่อนก าหนดท าให้เด็ก          
มีน า้หนกัตวัน้อยกว่าปกติ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ทารกท่ีมีน า้หนกัตวัน้อยแรกคลอดนีจ้ะมีชีวิตรอด
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น น า้หนกัตวัของทารก โดยปกติแล้ว ทารกแรกคลอด
ควรมีน า้หนักตัวไม่ต ่ากว่า 2,200 กรัม ยิ่งทารกมีน า้หนักตัวน้อยมากเท่าไหร่ โอกาสท่ีทารก          
จะมีความผิดปกติประเภทต่างๆ ย่อมมีมากขึน้ตามล าดับ ทัง้นี ้การท่ีทารกแรกคลอดมีน า้หนัก    
ตวัน้อยนีมี้สาเหตหุลายประการ 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 สมองของทารกอาจขาดออกซิเจนได้จากหลายสาเหตุ เช่น    
สายรกพันคอเด็ก การใช้เคร่ืองมือท าคลอดท่ีแพทย์ใช้ดึงทารกออกมาขณะมารดามีปัญหา          
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ในการคลอด ระยะเวลาท าคลอดท่ีสัน้หรือนานเกินไป การท่ีสมองได้รับการกระทบกระเทือน หรือ
แม้แต่ท่าท่ีทารกคลอดออกมาผิดปกติ เช่น การเอาก้นออก เป็นต้น ภาวการณ์ขาดออกซิเจนนี  ้     
มีความสมัพนัธ์กบัระดบัสติปัญญาของเด็กอยา่งมาก 

ภาวะหลงัคลอด เหตุการณ์หรือภาวะต่างๆ ท่ีเกิดในระยะหลงัคลอดนีอ้าจ    
ท าให้เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ด้วย ปัญหาท่ีพบบอ่ย มีดงันี ้

1. ภาวะท่ีสมองของเด็กได้รับการกระทบกระเทือนในลกัษณะต่างๆ เช่น 
การตกจากท่ีสงู การได้รับอุบติัเหตทุางรถยนต์ เป็นต้น 

2. ภาวะท่ีเด็กถกูกระท าทารุณ โดยปกติแล้ว ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัเด็ก
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องนัน้ มักมาจากบุคคลใกล้ชิดท่ีอยู่รอบตวัเด็ก เช่น พ่อแม่ เป็นต้น 
นอกจากการท าร้ายร่างกายโดยการทุบตีแล้ว การเขย่าตัวเด็กอย่างแรงก็อาจท าให้เกิดอันตราย   
ต่อเด็กถึงชีวิตได้ อาการท่ีเห็นได้จากการถูกเขย่าอย่างแรง ได้แก่ อาเจียน ชัก มีเลือดออกในตา
หยดุหายใจชัว่ขณะ นอนหลบัยาก หรือง่วงซมึ 

3. สารตะกั่วและสารอ่ืนๆ ท าลายระบบประสาทส่วนกลางของเด็ก       
ท าให้เกิดสมองอกัเสบ ชกั สมองพิการ และบกพร่องทางสติปัญญา 

4. ภาวะทุพโภชนาการ ไม่ว่าเกิดกับมารดาหรือทารกล้วนส่งผลให้เด็ก     
มีพฒันาการลา่ช้าได้ การท่ีมารดาขาดสารอาหารในระยะ 6 เดือนแรกของการตัง้ครรภ์นัน้สง่ผลต่อ
พัฒนาการของเซลล์สมองของทารกอย่างมาก สิ่งท่ีดีท่ีสุด คือ การให้มารดาได้รับสารอาหาร          
ท่ีเพียงพอก่อนการตัง้ครรภ์ 

5. ภาวการณ์ชกัไม่วา่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม เช่น การมีไข้สงูแล้วเกิดอาการ
ชกั เม่ืออาการชกัเกิดขึน้ สมองของเด็กมีการขาดออกซิเจนทนัที ยิ่งเด็กมีอาการชกับ่อยมากเทา่ใด 
โอกาสท่ีเด็กคนนัน้จะมีพฒันาการลา่ช้ายอ่มมากขึน้เทา่นัน้ 

1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งระดับภาวะของความบกพร่องทาง

สติปัญญา ในระบบการศึกษาความต้องการพิเศษ ความสามารถท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  
โดยได้แบง่ระดบัภาวะของความบกพร่องทางสติปัญญาออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ (The Educable Mentally 
Retarded Child - EMR) ระดบัสติปัญญา 50 – 70 หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับน้อย มีพัฒนาการด้านการฟัง การพูด และการเขียนล่าช้า มีความสามารถในการท างาน    
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เชิงปฏิบติัมากกวา่ ด้านวิชาการสามารถจะเรียนร่วมชัน้ปกติ ถ้ามีรูปแบบการช่วยเหลอืท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะเด็กในกลุม่อาการดาวน์ 

2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้  (The Trainable Mentally 
Retarded Child - TMR) ระดบัสติปัญญา 35 – 49 หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จ ากัดอยู่เฉพาะทักษะพืน้ฐาน            
ท่ีจ าเป็นในการฟัง พูด เขียน และนบัจ านวนเทา่นัน้จ าเป็นท่ีต้องเรียนในชัน้เรียนพิเศษในโรงเรียน
ปกติหรือโรงเรียนศกึษาพิเศษ 

3. เด็ก ท่ี มีความบกพ ร่องทางสติปัญญาระดับ รุนแรง และ รุนแรงมาก                
(The Severely and Profoundly  Retarded Child - SPR) ระดับสติปัญญาต ่ากว่า 35 ลงมา 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้
น้อยมากหรือไม่ได้เลย ต้องอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องมีคนคอยดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในสถาบันเฉพาะเท่านัน้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2552) 

นอกจากการแบง่ระดบัสติปัญญาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาดงัท่ีกลา่ว
มาแล้วนัน้การแบ่งระดับสติปัญญายังสามารถแบ่งตามสภาพปัญหาและความต้องการ             
การช่วยเหลอืได้อีกในทางการศกึษาได้แบง่ระดบัเพื่อจดัการศกึษาให้กบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไว้ 3 ระดบั คือ (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542a) 

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเรียนหนงัสือได้ มีระดบัสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 50-70 มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่มากนัก มีพฒันาการลา่ช้า ซึ่งเป็นอุปสรรค      
ตอ่การเรียนรู้ และมีลกัษณะทัว่ไปท่ีสงัเกตได้คือ 

1.1. ลกัษณะทางบุคลกิภาพ มักจะขาดความมั่นใจในตนเอง ต้องการพึ่งพา
อาศยัผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั 

1.2. ลกัษณะการเรียนรู้ มีลกัษณะดงันี ้
1.2.1 มีความสนใจเรียนในระยะสัน้ 
1.2.2 เสยีสมาธิงา่ย มกัจะหนัเหความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ 
1.2.3 มีปัญหาในการหาความสมัพันธ์ (ความเหมือน) และการจ าแนก

ความแตกตา่ง เช่น  ไม่สามารถบอกความเหมือนและความแตกตา่งกนัของรูปทรงเรขาคณิตได้ 
1.2.4  มีปัญหาในด้านความจ า ลมืงา่ย 
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1.2.5  มีปัญหาในการถ่ายโยงความรู้ได้ เช่น ไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียน
มาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2.6 มีปัญหาในการเรียนสิง่ท่ีเป็นนามธรรม 
1.3 ภาษาและการพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหา        

ในการพูดและภาษา เช่น พูดไม่ชัด รู้ค าศัพท์จ านวนจ ากัด เขียนประโยคไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
เน่ืองจากมีข้อจ ากดัทางภาษาร่างกายและสขุภาพ 

1.4 ร่างกายและสุขภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาการ
ทางร่างกาย ช้ากว่าเด็กปกติท าให้สว่นสูงและน า้หนกัโดยเฉลี่ยต ่ากว่าเด็กปกติ และมักมีปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ 

1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าแทบทุกวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน       
การอ่านเพื่อความเข้าใจการเรียนคณิตศาสตร์ทัง้ในด้านการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย์ปัญหา 

2. เด็กท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ฝึกได้ มี ระดับสติปัญญา               
อยู่ระหว่าง 35 -49 โดยประมาณ  เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ขัน้ปานกลาง                
มีลกัษณะส่วนมากคล้ายคลึงกับเด็กปัญญาอ่อนท่ีเรียนหนังสือได้  แตกต่างกันท่ีความรุนแรง      
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัฝึกได้ มีปัญหาและระดบัความรุนแรงมากกวา่เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนหนังสือได้  เน่ืองจาก มีระดับสติปัญญาต ่ากว่าและ               
มีลกัษณะท่ีสงัเกตได้ คือ  

2.1 การเคลื่อนไหว เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัฝึกได้ มักจะ         
มีปัญหาในการท างานของกล้ามเนือ้ ทัง้กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็ก  ตลอดจนมีปัญหา         
ในการท างานประสานกนัระหวา่งมือกบัสายตา 

2.2 การช่วยตนเอง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัฝึกได้ มักจะ         
มีปัญหาในการช่วยตนเองหากไม่ได้รับการฝึกท่ีเพียงพอ  การเรียนจึงมุ่งเน้นการช่วยตนเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การรับประทานอาหาร การขบัถ่ายและการแตง่ตวั 

2.3 ภาษาและการพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึกได้         
มีปัญหาในการพูด เด็กหลายคนพูดไม่ชัด มีความรู้ทางภาษาจ ากัด หากได้รับการฝึกท่ีเพียงพอ
สามารถสือ่สารกบัผู้ อ่ืนได้ 
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2.4 การเรียน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัฝึกได้ มักประสบ
ความล้มเหลวทางการเรียน มีความสามารถในการเรียนค่อนข้างจ ากัด ครูต้องทบทวนบทเรียน            
อยูเ่สมอ 

3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับสติปัญญาต ่ามาก  มีระดับ
สติปัญญาต ่ากว่า 35 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีระดับสติปัญญา 20- 34 เป็นกลุม่ท่ีมี
ระดับสติปัญญาต ่ามากและกลุ่มท่ีมีระดับสติปัญญาต ่ากว่า  20 เป็นกลุ่มท่ีมีปัญญาต ่าท่ีสุด 
ลกัษณะทัว่ไปท่ีสงัเกตได้คือ 

3.1 การเคลื่อนไหว เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัสติปัญญา        
ต ่ามากมีปัญหาในการเคลือ่นไหว สว่นมากจะเดินไม่ได้ 

3.2 ความพิการซ า้ ซ้อน  เด็กท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
สติปัญญาต ่ามาก บางคนมีความพิการซ า้ซ้อน เช่นพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ปกติ มีความ
บกพร่อง ในด้านประสาท การรับรู้ พดูไม่ได้ และสมองเป็นอมัพาต เป็นต้น 

4. พฤติกรรมเบี่ยงเบน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับสติปัญญา   
ต ่ามาก มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัด ท่ีพบเห็นบ่อยๆ เช่น ก้าวร้าวซึ่งแสดงออก โดยการ
ท าลายข้าวของและท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนหรือตนเองและแสดงพฤติกรรมที่ไร้ความหมาย เช่น โยกตวั
ไปมาตลอดเวลาหรือ โบกมือไปมา เป็นต้น 

จากการแบ่งระดบัสติปัญญาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลอืทางการศกึษาสามารถแบง่ได้เป็น 3 ระดบั คือเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50 – 70 เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึกได้ มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35 – 49 และเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัสติปัญญาต ่ามาก ซึง่การจดัการศกึษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาควรจัดให้เหมาะสมกับความสามารถและข้อจ ากัดของเด็กแต่ละระดบัด้วย เพื่อให้
เกิดการพฒันาสงูสดุ 

นอกจากนี  ้(กุลยา ก่ อสุวรรณ , 2553b) อ้ างถึ ง (American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities : AAIDD) ได้จัดระดับความรุนแรงของภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาแบง่ตามระดบัสติปัญญา ดงันี ้

1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (Mild Intellectual Disabilities) 
หมายถึง สติปัญญาระดบั 50-70 
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2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disabilities) หมายถึง สติปัญญาระดบั 35-49 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities) 
หมายถึง สติปัญญาระดบั 20-34 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับ รุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disabilities) หมายถึง สติปัญญาต ่ากวา่ 20 

1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (อรนชุ ลมิตศิริ, 2559) ได้กลา่วไว้ 

ดงันี ้
1. พฒันาการทางสติปัญญา 

1.1 ลักษณะท่ีเด่นชัดของเด็กท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ
สติปัญญาระดบัปานกลาง คือ ข้อจ ากัดทางสติปัญญาจะเห็นได้จากการท่ีเด็กเหลา่นีมี้ผลสมัฤทธ์ิ        
ทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านการอ่าน 

1.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาทางด้านการแยกประเภท 
(Classification) เช่น ไม่สามารถบอกได้ว่าโต๊ะ เก้าอี  ้จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ มะม่วง มะละกอ       
จดัเป็นผลไม้ หรือไม่สามารถบอกลกัษณะท่ีเหมือนกนัของรถไฟและรถยนต์ 

1.3 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาทางด้านความจ าและ        
มีความสามารถ ในการเก็บข้อมลูระยะสัน้ท่ีจ ากดั จึงจ าสิง่ท่ีเรียนไปแล้วไม่ได้ 

1.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาในการถ่ายโยงความรู้      
จึงไม่สามารถน าสิง่ท่ีเรียนมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

1.5 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาในการเรียนสิ่งท่ีเป็น
นามธรรม การสอนจึงควรเน้นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาการในการใช้ภาษาและค าพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา           
มีข้อจ ากัดทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ชดั รู้ค าศพัท์จ านวนจ ากดัและเขียนประโยคไม่ถกูต้อง 
เป็นต้น การท่ีเด็กเหล่านีมี้ ปัญหาในการพูดและภาษาอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคม            
การปรับตัวและสติปัญญา เน่ืองจากเนือ้หาวิชาต่างๆ ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษา    
เป็นสว่นประกอบส าคญั 

3. พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาอาจมีสว่นสงูและน า้หนกัโดยเฉลี่ยต ่ากว่าเด็กปกติ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเด็กเหลา่นีมี้
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พฒันาการทางร่างกายช้ากวา่เด็กปกติ ความสามารถ ในการเคลือ่นไหวของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจะด้อยกวา่เด็กปกติในวยัเดียวกันเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง จะประสบกับปัญหาในการท างานของกล้ามเนือ้ย่อย (การใช้มือ นิว้ มือ และข้อมือ)         
การประสานงานของกล้ามเนือ้มือและตา ตลอดจนการท างานของกล้ามเนือ้ใหญ่ (นัง่ ยืน เดิน วิ่ง 
และทรงตวั) เป็นต้น เด็กเหลา่นีมี้ทา่ทางท่ีงุม่งา่ม อยา่งไรก็ตาม การจดักิจกรรมคนพิการนานาชาติ 
(FESPIC GAMES) เพื่อให้เด็กเหล่านีมี้สว่นร่วมในการเล่นกีฬาจะช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีพฒันาการทางร่างกายและการเคลือ่นไหวที่ดีขึน้ 

4. ลกัษณะทางบุคลกิภาพและการเข้าสงัคม 
4.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสนใจสัน้และเสยีสมาธิงา่ย 
4.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีภาษาท่ีจ ากัดและส่งผลให้เด็ก

เหลา่นีมี้ปัญหาในการปรับตวัและเข้าสงัคมกบัผู้ อ่ืน 
4.3 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่มีความอดทน เม่ือรู้สกึผิดหวงั    

จะแสดงอารมณ์ท่ีไม่พอใจออกมาทนัที 
4.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามักมีทศันคติท่ีไม่ดีตอ่ตนเอง คิดว่า     

ตนไม่มีความสามารถทศันคติเช่นนีท้ าให้ เด็กประสบความล้มเหลวในการเรียนและการท างาน 
1.5 หลักสูตรการสอนส าหรับเด็กที่ มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ       

ปานกลาง 
หลกัสตูรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ผดุง อารยะวิญญู, 2542a)            

ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดท าหลกัสูตรการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา    
ควรจะเน้นเนือ้หาดงันี ้

1. ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง เป็นทักษะแรกท่ีเด็กควรได้รับการฝึก ได้แก่      
ทกัษะการรับประทานอาหาร ทกัษะการแต่งตวั ทกัษะการใช้ห้องน า้ ทกัษะการรักษาความสะอาด 
เป็นต้น 

2. ทักษะในการสื่อสาร เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง             
มีจ านวนมากท่ีฟังค าพูดเข้าใจ และพดูได้ แตบ่างคนพดูไม่ได้แม้จะได้รับการสอนพดูเป็นเวลานาน 
ส าหรับเด็กท่ีพูดไม่ได้จ าเป็นท่ีจะต้องใช้การสื่อสาร ต้องใช้ระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ค าพูด เช่น รูปภาพ 
สิง่ของ หุน่จ าลอง เป็นต้น 

3. ทักษะในการอ่าน การเขียนและเลขคณิตท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพ ทักษะ
ประเภทนี ้เรียกว่า Functional Academics เช่น การอ่านราคาสินค้า การอ่านป้ายประกาศต่างๆ 
การอ่านปา้ยบอกสายรถประจ าทาง การซือ้อาหารและซือ้ของใช้ท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
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4. ทักษะด้านนันทนาการ ให้การพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน    
ไม่เว้นแม้แต่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเด็กกลุ่มนี ้ควรได้รับการฝึกให้รู้จักใช้เวลา
พกัผอ่นด้วยนนัทนาการท่ีงา่ยๆ และให้มีความเหมาะสมกบัความสามารถของเขา  

5. ทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน หมายถึง ทักษะทุกอย่างท่ี จ าเป็น                  
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การเก็บ ท่ีนอน การเย็บเสือ้ผ้า การเตรียมอาหารงา่ยๆ เช่น การต้ม
ไข ่ การหงุข้าว เป็นต้น การขึน้รถประจ าทาง การขึน้แท็กซี่ การข้ามถนนและการเดินบนทางเท้า 

6. ทักษะพืน้ฐานด้านการงานและอาชีพ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา        
ต ่ามากส่วนมาก ไม่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ แต่หากมีการเตรียมพร้อมในด้านอาชีพ       
เป็นอย่างดีแล้ว เด็กเหล่านีจ้ะสามารถท างานได้ จึงควรได้รับการฝึกทักษะทางอาชีพเบือ้งต้น
เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพตอ่ไป  

หลักสูตรการศึกษาขัน้พื น้ฐานส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง) พทุธศกัราช 2560  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้

1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เพื่อให้ผู้ เรียน มีโอกาสได้รับการศกึษาอยา่งเสมอภาค และเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 

2. เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
3. เป็นหลกัสตูรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่น ทางด้านทกัษะการเรียนรู้ เวลาและ

การจดัการเรียนรู้ 
4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สงัคมมีส่วนร่วมในการ      

จดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
นอกจากนี ้หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง 
ทกัษะการท างานและสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองอยู่กับครอบครัวและสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกบัผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเป็น 6 กลุม่
ทกัษะ ประกอบด้วย กลุม่ทกัษะเคลื่อนไหว กลุม่ทกัษะภาษาและการสือ่สาร กลุม่ทกัษะช่วยเหลือ
ตนเองและสุขอนามัย กลุ่มทักษะสงัคมและการด ารงชีวิต กลุ่มทักษะวิชาการ และกลุ่มทักษะ
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อาชีพ ซึ่งในการนีไ้ด้น าหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง) พทุธศกัราช 2560จ านวน 2 ทกัษะมาใช้ในงานวิจัย
ครัง้นี ้ได้แก่ 

1. ทักษะสังคมและการด ารงชีวิตสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา กลุ่มทักษะสงัคมและการด ารงชีวิต ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์
ด ารงชีวิตอย่างไร ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงการ
พฒันาเปลีย่นแปลงตามยคุสมยักาลเวลา ตามเหตปัุจจยัตา่งๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้ อ่ืน   มีความอดทนอดกลัน้ ยอมรับในความแตกตา่ง และมีคณุธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสงัคมโลก ตามมาตรฐาน ท่ี ทส 1.1 เพื่อให้
ผู้ เรียนเข้าใจและ เห็นคณุค่าของตนเอง ครอบครัว สงัคมและมีทกัษะในการด ารงชีวิตได้ก าหนดให้
ผู้ เรียน 1) เห็นความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและโรงเรียน            
2) มีทักษะการด ารงชีวิตในบ้าน เช่น การประกอบอาหาร การท างานบ้านเพื่อครอบครัว 3) มี
มารยาทและทกัษะทางสงัคม เช่น การรับประทานอาหารและการเดินทาง 4) ช่ืนชมและปฏิบติัตน
ตามบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งและ 5) ใช้สาธารณะสมบติัอยา่งเหมาะสม 

2. ทกัษะอาชีพเป็นทกัษะท่ีช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะพืน้ฐาน   
ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต 
การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม
ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ทักษะอาชีพมุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคัญ  ดังนี  ้1) การท างานและการประกอบอาชีพ รู้จักอาชีพและ
ความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีความรู้และทักษะพืน้ฐานใน การประกอบอาชีพต่างๆ       
เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง 2) การใช้เคร่ืองมือวสัด ุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีการท างานอาชีพและความปลอดภัยในการท างานเป็นทกัษะเก่ียวกับการพฒันา
ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์  โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวน การเทคโนโลยี        
สร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ วิ ธีการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 3) มีลักษณะนิสัยท่ีดี                
ในการท างานและการประกอบอาชีพเป็นทกัษะเก่ียวกับทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพเห็นความส าคญั
ของคณุธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเห็นคณุคา่ของอาชีพสจุริต
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และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐาน ทอ 1.1 เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจการท างานและ
การใช้เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีในการท างานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพได้
ก าหนดให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะ ดงันี ้1) รู้จักงาน ระบุขัน้ตอน การท างานและท างานตามขัน้ตอน
ได้  2) รู้จักเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์และใช้เคร่ืองมือประเภทต่างๆ  ได้ 3) เก็บและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบและ 4) ร่วมกัน
คิด หาวิธี การสร้างสรรค์งานและน าเสนองานได้และมีเนือ้หาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มงานดังนี ้    
1) กลุ่มงานเกษตรเช่น การปลูกพืช การเลีย้งสัตว์ 2) กลุ่มงาน คหกรรม เช่น การท าขนมอบ      
การท าอาหารจานเดียว 3) กลุ่มงานอุตสาหกรรมเช่น การทอผ้าซาโอริ การจักสาน 4) กลุม่งาน        
คิดสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์ชิน้งาน และ 5) กลุม่งานพาณิชย์และบริการ เช่น การให้บริการ
ร้านค้า เป็นต้น (ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2560)  

1.6 เทคนิควิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ าเป็นต้องมีหลากหลายวิธี  

เพื่อช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึง่มีเทคนิคตา่งๆ ดงันี ้
1. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นการจ าแนกเนือ้หาท่ีสอนเป็นขัน้ตอน

ย่อยๆ หลายขัน้ตอนและจัดเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและมีการก าหนดจุดประสงค์                
เชิงพฤติกรรมของแตล่ะขัน้ตอนอยา่งครบถ้วน 

2. การกระตุ้ นให้เด็กท าตาม  (Prompting) หมายถึง การกระตุ้ นเด็กปฐมวัย        
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในขณะท ากิจกรรม เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึน้เม่ือการเรียนรู้เกิดขึน้
อาจลดการกระตุ้นลง เม่ือพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กคงท่ีแล้ว จึงหยุดการกระตุ้น การกระตุ้น 
อาจท าได้หลายทาง เช่น การกระตุ้นทางกาย ทางวาจา การเน้น และการเลยีนแบบ 

2.1 การกระตุ้นทางกาย (Physical Prompts) เป็นการช่วยเหลือเด็กในการ
เคลื่อนไหว เช่น เด็กเอือ้มมือหยิบของไม่ถึง ครูช่วยอุ้มเด็กขึน้ ครูจับมือเด็กลากเส้นในครัง้แรกๆ 
เป็นต้น 

2.2 การกระตุ้ นทางวาจา (Verbal prompts) เป็นการกระตุ้ นเด็กโดยการ      
ใช้เสียง เช่น ในการเรียนเร่ืองสี ครูสอนสีไปแล้ว 3 สี คือ สีน า้เงิน แดง เหลือง เด็กตอบสีเหลือง     
ไม่ค่อยได้ ครูจะถามว่า “น่ีสีอะไร” เม่ือเด็กไม่ตอบ ครูบอกว่า “สีเหลือง” ด้วยเสียงดังช้าๆ ครูถาม
เช่นนีห้ลายๆ ครัง้ และตอบหลายๆ ครัง้ ในการตอบครัง้ต่อๆ มาลดความดังของเสียงทีละน้อย     
จนไม่มีเสยีงในท่ีสดุ 
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2.3 การเน้น (Highlighting) เป็นการเน้นด้วยเสียงหรือด้วยเส้นก็ได้ การแทน
ด้วยเสียง ได้แก่ การเปล่งเสียงค าตอบดังๆ  เป็นต้น การเน้นด้วยเสียง เช่น ขีดเส้นสีขาวรอบ
เคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตราย แล้วอธิบายให้เด็กเข้าใจจนกระทัง่เด็กเข้าใจดีแล้วจึงลบเส้นออก เป็นต้น 

2.4 การเลียนแบบ  (Modeling) เด็กท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา         
ชอบเลยีนแบบครูและผู้ ท่ีตนชอบ ครูจึงควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีในทกุด้าน 

2.5 ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  (Classroom environment) ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย เพื่อให้ครูกับเด็กสื่อสารกันได้ดี เช่น จัดโต๊ะเป็นรูปวงกลม 
จดัห้องให้มีขนาดเลก็ จดัอุปกรณ์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เป็นต้น (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542a) 

1.7 หลักการและวิธีการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หลกัการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ าเป็นต้องมีวิธีฝึกท่ีแตกต่างไป      

จากการสอนปกติ เพื่อสนองความต้องการพิเศษของเด็กเหลา่นี ้ซึง่มีหลกัการฝึกดงันี ้
1. ครูต้องค านึงถึงความพร้อมในการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาเพราะเด็กมีความพร้อมช้ากว่าปกติก่อนท าการฝึก สิ่งใดครูจะต้องเตรียมความพร้อม
ก่อนนานๆ เม่ือเด็กมีความพร้อมแล้วครูจึงท าการฝึกในวิชานัน้ๆ 

2. ฝึกตามความสามารถ และความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยจัดสภาพ      
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของเด็กนัน้ 

3. ฝึกตามระดบัสติปัญญา เพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีระดบั
สติปัญญาต ่ากวา่เด็กทัว่ไปท่ีมีอายเุทา่กนั 

4. ยอมรับความสามารถ และพยายามสง่เสริมความสามารถของเด็กอย่าตามใจ
หรือคอยช่วยเหลอืมากเกินไป หรือลงโทษทัง้ทางกายและวาจามากเกินไป 

5. พยายามฝึกให้เด็กช่วยตัวเองให้มากท่ีสุดจะเป็นการช่วยให้เด็กพัฒนา          
ความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มมากขึน้ท าให้เด็กรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตนเองและแบ่งเบาภาระ      
จากผู้ เลีย้งด ู

6. ฝึกตามหลกัการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็นขัน้ตอน
ย่อยๆ หลายๆ ขัน้เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เพื่อไม่ให้เด็กสบัสนให้เด็กประสบความส าเร็จ       
ในงานซึง่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองแก่เด็ก 

7. ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ 
7.1 Repetition คือ การฝึกซ า้และใช้เวลาฝึกมากกว่าเด็กปกติใช้วิธีหลายๆ 

วิธีในเนือ้เดิม 
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7.2 Relaxation คือ การฝึกแบบไม่ตึงเครียด ไม่ฝึกเนือ้หาวิชาเดียวนานเกิน 
15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็นการเลน่ ร้องเพลง ดนตรี เลา่นิทานหรือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบติัจริง 

7.3 Routine คือ การฝึกให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน  เป็นกิจกรรมท่ีจะต้องท า        
เป็นประจ า สม ่าเสมอในแตล่ะวนั 

8. ฝึกโดยการแบ่งหมู่ตามตารางฝึก สามารถท าได้ดีในกรณี ท่ีเด็กมีระดับ
สติปัญญาใกล้เคียงกนั 

9. เม่ือเด็กฝึกท ากิจกรรมต่างๆ  ต้องพยายามแทรกการฝึกทักษะหลายๆ              
ด้านบูรณาการเข้าด้วยกนั 

10. ต้องช่วยให้เด็กพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนได้ดีถ้าเขา         
มีความรู้สกึประสบความส าเร็จ 

11. ฝึกทีละขัน้จากสิง่ท่ีใกล้ตวัไปหาสิง่ท่ีไกลตวั หรือจากงา่ยไปหายาก เพื่อไมให้
สบัสนงานบางอยา่งท่ีเด็กปกติในวยัเดียวกนัเห็นวา่งา่ย แตเ่ด็กเหลา่นีอ้าจสบัสนไม่เข้าใจ 

12. ฝึกโดยลงมือปฏิบติัจริง 
13. ฝึกสิ่งท่ีมีความหมายส าหรับเด็ก และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

โดยเฉพาะสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  ซึ่งเด็กเข้าใจได้ง่าย ครูต้องพยายามอธิบายโดยใช้ค าง่ายๆ           
และยกตวัอยา่งประกอบ 

14. ต้อ งพยายามจัดการฝึก ให้ เด็ก ท่ี มี ความบกพ ร่องทางสติ ปัญญ า                        
มีประสบการณ์ๆ เพื่อฝึกให้เด็กคิด 

15. ฝึกโดยใช้ของจริงหรืออุปกรณ์ประกอบทุกครัง้  ต้องให้เวลาเด็กมาก
พอสมควรในการเปลีย่นกิจกรรมอยา่งหนึง่ไปสูอี่กอยา่งหนึง่ 

16. การฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต้องอาศัยแรงจูงใจและ                
การเสริมแรง 

17. มีการประเมินผลความก้าวหน้าของเด็กในทุกด้าน อย่างสม ่าเสมอเพื่อ        
น าข้อมลูท่ีได้ไปปรับเปลีย่นวิธีการฝึกใหม่ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

18. ครูต้องเช่ือว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีความสามารถและ
ศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตในในสังคมได้อย่าง           
มีคณุคา่และมีประสทิธิภาพได้ทกุคน 
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19. การฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากการฝึกด้านวิชาการ
แล้ว ต้องค านึงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัว  ปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งเสริม
พฒันาการด้านอารมณ์ ภาษา และพฒันาบุคลกิภาพ ไปพร้อมๆ กนั เน่ืองจากสิง่เหลา่นีเ้ป็นปัจจัย
ท่ีท าให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

20. การฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ต้องพยายามให้เด็กลด           
การพึ่งพาบุคคลอ่ืนลง (Step to Independence) ฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตและแสวงหา            
การจ้างงานในอนาคต (พชัรีวลัย์ เกตแุก่นจนัทร์, 2542) 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนตรง 
2.1 ความหมายของการสอนตรง 

รูปแบบการสอนตรงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับว่า       
มีประสิทธิภาพมากเพราะรูปแบบการสอนตรงเป็นการสอนท่ีมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง 
โดยรูปแบบการสอนนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติซึ่งเหมาะกับ         
การจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดงันี ้

ผดุง  อารยะวิญญู (ผดุง อารยะวิญญู, 2544) กลา่วว่า การสอนตรง เป็นกระบวน 
การสอนแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการสอนท่ีครูจะต้องปฏิบติัตามแต่ละขัน้ เม่ือเด็กมีทกัษะแต่ละขัน้
แล้วจึงจะให้เด็กเรียนรู้ในขัน้ท่ีสูงขึน้ มีการก าหนดจุดประสงค์ในการสอนท่ีชัดเจน เน้นการ          
น าวิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานมาใช้ มีการบนัทึกความก้าวหน้าของเด็กอย่างมีระบบและวิธีการ
ปรับพฤติกรรมเด็กมาร่วมใช้ด้วย  

สถาบันการสอนตรงแห่งชาติ (Instruction., 2005) กล่าวว่า การสอนตรง เป็นวิธี   
การสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน เป็นการฝึกปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยเรียงล าดบัขัน้ตอน
ตามความยากงา่ยอย่างเป็นระบบ และมีครูคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูจะให้ค าแนะน า
แก้ไขเม่ือนกัเรียน ท าไม่ถกูและให้แรงเสริมทนัที เม่ือนกัเรียนปฏิบติัได้ถกูต้อง 

วีรเดช  เชือ้นาม (วีระเดช เชือ้นาม , 2547) กล่าวว่า การสอนตรง เป็นรูปแบบ         
การสอนท่ีมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบือ้งต้นแก่ผู้ เรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดการเรียนการสอน เน้นการฝึกและเสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบติังาน 
ให้ผู้ เรียนสามารถท างานได้อยา่งมีล าดบัขัน้ตอนการฝึกจะแบ่งออกเป็นทกัษะยอ่ยเรียงตามล าดบั
ความซบัซ้อนของทกัษะ 

สถาบันวิจัยนโยบายวิสคอนซิน (Institute, 2001) ได้เขียนไว้ในรายงานการวิจัย     
ของสถาบันเก่ียวกับการน าวิธี  การสอนตรง ในการสอนอ่านเบื อ้งต้น  โดยได้ให้ค านิยาม               
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การสอนตรงไว้ว่า เป็นการสอนทักษะในการปรับตัวและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งให้ความส าคัญกับ       
การสอนกลุ่มย่อย โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง มีการออกค าสั่งท่ีชัดเจนและ         
ได้น าการวิเคราะห์งานมาร่วมด้วย 

จากความหมายการสอนตรงท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสอนตรง คือ
กระบวนการสอนท่ีมีขัน้ตอน ก าหนดจุดประสงค์ในการสอนอย่างชัดเจน เน้นการฝึกปฏิบัติ          
ครูคอยดูแลและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ให้การเสริมแรงทันทีเม่ือนักเรียนปฏิบัติได้และ            
น าการวิเคราะห์งานมาร่วมใช้ด้วย 

2.2 ขัน้ตอนการสอนตรง 
การสอนตรง เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างมาก   

วิธีหนึ่ง การสอนตรง เน้นกระบวนการสอนท่ีเร็ว (Fast-Paced) มีความต่อเน่ืองตามล าดับ         
(Well –Sequenced) และท าให้เด็กจดจ่อกับบทเรียน (Highly-Focused) วิธีนีม้ักน ามาใช้สอน
นักเรียนกลุ่มเล็กๆ ท าให้เด็กมีโอกาสตอบค าถามและได้รับข้อมูลป้อนกลบัทันที การสอนตรง    
เน้นท่ีการสอนของครูเป็นหลกั คือครูเป็นคนน าเสนอข้อมูลให้โดยตรง โดยท่ีเด็กไม่ต้องเสียเวลา         
ในการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกและประเด็นส าคญัอีกประการหนึ่งของการสอนตรง คือ นกัเรียน
จะได้ฝึกสังเกตประเด็นส าคัญของบทเรียนและมีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างมาก ดังนัน้  วิธีนีจ้ึง             
ถูกน ามาใช้สอนเด็กท่ีมีพฒันาการลา่ช้าเด็กท่ีมีความบกพร่อง ระดับปานกลางและนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ เน่ืองจากคุณภาพ ความเข้มข้นและความชัดเจนของบทเรียนเป็นหัวใจ
ส าคัญท่ีจะท าให้นักเรียนเหล่านีเ้รียนรู้ได้ดี จึงเห็นได้ว่า การสอนตรงเหมาะกับการสอนเด็ก           
ท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาอย่างมาก (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553a) อ้างถึง (Nancy E. 
Marchand-Martella และคนอ่ืน ๆ, 2004) ได้เสนอองค์ประกอบส าคญัในการสอนตรง ดงันี ้

1. การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเร่ิมต้นสอนบทเรียนนัน้ๆ โดยครูจะสร้าง      
ความเข้าใจและอธิบาย ถึงความมุ่งหมายของบทเรียนนัน้ เพราะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี  ถ้าได้       
รับการเตรียมความพร้อมและจัดระเบียบหัวข้อท่ีจะเรียน ดังนัน้ ครูควรบอกให้นักเรียนทราบ       
ในเร่ืองต่อไปนี ้เช่น วันนีน้ักเรียนจะเรียนเร่ืองอะไร บทเรียนนีส้ าคัญอย่างไรหรือ สิ่งท่ีจะเรียน       
ในวนันี ้เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วอย่างไร การน าเข้าสู่บทเรียน ครูควรจะปฏิบัติ
ดงันี ้

1.1 ดึงความสนใจของนักเรียน เร่ิมด้วยการสอนท่ีตรงเวลา ครูเต็มไปด้วย
ความกระตือรือร้น ให้สัญญาณว่าบทเรียนจะเร่ิมขึน้แล้ว เช่น “ฟังครูนะ” หรือ “เราจะเร่ิมกัน       
เลยนะ” เพื่อให้นกัเรียนสนใจ จดจ่อกบัสิง่ท่ีครูจะน ามาสอน 
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1.2 ทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนไปเม่ือครัง้ท่ีแล้ว โดยถามค าถามส าคญัเพื่อทบทวน
สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ ไปแล้ว พร้อมเช่ือมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งท่ีได้เรียนไป หรือ สิ่งท่ีจ าเป็น       
ในอนาคต 

1.3 ถ้าเป็นไปได้ ครูควรเตือนหรือทบทวนกฎส าคัญของห้องในระหว่างท่ีมี
การเรียนการสอน เช่น “จ าไว้นะ วา่เราจะต้องฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน” “ไม่วิจารณ์ความคิดเห็น
ของคนอ่ืน” เป็นต้น 

1.4 กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของบทเรียนอยา่งรวบรัด ครูอาจเขียนวตัถปุระสงค์
ของบทเรียนบนกระดานเตรียมไว้ก่อน ถ้าครูต้องการเขียนหัวข้อท่ีจะสอนและวัตถุประสงค์          
ในการเรียน ครูจะต้องท าให้เสร็จก่อนท่ีเด็กจะเข้าห้องเรียน ไม่เช่นนัน้เด็กจะเสียเวลาในการเรียน
มากเกินไป นอกจากนี ้ครูอาจเขียนประเด็นส าคัญในบทเรียนท่ีเด็กจ าเป็นต้องรู้บนกระดาน
ลว่งหน้า 

1.5 เน้นให้เห็นว่า บทเรียนนีมี้ความส าคญัอยา่งไรและท าไมนกัเรียนจะต้อง
เรียนให้เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีนกัเรียนท าในชีวิตประจ าวนั หรือสิง่ท่ีเขาเรียนรู้มาแล้ว เม่ือนักเรียนได้รับ
การแนะน าทราบถึงวตัถุประสงค์ของบทเรียนนัน้รวมถึงทราบความส าคญั  ของเนือ้หาท่ีจะเรียน
เรียบร้อยแล้ว ครูจึงจะเร่ิมสอนเนือ้หาท่ีเตรียมไว้ 

2. เนือ้หาท่ีต้องเรียน ครูจ าเป็นต้องอธิบายเนือ้หาให้ชัดเจน เรียบเรียงเนือ้หา
อย่างดี อธิบายทีละขัน้ตอนด้วยภาษาท่ีนักเรียนเข้าใจง่าย อธิบายศัพท์ใหม่และทบทวนหรือ       
ย า้ประเด็นส าคัญของเนือ้หา หากเนือ้หาเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อน ครูต้องวิเคราะห์งาน          
(Task Analysis) คือท าเป็นขัน้ตอนย่อยๆ ท่ีเรียงกันตามล าดบัมีการยกตัวอย่างประกอบท่ีเข้าใจ
ง่ายและสามารถดึงความสนใจของนักเรียนไปท่ีประเด็นส าคัญของเนือ้หานัน้ หลงัจากท่ีครูได้
อธิบายทักษะหรือความรู้ใหม่แล้ว สิ่งส าคัญท่ีตามมาคือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนโดยมีครู    
คอยชีแ้นะ 

3. การตรวจสอบความเข้าใจ ครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจของเด็กด้วย    
การตัง้ค าถามท่ีมีประสทิธิภาพจะช่วยให้ครูวิเคราะห์ ได้วา่นกัเรียนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ค าถามท่ีดี
จะช่วยให้เด็กตอบได้ถูกต้องและมุ่งไปท่ีประเด็นใจ  ความส าคัญของเนือ้หาในบทเรียนนัน้ 
นอกจากนีก้ารถามย า้ ยงัช่วยให้ผู้ เรียนมีความกระฉบักระเฉงและต่ืนตวัครูควรเตรียมค าถามก่อน
เพื่อให้ค าถามท่ีมีความหมายและมีวิธีการตอบค าถามท่ีชัดเจน หากครูไม่ได้เตรียมตัวในการ         
ตัง้ค าถามกับเด็ก ค าถามท่ีครูคิดขึน้ ในขณะนัน้อาจเป็นค าถามท่ีไม่เหมาะสม คือง่ายหรือยาก  
กว่าระดับความสามารถของเด็กก็ได้ หากเด็กอยู่ในระยะรับความรู้ใหม่ ค าถามท่ีครูใช้ควร         



  30 

เป็นค าถามท่ีให้ตอบตรงประเด็นและมีค าตอบเดียวตามเนือ้หาท่ีเรียนรู้มา ในระยะนีก้ารตอบ
ค าถามควรเป็นการใช้ความคิดระดบัต ่าเพื่อให้นกัเรียนได้รับความส าเร็จ คือตอบได้ถกูต้อง จนกว่า
เขาจะมีความรู้แน่นอน ค าถามจึงค่อยเปลี่ยนไปเป็นค าถามเปิดท่ีให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ซึ่งใช้ความคิดระดบัสงูขึน้ หากครูต้องการให้นกัเรียนหันมาแสดงความสนใจกับค าถาม ครูอาจ   
ตัง้ค าถามแล้วเรียกช่ือเด็กให้ตอบ นอกจากนี ้ครูอาจใช้ค าถามท่ีต้องการค าตอบสัน้ๆ เพียงค าตอบ
เดียวหรือสองค าและให้นักเรียนตอบทีละคน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ครูตัง้ค าถามและให้เวลาเด็กคิด
ระยะหนึง่แล้วให้ทุกคนตอบพร้อมกันก็ได้ แต่ไม่ว่าครูจะใช้วิธีการใดก็ตาม ครูต้องใช้เวลาเพียงพอ
ท่ีเด็กจะคิดเพื่อตอบค าถามอยา่งน้อยครูควรให้เวลาคิดประมาณ 3-5 วินาทีส าหรับค าถามท่ีใช้การ
คิดระดับต ่า และควรให้เวลามากขึน้ส าหรับค าถามท่ีต้องใช้ความคิดระดับสูง ในกรณีท่ีเด็ก      
ตอบค าถามไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง ครูอาจชีแ้นะโดยขยายเวลาให้เด็กได้คิดมากขึน้ หรือตัง้ค าถาม
เพิ่มเติมเพื่อให้นกัเรียนตอบได้ถกูต้อง 

4. การฝึกฝนโดยมีครูชีแ้นะ การให้เด็กได้มีโอกาสฝึกท าทักษะท่ีได้เรียนรู้ใหม่ 
โดยครูคอยให้การช่วยเหลือหรือชีแ้นะ ครูควรถามค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบได้ถูกต้อง และ
นกัเรียนควรได้รับข้อมูลป้อนกลบัทันทีท่ีตอบค าถาม การตัง้ค าถามและการให้ข้อมูลป้อนกลบั     
จึงเป็นทักษะส าคัญของครูท่ีท างานเก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีความบกพร่องในกา รฝึกฝนนัน้         
นักเรียนควรได้รู้ค าตอบของเขาถูกต้องหรือไม่ เม่ือนักเรียนตอบค าถามได้ถูกต้องครูต้องรีบ
ตอบสนองค าตอบนัน้ทนัที เช่น “ใช่เลย” “ดีมาก” “ใช่ ผลไม้เป็นค าตอบท่ีถกูต้อง” ซึง่การฝึกเช่นนี ้
ท าให้นกัเรียนทกุคนในชัน้ได้ย้อนค าตอบท่ีถกูต้องไปด้วย ถ้าครูจะให้ค าชมเชยแก่ค าตอบท่ีถกูต้อง 
ครูควรท าทนัทีและชมเชยอย่างจริงใจเพราะจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจว่าค าตอบนัน้ถูกต้องแต่หาก
ไม่ถูกต้อง ครูควรช่วยให้นักเรียนแก้ไขหรือตอบค าถามใหม่ให้ถูกต้องให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
เพราะจะท าให้เด็กสบัสนและตอบผิดต่อไป นอกจากครูควรจะเฉลยค าตอบท่ีถูกต้องแล้วครูควร
ชีแ้นะประเด็นส าคัญของเนือ้หานัน้และให้โอกาสนักเรียนได้ตอบให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม          
เม่ือนกัเรียนตอบค าถามไม่ถกูต้อง ครูอาจเฉลยค าตอบ ท่ีถกูทนัทีโดยไม่ท าให้เด็กอบัอายหรือรู้สกึ
เสยีหน้า และครูควรถามค าถามนีอี้กครัง้ในช่วงท้ายของการเรียนเพื่อตรวจสอบวา่เด็กเข้าใจเร่ืองนี ้
หรือไม่ 

5. การฝึกฝนด้วยตนเอง เม่ือนกัเรียนตอบค าถามได้ถูกต้องในขัน้การฝึกฝนโดย  
มีครูชีแ้นะ ครูจะต้องให้โอกาสเด็กได้ฝึกทักษะนัน้ด้วยตนเองเพราะการฝึกฝนด้วยตนเองท าให้
นกัเรียนเกิดความช านาญในทักษะการเรียนรู้ใหม่ ครูต้องวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักษา
ความรู้ท่ีเรียนไปนัน้ไว้ให้ได้  ยิ่งไปกวา่นัน้ การฝึกฝนด้วยตนเองท าให้ครูประเมินผลได้วา่การสอน 
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ในบทเรียนนัน้บรรลวุตัถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ ค าถามควรจะเก่ียวข้องกับค าถามท่ีครูใช้ในช่วง
การฝึกฝนโดยครูคอยชีแ้นะด้วย บางครัง้ครูอาจใช้กิจกรรมการฝึกฝนด้วยตนเองในห้องเรียนเพื่อ
เป็นการฆ่าเวลาและท าให้นกัเรียนมีงานท าจะได้ไม่รบกวนชัน้เรียนเท่านัน้ วิธีคิดเช่นนีไ้ม่ถูกต้อง 
การฝึกฝนด้วยตนเองควร จะใช้เพื่อจะช่วยให้นกัเรียนมีความช านาญในทกัษะท่ีเพิ่งได้เรียนรู้นัน้
มากขึน้ หรือท าให้ความรู้ท่ีเรียนมานัน้ยงัคงอยู่ต่อไปโดยไม่ลืม นอกจากนีถ้้าการท าแบบฝึกหัด    
ไม่เหมาะสมกบับทเรียนนัน้ครูควรเลือกกิจกรรมใหม่แทน เม่ือนกัเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายซึ่ง
ถือเป็นการฝึกฝนด้วยตนเองเสร็จครูควรตรวจสอบความเข้าใจ โดยการเฉลยพร้อมกันทัง้ห้อง      
ใน 2-3 ข้อแรก แล้วให้เด็กฝึกฝนด้วยตนเองในข้อท่ีเหลอืโดยครูอาจมอบหมายงานให้เด็กกลุม่หนึ่ง
ท าอย่างอิสระในขณะ ท่ีครูสามารถใช้เวลาสว่นนัน้ดูแลเด็กกลุม่อ่ืนให้ท างานในระดับของตนได้        
ครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเขาจะต้องท างานให้เสร็จในเวลาท่ีครูก าหนด นอกจากนี ้            
ถ้านักเรียนท างานอย่างอิสระได้ด้วยดี ครูควรก าหนดกติกาท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนท่ีท างาน
เสร็จก่อนเด็กคนอ่ืนๆ เช่น หากท างานเสร็จนักเรียนสามารถเลือกท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ี      
ครูก าหนดให้เช่น อ่านหนงัสอืนิทาน ระบายสหีรือตอ่ภาพ จ๊ิกซอว์เงียบๆ กิจกรรมเหลา่นีไ้ม่รบกวน
เด็กคนอ่ืนท่ีก าลงัท างานและในช่วงเวลาฝึกฝนด้วยตนเองนัน้ งานนัน้ไม่จ าเป็นต้องเป็นใบงาน
เสมอไป ครูหรือเพื่อนๆ สามารถช่วยแนะน าและให้โอกาสนักเรียนท่ีมีความบกพร่องได้ฝึกตอบ
ค าถามได้และเด็กควรได้รับข้อมลูปอ้นกลบัแบบทนัที 

6. การสรุป ครูต้องทบทวนประเด็นส าคัญท่ีได้เรียนมาเพื่อเป็นการสรุปบทเรียน     
โดยครูอาจถามให้นักเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียนมา ตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ท่ีเพิ่งเรียนรู้      
ในบทเรียนนัน้ ครูอาจจะย า้นกัเรียนในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้มา หรือครูอาจตรวจสอบว่านกัเรียนเข้าใจ
ค าสัง่หรือไม่โดยให้นกัเรียนทบทวน  สิ่งท่ีครูได้สัง่ไป หรือโดยการสุ่มเรียกช่ือเพื่อนในชัน้ ให้พูด
ทบทวนแล้วให้เด็กตรวจสอบตนเอง และท้ายสดุ ครูอาจเตือนว่านักเรียนต้องท าอะไรต่อไป เช่น 
“เก็บสมดุวิชาภาษาไทยแล้วหยิบหนงัสอืคณิตศาสตร์ขึน้มา” เป็นต้น 

2.3 ประโยชน์การสอนตรง 
ประโยชน์ของการสอนตรง (วีระเดช เชือ้นาม, 2547) ได้กลา่วไว้ ดงันี ้

1. นกัเรียนทกุคนได้รับการเรียนรู้และทกัษะพืน้ฐานตามท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมาย
แตอ่าจใช้เวลาแตกตา่งกนั 

2. ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน พร้อมทัง้ได้รับการการเสริมแรง     
จากผู้สอน 
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3. เป็นวิธีการท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการอ่าน กระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
กฎไวยากรณ์โดยเฉพาะ เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านสงัคม 

4. ฝึกให้นกัเรียนสามารถท างานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยท่ีสดุ 
5. การวดัและประเมินผล งา่ยไม่ซบัซ้อน เพราะประเมินจากพฤติกรรมหรือทกัษะ

ขัน้พืน้ฐาน 
Alabama Federation (Federation., 2006)ได้น าเสนอถึงประโยชน์ของการสอนตรง 

ไว้ว่า การสอนตรงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากมีหลกัฐานทางการวิจัยพบวา่การสอนตรง
จะช่วยให้เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ประสบความส าเร็จทางวิชาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
และยงัช่วยให้ เด็กท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น ชอบก่อกวนในชัน้เรียนสามารถลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ลงได้ ดังนัน้การสอนตรง จึงมีความส าคัญกับเด็กท่ีเรียนอ่อนเพราะการสอนตรง       
มีขัน้ตอนท่ีชัดเจนและมีการสอนเป็นล าดับ ท าให้นักเรียนทราบว่าเรียนหนังสืออย่างไรจึงจะ
สามารถเข้าใจเนือ้หาท่ีจะเรียนได้อยา่งกระจ่างแจ้ง 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการสอนตรง ช่วยให้ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ใน
เป้าหมายและได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน พร้อมทัง้ได้รับการการเสริมแรงจากผู้สอนและ     
ยงัช่วยให้นกัเรียนสามารถท างานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยท่ีสดุ 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนตรง 
2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 

นภดล  ฤมิสตรี (นภดล  ฤมิสตรี, 2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การคณูของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5-6 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ จากการสอนเสริม โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับเทคนิคการคูณแบบแลททิช      
ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครัง้นีคื้อ แผนการจัดการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการคูณ วิเคราะห์ข้อมูล          
โดยใช้สถิติค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง      
การคูณ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์             
จากการสอนเสริม โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับเทคนิคการคูณแบบแลททิชอยู่ในระดับดีมาก 
(ตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป)(t=8, p=1,000) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเร่ือง การคูณ      
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ จากการ
สอนเสริมโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกบัเทคนิคการคณูแบบแลททิชสงูขึน้ (T=0, p<.05) 
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หทัยทิพย์  หนูมงกุฎ (หทยัทิพย์  หนูมงกุฎ, 2015) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอน
ตรงร่วมกับสื่อวีดีทศัน์เพื่อเพิ่มความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก ท่ีก าลงัศึกษาอยู่     
ท่ีห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 
วัน วันละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี คื้อ  แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์               
แบบประเมินความสามารถในการรับอารมณ์ของผู้ อ่ืน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกับ
สือ่วีดีทศัน์สงูขึน้กวา่ก่อนการสอน 

2.4.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
Cook.(E., 2002) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการสอนอ่านแบบสอนตรงกับ

นกัเรียนกลุม่เสีย่งท่ีมีปัญหาในการอ่านท่ีต ่ากว่าระดบัชัน้เรียน 2-3 ชัน้ปี โดยเฉพาะการอ่านจับใจ  
ความส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสอนดีไอจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  มีทักษะ          
ในการอ่านดีขึน้หรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านท่ีต ่ากว่าในระดับ          
2-3 ชัน้ปี สอนอ่านโดยใช้วิธีการสอนแบบสอนตรง ใช้เวลาการสอนวนัละ 45 นาที เป็นเวลา 90 วนั 
ผลการวิจยั พบวา่ กลุม่เด็กเสีย่งมีความสามารถในการอ่านดีขึน้โดยเฉลีย่ 2.7 ชัน้ปี 

Marchland- Martello (Marchland, 2005) ได้ศึกษาการสอนตรง พบว่าเป็น
วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือใช้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เป็นอีก 1 ใน 7 วิธีท่ีผ่านการ
ทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพจริง โดยรูปแบบการสอนเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  

สรุปว่า การสอนตรงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในเร่ืองคณิตศาสตร์       
การอ่านจับใจความส าคัญของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการสอนตรงยังช่วย      
เพิ่มความสามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก และนอกจากนีย้งัพบว่า การสอนตรง  
เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอีกด้วย 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์งาน 
3.1 ความหมายการวิเคราะห์งาน 

สมเกตุ  อุทธโยธา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง    
การแยกยอ่ยงาน หรือเนือ้หาวิชาท่ีต้องการจะสอนเด็ก ในแต่ละครัง้ของการสอน ออกเป็นขัน้ตอน
ย่อยๆ หรือหลายขัน้ตอนเล็กๆ โดยแต่ละขัน้ตอนของงานจะเร่ิมจากพฤติกรรมท่ีเด็กได้ท าได้งา่ย
และเพิ่มความยากขึน้ทีละน้อยจนเด็กสามารถท าได้ส าเร็จบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเองเพื่อให้    
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและท าให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนครัง้นัน้ๆ โดยใช้เวลาใน    
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การฝึกแต่ละขัน้ตอนไม่นานเกินไป สิ่งท่ีส าคญั คือ ในการเรียนแต่ละครัง้ผู้สอนจะต้องให้เด็กได้ฝึก
ในขัน้ตอนท่ีง่ายให้ได้เสียก่อนแล้วจึงจะฝึกในขัน้ตอนท่ียากขึน้ แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับระดับ
ความสามารถของเด็กแตล่ะคนด้วย โดยการวิเคราะห์งานมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1. งานหรือเนือ้หาท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
2. การวิเคราะห์งาน หรือเนือ้หาให้เป็นขัน้ตอนย่อยๆ โดยอธิบายขัน้ตอน            

ให้ชดัเจน 
3. เกณฑ์ความส าเร็จของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง การก าหนดเกณฑ์     

ท่ีต้องให้เด็กฝึก ให้ผา่นในแตล่ะขัน้ตอนของเนือ้หา จนกว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้เนือ้หาวิชานัน้ได้
ด้วยตนเอง ซึง่เกณฑ์ความส าเร็จนี ้เป็นลกัษณะเดียวกนักบั จุดประสงค์ในหลกัสตูร  

ดารณี  ธนภูมิ (ดารณี  ธนะภูมิ, 2542)ได้อธิบายเก่ียวกับการวิเคราะห์งานไว้ดงันี ้
การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) หมายถึง การฝึกท่ีแยกย่อยงานแต่ละอย่างออกเป็นขัน้ๆ      
โดยเร่ิมฝึกเด็กจากขัน้ตอนท่ีง่ายและเพิ่มความยากขึน้ทีละน้อยพร้อมทัง้ก าหนดจุดประสงค์       
เชิงพฤติกรรมของ แตล่ะขัน้ตอนอยา่งครบถ้วนจนบรรลเุปา้หมายในการฝึกขบวนการวิเคราะห์งาน
เน้นความส าคัญท่ีว่า เด็กท าอะไรได้บ้างและเด็กมีความล าบากในการท างานตรงไหนท าให้
พิจารณาได้ถ่องแท้ว่าอะไรท่ีจ าเป็นต้องสอนให้แก่ เด็ก  การฝึกโดยใช้หลักการวิ เคราะห์                    
มี 2 ลกัษณะคือ  

1. การฝึกจากหน้าไปหลัง (Forward Chaining) คือ  เร่ิมฝึกจากขัน้ตอนแรก    
เป็นต้นไปเม่ือเด็กสามารถท าขัน้ท่ี 1 ได้ด้วยตนเองตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้จึงจะเร่ิมฝึกในขัน้ตอ่ไป   

2. การฝึกแบบถอยหลงั (Backward Chaining) คือ การฝึกเร่ิมจากผู้ ฝึก ฝึกเด็ก
ขัน้สุดท้ายให้ได้ก่อน เม่ือเด็กสามารถท าขัน้สุดท้ายได้ด้วยตนเองแล้ว  ผู้ ฝึกฝึกย้อนหลังจาก         
ขัน้สดุท้ายมาอีก 1 ขัน้ท าเช่นเดียวกนัจนถึงขัน้ตอนแรก 

การวิ เคราะห์งานสามารถเป็นได้ทั ง้เทคนิคและการสอน  เช่น  สอนทักษะ                  
การด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและในขณะเดียวกันการวิเคราะห์งาน     
ก็สามารถเป็นเคร่ืองมือส าหรับครูในการปรับหลกัสตูร การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมี         
ความต้องการพิเศษ ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงแบบท่ีสองกล่าวคือกระบวนการแยกงานเป้าหมายออก    
เป็นงานยอ่ยท่ีมี ความต่อเน่ืองกนั การจดัล าดบัทัง้ความส าคญัและขัน้ตอนความยากงา่ยของงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับลกัษณะการเรียนรู้ ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลการวิเคราะห์งานจึงเป็นวิธีการ    
ท่ีส าคญัรูปแบบหนึง่ท่ีช่วยให้ครูสามารถแยกยอ่ยขัน้ตอนหรือสาระส าคญัของเนือ้หาท่ีจะสอนหรือ
กิจกรรมที่มอบหมายในชัน้เรียนโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยครู 
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1. ตัดสินใจว่าจะควรจะสอนเร่ืองอะไรต่อจากเนือ้หาท่ีสอนไปแล้วและผู้ เรียน            
มีพืน้ฐานทกัษะความรู้เดิม (Prerequisite skills) หรือไม่  

2. ทราบวา่ผู้ เรียนไม่สามารถท างานยอ่ยในขัน้ตอนใดหรือมีปัญหาในขัน้ตอนใด  
3 . สามารถแยกขัน้ตอนย่อยท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนท างานแต่ละชิน้ได้ส าเร็จ

และมีแรงจูงใจในการท างานตอ่ไป 
4. ทราบวา่จะต้องเปลีย่นและปรับปรุงอะไรบ้างท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนท างานท่ีได้รับ

มอบหมายได้ส าเร็จ  
5. สามารถหาวิธีอ่ืนใดเพื่อให้ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท างานให้ส าเร็จ 

สจิุนต์  สวา่งศรี (สจิุนต์  สว่างศรี, 2552) กลา่ววา่ เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน 
(Task Analysis) เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ีครูวางแผนการสอนเป็นอย่างดี มีเป้าหมายและแบ่ง
กิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่งเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ เพื่อสะดวกในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาจากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สุดท้ายจนเด็กท าได้ส าเร็จพร้อมทัง้ก าหนดจุดประสงค์         
เชิงพฤติกรรมของแตล่ะขัน้ตอนอยา่งงา่ยๆ  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) คือ การแบ่งงานออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ 
ตามความส าคัญและขัน้ตอนความยากง่ายของงานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้       
ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการฝึกแต่ละขัน้ตอนขึน้อยู่กับศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
เพื่อให้เด็กสามารถประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมนัน้ๆ เทคนิคนีจ้ึงเหมาะส าหรับการสอน
ทกัษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3.2 ขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน  
สจิุนต์  สวา่งศรี. (2552) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน ดงันี ้

1. เขียนวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ชัดเจนก าหนดสถานการณ์ท่ีจะเกิดพฤติกรรมนัน้และเป็นพฤติกรรมท่ีเด็กยังท าไม่ได้คาดหวงัว่า
เด็กจะสามารถท าได้เม่ือถกูก าหนดงานเป็นขัน้ตอนยอ่ย 

2. อธิบายหรือเขียนขัน้ตอนต่างๆซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทัง้นี ้
ขัน้ตอนเหลา่นัน้ควรครอบคลมุงานทกุสว่นเพื่อให้เด็กไปถึงพฤติกรรมที่พงึประสงค์นัน้  

3. การท่ีครูจะแบ่งขัน้ตอนของงานให้ได้จ านวนก่ีขัน้ตอนนัน้ขึ น้อยู่กับ
ความสามารถของเด็ก ครูควรสาธิตให้เด็กดูก่อนจากนัน้ให้เด็กลองท าดู ครูคอยสังเกตว่าเด็ก       
ท าขัน้ตอนใดได้ และขัน้ตอนใดไม่ได้ จึงน าพฤติกรรม สว่นท่ียงัท าไม่ได้หรือสว่นท่ีครูยงัต้องช่วย  
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มาวิเคราะห์แบ่งเป็นขัน้ตอนให้ง่ายขึน้พร้อมกับก าหนดเกณฑ์การผ่านในแต่ละขัน้ตอนและวิธี
กระตุ้นเตือนกบัการให้รางวลัในการสอนแตล่ะขัน้นัน้ด้วย 

 
ตวัอยา่งการวิเคราะห์งาน 

พฤติกรรมที่พงึประสงค์ :การรับประทานอาหารด้วยช้อน 
สถานการณ์  :   ท่ีโต๊ะอาหารตรงหน้าเด็กมีจานอาหารช้อนวาง

ตรงฝ่ามือเด็กถนดัมือขวา 
ความสามารถในการรับ 
ประทานอาหาร  :เด็กไม่ใช้ช้อนเพราะไม่ถนัดมักใช้มือหยิบเม่ือ

ให้ลองใช้ช้อนอาหารตกเลอะเทอะมาก 
วิเคราะห์งาน ดงันี ้ :1) เอือ้มมือไปท่ีช้อน 

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

เม่ือได้น างานท่ีผ่านการวิเคราะห์ให้เด็กและเด็กท าไม่ได้ ครูอาจจะต้องน างาน
สว่นย่อยนัน้มาแบง่เป็นขัน้ตอนยอ่ยลงไปอีกหรือทบทวนรางวลัท่ีให้ว่ามีความเหมาะสม เด็กสนใจ
รางวัลมากน้อยแค่ไหนวิธีท่ีให้เหมาะสมเพียงใด ครูใช้วิธีการกระตุ้นเตือนอย่างไรจะเลือกวิธี       
การสอนแบบเดินหน้าหรือถอยหลงัจึงจะเหมาะสมเม่ือทบทวนแล้วเลอืกวิธี ท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

สมเกต ุ อุทธโยธา (2560 : 131-132) กลา่วถึงขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน ดงันี ้
1. ก าหนดงานเปา้หมายและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2. วิเคราะห์ ออกเป็นขัน้ตอนยอ่ยหรืองานยอ่ย 
3. จดัล าดบัของงานยอ่ย 
4. วิเคราะห์โดยก าหนดทกัษะบงัคบัเบือ้งต้น 
5. จดัล าดบัทกัษะบงัคบัเบือ้งต้น 
6. จดัท าแผนภมิู (Flow chart หรือ Sequence chart) 
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7. ท าการทดสอบ 
8. จดัประเภทพฤติกรรมเปา้หมาย 
9. สอนโดยอธิบายไปตามขัน้ตอน แต่บางครัง้ต้องสอนโดยบูรณาการขัน้ตอน

ยอ่ยเข้าด้วยกนั  
3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 

สมเกต ุ อุทธโยธา (2560 : 130) กลา่วถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน ดงันี ้

1. ท าให้ครูตดัสนิใจวา่จะสอนเนือ้หาตอ่จากเนือ้หาท่ีสอนไปแล้ว 
2. ท าให้ครูรู้ถึงปัญหาของเด็กวา่เด็กท างานขัน้ตอนใดไม่ส าเร็จ 
3. ท าให้ครูแยกขัน้ตอนยอ่ยท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยให้เด็กท างานแตล่ะชิน้ได้ส าเร็จ 
4. ท าให้ครูจะต้องเปลีย่นและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะช่วยให้

เด็กท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จ 
5. ท าให้ครูหาวิธีการเพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท างานได้ส าเร็จ  

อุ่นเรือน  อ าไพพัสตร์ (อุ่นเรือน  อ าไพพัสตร์, 2542) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
วิเคราะห์งาน ดงันี ้

1. การวิเคราะห์งานสามารถบนัทกึความก้าวหน้าของเด็กอยา่งเป็นระบบ และใช้
เป็นข้อมลูในการประชุมระหวา่งผู้ปกครองและครูเก่ียวกบัความสามารถในเร่ืองการเรียนของเด็ก 

2. ช่วยให้ครูสามารถพฒันาวิธีการสอนให้ดีขึน้ เน่ืองจากการวิเคราะห์งานท าให้   
การแก้ปัญหาการเรียนได้ตรงจุด ครูสามารถสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ประกฤติ  พูลพฒัน์ (ประกฤติ  พลูพฒัน์, (2547) กลา่วถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์
งาน ดงันี ้

1. ท าให้ผู้สอนตดัสนิใจได้วา่ จะสอนอะไรตอ่จากเนือ้หาท่ีสอนไปแล้ว 
2. ท าให้ผู้สอนทราบวา่เด็กมีปัญหาตรงไหน และท าขัน้ตอนใดไม่ส าเร็จ 
3. ท าให้ผู้สอนแยกขัน้ตอนยอ่ยท่ีจ าเป็น เพื่อให้เด็กท างานแตล่ะขัน้ได้ส าเร็จ 
4. ท าให้ผู้สอนรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนและปรับปรุงอะไรบ้างท่ีจะช่วยให้เด็กท างานท่ี

ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 
5. ท าให้ผู้สอนหาวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้เด็กพิเศษท างานได้ส าเร็จ 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์งานมีประโยชน์ในด้านการรายงานความก้าวหน้าของเด็ก      
อย่างเป็นระบบท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบปัญหาอย่างแท้จริง  และแก้ปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้     
เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนในท่ีสดุ 
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3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์งาน 
3.4.1 งานวิจยัในประเทศ 

สนัติยา  ช่วยหนู (สนัติยา  ช่วยหนู, 2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาทกัษะ
การช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกับ   
วิธีลูกโซ่ย้อนกลบั กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง อายุ 8-13 ปี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง
และแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
คา่ร้อยละและค่าความถ่ี ผลการวิจยัพบว่า เด็กทุกคนเม่ือได้รับการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกบัวิธีลกูโซย้่อนกลบัตามขัน้ตอนแล้ว สามารถปฏิบติัทกัษะการร้อย
เชือกรองเท้าผ้าใบ การผูกเชือกรองเท้าปมแรกและการผูกเชือกรองเท้าขัน้สุดท้ายได้และหลัง     
การใช้วิธีสอนแบบการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกูโซย้่อนกลบั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

มาศพร  แกล้วทะนง (มาศพร  แกล้วทะนง, 2551)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอน
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง โดยการวิเคราะห์
งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับรุนแรง ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  สปัดาห์ละ 5 วัน วนัละ 2 ครัง้ และ ใช้เวลา   
ครัง้ละ 15 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ แผนการจัดประสบการณ์ แบบบันทึก
พฤติกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้และสื่อรูปภาพประกอบแผนการฝึก
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
และคา่ความถ่ี ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงทัง้สามคน
สามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนหลงัได้รับการฝึก
โดยการวิเคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบและหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ภาพประกอบ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคนสามารถ
ปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกวา่ก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ภาพประกอบ 

3.4.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
Parker - Kamps (Parker, 2009) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์

งานประเภทงานเขียนกบัการสงัเกตตนเองในการสอนทกัษะการท างาน และการโต้ตอบด้วยภาษา
ของนกัเรียนออทิสติก ประเภท High Function ในสถานการณ์ท่ีอยู่กับเพื่อนการแก้ปัญหาโดยใช้
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บทสนทนาทางสงัคม ประกอบด้วยสองกิจกรรมในการจะเพิ่มคุณภาพการสนทนาท่ีมีการโต้ตอบ
โดยใช้ภาษาระหว่างนักเรียนออทิสติกกับเพื่อนนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบของ               
การช่วยเหลือประกอบด้วย การเพิ่มงานให้นักเรียนสามารถท าด้วยตนเองอย่างมีอิสระ               
การมีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อนโดยใช้ภาษาในการสื่อสารและกิจกรรมท่ีให้เด็กออทิสติก มีส่วนร่วม     
ในสงัคม การเลน่เกม และการประกอบอาหาร การพฒันางานให้นกัเรียนได้ท างานให้เสร็จสมบูรณ์
นัน้จะพัฒนาได้หลังจากท่ีได้ลดกระบวนการวิเคราะห์งานไปแล้ว โดยร้อยละของช่วงคะแนน        
ท่ีน่าพึงพอใจ และร้อยละของช่วงคะแนนท่ีใช้ภาษาในบทสนทนาทางสังคมอยู่ในระดับคงท่ี
หลงัจากถอดถอนการใช้บทสนทนาทางสงัคมออกไปขณะท่ีเด็กเลน่เกม 

สรุปว่า การวิเคราะห์งานสามารถพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองและการท างาน     
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางถึงรุนแรง และเด็กออทิสติกได้ โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการฝึกทกัษะและแบบบนัทึกพฤติกรรม รวมถึงการใช้เทคนิค
อ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่นการใช้ภาพประกอบ และสือ่ของจริง เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาหาร 
4.1 ความหมายของอาหาร 

อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีรับเข้าสู่ร่างกาย (ไม่ว่าจะเป็นการด่ืม การกินหรือ    
การฉีด ฯลฯ) แล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย โดยให้สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
(เสาวนีย์  จกัรพิทกัษ์, 2532) 

อาหาร (Food) คือสิ่งต่างๆ ท่ีเรารับประทานหรือรับเข้าสู่ร่างกายแล้วให้ประโยชน์   
แก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยสร้างและซอ่มแซมเนือ้เยื่อของร่างกายในสว่นท่ีสกึหรอ
และช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายท างาน  เป็นปกติเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ อาหารส่วนใหญ่      
จะมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย แตมี่บางชนิดท่ีไม่มีประโยชน์ตอ่ร่างกายและถ้าไม่รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารนัน้อาจให้โทษตอ่ร่างกายได้อาหารอาจเป็นได้ทัง้ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส (วไลพร  พงษ์
ศรีทศัน์, 2533) 

4.2 ประโยชน์ของอาหาร 
เสาวนีย์  จักรพิทักษ์ (2532 : 1-2) มนุษย์จ าเป็นต้องกินอาหารเพราะอาหารเป็น

สิง่จ าเป็นแก่ร่างกาย ดงันี ้
1. ทางสรีระ (Physiological or Biological Need) 
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1.1 เพื่อบ าบดัความหิว )Hunger( ธรรมชาติได้สร้างให้มนษุย์มีความหิวและ
ต้องแสวงหาอาหาร   มาเพื่อบ าบดัความหิวท่ีเกิดขึน้ 

1.2 เพื่ อได้ รับสารอาหารท่ีช่วยสร้างสุขภาพอนามัยของร่างกายและ
พฒันาการของสมอง 

2. ทางจิตใจและอารมณ์ )Mental and Emotional Need( 
2.1 เพื่อสนองความอยากอาหาร (Appetite) ท าให้เกิดความสุขและความ  

พงึพอใจ 
2.2 เพื่อเสริมสร้างสขุภาพจิต เช่น ใช้อาหารช่วยผ่อนคลายความกดดนัหรือ

ความตงึเครียดทางอารมณ์ ความกระวนกระวาย ความกลวัและอ่ืนๆ 
2.3 เพื่อแสดงเสถียรภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
2.4 เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ

ครอบครัว กลุม่ชนหรือประเทศ 
ดงันัน้จะเห็นได้ว่า อาหารนอกจากจะมีประโยชน์ในแงโ่ภชนาการและอนามัยหรือในแง่

สรีรศาสตร์แล้วอาหารยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม       
อีกด้วย 

4.3 การเตรียมอาหาร 
การเตรียมอาหารเป็นการน าอาหารสด อาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรสมาเตรียมพร้อม

ไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร การเตรียมอาหารมีหลายวิธี ดงันี  ้
1. การล้าง เป็นการใช้น า้ท าความสะอาด โดยใช้มือช่วยถูผิวอาหารเบาๆ     

เพื่อให้ฝุ่ นละอองและสิง่สกปรกหลดุออกไป 
2. สง เป็นการใช้มือช้อนอาหารท่ีเป็นชิน้หรือเป็นฝอยขึน้จากน า้เพื่อให้สะเด็ดน า้ 
3. เด็ด เป็นการใช้มือท าให้ก้านหรือใบผกัขาดออกจากกนั 
4. ปอก เป็นการใช้มีดหรือมือลอกเปลอืกอาหารออกไป 
5. หั่น เป็นการใช้มีดท าให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิน้ตามความต้องการ   

โดยมือหนึ่งจับมีดอีกมือหนึ่งจับอาหารวางลงบนเขียง กดมีดเลื่อนไปข้างหน้าแล้วลากกลบัมา
อยา่งรวดเร็ว 

6. สับ เป็นการใช้มีดขนาดใหญ่ ท าให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิน้ๆ หรือ
ละเอียด โดยยกมีดให้สงูแล้วกดลงให้ถกูอาหารนัน้อยา่งเร็วและแรง 
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7. ฝาน เป็นการท าให้อาหารเป็นแผ่นหรือชิน้บางๆ โดยใช้มือหนึ่งจับมีดและ    
อีกมือหนึง่จบัอาหารไว้ในฝ่ามือหรือวางบนเขียง แล้วกดมีดลงบนอาหารนัน้ 

8. ซอย เป็นการท าให้อาหารเป็นชิน้ฝอยๆ โดยมือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียง    
อีกมือหนึง่กดมีดไปข้างหน้า  นิดหนอ่ย ยกขึน้ถ่ีๆ เร็วๆ 

9. บุบ เป็นการท าให้อาหารพอช า้หรือพอแตก โดยใช้มีดขนาดใหญ่ออกแรงกด
ลงบนอาหารหรือใช้ลกูครกกระแทกเบาๆ 

10. โขลก เป็นการท าให้อาหารเหนียวและนุ่ม โดยใส่อาหารลงในครกแล้ว         
ใช้ลกูครกกระแทกลงไปแรงๆ  

11. คัน้ เป็นการท าอาหารท่ีอมน า้ให้แห้ง โดยแยกน า้กบัอาหารนัน้เป็นคนละสว่น 
ใช้มือก าอาหารนัน้บีบให้แนน่ เพื่อท าให้น า้ในอาหารนัน้ไหลออกมา เช่น คัน้กะทิ 

12. ชั่ง เป็นการก าหนดปริมาณเคร่ืองปรุงของอาหารให้ได้ตามต ารับอาหาร     
โดยปรับเข็มตราชั่งให้ตรงเลขศนูย์วางอาหารลงบนเคร่ืองชั่ง อ่านน า้หนกัและหยิบอาหารใสล่งใน
ถ้วยหรือจานเตรียมไว้ 

13. ตวง เป็นการก าหนดปริมาณเคร่ืองปรุงของอาหารให้ได้ตามต ารับอาหาร 
โดยตักหรือเทอาหารใสถ้่วยตวงหรือช้อนตวง ถ้าเป็นเคร่ืองปรุงแห้งให้ใช้สนัมีดปาดอาหารท่ีล้น
ออกมาให้พอดีกับขอบถ้วยตวงหรือช้อนตวง แล้วเทใสถ้่วยหรือจานท่ีเตรียมไว้ ส าหรับเคร่ืองปรุง
เหลวให้เทใสถ้่วยตวงตามขีดบอกจ านวนท่ีต้องการ (เสาวนีย์  ประทีปทอง, 2554) 

4.4 วิธีการประกอบอาหาร 
การประกอบอาหาร เป็นการปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้อาหาร        

มีสี กลิ่น รสชาติและกลิ่นของอาหารท่ีน่ารับประทาน โดยค านึงถึงการสงวนคุณค่าทางอาหาร   
เป็นส าคญั นอกจากนีใ้นขณะประกอบอาหารผู้ประกอบอาหารต้องฝึกสงัเกตการเปลี่ยนแปลง  
ของหารจากดิบไปสกุเพื่อจะได้ รู้วา่อาหารท่ีสกุพอดีนัน้เป็นอยา่งไร และฝึกชิมอาหารเพื่อจะได้รู้จกั
ปรับเปลีย่นรสชาติอาหารให้เหมาะสม การประกอบอาหารมีหลากหลายวิธี ดงันี ้

1. การลวก เป็นการท าให้อาหารสุก หรือท าให้หมดกลิ่นท่ีไม่ต้องการ โดย          
ใสอ่าหารลงไปในน า้เดือด เม่ืออาหารเปลีย่นสใีห้ตกัขึน้ 

2. การรวน เป็นการท าให้อาหารสกุด้วยน า้มนัหรือน า้ปริมาณน้อย โดยใสอ่าหาร
ลงไปในน า้มนัหรือน า้ร้อนในกระทะคนพอสกุแล้วตกัขึน้ 

3. การต้ม เป็นการท าให้อาหารสกุ โดยน าอาหารใสห่ม้อพร้อมกับน า้แล้วตัง้ไฟ 
ให้เดือด 
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4. การนึ่ง เป็นการท าให้อาหารสุก โดยน าอาหารวางบนลังถึงเหนือหม้อท่ีมี      
น า้เดือดแล้วปิดฝาครอบไม่ให้ไอน า้ออก 

5. การตุน๋ เป็นการท าให้อาหารสกุจนเป่ือยนุ่ม โดยน าอาหารใสภ่าชนะตัง้ไฟหรือ
เหนือถาชนะอีกใบหนึง่ท่ีมีน า้เดือดและมีฝาปิด 

6. การปิง้ เป็นการท าให้อาหารแห้งสุก โดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆ 
จนกระทัง่สกุ 

7. การยา่ง เป็นการท าให้อาหารสดสกุ โดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆ จนสกุ
ทัง้ข้างนอกและข้างใน 

8. การคั่ว เป็นการท าให้อาหารสุกโดยใส่อาหารลงในกระทะและใช้อุปกรณ์        
ท่ีมีด้ามถือ เช่น ทพัพี ตะหลวิ เข่ียคนอาหารกลบัไปกลบัมาจนสกุหรือเกรียมกรอบตามต้องการ 

9. การเจียว เป็นการท าให้อาหารท่ีละเอียดหรือเป็นฝอยสกุหรือกรอบด้วยน า้มัน 
โดยตกัน า้มนัใสก่ระทะแล้วใสอ่าหารลงไป คนเร่ือยๆ จนสกุตามต้องการ 

10. การทอด เป็นการท าให้อาหารสุกด้วยน า้มัน โดยตักน า้มันใส่กระทะตัง้ไฟ     
ให้ร้อนแล้วใสอ่าหารลงไป พอเหลอืงหรือสกุตกัขึน้ให้สะเด็ดน า้มนั 

11. การจ่ี เป็นการท าให้อาหารสุกด้วยน า้มัน โดยตัง้กระทะบนไฟแล้วทาน า้มัน
ในปริมาณน้อย ให้ทัว่กระทะ แล้วใสอ่าหารนัน้นาบกลบัไปมาจนสกุตามต้องการ 

12. การผดั เป็นการท าให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสกุรวมกันเป็นอาหาร
ชนิดเดียวและมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใสอ่าหารลงในน า้มันหรือกะทิร้อนๆ แล้วผดักลบัไป
มาจนกระทัง่สกุ 

13. การหงุ เป็นการท าให้อาหารสกุ โดยน าอาหารใสห่ม้อพร้อมกบัน า้เม่ือจวนสกุ
รินน า้ออกให้หมดและตัง้ไฟตอ่ไปจนสกุหรือใสน่ า้พร้อมอาหารให้พอเหมาะ ซึง่เม่ือน า้แห้ง อาหาร
จะสกุพอดีโดยไม่ต้องรินน า้ออก (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ, 2541) 

4.5 ความหมายของการประกอบอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 45) กลา่วว่าการประกอบ

อาหารเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการสงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของอาหาร 
ดิบ–สกุ รับรู้รส และกลิ่นของอาหาร เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัต่างๆ และเรียนรู้การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

สนอง  สธุาอามาตย์ (สนอง  สธุาอามาตย์, 2545) และ แจ๊คแมน (Jackman, 1997) 
กลา่ววา่ กิจกรรมการประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ในการท างานเร่ิมตัง้แต่การวางแผน  ไปจนถึงการท าความสะอาดอุปกรณ์และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการประกอบอาหารจะท าให้เด็กได้รับความรู้  เกิดความรู้สึกประสบ
ผลส าเร็จ และเป็นการปลกูฝังลกัษณะนิสยัในการรับประทานอาหารท่ีติดตวัไปตลอดชีวิต 

สรุปได้ว่า กิจกรรมการประกอบอาหารหมายถึง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์          
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักคิด  การวางแผนงานและลงมือปฏิบัติการด้วยตนเองจากของจริง        
โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้จากกิจกรรม 

4.6 จุดมุ่งหมายของการประกอบอาหาร 
การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีสนุกนานและเร้าความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก

เป็นอย่างดี กิจกรรมนี ้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลงานหรืออาหารท่ีท าเสร็จ  แต่อยู่ท่ีกระบวนการ
ระหวา่งการท ากิจกรรมเป็นส าคญั 

วิไลวรรณ  ปันวัง (วิไลวรรณ ปันวัง, 2558) และ  Dahl (Dahl, 1998) กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร ดงันี ้1) การอ่านเด็กอ่านรายการอาหาร    
ซึง่แสดงด้วยรูปวาดท่ีมีค าหรือจ านวน 2)คณิตศาสตร์เด็กเรียนรู้โดยการนบัการวดัการเรียงล าดบั
การประมาณ 3) วิทยาศาสตร์พัฒนาการใช้ประสาทสมัผัสเด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะดมสมัผสัชิม    
ครูใช้ค าถามกระตุ้ นให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 4) กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กใช้
จินตนาการในการประกอบอาหารตกแต่งรูปร่าง รูปทรง การเลือกใช้สี 5) เรียนรู้ทักษะทางสงัคม
เป็นตัวของตัวเอง ปฏิบัติตามข้อตกลงช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมมือกับผู้ อ่ืนการวาดและเขียน         
6) เด็กบนัทกึประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้าน 

ดังนัน้ การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารมีประโยชน์ต่อเด็กมากเพราะ
นอกจากจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทัง้ในเร่ืองภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรีและศิลปะ
แล้วยงัสง่เสริมการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ การร่วมมือกนัท างานจนประสบความส าเร็จ อีกทัง้ยงัท าให้
เด็กได้พฒันาโดยองค์รวมทัง้ทางร่างกายอารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญาของเด็กอีกด้วย 

4.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาหาร 
วิไลวรรณ ปันวงั (วิไลวรรณ ปันวงั, 2558) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ผลการจดัประสบการณ์

การประกอบอาหารพืน้บ้านภาคเหนือท่ีมีต่อมนุษย์สมัพันธ์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้        
ในการวิจัยครัง้นีคื้อ เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาล 2 กลุม่ตัวอย่าง
ได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 4 ห้องเรียน แล้ว  
สุม่นกัเรียนจ านวน 29 คน จากห้องเรียนท่ีเลือกไว้โดยการจับสลาก ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง        
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ แผนการ                   
จัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื น้บ้านภาคเหนือและแบบสังเกตพฤติกรรมการมี          
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มนุษยสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest 
Posttest Design  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล Dependent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 
หลังได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านภาคเหนือเด็กแสดงพฤติกรรม            
การมีมนษุยสมัพนัธ์ได้ด้วยตนเองเกือบทุกครัง้ ในทุกรายการเรียงตามล าดบัดงันี ้ด้านการสื่อสาร  
(  =1.76) ด้านการท างานกลุม่(  = 1.82) ด้านการช่วยเหลือ(  = 1.83) ด้านความร่วมมือ     
(  = 1.90) และโดยรวม (  = 1.82)ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ท่ีระดบั .01  

กหุลาบ  ภูมาก (กุหลาบ  ภูมาก, 2556)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาทกัษะพืน้ฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้าน
อีสานกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ  เด็กปฐมวยัอายุระหว่าง  5-6 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้อนุบาล 2 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ครัง้ละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครัง้นีคื้อ แผนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอีสานและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ
ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัย แบบ  One 
Group Pretest Posttest Design สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ t –test for Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบว่า หลงัการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอีสานระดบัทกัษะพืน้ฐาน                
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดับดีและผลการเปรียบเทียบระดับทักษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลงัการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้าน
อีสานมีคา่สงูกวา่ก่อนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากงานวิจัยท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่างานวิจัยการประกอบอาหารในเด็กปฐมวยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบบันทึกพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า การจัด
ประสบการณ์อาหารท าให้ทกัษะคณิตศาสตร์และมนษุยสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัดีขึน้ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าเร่ือง  การพัฒนาทักษะการประกอบ
อาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับ       
การวิเคราะห์งาน ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการทดลอง 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา      
ระดับปานกลาง มีระดับเชาวน์ปัญญา 35 -49 และไม่มีความพิการซ้อน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2                    
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3 คน เป็นนกัเรียนชายทัง้หมด โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกกลุม่เปา้หมาย 
ดงันี ้

1. เป็นเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยและใบรับรองความพิการจากแพทย์ว่าเป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีระดบัเชาวน์ปัญญา 35 -49 และไม่มีความพิการ
ซ้อน  

2. เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีอยู่ในโครงการท าเองกินเองและ
ครูผู้สอนระบุวา่ไม่สามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองได้ 

3. ผลการประเมินทักษะการประกอบอาหารจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program : IEP ) ไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4. เป็นเด็กท่ีสามารถสือ่สารด้วยภาษาพดูพร้อมฟังค าสัง่ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดีและ  
5. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองตลอดการวิจัย

โดยมีข้อมลูของกลุม่เปา้หมาย ดงันี ้ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 1 เพศชาย ลกัษณะสมสว่น 

ผิวสองส ีไม่มีความพิการซ้อน อาย ุ17 ปี สามารถพดูสือ่สารและปฏิบติัตามค าสัง่ได้แตไ่ม่สามารถ
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ประกอบอาหารด้วยเองได้เพราะจ าขัน้ตอนการประกอบอาหารไม่ได้และไม่มีความมัน่ใจในตนเอง
ในการประกอบอาหาร 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 2 เพศชาย ลกัษณะสมสว่น 
ไม่มีความพิการซ้อน อายุ 16 ปี สามารถพูดสื่อสารได้แต่จะพูดเสียงเบา ถ้ากับคนท่ีไม่คุ้นเคย    
เด็กจะไม่พูดและปฏิบัติตามค าสัง่ได้แต่ไม่สามารถประกอบอาหารด้วยเองได้เพราะจ าขัน้ตอน   
การประกอบอาหารไม่ได้ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง คนท่ี 3 เพศชาย ลกัษณะสมสว่น 
ไม่มีความพิการซ้อน อายุ 16 ปี สามารถพดูสือ่สารและปฏิบติัตามค าสัง่ได้แต่ไม่สามารถประกอบ
อาหารด้วยเองได้เพราะจ าขัน้ตอนการประกอบอาหารไม่ได้และไม่มีความมั่นใจในตนเองในการ
ประกอบอาหาร 

การสร้างเคร่ืองมือทีใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

1.1 แบบบนัทกึการสมัภาษณ์  
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการประกอบอาหาร 
1.3 แบบบนัทกึการสงัเกต 
1.4 แบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร 

 2. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือและวิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ (Interview Form) 

แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง นีเ้ป็นการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview 
Form) เป็นการสัมภาษณ์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับอาหารท่ีชอบและอาหารท่ีอยากท าเองเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัแผนการเรียนการสอน โดยมีขัน้ตอนการสร้างแบบบนัทกึการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบบันทึกการสัมภาษณ์และวิธีการสัมภาษณ์       
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

1.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นการสมัภาษณ์เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง เก่ียวกบัรายการอาหารท่ีชอบและสนใจอยากท าเอง 

1.3 สร้างแบบบันทึกการสมัภาษณ์ โดยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็ก    
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน และ



  47 

ผู้ เช่ียวชาญด้านคหกรรม จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) ของจุดมุ่งหมายและประเด็น  การสมัภาษณ์ โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence) พ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ ค า ถ า ม มี ค่ า  IOC เท่ า กั บ  1.00        
(ภาคผนวก ค ) 

1.4 น าแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุม่เป้าหมายในช่วงก่อน
ด าเนินการทดลองเพื่อหาข้อมลูเก่ียวกบัรายการอาหารท่ีเด็กชอบและอาหารท่ีเด็กอยากท าเอง 

1.5 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนการจัด      
การเรียนรู้ตอ่ไป 

 
ขัน้ตอนการสร้างแบบบนัทึกการสมัภาษณ์เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็ก

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสร้างแบบบนัทกึการสมัภาษณ์เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

ก าหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นการสมัภาษณ์ 

สร้างแบบสมัภาษณ์ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  

ตรวจความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 

น าแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมลูกบักลุ่มเปา้หมายในช่วงก่อนด าเนินการ 

ศกึษาวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์และวิธีการสมัภาษณ์ จากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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2. แผนการจดัการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการประกอบอาหารโดยใช้การสอนตรงร่วมกับ       

การวิเคราะห์งาน จ านวน 5 แผน ได้แก่ 1) วิธีการใช้กระทะไฟฟ้า 2) การท าความสะอาดอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร 3) การท าไข่เจียว4) การท าข้าวผัดไข่ และ 5) การท ากะเพราหมูสับ           
ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มทักษะสังคมและการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ทส 1.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว สงัคมและมีทกัษะในการด ารงชีวิต 
ตวัชีว้ดัชัน้ปี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะการด ารงชีวิตในบ้าน การประกอบอาหาร การท างานบ้าน
เพื่อครอบครัวและทักษะอาชีพ ในกลุ่มงานคหกรรมได้ก าหนดให้เด็กสามารถประกอบอาหาร    
จานเดียวได้และวิเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยตลอดจนการก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ 
(ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2560) 

2.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและออกแบบแผนการ      
จดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนตรงกบัการวิเคราะห์งาน ซึง่ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.2.1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนสร้างความเข้าใจและอธิบาย
เมนอูาหารท่ีจะท าในแตล่ะครัง้ ให้ผู้ เรียนทราบ  

2.2.2 ขัน้เนือ้หาท่ีต้องเรียน เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์งาน ในการ
อธิบายล าดบัขัน้ตอนการประกอบอาหารให้กับผู้ เรียนอย่างชัดเจนทีละขัน้ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย
และสาธิตการประกอบอาหารในแต่ละครัง้ โดยผู้ วิจัยจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ทัง้หมด 

2.2.3 ขัน้ตรวจสอบความเข้าใจ เป็นขัน้ท่ีผู้สอนตัง้ค าถามเก่ียวกับล าดบั
และวิธีการการประกอบอาหารท่ีจะท าในแตล่ะครัง้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน  

2.2.4 ขัน้ฝึกปฏิบัติโดยมีครูแนะน า เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจัยก าหนดให้ผู้ เรียน      
ลงมือประกอบอาหาร โดยผู้ วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือหรือชีแ้นะและให้ข้อมูลย้อนกลบัทันที     
เม่ือผู้ เรียนประกอบอาหารไม่ถกูต้อง  

2.2.5 ขัน้ฝึกฝนด้วยตนเอง เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจัยก าหนดให้ผู้ เรียนประกอบ
อาหารด้วยตนเอง  

2.2.6 ขัน้การสรุป  เป็นขัน้ ท่ีผู้ วิจัยและผู้ เรียนร่วมกันสรุปขัน้ตอน              
การประกอบอาหารในแตล่ะเมนู 
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2.3 ก าหนดโครงสร้างของแผนการจัดการเรียน รู้เพื่ อพัฒนาทักษะ               
การประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 5 แผน    
และท าการสอนแผนละ 45 นาที ดงันี ้

ขัน้เตรียมการ จ านวน 2 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 วิธีการ        
ใช้กระทะไฟฟา้ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 การท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 

ขัน้ปฏิบัติการ จ านวน 3 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การท า         
ไข่เจียวแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การท าข้าวผดัไข่ และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การท ากะเพรา
หมสูบั ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 

สัปดาห์ที่ วัน  เวลา แผนการจัดการเรียนรู้ 

1 วนัจนัทร์ – วนัพธุ 15.00 น  .–  15.45 น. วธีิการใช้กระทะไฟฟ้า 

2 วนัจนัทร์  –  วนัพธุ  15.00 น  .–  15.45 น. 
การท าความสะอาดอปุกรณ์ท่ีใช้

ในการประกอบอาหาร 

3 

วนัจนัทร์  –  วนัพฤหสับดี 

     คนท่ี 1   

     คนท่ี 2 

     คนท่ี 3 

 

     13.15 น  .–  14.00 น. 

14.05 น  .–  14.50 น. 

14.55 น  .–  15.45 น. 

 

-แนะน าอปุกรณ์และวตัถดุบิ         

ในการท าไขเ่จียว 

-สอนการท าไข่เจียว 

4 

วนัจนัทร์  –  วนัพฤหสับดี 

     คนท่ี 1   

     คนท่ี 2 

     คนท่ี 3 

 

    13.15 น  .–  14.00 น. 

14.05 น  .–  14.50 น. 

14.55 น  .–  15.45 น. 

 

-แนะน าอปุกรณ์และวตัถดุบิ         

ในการท าข้าวผดัไข่ 

-สอนการท าข้าวผดัไข่ 

5-6 

วนัจนัทร์  –  วนัพฤหสับดี 

     คนท่ี 1   

     คนท่ี 2 

     คนท่ี 3 

 
    13.15 น  .–  14.00 น. 

14.05 น  .–  14.50 น. 

14.55 น  .–  15.45 น. 

 
-แนะน าอปุกรณ์และวตัถดุบิ         

ในการท ากะเพราหม ู

-สอนการท ากะเพราหมสูบั 
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2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของ   
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ตามโครงสร้างท่ีก าหนด (ภาคผนวก ข ) 

2.5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยการน าแผน        
การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร โดยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็ก    
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านคหกรรม จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item-Objective Congruence) พบว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า IOC อยู่
ระหวา่ง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค ) 

2.6 น าแผนการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน  ท่ี มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่เป้าหมายท่ีโรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวดัสพุรรณบุรี เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 
เพื่อเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาและภาษาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
น าไปใช้กบักลุม่เปา้หมาย พบวา่ เวลาท่ีใช้สอนและภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม 

2.7 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการประกอบอาหารของ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กบักลุม่เปา้หมาย
จริงตอ่ไป 
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ขัน้ตอนการสร้างแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

 

ศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตรง 

การวเิคราะห์งานและออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา(Content validity)  

โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา 

ก าหนดโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้  

โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 5 แผน 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) 

 

สร้างแผนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร 

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร 

     ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาฉบบัสมบรูณ์ 
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3. แบบบนัทกึการสงัเกต (Observation Form) 
แบบบันทึกการสงัเกตทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ระดับปานกลาง เป็นแบบบันทึกการสังเกตแบบไม่ มีโครงสร้าง (Unstructured 
Observation Form) เพื่ อ เป็นการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะลงมือปฏิบั ติ                
การท าอาหารตามขัน้ตอนการประกอบอาหารในแตล่ะรายการ โดยมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

3.1 ศกึษาลกัษณะ ขอบเขตพฤติกรรมการประกอบอาหารของเด็กขณะลงมือ
ปฏิบติัการประกอบอาหารตามขัน้ตอนการประกอบอาหารในแตล่ะรายการ จากเอกสาร ต าราและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการประกอบอาหารท่ีต้องการสงัเกต       
ให้ครอบคลมุและชดัเจน 

3.3 จดัท าแบบบนัทกึการสงัเกตฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ตอ่ไป 

 
ขัน้ตอนการสร้างแบบบนัทึกการสงัเกตเพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีขัน้ตอนการด าเนินการ  ดงัภาพประกอบ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนการสร้างแบบบนัทกึการสงัเกตเพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

ศกึษาลกัษณะ ขอบเขตพฤติกรรมของเด็กขณะลงมือปฏิบตัิการท าอาหารตามขัน้ตอน       

         การประกอบอาหารในแตล่ะรายการจากเอกสารต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

          ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการประกอบอาหาร                   

                                    ท่ีต้องการสงัเกต 

จดัท าแบบบนัทกึการสงัเกตฉบบัสมบูรณ์ 
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4. แบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง 

การสร้างแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง เป็นแบบมาตรประเมินค่าเชิงคุณภาพ (Rubric Scores) ใช้วัด
ความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ในการประกอบอาหาร
ด้วยตนเอง ท าการประเมินใน 3 รายการอาหาร ได้แก่ การท าไขเ่จียว การท าข้าวผดัไขแ่ละการท า
กะเพราหมสูบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 4 ระดบัคุณภาพ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ
ปรับปรุง เพื่อดูผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร ก่อนและหลังด าเนินการทดลองโดย         
มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

4.1 ศึกษา ค้นคว้าหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธี  
การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การวิเคราะห์งานและขัน้ตอนการประกอบอาหาร
พืน้บ้าน 

4.2 ก าหนดโครงสร้างภายในแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การท าไขเ่จียว การท า
ข้าวผดัไขแ่ละการท ากะเพราหมสูบั เป็นแบบรายการท่ีมีระดบัการปฏิบติั 4 ระดบัคือ  

3 หมายถึง สามารถปฏิบติัด้วยตนเองได้อยา่งถกูต้อง 
2 หมายถึง สามารถปฏิบัติ ด้วยตนเองได้บ้างโดยการ

กระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
1 หมายถึง สามารถปฏิบัติ ด้วยตนเองได้บ้างโดยการ

กระตุ้นเตือนด้วยวาจาและทา่ทาง 
0 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบติัด้วยตนเองได้ 

จากนัน้ครูรวบรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินทกัษะการประกอบอาหาร มาแปลงเป็น      
คา่ร้อยละ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัการให้ระดบัคณุภาพ ดงันี ้ 

1. การท าไข่เจียว แยกเป็น 7 พฤติกรรม โดยมีคะแนนเต็มจ านวน 21 คะแนน        
เด็กต้องได้คะแนน 16.80 ขึน้ไปถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  

2. การท าข้าวผัดไข่ แยกเป็น 10 พฤติกรรม โดยมีคะแนนเต็มจ านวน 30 คะแนน   
เด็กต้องได้คะแนน 24 ขึน้ไปถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
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3. การท ากะเพราหมูสบั แยกเป็น 8 พฤติกรรม โดยมีคะแนนเต็มจ านวน 24 คะแนน 
เด็กต้องได้คะแนน 19.20 ขึน้ไปถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 

เม่ือได้คะแนนดิบจากการประเมินทักษะการประกอบอาหารแล้วจึงน าไปเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ คะแนนร้อยละของทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 2 ตารางแสดงเกณฑ์ร้อยละในการประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

90 - 100 ดีเยี่ยม 

80 – 89 ดี 

70 – 79 พอใช้ 

0 – 69 ปรับปรุง 

(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

4.3 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบ
ประเมินทกัษะการประกอบอาหารโดยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน และผู้ เช่ียวชาญวดัผลและ
ประเมิน จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของนิยามศพัท์และรายการ
ประเมิน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) 
พบวา่ มีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค ) 

4.4 น าแบบประเมิน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีโรงเรียน
สุพรรณบุ รีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุ รี เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ก่อนน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นระหว่างผู้ สังเกต (Interobserver Reliability) โดยใช้      
ผู้ สังเกตจ านวน 3 คน สังเกตพฤติกรรมการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง ซึง่ผลการหาคา่ความเช่ือมัน่ในครัง้นี ้เทา่กบัร้อยละ 85.71  
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4.5 จดัท าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร ฉบบัสมบูรณ์ 
 

ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงัภาพประกอบ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินเพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

วิธีด าเนินการทดลอง 
แบบแผนการทดลอง  

การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา      
โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจัยในชัน้เรียน (Classroom 
Action Research) ตามแบบจ าลองวงจรปฏิบติัการในชัน้เรียน (สวุิมล  ว่องวาณิช, 2554) โดยมี

         ก าหนดโครงสร้างภายในแบบประเมินทกัษะ                    

การประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

น าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารไปให้ผู้ เช่ียวชาญ        

จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของเนือ้หา 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

        จดัท าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร ฉบบัสมบูรณ์ 

ศกึษา ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

น าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร  

           ท่ีผา่นการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) 
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กระบวนการ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การวางแผน (Planning) ขัน้ท่ี 2 การปฏิบติั (Action) ขัน้ท่ี 3 
การสงัเกตผล (Observation) และขัน้ท่ี 4 ขัน้การสะท้อนผล (Reflection) ดงัภาพประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 6 วงจรปฏิบติัการในชัน้เรียน (สวุิมล  วอ่งวาณิช, 2554) 

ขัน้ตอนกระบวนการวิจัยการปฏิบัติการในชัน้เรียน 
1. ขัน้เตรียมการ เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมด าเนินการวิจยั 
2. ขัน้ปฏิบติัการ แบง่เป็น 3 วงจรปฏิบติัการ ดงันี ้

2.1 วงจรปฏิบติัการท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การท าไขเ่จียว                   
                                Plan           Act             Observe            Reflect 

2.2 วงจรปฏิบติัการท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 การท าข้าวผดัไข ่                  
                                Plan           Act             Observe            Reflect 

2.3 วงจรปฏิบติัการท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การท ากะเพราหมสูบั                   
                                Plan           Act             Observe            Reflect 

3. ขัน้สรุป วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการวิจยั 
 
ขัน้ที่ 1 ขัน้เตรียมการ 

1) ผู้วิจัยสมัภาษณ์ ผู้ เข้าร่วมการวิจยัเพื่อหารายการอาหารท่ีผู้ ร่วมวิจัยต้องการและ
ชอบรับประทาน ซึ่งเป็นสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form) และได้
ข้อมูลการสมัภาษณ์ ดังนีเ้ด็กคนท่ี 1 น้องเอ อายุ 17 ปี นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบัน
อาศยัอยูก่บัพอ่ แม่ อาหารท่ีชอบรับประทาน คือ ไขเ่จียวและกะเพราหมสูบั คนท่ี 2 น้องบี อาย ุ16 
ปี นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบนัอาศยัอยูส่ถานสงเคราะห์เด็ก อาหารท่ีชอบรับประทานคือ 
ไข่เจียว กะเพราหมูสบัและข้าวผดั คนท่ี 3 น้องซี อายุ 16 ปี อาศัยอยู่กับตา ยาย อาหารท่ีชอบ
รับประทาน คือ ไขเ่จียว กะเพราหมสูบัและข้าวผดั ดงัจะเห็นวา่อาหารท่ีช่ืนชอบของแตล่ะคนน ามา
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ซึ่งการสอนทกัษะการประกอบอาหารของผู้วิจัย ได้แก่เมนู ไข่เจียว ข้าวผดัไข่และกะเพราหมูสบั
เพราะเป็นเมนอูาหารท่ีเด็กทัง้ 3 คนชอบรับประทานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาหารของ
เด็กทัง้ 3 คน  

2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การประเมินผล
และการบนัทึกหลงัการสอน จ านวน 5 แผน ดงันี ้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 วิธีการใช้กระทะไฟฟ้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร แผนการจัด          
การเรียนรู้ ท่ี 3 การท าไข่เจียว แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การท าข้าวผัดไข่ และแผนการจัด         
การเรียนรู้ ท่ี 5 การท ากะเพราหมูสบั โดยทุกแผนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญ
และปรับแก้ไขแล้ว 

3) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก      
การสงัเกตและแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร 

4) เลือกผู้ ช่วยวิจัยเพื่อสังเกตพฤติกรรมการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยผู้ วิจัยท าความเข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมายและ
พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการสังเกต บันทึกข้อมูล โดยผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยทดลองสังเกต
พฤติกรรมการประกอบอาหารกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในระหว่างการทดลองใช้ (Tryout) แผนการสอนและแบบประเมินทักษะการ
ประกอบอาหารของเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง จนกระทั่งมีความ
เช่ือมัน่ระหวา่งผู้สงัเกตไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ซึง่พบวา่ผลการสงัเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบบนัทกึการ
สงัเกตและแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารเท่ากบัร้อยละ 85.71 จึงเร่ิมด าเนินการทดลอง
ตอ่ไปได้ 

5) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เช่น กระทะไฟฟ้า ตะหลิว 
ถ้วย ช้อน จาน ตลอดจนการเตรียมวตัถดิุบท่ีใช้ในการประกอบอาหารในแตล่ะรายการซึง่ครูผู้สอน
เป็นผู้ จัดเตรียมทัง้หมด โดยการน าวัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารเตรียมใส่ถ้วยไว้ให้เด็ก
ส าหรับฝึกทกัษะการประกอบอาหาร  

6) ประเมินทกัษะการประกอบอาหารของของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง โดยใช้แบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง 
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ขัน้ที่ 2 ขัน้ปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนด าเนินการสอน โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการท าไขเ่จียว การท าข้าว

ผดัไข่และการท ากะเพราหมูสบั โดยด าเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบติัการในชัน้เรียน
ประกอบด้วย 3 วงจรปฏิบติัการยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

วงจรปฏิบติัการท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การท าไขเ่จียว 
วงจรปฏิบติัการท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การท าข้าวผดัไข ่
วงจรปฏิบติัการท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การท ากะเพราหมสูบั 

วงจรปฏิบัติการที่ 1 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การท าไขเ่จียว 

ขัน้วางแผน (Planning) 
ครูผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน เร่ือง การท าไข่เจียว โดยใช้เวลาในการ    

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 4 ครัง้ ท าการสอนในวนัจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยท าการ
สอนเป็นรายบุคคล ครัง้ละ 45 นาที เร่ิมตัง้แต่เวลา 13.15 น.- 15.45 น. และได้เตรียมสือ่การเรียน
การสอนเป็นรูปภาพขัน้ตอนการประกอบอาหารเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจวิธีการและขัน้ตอน            
การประกอบอาหารได้ชัดเจนขึน้ เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง  
มีข้อจ ากัดในการรับรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรม และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประกอบ
อาหารในครัง้นีค้รูผู้สอนเป็นผู้จดัเตรียมวตัถดิุบทัง้หมด 

ขัน้ปฏิบัติ (Action) 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การท าไข่

เจียว โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข ) 
การสังเกต (Observe)   

ครูผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วบันทึกผลการสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมลงในแบบ
บนัทกึการสงัเกต และประเมินผลการปฏิบติัการท าไขเ่จียว 

ผลสะท้อนกลับ (Reflect) 
วิเคราะห์ผลการปฏิบติัการท าไขเ่จียว โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งานว่า

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์ทุกคนหรือไม่ และสงัเกตพฤติกรรม
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าเด็กมีการแสดงพฤติกรรมเป็นอย่างไรของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง  
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วงจรปฏิบัติการที่ 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การท าข้าวผดัไข่ 

ขัน้วางแผน (Planning) 
ครูผู้ สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน เร่ือง การท าข้าวผัดไข่ โดยใช้เวลาใน     

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 4 ครัง้ ท าการสอนในวนัจันทร์ถึงวนัพฤหสับดี โดยท า
การสอนเป็นรายบุคคล ครัง้ละ 45 นาที เร่ิมตัง้แต่เวลา  13.15 น.- 15.45 น. และได้เตรียมสื่อ           
การเรียนการสอนเป็นรูปภาพขัน้ตอน การประกอบอาหารเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจวิธีการและขัน้ตอน           
การประกอบอาหารได้ชัดเจนขึน้เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง   
มีข้อจ ากัดในการรับรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประกอบ
อาหาร ในครัง้นีค้รูผู้สอนเป็นผู้จดัเตรียมวตัถดิุบทัง้หมด 

ขัน้ปฏิบัติการ (Action) 
ครูผู้ สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การท า

ข้าวผดัไข ่โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข ) 
การสังเกต (Observe)   

ครูผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วบันทึกผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมลงใน          
แบบบนัทกึการสงัเกต และประเมินผลการปฏิบติัการท าข้าวผดัไข่ 

ผลสะท้อนกลับ (Reflect) 
วิเคราะห์ผลการปฏิบติัการท าข้าวผดัไข ่โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน

วา่อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์ทุกคนหรือไม่ และสงัเกตพฤติกรรม
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าเด็กมีการแสดงพฤติกรรมเป็นอย่างไรของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

วงจรปฏิบัติการที่ 3 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การท ากะเพราหมสูบั 

ขัน้วางแผน (Planning) 
ครูผู้ สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน เร่ือง การท ากะเพราหมูสบั โดยใช้เวลา     

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 4 ครัง้ ท าการสอนในวนัจันทร์ถึงวนัพฤหสับดี โดยท า
การสอนเป็นรายบุคคล ครัง้ละ 45 นาที เร่ิมตัง้แต่เวลา  13.15 น.- 15.45 น. และได้เตรียมสื่อ     
การเรียนการสอนเป็นรูปภาพขัน้ตอน การประกอบอาหารเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจวิธีการและขัน้ตอน    
การประกอบอาหารได้ชัดเจนขึน้เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง   
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มีปัญหาในการรับรู้สิง่ท่ีเป็นนามธรรมและในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการประกอบอาหาร      
ในครัง้นีค้รูผู้สอนเป็นผู้จดัเตรียมวตัถดิุบทัง้หมด 

ขัน้ปฏิบัติการ (Action) 
ครูผู้ สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การท า

กะเพราหมสูบั โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข ) 
การสังเกต (Observe)   

ครูผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วบันทึกผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ลงใน         
แบบบนัทกึการสงัเกตและประเมินผลการปฏิบติัการท ากะเพราหมสูบั 

ผลสะท้อนกลับ (Reflect) 
วิเคราะห์ผลการปฏิบติัการท ากะเพราหมสูบั โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์

งานว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์ทุกคนหรือไม่ และสังเกต
พฤติกรรมในขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนว่าเด็กมีการแสดงพฤติกรรมเป็นอยา่งไรของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 

ขัน้ที่ 3 ขัน้สรุป 
จากการด าเนินการวิจัยปฏิบติัการในชัน้เรียนเพื่อพฒันาทกัษะการประกอบอาหาร

ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์
งานครัง้นี ้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เป็นผู้สะท้อนผลให้ผู้วิจยัทราบว่า
ผลการสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งานสามารถพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง เป็นอยา่งไร 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ วิจัยส่งเค้าโครงปริญญานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยท่ีท า      

ในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรม ส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจัย SWUEC- 
353/61E.(ภาคนวก ง ) เม่ือผ่านการอนมุัติ ผู้วิจยัได้ท าการพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุม่เป้าหมาย แนะน า
ตวั ชีแ้จงในการเข้าร่วมวิจยัให้ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทราบวตัถุประสงค์และขัน้ตอนการวิจัย พร้อมทัง้   
ลงนามยินยอม โดยชีแ้จงสิทธ์ิท่ีกลุม่เป้าหมายสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธท่ีจะ  
ไม่เข้าร่วมการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการบริการใดๆ ท่ีจะได้รับ ส าหรับข้อมูลท่ีได้
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จากการวิจัยครัง้นีจ้ะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการวิจัย           
โดยผู้วิจยัเสนอการวิจยัในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศกึษาเทา่นัน้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต

ผู้อ านวยการโรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานกุลู เพื่อด าเนินการทดลองกบักลุม่เปา้หมาย 
2. ท าเร่ืองขออนุญาตผู้ปกครองกลุม่เป้าหมายตามเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจัย 

(Participant Information Sheet) และหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั (Informed 
Consent Form) 

3. ผู้ วิจัยด าเนินการตามขัน้เตรียมการตามกระบวนการวิจัยปฏิบติัการในชัน้เรียน 
ได้แก่ การสมัภาษณ์นักเรียน การฝึก สงัเกตพฤติกรรม และน าแบบประเมินทักษะการประกอบ
อาหารท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ไปทดสอบกับกลุม่เปา้หมายก่อนการทดลอง บนัทึกผลคะแนนการทดสอบ
ก่อนการทดลอง 

4. ผู้วิจยัด าเนินการวิจัยด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการ
ประกอบอาหารของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน จ านวน 5 แผน 
โดยแบ่งออกเป็น 6 สปัดาห์  โดยสปัดาห์ท่ี 1 - 2 ท าการสอนในวนัจันทร์ถึงวนัพธุ ครัง้ละ 45 นาที 
โดยเร่ิมเวลา 15.00 น. – 15.45 น. จ านวน 6 ครัง้ สว่นสปัดาห์ท่ี 3 - 6 ท าการสอนในวนัจันทร์ถึง
วนัพฤหสับดี ครัง้ละ 45 นาที โดยเร่ิมตัง้แต่เวลา  13.15 น.- 15.45 น. จ านวน 16 ครัง้ โดยท าการ
สอนเด็กเป็นรายบุคคล ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2562 - 22 กมุภาพนัธ์ 2562 

5. ขณะด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ท่ีแสดงออกในขณะท ากิจกรรมการประกอบอาหาร 

6. น าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารไปใช้ประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง หลงัการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนตรงร่วมกับ   
การวิเคราะห์งาน ซึ่งแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นชุดเดียวกับ     
แบบประเมินก่อนการทดลอง 

7. น าข้อมลูท่ีได้จากการจดบนัทกึการสงัเกตและการบนัทกึวีดีโอ มาวิเคราะห์ข้อมลู 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล    
1. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

1.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) ได้แก่ 
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1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง จ านวน 3 แผน 

1.1.2 แบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง 

1.1.3 แบบสังเกตทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation Form) 

1.1.4 แบบสัมภาษณ์การประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form)  

โดยใช้การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) (ล้วน  สายยศ; และองัคณา  สายยศ, 2543) 

N

R
IOC




 
เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

     ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
      N แทน  จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

1.2 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้สงัเกต (Inter Obsever Reliability หรือ 
IOR) (ยวุดี  วิริยางกรู, 2561) 

IOR =       A x 100 
                                                 A + D 

A คือ จ านวนข้อท่ีเห็นตรงกนัระหวา่งผู้สงัเกต 3 คน 
D คือ จ านวนข้อท่ีเห็นไม่ตรงกนัระหวา่งผู้สงัเกต 3 คน 

ค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้ สงัเกตท่ีค านวณได้จะต้องมีค่าตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไปจึงจะ     
ถือได้วา่ข้อมลูเช่ือถือได้ 

 
2. สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 ข้อมลูเชิงปริมาณ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

คา่เฉลีย่และคา่ร้อยละ 
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2.1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) โดยค านวณสตูร ดงันี ้

         
 
      เม่ือ       แทน คะแนนเฉลีย่ 
                แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

                  แทนจ านวนคนในกลุม่เปา้หมาย 
 
2.1.2 การหาค่าร้อยละ โดยค านวณจากสตูร (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สาย

ยศ, 2543) 

เม่ือ     P แทน คา่ร้อยละ 
f แทน คะแนนความสามารถท่ีเด็กท าได้ถกูต้อง 
N แทน จ านวนข้อทัง้หมด 

 
2.2 ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลการสมัภาษณ์และการสงัเกตพฤติกรรมการประกอบ
อาหารจากการจดบนัทกึมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) น าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 

 
 

 

 

 

 

100
N

f
p
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูการน าเสนอ ดงันี ้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ทักษะการประกอบอาหารการท าไข่เจียว ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ดงัตารางนี ้

ตาราง 3 ผลการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบั
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ตามวงจรปฏิบัติการท่ี 1 แผนการ       
จดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การท าไขเ่จียว  

 

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า การท าไข่เจียวในวงจรการปฏิบัติการท่ี 1 โดยใช้การ      
สอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การท าไข่เจียว ของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง  

สปัดาห์ท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 พบว่า ทกัษะการประกอบอาหาร การท าไข่เจียว ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 3 คนอยู่ในระดบั ปรับปรุง จากการสงัเกตพฤติกรรม 
การท าไข่เจียว พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คน ยังไม่
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สามารถจ าขัน้ตอนการท าไขเ่จียวได้ เม่ือให้ลงมือท าไข่เจียวก็จะท าผิดขัน้ตอนโดยการน าวตัถุดิบ 
ท่ีใช้ในการท าไขเ่จียว คือ น า้มัน ไข ่ซีอิว้ มาเทรวมกนัลงในกระทะไฟฟา้พร้อมกนัทัง้หมด ครูผู้สอน
แก้ปัญหาโดยการอธิบายและสาธิตวิธีการท าไขเ่จียวให้เด็กดซู า้อีกครัง้ จากนัน้ให้เด็กบอกขัน้ตอน
การท าไข่เจียวและลงมือท าไข่เจียวทีละขัน้ตอน โดยครูผู้สอนช่วยแนะน า ให้การช่วยเหลือและ     
ให้การเสริมแรงโดยกลา่วชมเชยเม่ือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ลงมือ
ท าไข่เจียวได้ถูกต้องตามขัน้ตอน เช่น “เยี่ยมมากค่ะ” เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าท่ีจะลงมือ
ท าไข่เจียว นอกจากนีค้รูผู้สอนยังใช้หลกัการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวนเข้ามาช่วย
เพราะเม่ือเด็กได้ลงมือท าบอ่ยๆ จะเกิดการเรียนรู้และสามารถจดจ าขัน้ตอนการประกอบอาหารได้ 

ครัง้ท่ี 2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติการประกอบอาหาร การท าไข่เจียว ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทัง้ 3 คน โดยอยู่ในระดับ          
ดีเยี่ยม จ านวน 2 คน และอยู่ในระดบั ดี จ านวน 1 คน ซึ่งมีปัญหาขัน้ตอนการใสไ่ข่ตอนท่ีน า้มัน   
ยงัไม่ร้อน ดังนัน้ครูผู้ สอนแนะน าให้ฝึกการสงัเกตโดยการใช้มืออังความร้อนเป็นระยะเพื่อเป็น    
การคาดคะเนความร้อนของน า้มันและใช้หลกัการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวนเข้ามา
ช่วยเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถจดจ าการคาดคะเนความร้อนของน า้มนัได้ดียิ่งขึน้ 

ครัง้ท่ี 3 และ 4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง สามารถลงมือ    
ท าไขเ่จียวได้ด้วยตนเอง และมีผลการประเมินการปฏิบติัการประกอบอาหาร การท าไขเ่จียว อยูใ่น
ระดบัดีเยี่ยม ทัง้ 3 คน 

ตาราง 4 สรุปผลการพัฒนาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ตามวงจรปฏิบติัการท่ี 1 เร่ือง การท าไขเ่จียว  

ครัง้ที่ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 
1 เดก็จ าขัน้ตอนการท าไขเ่จียวไมไ่ด้ - ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการท าไขเ่จียว 

- ให้เดก็บอกขัน้ตอนการท าไขเ่จียว ครูช่วยแนะน า 
- ให้เดก็ลงมือท าไขเ่จียวครูช่วยแนะน า 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท าไขเ่จียวได้ 

2 ใสไ่ขต่อนท่ีน า้มนัยงัไมร้อน - ครูผู้สอนแนะน าให้ฝึกสงัเกตโดยการใช้มือองัความ 
ร้อนเป็นระยะเพ่ือเป็นการคาดคะเนความร้อนของน า้มนั 
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2. ทักษะการประกอบอาหารการท าข้าวผดั ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 ผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา      
ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ตามวงจรปฏิบัติการท่ี 2 แผนท่ี 4 
เร่ือง การท าข้าวผดัไข่ 

 

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า การท าข้าวผัดไข่ ในวงจรการปฏิบัติการท่ี 2 โดยใช้การ  
สอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในแผนท่ี 4 เร่ือง การท า
ข้าวผดัไข ่ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง  

สปัดาห์ท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 พบวา่ ทกัษะการประกอบอาหาร การท าข้าวผดัไข ่ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 3 คน อยูใ่นระดบั ปรับปรุง จากการสงัเกตพฤติกรรม
การประกอบอาหาร การท าข้าวผดัไข ่พบวา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง 
ทัง้ 3 คนยงัไม่สามารถจ าขัน้ตอนการท าข้าวผดัไข่ได้ เม่ือให้ลงมือท าข้าวผดัไข่ ก็จะยืนงงท าอะไร
ไม่ถูก พอเทน า้มันใสก่ระทะไฟฟ้าเสร็จก็ไม่รู้จะใสว่ตัถุดิบในการท าข้าวผดัไข่อะไรต่อในขัน้ต่อไป  
ก็ได้แต่ยืนมองหน้าครูผู้ สอน ครูผู้ สอนแก้ปัญหาโดยการอธิบายและสาธิตวิธีการท าข้าวผัดไข่       
ให้เด็กดูซ า้อีกครัง้ จากนัน้ให้เด็กบอกขัน้ตอนการท าข้าวผดัไขแ่ละลงมือท าข้าวผดัไข่ทีละขัน้ตอน 
โดยครูผู้สอนช่วยแนะน า ให้การช่วยเหลือและให้การเสริมแรงโดยกลา่วชมเชยเม่ือเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ลงมือท าข้าวผดัไขไ่ด้ถกูต้องตามขัน้ตอน เช่น “เยี่ยมมาก
ค่ะ” “เก่งมาก” “โอเคเลย” เป็นต้น เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและท าข้าวผดัไข่ นอกจากนีค้รูผู้สอน 
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ยงัใช้หลกัการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวนเม่ือเด็กได้ลงมือท าบ่อยๆ จะเกิดการเรียนรู้
และสามารถจดจ าขัน้ตอนการประกอบอาหารได้ 

ครัง้ท่ี 2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง  มีผลการประเมิน          
การปฏิบติัการประกอบอาหาร การท าข้าวผดัไข ่ผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้ 3 คน โดยอยู่ในระดบั 
ดี ซึ่งทัง้ 3 คนยังมีปัญหาขัน้ตอนการใส่กระเทียม คือกระเทียมไหม้ ครูผู้ สอนแนะน าให้ฝึกการ
สงัเกตโดยการใช้มืออังความร้อนเป็นระยะเพื่อเป็นการคาดคะเนความร้อนของน า้มันเพื่อไม่ให้
กระเทียมไหม้และฝึกให้เด็กท าบอ่ยๆ โดยใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ สอนซ า้ย า้ทวนจนเด็กสามารถ
คาดคะเนความร้อนของน า้มนัได้ใกล้เคียงกบัความร้อนท่ีจะไม่ท าให้กระเทียมไหม้  

ครัง้ท่ี 3 และ 4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง สามารถลงมือ    
ท าข้าวผดัไข่ได้ด้วยตนเอง และมีผลการประเมินการปฏิบติัการประกอบอาหาร การท าข้าวผดัไข ่
อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 2 คน และอยูใ่นระดบั ดี 1 คน ซึง่ถือวา่ผา่นตามเกณฑ์การประเมิน 

ตาราง 6 สรุปผลการพัฒนาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ตามวงจรปฏิบติัการท่ี 2 เร่ือง การท าข้าวผดัไข ่ 

ครัง้ที่ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 
1 เดก็จ าขัน้ตอนการท าข้าวผดัไขไ่มไ่ด้ - ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการท าข้าวผดัไข ่

- ให้เดก็บอกขัน้ตอนการท าข้าวผดัไข ่ครูช่วยชีแ้นะ 
- ให้เดก็ลงมือท าข้าวผดัไขค่รูช่วยชีแ้นะ 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท าข้าวผดัไขไ่ด้ 

2 เดก็จ าขัน้ตอนการท าข้าวผดัไขไ่มไ่ด้ - ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการท าข้าวผดัไข ่
- ให้เดก็บอกขัน้ตอนการท าข้าวผดัไข ่ครูช่วยชีแ้นะ 
- ให้เดก็ลงมือท าข้าวผดัไขค่รูช่วยชีแ้นะ 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท าข้าวผดัไขไ่ด้ 

 
3. ทักษะการประกอบอาหารการท ากะเพราหมูสับ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา     
ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ตามวงจรปฏิบัติการท่ี 3 แผนท่ี 5 
เร่ือง การท ากะเพราหมสูบั 

 

ตาราง 7 (ตอ่) 

 
 
จากตาราง 7 พบวา่การท ากะเพราหมสูบัในวงจรปฏิบติัการท่ี 3 โดยใช้การสอนตรง

ร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การท ากะเพราหมสูบั ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่  
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สปัดาห์ท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 พบวา่ ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คนอยู่ในระดับ ปรับปรุง จากการสงัเกตพบว่า เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 3 คน ยงัไม่สามารถจ าขัน้ตอนการท ากะเพราหมูสบั
ได้ เม่ือให้ลงมือท ากะเพราหมูสบั ก็จะยืนงงท าอะไรไม่ถูก พอเทน า้มันใสก่ระทะไฟฟ้าเสร็จก็ไม่รู้  
จะใสว่ตัถุดิบในการท ากะเพราหมูสบัอะไรต่อในขัน้ต่อไป ก็ได้แต่ยืนมองหน้าครูผู้สอน ครูผู้สอน
แก้ปัญหาโดยการอธิบายและสาธิตวิธีการท ากะเพราหมูสบัให้เด็กดซู า้อีกครัง้ จากนัน้ให้เด็กบอก
ขัน้ตอนการท ากะเพราหมูสบัและลงมือท ากะเพราหมูสบัทีละขัน้ตอน โดยครูผู้สอนช่วยแนะน า    
ให้การช่วยเหลือและให้การเสริมแรงโดยกล่าวชมเชยเม่ือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง ลงมือท ากะเพราหมูสบัได้ถูกต้องตามขัน้ตอน เช่น “เยี่ยมมากค่ะ” “เก่งมาก” 
“โอเคเลย” เป็นต้น เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและท ากะเพราหมูสับได้ นอกจากนีค้รูผู้ สอนยังใช้
หลกัการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวนเม่ือเด็กได้ลงมือท าบ่อยๆ จะเกิดการเรียนรู้และ
สามารถจดจ าขัน้ตอนการประกอบอาหารได้ 

ครัง้ท่ี 2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัการประกอบอาหาร การท ากะเพราหมูสบัทัง้ 3 คน อยู่ในระดบั ดี ทัง้ 3 คน ซึ่งยงัมีปัญหา
ตอนการใสก่ระเทียม คือกระเทียมไหม้ ครูผู้สอนแนะน าให้ฝึกการสงัเกตโดยการใช้มือองัความร้อน
เป็นระยะเพื่อเป็นการคาดคะเนความร้อนของน า้มนัเพื่อไม่ให้กระเทียมไหม้และฝึกให้เด็กท าบอ่ยๆ 
โดยใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ สอนซ า้ย า้ทวนจนเด็กสามารถคาดคะเนความร้อนของน า้มันได้
ใกล้เคียงกับความร้อนท่ีจะไม่ท าให้กระเทียมไหม้ และมีปัญหาในเร่ืองหมไูม่สกุ ครูผู้สอนชีแ้นะให้
เด็กฝึกสงัเกตและจดจ ารวมถึงการคาดคะเนของความเปลี่ยนแปลงของหมู คือ หมูต้องเปลี่ยน   
เป็นสนี า้ตาลและฝึกให้เด็กท าบ่อยๆ โดยใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ สอนซ า้ย า้ทวนจนเด็กสามารถ 
รู้ถึงความเปลีย่นแปลงของหม ูคือ หมตู้องเปลีย่นเป็นสนี า้ตาล  

ครัง้ท่ี 3 และ 4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติการประกอบอาหาร การท ากะเพราหมูสบั ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทัง้ 3 คน 
โดยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 1 คนและอยู่ในระดับ ดี 2 คน ซึ่งยงัมีปัญหาในขัน้ตอนการใส่กระเทียม
ครูผู้สอนยงัต้องให้ค าชีแ้นะในการใสก่ระเทียมไม่ให้ไหม้ 

และในครัง้ท่ี 5-8 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง สามารถลง
มือท ากะเพราหมูสบัได้ด้วยตนเอง และมีผลการประเมินการปฏิบติัการประกอบอาหาร การท า
กะเพราหมสูบั อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม ทัง้ 3 คน 
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ตาราง 8 สรุปผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ตามวงจรปฏิบติัการท่ี 3 เร่ือง การท ากะเพราหมสูบั  

ครัง้ที่ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 
1 เด็กจ าขัน้ตอนการท ากะเพราหมสูับ

ไมไ่ด้ 
- ครูผู้สอนอธิบายและสาธิตการท ากะเพราหมสูบั 
- ให้เดก็บอกขัน้ตอนการท ากะเพราหมสูบั ครูช่วยชีแ้นะ 
- ให้เดก็ลงมือท ากะเพราหมสูบัครูช่วยชีแ้นะ 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท ากะเพราหมสูบัได้ 

2 กระเทียมไหม้ - ครูผู้สอนให้เด็กใช้มืออังความร้อนเป็นระยะเพ่ือเป็น
การคาดคะเนความร้อนของน า้มันเพ่ือไม่ให้กระเทียม
ไหม้ โดยให้ท าหลายๆ ครัง้จนกวา่เดก็จะสามารถ 
คาดคะเนความร้อนของน า้มนัได้ใกล้เคียงกับความร้อน
ท่ีจะไมท่ าให้กระเทียมไหม้ได้ 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท ากะเพราหมสูบัได้ 

 หมไูมส่กุ - ครูผู้สอนชีแ้นะให้เด็กฝึกสงัเกตและจดจ ารวมถึงการ
คาดคะเนของความเปล่ียนแปลงของวตัถุดบิ คือ หมสูกุ
คือหมเูปล่ียนเป็นสีน า้ตาล 
- ใช้หลกัการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ า้ย า้ทวน 
- กลา่วค าชมเชยเม่ือเดก็ท ากะเพราหมสูบัได้ 

ตาราง 9 แสดงผลการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน การท าไขเ่จียว 

ทกัษะการ 

ประกอบอาหาร 

ไข่เจียว 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนกอ่น 

การทดลอง 

 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คะแนนหลงั 

การทดลอง 
 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คนที่ 1 

คนที่ 2 

คนที่ 3 

21 

21 

21 

4 

2 

2 

19.05 

9.52 

9.52 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

20 

20 

19 

95.24 

95.24 

90.48 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

ค่าเฉล่ีย 21 2.67 12.70 ปรับปรุง 19.67 93.65 ดีเยี่ยม 
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จากตาราง 9 แสดงวา่ทกัษะการประกอบอาหารการท าไขเ่จียวของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน สงูกว่า
ก่อนการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบวา่มีคะแนนระหวา่ง 
2-4 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 2.67 คิดเป็นร้อยละ 12.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุง 
และหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่ามีคะแนนระหว่าง 19-20 
คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 19.67 คิดเป็นร้อยละ 93.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม         
ซึง่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และเม่ือแยกเป็นรายบุคคล พบวา่ 

คนท่ี 1 การท าไขเ่จียว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน พบวา่มี
คะแนนรวม 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็นร้อยละ19.05 อยูใ่นระดบั ปรับปรุง และ
หลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ         
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 20 คะแนน               
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.24 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

คนท่ี 2 การท าไขเ่จียว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน พบวา่มี
คะแนนรวม 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.52 อยู่ในระดบั ปรับปรุงและ
หลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ         
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 20 คะแนน                
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.24 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

คนท่ี 3 การท าไข่เจียว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า  
มีคะแนนรวม 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.52 อยูใ่นระดบั ปรับปรุง และ
หลงัการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวม 19 คะแนน       
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.48 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

ตาราง 10 แสดงผลการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน การท าข้าวผดัไข่ 

ทกัษะการ 

ประกอบอาหาร 

ข้าวผดัไข่ 

คะแนนเต็ม คะแนนกอ่น 

การทดลอง 

 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คะแนนหลงั 

การทดลอง 
 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คนที่ 1 

คนที่ 2 

30 

30 

9 

11 

30 

36.66 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

26 

30 

87 

100 

ดี 

ดีเยี่ยม 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 
จากตาราง 10 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการท าข้าวผัดไข่ ของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 
สงูกว่าก่อนการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบว่ามีคะแนน
ระหวา่ง 9-12 คะแนน โดยมีคา่เฉลีย่ (µ) เทา่กบั 10.67 คิดเป็นร้อยละ 35.55 ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ระดบั
ปรับปรุง และหลงัการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน มีคะแนนระหว่าง 27-30 
คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 27.67 คิดเป็นร้อยละ 95.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ซึ่ง
ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และเม่ือแยกเป็นรายบุคคล พบวา่ 

คนท่ี 1 การท าข้าวผัดไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน         
มีคะแนนรวม 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30 อยู่ในระดบั ปรับปรุง และ
หลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ         
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 26 คะแนน               
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 อยูใ่นระดบั ดี 

คนท่ี 2 การท าข้าวผัดไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน         
มีคะแนน รวม 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 36.66 อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
และหลงัการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ    
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 30 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

คนท่ี 3 การท าข้าวผัดไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน         
มีคะแนนรวม 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40 อยู่ในระดบั ปรับปรุง และ
หลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ         
ปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 27 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

ทกัษะการ 

ประกอบอาหาร 

ข้าวผดัไข่ 

คะแนนเต็ม คะแนนกอ่น 

การทดลอง 

 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คะแนนหลงั 

การทดลอง 
 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คนที่ 3 30 12 40 ปรับปรุง 27 90 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉล่ีย 30 10.67 35.55 ปรับปรุง 27.67 95.67 ดีเยี่ยม 
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ตาราง 11 แสดงผลการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน การท ากะเพราหมสูบั 

 

จากตาราง 11 แสดงวา่ทกัษะการประกอบอาหารการท ากะเพราหมูสบัของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 
สงูกว่าก่อนการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบว่ามีคะแนน 
8 คะแนน โดยมีค่าเฉลีย่ (µ) เท่ากับ 8  คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดบัปรับปรุง และ
หลงัการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน มีคะแนนระหว่าง 22-24 คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 23.33 คิดเป็นร้อยละ 97.22 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม  ซึ่งผ่านเกณฑ์         
ท่ีก าหนดไว้ และเม่ือแยกเป็นรายบุคคล พบวา่ 

คนท่ี 1 การท ากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน            
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.33 อยูใ่นระดบัปรับปรุงและ
หลงัการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 24 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

คนท่ี 2 การท ากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน             
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
และหลงัการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม 24 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

คนท่ี 3 การท ากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน            
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ในระดับปรับปรุง 

ทกัษะการ 

ประกอบอาหาร 

กะเพราหมสูบั 

คะแนนเต็ม คะแนนกอ่น 

การทดลอง 

 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คะแนนหลงั 

การทดลอง 
 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดบั 

การประเมิน 

คนที่ 1 

คนที่ 2 

คนที่ 3 

24 

24 

24 

8 

8 

8 

33.33 

33.33 

33.33 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

24 

24 

22 

100 

100 

91.67 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

รวม 24 8 33.33 ปรับปรุง 23.33 97.22 ดีเยี่ยม 
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และหลงัการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นักเรียนมีคะแนน รวม 22 คะแนน     
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอ           
มีการสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารหลงัใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน   

ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

สมมุติฐานการวิจัย  
ทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง    

สงูขึน้กวา่ก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน

กลาง มีระดบัเชาวน์ปัญญา 35-49 ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มีใบรับรองความพิการและไม่มี
ความพิการซ้อน ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง
เก่ียวกบัอาหารท่ีชอบรับประทานและอยากท า 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการประกอบอาหาร จ านวน 5 แผน 
3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมการประกอบอาหารแต่ละ

รายการ ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด 
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4. แบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ การท าไข่เจียว การท าข้าวผัดไข่ และการท ากะเพรา     
หมสูบั 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั ง้นี  ้เป็นการวิจัย เชิ งทดลอง (Experiment Research) ซึ่ งผู้ วิจัยได้

ด าเนินการทดลองโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในชัน้เรียน  (Classroom Action Research) มีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ขอจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบนั
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจัย SWUEC- 
353/61E.(ภาคนวก ง ) 

2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต
ผู้อ านวยการโรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานกุลู จงัหวดัสพุรรณบุรี 

3. เตรียมการก่อนการด าเนินการทดลอง ได้แก่ สมัภาษณ์ เตรียมผู้สงัเกต เตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 วิธีการใช้กระทะไฟฟ้า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การท าความสะอาด
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และน าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไป
ทดสอบกบักลุม่เปา้หมายก่อนการทดลอง บนัทกึผลคะแนนการทดสอบก่อนการทดลอง  

4. เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตัง้แต่วันท่ี 14 มกราคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 5 แผน โดยแบ่งออกเป็น 6 สปัดาห์  โดยสปัดาห์ท่ี 1 - 2 ท าการสอนในวนัจันทร์ถึงวนัพุธ 
ครัง้ละ 45 นาที โดยเร่ิมเวลา 15.00 น. – 15.45 น. จ านวน 6 ครัง้ สว่นสปัดาห์ท่ี 3 - 6 ท าการสอน
ในวันจันทร์ถึงวนัพฤหัสบดี ครัง้ละ 45 นาที โดยเร่ิมตัง้แต่เวลา  13.15 น.- 15.45 น. จ านวน 16 
ครัง้ โดยท าการสอนเป็นรายบุคคล 

5. ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยปฏิบติัการในชัน้เรียนเพื่อจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การท าไขเ่จียว 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การท าข้าวผดัไข ่และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การท ากะเพราหมูและ
บนัทกึพฤติกรรมขณะสอน 

6. น าแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารไปใช้ประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับ
การวิเคราะห์งาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบทักษะการประกอบอาหารเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน สถิติท่ีใช้                 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean) 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยน าข้อมูลจากการจดบนัทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ขณะลงมือปฏิบติัการประกอบอาหาร ข้อมูลจาก        
การสัมภาษณ์เด็กท่ีเข้าร่วมการวิจัย และถอดเป็นบทสนทนามาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นความเรียง 

สรุปผลการวิจัย 
หลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งานทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง สงูขึน้กว่าก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์
งาน 

อภปิรายผล 
จากสมมติฐานการวิจัยพบว่า หลงัใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งานทกัษะการ

ประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสงูขึน้กวา่ก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกับ
การวิเคราะห์งาน ผลการวิจัย พบว่าทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลางสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้
เน่ืองจากการสอนตรงเป็นการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ ทัง้เนือ้หาสาระและมโนทัศน์ต่างๆ      
รวมทัง้ได้ ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จนสามารถท าได้ดีและประสบผลส าเร็จได้ในเวลาท่ีจ ากัด 
(Marchand; Martella; Nancy E; & Martella. 2004) เช่นเดียวกับ วีระเดช เชือ้นาม (2545: 230) 
กล่าวว่า การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบือ้งต้น          
แก่ผู้ เรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดการเรียนการสอน เน้นการฝึกและ
เสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงาน  ให้ผู้ เรียนสามารถท างานได้อย่างมีล าดับขัน้ตอน          
การฝึกจะแบ่งออกเป็นทักษะย่อยเรียงตามล าดับความซับซ้อนของทักษะ ซึ่งเหมาะสมกับเด็ก      
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เน่ืองจากเด็กกลุ่มนีส้ามารถเรียนรู้ได้ดีจาก       
สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ฝึกโดยลงมือปฏิบัติจ ริง ฝึกโดยใช้ของจริงและหากเด็กมีโอกาสได้ฝึกฝน            
สิ่งท่ีเรียนรู้ไปแล้วในลกัษณะซ า้ๆ บ่อยๆ จะช่วยให้เด็กท่ีสามารถจ าข้อมูลท่ีเรียนไปแล้วได้ดีขึน้ 
(พัชรีวัลย์  เกตุแก่นจันทร์. 2540 :5-8) ดังนัน้การสอนตรงจึงมีความเหมาะสมกับการสอนเด็ก       
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ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marchland-Martello (2005)           
ได้ศกึษา การสอนตรง พบวา่เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ เม่ือใช้กบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เป็นอีก 1 ใน 7 วิธีท่ีผ่านการทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพจริง โดยรูปแบบการสอนเหมาะสมกับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษ  เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์  หนูมงกุฎ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอนตรงร่วมกับ      
สือ่วีดีทศัน์ เพื่อเพิ่มความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ท่ีห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคล  ออทิสติก พบว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติก 
หลังการสอนตรงร่วมกับสื่อวีดีทัศน์สูงขึน้กว่าก่อนการสอน นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยังใช้เทคนิค            
การวิเคราะห์งานในการสอนร่วมกบัการสอนตรง ซึ่งการวิเคราะห์งานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีเหมาะกับ
การจัดการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เน่ืองจากการวิเคราะห์งานเป็นการ
แยกยอ่ยงานหรือเนือ้หาวิชาท่ีต้องการจะสอนเด็กในแต่ละครัง้ของการสอนออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ 
หรือหลายขัน้ตอนเล็กๆ โดยแต่ละขัน้ตอนของงานจะเร่ิมจากพฤติกรรมท่ีเด็กท าได้ง่ายและ       
เพิ่มความยากขึน้ ทีละน้อยจนเด็กสามารถท าได้ส าเร็จบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเอง (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. 2551) เช่นเดียวกับ สุจินต์ สว่างศรี (2552) ได้กล่าวว่า
เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ีครูวางแผนการ
สอนเป็นอยา่งดี มีเป้าหมาย และแบ่งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึง่ เป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ เพื่อสะดวก 
ในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สุดท้ายจนเด็กท าได้
ส าเร็จ พร้อมทัง้ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแตล่ะขัน้ตอน อยา่งครบถ้วน ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ สนัติยา ช่วยหน ู(2551) ได้ศกึษาวิจัยเร่ือง การพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดย ใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกูโซ่ย้อนกลบั  พบว่า
เด็กทุกคนเม่ือได้รับการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองโดย ใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกูโซ่
ย้อนกลบั ตามขัน้ตอนแล้ว สามารถปฏิบติัทกัษะการร้อยเชือกรองเท้าผ้าใบ การผูกเชือกรองเท้า
ปมแรกและการผูกเชือกรองเท้าขัน้สดุท้ายได้และหลงัการใช้วิธีสอนแบบการวิเคราะห์งานร่วมกับ
วิธีลูกโซ่ย้อนกลับ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองได้และยัง
สอดคล้องกับมาศพร แกล้วทะนง (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง  โดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้
ภาพประกอบ พบวา่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัรุนแรงทัง้ 3 คนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถกูต้อง ทกุขัน้ตอนหลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์
งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบและหลังได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้
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ภาพประกอบ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงทัง้ 3 คนสามารถปฏิบติัทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกว่าก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้
ภาพประกอบ และนอกจากนีค้รูผู้ สอนยังใช้รูปแบบการสอนแบบ 3R คือ การสอนซ า้ย า้ทวน      
(พชัรีวลัย์ เกตุแก่นจันทร์, 2542) เข้ามาช่วยในจัดการเรียนการสอนเพราะเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญามกัจะลืมสิ่งท่ีเรียนรู้มาได้ง่ายจึงจ าเป็นท่ีครูจะต้องสอนซ า้ย า้ทวนเพื่อให้เด็กได้ฝึก
ท าบ่อยๆ จนเกิดเป็นทกัษะ ดงันัน้จะเห็นได้ว่าวิธีท่ีกลา่วมาข้างต้น ช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดบัปานกลางมีทกัษะการประกอบอาหารสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองและมีทกัษะ
การประกอบอาหาร ผา่นเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด และอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ได้จากการวิจัย 

1. กิจกรรมการประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีต้องท างานเป็นล าดับขัน้ ตอน      
ต่อเน่ืองครูผู้ สอนควรให้การดูแลแนะน าแก่เด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและชีแ้นะ  
ในขณะประกอบอาหารและควรฝึกทีละคนเพื่อความปลอดภัยเพราะการประกอบอาหารเป็น     
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟา้และมีความร้อนอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรืออุบติัเหตไุด้ 

2. ควรมีการฝึกฝนและก ากับติดตาม ทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง อยา่งตอ่เน่ืองเพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หากไม่ได้ฝึกการประกอบอาหารอยา่งสม ่าเสมอมกัจะลมืขัน้ตอนการประกอบอาหารได้ 

3. ควรพฒันาทกัษะการประกอบอาหารโดยเพิ่มขัน้ตอน หรือเพิ่มเวลาหรือฝึกให้เด็ก
ได้จดัเตรียมวตัถดิุบและอุปกรณ์ด้วยตนเอง เพราะการประกอบอาหารเม่ือเด็กอยูท่ี่บ้านเด็กจะต้อง
จดัเตรียมวตัถดิุบและอุปกรณ์ทกุอยา่งด้วยตนเอง 

 4. การฝึกประกอบอาหารเม่ือเด็กสามารถท าได้ในแต่ละขัน้ตอน ควรมีการเสริมแรง
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่คงทนและการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลางตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ร่วมกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง เพราะเม่ือเด็กกลบัไปอยู่กบัครอบครัวหลงัเรียนจบ ผู้ปกครอง
จะอยูใ่กล้ชิดกบัเด็กตลอดและสามารถช่วยเหลอืเก่ียวกบัทกัษะการประกอบอาหารของเด็กได้ 

2. การพฒันาทกัษะการประกอบอาหารส าหรับเด็กออทิสติก ท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ในระดบัชัน้เรียนเดียวกนั 
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1. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
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สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 

ผู้ อ านวยการช านาญ
การพเิศษ 

โรงเรียนวดัเสาธงทอง  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 
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2. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร 
 

ช่ือ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน 

1. นางสาวสปุราณี  เมฆขจร ครุศาสตรบนัฑิต 
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 

ผู้ อ านวยการช านาญ
การพเิศษ 

โรงเรียนวดัเสาธงทอง  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2. นายจมุพล  บญุฉ ่า ครุศาสตรบนัฑิต 
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 

ครูช านาญการ โรงเรียนสพุรรณบรีุปัญญานกุลู  
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3. นางสคุณัธร  มณฑิราช ครุศาสตรบนัฑิต 
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3. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสมัภาษณ์ 
 

ช่ือ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน 

1. นางสาวสปุราณี  เมฆขจร ครุศาสตรบนัฑิต 
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 

ผู้ อ านวยการช านาญ
การพเิศษ 

โรงเรียนวดัเสาธงทอง  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2. นายจมุพล  บญุฉ ่า ครุศาสตรบนัฑิต 
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศกึษาพเิศษ 

ครูช านาญการ โรงเรียนสพุรรณบรีุปัญญานกุลู  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. นางทศัพร  นาคเขียว ครุศาสตรบนัฑิต 
สาขาวชิาคหกรรม 
การศกึษามหาบณัฑิต 
ส า ข า วิ ช า ก า รบ ริ ห า ร
การศกึษา 

ครูช านาญการ โรงเรียนวดัโพธ์ิศรี  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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ภาคผนวก ข 
 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- รูปภาพ 
- แบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร 
- แบบบนัทกึพฤติกรรมการประกอบอาหาร 
- แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ 
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  91 

วิธีใช้กระทะไฟฟา้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน 
          1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการประกอบอาหารโดยใช้กระทะไฟฟา้ 
          2. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่วนันีเ้ราจะมาฝึกใช้กระทะไฟฟา้ 
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ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบความเข้าใจ 
          1. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัการการใช้กระทะไฟฟา้ 
          2. ให้นกัเรียนบอกขัน้ตอนการใช้กระทะไฟฟา้ 
ขัน้ท่ี 4 การฝึกโดยมีครูชีแ้นะ 
          ให้นกัเรียนฝึกใช้กระทะไฟฟ้า โดยครูคอยชีแ้นะ เม่ือนกัเรียนท าไม่ถูกต้อง เช่น “ท าอย่างไร
ตอ่” หากนกัเรียนท าได้ถกูต้อง ครูจะให้ค าชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถกูต้อง” 
ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนด้วยตนเอง 
          ให้นกัเรียนลองใช้ “กระทะไฟฟา้” ด้วยตนเอง ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย 
ขัน้ท่ี 6 การสรุป 
          ให้นกัเรียนสรุปขัน้ตอนการใช้ “กระทะไฟฟา้” อีกครัง้ 
 
การประเมินผล 
จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
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                                                         บนัทกึหลงัการสอน 
        ปัญหาและอุปสรรค                วิธีแก้ไข     ผลการด าเนินการแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
 
                                                                              ลงช่ือ.................................................... 
                                                                                           (นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว) 
                                                                                  วนัท่ี................/.............../................ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน 
          1. ครูสนทนากับนกัเรียนเก่ียวกบัการประกอบอาหารและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการประกอบ
อาหาร 
          2. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบว่าวนันีเ้ราจะมาฝึกใช้การท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหาร 
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ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบความเข้าใจ 
          1. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัการท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแตล่ะชนิด 
          2. ให้นกัเรียนบอกขัน้ตอนการท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแตล่ะชนิด 
ขัน้ท่ี 4 การฝึกโดยมีครูชีแ้นะ 
          ให้นักเรียนฝึกท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด โดยเร่ิมจาก
อุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดได้งา่ยก่อน เช่น ช้อน ถ้วย จาน ตะหลวิและกระทะไฟฟา้ โดยครู
คอยชีแ้นะ เม่ือนกัเรียนท าไม่ถกูต้อง เช่น “ท าอย่างไรตอ่” หากนกัเรียนท าได้ถกูต้อง ครูจะให้ค าชม 
“เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถกูต้อง” 
ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนด้วยตนเอง 
          ให้นักเรียนท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด ด้วยตนเอง ตัง้แต่
ขัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย 
ขัน้ท่ี 6 การสรุป 
          ให้นักเรียนสรุปขัน้ตอนการท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด        
อีกครัง้ 
 
การประเมินผล 
จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ท่ี 2 เนือ้หาท่ีต้องเรียน 
          1. ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ กระทะไฟฟา้ ตะหลวิ ถ้วย จาน ช้อน 
ให้กบันกัเรียน 
          2. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ือง การท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารและ
ท าความเข้าใจเก่ียวกบัอุปกรณ์แตล่ะชนิด 
          3. ครูสาธิตวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแตล่ะชนิดให้นกัเรียนดู 
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                                                         บนัทกึหลงัการสอน 
        ปัญหาและอุปสรรค                วิธีแก้ไข     ผลการด าเนินการแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
 
                                                                              ลงช่ือ.................................................... 
                                                                                           (นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว) 
                                                                                  วนัท่ี................/.............../................ 
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ขัน้ท่ี 2 เนือ้หาท่ีต้องเรียน 
          1. ครูแนะน าวตัถดิุบและอุปกรณ์ในการท า “ไขเ่จียว” ดงันี ้
                           วตัถดิุบ                            อุปกรณ์ 
          1. ไขไ่ก่           1. ถ้วย 
          2. ซีอิว้           2. ช้อน 
          3. น า้มนัพืช           3. ตะหลวิ 
           4. กระทะ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน 
          1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบับทเรียนท่ีผา่นมา เร่ือง การใช้อุปกรณ์ “กระทะไฟฟา้” 
          2. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่วนันีเ้ราจะมาฝึกท าอาหารในเมน ู“ไขเ่จียว” 
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2. ครูสาธิตการท า “ไขเ่จียว” 
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ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบความเข้าใจ 
          1. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัการท า “ไขเ่จียว” เช่น หลงัจากน า้มนัร้อนแล้วเราจะท าอะไรตอ่ 
          2. ให้นกัเรียนบอกขัน้ตอนการท า “ไขเ่จียว” 
ขัน้ท่ี 4 การฝึกโดยมีครูชีแ้นะ 
          ให้นกัเรียนฝึกท า “ไขเ่จียว” โดยครูคอยชีแ้นะ เม่ือนกัเรียนท าไม่ถกูต้อง เช่น “ท าอยา่งไรตอ่” 
หากนกัเรียนท าได้ถกูต้อง ครูจะให้ค าชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถกูต้อง” 
ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนด้วยตนเอง 
          ให้นกัเรียนลงมือท า “ไขเ่จียว” ด้วยตนเอง ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย 
ขัน้ท่ี 6 การสรุป 
          ให้นกัเรียนสรุปขัน้ตอนการท า “ไขเ่จียว” อีกครัง้ 
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การประเมินผล 
จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
 
                                                         บนัทกึหลงัการสอน 
        ปัญหาและอุปสรรค                วิธีแก้ไข     ผลการด าเนินการแก้ไข 
   
   
   
   
 
                                                                              ลงช่ือ.................................................... 
                                                                                           (นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว) 
                                                                                  วนัท่ี................/.............../................ 
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ขัน้ท่ี 2 เนือ้หาท่ีต้องเรียน 
          1. ครูแนะน าวตัถดิุบและอุปกรณ์ในการท า “ข้าวผดัไข”่ ดงันี ้
                           วตัถดิุบ                            อุปกรณ์ 
          1. ไขไ่ก่           1. ตะหลวิ 
          2. กระเทียม           2. กระทะ 
          3. ซีอิว้           3. จาน 
          4. น า้มนัพืช           4. ถ้วย 
          5. ข้าวสวย  
          6. ต้นหอม  
 
 
2. ครูสาธิตการท า “ข้าวผดัไข”่ 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน 
          1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบับทเรียนท่ีผา่นมา เร่ือง การท า “ไขเ่จียว” 
          2. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่วนันีเ้ราจะมาฝึกท าอาหารในเมน ู“ข้าวผดัไข”่ 
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ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบความเข้าใจ 
          1. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัการท า “ข้าวผดัไข”่ เช่น หลงัจากน า้มนัร้อนแล้วเราจะท าอะไรตอ่ 
          2. ให้นกัเรียนบอกขัน้ตอนการท า “ข้าวผดัไข”่ 
ขัน้ท่ี 4 การฝึกโดยมีครูชีแ้นะ 
          ให้นกัเรียนฝึกท า “ข้าวผดัไข่” โดยครูคอยชีแ้นะ เม่ือนกัเรียนท าไม่ถกูต้อง เช่น “ท าอย่างไร
ตอ่” หากนกัเรียนท าได้ถกูต้อง ครูจะให้ค าชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถกูต้อง” 
ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนด้วยตนเอง 
          ให้นกัเรียนลงมือท า “ข้าวผดัไข”่ ด้วยตนเอง ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย 
ขัน้ท่ี 6 การสรุป 
          ให้นกัเรียนสรุปขัน้ตอนการท า “ข้าวผดัไข”่ อีกครัง้ 
 
การประเมินผล 
จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
 
                                                         บนัทกึหลงัการสอน 
        ปัญหาและอุปสรรค                วิธีแก้ไข     ผลการด าเนินการแก้ไข 
   
   
   
   
   
 
                                                                              ลงช่ือ.................................................... 
                                                                                           (นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว) 
                                                                                  วนัท่ี................/.............../............... 
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ขัน้ท่ี 2 เนือ้หาท่ีต้องเรียน 
          1. ครูแนะน าวตัถดิุบและอุปกรณ์ในการท า “กะเพราหมสูบั” ดงันี ้
                           วตัถดิุบ                            อุปกรณ์ 
          1. พริกขีห้น ู           1. ตะหลวิ 
          2. กระเทียม           2. กระทะ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน 
          1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบับทเรียนท่ีผา่นมา เร่ือง การท า “ข้าวผดัไข”่ 
          2. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่วนันีเ้ราจะมาฝึกท าอาหารในเมน ู“กะเพราหมสูบั” 
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          3. น า้ตาล           3. จาน 
          4. น า้มนัพืช           4. ถ้วย 
          5. ซีอิว้  
          6. ซอสหอย  
          7. ใบกะเพรา  
          8. หมสูบั  
 
2. ครูสาธิตการท า “กะเพราหมสูบั” 
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ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบความเข้าใจ 
          1. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกับการท า “กะเพราหมูสบั” เช่น หลังจากน า้มันร้อนแล้วเราจะท า    
อะไรตอ่ 
          2. ให้นกัเรียนบอกขัน้ตอนการท า “กะเพราหมสูบั” 
ขัน้ท่ี 4 การฝึกโดยมีครูชีแ้นะ 
          ให้นักเรียนฝึกท า “กะเพราหมูสับ” โดยครูคอยชีแ้นะ เม่ือนักเรียนท าไม่ถูกต้อง เช่น          
“ท าอยา่งไรตอ่” หากนกัเรียนท าได้ถกูต้อง ครูจะให้ค าชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถกูต้อง” 
ขัน้ท่ี 5 การฝึกฝนด้วยตนเอง 
          ให้นกัเรียนลงมือท า “กะเพราหมสูบั” ด้วยตนเอง ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย 
ขัน้ท่ี 6 การสรุป 
          ให้นกัเรียนสรุปขัน้ตอนการท า “กะเพราหมสูบั” อีกครัง้ 
 
การประเมินผล 
จากการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม 
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                                                         บนัทกึหลงัการสอน 
        ปัญหาและอุปสรรค                วิธีแก้ไข     ผลการด าเนินการแก้ไข 
   
   
   
   
   
 
                                                                              ลงช่ือ.................................................... 
                                                                                           (นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว) 
                                                                                  วนัท่ี................/.............../............... 
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คนที่ 1 
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คนที่ 2 
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คนที่ 3 
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แบบประเมินทักษะการท า “ไข่เจียว” 

ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง  
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ........................นามสกลุ................... วนัประเมิน.................................ครัง้ท่ี................. 
ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีนกัเรียนสามารถท าได้ 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรม ทกัษะการท า “ไขเ่จียว” 

3 หมายถึง สามารถปฏิบติัด้วยตนเองได้อยา่งถกูต้อง 
2 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
1 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาและทา่ทาง 
0 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบติัได้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 0 

1. เติมซีอิว้ลงในถ้วย      

2. ใช้ช้อนคนไขใ่ห้เข้ากนั      

3. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ      

4. เทน า้มนัลงในกระทะ      

5. รอให้น า้มนัร้อน/ คอ่ยๆ เทไขล่งในกระทะ      

6. รอให้ไขท่ี่อยูข้่างลา่งสกุใช้ตะหลวิกลบัไขข้่างลา่ง
ให้ขึน้มาอยูด้่านบน 

     

7. เม่ือไขส่กุทัง้สองด้านตกัไขใ่สจ่าน      

คะแนนรวม  

 

ลงช่ือผู้ประเมิน............................................ 
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แบบประเมินทักษะการท า “ข้าวผัดไข่” 

ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง  
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ........................นามสกลุ................... วนัประเมิน.................................ครัง้ท่ี................. 
ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีนกัเรียนสามารถท าได้ 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรม ทกัษะการท า “ข้าวผดัไข”่ 

3 หมายถึง สามารถปฏิบติัด้วยตนเองได้อยา่งถกูต้อง 
2 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
1 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาและทา่ทาง 
0 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบติัได้ 

 

ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................. 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 0 

1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ      

2. เทน า้มนัลงในกระทะ      

3. รอกระทะร้อนใสก่ระเทียมลงไปผดั      

4. เทไขล่งในกระทะ      

5. ใช้ตะหลวิคนไขใ่ห้พอสกุ      

6. เทข้าวสวยลงไปในกระทะ      

7. ใช้ตะหลวิคนข้าวกบัไขใ่ห้เข้ากนั      

8. ใสซ่ีอิว้ลงไปแล้วใช้ตะหลวิคนให้เข้ากนั      

9. ใสต้่นหอมซอยลงในกระทะใช้ตะหลวิคนให้เข้ากนั      

10. ตกัเข้าผดัใสจ่านพร้อมรับประทาน      

คะแนนรวม  
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แบบประเมินทักษะการท า “กะเพราหมูสับ” 

ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง  
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ........................นามสกลุ................... วนัประเมิน.................................ครัง้ท่ี................. 
ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีนกัเรียนสามารถท าได้ 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรม ทกัษะการท า “กะเพราหมสูบั” 

3 หมายถึง สามารถปฏิบติัด้วยตนเองได้อยา่งถกูต้อง 
2 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
1 หมายถึง สามารถปฏิบติัได้บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาและทา่ทาง 
0 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบติัได้ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 0 

1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ      

2. เทน า้มนัลงในกระทะ      

3. รอน า้มนัร้อน ใสก่ระเทียมและพริกลงไปผดั      

4. ใสห่มสูบัท่ีเตรียมไว้ลงไปผดักบัน า้มนั      

5. ใช้ตะหลวิผดัหมสูบัให้สกุ โดยดจูากการเปลีย่นสี
ของหมเูป็นสนี า้ตาล 

     

6. เม่ือหมสูกุเติมซอิีว้และน า้ตาลลงไปผดัให้เข้ากนั      

7. ใสใ่บกระเพราลงไป ใช้ตะหลวิผดัให้เข้ากนั      

8. ตกักระเพราหมใูสจ่านพร้อมรับประทาน      

คะแนนรวม  

 

ลงช่ือผู้ประเมิน............................................ 
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ภาคผนวก ค 
 
- ตารางผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)  
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1. ตารางแบบการสมัภาษณ์ ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ดงัแสดงในตาราง  

คะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนือ้หาของแบบสมัภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence)  
 

ข้อที่ รายการพิจารณา ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR  IOC 
 

ผลการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
1. ช่ือ-นามสกุล +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. ช่ือเล่น +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3. อายุ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4. การศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5. ภูมิล าเนา +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7. อาหารท่ีชอบ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8. อาหารท่ีอยากท า +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
9. ความสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
10. อาชีพในครอบครัว +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
11. ส่ิงท่ีชอบ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
12. ส่ิงท่ีไม่ชอบ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
13. งานอดิเรก +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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2. ตารางผลวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ดงัตาราง

ตอ่ไปนี ้

คะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item-Objective Congruence)  

 
 
ข้อ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ΣR  IOC 
 

ผลการ
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นักเรียนสามารถใช้กระทะ
ไฟฟ้าได้ 
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 นักเรียนสามารถท าความ
สะอาดอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหารได้ 
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3 นักเรียนสามารถท าไข่เจียว
เพื่อรับประทานได้ด้วย
ตนเอง  
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 นักเรียนสามารถท าข้าวผัด
ไขเ่พื่อรับประทานได้ด้วย
ตนเอง  
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 นักเรียนสามารถท ากระ
เพราหมูสับเพื่อรับประทาน
ได้ด้วยตนเอง  
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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3. ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

คะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนือ้หา จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)  
 

 
ข้อ 

รายการพิจารณา ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ΣR  IOC 
 

ผลการ
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 เนื้อหา และสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับเนื้อหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3 เนื้อหา และกิจกรรม
สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 กิจกรรมการเรียนรู้มีการ
วิเคราะห์งาน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 กิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้
วิธีสอนตรง 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการประกอบ
อาหาร 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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4. ตารางผลการประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
ระดบัปานกลาง  

คะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนือ้หาของแบบประเมินทกัษะการประกอบอาหาร โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)  

 
ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
ΣR  IOC 

 
ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การท าไข่เจียว 
1. เติมเครื่องปรุงลงไปในถ้วย 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
1 

 
0.33 

 
ตดัทิง้ 

2. เติมซีอิ้วลงในถ้วยไข่ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3. ใช้ช้อนคนไข่ให้เข้ากัน +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5. เทน้ ามันลงในกระทะ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6. รอกระทะร้อนเทน้ ามันลงใน
กระทะ 

 
-1 

 
0 

 
+1 

 
1 

 
0.33 

 
ตดัทิง้ 

7. เทไข่ลงในกระทะ -1 +1 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
8. รอให้น้ ามันร้อน/ ค่อยๆ เทไข่
ลงในกระทะ 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9. รอไข่ข้างล่างสุก -1 +1 +1 1 0.33 ตดัทิง้ 
10. กลับไข่ข้างล่างให้ขึ้นมาอยู่
ด้านบน 
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11. รอให้ไข่ท่ีอยู่ข้างล่างสุกใช้
ตะหลิวกลับไข่ข้างล่างให้ขึ้นมาอยู่
ด้านบน 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

3 1.00 น าไปใช้ได้ 

12.เมื่อไข่สุกตักไข่ใส่จาน 
 

+1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

13. เมื่อไข่สุกท้ังสองด้านตักไข่ใส่
จาน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ΣR  IOC 
 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การท าข้าวผัดไข่ 
1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. เทน้ ามันลงในกระทะ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3. รอกระทะร้อนเทน้ ามันลงใน
กระทะ 

+1 +1 -1 1 0.33 ตดัทิง้ 

4. รอกระทะร้อนใส่กระเทียมลง
ไปผัด 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. ใส่กระเทียมลงไปผัด +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6. เทไข่ลงในกระทะ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7. ใช้ตะหลิวคนไข่ให้พอสุก +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8. เทข้าวสวยลงไปในกระทะ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
9. ใช้ตะหลิวคนข้าวกับไข่ให้เข้า
กัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. ใส่ซีอิ้วลงไปแล้วใช้ตะหลิวคน
ให้เข้ากัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11. ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะ +1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
12. ใช้ตะหลิวคนให้เข้ากัน +1 -1 +1 1  น าไปใช้ได้ 
13. ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะ
ใช้ตะหลิวคนให้เข้ากัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

14. ตักเข้าผัดใส่จานพร้อม
รับประทาน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
ΣR  IOC 

 
ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การท ากระเพราหมูสับ 
1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. รอกระทะร้อนเทน้ ามันลงไปใน
กระทะ 

+1 +1 -1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

3. เทน้ ามันลงในกระทะ +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4. น้ ามันร้อน ใส่กระเทียมลงไป
ผัด 

-1 +1 +1 1 0.33 ตดัทิง้ 

5. น้ ามันร้อน ใส่พริกลงไปผัด -1 -1 +1 1 0.33 ตดัทิง้ 
6. น้ ามันร้อน ใส่กระเทียมและ
พริกลงไปผัด 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. ใส่หมูสับท่ีเตรียมไว้ลงไปผัดกับ
น้ ามัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

8. ใส่หมูสับท่ีเตรียมไว้ลงไปผัด +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
9. ใช้ตะหลิวผัดหมูสับให้สุก โดย
ดูจากการเปล่ียนสี  ของหมูเป็นสี
น้ าตาล 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. เมื่อหมูสุกเติมซีอิ้วและ
น้ าตาลลงไปผัดให้เข้ากัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11. เติมน้ าเปล่าสุกลงไป +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
12. ใส่ใบกระเพราลงไป ใช้
ตะหลิวผัดให้เข้ากัน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

13. ตักกระเพราหมูใส่จานพร้อม
รับประทาน 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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                                                    ใบรับรองจริยธรรมในมนษุย์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 กมุภาพนัธ์ 2522 
สถานที่เกิด จงัหวดัล าปาง 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2545  

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

ที่อยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 4 ต.วงัทอง อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 52140 
รางวัลที่ได้รับ หนึง่แสนครูดี ประจ าปี 2556   
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