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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สิทธิ ท างการศึก ษาตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ 2553 มาตรา 10 การจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สัง คม
การสือ่ สารและการเรี ยนรู้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรื อไม่มี ผ้ ูดูแลหรื อ ด้ อ ยโอกาส ต้ อ งจัด ให้ บุค คลดังกล่าวมี สิทธิ และโอกาสได้ รับ การศึก ษา
ขันพื
้ น้ ฐานเป็ นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้ จัดตังแต่
้ แรกเกิดหรื อ พบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายและให้ บุคคลดังกล่าวมีสทิ ธิได้ รับสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริ การและ
ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษาตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสามารถพิ เศษต้ องจั ด ด้ วยรู ป แบบที่ เหมาะสม
โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนันและมาตรา
้
15 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่า การจัดการศึกษาต้ องจัด
ให้ บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้ องจัด
ให้ อย่างทัว่ ถึงและมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2542)
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สาหรับผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ในกลุ่ม
ทักษะสังคมและการดารงชีวิตได้ กาหนด ให้ นักเรี ยนเข้ าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครั ว
สังคมและมี ทัก ษะในการดารงชี วิต อาทิเช่ น ทักษะการดารงชี วิต ในบ้ าน การประกอบอาหาร
การท างานบ้ า นเพื่ อ ครอบครั ว และนอกจากนี ใ้ นกลุ่ม ทัก ษะอาชี พ งานคหกรรมได้ ก าหนดให้
นักเรี ยนสามารถเข้ าใจการทางานและการใช้ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการทางานอาชีพ
และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ โดยสามารถระบุ ขั น้ ตอนการท างานและท างานตามขั น้ ตอนได้
กาหนดให้ นกั เรี ยนสามารถประกอบอาหารจานเดียวได้ นอกจากนี ้ด้ วยทางโรงเรี ยนได้ มีนโยบาย
ให้ นัก เรี ย นฝึ ก ทักษะการปฏิ บัติ ต นในชี วิต ประจ าวัน เช่ น การท าความสะอาดเครื่ อ งแต่งกาย
ท าความสะอาดอาคารที่ อ ยู่ อ าศัย ตลอดจน การฝึ ก การประกอบอาหารเพื่ อ รั บ ประทาน เอง
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (สุจินต์ สว่างศรี , 2552) ที่ต้อ งการให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อ งกับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา จัดเตรี ยมความพร้ อมของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา ในการ
ออกไปใช้ ชีวิตในสังคมตลอดจนเข้ าสูก่ ารทางานอาชีพเพราะเป้าหมายสูงสุด ในการช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คือช่วยให้ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามความสามารถและ
ดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
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เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ส ติ ปั ญ ญาต่ ากว่าเด็ ก ทั่ว ไป
ซึ่งส่งผลให้ เด็กเหล่านีม้ ีปัญหาในการปรับตัวทาให้ เด็กไม่สามารถปรับตัวได้ เหมื อนกับเด็กปกติ
ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าว จะแสดงให้ เห็นได้ ตงแต่
ั ้ วยั เด็ก (ผดุง อารยะวิญญู, 2542a) บุคคลที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ได้ แก่ บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิตน (Functioning)
ในปั จ จุ บัน ซึ่ งมี ล ัก ษณะเฉพาะ คื อ ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาต่ า กว่ า เกณฑ์ เฉลี่ ย อย่ า ง
มีนยั สาคัญร่ วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้ อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้ แก่
การสื่อความหมายการดูแลตนเองการดารงชีวิตภายในบ้ าน ทักษะทางสังคม/การมี ปฏิสมั พันธ์
ผู้ อื่ น การรู้ จั ก ใช้ ทรั พ ยากรในชุ ม ชน การรู้ จั ก ดู แ ลควบคุ ม ตนเอง การน าความรู้ มาใช้ ใน
ชี วิตประจ าวัน การทางาน การใช้ เวลาว่าง การรั กษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทัง้ นี ้
ได้ แสดงอาการ ก่อนอายุ 18 ปี (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552) เด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา แบ่งระดับความรุ นแรงออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ บกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้ อย (Mild Intellectual Disabilities) ซึ่งมี ระดับสติปัญญา ระหว่าง 50 – 69 บกพร่ อ ง
ทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง (Moderate Intellectual Disabilities) ซึ่ ง มี ร ะดับ สติ ปั ญ ญา
ระหว่าง 35 – 49 บกพร่ องทางสติปัญ ญา ระดับ รุ นแรง (Severe Intellectual Disabilities) ซึ่งมี
ระดับ สติ ปั ญ ญา ระหว่าง 20 – 34 และบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ รุ น แรงมาก (Profound
Intellectual Disabilities) ซึง่ มีระดับสติปัญญา ต่ากว่า 20 (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553b) โดยเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มักมีปัญหาด้ านทักษะการดารงชีวิตและการทางาน
(practical domain) โดยเฉพาะด้ านกิจวัตรประจาวันที่ มีความซับซ้ อนจึงต้ องได้ รับการช่วยเหลือ
และดูแล เช่น การประกอบอาหาร เป็ นต้ น (สถาบันราชานุกลู , 2559; สมเกตุ อุทธโยธา, 2560)
ทักษะการดารงชี วิตถื อว่าเป็ นสิ่งจาเป็ น สาหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา
โดยเฉพาะทักษะการประกอบอาหาร ซึ่งเป็ นทักษะหนึ่งที่ ควรได้ รับ การฝึ ก ฝนอย่างสม่ าเสมอ
จนสามารถปฏิ บัติ เองได้ ไม่ เ ป็ นภาระของสมาชิ ก ในครอบครั ว หลัก สูต รทัก ษะสัง คมและ
การด ารงชี วิต และทัก ษะอาชี พ กลุ่ม งานคหกรรม ได้ กาหนดให้ นัก เรี ย นเข้ า ใจและเห็ น คุณ ค่า
ของตนเอง ครอบครั ว สัง คมและมี ทัก ษะในการด ารงชี วิ ต ในบ้ า น เช่ น การประกอบอาหาร
การทางานบ้ านเพื่อครอบครัว โดยนักเรี ยนสามารถเข้ าใจการทางานและใช้ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยีในการทางานอาชี พ สามารถระบุขนตอนการท
ั้
างานได้ (สานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ, 2560) ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของโรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ที่เน้ นฝึ กให้ นกั เรี ยน
มี ทัก ษะการปฏิ บัติ ต นในชี วิต ประจาวัน เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมในการออกไปใช้ ชี วิ ต
ในสังคม ตลอดจนเข้ าสู่ก ารทางานอาชี พเพราะเป็ นเป้าหมายสูงสุด โดยให้ นักเรี ยนกลุ่ม นี ฝ้ ึ ก

3
ทาความสะอาดเสื ้อผ้ า รี ดผ้ า ทาความสะอาดหอพัก ฝึ กให้ นกั เรี ยนทาอาหารเพื่อรั บประทานเอง
ในบางมือ้ ในวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ จากการสอนทาอาหารที่ผ่านมาครูใช้ วิธีการสอนทาและสาธิ ต
การสอนให้ เด็ ก ดู แ ละให้ นัก เรี ย นลงมื อ ท า จากการสัง เกตของผู้ วิ จั ย และจากการสอบถาม
ครู ประจาหอพัก พบว่า เมื่ อครู อธิ บายและสาธิ ตวิธีการประกอบอาหารให้ เด็กที่มีความบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ดูแล้ วให้ เด็กลงมือปฏิบตั ิการประกอบอาหาร พบว่า เด็กที่มีความ
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง ก็ ยังไม่ ส ามารถประกอบอาหารด้ ว ยตนเองได้ เช่ น
ไม่สามารถเรี ยงลาดับขันตอนในการประกอบอาหารในแต่
้
ละเมนูได้ และไม่มีความมั่นใจในการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา มักมีปัญหาในเรื่ องของการถ่ายโยงความรู้ และการเรี ยนรู้ สิ่งที่เป็ นนามธรรม ตลอดจน
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติทักษะกิ จ วัตรประจาวันที่ซ ับซ้ อ น เช่น การประกอบอาหาร เป็ นต้ น
จึงทาให้ เด็ก ไม่สามารถจดจ าลาดับขันตอนของการประกอบอาหารดั
้
งที่กล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน้
ครู ผ้ สู อนต้ องหาวิธีสอนเพื่อส่งเสริ มให้ เด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญาสามารถเรี ยนรู้ และ
จดจาได้ ดีขึ ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่า การสอนตรง เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนให้ กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ โดยหลักการของการสอนตรง เป็ นการสอนที่มุ่งช่วยให้ ได้ เรี ยนรู้
ทังเนื
้ ้อหาสาระและมโนทัศน์ตา่ งๆ รวมทังได้
้ ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะต่างๆ จนสามารถทาได้ ดีและประสบ
ผลสาเร็ จได้ ในเวลาที่จากัด กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้ อ้างถึง (Nancy E. Marchand-Martella,
Timothy A. Slocum, และ Martella, 2004) และได้ เสนอรู ปแบบการสอนตรง(Direct Instruction)
ไว้ 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสู่บทเรี ยน ครู สร้ างความเข้ าใจและอธิ บายถึงจุดมุ่งหมาย
ของบทเรี ยน ขัน้ ที่ 2 เนือ้ หา ครู ต้อ งอธิ บ ายเนื ้อหาให้ ชัดเจนทีละขันด้
้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ายหาก
เนื ้อหามีความยุ่งยากซับซ้ อน ครูต้องวิเคราะห์งาน(Task Analysis) และมีการยกตัวอย่างที่เข้ าใจ
ง่า ย ขัน้ ที่ 3 การตรวจสอบความเข้ าใจ โดยการตัง้ ค าถามเกี่ ยวกับ ความส าคัญ ของเนื อ้ หาใน
บทเรี ยนนัน้ ขันที
้ ่ 4 ฝึ กปฏิบตั ิโดยมีครูแนะนาและคอยให้ ความช่วยเหลือ ขันที
้ ่ 5 ฝึ กฝนด้ วยตนเอง
เพื่อ ช่ วยให้ เกิ ดความช านาญ และขันที
้ ่ 6 การสรุ ป ครู ต้อ งทบทวนประเด็น สาคัญ ที่ ได้ เรี ย นมา
เพื่ อ เป็ น การสรุ ป โดยครู อาจถามให้ นักเรี ย นสรุ ป เรื่ อ งที่เรี ย นมา ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจัย ของ
หทั ย ทิ พ ย์ หนู ม งกุ ฎ (2557) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสอนตรงร่ ว มกั บ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถรั บ รู้ อารมณ์ ผ้ ูอื่ น ของเด็ก ออทิ สติก ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการรั บ รู้
อารมณ์ผ้ อู ื่นของเด็กออทิสติก หลังการสอนตรงร่วมกับสือ่ วีดีทศั น์สงู ขึ ้นกว่าก่อนการสอน
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นอกจากนี ้เทคนิคการวิเคราะห์งานก็เป็ นอีกหนึง่ วิธีที่เหมาะกับการจัดการเรี ยนการสอน
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากการวิเคราะห์งานเป็ นการแยกย่อยงานหรื อ
เนือ้ หาวิช าที่ ต้อ งการจะสอนเด็ ก ในแต่ล ะครัง้ ของการสอน ออกเป็ น ขันตอนย่
้
อ ยๆ หรื อ หลาย
ขันตอนเล็
้
กๆ โดยแต่ละขันตอน
้
ของงานจะเริ่ มจากพฤติกรรมที่เด็กได้ ทาก่อนและเพิ่มความยาก
ขึ ้นทีละน้ อยจนเด็กสามารถทาได้ สาเร็ จบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยตนเอง เพื่อให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ได้
ง่ายและทาให้ เด็กประสบความสาเร็ จในการเรี ยนครัง้ นันๆ
้ ในการเรี ยนแต่ละครัง้ ผู้สอนจะต้ องให้
เด็กได้ ฝึกในขัน้ ตอนที่ง่ายให้ ได้ เสียก่อ นแล้ วจึงจะฝึ กในขันตอนที
้
่ยากขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ อ งขึ ้นอยู่กับ
ระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนด้ วย (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
สันติยา ช่วยหนู (2551) ได้ ศกึ ษาวิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญาโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์งานร่ วมกับวิธีลกู โซ่ย้อนกลับ ผลการวิจยั พบว่าเด็ก
ทุก คนเมื่ อ ได้ รับ การฝึ กทัก ษะการช่ วยเหลือ ตนเองโดยใช้ วิ ธีก ารวิเคราะห์ งานร่ ว มกับ วิธี ลูก โซ่
ย้ อนกลับตามขันตอนแล้
้
ว สามารถปฏิบตั ิทกั ษะการร้ อยเชือกรองเท้ าผ้ าใบ การผูกเชือกรองเท้ า
ปมแรกและการผู ก เชื อ กรองเท้ าขัน้ สุ ด ท้ ายได้ เช่ น เดี ย วกั บ มาศพร แกล้ ว ทะนง (2551)
ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับนักเรี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรง โดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ ภาพประกอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง ทังสามคนสามารถปฏิ
้
บตั ิทกั ษะการช่วยเหลือตนเองในการ
ใช้ ห้องน ้าได้ ถูกต้ องทุกขันตอนหลั
้
งได้ รับการฝึ กโดยการวิเคราะห์งานร่ วมกับการใช้ ภาพประกอบ
และหลังได้ รับการฝึ กโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ ภาพประกอบ นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ระดับรุ นแรง ทังสามคนสามารถปฏิ
้
บตั ิทกั ษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ ห้องน ้า
ได้ ดีกว่า ก่อนการฝึ กโดยการวิเคราะห์งานร่ วมกับการใช้ ภาพประกอบ จะเห็นได้ ว่าหลังจากการ
ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์งานในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถช่วย
ให้ เด็ก ที่มี ค วามบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ท ากิ จ กรรมต่างๆ ได้ ดี ขึ ้น ผู้วิ จัยจึ งมี ค วามสนใจที่จ ะ
นาเทคนิคการวิเคราะห์งานมาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
จากสภาพปั ญหาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ที่ไม่สามารถ
ประกอบอาหารได้ ด้วยตนเองนัน้ จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารสาหรับ
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ ว มกั บ เทคนิ ค
การวิเคราะห์งานมาใช้ พฒ
ั นาทักษะการประกอบอาหารให้ กบั เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับ ปานกลาง ผลที่ ได้ จ ากการวิ จั ย ครั ง้ นี จ้ ะช่ ว ยให้ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับปานกลาง สามารถประกอบอาหารด้ วยตนเองเพื่อการดารงชีวิ ตได้ ด้วยตนเองทังที
้ ่โรงเรี ยน
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และที่บ้าน อีกทังยั
้ งช่วยลดภาระของครูและครอบครัวในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ในการดูแลเรื่ องการประกอบอาหารเพื่อรับประทานต่อไปในอนาคต
อีกด้ วย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน จะช่วยพัฒนาทักษะการประกอบ
อาหารให้ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เพื่อให้ เด็กสามารถนาไปปฏิบัติ
เพื่อ การด ารงชี พ ของตนเองที่บ้ านและโรงเรี ย นสามารถประกอบอาหารเพื่อ รับ ประทานเองได้
ทาอาหารให้ ครอบครัวรับประทานได้ และเป็ นการลดภาระของผู้ป กครอง นอกจากนี ้ยังสามารถ
นาวิธีการสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งานไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเด็กที่มีความ
ต้ องการพิเศษประเภทอื่นๆ ที่มีระดับสติปัญญาปานกลาง อีกด้ วย
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ คือ เด็กที่มี ความบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา
ระดับปานกลาง มี ระดับเชาวน์ ปัญ ญา 35 -49 และไม่มีความพิการซ้ อ น จานวน 3 คน ที่กาลัง
ศึกษาอยูร่ ะดับชันมั
้ ธยมปี ที่ 3 โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น คือ การใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการประกอบอาหาร
3. เนือ้ หาในการสอน
ทักษะอาชี พ ทัก ษะสังคมและการด ารงชี วิต เรื่ อ งการประกอบอาหารจานเดี ย ว
จานวน 3 เมนู ได้ แก่ การทาไข่เจียว การทาข้ าวผัดไข่และการทากะเพราหมูสบั โดยอ้ างอิงจาก
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สาหรับผู้เรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (สานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2560)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1 .เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้ า เมื่อเทียบ
กับเด็กวัยเดียวกัน มี ระดับเชาวน์ปัญญา 35 -49 จากการวินิจฉัยของแพทย์และไม่มีความพิการ
ซ้ อน สามารถสือ่ สารได้ เป็ นอย่างดีแต่ไม่สามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานด้ วยตนเองได้
2. การสอนตรง หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนการประกอบอาหารให้ กบั เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยครูผ้ สู อนเน้ นการสอนเร็ วและต่อเนื่องอย่างเป็ น
ลาดับ เพื่ อกระตุ้น ให้ เด็ก ที่มี ความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับปานกลาง จดจ่อ กับ เนื อ้ หาที่
ครูสอนมีการถามตอบคาถาม และให้ ข้อมูลย้ อนกลับทันทีที่เด็กลงมือปฏิบตั ิ โดยมี 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ขัน้ น าเข้ าสู่ บ ทเรี ย น เป็ นขัน้ ที่ ค รู ผ้ ู สอนอธิ บ ายรายการอาหารและขัน้ ตอน
การท าอาหารที่ จ ะท าในแต่ล ะครั ง้ ให้ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง
ทราบและเตรี ยมวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ก่อนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
2) ขันเนื
้ ้อหาที่ต้องเรี ยน เป็ นขันที
้ ่ครู ผ้ สู อนใช้ การวิเคราะห์ งานในการอธิ บายลาดับ
ขัน้ ตอนการประกอบอาหารให้ กั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดั บ ปานกลาง
อย่างชัดเจนทีละขันด้
้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย และสาธิตการประกอบอาหารในแต่ละครัง้
3) ขันตรวจสอบความเข้
้
าใจเป็ นขันที
้ ่ครู ผ้ สู อนตังค
้ าถามเกี่ ยวกับลาดับและวิธีการ
ประกอบอาหาร ที่จะทาในแต่ละครั ง้ เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ าใจของเด็กที่ มี ความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง
4) ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิโดยมีครู แนะนา เป็ นขันที
้ ่ครู ผ้ สู อนกาหนดให้ เด็กที่มีความบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ลงมื อประกอบอาหารโดยครู ผ้ ูสอนคอยให้ ความช่วยเหลือ หรื อ
ชี แ้ นะและให้ ข้อ มูล ย้ อ นกลับ ทัน ที เมื่ อ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง
ประกอบอาหารไม่ถกู ต้ อง
5) ขัน้ ฝึ ก ฝนด้ ว ยตนเอง เป็ นขัน้ ที่ ค รู ผ้ ูส อนก าหนดให้ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ประกอบอาหารด้ วยตนอง และ
6) ขันการสรุ
้
ป เป็ นขันที
้ ค่ รูผ้ สู อนและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง ร่วมกันสรุปขันตอนการประกอบอาหารในแต่
้
ละเมนู
3. การวิเคราะห์ งาน (Task Analysis) หมายถึง การแบ่งแยกงานการประกอบอาหาร
ออกเป็ นขันตอนย่
้
อยๆ ในแต่ละครัง้ โดยให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ได้ ลงมื อปฏิบตั ิจริ ง และแต่ละขันตอนของงานการประกอบแต่
้
ละรายการอาหารจะเริ่ มจากงาน
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ที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทาได้ ก่อนและเพิ่มความยากขึ ้นทีละน้ อย
จนกระทัง่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง สามารถลงมือปฏิบตั ิการประกอบ
อาหาร จานวน 3 รายการอาหารตามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง ได้ แก่
3.1 การท าไข่เจี ย ว หมายถึ ง การที่ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง สามารถลงมื อ ปฏิบัติการท าไข่เจี ยว ได้ อ ย่างถูกต้ อ ง 7 ขันตอน
้
ดัง นี ้ 1) เติมซีอิ ว้ ลง
ในถ้ วย 2) ใช้ ช้อนคนไข่ให้ เข้ ากัน 3) เตรี ยมกระทะ/เปิ ดสวิตซ์ไฟ 4) เทน ้ามันลงในกระทะ 5) รอให้
น ้ามันร้ อน/ ค่อยๆ เทไข่ลงในกระทะ 6) รอให้ ไข่ที่อยู่ข้างล่างสุกใช้ ตะหลิวกลับไข่ข้างล่างให้ ขึ ้นมา
อยูด่ ้ านบน และ 7) เมื่อไข่สกุ ทังสองด้
้
านตักไข่ใส่จาน
3.2 การท าข้ าวผัดไข่ หมายถึ ง การที่เด็ กที่มี ความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง สามารถลงมื อปฏิ บัติก ารทาข้ าวผัดไข่ ได้ อ ย่างถูกต้ อ ง 10 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1) เตรี ย ม
กระทะ/เปิ ดสวิตซ์ไฟ 2) เทน ้ามันลงในกระทะ 3) รอกระทะร้ อนใส่กระเทียมลงไปผัด 4) เทไข่ลงใน
กระทะ 5) ใช้ ต ะหลิว คนไข่ให้ พ อสุก 6) เทข้ าวสวยลงไปในกระทะ 7) ใช้ ตะหลิวคนข้ าวกับ ไข่
ให้ เข้ ากัน 8) ใส่ซีอิ ว้ ลงไปแล้ วใช้ ตะหลิวคนให้ เข้ ากัน 9) ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะใช้ ตะหลิว
คนให้ เข้ ากัน และ10) ตักข้ าวผัดไข่ใส่จานพร้ อมรับประทาน
3.3 การทากะเพราหมูสบั หมายถึง การที่เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง สามารถลงมือปฏิบตั ิการทากะเพราหมูสบั ได้ อย่างถูกต้ อง 8 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) เตรี ยม
กระทะ/เปิ ด สวิต ซ์ ไฟ 2) เทน า้ มันลงในกระทะ 3) รอน า้ มันร้ อน ใส่กระเที ยมและพริ กลงไปผัด
4) ใส่ห มูสบั ที่เตรี ยมไว้ ลงไปผัด กับน า้ มัน 5) ใช้ ตะหลิวผัดหมูสบั ให้ สุก โดยดูจ ากการเปลี่ยนสี
ของหมูเป็ นสีน ้าตาล 6) เมื่ อหมูสุกเติมซีอิ ้วและน ้าตาลลงไปผัดให้ เข้ ากัน 7) ใส่ใบกะเพราลงไป
ใช้ ตะหลิวผัดให้ เข้ ากัน และ 8) ตักกะเพราหมูสบั ใส่จานพร้ อมรับประทาน
4. ทั ก ษะการประกอบอาหาร หมายถึ ง คะแนนที่ ได้ จ ากแบบประเมิ น พฤติ ก รรม
การประกอบอาหารเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เป็ นแบบมาตรประเมิน
ค่าเชิ งคุณ ภาพ (Rubric Scores) ซึ่งมี เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับคุณ ภาพ 4 ระดับคุณ ภาพ คือ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรั บปรุ ง โดยวัดจากการแสดงออกของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ในการประกอบอาหารด้ วยตนเอง ทาการประเมิ นใน 3 รายการอาหาร ได้ แก่
การทาไข่เจียว การทาข้ าวผัดไข่และการทากะเพราหมูสบั
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การใช้ การสอนตรง
ร่วมกับการวิเคราะห์งาน

ทักษะการประกอบ
อาหาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมุติฐานการวิจัย
ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับปานกลาง
สูงขึ ้นกว่าก่อนการใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาทักษะ
การประกอบอาหารสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับเทคนิค
การวิเคราะห์งาน ดังนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา
1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา
1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.5 หลัก สูต รการสอนสาหรั บ เด็ กที่ มี ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ
ปานกลาง
1.6 เทคนิ ค วิ ธี ก ารส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา
1.7 หลักการและวิธีการสอนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอนตรง
2.1 ความหมายของการสอนตรง
2.2 ขันตอนการสอน
้
2.3 ประโยชน์การสอนตรง
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนตรง
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์งาน
3.1 ความหมายการวิเคราะห์งาน
3.2 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์งาน
3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์งาน
4 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาหาร
4.1 ความหมายของอาหาร
4.2 ประโยชน์ของอาหาร
4.3 การเตรี ยมอาหาร
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4.4 วิธีการประกอบอาหาร
4.5 ความหมายของการประกอบอาหาร
4.6 จุดมุ่งหมายของการประกอบอาหาร
4.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาหาร
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เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สมาคมอเมริ กันว่าด้ วยความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา (American Association on
Intellectual Development Disability - AAIDD) (2007) ได้ ให้ ค าจ ากัด ความของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาว่า ภาวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา หมายถึง ภาวะความบกพร่ อ งที่ มี
ขี ด จ ากัด เด่ น ชั ด ทัง้ ด้ า นการท างานของสมอง (Intellectual functioning) และพฤติ ก รรมการ
ปรับตัว (Adaptive behavior) ที่ครอบคลุมทักษะทางสังคมและการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันและ
ความบกพร่องนี ้จะต้ องเกิดก่อนอายุ 18 ปี
สมเกตุ อุทธโยธา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) กล่าวถึง เด็กที่มีความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา หมายถึง การมีข้อจากัดของพฤติกรรมการปรับตัว ประกอบด้ วย 3 ทักษะ ได้ แก่
1. ทักษะด้ านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ประกอบด้ วยทักษะด้ าน
ภาษาและวรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลขและการควบคุมตนเอง
2. ทักษะทางสังคม (Social Skills) ประกอบด้ วย ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
การนับถื อตนเอง ความรับผิดชอบต่อ สังคม การสานักผิดชอบชั่วดี การตระหนักต่อปั ญหาและ
การแก้ ปัญหาสังคม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การไม่ละเมิ ดสิทธิ ของ
ผู้อื่นและการปกป้องสิทธิของตนเอง
3. ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ต นในชี วิ ต ประจ าวัน (Practical Skills) ประกอบด้ วย
การช่ ว ยเหลือ ตนเอง การด ารงชี วิ ต ประจ าวัน การดู แ ลสุข ภาพส่วนบุ ค คล ทัก ษะด้ านอาชี พ
การท่องเที่ยวและการใช้ ยานพาหนะ ตารางกิจวัตรประจาวัน การดูแลความปลอดภัย การใช้ เงิน
และการติดต่อสือ่ สาร
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร 2552 ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ ข องบุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญา ได้ แก่บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning)
ในปั จ จุ บัน ซึ่งมี ล ัก ษณะเฉพาะ คื อ ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาต่ า กว่ า เกณฑ์ เฉลี่ย อย่ า งมี
นัยสาคัญร่ วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอี กอย่ างน้ อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้ แก่
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชีวิตภายในบ้ าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสมั พันธ์
กั บ ผู้ อื่ น การรู้ จั ก ใช้ ทรั พ ยากรในชุ ม ชน การรู้ จั ก ดู แ ลควบคุ ม ตนเอง การน าความรู้ มาใช้
ในชีวิตประจาวัน การทางาน การใช้ เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทังนี
้ ้
ได้ แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2552)
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เด็กที่ มีความบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา หมายถึ ง คนที่ มีพัฒ นาการช้ ากว่าคนปกติ
ทัว่ ไปเมื่ อวัดสติปัญ ญา โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานแล้ ว มี สติปัญ ญาต่ากว่าบุ คคลปกติและ
ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ากว่าเกณฑ์ ปกติอย่างน้ อย 2 ทักษะหรื อมากกว่า
เช่น ทัก ษะการสื่อ ความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ ส าธารณสมบัติ การดูแ ลตนเอง
การด ารงชี วิ ต ในบ้ าน การควบคุ ม ตนเอง สุข อนามั ย การเรี ย นวิ ช าการเพื่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน
การใช้ เวลาว่างและการทางาน ซึง่ ลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการก่อนอายุ
18 ปี (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, 2553)
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี พัฒ นาการล่า ช้ า กว่า
คนปกติทวั่ ไป เมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานแล้ ว ปรากฏว่ามี สติปัญญาต่ากว่า
บุคคลปกติทวั่ ไป เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะพบว่าบุคคลประเภทนี ้ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
บุคคลปกติทวั่ ไปในวัยเดียวกัน (ผดุง อารยะวิญญู, 2542b)
สรุ ปได้ ว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เมื่ อวัดสติปัญญา โดยใช้ แบบทดสอบ
มาตรฐานแล้ ว มี ส ติ ปั ญ ญาต่ า กว่ า บุ ค คลปกติ ทั่ ว ไปอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และความสามารถ
ในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ต่ากว่าเกณฑ์ ป กติอ ย่ างน้ อ ย 2 ทักษะหรื อ มากกว่า เช่น ทักษะ
การสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดารงชีวิต
ในบ้ าน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย การเรี ยนวิชาการเพื่อชี วิตประจาวัน การใช้ เวลาว่างและ
การทางานและความบกพร่องนี ้จะแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางสติปัญญา
อรนุช ลิมตศิริ (อรนุช ลิมตศิริ, 2559) ได้ อธิ บายถึง สาเหตุของภาวะบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญาเกิ ด จากปั จ จั ย ต่ า งๆ ในด้ า นชี ว ภาพ สัง คม จิ ต วิ ท ยา หรื อ หลายๆ ปั จ จัย ร่ ว มกั น
ประมาณร้ อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเท่านันที
้ ่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่
ที่มีภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับรุ นแรง (IQ<50) ซึ่งพบสาเหตุได้ ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่มี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้ อย พบสาเหตุได้ ประมาณร้ อยละ 50 นอกจากนี ้ยังพบว่า
ประมาณร้ อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตุมากกว่าหนึง่ อย่าง
กุลยา ก่อสุวรรณ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553b) กล่าวว่า สาเหตุที่ทาให้ เด็กเกิดภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา มีดงั นี ้
1. ความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซม (Chromosome Anomalies) เป็ นสาเหตุท าง
ชีวภาพที่ทาให้ เกิ ดภาวะบกพร่ องทางสติปั ญญา แม้ ความผิดปกตินี ้จะพบได้ น้ อยในประชากร
ทัว่ ไป แต่เมื่ อเปรี ยบเทียบกับความผิดปกติทงหมดแล้
ั้
ว ความผิดปกติของโครโมโซมนี ้พบได้ เป็ น
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อันดับสองที่ทาให้ เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดเรี ยงตัวของ
โครโมโซมผิดปกติในบางสภาวะส่งผลให้ โครโมโซมมีจานวนมากหรื อน้ อยเกินไป ซึ่งความผิดปกติ
ที่เกิดขึ ้นมีรูปแบบ ดังนี ้
1.1 การไม่ แ ยกออกจากกั น (Nondisjunction) ในช่ ว งที่ เซลล์ แ บ่ ง ตัว กั น
ในระยะไมโอซิส (Meiosis) นัน้ โครโมโซมคูท่ ี่เหมือนกันจะแยกออกจากกัน แต่หากโครโมโซมตัวใด
ตัวหนึ่งยังติดอยู่กับคู่ของมัน เมื่ อเข้ าสู่ระยะเซลล์แบ่งตัว โครโมโซมคู่นี ้จะถูกโครโมโซมตัวใหม่
เข้ ามาเกาะด้ ว ย โครโมโซมคู่นัน้ จึ ง มี จ านวน 3 ตัว ความผิ ด ปกติ นี ม้ ัก เกิ ด ที่ โครโมโซมคู่ที่ 21
ซึง่ กรณี ที่โครโมโซมคู่ที่ 21 มี 3 ตัว ทาให้ เกิดความผิดปกติที่เรี ยกว่า กลุม่ อาการดาวน์ หรื อดาวน์
ซิ น โดรม (Down Syndrome) นอกจากความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมคู่ ที่ 21 แล้ ว เรายั ง พบ
โครโมโซมที่ไม่แยกออกจากกันในโครโมโซมคู่อื่นได้ เช่น คู่ที่ 13 หรื อ คู่ที่ 18 เป็ นต้ น ซึ่งลักษณะ
ที่พบจะแตกต่างกันไป
1.2 การเปลี่ยนที่ (Translocation) เกิ ดจากโครโมโซมที่แตกหักแล้ วไปเกาะ
กับโครโมโซมตัวอื่น ความผิดปกตินี ้จึงเกิดตังแต่
้ กาเนิด
1.3 การขาดหายไป (Deletion) การที่ยีนบางส่วนในโครโมโซมตัวใดตัวหนึ่ง
ขาดหายไป ทาให้ ดีเอ็นเอ (DNA) ส่วนนันขาดหายไปด้
้
วย ความผิดพลาดนี ้อาจเกิดในระยะเซลล์
แบ่งตัว
1.4 ความผิดปกติแบบโมเสด (Mosaicism) เกิ ดจากรู ปแบบของโครโมโซม
ที่ไม่คงที่ ทาให้ เกิดกลุม่ อาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome) ที่บางเซลล์มีโครโมโซม XY
แต่บางเซลล์มีโครโมโซม XXY ความผิดปกตินี ้พบได้ จากการวินิจฉัยตังแต่
้ ระยะตังครรภ์
้
2. ภาวะสมองผิดปกติ สาเหตุของภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาอีกประการหนึ่ง
คือ สมองผิด ปกติ ภาวะนีท้ ี่ พ บเห็น ได้ ชัด เจนที่ สุด คือ ภาวะไร้ สมอง (Anencephaly) หมายถึ ง
ภาวะที่สมองส่วนใหญ่ หายไปอันเกิดจากความผิดปกติของท่อ ประสาท (NeuralTube) ที่สมอง
และไขสันหลัง การป้องกันภาวะนี ้ คือ การให้ สารอาหารกลุ่มกรดโฟลิค (FolicAcid) ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาของท่อประสาท
ภาวะผิดปกติอีกประการหนึ่ง คือ ภาวะสมองเล็ก ()Microcephaly ) เด็กใน
กลุม่ นี ้จะมีศีรษะเล็ก ส่งผลให้ เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง ภาวะสมองเล็กของ
เด็กบางคนอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มียีนด้ อยอยู่ แต่สว่ นใหญ่ภาวะนี ้เกิดจากโรค
อื่นที่เป็ นมาก่อน เช่น การได้ รับเชือ้ หัดเยอรมันตังแต่
้ กาเนิด มารดาได้ รับแอลกอฮอล์ขณะตังครรภ์
้
(Fetal Alcohol Syndrome หรื อ FAS) หรื อ การได้ รับรังสี เป็ นต้ น
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อีกภาวะหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง คือ ภาวะสมองบวมน ้าหรื อ
ภาวะศีรษะโต (Hydrocephalus) ภาวะนี ้เกิดจากระบบไหลเวียนของน ้าในสมอง (Cerebrospinal
Fluid) อุ ด ตัน ท าให้ ศี ร ษะขยายตัว อย่ า งมากแต่ส มองถู ก แรงดัน ของน า้ กดไว้ สมองจึ ง หยุ ด
การเจริ ญ เติ บ โตและถู ก ท าลายในที่ สุด เด็ ก กลุ่ม นี จ้ ะมี ศี รษะขนาดใหญ่ เกิ น ปกติ อ ย่า งมาก
ภาวะสมองบวมนา้ นี อ้ าจเกิ ด จากการถ่ายทอดทางพัน ธุ กรรมหรื อ จากความผิดปกติอื่ นๆ เช่ น
มารดาติ ด เชื อ้ หรื อ ได้ รับ สารพิ ษ ขณะตัง้ ครรภ์ แพทย์ มั ก รั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตัด เพื่ อ ระบายน า้
ที่ถูกสร้ างขึน้ ในสมองให้ ออกจากสมองและไหลเวียนในร่ างกายได้ อย่างเหมาะสม การผ่าตัดนี ้
จะช่วยลดแรงดันในสมองนัน่ เอง
3. ปั จ จั ย ของความผิ ด ปกติ แ ต่ ก าเนิ ด ประเภทอื่ น นอกจากความผิ ด ปกติ
ของสมองแล้ ว ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญายังเกิ ดจากสาเหตุอื่ นอี กมากมาย เช่น ในสมัยก่อ น
แพทย์ นิยมให้ ยาที่ช่วยให้ เกิ ดการผ่อ นคลายในระยะตังครรภ์
้
ชื่อ ว่า ธาลิโดมาย (Thalidomide)
แต่ยานี ้เป็ นสาเหตุให้ เกิดความผิดปกติทางร่างกายของเด็กในครรภ์อย่างร้ ายแรง
ภาวะก่อนคลอด ในระยะสาเหตุทงหลายล้
ั้
วนเกิ ดกับมารดาก่อนหรื อ ขณะ
ตังครรภ์
้
แล้ วส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูก จนเป็ นสาเหตุให้ เด็กมีภาวะบกพร่องทางในที่สดุ
สาเหตุตา่ งๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1. มารดาได้ รับ เชื อ้ หัด เยอรมัน (Congenital Rubella) โดยเฉพาะช่ว ง
ตัง้ ครรภ์ สามเดือนแรก นอกจากหัดเยอรมัน ท าให้ ทารกบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญาแล้ ว เด็กยังจะ
มีความบกพร่องด้ านอื่นๆ ด้ วย เช่น โรคหัวใจ ต้ อกระจก และหูหนวก เป็ นต้ น จึงกล่าวได้ วา่ เชื ้อหัด
เยอรมันทาให้ เด็กเกิดความพิการซ ้าซ้ อนได้
2. ทารกติดเชื อ้ ซิฟิลิสหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่นๆ ตังแต่
้ กาเนิด
(Congenital Syphilis) โรคเหล่า นี จ้ ะท าลายประสาทส่ว นกลาง ท าให้ ทารกมี ค วามผิ ด ปกติ
อย่างรุนแรง
3. กลุม่ เลือดของแม่และลูกเข้ ากันไม่ได้ (Blood Group Incompatibility)
อาร์ เอช (Rh Factor) เป็ นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง แบ่งได้ เป็ นสองประเภท คือ อาร์ เอชบวก
(Rh Positive หรื อ Rh+) ที่ มี โปรตี น บรรจุ อ ยู่ และ อาร์ เอชลบ (RhNegative หรื อ Rh-) ที่ ไม่ มี
โปรตีน ปั ญ หากลุ่มเลือดของแม่และลูกจะไม่เข้ ากัน คือ ภาวะเลือ ดของพ่อ มี อ าร์ เอชบวก ส่วน
เลือดของแม่มีอาร์ เอชลบ เมื่อลูกคนแรกมีเลือดที่เป็ นอาร์ เอชเหมือนพ่อ ลูกคนแรกจะไม่มีปัญหา
อะไร แต่หลังคลอดลูกคนแรกแล้ ว ร่ างกายของแม่จะสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันขึ ้นมาต่อต้ านเลือดที่เป็ น
อาร์ เอชบวกของพ่อเรี ยกว่า แอนตี ้บอดี ้ (Antibodies) ซึ่งจะอยู่ในร่ างกายของแม่โดยไม่ มีอ ะไร
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จนกระทั่งเมื่ อแม่ ตงั ้ ครรภ์ ค รัง้ ต่อไป หากลูกคนที่ส องมี อ าร์ เอชบวกเหมื อ นพ่อ สารแอนตี บ้ อดี ้
(Antibodies) ในเลือดของแม่จะไปทาลายระบบประสาทส่วนกลางของทารกในครรภ์ ทาให้ ทารก
เกิดภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา ลมชัก และสมองพิการ (Cerebral Palsy) ได้ ดังนัน้ หากแพทย์
สงสัยว่ามารดาตังครรภ์
้
ที่มีอาร์ เอชบวก แพทย์สามารถป้องกันความผิดปกติได้ ด้วยการฉีดวัคซีน
อาร์ เอช อิมมูโนโกลบูลนิ (Rh Immunoglobulin) ในระหว่างตังครรภ์
้
และฉีดวัคซีนนี ้อีกครัง้ ภายใน
72 ชัว่ โมง ไม่วา่ มารดาจะคลอดหรื อแท้ งก็ตาม
4. มารดาที่ได้ รับสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น มารดาที่ดื่มสุรา
เป็ นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในระยะสามเดือ นแรกของการตังครรภ์
้
เด็ก ที่เกิ ด จาก
มารดาดื่มสุราในระหว่างตังครรภ์
้
(Fetal Alcohol Syndrome หรื อ FAS) มักมีน ้าหนักตัวน้ อยเมื่อ
แรกคลอด ปากแหว่ง เพดานโหว่ มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและสมาธิสนั ้
ภาวะระหว่างคลอด ความผิดปกติหลายอย่างที่เกิดระหว่างคลอดอาจส่งผล
ให้ ท ารกมี ภ าวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาได้ ด้ ว ย เช่ น ภาวะทารกคลอดก่ อ นก าหนดท าให้ เด็ ก
มีน ้าหนักตัวน้ อยกว่าปกติ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ทารกที่มีน ้าหนักตัวน้ อยแรกคลอดนี ้จะมีชีวิตรอด
หรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น น ้าหนักตัวของทารก โดยปกติแล้ ว ทารกแรกคลอด
ควรมี น า้ หนัก ตัว ไม่ ต่ า กว่า 2,200 กรั ม ยิ่ งทารกมี น า้ หนัก ตัว น้ อ ยมากเท่า ไหร่ โอกาสที่ ท ารก
จะมี ความผิดปกติประเภทต่างๆ ย่อ มมี มากขึ ้นตามลาดับ ทังนี
้ ้ การที่ทารกแรกคลอดมี น ้าหนัก
ตัวน้ อยนี ้มีสาเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี ้
1) เพศ โดยทัว่ ไป ทารกเพศหญิงมักมีน ้าหนักตัวน้ อยกว่าทารกเพศชาย
2) เชื ้อชาติ
3) ฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว
4) จานวนพี่น้องในครอบครัว
5) การสูบบุหรี่ ของพ่อแม่หรื อสมาชิกในครอบครัว
6) การเลี ้ยงดูไม่ดี
7) ภาวะทุพโภชนาการของมารดา
8) การคลอดก่อนกาหนดของลูกคนก่อน
9) อายุของมารดา เป็ นต้ น
ภาวการณ์ ขาดออกซิ เจน (Hypoxia หรื อ Anoxia) ย่ อ มท าให้ เกิ ด ภาวะ
บกพร่ อ งทางสติปัญ ญาได้ เช่นกัน สมองของทารกอาจขาดออกซิเจนได้ จ ากหลายสาเหตุ เช่ น
สายรกพัน คอเด็ ก การใช้ เครื่ อ งมื อ ท าคลอดที่ แ พทย์ ใช้ ดึงทารกออกมาขณะมารดามี ปั ญ หา
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ในการคลอด ระยะเวลาทาคลอดที่สนหรื
ั ้ อนานเกินไป การที่สมองได้ รับการกระทบกระเทือน หรื อ
แม้ แต่ท่าที่ทารกคลอดออกมาผิดปกติ เช่น การเอาก้ นออก เป็ นต้ น ภาวการณ์ ขาดออกซิเจนนี ้
มีความสัมพันธ์ กบั ระดับสติปัญญาของเด็กอย่างมาก
ภาวะหลังคลอด เหตุการณ์ หรื อ ภาวะต่างๆ ที่เกิ ดในระยะหลังคลอดนี ้อาจ
ทาให้ เด็กเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ ด้วย ปั ญหาที่พบบ่อย มีดงั นี ้
1. ภาวะที่สมองของเด็กได้ รับการกระทบกระเทือนในลักษณะต่างๆ เช่น
การตกจากที่สงู การได้ รับอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ เป็ นต้ น
2. ภาวะที่เด็กถูกกระทาทารุณ โดยปกติแล้ ว ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับเด็ก
โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่ องนัน้ มักมาจากบุ คคลใกล้ ชิดที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ เป็ นต้ น
นอกจากการทาร้ ายร่ างกายโดยการทุบตีแล้ ว การเขย่าตัวเด็ก อย่างแรงก็ อาจทาให้ เกิดอันตราย
ต่อเด็กถึงชีวิตได้ อาการที่เห็นได้ จากการถูกเขย่าอย่างแรง ได้ แก่ อาเจี ยน ชัก มี เลือดออกในตา
หยุดหายใจชัว่ ขณะ นอนหลับยาก หรื อง่วงซึม
3. สารตะกั่ว และสารอื่ น ๆ ท าลายระบบประสาทส่ว นกลางของเด็ ก
ทาให้ เกิดสมองอักเสบ ชัก สมองพิการ และบกพร่องทางสติปัญญา
4. ภาวะทุพโภชนาการ ไม่ว่าเกิ ดกับมารดาหรื อ ทารกล้ วนส่งผลให้ เด็ก
มีพฒ
ั นาการล่าช้ าได้ การที่มารดาขาดสารอาหารในระยะ 6 เดือนแรกของการตังครรภ์
้
นนส่
ั ้ งผลต่อ
พัฒ นาการของเซลล์ส มองของทารกอย่างมาก สิ่งที่ ดีที่ สุด คือ การให้ ม ารดาได้ รับสารอาหาร
ที่เพียงพอก่อนการตังครรภ์
้
5. ภาวการณ์ชกั ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น การมีไข้ สงู แล้ วเกิดอาการ
ชัก เมื่ออาการชักเกิดขึ ้น สมองของเด็กมีการขาดออกซิเ จนทันที ยิ่งเด็กมีอาการชักบ่อยมากเท่าใด
โอกาสที่เด็กคนนันจะมี
้ พฒ
ั นาการล่าช้ าย่อมมากขึ ้นเท่านัน้
1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพร่ องทางสติปัญญา
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ บ่ ง ระดับ ภาวะของความบกพร่ อ งทาง
สติปัญ ญา ในระบบการศึกษาความต้ อ งการพิเศษ ความสามารถที่ แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
โดยได้ แบ่งระดับภาวะของความบกพร่องทางสติปัญญาออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเรี ยนได้ (The Educable Mentally
Retarded Child - EMR) ระดับสติปัญญา 50 – 70 หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับน้ อย มี พัฒนาการด้ านการฟั ง การพูด และการเขียนล่าช้ า มี ความสามารถในการทางาน
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เชิงปฏิบตั ิมากกว่า ด้ านวิชาการสามารถจะเรี ยนร่วมชันปกติ
้
ถ้ ามีรูปแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม
โดยเฉพาะเด็กในกลุม่ อาการดาวน์
2. เด็ กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญาระดับฝึ กได้ (The Trainable Mentally
Retarded Child - TMR) ระดับสติปัญญา 35 – 49 หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับ ปานกลางถึ งระดับ รุ น แรง มี ค วามก้ าวหน้ า ในการเรี ย นรู้ จ ากัด อยู่เฉพาะทัก ษะพื น้ ฐาน
ที่จาเป็ นในการฟั ง พูด เขียน และนับจานวนเท่านันจ
้ าเป็ นที่ต้องเรี ยนในชันเรี
้ ยนพิเศษในโรงเรี ยน
ปกติหรื อโรงเรี ยนศึกษาพิเศษ
3. เด็ ก ที่ มี ค วามบ กพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ าระดั บ รุ น แรง และรุ น แรงมาก
(The Severely and Profoundly Retarded Child - SPR) ระดั บ สติ ปั ญ ญ าต่ า กว่ า 35 ลงมา
หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรงมาก สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้
น้ อ ยมากหรื อ ไม่ ได้ เลย ต้ อ งอยู่ใ นความดู แ ลของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ต้ อ งมี ค นคอยดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ในสถาบั น เฉพาะเท่ า นั น้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552)
นอกจากการแบ่งระดับสติปัญญาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดังที่กล่าว
มาแล้ ว นัน้ การแบ่ ง ระดั บ สติ ปั ญ ญายัง สามารถแบ่ ง ตามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ
การช่วยเหลือได้ อีกในทางการศึกษาได้ แบ่งระดับเพื่อจัดการศึกษาให้ กบั เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไว้ 3 ระดับ คือ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542a)
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับเรี ยนหนังสือได้ มีระดับสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 50-70 มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่มากนัก มี พฒ
ั นาการล่าช้ า ซึ่งเป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยนรู้ และมีลกั ษณะทัว่ ไปที่สงั เกตได้ คือ
1.1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ มักจะขาดความมั่นใจในตนเอง ต้ องการพึ่งพา
อาศัยผู้อื่นในการแก้ ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
1.2. ลักษณะการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 มีความสนใจเรี ยนในระยะสัน้
1.2.2 เสียสมาธิงา่ ย มักจะหันเหความสนใจไปจากบทเรี ยนเสมอ
1.2.3 มี ปัญหาในการหาความสัมพันธ์ (ความเหมื อน) และการจาแนก
ความแตกต่าง เช่น ไม่สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างกันของรูปทรงเรขาคณิตได้
1.2.4 มีปัญหาในด้ านความจา ลืมง่าย
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1.2.5 มีปัญหาในการถ่ายโยงความรู้ได้ เช่น ไม่สามารถนาความรู้ที่เรี ยน
มาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
1.2.6 มีปัญหาในการเรี ยนสิง่ ที่เป็ นนามธรรม
1.3 ภาษาและการพูด เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาจะมี ปั ญ หา
ในการพู ด และภาษา เช่ น พู ด ไม่ ชัด รู้ ค าศัพ ท์ จ านวนจ ากัด เขี ย นประโยคไม่ ถูก ต้ อ ง เป็ นต้ น
เนื่องจากมีข้อจากัดทางภาษาร่างกายและสุขภาพ
1.4 ร่ างกายและสุขภาพเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีพัฒนาการ
ทางร่ างกาย ช้ ากว่าเด็กปกติทาให้ สว่ นสูงและน ้าหนักโดยเฉลี่ยต่ากว่าเด็กปกติ และมักมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ
1.5 ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ า แทบทุก วิ ช า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในด้ า น
การอ่านเพื่อความเข้ าใจการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทงในด้
ั ้ านการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย์ปัญหา
2. เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดั บ ฝึ ก ได้ มี ร ะดั บ สติ ปั ญ ญ า
อยู่ ร ะหว่ า ง 35 -49 โดยประมาณ เป็ นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ขัน้ ปานกลาง
มี ลกั ษณะส่วนมากคล้ ายคลึงกับเด็ กปั ญ ญาอ่อ นที่ เรี ยนหนังสือ ได้ แตกต่างกัน ที่ค วามรุ น แรง
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึ กได้ มีปัญหาและระดับความรุนแรงมากกว่าเด็กที่มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับเรี ยนหนังสือ ได้ เนื่ องจาก มี ระดับสติ ปั ญ ญาต่ ากว่าและ
มีลกั ษณะที่สงั เกตได้ คือ
2.1 การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับฝึ กได้ มักจะ
มี ปั ญ หาในการท างานของกล้ ามเนื อ้ ทัง้ กล้ ามเนื อ้ ใหญ่ และกล้ ามเนื อ้ เล็ก ตลอดจนมี ปั ญ หา
ในการทางานประสานกันระหว่างมือกับสายตา
2.2 การช่วยตนเอง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึ กได้ มักจะ
มี ปั ญ หาในการช่ ว ยตนเองหากไม่ ได้ รับ การฝึ ก ที่ เพี ย งพอ การเรี ย นจึ งมุ่ง เน้ น การช่ วยตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทานอาหาร การขับถ่ายและการแต่งตัว
2.3 ภาษาและการพู ด เด็ กที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ฝึ ก ได้
มีปัญหาในการพูด เด็กหลายคนพูดไม่ชัด มี ความรู้ ทางภาษาจากัด หากได้ รับการฝึ กที่เพียงพอ
สามารถสือ่ สารกับผู้อื่นได้
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2.4 การเรี ยน เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับฝึ กได้ มักประสบ
ความล้ มเหลวทางการเรี ยน มีความสามารถในการเรี ยนค่อ นข้ างจากัด ครู ต้องทบทวนบทเรี ยน
อยูเ่ สมอ
3. เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ สติ ปั ญ ญาต่ า มาก มี ร ะดั บ
สติปัญ ญาต่ากว่า 35 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับสติปัญญา 20- 34 เป็ นกลุม่ ที่มี
ระดับ สติ ปั ญ ญาต่ ามากและกลุ่ม ที่มี ระดับ สติ ปั ญ ญาต่ ากว่า 20 เป็ น กลุ่ม ที่ มี ปั ญ ญาต่ าที่ สุด
ลักษณะทัว่ ไปที่สงั เกตได้ คือ
3.1 การเคลื่อ นไหว เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับสติปัญญา
ต่ามากมีปัญหาในการเคลือ่ นไหว ส่วนมากจะเดินไม่ได้
3.2 ความพิ ก ารซ า้ ซ้ อน เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ า ระดั บ
สติปัญญาต่ามาก บางคนมีความพิการซ ้าซ้ อน เช่นพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ปกติ มีความ
บกพร่อง ในด้ านประสาท การรับรู้ พูดไม่ได้ และสมองเป็ นอัมพาต เป็ นต้ น
4. พฤติกรรมเบี่ยงเบน เด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา ระดับสติปัญ ญา
ต่ามาก มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ ชัด ที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น ก้ าวร้ าวซึ่งแสดงออก โดยการ
ทาลายข้ าวของและทาร้ ายร่างกายผู้อื่นหรื อตนเองและแสดงพฤติกรรมที่ไร้ ความหมาย เช่น โยกตัว
ไปมาตลอดเวลาหรื อ โบกมือไปมา เป็ นต้ น
จากการแบ่งระดับสติปัญ ญาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญาตามสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการการช่วยเหลือทางการศึกษาสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือเด็กที่มีความ
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ เรี ย นได้ มี ร ะดับ สติ ปั ญ ญาอยู่ระหว่า ง 50 – 70 เด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางสติปั ญ ญา ระดับ ฝึ กได้ มี ระดับสติ ปัญ ญาอยู่ระหว่าง 35 – 49 และเด็กที่ มีค วาม
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับสติปัญญาต่ามาก ซึง่ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาควรจัดให้ เหมาะสมกับความสามารถและข้ อจากัดของเด็กแต่ละระดับด้ วย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาสูงสุด
นอกจากนี ้ (กุ ล ยา ก่ อ สุ ว รรณ , 2553b) อ้ างถึ ง (American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities : AAIDD) ได้ จั ด ระดั บ ความรุ น แรงของภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับสติปัญญา ดังนี ้
1. ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้ อย (Mild Intellectual Disabilities)
หมายถึง สติปัญญาระดับ 50-70
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2. ภาวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ าระดั บ ปานกลาง (Moderate Intellectual
Disabilities) หมายถึง สติปัญญาระดับ 35-49
3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities)
หมายถึง สติปัญญาระดับ 20-34
4. ภาวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญ าระดั บ รุ น แรงมาก (Profound Intellectual
Disabilities) หมายถึง สติปัญญาต่ากว่า 20
1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อรนุช ลิมตศิริ, 2559) ได้ กล่าวไว้
ดังนี ้
1. พัฒนาการทางสติปัญญา
1.1 ลัก ษณ ะที่ เ ด่ น ชั ด ของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ าหรื อ
สติปัญญาระดับปานกลาง คือ ข้ อจากัดทางสติปัญญาจะเห็นได้ จากการที่เด็กเหล่านี ้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านการอ่าน
1.2 เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามีปัญหาทางด้ านการแยกประเภท
(Classification) เช่ น ไม่ ส ามารถบอกได้ ว่า โต๊ ะ เก้ าอี ้ จั ด เป็ นเฟอร์ นิ เจอร์ มะม่ ว ง มะละกอ
จัดเป็ นผลไม้ หรื อไม่สามารถบอกลักษณะที่เหมือนกันของรถไฟและรถยนต์
1.3 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญามี ปั ญ หาทางด้ า นความจ าและ
มีความสามารถ ในการเก็บข้ อมูลระยะสันที
้ ่จากัด จึงจาสิง่ ที่เรี ยนไปแล้ วไม่ได้
1.4 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญามี ปั ญ หาในการถ่ ายโยงความรู้
จึงไม่สามารถนาสิง่ ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
1.5 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญามี ปั ญ หาในการเรี ย นสิ่ ง ที่ เป็ น
นามธรรม การสอนจึงควรเน้ นสิง่ ที่เป็ นรูปธรรม
2. พัฒ นาการในการใช้ ภาษาและคาพูด เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญา
มีข้อจากัดทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ชดั รู้คาศัพท์จานวนจากัดและเขียนประโยคไม่ถกู ต้ อง
เป็ นต้ น การที่ เด็ ก เหล่า นี ม้ ี ปั ญ หาในการพู ด และภาษาอาจส่ง ผลต่ อ พั ฒ นาการทางสัง คม
การปรับตัวและสติปัญ ญา เนื่องจากเนื ้อหาวิชาต่างๆ ต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจทางภาษา
เป็ นส่วนประกอบสาคัญ
3. พั ฒ นาการทางร่ า งกายและการเคลื่ อ นไหว เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาอาจมี สว่ นสูงและน ้าหนักโดยเฉลี่ยต่ากว่าเด็กปกติ ทังนี
้ ้อาจเนื่อ งมาจากเด็กเหล่านี ้มี
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พัฒนาการทางร่างกายช้ ากว่าเด็กปกติ ความสามารถ ในการเคลือ่ นไหวของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจะด้ อยกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง จะประสบกับ ปั ญ หาในการท างานของกล้ ามเนื อ้ ย่อ ย (การใช้ มื อ นิ ว้ มื อ และข้ อ มื อ )
การประสานงานของกล้ ามเนื ้อมือและตา ตลอดจนการทางานของกล้ ามเนื ้อใหญ่ (นัง่ ยืน เดิน วิ่ง
และทรงตัว) เป็ นต้ น เด็กเหล่านี ้มีทา่ ทางที่งมุ่ ง่าม อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมคนพิการนานาชาติ
(FESPIC GAMES) เพื่อให้ เด็กเหล่านี ้มี สว่ นร่ วมในการเล่นกี ฬาจะช่วยให้ เด็กที่มีความบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา มีพฒ
ั นาการทางร่างกายและการเคลือ่ นไหวที่ดีขึ ้น
4. ลักษณะทางบุคลิกภาพและการเข้ าสังคม
4.1 เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามีความสนใจสันและเสี
้
ยสมาธิงา่ ย
4.2 เด็ กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญามี ภาษาที่จากัดและส่งผลให้ เด็ ก
เหล่านี ้มีปัญหาในการปรับตัวและเข้ าสังคมกับผู้อื่น
4.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่มีความอดทน เมื่อรู้สกึ ผิดหวัง
จะแสดงอารมณ์ที่ไม่พอใจออกมาทันที
4.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามักมีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ ตนเอง คิดว่า
ตนไม่มีความสามารถทัศนคติเช่นนี ้ทาให้ เด็กประสบความล้ มเหลวในการเรี ยนและการทางาน
1.5 หลั ก สู ต รการสอนส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ระดั บ
ปานกลาง
หลักสูตรสาหรับ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (ผดุง อารยะวิญญู , 2542a)
ได้ กล่าวถึงแนวคิ ดในการจัดทาหลักสูตรการสอนสาหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา
ควรจะเน้ นเนื ้อหาดังนี ้
1. ทัก ษะในการช่ วยเหลือ ตนเอง เป็ นทักษะแรกที่ เด็ก ควรได้ รับ การฝึ ก ได้ แ ก่
ทักษะการรับประทานอาหาร ทักษะการแต่งตัว ทักษะการใช้ ห้องน ้า ทักษะการรักษาความสะอาด
เป็ นต้ น
2. ทักษะในการสื่อสาร เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญา ระดับปานกลาง
มีจานวนมากที่ฟังคาพูดเข้ าใจ และพูดได้ แต่บางคนพูดไม่ได้ แม้ จะได้ รับการสอนพูดเป็ นเวลานาน
สาหรั บเด็กที่พูดไม่ได้ จ าเป็ นที่จะต้ อ งใช้ การสื่อ สาร ต้ อ งใช้ ระบบอื่ นที่ไม่ใช่คาพูด เช่น รู ป ภาพ
สิง่ ของ หุน่ จาลอง เป็ นต้ น
3. ทัก ษะในการอ่ าน การเขี ย นและเลขคณิ ต ที่ จ าเป็ นในการด ารงชี พ ทัก ษะ
ประเภทนี ้ เรี ยกว่า Functional Academics เช่น การอ่านราคาสินค้ า การอ่านป้ายประกาศต่างๆ
การอ่านป้ายบอกสายรถประจาทาง การซื ้ออาหารและซื ้อของใช้ ที่จาเป็ น เป็ นต้ น
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4. ทักษะด้ านนันทนาการ ให้ การพักผ่อ นหย่อ นใจเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรั บทุกคน
ไม่เว้ นแม้ แต่เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาซึ่งเด็กกลุ่มนี ้ ควรได้ รับการฝึ กให้ ร้ ู จักใช้ เวลา
พักผ่อนด้ วยนันทนาการที่งา่ ยๆ และให้ มีความเหมาะสมกับความสามารถของเขา
5. ทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น หมายถึ ง ทั ก ษะทุ ก อย่ า งที่ จ าเป็ น
ในการดารงชีวิตประจาวัน เช่น การเก็บ ที่นอน การเย็บเสื ้อผ้ า การเตรี ยมอาหารง่ายๆ เช่น การต้ ม
ไข่ การหุงข้ าว เป็ นต้ น การขึ ้นรถประจาทาง การขึ ้นแท็กซี่ การข้ ามถนนและการเดินบนทางเท้ า
6. ทักษะพืน้ ฐานด้ านการงานและอาชี พ เด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา
ต่า มากส่วนมาก ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ อิ สระได้ แต่หากมี ก ารเตรี ย มพร้ อมในด้ านอาชี พ
เป็ นอย่างดีแล้ ว เด็กเหล่านีจ้ ะสามารถทางานได้ จึงควรได้ รับการฝึ กทักษะทางอาชี พเบื อ้ งต้ น
เพื่อให้ มีความพร้ อมในการประกอบอาชีพต่อไป
หลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ า
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญ ดังนี ้
1. เป็ นหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสาหรับผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน มีโอกาสได้ รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้ างยืดหยุ่น ทางด้ านทักษะการเรี ยนรู้ เวลาและ
การจัดการเรี ยนรู้
4. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์
5. เป็ น หลักสูต รการศึก ษาที่ ส นองการกระจายอ านาจให้ สงั คมมี ส่วนร่ ว มในการ
จัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับสภาพและความต้ องการของท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ หลัก สูต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ผู้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา พุ ท ธศัก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) พุ ท ธศัก ราช 2560 ตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีทักษะในการช่วยเหลือ ตนเอง
ทักษะการทางานและสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองอยู่กับครอบครัวและสังคมได้ อย่างมี
ความสุข จึงกาหนดเป็ นจุดหมาย เพื่อให้ เกิดกับผู้เรี ยนเมื่อจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยเป็ น 6 กลุม่
ทักษะ ประกอบด้ วย กลุม่ ทักษะเคลื่อนไหว กลุม่ ทักษะภาษาและการสือ่ สาร กลุม่ ทักษะช่วยเหลือ
ตนเองและสุขอนามัย กลุ่มทักษะสังคมและการดารงชี วิต กลุ่มทักษะวิช าการ และกลุ่มทักษะ
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อาชี พ ซึ่ง ในการนี ไ้ ด้ น าหลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ผู้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง) พุทธศักราช 2560จานวน 2 ทักษะมาใช้ ในงานวิจัย
ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. ทั ก ษะสัง คมและการด ารงชี วิ ต สัง คมโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ตลอดเวลา กลุ่ม ทักษะสังคมและการด ารงชี วิ ต ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจว่ามนุษ ย์
ด ารงชี วิ ต อย่ า งไร ในฐานะปั จเจกบุ ค คลและการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม การปรั บ ตั ว ตาม
สภาพแวดล้ อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงการ
พัฒนาเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้ เกิดความเข้ าใจในตนเองและ
ผู้อื่น มีความอดทนอดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง และมีคณ
ุ ธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ตามมาตรฐาน ที่ ทส 1.1 เพื่อให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจและ เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว สังคมและมีทกั ษะในการดารงชีวิตได้ กาหนดให้
ผู้เรี ย น 1) เห็ น ความส าคัญ ของบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง บุ ค คลในครอบครั ว และโรงเรี ย น
2) มี ทัก ษะการดารงชี วิตในบ้ าน เช่น การประกอบอาหาร การทางานบ้ านเพื่ อ ครอบครัว 3) มี
มารยาทและทักษะทางสังคม เช่น การรับประทานอาหารและการเดินทาง 4) ชื่นชมและปฏิบตั ิตน
ตามบุคคลที่เป็ นแบบอย่างและ 5) ใช้ สาธารณะสมบัติอย่างเหมาะสม
2. ทักษะอาชีพเป็ นทักษะที่ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ มีทกั ษะพื ้นฐาน
ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตและรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการทางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และเป็ นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการทางานและมีเจตคติที่ดี ต่อการทางานสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ างพอเพี ย งและมี ค วามสุข ทัก ษะอาชี พ มุ่ งพัฒ นาผู้ เรี ย นแบบองค์ รวมเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะในการทางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้ อย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพโดยมี ส าระส าคัญ ดังนี ้ 1) การท างานและการประกอบอาชี พ รู้ จัก อาชี พ และ
ความส าคัญ ในการประกอบอาชี พ มี ค วามรู้ และทัก ษะพื น้ ฐานใน การประกอบอาชี พ ต่า งๆ
เพื่อให้ ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 2) การใช้ เครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีการทางานอาชี พและความปลอดภัยในการทางานเป็ นทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษ ย์ อ ย่ า งสร้ างสรรค์ โดยน าความรู้ มาใช้ กั บ กระบวน การเทคโนโลยี
สร้ างสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ วิ ธี ก ารหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด ารงชี วิ ต 3) มี ล ัก ษณะนิ ส ัย ที่ ดี
ในการทางานและการประกอบอาชีพเป็ นทักษะเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็ นต่ออาชีพเห็นความสาคัญ
ของคุณธรรม จริ ยธรรมและเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริ ต
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และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐาน ทอ 1.1 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจการทางานและ
การใช้ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ในการท างานอาชี พ และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ ได้
กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณลักษณะ ดังนี ้ 1) รู้จักงาน ระบุขนตอน
ั้
การทางานและทางานตามขันตอน
้
ได้ 2) รู้ จัก เครื่ อ งมื อ วัส ดุอุ ป กรณ์ แ ละใช้ เครื่ อ งมื อ ประเภทต่า งๆ ได้ 3) เก็ บ และบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทางานอย่างเหมาะสมและเป็ นระเบียบและ 4) ร่วมกัน
คิด หาวิธี การสร้ างสรรค์ งานและนาเสนองานได้ และมี เนื ้อหาการเรี ยนรู้ ในแต่ละกลุ่ม งานดังนี ้
1) กลุ่ม งานเกษตรเช่ น การปลูกพื ช การเลี ้ยงสัต ว์ 2) กลุ่ม งาน คหกรรม เช่ น การท าขนมอบ
การทาอาหารจานเดียว 3) กลุ่มงานอุตสาหกรรมเช่น การทอผ้ าซาโอริ การจักสาน 4) กลุม่ งาน
คิดสร้ างสรรค์ เช่น การประดิษ ฐ์ ชิน้ งาน และ 5) กลุม่ งานพาณิ ช ย์และบริ การ เช่น การให้ บริ การ
ร้ านค้ า เป็ นต้ น (สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, 2560)
1.6 เทคนิควิธีการส่ งเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จาเป็ นต้ องมี หลากหลายวิธี
เพื่อช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ กบั เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึง่ มีเทคนิคต่างๆ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ งาน (Task Analysis) เป็ นการจาแนกเนื ้อหาที่สอนเป็ นขันตอน
้
ย่ อ ยๆ หลายขั น้ ตอนและจั ด เรี ย งล าดั บ จากง่ า ยไปหายากและมี ก ารก าหนดจุ ด ประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแต่ละขันตอนอย่
้
างครบถ้ วน
2. การกระตุ้ น ให้ เด็ ก ท าตาม (Prompting) หมายถึ ง การกระตุ้ น เด็ ก ปฐมวัย
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในขณะทากิจกรรม เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้นเมื่อการเรี ยนรู้เกิดขึ ้น
อาจลดการกระตุ้นลง เมื่ อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของเด็กคงที่แล้ ว จึงหยุดการกระตุ้น การกระตุ้น
อาจทาได้ หลายทาง เช่น การกระตุ้นทางกาย ทางวาจา การเน้ น และการเลียนแบบ
2.1 การกระตุ้นทางกาย (Physical Prompts) เป็ นการช่วยเหลือ เด็กในการ
เคลื่อนไหว เช่น เด็กเอือ้ มมือหยิบของไม่ถึง ครู ช่วยอุ้มเด็กขึ ้น ครู จับมือ เด็กลากเส้ นในครัง้ แรกๆ
เป็ นต้ น
2.2 การกระตุ้ น ทางวาจา (Verbal prompts) เป็ น การกระตุ้น เด็ ก โดยการ
ใช้ เสียง เช่น ในการเรี ยนเรื่ องสี ครู สอนสีไปแล้ ว 3 สี คือ สีน ้าเงิน แดง เหลือ ง เด็กตอบสีเหลือ ง
ไม่ค่อยได้ ครู จะถามว่า “นี่สีอะไร” เมื่อเด็กไม่ตอบ ครู บอกว่า “สีเหลือง” ด้ วยเสียงดังช้ าๆ ครู ถาม
เช่นนีห้ ลายๆ ครั ง้ และตอบหลายๆ ครัง้ ในการตอบครั ง้ ต่อ ๆ มาลดความดังของเสียงทีละน้ อ ย
จนไม่มีเสียงในที่สดุ
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2.3 การเน้ น (Highlighting) เป็ นการเน้ นด้ วยเสียงหรื อด้ วยเส้ นก็ได้ การแทน
ด้ ว ยเสีย ง ได้ แก่ การเปล่งเสีย งค าตอบดังๆ เป็ นต้ น การเน้ น ด้ ว ยเสีย ง เช่ น ขีด เส้ น สีขาวรอบ
เครื่ องมือที่เป็ นอันตราย แล้ วอธิบายให้ เด็กเข้ าใจจนกระทัง่ เด็กเข้ าใจดีแล้ วจึงลบเส้ นออก เป็ นต้ น
2.4 การเลี ย นแบบ (Modeling) เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ า
ชอบเลียนแบบครูและผู้ที่ตนชอบ ครูจึงควรเป็ นตัวอย่างที่ดีในทุกด้ าน
2.5 ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม (Classroom environment) ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่มีความหมาย เพื่อให้ ครู กับเด็กสื่อสารกันได้ ดี เช่น จัดโต๊ ะเป็ นรู ปวงกลม
จัดห้ องให้ มีขนาดเล็ก จัดอุปกรณ์ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น (ผดุง อารยะวิญญู, 2542a)
1.7 หลักการและวิธีการสอนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
หลักการฝึ กเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา จาเป็ นต้ อ งมี วิธีฝึกที่แตกต่างไป
จากการสอนปกติ เพื่อสนองความต้ องการพิเศษของเด็กเหล่านี ้ ซึง่ มีหลักการฝึ กดังนี ้
1. ครู ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความพร้ อมในการเรี ย นของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาเพราะเด็กมีความพร้ อมช้ ากว่าปกติก่อนทาการฝึ ก สิ่งใดครู จะต้ องเตรี ยมความพร้ อ ม
ก่อนนานๆ เมื่อเด็กมีความพร้ อมแล้ วครูจึงทาการฝึ กในวิชานันๆ
้
2. ฝึ ก ตามความสามารถ และความต้ อ งการของเด็ ก แต่ล ะคนโดยจัด สภาพ
การเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กนัน้
3. ฝึ กตามระดับสติปัญญา เพราะเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีระดับ
สติปัญญาต่ากว่าเด็กทัว่ ไปที่มีอายุเท่ากัน
4. ยอมรับความสามารถ และพยายามส่งเสริ มความสามารถของเด็กอย่าตามใจ
หรื อคอยช่วยเหลือมากเกินไป หรื อลงโทษทังทางกายและวาจามากเกิ
้
นไป
5. พยายามฝึ ก ให้ เด็ ก ช่ ว ยตัว เองให้ ม ากที่ สุด จะเป็ นการช่ ว ยให้ เด็ ก พั ฒ นา
ความเชื่ อมั่น ในตนเองเพิ่ ม มากขึน้ ท าให้ เด็ก รู้ สึก ภูมิ ใจในคุณ ค่า ของตนเองและแบ่งเบาภาระ
จากผู้เลี ้ยงดู
6. ฝึ กตามหลักการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็ นขันตอน
้
ย่อ ยๆ หลายๆ ขันเรี
้ ยงลาดับจากง่ายไปหายาก เพื่อ ไม่ให้ เด็กสับสนให้ เด็กประสบความสาเร็ จ
ในงานซึง่ เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองแก่เด็ก
7. ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ
7.1 Repetition คือ การฝึ กซ ้าและใช้ เวลาฝึ กมากกว่าเด็กปกติใช้ วิธีหลายๆ
วิธีในเนื ้อเดิม

26
7.2 Relaxation คือ การฝึ กแบบไม่ตึงเครี ยด ไม่ฝึกเนื ้อหาวิชาเดียวนานเกิ น
15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็ นการเล่น ร้ องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรื อ ให้ เด็กได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง
7.3 Routine คือ การฝึ กให้ เป็ นกิ จ วัตรประจาวัน เป็ นกิ จ กรรมที่จ ะต้ อ งท า
เป็ นประจา สม่าเสมอในแต่ละวัน
8. ฝึ ก โดยการแบ่ ง หมู่ ต ามตารางฝึ ก สามารถท าได้ ดี ใ นกรณี ที่ เด็ ก มี ร ะดั บ
สติปัญญาใกล้ เคียงกัน
9. เมื่ อ เด็ ก ฝึ ก ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ต้ องพยายามแทรกการฝึ ก ทั ก ษะหลายๆ
ด้ านบูรณาการเข้ าด้ วยกัน
10. ต้ องช่วยให้ เด็กพัฒนาความเชื่อ มั่นในตนเอง เด็กทุกคนจะเรี ยนได้ ดีถ้าเขา
มีความรู้สกึ ประสบความสาเร็ จ
11. ฝึ กทีละขันจากสิ
้
ง่ ที่ใกล้ ตวั ไปหาสิง่ ที่ไกลตัว หรื อจากง่ายไปหายาก เพื่อไมให้
สับสนงานบางอย่างที่เด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นว่าง่าย แต่เด็กเหล่านี ้อาจสับสนไม่เข้ าใจ
12. ฝึ กโดยลงมือปฏิบตั ิจริ ง
13. ฝึ กสิ่งที่มีความหมายสาหรับเด็ก และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ เป็ นนามธรรม ซึ่ ง เด็ ก เข้ า ใจได้ ง่า ย ครู ต้ อ งพยายามอธิ บ ายโดยใช้ ค าง่า ยๆ
และยกตัวอย่างประกอบ
14. ต้ องพยายาม จั ด การฝึ กให้ เด็ ก ที่ มี ความ บ กพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ า
มีประสบการณ์ๆ เพื่อฝึ กให้ เด็กคิด
15. ฝึ ก โดยใช้ ของจริ ง หรื อ อุ ป กรณ์ ประกอบทุ ก ครั ง้ ต้ องให้ เวลาเด็ ก มาก
พอสมควรในการเปลีย่ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ไปสูอ่ ีกอย่างหนึง่
16. การฝึ ก เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาต้ อ งอาศั ย แรงจู ง ใจและ
การเสริ มแรง
17. มี ก ารประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของเด็ ก ในทุก ด้ าน อย่า งสม่ าเสมอเพื่ อ
นาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับเปลีย่ นวิธีการฝึ กใหม่ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
18. ครู ต้ องเชื่ อ ว่าเด็ ก ที่มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา มี ความสามารถและ
ศัก ยภาพในตนเอง สามารถพัฒ นาตนให้ เป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถด ารงชี วิต ในในสังคมได้ อ ย่า ง
มีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพได้ ทกุ คน
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19. การฝึ กเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา นอกจากการฝึ กด้ านวิช าการ
แล้ ว ต้ อ งค านึงถึ งการส่งเสริ ม พฤติ ก รรมการปรั บ ตัว ปรั บ พฤติ ก รรมที่ ไม่ พึงประสงค์ ส่งเสริ ม
พัฒนาการด้ านอารมณ์ ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ ไปพร้ อมๆ กัน เนื่องจากสิง่ เหล่านี ้เป็ นปั จจัย
ที่ทาให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
20. การฝึ ก เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ต้ องพยายามให้ เด็ ก ลด
การพึ่งพาบุคคลอื่นลง (Step to Independence) ฝึ กทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตและแสวงหา
การจ้ างงานในอนาคต (พัชรี วลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ , 2542)
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอนตรง
2.1 ความหมายของการสอนตรง
รู ป แบบการสอนตรงเป็ นการจัด การเรี ย นการสอนแบบหนึ่งที่ ได้ รับ การยอมรั บ ว่า
มีประสิทธิภาพมากเพราะรู ปแบบการสอนตรงเป็ นการสอนที่มีลาดับขันตอนที
้
่ชัดเจนและต่อเนื่อง
โดยรู ป แบบการสอนนี เ้ ป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนและลงมื อ ปฏิ บัติ ซึ่งเหมาะกั บ
การจัดการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ดังนี ้
ผดุง อารยะวิญญู (ผดุง อารยะวิญญู, 2544) กล่าวว่า การสอนตรง เป็ นกระบวน
การสอนแบบหนึ่งที่มีกระบวนการสอนที่ครู จะต้ องปฏิบตั ิตามแต่ละขัน้ เมื่อเด็กมีทกั ษะแต่ละขัน้
แล้ ว จึ งจะให้ เด็ ก เรี ย นรู้ ในขัน้ ที่ สูง ขึน้ มี ก ารก าหนดจุ ด ประสงค์ ใ นการสอนที่ ชัด เจน เน้ น การ
นาวิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานมาใช้ มีการบันทึกความก้ าวหน้ าของเด็กอย่างมีระบบและวิธีการ
ปรับพฤติกรรมเด็กมาร่วมใช้ ด้วย
สถาบันการสอนตรงแห่งชาติ (Instruction., 2005) กล่าวว่า การสอนตรง เป็ น วิธี
การสอนที่เน้ นการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยเรี ยงลาดับขันตอน
้
ตามความยากง่ายอย่างเป็ นระบบ และมีครูคอยให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด ซึ่งครู จะให้ คาแนะนา
แก้ ไขเมื่อนักเรี ยน ทาไม่ถกู และให้ แรงเสริ มทันที เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ อง
วี รเดช เชื อ้ นาม (วี ร ะเดช เชื อ้ นาม, 2547) กล่า วว่า การสอนตรง เป็ นรู ป แบบ
การสอนที่ มี เป้า หมายเพื่ อ ฝึ ก ทัก ษะหรื อ ให้ ค วามรู้ เบื อ้ งต้ น แก่ ผ้ ูเรี ย นเพื่ อ ให้ มี พ ฤติ ก รรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดการเรี ยนการสอน เน้ นการฝึ กและเสริ มแรงในขณะเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิงาน
ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถทางานได้ อย่างมีลาดับขันตอนการฝึ
้
กจะแบ่งออกเป็ นทักษะย่อยเรี ยงตามลาดับ
ความซับซ้ อนของทักษะ
สถาบัน วิจัยนโยบายวิ สคอนซิน (Institute, 2001) ได้ เขีย นไว้ ในรายงานการวิจัย
ของสถาบั น เกี่ ย วกั บ การน าวิ ธี การสอนตรง ในการสอนอ่ า นเบื อ้ งต้ น โดยได้ ใ ห้ ค านิ ย าม
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การสอนตรงไว้ ว่า เป็ น การสอนทัก ษะในการปรั บ ตัวและการฝึ ก ปฏิ บัติ ซึ่งให้ ค วามส าคัญ กับ
การสอนกลุ่ม ย่อ ย โดยครู ค อยดูแลอย่า งใกล้ ชิ ดและระมัด ระวัง มี ก ารออกค าสั่งที่ชัดเจนและ
ได้ นาการวิเคราะห์งานมาร่วมด้ วย
จากความหมายการสอนตรงที่กล่าวมา ผู้วิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า การสอนตรง คือ
กระบวนการสอนที่ มี ขัน้ ตอน ก าหนดจุ ด ประสงค์ ในการสอนอย่า งชัด เจน เน้ น การฝึ ก ปฏิ บัติ
ครู ค อยดูแ ลและให้ ค าแนะน าอย่ า งใกล้ ชิ ด ให้ ก ารเสริ ม แรงทัน ที เมื่ อ นัก เรี ย นปฏิ บัติ ได้ แ ละ
นาการวิเคราะห์งานมาร่วมใช้ ด้วย
2.2 ขัน้ ตอนการสอนตรง
การสอนตรง เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิทธิ ภาพและได้ รับการยอมรับอย่างมาก
วิ ธี ห นึ่ ง การสอนตรง เน้ นกระบวนการสอนที่ เร็ ว (Fast-Paced) มี ค วามต่ อ เนื่ อ งตามล าดั บ
(Well –Sequenced) และท าให้ เด็ กจดจ่อ กับ บทเรี ยน (Highly-Focused) วิธีนี ้มักน ามาใช้ สอน
นักเรี ยนกลุ่ม เล็กๆ ท าให้ เด็ ก มี โอกาสตอบคาถามและได้ รับ ข้ อ มูลป้อ นกลับทันที การสอนตรง
เน้ นที่การสอนของครู เป็ นหลัก คือครู เป็ นคนนาเสนอข้ อมูลให้ โดยตรง โดยที่เด็กไม่ต้องเสี ยเวลา
ในการเรี ยนรู้ แบบลองผิดลองถูกและประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งของการสอนตรง คือ นักเรี ยน
จะได้ ฝึ ก สัง เกตประเด็ น ส าคัญ ของบทเรี ย นและมี โ อกาสได้ ฝึ ก ฝนอย่า งมาก ดัง นัน้ วิ ธี นี จ้ ึ ง
ถูกนามาใช้ สอนเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้ า เด็กที่มีความบกพร่ อ ง ระดับปานกลางและนักเรี ยนที่มี
ปั ญ หาทางการเรี ยนรู้ เนื่องจากคุณ ภาพ ความเข้ มข้ นและความชัดเจนของบทเรี ยนเป็ นหัวใจ
สาคัญ ที่ จ ะท าให้ นัก เรี ย นเหล่านี เ้ รี ย นรู้ ได้ ดี จึ งเห็ น ได้ ว่า การสอนตรงเหมาะกับ การสอนเด็ ก
ที่มีความต้ องการพิเศษทางการศึกษาอย่างมาก (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553a) อ้ างถึง (Nancy E.
Marchand-Martella และคนอื่น ๆ, 2004) ได้ เสนอองค์ประกอบสาคัญในการสอนตรง ดังนี ้
1. การน าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เป็ นการเริ่ ม ต้ น สอนบทเรี ย นนัน้ ๆ โดยครู จ ะสร้ าง
ความเข้ าใจและอธิ บ าย ถึงความมุ่งหมายของบทเรี ยนนัน้ เพราะนัก เรี ย นจะเรี ยนรู้ ได้ ดี ถ้ าได้
รับ การเตรี ยมความพร้ อมและจัด ระเบี ยบหัวข้ อ ที่จ ะเรี ยน ดังนัน้ ครู ค วรบอกให้ นักเรี ย นทราบ
ในเรื่ องต่อไปนี ้ เช่ น วันนีน้ ักเรี ย นจะเรี ยนเรื่ อ งอะไร บทเรี ยนนี ้สาคัญ อย่างไรหรื อ สิ่งที่ จ ะเรี ย น
ในวันนี ้ เกี่ ยวข้ องกับสิ่งที่นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ มาแล้ วอย่างไร การนาเข้ าสู่บทเรี ยน ครู ควรจะปฏิบัติ
ดังนี ้
1.1 ดึงความสนใจของนักเรี ยน เริ่ มด้ วยการสอนที่ ตรงเวลา ครู เต็ม ไปด้ วย
ความกระตือ รื อร้ น ให้ ส ัญ ญาณว่าบทเรี ย นจะเริ่ ม ขึน้ แล้ ว เช่น “ฟั งครู นะ” หรื อ “เราจะเริ่ ม กัน
เลยนะ” เพื่อให้ นกั เรี ยนสนใจ จดจ่อกับสิง่ ที่ครูจะนามาสอน
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1.2 ทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนไปเมื่อครัง้ ที่แล้ ว โดยถามคาถามสาคัญเพื่อทบทวน
สิ่งที่นัก เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ไปแล้ ว พร้ อ มเชื่ อ มโยงบทเรี ยนใหม่ กับ สิ่งที่ได้ เรี ยนไป หรื อ สิ่งที่ จาเป็ น
ในอนาคต
1.3 ถ้ าเป็ นไปได้ ครู ควรเตือ นหรื อ ทบทวนกฎสาคัญของห้ อ งในระหว่างที่มี
การเรี ยนการสอน เช่น “จาไว้ นะ ว่าเราจะต้ องฟั งความคิดเห็นของคนอื่น” “ไม่วิจารณ์ความคิดเห็น
ของคนอื่น” เป็ นต้ น
1.4 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนอย่างรวบรัด ครูอาจเขียนวัตถุประสงค์
ของบทเรี ย นบนกระดานเตรี ย มไว้ ก่ อ น ถ้ า ครู ต้ อ งการเขี ย นหัว ข้ อ ที่ จ ะสอนและวัต ถุป ระสงค์
ในการเรี ยน ครู จะต้ องทาให้ เสร็ จก่อนที่เด็กจะเข้ าห้ องเรี ยน ไม่เช่นนันเด็
้ กจะเสียเวลาในการเรี ยน
มากเกิ น ไป นอกจากนี ้ ครู อาจเขีย นประเด็ น สาคัญ ในบทเรี ยนที่ เด็ก จ าเป็ นต้ อ งรู้ บนกระดาน
ล่วงหน้ า
1.5 เน้ นให้ เห็นว่า บทเรี ยนนี ้มีความสาคัญอย่างไรและทาไมนักเรี ยนจะต้ อง
เรี ยนให้ เชื่อมโยงกับสิ่งที่นกั เรี ยนทาในชีวิตประจาวัน หรื อสิง่ ที่เขาเรี ยนรู้มาแล้ ว เมื่อนั กเรี ยนได้ รับ
การแนะนาทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนนันรวมถึ
้
งทราบความสาคัญ ของเนื ้อหาที่จะเรี ยน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ครูจึงจะเริ่ มสอนเนื ้อหาที่เตรี ยมไว้
2. เนือ้ หาที่ต้องเรี ยน ครู จาเป็ นต้ อ งอธิ บายเนื ้อหาให้ ชัดเจน เรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
อย่างดี อธิ บ ายทีล ะขัน้ ตอนด้ วยภาษาที่นั กเรี ย นเข้ าใจง่าย อธิ บ ายศัพท์ ใหม่ และทบทวนหรื อ
ย า้ ประเด็ น ส าคัญ ของเนื อ้ หา หากเนื อ้ หาเป็ นเรื่ อ งที่ ยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ น ครู ต้ องวิ เคราะห์ ง าน
(Task Analysis) คือทาเป็ นขันตอนย่
้
อยๆ ที่เรี ยงกันตามลาดับมีการยกตัวอย่างประกอบที่เข้ าใจ
ง่ายและสามารถดึงความสนใจของนักเรี ยนไปที่ประเด็นสาคัญ ของเนื ้อหานัน้ หลังจากที่ครู ได้
อธิ บายทัก ษะหรื อความรู้ ใหม่แล้ ว สิ่งสาคัญ ที่ตามมาคือ ให้ นัก เรี ยนได้ มี โอกาสฝึ กฝนโดยมี ค รู
คอยชี ้แนะ
3. การตรวจสอบความเข้ าใจ ครู สามารถตรวจสอบความเข้ าใจของเด็ก ด้ ว ย
การตังค
้ าถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ครูวิเคราะห์ ได้ วา่ นักเรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนหรื อไม่คาถามที่ดี
จะช่ ว ยให้ เด็ ก ตอบได้ ถูก ต้ อ งและมุ่ง ไปที่ ป ระเด็ น ใจ ความส าคัญ ของเนื อ้ หาในบทเรี ย นนัน้
นอกจากนี ้การถามย ้า ยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระฉับกระเฉงและตื่นตัวครูควรเตรี ยมคาถามก่อน
เพื่อ ให้ คาถามที่มี ความหมายและมี วิธีก ารตอบคาถามที่ชัดเจน หากครู ไม่ ได้ เตรี ยมตัวในการ
ตังค
้ าถามกับเด็ก คาถามที่ครู คิดขึน้ ในขณะนันอาจเป็
้
นคาถามที่ไม่เหมาะสม คือ ง่ายหรื อ ยาก
กว่าระดับ ความสามารถของเด็ ก ก็ ได้ หากเด็ ก อยู่ในระยะรั บ ความรู้ ใหม่ ค าถามที่ ค รู ใช้ ค วร
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เป็ นคาถามที่ให้ ตอบตรงประเด็นและมี คาตอบเดียวตามเนื ้อหาที่เรี ยนรู้ มา ในระยะนี ้การตอบ
คาถามควรเป็ นการใช้ ความคิดระดับต่าเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับความสาเร็ จ คือตอบได้ ถกู ต้ อง จนกว่า
เขาจะมีความรู้แน่นอน คาถามจึงค่อยเปลี่ยนไปเป็ นคาถามเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น
ซึ่งใช้ ความคิดระดับสูงขึน้ หากครู ต้องการให้ นกั เรี ยนหันมาแสดงความสนใจกับคาถาม ครู อาจ
ตังค
้ าถามแล้ วเรี ยกชื่อเด็กให้ ตอบ นอกจากนี ้ ครูอาจใช้ คาถามที่ต้องการคาตอบสันๆ
้ เพียงคาตอบ
เดียวหรื อสองคาและให้ นักเรี ยนตอบทีละคน หรื อ อีกวิธีหนึ่งคือ ครู ตงค
ั ้ าถามและให้ เวลาเด็กคิด
ระยะหนึง่ แล้ วให้ ทุกคนตอบพร้ อมกันก็ได้ แต่ไม่ว่าครูจะใช้ วิธีการใดก็ตาม ครูต้องใช้ เวลาเพียงพอ
ที่เด็กจะคิดเพื่อตอบคาถามอย่างน้ อยครูควรให้ เวลาคิดประมาณ 3-5 วินาทีสาหรับคาถามที่ใช้ การ
คิ ด ระดับ ต่ า และควรให้ เวลามากขึน้ ส าหรั บ ค าถามที่ ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ระดับ สูง ในกรณี ที่ เด็ ก
ตอบคาถามไม่ได้ หรื อไม่ถูกต้ อง ครู อาจชี แ้ นะโดยขยายเวลาให้ เด็กได้ คิดมากขึ ้น หรื อตังค
้ าถาม
เพิ่มเติมเพื่อให้ นกั เรี ยนตอบได้ ถกู ต้ อง
4. การฝึ กฝนโดยมี ครู ชีแ้ นะ การให้ เด็กได้ มี โอกาสฝึ กทาทักษะที่ ได้ เรี ยนรู้ ใหม่
โดยครู ค อยให้ การช่ว ยเหลือ หรื อชี แ้ นะ ครู ค วรถามคาถามเพื่ อ ให้ นักเรี ย นตอบได้ ถูก ต้ อ ง และ
นักเรี ยนควรได้ รับข้ อมูลป้อนกลับทันทีที่ตอบคาถาม การตังค
้ าถามและการให้ ข้อ มูลป้อ นกลับ
จึ ง เป็ นทั ก ษะส าคั ญ ของครู ที่ ท างานเกี่ ย วข้ องกั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งในกา รฝึ ก ฝนนั น้
นัก เรี ย นควรได้ ร้ ู ค าตอบของเขาถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ เมื่ อ นัก เรี ย นตอบค าถามได้ ถูก ต้ อ งครู ต้ อ งรี บ
ตอบสนองคาตอบนันทั
้ นที เช่น “ใช่เลย” “ดีมาก” “ใช่ ผลไม้ เป็ นคาตอบที่ถกู ต้ อง” ซึง่ การฝึ กเช่นนี ้
ทาให้ นกั เรี ยนทุกคนในชันได้
้ ย้อนคาตอบที่ถกู ต้ องไปด้ วย ถ้ าครูจ ะให้ คาชมเชยแก่คาตอบที่ถกู ต้ อง
ครู ควรทาทันทีและชมเชยอย่างจริ งใจเพราะจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจว่าคาตอบนันถู
้ กต้ องแต่หาก
ไม่ถูกต้ อง ครู ควรช่วยให้ นักเรี ยนแก้ ไขหรื อ ตอบคาถามใหม่ให้ ถูกต้ อ งให้ เร็ วที่สุดเท่าที่จ ะทาได้
เพราะจะทาให้ เด็กสับสนและตอบผิดต่อไป นอกจากครู ควรจะเฉลยคาตอบที่ถูกต้ องแล้ ว ครู ควร
ชี แ้ นะประเด็ น ส าคัญ ของเนื อ้ หานัน้ และให้ โอกาสนัก เรี ย นได้ ต อบให้ ถู ก ต้ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม
เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามไม่ถกู ต้ อง ครู อาจเฉลยคาตอบ ที่ถกู ทันทีโดยไม่ทาให้ เด็กอับอายหรื อรู้สกึ
เสียหน้ า และครูควรถามคาถามนี ้อีกครัง้ ในช่วงท้ ายของการเรี ยนเพื่อตรวจสอบว่าเด็กเข้ าใจเรื่ องนี ้
หรื อไม่
5. การฝึ กฝนด้ วยตนเอง เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามได้ ถูกต้ องในขันการฝึ
้
กฝนโดย
มีครู ชีแ้ นะ ครู จะต้ องให้ โอกาสเด็กได้ ฝึกทักษะนันด้
้ วยตนเองเพราะการฝึ กฝนด้ วยตนเองทาให้
นักเรี ยนเกิดความช านาญในทักษะการเรี ยนรู้ ใ หม่ ครู ต้อ งวางแผนจัดกิ จ กรรมให้ นักเรี ยนรั กษา
ความรู้ที่เรี ยนไปนันไว้
้ ให้ ได้ ยิ่งไปกว่านัน้ การฝึ กฝนด้ วยตนเองทาให้ ครูประเมินผลได้ วา่ การสอน
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ในบทเรี ยนนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ หรื อไม่ คาถามควรจะเกี่ยวข้ องกับคาถามที่ครูใช้ ในช่วง
การฝึ กฝนโดยครู คอยชีแ้ นะด้ วย บางครัง้ ครู อาจใช้ กิจกรรมการฝึ กฝนด้ วยตนเองในห้ องเรี ยนเพื่อ
เป็ นการฆ่าเวลาและทาให้ นกั เรี ยนมีงานทาจะได้ ไม่รบกวนชันเรี
้ ยนเท่านัน้ วิธีคิดเช่นนี ้ไม่ถูกต้ อ ง
การฝึ กฝนด้ วยตนเองควร จะใช้ เพื่อจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความชานาญในทักษะที่เพิ่งได้ เรี ยนรู้ นนั ้
มากขึ ้น หรื อ ทาให้ ความรู้ ที่เรี ยนมานันยั
้ งคงอยู่ต่อไปโดยไม่ลืม นอกจากนี ถ้ ้ าการทาแบบฝึ กหัด
ไม่เหมาะสมกับบทเรี ยนนันครู
้ ควรเลือกกิจกรรมใหม่แทน เมื่อนักเรี ยนทางานที่ได้ รับมอบหมายซึ่ง
ถื อ เป็ น การฝึ กฝนด้ วยตนเองเสร็ จ ครู ควรตรวจสอบความเข้ า ใจ โดยการเฉลยพร้ อ มกันทังห้
้ อง
ใน 2-3 ข้ อแรก แล้ วให้ เด็กฝึ กฝนด้ วยตนเองในข้ อที่เหลือโดยครูอาจมอบหมายงานให้ เด็กกลุม่ หนึ่ง
ทาอย่างอิสระในขณะ ที่ครู สามารถใช้ เวลาส่วนนันดู
้ แลเด็กกลุม่ อื่นให้ ทางานในระดับของตนได้
ครู จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ นัก เรี ย นทราบว่า เขาจะต้ อ งท างานให้ เสร็ จ ในเวลาที่ ค รู ก าหนด นอกจากนี ้
ถ้ านักเรี ยนทางานอย่างอิสระได้ ด้วยดี ครู ควรกาหนดกติกาที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนที่ทางาน
เสร็ จก่อนเด็กคนอื่ นๆ เช่น หากทางานเสร็ จ นักเรี ยนสามารถเลือ กทากิ จ กรรมใดกิ จกรรมหนึ่งที่
ครูกาหนดให้ เช่น อ่านหนังสือนิทาน ระบายสีหรื อต่อภาพ จิ๊กซอว์เงียบๆ กิจกรรมเหล่านี ้ไม่รบกวน
เด็กคนอื่นที่กาลังทางานและในช่วงเวลาฝึ กฝนด้ วยตนเองนัน้ งานนันไม่
้ จาเป็ นต้ องเป็ นใบงาน
เสมอไป ครู หรื อเพื่อนๆ สามารถช่วยแนะนาและให้ โอกาสนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องได้ ฝึกตอบ
คาถามได้ และเด็กควรได้ รับข้ อมูลป้อนกลับแบบทันที
6. การสรุ ป ครู ต้ อ งทบทวนประเด็น ส าคัญ ที่ ได้ เรี ย นมาเพื่ อ เป็ น การสรุ ป บทเรี ย น
โดยครู อาจถามให้ นักเรี ยนสรุ ปเรื่ อ งที่เรี ยนมา ตัวอย่างเช่น ให้ นักเรี ยนอ่านคาศัพท์ ที่เพิ่งเรี ยนรู้
ในบทเรี ยนนัน้ ครู อาจจะย ้านักเรี ยนในเรื่ องที่ได้ เรี ยนรู้ มา หรื อครู อาจตรวจสอบว่านักเรี ยนเข้ าใจ
คาสัง่ หรื อไม่โดยให้ นกั เรี ยนทบทวน สิ่งที่ครู ได้ สงั่ ไป หรื อ โดยการสุ่มเรี ยกชื่ อเพื่อ นในชัน้ ให้ พูด
ทบทวนแล้ วให้ เด็กตรวจสอบตนเอง และท้ ายสุด ครู อ าจเตือนว่านักเรี ยนต้ องทาอะไรต่อ ไป เช่น
“เก็บสมุดวิชาภาษาไทยแล้ วหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ ขึ ้นมา” เป็ นต้ น
2.3 ประโยชน์ การสอนตรง
ประโยชน์ของการสอนตรง (วีระเดช เชื ้อนาม, 2547) ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
1. นักเรี ยนทุกคนได้ รับการเรี ยนรู้และทักษะพื ้นฐานตามที่กาหนดไว้ ในเป้าหมาย
แต่อาจใช้ เวลาแตกต่างกัน
2. ผู้เรี ย นได้ รับ การเรี ย นรู้ อย่า งเป็ นขัน้ ตอน พร้ อมทัง้ ได้ รับ การการเสริ ม แรง
จากผู้สอน
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3. เป็ นวิธีการที่ช่วยส่งเสริ มประสิทธิ ภาพในการอ่าน กระบวนทางวิทยาศาสตร์
กฎไวยากรณ์โดยเฉพาะ เด็กที่มีปัญหาทางด้ านสังคม
4. ฝึ กให้ นกั เรี ยนสามารถทางานได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรื อผิดพลาดน้ อยที่สดุ
5. การวัดและประเมินผล ง่ายไม่ซบั ซ้ อน เพราะประเมินจากพฤติกรรมหรื อทักษะ
ขันพื
้ ้นฐาน
Alabama Federation (Federation., 2006)ได้ นาเสนอถึงประโยชน์ของการสอนตรง
ไว้ ว่า การสอนตรงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหลักฐานทางการวิจัยพบว่าการสอนตรง
จะช่วยให้ เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ประสบความสาเร็ จทางวิชาการในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ต่างๆ
และยังช่วยให้ เด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ชอบก่อกวนในชัน้ เรี ยนสามารถลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ ลงได้ ดังนัน้ การสอนตรง จึงมี ความสาคัญ กับเด็กที่เรี ยนอ่อ นเพราะการสอนตรง
มี ขัน้ ตอนที่ ชัดเจนและมี ก ารสอนเป็ น ลาดับ ท าให้ นักเรี ย นทราบว่าเรี ย นหนังสือ อย่างไรจึ งจะ
สามารถเข้ าใจเนื ้อหาที่จะเรี ยนได้ อย่างกระจ่างแจ้ ง
ดัง นัน้ จะเห็ น ได้ ว่า การสอนตรง ช่ ว ยให้ ผ้ ู เรี ย นได้ รั บ การเรี ย นรู้ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
เป้าหมายและได้ รับการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นขันตอน
้
พร้ อ มทังได้
้ รับการการเสริ มแรงจากผู้สอนและ
ยังช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถทางานได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรื อผิดพลาดน้ อยที่สดุ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอนตรง
2.4.1 งานวิจยั ในประเทศ
นภดล ฤมิสตรี (นภดล ฤมิสตรี , 2555) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง การคูณของนักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6 ที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ด้ านคณิ ตศาสตร์ จากการสอนเสริ ม โดยใช้ วิธีการสอนตรงร่ วมกับเทคนิคการคูณ แบบแลททิ ช
ใช้ เวลาในการทดลองจานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ครั ง้ นี ค้ ื อ แผนการจั ด การเรี ย นและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ เรื่ อ งการคู ณ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
โดยใช้ ส ถิ ติ ค่า มัธยฐานและค่าพิ ส ัย ควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนเรื่ อ ง
การคูณ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้านคณิ ตศาสตร์
จากการสอนเสริ ม โดยใช้ วิธีการสอนตรงร่ วมกับเทคนิคการคูณ แบบแลททิช อยู่ในระดับ ดีมาก
(ตัง้ แต่ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป)(t=8, p=1,000) และผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการเรื่ อ ง การคู ณ
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6 ที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ด้ านคณิตศาสตร์ จากการ
สอนเสริ มโดยใช้ วิธีการสอนตรงร่วมกับเทคนิคการคูณแบบแลททิชสูงขึ ้น (T=0, p<.05)
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หทัยทิพย์ หนูมงกุฎ (หทัยทิพย์ หนูมงกุฎ , 2015) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การสอน
ตรงร่ วมกับสื่อวีดีทศั น์เพื่อเพิ่มความสามารถรับรู้ อารมณ์ ผ้ อู ื่นของเด็กออทิสติก ที่กาลังศึกษาอยู่
ที่ห้องเรี ยนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก ใช้ เวลาในการทดลองจานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 3
วัน วัน ละ 50 นาที เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ค้ ื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์
แบบประเมิ นความสามารถในการรั บ อารมณ์ ข องผู้อื่ น วิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ส ถิ ติ ค่าร้ อยละ
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผ้ อู ื่นของเด็กออทิสติกหลังการสอนตรงร่วมกับ
สือ่ วีดีทศั น์สงู ขึ ้นกว่าก่อนการสอน
2.4.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
Cook.(E., 2002) ได้ ศึก ษาผลการใช้ โปรแกรมการสอนอ่ านแบบสอนตรงกับ
นักเรี ยนกลุม่ เสีย่ งที่มีปัญหาในการอ่านที่ต่ากว่าระดับชันเรี
้ ยน 2-3 ชันปี
้ โดยเฉพาะการอ่านจับใจ
ความส าคัญ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาวิ ธีก ารสอนดี ไอจะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นกลุ่ม เสี่ย ง มี ทัก ษะ
ในการอ่ านดีขึน้ หรื อ ไม่ โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ น นัก เรี ย นที่ มีปั ญ หาในการอ่ านที่ ต่า กว่าในระดับ
2-3 ชันปี
้ สอนอ่านโดยใช้ วิธีการสอนแบบสอนตรง ใช้ เวลาการสอนวันละ 45 นาที เป็ นเวลา 90 วัน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ เด็กเสีย่ งมีความสามารถในการอ่านดีขึ ้นโดยเฉลีย่ 2.7 ชันปี
้
Marchland- Martello (Marchland, 2005) ได้ ศึ ก ษาการสอนตรง พบว่า เป็ น
วิธีการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ เมื่อใช้ กับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษ เป็ นอี ก 1 ใน 7 วิธีที่ผ่านการ
ทดลองแล้ วว่ามี ประสิทธิ ภาพจริ ง โดยรู ปแบบการสอนเหมาะสมกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษ
เป็ นวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
สรุ ป ว่า การสอนตรงสามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ในเรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์
การอ่า นจับ ใจความส าคัญ ของเด็ กที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ และการสอนตรงยังช่ ว ย
เพิ่มความสามารถรับรู้ อารมณ์ ของผู้อื่ นของเด็ก ออทิสติก และนอกจากนี ้ยังพบว่า การสอนตรง
เป็ นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษอีกด้ วย
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ งาน
3.1 ความหมายการวิเคราะห์ งาน
สมเกตุ อุทธโยธา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง
การแยกย่อยงาน หรื อเนื ้อหาวิชาที่ต้องการจะสอนเด็ก ในแต่ละครัง้ ของการสอน ออกเป็ นขันตอน
้
ย่อยๆ หรื อหลายขันตอนเล็
้
กๆ โดยแต่ละขันตอนของงานจะเริ
้
่ มจากพฤติกรรมที่เด็กได้ ทาได้ งา่ ย
และเพิ่มความยากขึ ้นทีละน้ อยจนเด็กสามารถทาได้ สาเร็ จบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยตนเองเพื่อให้
เด็กเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ ง่ายและทาให้ เด็ กประสบความส าเร็ จ ในการเรี ยนครัง้ นันๆ
้ โดยใช้ เวลาใน
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การฝึ กแต่ละขันตอนไม่
้
นานเกินไป สิ่งที่สาคัญ คือ ในการเรี ยนแต่ละครัง้ ผู้สอนจะต้ องให้ เด็กได้ ฝึก
ในขัน้ ตอนที่ ง่ายให้ ได้ เสีย ก่ อ นแล้ ว จึ งจะฝึ ก ในขัน้ ตอนที่ ย ากขึน้ แต่ ทัง้ นี ต้ ้ อ งขึน้ อยู่กั บ ระดับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคนด้ วย โดยการวิเคราะห์งานมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. งานหรื อเนื ้อหาที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
2. การวิ เคราะห์ ง าน หรื อ เนื อ้ หาให้ เป็ นขัน้ ตอนย่ อ ยๆ โดยอธิ บ ายขัน้ ตอน
ให้ ชดั เจน
3. เกณฑ์ ความสาเร็ จ ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึง การกาหนดเกณฑ์
ที่ต้องให้ เด็กฝึ ก ให้ ผา่ นในแต่ละขันตอนของเนื
้
้อหา จนกว่าเด็กจะสามารถเรี ยนรู้ เนื ้อหาวิชานันได้
้
ด้ วยตนเอง ซึง่ เกณฑ์ความสาเร็ จนี ้ เป็ นลักษณะเดียวกันกับ จุดประสงค์ในหลักสูตร
ดารณี ธนภูมิ (ดารณี ธนะภูมิ , 2542)ได้ อธิ บายเกี่ ยวกับการวิเคราะห์งานไว้ ดงั นี ้
การวิ เคราะห์ งาน (Task Analysis) หมายถึ ง การฝึ ก ที่ แ ยกย่อ ยงานแต่ล ะอย่า งออกเป็ นขัน้ ๆ
โดยเริ่ ม ฝึ ก เด็ ก จากขัน้ ตอนที่ ง่ายและเพิ่ ม ความยากขึ ้นที ล ะน้ อ ยพร้ อมทัง้ กาหนดจุ ดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของ แต่ละขันตอนอย่
้
างครบถ้ วนจนบรรลุเป้าหมายในการฝึ กขบวนการวิเคราะห์งาน
เน้ น ความส าคัญ ที่ ว่า เด็ ก ท าอะไรได้ บ้ า งและเด็ ก มี ค วามล าบากในการท างานตรงไหนท าให้
พิ จ ารณาได้ ถ่ อ งแท้ ว่ า อะไรที่ จ าเป็ นต้ องสอนให้ แก่ เ ด็ ก การฝึ ก โดยใช้ หลัก การวิ เคราะห์
มี 2 ลักษณะคือ
1. การฝึ ก จากหน้ า ไปหลัง (Forward Chaining) คื อ เริ่ ม ฝึ ก จากขัน้ ตอนแรก
เป็ นต้ นไปเมื่อเด็กสามารถทาขันที
้ ่ 1 ได้ ด้วยตนเองตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ จึงจะเริ่ มฝึ กในขันต่
้ อไป
2. การฝึ กแบบถอยหลัง (Backward Chaining) คือ การฝึ กเริ่ มจากผู้ฝึก ฝึ กเด็ก
ขัน้ สุด ท้ า ยให้ ได้ ก่ อ น เมื่ อ เด็ ก สามารถท าขัน้ สุด ท้ า ยได้ ด้ ว ยตนเองแล้ ว ผู้ฝึ ก ฝึ ก ย้ อ นหลัง จาก
ขันสุ
้ ดท้ ายมาอีก 1 ขันท
้ าเช่นเดียวกันจนถึงขันตอนแรก
้
การวิ เ คราะห์ ง านสามารถเป็ นได้ ทั ง้ เทคนิ ค และการสอน เช่ น สอนทั ก ษะ
การดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความบกพร่อ งทางสติปัญญาและในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ งาน
ก็สามารถเป็ นเครื่ องมือสาหรับครูในการปรับหลักสูตร การเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนที่มี
ความต้ องการพิ เศษ ในที่นีจ้ ะกล่าวถึงแบบที่สองกล่าวคือ กระบวนการแยกงานเป้าหมายออก
เป็ นงานย่อยที่มี ความต่อเนื่องกัน การจัดลาดับทังความส
้
าคัญและขันตอนความยากง่
้
ายของงาน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลการวิเคราะห์งานจึงเป็ นวิธีการ
ที่สาคัญรูปแบบหนึง่ ที่ช่วยให้ ครูสามารถแยกย่อยขันตอนหรื
้
อสาระสาคัญของเนื ้อหาที่จะสอนหรื อ
กิจกรรมที่มอบหมายในชันเรี
้ ยนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยครู
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1. ตัดสินใจว่าจะควรจะสอนเรื่ อ งอะไรต่อ จากเนื ้อหาที่สอนไปแล้ วและผู้เรี ยน
มีพื ้นฐานทักษะความรู้เดิม (Prerequisite skills) หรื อไม่
2. ทราบว่าผู้เรี ยนไม่สามารถทางานย่อยในขันตอนใดหรื
้
อมีปัญหาในขันตอนใด
้
3 .สามารถแยกขันตอนย่
้
อยที่จาเป็ นเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทางานแต่ละชิ ้นได้ สาเร็ จ
และมีแรงจูงใจในการทางานต่อไป
4. ทราบว่าจะต้ องเปลีย่ นและปรับปรุ งอะไรบ้ างที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทางานที่ได้ รับ
มอบหมายได้ สาเร็ จ
5. สามารถหาวิธีอื่นใดเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความต้ องการพิเศษทางานให้ สาเร็ จ
สุจินต์ สว่างศรี (สุจินต์ สว่างศรี , 2552) กล่าวว่า เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน
(Task Analysis) เป็ นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ครู วางแผนการสอนเป็ นอย่างดี มีเป้าหมายและแบ่ง
กิจกรรมหรื องานใดงานหนึ่งเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ เพื่อสะดวกในการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญาจากขัน้ ตอนแรกไปจนขัน้ สุด ท้ า ยจนเด็ ก ท าได้ ส าเร็ จ พร้ อมทัง้ ก าหนดจุ ด ประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแต่ละขันตอนอย่
้
างง่ายๆ
สรุ ป ได้ ว่า การวิเคราะห์ งาน (Task Analysis) คือ การแบ่งงานออกเป็ นขันตอนย่
้
อ ยๆ
ตามความสาคัญ และขัน้ ตอนความยากง่ายของงานเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ลัก ษณะการเรี ย นรู้
ของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ระยะเวลาในการฝึ กแต่ละขันตอนขึ
้
้นอยู่กับศักยภาพของเด็กแต่ละคน
เพื่ อให้ เด็กสามารถประสบผลสาเร็ จ ในการทากิ จ กรรมนันๆ
้ เทคนิคนี ้จึงเหมาะสาหรั บการสอน
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3.2 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ งาน
สุจินต์ สว่างศรี . (2552) ได้ กล่าวถึงขันตอนการวิ
้
เคราะห์งาน ดังนี ้
1. เขีย นวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ ห รื อ วัต ถุป ระสงค์ เชิ งพฤติ ก รรมให้
ชัดเจนกาหนดสถานการณ์ ที่จะเกิดพฤติกรรมนันและเป็
้
นพฤติกรรมที่เด็กยังทาไม่ได้ คาดหวังว่า
เด็กจะสามารถทาได้ เมื่อถูกกาหนดงานเป็ นขันตอนย่
้
อย
2. อธิ บ ายหรื อ เขี ย นขั น้ ตอนต่า งๆซึ่ งจะน าไปสู่พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ทัง้ นี ้
ขันตอนเหล่
้
านันควรครอบคลุ
้
มงานทุกส่วนเพื่อให้ เด็กไปถึงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์นนั ้
3. การที่ ค รู จ ะแบ่ ง ขั น้ ตอนของงานให้ ได้ จ านวนกี่ ขั น้ ตอนนั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ
ความสามารถของเด็ ก ครู ควรสาธิ ต ให้ เด็กดูก่อ นจากนันให้
้ เด็ก ลองทาดู ครู ค อยสังเกตว่าเด็ ก
ทาขันตอนใดได้
้
และขันตอนใดไม่
้
ได้ จึงนาพฤติกรรม ส่วนที่ยงั ทาไม่ได้ หรื อส่วนที่ครู ยงั ต้ องช่วย
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มาวิเคราะห์ แบ่งเป็ นขัน้ ตอนให้ ง่ายขึ ้นพร้ อ มกับกาหนดเกณฑ์ การผ่านในแต่ละขันตอนและวิ
้
ธี
กระตุ้นเตือนกับการให้ รางวัลในการสอนแต่ละขันนั
้ นด้
้ วย
ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
:การรับประทานอาหารด้ วยช้ อน
สถานการณ์
:
ที่โต๊ ะอาหารตรงหน้ าเด็กมีจานอาหารช้ อนวาง
ตรงฝ่ ามือเด็กถนัดมือขวา
ความสามารถในการรับ
ประทานอาหาร
:เด็กไม่ใช้ ช้อนเพราะไม่ถนัดมักใช้ มือหยิบเมื่ อ
ให้ ลองใช้ ช้อนอาหารตกเลอะเทอะมาก
วิเคราะห์งาน ดังนี ้ :1) เอื ้อมมือไปที่ช้อน
2) จับช้ อน
3) เลือ่ นช้ อนไปที่จานอาหาร
4) ตักอาหาร
5) ยกช้ อนมาที่ระดับปาก
6) เอาช้ อนออกจากปาก
7) เคี ้ยวอาหาร
8) กลืนอาหาร
เมื่ อ ได้ น างานที่ ผ่า นการวิ เคราะห์ ให้ เด็ ก และเด็ ก ท าไม่ ไ ด้ ครู อ าจจะต้ อ งน างาน
ส่วนย่อยนันมาแบ่
้
งเป็ นขันตอนย่
้
อยลงไปอีกหรื อทบทวนรางวัลที่ให้ ว่ามีความเหมาะสม เด็กสนใจ
รางวัลมากน้ อยแค่ไหนวิธีที่ ให้ เหมาะสมเพี ยงใด ครู ใช้ วิธีก ารกระตุ้น เตื อ นอย่างไรจะเลือ กวิ ธี
การสอนแบบเดินหน้ าหรื อถอยหลังจึงจะเหมาะสมเมื่อทบทวนแล้ วเลือกวิธี ที่เหมาะสมต่อไป
สมเกตุ อุทธโยธา (2560 : 131-132) กล่าวถึงขันตอนการวิ
้
เคราะห์งาน ดังนี ้
1. กาหนดงานเป้าหมายและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. วิเคราะห์ ออกเป็ นขันตอนย่
้
อยหรื องานย่อย
3. จัดลาดับของงานย่อย
4. วิเคราะห์โดยกาหนดทักษะบังคับเบื ้องต้ น
5. จัดลาดับทักษะบังคับเบื ้องต้ น
6. จัดทาแผนภูมิ (Flow chart หรื อ Sequence chart)
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7. ทาการทดสอบ
8. จัดประเภทพฤติกรรมเป้าหมาย
9. สอนโดยอธิ บายไปตามขันตอน
้
แต่บางครัง้ ต้ องสอนโดยบูรณาการขันตอน
้
ย่อยเข้ าด้ วยกัน
3.3 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ งาน
สมเกตุ อุทธโยธา (2560 : 130) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน ดังนี ้
1. ทาให้ ครูตดั สินใจว่าจะสอนเนื ้อหาต่อจากเนื ้อหาที่สอนไปแล้ ว
2. ทาให้ ครูร้ ูถึงปั ญหาของเด็กว่าเด็กทางานขันตอนใดไม่
้
สาเร็ จ
3. ทาให้ ครูแยกขันตอนย่
้
อยที่จาเป็ นเพื่อช่วยให้ เด็กทางานแต่ละชิ ้นได้ สาเร็ จ
4. ทาให้ ครู จะต้ องเปลีย่ นและปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อที่จะช่วยให้
เด็กทางานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็ จ
5. ทาให้ ครูหาวิธีการเพื่อให้ เด็กที่มีความต้ องการพิเศษทางานได้ สาเร็ จ
อุ่น เรื อ น อ าไพพัส ตร์ (อุ่ น เรื อ น อ าไพพัสตร์ , 2542) กล่าวถึงประโยชน์ ข องการ
วิเคราะห์งาน ดังนี ้
1. การวิเคราะห์งานสามารถบันทึกความก้ าวหน้ าของเด็กอย่างเป็ นระบบ และใช้
เป็ นข้ อมูลในการประชุมระหว่างผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับความสามารถในเรื่ องการเรี ยนของเด็ก
2. ช่วยให้ ครู สามารถพัฒนาวิธีการสอนให้ ดีขึ ้น เนื่องจากการวิเคราะห์งานทาให้
การแก้ ปัญหาการเรี ยนได้ ตรงจุด ครูสามารถสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ประกฤติ พูลพัฒน์ (ประกฤติ พูลพัฒน์, (2547) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์
งาน ดังนี ้
1. ทาให้ ผ้ สู อนตัดสินใจได้ วา่ จะสอนอะไรต่อจากเนื ้อหาที่สอนไปแล้ ว
2. ทาให้ ผ้ สู อนทราบว่าเด็กมีปัญหาตรงไหน และทาขันตอนใดไม่
้
สาเร็ จ
3. ทาให้ ผ้ สู อนแยกขันตอนย่
้
อยที่จาเป็ น เพื่อให้ เด็กทางานแต่ละขันได้
้ สาเร็ จ
4. ทาให้ ผ้ สู อนรู้ ว่าจะต้ องเปลี่ยนและปรับปรุ งอะไรบ้ างที่จะช่วยให้ เด็กทางานที่
ได้ รับมอบหมายได้ สาเร็ จ
5. ทาให้ ผ้ สู อนหาวิธีอื่นๆ เพื่อให้ เด็กพิเศษทางานได้ สาเร็ จ
สรุ ป ได้ ว่า การวิ เคราะห์ งานมี ป ระโยชน์ ในด้ า นการรายงานความก้ า วหน้ า ของเด็ ก
อย่างเป็ น ระบบท าให้ ผ้ ูที่เกี่ ย วข้ องทราบปั ญ หาอย่างแท้ จ ริ ง และแก้ ปั ญ หาได้ ต รงจุด ส่งผลให้
เด็กประสบความสาเร็ จในการเรี ยนในที่สดุ
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3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ งาน
3.4.1 งานวิจยั ในประเทศ
สันติยา ช่วยหนู (สันติยา ช่วยหนู, 2551) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือ ตนเองของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ งานร่ วมกับ
วิธีลูก โซ่ย้อนกลับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คื อ เด็กที่มี ความบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา
ระดับปานกลาง อายุ 8-13 ปี เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แผนการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
และแบบบัน ทึก พฤติ ก รรมทัก ษะการช่ ว ยเหลือ ตนเอง สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่
ค่าร้ อยละและค่าความถี่ ผลการวิจยั พบว่า เด็กทุกคนเมื่อได้ รับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกู โซ่ย้อนกลับตามขันตอนแล้
้
ว สามารถปฏิบตั ิทกั ษะการร้ อย
เชื อ กรองเท้ าผ้ าใบ การผูกเชื อกรองเท้ าปมแรกและการผูกเชื อ กรองเท้ าขันสุ
้ ด ท้ ายได้ และหลัง
การใช้ วิธีสอนแบบการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกู โซ่ย้อนกลับ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มาศพร แกล้ วทะนง (มาศพร แกล้ วทะนง, 2551)ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อ ง การสอน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับนักเรี ยนที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง โดยการวิเคราะห์
งานร่วมกับการใช้ ภาพประกอบ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญ ญา ระดับรุ นแรง ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย สัปดาห์ ละ 5 วัน วันละ 2 ครั ง้ และ ใช้ เวลา
ครั ง้ ละ 15 นาที เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้ คื อ แผนการจัด ประสบการณ์ แบบบัน ทึ ก
พฤติกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้ านการใช้ ห้อ งน ้าและสื่อ รู ปภาพประกอบแผนการฝึ ก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้ านการใช้ ห้องน ้า สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
และค่าความถี่ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญ ญาระดับรุ นแรงทังสามคน
้
สามารถปฏิบตั ิทกั ษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ ห้องน ้าได้ ถูกต้ องทุกขันตอนหลั
้
งได้ รับการฝึ ก
โดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ ภาพประกอบและหลังได้ รับการฝึ กโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ ภาพประกอบ นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญาระดับรุ นแรงทั ง้ สามคนสามารถ
ปฏิบตั ิทกั ษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ ห้องน ้าได้ ดีกว่าก่อนการฝึ กโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ ภาพประกอบ
3.4.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
Parker - Kamps (Parker, 2009) ได้ ศึกษาผลของการใช้ เทคนิค การวิเคราะห์
งานประเภทงานเขียนกับการสังเกตตนเองในการสอนทักษะการทางาน และการโต้ ตอบด้ วยภาษา
ของนักเรี ยนออทิสติก ประเภท High Function ในสถานการณ์ ที่อยู่กับเพื่อนการแก้ ปัญหาโดยใช้
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บทสนทนาทางสังคม ประกอบด้ วยสองกิจกรรมในการจะเพิ่มคุณภาพการสนทนาที่มีการโต้ ตอบ
โดยใช้ ภาษาระหว่ า งนั ก เรี ย นออทิ ส ติ ก กั บ เพื่ อ นนั ก เรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบของ
การช่ ว ยเหลื อ ประกอบด้ วย การเพิ่ ม งานให้ นั ก เรี ย นสามารถท าด้ วยตนเองอย่ า งมี อิ ส ระ
การมี ป ฏิสมั พันธ์ กับเพื่ อนโดยใช้ ภาษาในการสื่อ สารและกิ จ กรรมที่ให้ เด็กออทิสติก มี ส่วนร่ วม
ในสังคม การเล่นเกม และการประกอบอาหาร การพัฒนางานให้ นกั เรี ยนได้ ทางานให้ เสร็ จสมบูรณ์
นัน้ จะพัฒ นาได้ หลังจากที่ ได้ ลดกระบวนการวิเคราะห์ งานไปแล้ ว โดยร้ อ ยละของช่วงคะแนน
ที่น่า พึงพอใจ และร้ อยละของช่ว งคะแนนที่ใช้ ภ าษาในบทสนทนาทางสังคมอยู่ ในระดับ คงที่
หลังจากถอดถอนการใช้ บทสนทนาทางสังคมออกไปขณะที่เด็กเล่นเกม
สรุ ป ว่า การวิเคราะห์ งานสามารถพัฒ นาทักษะการช่ว ยเหลือ ตนเองและการทางาน
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลางถึงรุ นแรง และเด็กออทิสติกได้ โดยใช้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แผนการฝึ กทักษะและแบบบันทึกพฤติกรรม รวมถึงการใช้ เทคนิค
อื่นๆ ร่วมด้ วย เช่นการใช้ ภาพประกอบ และสือ่ ของจริ ง เพื่อให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาหาร
4.1 ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ ตามที่ รับ เข้ าสู่ร่างกาย (ไม่ ว่าจะเป็ น การดื่ม การกิ นหรื อ
การฉีด ฯลฯ) แล้ วเกิ ดประโยชน์ แก่ร่างกาย โดยให้ สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ หลายอย่าง
(เสาวนีย์ จักรพิทกั ษ์ , 2532)
อาหาร (Food) คือสิ่งต่างๆ ที่เรารับประทานหรื อ รั บเข้ าสู่ร่างกายแล้ วให้ ประโยชน์
แก่ร่างกาย ช่วยให้ ร่างกายเจริ ญเติบโต ช่วยสร้ างและซ่อมแซมเนื ้อเยื่อของร่างกายในส่วนที่สกึ หรอ
และช่วยให้ อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายทางาน เป็ นปกติเพื่ อ ให้ ดารงชี วิตอยู่ได้ อาหารส่วนใหญ่
จะมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย แต่มีบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายและถ้ าไม่ร้ ูจักเลือกรับประทาน
อาหารนันอาจให้
้
โทษต่อร่างกายได้ อาหารอาจเป็ นได้ ทงของแข็
ั้
ง ของเหลวและแก๊ ส (วไลพร พงษ์
ศรี ทศั น์, 2533)
4.2 ประโยชน์ ของอาหาร
เสาวนี ย์ จักรพิ ทักษ์ (2532 : 1-2) มนุษ ย์ จาเป็ น ต้ อ งกิ นอาหารเพราะอาหารเป็ น
สิง่ จาเป็ นแก่ร่างกาย ดังนี ้
1. ทางสรี ระ (Physiological or Biological Need)
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1.1 เพื่อบาบัดความหิว )Hunger( ธรรมชาติได้ สร้ างให้ มนุษย์มีความหิวและ
ต้ องแสวงหาอาหาร มาเพื่อบาบัดความหิวที่เกิดขึ ้น
1.2 เพื่ อ ได้ รั บ สารอาหารที่ ช่ ว ยสร้ างสุ ข ภาพอนามั ย ของร่ า งกายและ
พัฒนาการของสมอง
2. ทางจิตใจและอารมณ์ )Mental and Emotional Need(
2.1 เพื่อสนองความอยากอาหาร (Appetite) ทาให้ เกิ ดความสุขและความ
พึงพอใจ
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาพจิต เช่น ใช้ อาหารช่วยผ่อนคลายความกดดันหรื อ
ความตึงเครี ยดทางอารมณ์ ความกระวนกระวาย ความกลัวและอื่นๆ
2.3 เพื่อแสดงเสถียรภาพหรื อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4 เพื่ อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายทางศิ ล ปวัฒ นธรรมของแต่ ล ะ
ครอบครัว กลุม่ ชนหรื อประเทศ
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า อาหารนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่โภชนาการและอนามัยหรื อในแง่
สรี รศาสตร์ แล้ วอาหารยังเป็ น สัญ ลักษณ์ ที่แ สดงถึ งฐานะทางเศรษฐกิ จ สังคมและวั ฒ นธรรม
อีกด้ วย
4.3 การเตรียมอาหาร
การเตรี ยมอาหารเป็ นการนาอาหารสด อาหารแห้ งและเครื่ องปรุงรสมาเตรี ยมพร้ อม
ไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการประกอบอาหาร การเตรี ยมอาหารมีหลายวิธี ดังนี ้
1. การล้ า ง เป็ นการใช้ น า้ ท าความสะอาด โดยใช้ มื อ ช่ ว ยถู ผิ ว อาหารเบาๆ
เพื่อให้ ฝ่ นุ ละอองและสิง่ สกปรกหลุดออกไป
2. สง เป็ นการใช้ มือช้ อนอาหารที่เป็ นชิ ้นหรื อเป็ นฝอยขึ ้นจากน ้าเพื่อให้ สะเด็ดน ้า
3. เด็ด เป็ นการใช้ มือทาให้ ก้านหรื อใบผักขาดออกจากกัน
4. ปอก เป็ นการใช้ มีดหรื อมือลอกเปลือกอาหารออกไป
5. หั่น เป็ น การใช้ มี ดท าให้ อ าหารขาดออกจากกัน เป็ นชิ น้ ตามความต้ อ งการ
โดยมื อหนึ่งจับมี ดอี กมื อหนึ่งจับอาหารวางลงบนเขียง กดมี ดเลื่อ นไปข้ างหน้ าแล้ วลากกลับมา
อย่างรวดเร็ ว
6. สับ เป็ น การใช้ มี ด ขนาดใหญ่ ท าให้ อ าหารขาดออกจากกัน เป็ นชิ น้ ๆ หรื อ
ละเอียด โดยยกมีดให้ สงู แล้ วกดลงให้ ถกู อาหารนันอย่
้ างเร็ วและแรง
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7. ฝาน เป็ น การทาให้ อ าหารเป็ น แผ่นหรื อ ชิ น้ บางๆ โดยใช้ มือ หนึ่งจับมี ดและ
อีกมือหนึง่ จับอาหารไว้ ในฝ่ ามือหรื อวางบนเขียง แล้ วกดมีดลงบนอาหารนัน้
8. ซอย เป็ นการท าให้ อ าหารเป็ นชิ น้ ฝอยๆ โดยมื อ หนึ่งจับอาหารวางบนเขีย ง
อีกมือหนึง่ กดมีดไปข้ างหน้ า นิดหน่อย ยกขึ ้นถี่ๆ เร็ วๆ
9. บุบ เป็ นการทาให้ อาหารพอช ้าหรื อพอแตก โดยใช้ มีดขนาดใหญ่อ อกแรงกด
ลงบนอาหารหรื อใช้ ลกู ครกกระแทกเบาๆ
10. โขลก เป็ นการท าให้ อ าหารเหนี ย วและนุ่ ม โดยใส่อ าหารลงในครกแล้ ว
ใช้ ลกู ครกกระแทกลงไปแรงๆ
11. คัน้ เป็ นการทาอาหารที่อมน ้าให้ แห้ ง โดยแยกน ้ากับอาหารนันเป็
้ นคนละส่วน
ใช้ มือกาอาหารนันบี
้ บให้ แน่น เพื่อทาให้ น ้าในอาหารนันไหลออกมา
้
เช่น คันกะทิ
้
12. ชั่ง เป็ น การกาหนดปริ ม าณเครื่ อ งปรุ งของอาหารให้ ได้ ตามตารั บ อาหาร
โดยปรับเข็มตราชั่งให้ ตรงเลขศูนย์วางอาหารลงบนเครื่ องชั่ง อ่านน ้าหนักและหยิบอาหารใส่ลงใน
ถ้ วยหรื อจานเตรี ยมไว้
13. ตวง เป็ นการกาหนดปริ มาณเครื่ อ งปรุ งของอาหารให้ ได้ ตามตารั บอาหาร
โดยตักหรื อเทอาหารใส่ถ้วยตวงหรื อ ช้ อ นตวง ถ้ าเป็ นเครื่ องปรุ งแห้ งให้ ใช้ สนั มีดปาดอาหารที่ล้น
ออกมาให้ พอดีกับขอบถ้ วยตวงหรื อช้ อนตวง แล้ วเทใส่ถ้วยหรื อจานที่เตรี ยมไว้ สาหรับเครื่ องปรุ ง
เหลวให้ เทใส่ถ้วยตวงตามขีดบอกจานวนที่ต้องการ (เสาวนีย์ ประทีปทอง, 2554)
4.4 วิธีการประกอบอาหาร
การประกอบอาหาร เป็ น การปรุ งอาหารดิ บ ให้ สุก ด้ วยวิธี การต่า งๆ ท าให้ อ าหาร
มี สี กลิ่น รสชาติและกลิ่นของอาหารที่น่ารับ ประทาน โดยคานึงถึงการสงวนคุณ ค่าทางอาหาร
เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ในขณะประกอบอาหารผู้ประกอบอาหารต้ อ งฝึ กสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของหารจากดิบไปสุกเพื่อจะได้ รู้วา่ อาหารที่สกุ พอดีนนเป็
ั ้ นอย่างไร และฝึ กชิมอาหารเพื่อจะได้ ร้ ูจกั
ปรับเปลีย่ นรสชาติอาหารให้ เหมาะสม การประกอบอาหารมีหลากหลายวิธี ดังนี ้
1. การลวก เป็ นการท าให้ อ าหารสุก หรื อ ท าให้ ห มดกลิ่ น ที่ ไม่ ต้ อ งการ โดย
ใส่อาหารลงไปในน ้าเดือด เมื่ออาหารเปลีย่ นสีให้ ตกั ขึ ้น
2. การรวน เป็ นการทาให้ อาหารสุกด้ วยน ้ามันหรื อน ้าปริ มาณน้ อย โดยใส่อาหาร
ลงไปในน ้ามันหรื อน ้าร้ อนในกระทะคนพอสุกแล้ วตักขึ ้น
3. การต้ ม เป็ นการทาให้ อาหารสุก โดยนาอาหารใส่หม้ อพร้ อมกับน ้าแล้ ว ตังไฟ
้
ให้ เดือด
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4. การนึ่ง เป็ นการท าให้ อ าหารสุ ก โดยน าอาหารวางบนลังถึ งเหนื อ หม้ อ ที่ มี
น ้าเดือดแล้ วปิ ดฝาครอบไม่ให้ ไอน ้าออก
5. การตุน๋ เป็ นการทาให้ อาหารสุกจนเปื่ อยนุ่ม โดยนาอาหารใส่ภาชนะตังไฟหรื
้
อ
เหนือถาชนะอีกใบหนึง่ ที่มีน ้าเดือดและมีฝาปิ ด
6. การปิ ง้ เป็ นการท าให้ อ าหารแห้ ง สุก โดยวางบนตะแกรงเหนื อ ไฟอ่ อ นๆ
จนกระทัง่ สุก
7. การย่าง เป็ นการทาให้ อาหารสดสุก โดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆ จนสุก
ทังข้
้ างนอกและข้ างใน
8. การคั่ว เป็ น การท าให้ อ าหารสุก โดยใส่อ าหารลงในกระทะและใช้ อุ ป กรณ์
ที่มีด้ามถือ เช่น ทัพพี ตะหลิว เขี่ยคนอาหารกลับไปกลับมาจนสุกหรื อเกรี ยมกรอบตามต้ องการ
9. การเจียว เป็ นการทาให้ อาหารที่ละเอียดหรื อเป็ นฝอยสุกหรื อกรอบด้ วยน ้ามัน
โดยตักน ้ามันใส่กระทะแล้ วใส่อาหารลงไป คนเรื่ อยๆ จนสุกตามต้ องการ
10. การทอด เป็ นการทาให้ อ าหารสุกด้ วยน ้ามัน โดยตักน ้ามันใส่กระทะตังไฟ
้
ให้ ร้อนแล้ วใส่อาหารลงไป พอเหลืองหรื อสุกตักขึ ้นให้ สะเด็ดน ้ามัน
11. การจี่ เป็ นการทาให้ อาหารสุกด้ วยน ้ามัน โดยตังกระทะบนไฟแล้
้
วทาน ้ามัน
ในปริ มาณน้ อย ให้ ทวั่ กระทะ แล้ วใส่อาหารนันนาบกลั
้
บไปมาจนสุกตามต้ องการ
12. การผัด เป็ นการทาให้ อาหารชนิดเดียวหรื อหลายชนิดสุกรวมกันเป็ นอาหาร
ชนิดเดียวและมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่อาหารลงในน ้ามันหรื อกะทิร้อนๆ แล้ วผัดกลับไป
มาจนกระทัง่ สุก
13. การหุง เป็ นการทาให้ อาหารสุก โดยนาอาหารใส่หม้ อพร้ อมกับน ้าเมื่อจวนสุก
ริ นน ้าออกให้ หมดและตังไฟต่
้ อไปจนสุกหรื อใส่น ้าพร้ อมอาหารให้ พอเหมาะ ซึง่ เมื่อน ้าแห้ ง อาหาร
จะสุกพอดีโดยไม่ต้องริ นน ้าออก (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
4.5 ความหมายของการประกอบอาหาร
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 45) กล่าวว่าการประกอบ
อาหารเป็ นกิจกรรมที่เด็กจะได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการสังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลงของอาหาร
ดิบ–สุก รับรู้ รส และกลิ่นของอาหาร เรี ยนรู้ ด้วยการใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆ และเรี ยนรู้การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
สนอง สุธาอามาตย์ (สนอง สุธาอามาตย์, 2545) และ แจ๊ คแมน (Jackman, 1997)
กล่าวว่า กิจกรรมการประกอบอาหารเป็ นกิจกรรมที่เด็กได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง เรี ยนรู้ จาก
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ประสบการณ์ ในการท างานเริ่ ม ตังแต่
้ การวางแผน ไปจนถึ งการท าความสะอาดอุป กรณ์ แ ละ
ประสบการณ์ ที่ ได้ รับ จากการประกอบอาหารจะท าให้ เด็กได้ รับ ความรู้ เกิ ดความรู้ สึกประสบ
ผลสาเร็ จ และเป็ นการปลูกฝังลักษณะนิสยั ในการรับประทานอาหารที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
สรุ ป ได้ ว่า กิ จ กรรมการประกอบอาหารหมายถึ ง การจัด กิ จ กรรมหรื อ ประสบการณ์
ที่ เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้ ร้ ู จัก คิ ด การวางแผนงานและลงมื อ ปฏิ บัติ ก ารด้ ว ยตนเองจากของจริ ง
โดยใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ าในการเรี ยนรู้จากกิจกรรม
4.6 จุดมุ่งหมายของการประกอบอาหาร
การประกอบอาหารเป็ นกิจกรรมที่สนุกนานและเร้ าความสนใจในการเรี ยนรู้ของเด็ก
เป็ นอย่างดี กิ จกรรมนี ้ ไม่มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ ผลงานหรื อ อาหารที่ ทาเสร็ จ แต่อ ยู่ที่กระบวนการ
ระหว่างการทากิจกรรมเป็ นสาคัญ
วิ ไ ลวรรณ ปั น วัง (วิ ไ ลวรรณ ปั น วัง , 2558) และ Dahl (Dahl, 1998) กล่า วถึ ง
จุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์ การประกอบอาหาร ดังนี ้ 1) การอ่านเด็กอ่านรายการอาหาร
ซึง่ แสดงด้ วยรู ปวาดที่มีคาหรื อจานวน 2)คณิ ตศาสตร์ เด็กเรี ยนรู้โดยการนับการวัดการเรี ยงลาดับ
การประมาณ 3) วิทยาศาสตร์ พัฒนาการใช้ ประสาทสัมผัสเด็กทุกคนมี โอกาสที่จ ะดมสัมผัสชิ ม
ครู ใช้ ค าถามกระตุ้ น ให้ เด็ ก สัง เกตการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ 4) กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ เด็ ก ใช้
จินตนาการในการประกอบอาหารตกแต่งรูปร่าง รูปทรง การเลือกใช้ สี 5) เรี ยนรู้ทักษะทางสังคม
เป็ นตัวของตัวเอง ปฏิบัติต ามข้ อตกลงช่วยเหลือ แบ่งปั นและร่ วมมื อ กับผู้อื่ นการวาดและเขีย น
6) เด็กบันทึกประสบการณ์การประกอบอาหารที่โรงเรี ยนหรื อที่บ้าน
ดัง นัน้ การจัด ประสบการณ์ ก ารประกอบอาหารมี ป ระโยชน์ ต่ อ เด็ ก มากเพราะ
นอกจากจะช่วยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ทงในเรื
ั ้ ่ องภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ
แล้ วยังส่งเสริ มการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก การร่วมมือกันทางานจนประสบความสาเร็ จ อีกทังยั
้ งทาให้
เด็กได้ พฒ
ั นาโดยองค์รวมทังทางร่
้
างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กอีกด้ วย
4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาหาร
วิไลวรรณ ปั นวัง (วิไลวรรณ ปั นวัง, 2558) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง ผลการจัดประสบการณ์
การประกอบอาหารพื น้ บ้ านภาคเหนื อ ที่มีต่อ มนุษ ย์ สมั พันธ์ ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั ง้ นี ค้ ือ เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันอนุ
้ บาล 2 กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่มด้ วยการจับสลากมา 1 ห้ อ งเรี ยน จากจานวน 4 ห้ องเรี ยน แล้ ว
สุม่ นักเรี ยนจานวน 29 คน จากห้ องเรี ยนที่เลือกไว้ โดยการจับสลาก ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
8 สัป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 3 วัน วั น ละ 45 นาที เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ แผนการ
จั ด ประสบการณ์ การประกอบอาหารพื น้ บ้ านภาคเหนื อ และแบบสัง เกตพฤติ ก รรมการมี
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มนุษ ยสัม พัน ธ์ ข องเด็ ก ปฐมวัย การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ บบแผนการวิจั ย แบบ One Group Pretest
Posttest Design สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล Dependent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า
หลัง ได้ รั บ การจัด ประสบการณ์ ก ารประกอบอาหารพื น้ บ้ า นภาคเหนื อ เด็ ก แสดงพฤติ ก รรม
การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้ ด้วยตนเองเกือบทุกครัง้ ในทุกรายการเรี ยงตามลาดับดังนี ้ ด้ านการสื่อสาร
(  =1.76) ด้ านการทางานกลุม่ (  = 1.82) ด้ านการช่วยเหลือ (  = 1.83) ด้ านความร่ วมมื อ
(  = 1.90) และโดยรวม (  = 1.82)ซึ่ง มี ก ารเปลี่ย นแปลงสูงขึน้ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
กุหลาบ ภูมาก (กุหลาบ ภูมาก, 2556)ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การศึกษาทักษะพื ้นฐาน
ทางด้ านคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ การจัดประสบการณ์ การประกอบอาหารพื ้นบ้ าน
อีสานกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับ ชัน้ อนุ บ าล 2 จ านวน 20 คน ซึ่ง ได้ ม าโดยเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ใช้ เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ครัง้ ละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ครัง้ นี ้คือ แผนการจัดประสบการณ์ การประกอบอาหารพื ้นบ้ านอีสานและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั ง้ นี ้ใช้ แบบแผนการวิจัย แบบ One
Group Pretest Posttest Design สถิ ติ ที่ ใช้ วิเคราะห์ ข้ อ มูล คื อ t –test for Dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์ การประกอบอาหารพื ้นบ้ านอีสานระดับ ทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดีและผลการเปรี ยบเทียบระดับ ทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ การประกอบอาหารพื ้นบ้ าน
อีสานมีคา่ สูงกว่าก่อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่างานวิจัยการประกอบอาหารในเด็กปฐมวัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบบันทึกพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า การจัด
ประสบการณ์อาหารทาให้ ทกั ษะคณิตศาสตร์ และมนุษยสัมพันธ์ ของเด็กปฐมวัยดีขึ ้น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเพื่ อ การศึก ษาค้ นคว้ าเรื่ อ ง การพัฒ นาทักษะการประกอบ
อาหารของเด็ก ที่ มีค วามบกพร่ องทางสติปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับ
การวิเคราะห์งาน ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. วิธีดาเนินการทดลอง
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับ ปานกลาง มี ร ะดับ เชาวน์ ปั ญ ญา 35 -49 และไม่ มี ค วามพิ ก ารซ้ อ น ที่ ก าลังศึก ษาอยู่ใน
ระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสุพ รรณบุ รีปั ญ ญานุกูล จังหวัดสุพ รรณบุ รี ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2561 จานวน 3 คน เป็ นนักเรี ยนชายทังหมด
้
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
ดังนี ้
1. เป็ นเด็กที่ได้ รับการวินิจฉัยและใบรับรองความพิการจากแพทย์ว่าเป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีระดับเชาวน์ปัญญา 35 -49 และไม่มีความพิการ
ซ้ อน
2. เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญาที่ อ ยู่ในโครงการทาเองกินเองและ
ครูผ้ สู อนระบุวา่ ไม่สามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองได้
3. ผลการประเมิ นทักษะการประกอบอาหารจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program : IEP ) ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. เป็ นเด็กที่สามารถสือ่ สารด้ วยภาษาพูดพร้ อมฟั งคาสัง่ ต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดีและ
5. ได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ นกั เรี ยนเข้ ารับการทดลองตลอดการวิจัย
โดยมีข้อมูลของกลุม่ เป้าหมาย ดังนี ้
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนที่ 1 เพศชาย ลักษณะสมส่วน
ผิวสองสี ไม่มีความพิการซ้ อน อายุ 17 ปี สามารถพูดสือ่ สารและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ได้ แต่ไม่สามารถ
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ประกอบอาหารด้ วยเองได้ เพราะจาขันตอนการประกอบอาหารไม่
้
ได้ และไม่มีความมัน่ ใจในตนเอง
ในการประกอบอาหาร
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนที่ 2 เพศชาย ลักษณะสมส่วน
ไม่มีค วามพิ การซ้ อน อายุ 16 ปี สามารถพูดสื่อ สารได้ แต่จ ะพูด เสียงเบา ถ้ ากับ คนที่ไม่ค้ ุนเคย
เด็กจะไม่พูดและปฏิบัติตามคาสัง่ ได้ แต่ไม่สามารถประกอบอาหารด้ วยเองได้ เพราะจาขันตอน
้
การประกอบอาหารไม่ได้
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คนที่ 3 เพศชาย ลักษณะสมส่วน
ไม่มีความพิการซ้ อน อายุ 16 ปี สามารถพูดสือ่ สารและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ได้ แต่ไม่สามารถประกอบ
อาหารด้ วยเองได้ เพราะจาขันตอนการประกอบอาหารไม่
้
ได้ และไม่มีความมั่นใจในตนเองในการ
ประกอบอาหาร
การสร้ างเครื่องมือทีใช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย มีดังนี ้
1.1 แบบบันทึกการสัมภาษณ์
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการประกอบอาหาร
1.3 แบบบันทึกการสังเกต
1.4 แบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร
2. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือและวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview Form)
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่อ ง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง นี ้เป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview
Form) เป็ นการสัม ภาษณ์ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง เป็ น
กลุ่ม เป้าหมายในการวิจัยในประเด็น เกี่ ย วกับ อาหารที่ ช อบและอาหารที่ อ ยากท าเองเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการจัดแผนการเรี ยนการสอน โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ างแบบบัน ทึ ก การสัม ภาษณ์ และวิ ธี ก ารสัม ภาษณ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 กาหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นการสัมภาษณ์ เด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง เกี่ยวกับรายการอาหารที่ชอบและสนใจอยากทาเอง
1.3 สร้ างแบบบันทึกการสัมภาษณ์ โดยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการสอนเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพิเศษ จานวน 1 คน และ
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ผู้เชี่ยวชาญด้ านคหกรรม จานวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content
validity) ของจุดมุ่งหมายและประเด็น การสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (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 นาแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ไปเก็ บข้ อมูลกับกลุม่ เป้าหมายในช่วงก่อ น
ดาเนินการทดลองเพื่อหาข้ อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารที่เด็กชอบและอาหารที่เด็กอยากทาเอง
1.5 น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ม าวิ เคราะห์ เพื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ตอ่ ไป
ขันตอนการสร้
้
างแบบบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังภาพประกอบ 2
ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสัมภาษณ์และวิธีการสัมภาษณ์ จากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กาหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นการสัมภาษณ์

สร้ างแบบสัมภาษณ์ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ตรวจความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity)
นาแบบบันทึกการสัมภาษณ์ไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงก่อนดาเนินการ

นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ภาพประกอบ 2 ขันตอนการสร้
้
างแบบบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
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2. แผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการประกอบอาหารโดยใช้ การสอนตรงร่ ว มกั บ
การวิเคราะห์งาน จานวน 5 แผน ได้ แก่ 1) วิธีการใช้ กระทะไฟฟ้า 2) การทาความสะอาดอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร 3) การท าไข่เจี ย ว4) การท าข้ า วผั ด ไข่ และ 5) การท ากะเพราหมู ส ับ
ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
2.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา กลุ่ ม ทั ก ษะสั ง คมและการด ารงชี วิ ต
มาตรฐาน ทส 1.1 เข้ าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว สังคมและมีทกั ษะในการดารงชีวิ ต
ตัวชีว้ ดั ชันปี
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีทกั ษะการดารงชีวิตในบ้ าน การประกอบอาหาร การทางานบ้ าน
เพื่อ ครอบครั วและทักษะอาชี พ ในกลุ่มงานคหกรรมได้ กาหนดให้ เด็กสามารถประกอบอาหาร
จานเดี ยวได้ และวิเคราะห์ เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย ตลอดจนการก าหนดชั่วโมงการจัดการเรี ยนรู้
(สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, 2560)
2.2 ศึ ก ษาค้ นคว้ า เอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องและออกแบบแผนการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การสอนตรงกับการวิเคราะห์งาน ซึง่ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.2.1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน เป็ นขันที
้ ่ครูผ้ สู อนสร้ างความเข้ าใจและอธิบาย
เมนูอาหารที่จะทาในแต่ละครัง้ ให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
2.2.2 ขัน้ เนื ้อหาที่ต้อ งเรี ยน เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูวิจัยใช้ การวิเคราะห์ งาน ในการ
อธิ บายลาดับขันตอนการประกอบอาหารให้
้
กับผู้เรี ยนอย่างชัดเจนทีละขันด้
้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย
และสาธิ ตการประกอบอาหารในแต่ละครัง้ โดยผู้วิจัยจัดเตรี ยมวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร
ทังหมด
้
2.2.3 ขันตรวจสอบความเข้
้
าใจ เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนตัง้ คาถามเกี่ยวกับลาดับ
และวิธีการการประกอบอาหารที่จะทาในแต่ละครัง้ เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรี ยน
2.2.4 ขัน้ ฝึ ก ปฏิ บัติ โดยมี ค รู แ นะน า เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูวิ จัย ก าหนดให้ ผ้ ูเรี ย น
ลงมื อ ประกอบอาหาร โดยผู้วิจัย คอยให้ ค วามช่วยเหลือ หรื อ ชี แ้ นะและให้ ข้อ มูลย้ อ นกลับทัน ที
เมื่อผู้เรี ยนประกอบอาหารไม่ถกู ต้ อง
2.2.5 ขัน้ ฝึ กฝนด้ ว ยตนเอง เป็ นขันที
้ ่ ผ้ ูวิ จัย กาหนดให้ ผ้ ูเรี ย นประกอบ
อาหารด้ วยตนเอง
2.2.6 ขั น้ การสรุ ป เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู วิ จั ย และผู้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ขั น้ ตอน
การประกอบอาหารในแต่ละเมนู
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2.3 ก าหนดโครงสร้ างของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การประกอบอาหารของเด็ กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 5 แผน
และทาการสอนแผนละ 45 นาที ดังนี ้
ขัน้ เตรี ย มการ จ านวน 2 แผน คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 1 วิ ธี ก าร
ใช้ กระทะไฟฟ้า และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 การทาความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ขัน้ ปฏิ บัติ ก าร จ านวน 3 แผน คื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 3 การท า
ไข่เจียวแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 การทาข้ าวผัดไข่ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 การทากะเพรา
หมูสบั ดังตาราง 1
ตาราง 1 โครงสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
สัปดาห์ ท่ ี

วัน

เวลา

แผนการจัดการเรียนรู้

1

วันจันทร์ – วันพุธ

15.00 น– . 15.45 น.

วิธีการใช้ กระทะไฟฟ้า

2

วันจันทร์ – วันพุธ

15.00 น– . 15.45 น.

การทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประกอบอาหาร

3

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

14.05 น– . 14.50 น.
14.55 น– . 15.45 น.

-แนะนาอุปกรณ์และวัตถุดบิ
ในการทาไข่เจียว
-สอนการทาไข่เจียว

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
คนที่ 1

13.15 น– . 14.00 น.

-แนะนาอุปกรณ์และวัตถุดบิ

14.05 น– . 14.50 น.
14.55 น– . 15.45 น.

ในการทาข้ าวผัดไข่
-สอนการทาข้ าวผัดไข่

13.15 น– . 14.00 น.
14.05 น– . 14.50 น.
14.55 น– . 15.45 น.

-แนะนาอุปกรณ์และวัตถุดบิ
ในการทากะเพราหมู
-สอนการทากะเพราหมูสบั

4

5-6

คนที่ 2
คนที่ 3
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

13.15 น– . 14.00 น.
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2.4 สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อ พัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ตามโครงสร้ างที่กาหนด (ภาคผนวก ข )
2.5 ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content validity) โดยการน าแผน
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร โดยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพิเศษ จานวน 1 คน และ
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านคหกรรม จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) ตรวจพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ และเนือ้ หาของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการหาค่าดัช นีความสอดคล้ อ ง
(IOC : Index of Item-Objective Congruence) พบว่า ทุกแผนการจัด การเรี ยนรู้ มี ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค )
2.6 น าแผนการเรี ยนรู้ จานวน 1 แผน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญ า ระดั บ ปานกลาง จ านวน 2 คน ที่ มี ล ัก ษณ ะใกล้ เ คี ย งกั บ
กลุม่ เป้าหมายที่โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ อ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาและภาษาที่ ใช้ ในแผนการจัดการเรี ย นรู้ ก่ อ น
นาไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย พบว่า เวลาที่ใช้ สอนและภาษาที่ใช้ มีความเหมาะสม
2.7 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
จริ งต่อไป
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ขัน้ ตอนการสร้ างแผนจัด การเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็กที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังภาพประกอบ 3
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนตรง
การวิเคราะห์งานและออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้
กาหนดโครงสร้ างของแผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 5 แผน

สร้ างแผนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา(Content validity)
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out)
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาฉบับสมบูรณ์

ภาพประกอบ 3 แสดงขันตอนการสร้
้
างแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
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3. แบบบันทึกการสังเกต (Observation Form)
แบบบันทึกการสังเกตทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญา ระดั บ ปานกลาง เป็ นแบบบั น ทึ ก การสัง เกตแบบไม่ มี โ ครงสร้ าง (Unstructured
Observation Form) เพื่ อ เป็ นการบั น ทึ ก การสั ง เกตพฤติ ก รรมของเด็ ก ขณ ะลงมื อ ปฏิ บั ติ
การทาอาหารตามขันตอนการประกอบอาหารในแต่
้
ละรายการ โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี ้
3.1 ศึกษาลักษณะ ขอบเขตพฤติกรรมการประกอบอาหารของเด็กขณะลงมือ
ปฏิบตั ิการประกอบอาหารตามขันตอนการประกอบอาหารในแต่
้
ละรายการ จากเอกสาร ตาราและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 กาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการประกอบอาหารที่ต้อ งการสังเกต
ให้ ครอบคลุมและชัดเจน
3.3 จัดทาแบบบันทึกการสังเกตฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
ต่อไป
ขันตอนการสร้
้
างแบบบันทึกการสังเกตเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังภาพประกอบ 4
ศึกษาลักษณะ ขอบเขตพฤติกรรมของเด็กขณะลงมือปฏิบตั ิการทาอาหารตามขันตอน
้
การประกอบอาหารในแต่ละรายการจากเอกสารตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

กาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการประกอบอาหาร
ที่ต้องการสังเกต
จัดทาแบบบันทึกการสังเกตฉบับสมบูรณ์
ภาพประกอบ 4 แสดงขันตอนการสร้
้
างแบบบันทึกการสังเกตเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
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4. แบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง
การสร้ างแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง เป็ นแบบมาตรประเมิ น ค่ า เชิ งคุ ณ ภาพ (Rubric Scores) ใช้ วัด
ความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ในการประกอบอาหาร
ด้ วยตนเอง ทาการประเมินใน 3 รายการอาหาร ได้ แก่ การทาไข่เจียว การทาข้ าวผัดไข่และการทา
กะเพราหมูสบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนนระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ดูผลการพัฒ นาทักษะการประกอบอาหาร ก่ อ นและหลังดาเนิ นการทดลองโดย
มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
4.1 ศึกษา ค้ น คว้ า หลัก สูตรการศึก ษาขันพื
้ น้ ฐานส าหรั บ ผู้เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา พุ ท ธศัก ราช 2551 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง) พุท ธศัก ราช 2560 ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ งกับวิธี
การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา การวิเคราะห์ งานและขันตอนการประกอบอาหาร
้
พื ้นบ้ าน
4.2 กาหนดโครงสร้ างภายในแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง จานวน 3 กิจกรรม ได้ แก่ การทาไข่เจียว การทา
ข้ าวผัดไข่และการทากะเพราหมูสบั เป็ นแบบรายการที่มีระดับการปฏิบตั ิ 4 ระดับคือ
3
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
2
หมายถึง
สามารถปฏิ บั ติ ด้ วยตนเองได้ บ้ างโดยการ
กระตุ้นเตือนด้ วยวาจา
1
หมายถึง
สามารถปฏิ บั ติ ด้ วยตนเองได้ บ้ างโดยการ
กระตุ้นเตือนด้ วยวาจาและท่าทาง
0
หมายถึง
ไม่สามารถปฏิบตั ิด้วยตนเองได้
จากนันครู
้ รวบรวมคะแนนที่ได้ จากการประเมินทักษะการประกอบอาหาร มาแปลงเป็ น
ค่าร้ อยละ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับการให้ ระดับคุณภาพ ดังนี ้
1. การท าไข่เจี ย ว แยกเป็ น 7 พฤติ ก รรม โดยมี ค ะแนนเต็ ม จ านวน 21 คะแนน
เด็กต้ องได้ คะแนน 16.80 ขึ ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้ อยละ 80
2. การทาข้ าวผัด ไข่ แยกเป็ น 10 พฤติกรรม โดยมี คะแนนเต็มจ านวน 30 คะแนน
เด็กต้ องได้ คะแนน 24 ขึ ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้ อยละ 80

54
3. การทากะเพราหมูสบั แยกเป็ น 8 พฤติกรรม โดยมีคะแนนเต็มจานวน 24 คะแนน
เด็กต้ องได้ คะแนน 19.20 ขึ ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้ อยละ 80
เมื่ อ ได้ ค ะแนนดิ บ จากการประเมิ น ทั ก ษะการประกอบอาหารแล้ ว จึ ง น าไปเที ย บ
บัญ ญั ติไตรยางค์ คะแนนร้ อยละของทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 ตารางแสดงเกณฑ์ ร้อยละในการประเมิ นทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ค่ าร้ อยละ

ระดับคุณภาพ

90 - 100

ดีเยี่ยม

80 – 89

ดี

70 – 79

พอใช้

0 – 69

ปรับปรุง

(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
4.3 ตรวจสอบคุณ ภาพด้ านความตรงเชิ งเนื ้อหา (Content validity) ของแบบ
ประเมินทักษะการประกอบอาหารโดยนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาพิเศษ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญวัดผลและ
ประเมิน จานวน 1 คน (ภาคผนวก ก ) ตรวจพิจารณาความสอดคล้ องของนิยามศัพท์และรายการ
ประเมิ น โดยการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)
พบว่า มีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค )
4.4 น าแบบประเมิ น ไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน ที่ มี ล ักษณะใกล้ เคีย งกับ กลุ่ม เป้ าหมายที่ โรงเรี ย น
สุพ รรณ บุ รี ปั ญ ญานุ กู ล จั ง หวัด สุ พ รรณ บุ รี เมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วาคม 2561 ก่ อ นน าไปใช้ กั บ
กลุ่ม เป้าหมายเพื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ระหว่างผู้ส ังเกต (Interobserver Reliability) โดยใช้
ผู้ส ังเกตจ านวน 3 คน สัง เกตพฤติ ก รรมการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ซึง่ ผลการหาค่าความเชื่อมัน่ ในครัง้ นี ้ เท่ากับร้ อยละ 85.71
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4.5 จัดทาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร ฉบับสมบูรณ์
ขันตอนการสร้
้
างแบบประเมิ นเพื่อ พัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังภาพประกอบ 5
ศึกษา ค้ นคว้ าและรวบรวมเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

กาหนดโครงสร้ างภายในแบบประเมินทักษะ
การประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

นาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของเนื ้อหา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
นาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร
ที่ผา่ นการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out)
จัดทาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร ฉบับสมบูรณ์
ภาพประกอบ 5 แสดงขันตอนการสร้
้
างแบบประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
วิธีดาเนินการทดลอง
แบบแผนการทดลอง
การพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยในชันเรี
้ ยน (Classroom
Action Research) ตามแบบจาลองวงจรปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (สุวิมล ว่องวาณิ ช, 2554) โดยมี
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กระบวนการ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 การวางแผน (Planning) ขันที
้ ่ 2 การปฏิบตั ิ (Action) ขันที
้ ่3
การสังเกตผล (Observation) และขันที
้ ่ 4 ขันการสะท้
้
อนผล (Reflection) ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 วงจรปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (สุวิมล ว่องวาณิช, 2554)
ขัน้ ตอนกระบวนการวิจัยการปฏิบัติการในชัน้ เรียน
1. ขันเตรี
้ ยมการ เตรี ยมความพร้ อมก่อนเริ่ มดาเนินการวิจยั
2. ขันปฏิ
้ บตั ิการ แบ่งเป็ น 3 วงจรปฏิบตั ิการ ดังนี ้
2.1 วงจรปฏิบตั ิการที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 การทาไข่เจียว
Plan
Act
Observe
Reflect
2.2 วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 การทาข้ าวผัดไข่
Plan
Act
Observe
Reflect
2.3 วงจรปฏิบตั ิการที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 การทากะเพราหมูสบั
Plan
Act
Observe
Reflect
3. ขันสรุ
้ ป วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินการวิจยั
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมการ
1) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ผู้เข้ าร่วมการวิจยั เพื่อหารายการอาหารที่ผ้ รู ่วมวิจัยต้ องการและ
ชอบรับประทาน ซึ่งเป็ น สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview Form) และได้
ข้ อ มูลการสัม ภาษณ์ ดังนี เ้ ด็กคนที่ 1 น้ อ งเอ อายุ 17 ปี นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปั จ จุบัน
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่ อาหารที่ชอบรับประทาน คือ ไข่เจียวและกะเพราหมูสบั คนที่ 2 น้ องบี อายุ 16
ปี นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปั จจุบนั อาศัยอยูส่ ถานสงเคราะห์เด็ก อาหารที่ชอบรับประทานคือ
ไข่เจี ยว กะเพราหมูสบั และข้ าวผัด คนที่ 3 น้ อ งซี อายุ 16 ปี อาศัยอยู่กับตา ยาย อาหารที่ช อบ
รับประทาน คือ ไข่เจียว กะเพราหมูสบั และข้ าวผัด ดังจะเห็นว่าอาหารที่ชื่นชอบของแต่ละคนนามา
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ซึ่งการสอนทักษะการประกอบอาหารของผู้วิจัย ได้ แก่เมนู ไข่เจี ยว ข้ าวผัดไข่และกะเพราหมูสบั
เพราะเป็ นเมนูอาหารที่เด็กทัง้ 3 คนชอบรับประทานเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการประกอบอาหารของ
เด็กทัง้ 3 คน
2) สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการเรี ยน
การสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีการสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน การประเมินผล
และการบันทึกหลังการสอน จานวน 5 แผน ดังนี ้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 วิธีการใช้ กระทะไฟฟ้า
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 2 การท าความสะอาดอุ ป กรณ์ ใ นการประกอบอาหาร แผนการจั ด
การเรี ย นรู้ ที่ 3 การท าไข่เจี ย ว แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 4 การท าข้ า วผัด ไข่ และแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ที่ 5 การทากะเพราหมูสบั โดยทุกแผนได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ ยวชาญ
และปรับแก้ ไขแล้ ว
3) สร้ างและตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบบัน ทึ ก
การสังเกตและแบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร
4) เลื อ กผู้ ช่ ว ยวิ จั ย เพื่ อ สังเกตพฤติ ก รรมการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง โดยผู้วิ จัย ท าความเข้ าใจเกี่ ย วกับ จุ ด มุ่งหมายและ
พฤติ ก รรมเป้ า หมายที่ ต้ อ งการสัง เกต บัน ทึก ข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จัย และผู้ช่ ว ยวิ จัย ทดลองสัง เกต
พฤติกรรมการประกอบอาหารกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ที่ไม่ใช่
กลุ่ม เป้า หมายในระหว่า งการทดลองใช้ (Tryout) แผนการสอนและแบบประเมิ น ทัก ษะการ
ประกอบอาหารของเด็ก ที่มี ความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง จนกระทั่ งมี ค วาม
เชื่อมัน่ ระหว่างผู้สงั เกตไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ซึง่ พบว่าผลการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้ แบบบันทึกการ
สังเกตและแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารเท่ากับร้ อยละ 85.71 จึงเริ่ มดาเนินการทดลอง
ต่อไปได้
5) เตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร เช่น กระทะไฟฟ้า ตะหลิว
ถ้ วย ช้ อน จาน ตลอดจนการเตรี ยมวัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบอาหารในแต่ละรายการซึง่ ครู ผ้ สู อน
เป็ นผู้จัดเตรี ย มทัง้ หมด โดยการน าวัตถุดิ บที่ ใช้ ในการประกอบอาหารเตรี ยมใส่ถ้วยไว้ ให้ เด็ ก
สาหรับฝึ กทักษะการประกอบอาหาร
6) ประเมินทักษะการประกอบอาหารของของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ แบบประเมิ น ทักษะการประกอบอาหารของเด็ กที่มีความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง
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ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ปฏิบัติการ
ครูผ้ สู อนดาเนินการสอน โดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการทาไข่เจียว การทาข้ าว
ผัดไข่และการทากะเพราหมูสบั โดยดาเนินการในรู ปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิ การในชัน้ เรี ยน
ประกอบด้ วย 3 วงจรปฏิบตั ิการย่อย ดังต่อไปนี ้
วงจรปฏิบตั ิการที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง การทาไข่เจียว
วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การทาข้ าวผัดไข่
วงจรปฏิบตั ิการที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั
วงจรปฏิบัติการที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง การทาไข่เจียว
ขัน้ วางแผน (Planning)
ครู ผ้ สู อนวางแผนการจัดกิ จกรรมการสอน เรื่ อ ง การทาไข่เจียว โดยใช้ เวลาในการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน จานวน 4 ครัง้ ทาการสอนในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี โดยทาการ
สอนเป็ นรายบุคคล ครัง้ ละ 45 นาที เริ่ มตังแต่
้ เวลา 13.15 น.- 15.45 น. และได้ เตรี ยมสือ่ การเรี ยน
การสอนเป็ นรู ป ภาพขัน้ ตอนการประกอบอาหารเพื่ อ ช่ ว ยให้ เด็ ก เข้ า ใจวิ ธี ก ารและขัน้ ตอน
การประกอบอาหารได้ ชัดเจนขึ ้น เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
มี ข้อ จ ากัดในการรับรู้ สิ่งที่เป็ นนามธรรม และในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนการประกอบ
อาหารในครัง้ นี ้ครูผ้ สู อนเป็ นผู้จดั เตรี ยมวัตถุดิบทังหมด
้
ขัน้ ปฏิบัติ (Action)
ครู ผ้ สู อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง การทาไข่
เจียว โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข )
การสังเกต (Observe)
ครู ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ระหว่างจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแล้ ว บันทึกผลการสังเกตและบัน ทึกพฤติก รรมลงในแบบ
บันทึกการสังเกต และประเมินผลการปฏิบตั ิการทาไข่เจียว
ผลสะท้ อนกลับ (Reflect)
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิการทาไข่เจียว โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งานว่า
อยู่ในระดับคุณ ภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรั บปรุ ง ผ่านเกณฑ์ ทุก คนหรื อ ไม่ และสังเกตพฤติกรรม
ในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนว่าเด็กมี การแสดงพฤติกรรมเป็ นอย่างไรของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
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วงจรปฏิบัติการที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การทาข้ าวผัดไข่
ขัน้ วางแผน (Planning)
ครู ผ้ ูสอนวางแผนการจัดกิ จ กรรมการสอน เรื่ อ ง การท าข้ าวผัดไข่ โดยใช้ เวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จานวน 4 ครัง้ ทาการสอนในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี โดยทา
การสอนเป็ นรายบุค คล ครั ง้ ละ 45 นาที เริ่ มตัง้ แต่เวลา 13.15 น.- 15.45 น. และได้ เตรี ย มสื่อ
การเรี ยนการสอนเป็ นรูปภาพขันตอน
้
การประกอบอาหารเพื่อช่วยให้ เด็กเข้ าใจวิธีการและขันตอน
้
การประกอบอาหารได้ ชัดเจนขึ ้นเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่อ งทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
มี ข้อจ ากัดในการรับ รู้ สิ่งที่เป็ นนามธรรมและในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนการประกอบ
อาหาร ในครัง้ นี ้ครูผ้ สู อนเป็ นผู้จดั เตรี ยมวัตถุดิบทังหมด
้
ขัน้ ปฏิบัติการ (Action)
ครู ผ้ ูสอนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อ ง การทา
ข้ าวผัดไข่ โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข )
การสังเกต (Observe)
ครู ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ระหว่ า งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแล้ ว บัน ทึ ก ผลการสัง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมลงใน
แบบบันทึกการสังเกต และประเมินผลการปฏิบตั ิการทาข้ าวผัดไข่
ผลสะท้ อนกลับ (Reflect)
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิการทาข้ าวผัดไข่ โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์ ทุกคนหรื อไม่ และสังเกตพฤติกรรม
ในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนว่าเด็กมี การแสดงพฤติกรรมเป็ นอย่างไรของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
วงจรปฏิบัติการที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั
ขัน้ วางแผน (Planning)
ครู ผ้ ูสอนวางแผนการจัดกิ จ กรรมการสอน เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั โดยใช้ เวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จานวน 4 ครัง้ ทาการสอนในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี โดยทา
การสอนเป็ นรายบุค คล ครั ง้ ละ 45 นาที เริ่ มตัง้ แต่เวลา 13.15 น.- 15.45 น. และได้ เตรี ย มสื่อ
การเรี ยนการสอนเป็ นรูปภาพขันตอน
้
การประกอบอาหารเพื่อช่วยให้ เด็กเข้ าใจวิธีการและขันตอน
้
การประกอบอาหารได้ ชัดเจนขึ ้นเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่อ งทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
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มีปัญหาในการรับรู้ สิง่ ที่เป็ นนามธรรมและในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการประกอบอาหาร
ในครัง้ นี ้ครูผ้ สู อนเป็ นผู้จดั เตรี ยมวัตถุดิบทังหมด
้
ขัน้ ปฏิบัติการ (Action)
ครู ผ้ ูสอนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 เรื่ อ ง การทา
กะเพราหมูสบั โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน (ภาคผนวก ข )
การสังเกต (Observe)
ครู ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ระหว่า งจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแล้ ว บัน ทึ ก ผลการสัง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรม ลงใน
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลการปฏิบตั ิการทากะเพราหมูสบั
ผลสะท้ อนกลับ (Reflect)
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิการทากะเพราหมูสบั โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์
งานว่า อยู่ ในระดับ คุณ ภาพ ดี เยี่ ย ม ดี พอใช้ ปรั บ ปรุ ง ผ่า นเกณฑ์ ทุ ก คนหรื อ ไม่ และสังเกต
พฤติกรรมในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนว่าเด็กมีการแสดงพฤติกรรมเป็ นอย่างไรของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สรุป
จากการดาเนินการวิจัยปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนเพื่อ พัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์
งานครัง้ นี ้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เป็ นผู้สะท้ อนผลให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่า
ผลการสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งานสามารถพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เป็ นอย่างไร
การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มเป้ าหมาย
ผู้วิจัย ส่งเค้ าโครงปริ ญ ญานิ พนธ์ เข้ ารั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมโครงการวิจัยที่ ท า
ในมนุษ ย์ จากคณะกรรมการจริ ย ธรรม ส าหรั บ พิ จ ารณาโครงการวิจัยที่ ท าในมนุษ ย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่โครงการวิจัย SWUEC353/61E.(ภาคนวก ง ) เมื่อผ่านการอนุมัติ ผู้วิจยั ได้ ทาการพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุม่ เป้าหมาย แนะนา
ตัว ชีแ้ จงในการเข้ าร่ วมวิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขันตอนการวิ
้
จัย พร้ อมทัง้
ลงนามยินยอม โดยชีแ้ จงสิทธิ์ ที่กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้ าร่ วมการวิจัย หรื อสามารถปฏิเสธที่จะ
ไม่เข้ าร่วมการวิจัยในครัง้ นี ้ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการบริ การใดๆ ที่จะได้ รับ สาหรับข้ อมูลที่ได้
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จากการวิ จั ย ครั ง้ นี จ้ ะไม่ มี ก ารเปิ ดเผยให้ เกิ ด ความเสีย หายแก่ ก ลุ่ม เป้ า หมายที่ ท าการวิ จั ย
โดยผู้วิจยั เสนอการวิจยั ในภาพรวมและนามาใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อ ขออนุญ าต
ผู้อานวยการโรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู เพื่อดาเนินการทดลองกับกลุม่ เป้าหมาย
2. ทาเรื่ องขออนุญาตผู้ปกครองกลุม่ เป้าหมายตามเอกสารชี แ้ จงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
(Participant Information Sheet) และหนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจยั (Informed
Consent Form)
3. ผู้วิจัยดาเนินการตามขันเตรี
้ ยมการตามกระบวนการวิจัยปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยน
ได้ แก่ การสัมภาษณ์ นักเรี ยน การฝึ ก สังเกตพฤติกรรม และนาแบบประเมิ นทักษะการประกอบ
อาหารที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นไปทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายก่อนการทดลอง บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
ก่อนการทดลอง
4. ผู้วิจยั ดาเนินการวิจัยด้ วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาหารของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเ คราะห์ งาน จานวน 5 แผน
โดยแบ่งออกเป็ น 6 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 - 2 ทาการสอนในวันจันทร์ ถึงวันพุธ ครัง้ ละ 45 นาที
โดยเริ่ มเวลา 15.00 น. – 15.45 น. จานวน 6 ครัง้ ส่วนสัปดาห์ที่ 3 - 6 ทาการสอนในวันจันทร์ ถึ ง
วันพฤหัสบดี ครัง้ ละ 45 นาที โดยเริ่ มตังแต่
้ เวลา 13.15 น.- 15.45 น. จานวน 16 ครัง้ โดยทาการ
สอนเด็กเป็ นรายบุคคล ตังแต่
้ วนั ที่ 14 มกราคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
5. ขณะด าเนิ น การวิ จัย ผู้วิ จัย สัง เกตและจดบัน ทึก พฤติ ก รรมของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ที่แสดงออกในขณะทากิจกรรมการประกอบอาหาร
6. นาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารไปใช้ ประเมินเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับ
การวิเคราะห์ งาน ซึ่งแบบประเมิ น ทัก ษะการประกอบอาหารที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึ ้นเป็ น ชุ ด เดี ยวกับ
แบบประเมินก่อนการทดลอง
7. นาข้ อมูลที่ได้ จากการจดบันทึกการสังเกตและการบันทึกวีดีโอ มาวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ อ งมื อด้ วยความเที่ยงตรงของเนื ้อหา
(Content Validity) ได้ แก่
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1.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง จานวน 3 แผน
1.1.2 แบบประเมิ น ทักษะการประกอบอาหารของเด็ กที่ มี ความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง
1.1.3 แบบสัง เกตทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Observation Form)
1.1.4 แบบสัม ภาษณ์ การประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview Form)
โดยใช้ การหาดัช นี ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถาม (Index of Item Objective
Congruence : IOC) (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2543)
IOC 

เมื่อ

R
N

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้ องตามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1.2 สถิติที่ใช้ ในการหาค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้สงั เกต (Inter Obsever Reliability หรื อ
IOR) (ยุวดี วิริยางกูร, 2561)
IOR = A x 100
A+D
A คือ จานวนข้ อที่เห็นตรงกันระหว่างผู้สงั เกต 3 คน
D คือ จานวนข้ อที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้สงั เกต 3 คน
ค่าความเชื่ อมั่นระหว่างผู้สงั เกตที่คานวณได้ จ ะต้ อ งมี ค่าตังแต่
้ ร้อ ยละ 80 ขึ ้นไปจึงจะ
ถือได้ วา่ ข้ อมูลเชื่อถือได้
2. สถิติพื ้นฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ข้ อมูลเชิงปริ มาณ
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล เป็ น สถิ ติ เชิ งพรรณนา ซึ่ง เป็ น สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่
ค่าเฉลีย่ และค่าร้ อยละ
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2.1.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยคานวณสูตร ดังนี ้

เมื่อ

แทน คะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมคะแนนทังหมด
้
แทนจานวนคนในกลุม่ เป้าหมาย

2.1.2 การหาค่าร้ อยละ โดยคานวณจากสูตร (ล้ วน สายยศ; และอังคณา สาย
ยศ, 2543)
p 

f
 100
N

เมื่อ P แทน
f
แทน
N
แทน

ค่าร้ อยละ
คะแนนความสามารถที่เด็กทาได้ ถกู ต้ อง
จานวนข้ อทังหมด
้

2.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้ อมูลการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการประกอบ
อาหารจากการจดบันทึกมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) นาเสนอข้ อมูลเป็ นความเรี ยง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อ พัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับ ปานกลางโดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับ การวิเคราะห์ งาน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลการนาเสนอ ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทักษะการประกอบอาหารการทาไข่เจี ยว ของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ดังตารางนี ้
ตาราง 3 ผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ ก ารสอนตรงร่ ว มกับ การวิ เคราะห์ ง าน ตามวงจรปฏิ บัติ ก ารที่ 1 แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง การทาไข่เจียว

จากตาราง 3 แสดงให้ เห็ น ว่า การท าไข่เจี ย วในวงจรการปฏิ บัติ ก ารที่ 1 โดยใช้ ก าร
สอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง การทาไข่เจี ยว ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ ที่ 1 พบว่า ทักษะการประกอบอาหาร การทาไข่เจียว ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คนอยู่ในระดับ ปรับปรุง จากการสังเกตพฤติกรรม
การท าไข่เจี ยว พบว่า เด็ กที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง ทัง้ 3 คน ยังไม่
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สามารถจาขันตอนการท
้
าไข่เจียวได้ เมื่อให้ ลงมือทาไข่เจียวก็จะทาผิดขันตอนโดยการน
้
าวัตถุดิบ
ที่ใช้ ในการทาไข่เจียว คือ น ้ามัน ไข่ ซีอิ ้ว มาเทรวมกันลงในกระทะไฟฟ้าพร้ อมกันทังหมด
้
ครูผ้ สู อน
แก้ ปัญหาโดยการอธิบายและสาธิ ตวิธีการทาไข่เจียวให้ เด็กดูซ ้าอีกครัง้ จากนันให้
้ เด็กบอกขันตอน
้
การทาไข่เจี ยวและลงมื อทาไข่เ จียวทีละขันตอน
้
โดยครู ผ้ สู อนช่วยแนะนา ให้ การช่วยเหลือและ
ให้ การเสริ มแรงโดยกล่าวชมเชยเมื่อเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ลงมือ
ทาไข่เจียวได้ ถูกต้ องตามขันตอน
้
เช่น “เยี่ยมมากค่ะ” เพื่อให้ เด็กมีความมั่นใจและกล้ าที่จะลงมือ
ทาไข่เจียว นอกจากนี ้ครู ผ้ สู อนยังใช้ หลักการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวนเข้ ามาช่วย
เพราะเมื่อเด็กได้ ลงมือทาบ่อยๆ จะเกิดการเรี ยนรู้และสามารถจดจาขันตอนการประกอบอาหารได้
้
ครัง้ ที่ 2 เด็ กที่มีค วามบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา ระดับ ปานกลาง มี ผลการประเมิ นการ
ปฏิ บัติ ก ารประกอบอาหาร การท าไข่เจี ย ว ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น ทัง้ 3 คน โดยอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม จานวน 2 คน และอยู่ในระดับ ดี จานวน 1 คน ซึ่งมีปัญหาขันตอนการใส่
้
ไข่ตอนที่น ้ามัน
ยังไม่ร้อน ดังนัน้ ครู ผ้ ูสอนแนะนาให้ ฝึกการสังเกตโดยการใช้ มือ อังความร้ อนเป็ นระยะเพื่อ เป็ น
การคาดคะเนความร้ อนของน ้ามันและใช้ หลักการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวนเข้ ามา
ช่วยเพื่อให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้และสามารถจดจาการคาดคะเนความร้ อนของน ้ามันได้ ดียิ่งขึ ้น
ครัง้ ที่ 3 และ 4 เด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับปานกลาง สามารถลงมื อ
ทาไข่เจียวได้ ด้วยตนเอง และมีผลการประเมินการปฏิบตั ิการประกอบอาหาร การทาไข่เจียว อยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม ทัง้ 3 คน
ตาราง 4 สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ตามวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 เรื่ อง การทาไข่เจียว
ครัง้ ที่

ปั ญหาที่พบ

1

เด็กจาขันตอนการท
้
าไข่เจียวไม่ได้

2

ใส่ไข่ตอนที่น ้ามันยังไมร้ อน

แนวทางแก้ ไข
- ครูผ้ สู อนอธิบายและสาธิตการทาไข่เจียว
- ให้ เด็กบอกขันตอนการท
้
าไข่เจียว ครูช่วยแนะนา
- ให้ เด็กลงมือทาไข่เจียวครูช่วยแนะนา
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทาไข่เจียวได้
- ครูผ้ สู อนแนะนาให้ ฝึกสังเกตโดยการใช้ มืออังความ
ร้ อนเป็ นระยะเพื่อเป็ นการคาดคะเนความร้ อนของน ้ามัน
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2. ทักษะการประกอบอาหารการทาข้ าวผัด ของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน ตามวงจรปฏิบัติการที่ 2 แผนที่ 4
เรื่ อง การทาข้ าวผัดไข่

จากตาราง 5 แสดงให้ เห็น ว่า การทาข้ าวผัดไข่ ในวงจรการปฏิบัติการที่ 2 โดยใช้ การ
สอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน จากกิจ กรรมการจัดการเรี ยนการสอนในแผนที่ 4 เรื่ อ ง การทา
ข้ าวผัดไข่ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ ที่ 1 พบว่า ทักษะการประกอบอาหาร การทาข้ าวผัดไข่ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คน อยูใ่ นระดับ ปรับปรุง จากการสังเกตพฤติกรรม
การประกอบอาหาร การทาข้ าวผัดไข่ พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
ทัง้ 3 คนยังไม่สามารถจาขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่ได้ เมื่อให้ ลงมือทาข้ าวผัดไข่ ก็จะยืนงงทาอะไร
ไม่ถูก พอเทน ้ามันใส่กระทะไฟฟ้าเสร็ จก็ไม่ร้ ู จะใส่วตั ถุดิบในการทาข้ าวผัดไข่อะไรต่อในขันต่
้ อไป
ก็ ได้ แ ต่ยืนมองหน้ าครู ผ้ ูสอน ครู ผ้ ูสอนแก้ ปัญ หาโดยการอธิ บายและสาธิ ตวิธีก ารท าข้ าวผัดไข่
ให้ เด็กดูซ ้าอีกครัง้ จากนันให้
้ เด็กบอกขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่และลงมือทาข้ าวผัดไข่ ทีละขันตอน
้
โดยครู ผ้ สู อนช่วยแนะนา ให้ การช่วยเหลือและให้ การเสริ มแรงโดยกล่าวชมเชยเมื่อเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ลงมือทาข้ าวผัดไข่ได้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
เช่น “เยี่ยมมาก
ค่ะ” “เก่งมาก” “โอเคเลย” เป็ นต้ น เพื่อ ให้ เด็กมีความมั่นใจและทาข้ าวผัดไข่ นอกจากนี ้ครู ผ้ สู อน
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ยังใช้ หลักการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวนเมื่ อเด็กได้ ลงมือทาบ่อยๆ จะเกิดการเรี ยนรู้
และสามารถจดจาขันตอนการประกอบอาหารได้
้
ครั ง้ ที่ 2 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง มี ผ ลการประเมิ น
การปฏิบตั ิการประกอบอาหาร การทาข้ าวผัดไข่ ผ่านเกณฑ์การประเมินทัง้ 3 คน โดยอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งทัง้ 3 คนยังมี ปัญ หาขัน้ ตอนการใส่กระเทียม คือกระเทียมไหม้ ครู ผ้ ูสอนแนะนาให้ ฝึกการ
สังเกตโดยการใช้ มืออังความร้ อนเป็ นระยะเพื่อ เป็ นการคาดคะเนความร้ อนของน ้ามันเพื่อ ไม่ให้
กระเทียมไหม้ และฝึ กให้ เด็กทาบ่อยๆ โดยใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ สอนซ ้าย ้าทวนจนเด็กสามารถ
คาดคะเนความร้ อนของน ้ามันได้ ใกล้ เคียงกับความร้ อนที่จะไม่ทาให้ กระเทียมไหม้
ครัง้ ที่ 3 และ 4 เด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับปานกลาง สามารถลงมื อ
ทาข้ าวผัดไข่ได้ ด้วยตนเอง และมีผลการประเมินการปฏิบตั ิการประกอบอาหาร การทาข้ าวผัดไข่
อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม 2 คน และอยูใ่ นระดับ ดี 1 คน ซึง่ ถือว่าผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
ตาราง 6 สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ตามวงจรปฏิบตั ิการที่ 2 เรื่ อง การทาข้ าวผัดไข่
ครัง้ ที่

ปั ญหาที่พบ

1

เด็กจาขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่ไม่ได้

2

เด็กจาขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่ไม่ได้

แนวทางแก้ ไข
- ครูผ้ สู อนอธิบายและสาธิตการทาข้ าวผัดไข่
- ให้ เด็กบอกขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่ ครูช่วยชี ้แนะ
- ให้ เด็กลงมือทาข้ าวผัดไข่ครูช่วยชี ้แนะ
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทาข้ าวผัดไข่ได้
- ครูผ้ สู อนอธิบายและสาธิตการทาข้ าวผัดไข่
- ให้ เด็กบอกขันตอนการท
้
าข้ าวผัดไข่ ครูช่วยชี ้แนะ
- ให้ เด็กลงมือทาข้ าวผัดไข่ครูช่วยชี ้แนะ
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทาข้ าวผัดไข่ได้

3. ทัก ษะการประกอบอาหารการท ากะเพราหมู ส ับ ของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน ดังตาราง 7
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ตาราง 7 ผลการพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน ตามวงจรปฏิบัติการที่ 3 แผนที่ 5
เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั

ตาราง 7 (ต่อ)

จากตาราง 7 พบว่าการทากะเพราหมูสบั ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 โดยใช้ การสอนตรง
ร่วมกับการวิเคราะห์งาน ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง แสดงให้ เห็นว่า
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สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ ที่ 1 พบว่า ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปั ญ ญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คนอยู่ในระดับ ปรั บปรุ ง จากการสังเกตพบว่า เด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 3 คน ยังไม่สามารถจาขันตอนการท
้
ากะเพราหมูสบั
ได้ เมื่อให้ ลงมือทากะเพราหมูสบั ก็จะยืนงงทาอะไรไม่ถูก พอเทน ้ามันใส่กระทะไฟฟ้าเสร็ จก็ไม่ร้ ู
จะใส่วตั ถุดิบในการทากะเพราหมูสบั อะไรต่อในขันต่
้ อไป ก็ได้ แต่ยืนมองหน้ าครู ผ้ สู อน ครู ผ้ สู อน
แก้ ปัญหาโดยการอธิ บายและสาธิ ตวิธี การทากะเพราหมูสบั ให้ เด็กดูซ ้าอีกครัง้ จากนันให้
้ เด็กบอก
ขันตอนการท
้
ากะเพราหมูสบั และลงมื อ ทากะเพราหมูสบั ทีละขันตอน
้
โดยครู ผ้ สู อนช่วยแนะนา
ให้ การช่วยเหลือและให้ การเสริ มแรงโดยกล่าวชมเชยเมื่ อ เด็ก ที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา
ระดับปานกลาง ลงมื อ ทากะเพราหมูสบั ได้ ถูกต้ อ งตามขันตอน
้
เช่น “เยี่ยมมากค่ะ ” “เก่งมาก”
“โอเคเลย” เป็ น ต้ น เพื่อ ให้ เด็ก มี ความมั่นใจและทากะเพราหมูส ับได้ นอกจากนี ้ครู ผ้ ูสอนยังใช้
หลักการสอนแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวนเมื่อ เด็กได้ ลงมื อทาบ่อยๆ จะเกิดการเรี ยนรู้ และ
สามารถจดจาขันตอนการประกอบอาหารได้
้
ครัง้ ที่ 2 เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง มีผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิการประกอบอาหาร การทากะเพราหมูสบั ทัง้ 3 คน อยู่ในระดับ ดี ทัง้ 3 คน ซึ่งยังมีปัญหา
ตอนการใส่กระเทียม คือกระเทียมไหม้ ครูผ้ สู อนแนะนาให้ ฝึกการสังเกตโดยการใช้ มืออังความร้ อน
เป็ นระยะเพื่อเป็ นการคาดคะเนความร้ อนของน ้ามันเพื่อไม่ให้ กระเทียมไหม้ และฝึ กให้ เด็กทาบ่อยๆ
โดยใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ สอนซ ้าย ้าทวนจนเด็กสามารถคาดคะเนความร้ อ นของน ้ามันได้
ใกล้ เคียงกับความร้ อนที่จะไม่ทาให้ กระเทียมไหม้ และมีปัญหาในเรื่ องหมูไม่สกุ ครูผ้ สู อนชี ้แนะให้
เด็กฝึ กสังเกตและจดจารวมถึงการคาดคะเนของความเปลี่ยนแปลงของหมู คือ หมูต้อ งเปลี่ยน
เป็ นสีน ้าตาลและฝึ กให้ เด็กทาบ่อยๆ โดยใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ สอนซ ้าย ้าทวนจนเด็กสามารถ
รู้ถึงความเปลีย่ นแปลงของหมู คือ หมูต้องเปลีย่ นเป็ นสีน ้าตาล
ครั ง้ ที่ 3 และ 4 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ ปานกลาง มี ผ ลการ
ประเมินการปฏิบัติการประกอบอาหาร การทากะเพราหมูสบั ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทัง้ 3 คน
โดยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 1 คนและอยู่ในระดับ ดี 2 คน ซึ่งยังมีปัญหาในขันตอนการใส่
้
กระเทียม
ครูผ้ สู อนยังต้ องให้ คาชี ้แนะในการใส่กระเทียมไม่ให้ ไหม้
และในครัง้ ที่ 5-8 เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง สามารถลง
มือ ทากะเพราหมูสบั ได้ ด้วยตนเอง และมีผลการประเมิ นการปฏิบตั ิการประกอบอาหาร การทา
กะเพราหมูสบั อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม ทัง้ 3 คน
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ตาราง 8 สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ตามวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 เรื่ อง การทากะเพราหมูสบั
ครัง้ ที่
1

2

ปั ญหาที่พบ

แนวทางแก้ ไข

เด็กจ าขันตอนการท
้
ากะเพราหมูสับ - ครูผ้ สู อนอธิบายและสาธิตการทากะเพราหมูสบั
ไม่ได้
- ให้ เด็กบอกขันตอนการท
้
ากะเพราหมูสบั ครูช่วยชี ้แนะ
- ให้ เด็กลงมือทากะเพราหมูสบั ครูช่วยชี ้แนะ
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทากะเพราหมูสบั ได้
กระเทียมไหม้
- ครู ผ้ สู อนให้ เด็กใช้ มือ อังความร้ อ นเป็ นระยะเพื่อ เป็ น
การคาดคะเนความร้ อ นของนา้ มันเพื่อ ไม่ให้ กระเที ยม
ไหม้ โดยให้ ทาหลายๆ ครัง้ จนกว่าเด็กจะสามารถ
คาดคะเนความร้ อนของนา้ มันได้ ใกล้ เคียงกับความร้ อน
ที่จะไม่ทาให้ กระเทียมไหม้ ได้
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทากะเพราหมูสบั ได้
หมูไม่สกุ
- ครูผ้ สู อนชี แ้ นะให้ เด็กฝึ กสังเกตและจดจ ารวมถึงการ
คาดคะเนของความเปลี่ยนแปลงของวัตถุดบิ คือ หมูสกุ
คือหมูเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาล
- ใช้ หลักการแบบ 3 R’s คือ การสอนซ ้าย ้าทวน
- กล่าวคาชมเชยเมื่อเด็กทากะเพราหมูสบั ได้

ตาราง 9 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทาไข่เจียว
ทักษะการ

คะแนน

คะแนนก่อน

คิดเป็ น

ระดับ

คะแนนหลัง

คิดเป็ น

ระดับ

ประกอบอาหาร
ไข่เจียว

เต็ม

การทดลอง

ร้ อยละ

การประเมิน

การทดลอง

ร้ อยละ

การประเมิน

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

21
21
21

4
2
2

19.05
9.52
9.52

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

20
20
19

95.24
95.24
90.48

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

21

2.67

12.70

ปรับปรุ ง

19.67

93.65

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ย
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จากตาราง 9 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทาไข่เจียวของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน สูงกว่า
ก่อนการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบว่ามีคะแนนระหว่าง
2-4 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 2.67 คิดเป็ นร้ อยละ 12.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับปรับปรุ ง
และหลังการสอนโดยใช้ วิ ธี ส อนตรงร่ วมกับ การวิเคราะห์ งาน พบว่า มี ค ะแนนระหว่า ง 19-20
คะแนน โดยมี ค่า เฉลี่ย (µ) เท่า กับ 19.67 คิ ด เป็ นร้ อยละ 93.65 ซึ่ง อยู่ใ นเกณฑ์ ระดับ ดี เยี่ ย ม
ซึง่ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และเมื่อแยกเป็ นรายบุคคล พบว่า
คนที่ 1 การทาไข่เจียว ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่ามี
คะแนนรวม 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ19.05 อยูใ่ นระดับ ปรับปรุง และ
หลัง การพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์ งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 20 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 95.24 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
คนที่ 2 การทาไข่เจียว ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่ามี
คะแนนรวม 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 9.52 อยู่ในระดับ ปรับปรุ งและ
หลัง การพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์ งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 20 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 95.24 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
คนที่ 3 การทาไข่เจียว ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า
มีคะแนนรวม 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 9.52 อยูใ่ นระดับ ปรับปรุง และ
หลังการพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้ ก ารสอนตรงร่ ว มกับ การวิ เคราะห์ งาน พบว่า นัก เรี ย นมี ค ะแนนรวม 19 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90.48 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
ตาราง 10 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทาข้ าวผัดไข่
ทักษะการ
ประกอบอาหาร
ข้ าวผัดไข่
คนที่ 1
คนที่ 2

คะแนนเต็ม

คะแนนก่อน
การทดลอง

คิดเป็ น
ร้ อยละ

30
30

9
11

30
36.66

ระดับ
คะแนนหลัง
การประเมิน การทดลอง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

26
30

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ระดับ
การประเมิน

87
100

ดี
ดีเยี่ยม
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ตาราง 10 (ต่อ)
ทักษะการ
ประกอบอาหาร
ข้ าวผัดไข่

คะแนนเต็ม

คะแนนก่อน
การทดลอง

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ระดับ
คะแนนหลัง
การประเมิน การทดลอง

คนที่ 3

30

12

40

ปรับปรุ ง

ค่าเฉลี่ย

30

10.67

35.55

ปรับปรุ ง

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ระดับ
การประเมิน

27

90

ดีเยี่ยม

27.67

95.67

ดีเยี่ยม

จากตาราง 10 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทาข้ าวผัดไข่ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบว่ามีคะแนน
ระหว่าง 9-12 คะแนน โดยมีคา่ เฉลีย่ (µ) เท่ากับ 10.67 คิดเป็ นร้ อยละ 35.55 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ปรั บปรุ ง และหลัง การสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน มี คะแนนระหว่าง 27-30
คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 27.67 คิดเป็ นร้ อ ยละ 95.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีเยี่ยม ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และเมื่อแยกเป็ นรายบุคคล พบว่า
คนที่ 1 การท าข้ า วผัด ไข่ ก่ อ นการสอนโดยใช้ ก ารสอนตรงร่ วมกับ การวิ เคราะห์ งาน
มีคะแนนรวม 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 30 อยู่ในระดับ ปรับปรุ ง และ
หลัง การพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์ งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 26 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 87 อยูใ่ นระดับ ดี
คนที่ 2 การท าข้ า วผัด ไข่ ก่ อ นการสอนโดยใช้ ก ารสอนตรงร่ วมกับ การวิ เคราะห์ งาน
มีคะแนน รวม 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 36.66 อยู่ในระดับ ปรับปรุ ง
และหลังการพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์ งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 30 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
คนที่ 3 การท าข้ า วผัด ไข่ ก่ อ นการสอนโดยใช้ ก ารสอนตรงร่ วมกับ การวิ เ คราะห์ งาน
มีคะแนนรวม 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 40 อยู่ในระดับ ปรับปรุ ง และ
หลัง การพัฒ นาทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ระดับ
ปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์ งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 27 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม

73
ตาราง 11 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทากะเพราหมูสบั
ทักษะการ
ประกอบอาหาร
กะเพราหมูสบั

คะแนนเต็ม

คะแนนก่อน
การทดลอง

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ระดับ
คะแนนหลัง
การประเมิน การทดลอง

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ระดับ
การประเมิน

คนที่ 1
คนที่ 2

24
24

8
8

33.33
33.33

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

24
24

100
100

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

คนที่ 3

24

8

33.33

ปรับปรุ ง

22

91.67

ดีเยี่ยม

รวม

24

8

33.33

ปรับปรุ ง

23.33

97.22

ดีเยี่ยม

จากตาราง 11 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทากะเพราหมูสบั ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน
สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน โดยก่อนการสอน พบว่ามีคะแนน
8 คะแนน โดยมีค่าเฉลีย่ (µ) เท่ากับ 8 คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับปรับปรุ ง และ
หลังการสอนโดยใช้ วิธีสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน มี คะแนนระหว่าง 22-24 คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี่ย (µ) เท่า กับ 23.33 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 97.22 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดี เยี่ ย ม ซึ่งผ่า นเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ และเมื่อแยกเป็ นรายบุคคล พบว่า
คนที่ 1 การทากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 33.33 อยูใ่ นระดับปรับปรุงและ
หลังการพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 24 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
คนที่ 2 การทากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็ นร้ อ ยละ 33.33 อยู่ในระดับ ปรับปรุ ง
และหลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม 24 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
คนที่ 3 การทากะเพราหมูสบั ก่อนการสอนโดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน
มีคะแนนรวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็ นร้ อ ยละ 33.33 อยู่ในระดับปรับปรุ ง
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และหลังการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง โดยใช้ ก ารสอนตรงร่ วมกับ การวิเคราะห์ งาน พบว่า นัก เรี ย นมี ค ะแนน รวม 22 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 91.67 อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา โดยใช้ ก ารสอนตรงร่ วมกับ การวิเคราะห์ ง าน ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล การน าเสนอ
มีการสรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อพัฒ นาทักษะการประกอบอาหารหลังใช้ วิธีการสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งาน
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สมมุติฐานการวิจัย
ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญา ระดับปานกลาง
สูงขึ ้นกว่าก่อนการใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม เป้าหมายในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ น เด็กที่มี ความบกพร่ อ งทางสติปัญ ญา ระดับ ปาน
กลาง มีระดับเชาวน์ปัญญา 35-49 ที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มีใบรับรองความพิการและไม่มี
ความพิการซ้ อน กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนสุพ รรณบุรีปัญ ญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 3 คน โดยใช้ การเลือ กแบบเจาะจง
(purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
เกี่ยวกับอาหารที่ชอบรับประทานและอยากทา
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการประกอบอาหาร จานวน 5 แผน
3. แบบบัน ทึ ก การสัง เกตพฤติ ก รรมขณะท ากิ จ กรรมการประกอบอาหารแต่ล ะ
รายการ ตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
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4. แบบประเมินทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง จ านวน 3 รายการ ได้ แก่ การทาไข่เจี ยว การทาข้ าวผัดไข่ และการทากะเพรา
หมูสบั
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experiment Research) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนิ น การทดลองโดยใช้ ระเบี ย บวิ ธีวิ จัย ในชัน้ เรี ย น (Classroom Action Research) มี วิ ธีก าร
ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ขอจริ ยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่โครงการวิจัย SWUEC353/61E.(ภาคนวก ง )
2. ขอหนังสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาต
ผู้อานวยการโรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เตรี ยมการก่อนการดาเนินการทดลอง ได้ แก่ สัมภาษณ์ เตรี ยมผู้สงั เกต เตรี ยม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 วิธีการใช้ กระทะไฟฟ้า แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 การทาความสะอาด
อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร และนาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไป
ทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายก่อนการทดลอง บันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนการทดลอง
4. เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ วยตนเอง ตั ง้ แต่ วัน ที่ 14 มกราคม 2562 - 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
จานวน 5 แผน โดยแบ่งออกเป็ น 6 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 - 2 ทาการสอนในวันจันทร์ ถึงวันพุธ
ครัง้ ละ 45 นาที โดยเริ่ มเวลา 15.00 น. – 15.45 น. จานวน 6 ครัง้ ส่วนสัปดาห์ที่ 3 - 6 ทาการสอน
ในวันจันทร์ ถึ งวันพฤหัสบดี ครัง้ ละ 45 นาที โดยเริ่ มตังแต่
้ เวลา 13.15 น.- 15.45 น. จานวน 16
ครัง้ โดยทาการสอนเป็ นรายบุคคล
5. ดาเนินการทดลองโดยใช้ แบบแผนการวิจัยปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนเพื่อ จัดการเรี ยน
การสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 แผน ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 การทาไข่เจียว
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 การทาข้ าวผัดไข่ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 การทากะเพราหมูและ
บันทึกพฤติกรรมขณะสอน
6. นาแบบประเมินทักษะการประกอบอาหารไปใช้ ประเมินเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนตรงร่วมกับ
การวิเคราะห์งาน

77
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณเปรี ยบเทียบทักษะการประกอบอาหารเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์งาน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนาข้ อมูลจากการจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ขณะลงมื อปฏิบตั ิการประกอบอาหาร ข้ อมูลจาก
การสัม ภาษณ์ เด็ ก ที่ เข้ าร่ ว มการวิ จัย และถอดเป็ นบทสนทนามาวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content
Analysis) แล้ วนาเสนอข้ อมูลเป็ นความเรี ยง
สรุปผลการวิจัย
หลังใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งานทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง สูงขึ ้นกว่าก่อ นการใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์
งาน
อภิปรายผล
จากสมมติฐานการวิจัย พบว่า หลังใช้ การสอนตรงร่ วมกับการวิเคราะห์ งานทักษะการ
ประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสูงขึ ้นกว่าก่อนการใช้ การสอนตรงร่ วมกับ
การวิเคราะห์ งาน ผลการวิจัย พบว่าทักษะการประกอบอาหารของเด็ กที่มีค วามบกพร่ อ งทาง
สติปั ญ ญา ระดับปานกลางสูงขึน้ กว่าก่อ นการทดลอง ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้
เนื่ อ งจากการสอนตรงเป็ นการสอนที่ มุ่ งช่ วยให้ ได้ เรี ย นรู้ ทัง้ เนื อ้ หาสาระและมโนทัศ น์ ต่ า งๆ
รวมทัง้ ได้ ฝึ ก ปฏิ บัติ ทัก ษะต่า งๆ จนสามารถท าได้ ดี แ ละประสบผลส าเร็ จ ได้ ในเวลาที่ จ ากั ด
(Marchand; Martella; Nancy E; & Martella. 2004) เช่นเดียวกับ วีระเดช เชื ้อนาม (2545: 230)
กล่าวว่า การสอนตรงเป็ น รู ป แบบการสอนที่ มี เป้า หมายเพื่ อ ฝึ กทัก ษะหรื อ ให้ ความรู้ เบื อ้ งต้ น
แก่ ผ้ ูเรี ยนเพื่ อให้ มี พ ฤติ ก รรมตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ได้ กาหนดการเรี ย นการสอน เน้ น การฝึ กและ
เสริ ม แรงในขณะเรี ย นหรื อ ฝึ ก ปฏิ บัติ ง าน ให้ ผ้ ูเรี ย นสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ล าดับ ขัน้ ตอน
การฝึ กจะแบ่งออกเป็ นทักษะย่อยเรี ยงตามลาดับความซับซ้ อ นของทักษะ ซึ่งเหมาะสมกับเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญา ระดับปานกลาง เนื่อ งจากเด็กกลุ่ม นี ส้ ามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีจ าก
สิ่ง ที่ เป็ นรู ป ธรรม ฝึ ก โดยลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ฝึ ก โดยใช้ ข องจริ ง และหากเด็ ก มี โอกาสได้ ฝึ ก ฝน
สิ่งที่เรี ยนรู้ ไปแล้ วในลักษณะซ ้าๆ บ่อยๆ จะช่วยให้ เด็กที่สามารถจาข้ อ มูลที่เรี ยนไปแล้ วได้ ดีขึ ้น
(พัช รี วัลย์ เกตุแก่น จันทร์ . 2540 :5-8) ดังนันการสอนตรงจึ
้
งมี ความเหมาะสมกับ การสอนเด็ ก
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ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Marchland-Martello (2005)
ได้ ศกึ ษา การสอนตรง พบว่าเป็ นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้ กบั เด็กที่มีความต้ องการพิเศษ
เป็ นอีก 1 ใน 7 วิธีที่ผ่านการทดลองแล้ วว่ามีประสิทธิ ภาพจริ ง โดยรู ปแบบการสอนเหมาะสมกับ
เด็ ก ที่ มี ค วามต้ องการพิ เศษ เป็ นวิ ธี ก ารสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย น
เช่นเดีย วกับงานวิจัย ของ หทัยทิ พย์ หนูม งกุฎ (2557) ได้ ศึก ษาวิจัยเรื่ อ ง การสอนตรงร่ วมกับ
สือ่ วีดีทศั น์ เพื่อเพิ่มความสามารถรับรู้ อารมณ์ ผ้ อู ื่นของเด็กออทิสติก ที่ กาลังศึกษาอยู่ที่ห้องเรี ยน
คู่ขนานสาหรับบุคคล ออทิสติก พบว่า ความสามารถในการรับรู้ อารมณ์ ผ้ อู ื่ นของเด็กออทิสติก
หลังการสอนตรงร่ ว มกับ สื่อ วี ดี ทัศ น์ สูง ขึน้ กว่า ก่ อ นการสอน นอกจากนั น้ ผู้ วิ จัย ยังใช้ เทคนิ ค
การวิเคราะห์งานในการสอนร่วมกับการสอนตรง ซึ่งการวิ เคราะห์งานก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะกับ
การจัดการเรี ยนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เนื่องจากการวิเคราะห์งานเป็ นการ
แยกย่อยงานหรื อเนื ้อหาวิชาที่ต้องการจะสอนเด็กในแต่ละครัง้ ของการสอนออกเป็ นขันตอนย่
้
อยๆ
หรื อ หลายขัน้ ตอนเล็ก ๆ โดยแต่ล ะขัน้ ตอนของงานจะเริ่ ม จากพฤติ ก รรมที่ เด็ ก ท าได้ ง่า ยและ
เพิ่มความยากขึ ้น ทีละน้ อยจนเด็กสามารถทาได้ สาเร็ จบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยตนเอง (สานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน. 2551) เช่ น เดี ย วกับ สุจิ น ต์ สว่า งศรี (2552) ได้ ก ล่า วว่า
เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์ งาน (Task Analysis) เป็ นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ครู วางแผนการ
สอนเป็ นอย่างดี มีเป้าหมาย และแบ่งกิจกรรมหรื องานใดงานหนึง่ เป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ เพื่อสะดวก
ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญาจากขันตอนแรกไปจนขั
้
นสุ
้ ดท้ ายจนเด็กทาได้
สาเร็ จ พร้ อมทังก
้ าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละขันตอน
้
อย่างครบถ้ วน ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สันติยา ช่วยหนู (2551) ได้ ศกึ ษาวิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดย ใช้ วิธีการวิเคราะห์งานร่ วมกับวิธีลกู โซ่ย้อนกลับ พบว่า
เด็กทุกคนเมื่อได้ รับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองโดย ใช้ วิธีการวิเคราะห์งานร่ วมกับวิธีลกู โซ่
ย้ อนกลับ ตามขันตอนแล้
้
ว สามารถปฏิบตั ิทกั ษะการร้ อยเชือกรองเท้ าผ้ าใบ การผูกเชือกรองเท้ า
ปมแรกและการผูกเชือกรองเท้ าขันสุ
้ ดท้ ายได้ และหลังการใช้ วิธีสอนแบบการวิเคราะห์งานร่ วมกับ
วิธี ลูก โซ่ย้ อ นกลับ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาสามารถช่ วยเหลือ ตนเองได้ และยัง
สอดคล้ องกับมาศพร แกล้ วทะนง (2551) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การสอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรั บ นัก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ รุ น แรง โดยการวิ เคราะห์ ง านร่ ว มกั บ การใช้
ภาพประกอบ พบว่านักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรงทัง้ 3 คนสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ ห้องน ้าได้ ถกู ต้ อง ทุกขันตอนหลั
้
งได้ รับการฝึ กโดยการวิเคราะห์
งานร่ ว มกั บ การใช้ ภาพประกอบและหลัง ได้ รั บ การฝึ ก โดยการวิ เคราะห์ ง านร่ ว มกั บ การใช้
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ภาพประกอบ นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้ 3 คนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองในการใช้ ห้อ งน ้าได้ ดี กว่าก่ อ นการฝึ ก โดยการวิเคราะห์ งานร่ วมกับ การใช้
ภาพประกอบ และนอกจากนี ค้ รู ผ้ ูส อนยังใช้ รูป แบบการสอนแบบ 3R คื อ การสอนซ า้ ย ้าทวน
(พัชรี วลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ , 2542) เข้ ามาช่วยในจัดการเรี ยนการสอนเพราะเด็กที่มีความบกพร่อ ง
ทางสติปัญญามักจะลืมสิ่งที่เรี ยนรู้มาได้ ง่ายจึงจาเป็ นที่ครู จะต้ องสอนซ ้าย ้าทวนเพื่อให้ เด็กได้ ฝึก
ทาบ่อยๆ จนเกิดเป็ นทักษะ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าวิธีที่กล่าวมาข้ างต้ น ช่วยให้ เด็กที่มีความบกพร่อ ง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลางมีทกั ษะการประกอบอาหารสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลองและมีทกั ษะ
การประกอบอาหาร ผ่านเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด และอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไปที่ได้ จากการวิจัย
1. กิ จ กรรมการประกอบอาหารเป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ องท างานเป็ นล าดับ ขัน้ ตอน
ต่อ เนื่ อ งครู ผ้ ูส อนควรให้ ก ารดูแ ลแนะน าแก่ เด็ ก อย่างใกล้ ชิ ด เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจและชี แ้ นะ
ในขณะประกอบอาหารและควรฝึ กทีละคนเพื่อ ความปลอดภัยเพราะการประกอบอาหารเป็ น
การใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและมีความร้ อนอาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุได้
2. ควรมีการฝึ กฝนและกากับติดตาม ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง อย่างต่อเนื่องเพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
หากไม่ได้ ฝึกการประกอบอาหารอย่างสม่าเสมอมักจะลืมขันตอนการประกอบอาหารได้
้
3. ควรพัฒนาทักษะการประกอบอาหารโดยเพิ่มขันตอน
้
หรื อเพิ่มเวลาหรื อฝึ กให้ เด็ก
ได้ จดั เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ด้วยตนเอง เพราะการประกอบอาหารเมื่อเด็กอยูท่ ี่บ้านเด็กจะต้ อง
จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทกุ อย่างด้ วยตนเอง
4. การฝึ กประกอบอาหารเมื่อเด็กสามารถทาได้ ในแต่ละขันตอน
้
ควรมีการเสริ มแรง
เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่คงทนและการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลางต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญ ญา
ร่วมกับการมีสว่ นร่ วมของผู้ปกครอง เพราะเมื่อเด็กกลับไปอยู่กบั ครอบครัว หลังเรี ยนจบ ผู้ปกครอง
จะอยูใ่ กล้ ชิดกับเด็กตลอดและสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาหารของเด็กได้
2. การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารสาหรับเด็กออทิสติก ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ในระดับชันเรี
้ ยนเดียวกัน
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1. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้
ชื่อ
1. นางสาวสุปราณี เมฆขจร

2. นายจุมพล บุญฉ่า

3. นางทัศพร นาคเขียว

วุฒกิ ารศึกษา
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาคหกรรม
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา

ตาแหน่ งปั จจุบัน
หน่ วยงาน
ผู้อ านวยการช านาญ โรงเรี ยนวัดเสาธงทอง
การพิเศษ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนวัดโพธิ์ศรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
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2. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร
ชื่อ
1. นางสาวสุปราณี เมฆขจร

2. นายจุมพล บุญฉ่า

3. นางสุคณ
ั ธร มณฑิราช

วุฒกิ ารศึกษา
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิ ช าภาษาไทยและ
วัดผลการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน

ตาแหน่ งปั จจุบัน
หน่ วยงาน
ผู้อ านวยการช านาญ โรงเรี ยนวัดเสาธงทอง
การพิเศษ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา
จังหวัดชุมพร
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3. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ
1. นางสาวสุปราณี เมฆขจร

2. นายจุมพล บุญฉ่า

3. นางทัศพร นาคเขียว

วุฒกิ ารศึกษา
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การศึกษาพิเศษ
ครุศาสตรบันฑิต
สาขาวิชาคหกรรม
การศึกษามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา

ตาแหน่ งปั จจุบัน
หน่ วยงาน
ผู้อ านวยการช านาญ โรงเรี ยนวัดเสาธงทอง
การพิเศษ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูชานาญการ

โรงเรี ยนวัดโพธิ์ศรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
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- แผนการจัดการเรี ยนรู้
- รูปภาพ
- แบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร
- แบบบันทึกพฤติกรรมการประกอบอาหาร
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
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วิธีใช้ กระทะไฟฟ้า
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับการประกอบอาหารโดยใช้ กระทะไฟฟ้า
2. ครูแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าวันนี ้เราจะมาฝึ กใช้ กระทะไฟฟ้า
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ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบความเข้ าใจ
1. ครูตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการการใช้ กระทะไฟฟ้า
2. ให้ นกั เรี ยนบอกขันตอนการใช้
้
กระทะไฟฟ้า
ขันที
้ ่ 4 การฝึ กโดยมีครูชี ้แนะ
ให้ นกั เรี ยนฝึ กใช้ กระทะไฟฟ้า โดยครู คอยชี ้แนะ เมื่อนักเรี ยนทาไม่ถูกต้ อง เช่น “ทาอย่างไร
ต่อ” หากนักเรี ยนทาได้ ถกู ต้ อง ครูจะให้ คาชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถูกต้ อง”
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กฝนด้ วยตนเอง
ให้ นกั เรี ยนลองใช้ “กระทะไฟฟ้า” ด้ วยตนเอง ตังแต่
้ ขนตอนแรกไปจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ขันที
้ ่ 6 การสรุป
ให้ นกั เรี ยนสรุปขันตอนการใช้
้
“กระทะไฟฟ้า” อีกครัง้
การประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
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ปั ญหาและอุปสรรค

บันทึกหลังการสอน
วิธีแก้ ไข

ผลการดาเนินการแก้ ไข

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวธมลวรรณ ใจไหว)
วันที่................/.............../................
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับการประกอบอาหารและอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ในการประกอบ
อาหาร
2. ครู แจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าวันนี ้เราจะมาฝึ กใช้ การทาความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการ
ประกอบอาหาร

96
ขันที
้ ่ 2 เนื ้อหาที่ต้องเรี ยน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบอาหาร ได้ แก่ กระทะไฟฟ้า ตะหลิว ถ้ วย จาน ช้ อน
ให้ กบั นักเรี ยน
2. ครูสนทนากับนักเรี ยนเรื่ อง การทาความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการประกอบอาหารและ
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
3. ครูสาธิตวิธีการทาความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิดให้ นกั เรี ยนดู
ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบความเข้ าใจ
1. ครูตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการทาความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด
2. ให้ นกั เรี ยนบอกขันตอนการท
้
าความสะอาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด
ขันที
้ ่ 4 การฝึ กโดยมีครูชี ้แนะ
ให้ นัก เรี ย นฝึ ก ท าความสะอาดอุ ป กรณ์ ในการประกอบอาหารแต่ล ะชนิ ด โดยเริ่ ม จาก
อุปกรณ์ที่สามารถทาความสะอาดได้ งา่ ยก่อน เช่น ช้ อน ถ้ วย จาน ตะหลิวและกระทะไฟฟ้า โดยครู
คอยชี ้แนะ เมื่อนักเรี ยนทาไม่ถกู ต้ อง เช่น “ทาอย่างไรต่อ” หากนักเรี ยนทาได้ ถกู ต้ อง ครูจะให้ คาชม
“เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถูกต้ อง”
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กฝนด้ วยตนเอง
ให้ นักเรี ยนทาความสะอาดอุปกรณ์ ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด ด้ วยตนเอง ตังแต่
้
ขันตอนแรกไปจนถึ
้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ขันที
้ ่ 6 การสรุป
ให้ นัก เรี ย นสรุ ป ขัน้ ตอนการท าความสะอาดอุป กรณ์ ในการประกอบอาหารแต่ละชนิ ด
อีกครัง้
การประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
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ปั ญหาและอุปสรรค

บันทึกหลังการสอน
วิธีแก้ ไข

ผลการดาเนินการแก้ ไข

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวธมลวรรณ ใจไหว)
วันที่................/.............../................
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100

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ผา่ นมา เรื่ อง การใช้ อุปกรณ์ “กระทะไฟฟ้า”
2. ครูแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าวันนี ้เราจะมาฝึ กทาอาหารในเมนู “ไข่เจียว”
ขันที
้ ่ 2 เนื ้อหาที่ต้องเรี ยน
1. ครูแนะนาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทา “ไข่เจียว” ดังนี ้
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
1. ไข่ไก่
1. ถ้ วย
2. ซีอิ ้ว
2. ช้ อน
3. น ้ามันพืช
3. ตะหลิว
4. กระทะ
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2. ครูสาธิตการทา “ไข่เจียว”

102

103

ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบความเข้ าใจ
1. ครูตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการทา “ไข่เจียว” เช่น หลังจากน ้ามันร้ อนแล้ วเราจะทาอะไรต่อ
2. ให้ นกั เรี ยนบอกขันตอนการท
้
า “ไข่เจียว”
ขันที
้ ่ 4 การฝึ กโดยมีครูชี ้แนะ
ให้ นกั เรี ยนฝึ กทา “ไข่เจียว” โดยครูคอยชี ้แนะ เมื่อนักเรี ยนทาไม่ถกู ต้ อง เช่น “ทาอย่างไรต่อ”
หากนักเรี ยนทาได้ ถกู ต้ อง ครูจะให้ คาชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถูกต้ อง”
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กฝนด้ วยตนเอง
ให้ นกั เรี ยนลงมือทา “ไข่เจียว” ด้ วยตนเอง ตังแต่
้ ขนตอนแรกไปจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ขันที
้ ่ 6 การสรุป
ให้ นกั เรี ยนสรุปขันตอนการท
้
า “ไข่เจียว” อีกครัง้
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การประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

ปั ญหาและอุปสรรค

บันทึกหลังการสอน
วิธีแก้ ไข

ผลการดาเนินการแก้ ไข

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวธมลวรรณ ใจไหว)
วันที่................/.............../................
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106

107

108
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ผา่ นมา เรื่ อง การทา “ไข่เจียว”
2. ครูแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าวันนี ้เราจะมาฝึ กทาอาหารในเมนู “ข้ าวผัดไข่”
ขันที
้ ่ 2 เนื ้อหาที่ต้องเรี ยน
1. ครูแนะนาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทา “ข้ าวผัดไข่” ดังนี ้
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
1. ไข่ไก่
1. ตะหลิว
2. กระเทียม
2. กระทะ
3. ซีอิ ้ว
3. จาน
4. น ้ามันพืช
4. ถ้ วย
5. ข้ าวสวย
6. ต้ นหอม

2. ครูสาธิตการทา “ข้ าวผัดไข่”
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110

111

112
ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบความเข้ าใจ
1. ครูตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการทา “ข้ าวผัดไข่” เช่น หลังจากน ้ามันร้ อนแล้ วเราจะทาอะไรต่อ
2. ให้ นกั เรี ยนบอกขันตอนการท
้
า “ข้ าวผัดไข่”
ขันที
้ ่ 4 การฝึ กโดยมีครูชี ้แนะ
ให้ นกั เรี ยนฝึ กทา “ข้ าวผัดไข่” โดยครู คอยชี ้แนะ เมื่อนักเรี ยนทาไม่ถกู ต้ อง เช่น “ทาอย่างไร
ต่อ” หากนักเรี ยนทาได้ ถกู ต้ อง ครูจะให้ คาชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถูกต้ อง”
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กฝนด้ วยตนเอง
ให้ นกั เรี ยนลงมือทา “ข้ าวผัดไข่” ด้ วยตนเอง ตังแต่
้ ขนตอนแรกไปจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ขันที
้ ่ 6 การสรุป
ให้ นกั เรี ยนสรุปขันตอนการท
้
า “ข้ าวผัดไข่” อีกครัง้
การประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

ปั ญหาและอุปสรรค

บันทึกหลังการสอน
วิธีแก้ ไข

ผลการดาเนินการแก้ ไข

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวธมลวรรณ ใจไหว)
วันที่................/.............../...............
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114
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116

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 1 การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ผา่ นมา เรื่ อง การทา “ข้ าวผัดไข่”
2. ครูแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบว่าวันนี ้เราจะมาฝึ กทาอาหารในเมนู “กะเพราหมูสบั ”
ขันที
้ ่ 2 เนื ้อหาที่ต้องเรี ยน
1. ครูแนะนาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทา “กะเพราหมูสบั ” ดังนี ้
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
1. พริ กขี ้หนู
1. ตะหลิว
2. กระเทียม
2. กระทะ

117
3. น ้าตาล
4. น ้ามันพืช
5. ซีอิ ้ว
6. ซอสหอย
7. ใบกะเพรา
8. หมูสบั
2. ครูสาธิตการทา “กะเพราหมูสบั ”

3. จาน
4. ถ้ วย

118

119

ขันที
้ ่ 3 ตรวจสอบความเข้ าใจ
1. ครู ตงั ้ คาถามเกี่ ยวกับการท า “กะเพราหมูสบั ” เช่ น หลังจากน ้ามันร้ อนแล้ วเราจะท า
อะไรต่อ
2. ให้ นกั เรี ยนบอกขันตอนการท
้
า “กะเพราหมูสบั ”
ขันที
้ ่ 4 การฝึ กโดยมีครูชี ้แนะ
ให้ นัก เรี ย นฝึ ก ท า “กะเพราหมู ส ับ ” โดยครู ค อยชี แ้ นะ เมื่ อ นัก เรี ย นท าไม่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น
“ทาอย่างไรต่อ” หากนักเรี ยนทาได้ ถกู ต้ อง ครูจะให้ คาชม “เยี่ยม” “ใช่” “โอเค” “ถูกต้ อง”
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กฝนด้ วยตนเอง
ให้ นกั เรี ยนลงมือทา “กะเพราหมูสบั ” ด้ วยตนเอง ตังแต่
้ ขนตอนแรกไปจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ขันที
้ ่ 6 การสรุป
ให้ นกั เรี ยนสรุปขันตอนการท
้
า “กะเพราหมูสบั ” อีกครัง้
การประเมินผล
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
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ปั ญหาและอุปสรรค

บันทึกหลังการสอน
วิธีแก้ ไข

ผลการดาเนินการแก้ ไข

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวธมลวรรณ ใจไหว)
วันที่................/.............../...............
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คนที่ 1

122
คนที่ 2

123
คนที่ 3

124
แบบประเมินทักษะการทา “ไข่ เจียว”
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง


ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ........................นามสกุล................... วันประเมิน.................................ครัง้ ที่.................
คาชีแ้ จง ทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่นกั เรี ยนสามารถทาได้
เกณฑ์การให้ คะแนนพฤติกรรม ทักษะการทา “ไข่เจียว”
3
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
2
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจา
1
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจาและท่าทาง
0
หมายถึง
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

3

2

1

0

หมายเหตุ

1. เติมซีอิ ้วลงในถ้ วย
2. ใช้ ช้อนคนไข่ให้ เข้ ากัน
3. เตรี ยมกระทะ/เปิ ดสวิตซ์ไฟ
4. เทน ้ามันลงในกระทะ
5. รอให้ น ้ามันร้ อน/ ค่อยๆ เทไข่ลงในกระทะ
6. รอให้ ไข่ที่อยูข่ ้ างล่างสุกใช้ ตะหลิวกลับไข่ข้างล่าง
ให้ ขึ ้นมาอยูด่ ้ านบน
7. เมื่อไข่สกุ ทังสองด้
้
านตักไข่ใส่จาน
คะแนนรวม
ลงชื่อผู้ประเมิน............................................

125
แบบประเมินทักษะการทา “ข้ าวผัดไข่ ”
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง


ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ........................นามสกุล................... วันประเมิน.................................ครัง้ ที่.................
คาชีแ้ จง ทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่นกั เรี ยนสามารถทาได้
เกณฑ์การให้ คะแนนพฤติกรรม ทักษะการทา “ข้ าวผัดไข่”
3
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
2
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจา
1
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจาและท่าทาง
0
หมายถึง
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

3

2

1

0

หมายเหตุ

1. เตรี ยมกระทะ/เปิ ดสวิตซ์ไฟ

2. เทน ้ามันลงในกระทะ
3. รอกระทะร้ อนใส่กระเทียมลงไปผัด
4. เทไข่ลงในกระทะ
5. ใช้ ตะหลิวคนไข่ให้ พอสุก
6. เทข้ าวสวยลงไปในกระทะ
7. ใช้ ตะหลิวคนข้ าวกับไข่ให้ เข้ ากัน
8. ใส่ซีอิ ้วลงไปแล้ วใช้ ตะหลิวคนให้ เข้ ากัน
9. ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะใช้ ตะหลิวคนให้ เข้ ากัน
10. ตักเข้ าผัดใส่จานพร้ อมรับประทาน
คะแนนรวม
ลงชื่อผู้ประเมิน..............................................
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แบบประเมินทักษะการทา “กะเพราหมูสับ”
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง


ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ........................นามสกุล................... วันประเมิน.................................ครัง้ ที่.................
คาชีแ้ จง ทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่นกั เรี ยนสามารถทาได้
เกณฑ์การให้ คะแนนพฤติกรรม ทักษะการทา “กะเพราหมูสบั ”
3
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
2
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจา
1
หมายถึง
สามารถปฏิบตั ิได้ บ้างโดยการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจาและท่าทาง
0
หมายถึง
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
หมายเหตุ
3

2

1

0

1. เตรี ยมกระทะ/เปิ ดสวิตซ์ไฟ

2. เทน ้ามันลงในกระทะ
3. รอน ้ามันร้ อน ใส่กระเทียมและพริ กลงไปผัด
4. ใส่หมูสบั ที่เตรี ยมไว้ ลงไปผัดกับน ้ามัน
5. ใช้ ตะหลิวผัดหมูสบั ให้ สกุ โดยดูจากการเปลีย่ นสี
ของหมูเป็ นสีน ้าตาล
6. เมื่อหมูสกุ เติมซีอิ ้วและน ้าตาลลงไปผัดให้ เข้ ากัน
7. ใส่ใบกระเพราลงไป ใช้ ตะหลิวผัดให้ เข้ ากัน
8. ตักกระเพราหมูใส่จานพร้ อมรับประทาน
คะแนนรวม
ลงชื่อผู้ประเมิน............................................
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ภาคผนวก ค
- ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)
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1. ตารางแบบการสัมภาษณ์ ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง ดังแสดงในตาราง
คะแนนที่ได้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของเนือ้ หาของแบบสัม ภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อ ง (IOC :
Index of Item-Objective Congruence)
ข้อที่

รายการพิจารณา

1.

ชื่อ-นามสกุล

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
+1 +1 +1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อเล่น
อายุ
การศึกษา
ภูมิลาเนา
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
อาหารที่ชอบ
อาหารที่อยากทา
ความสนใจ
อาชีพในครอบครัว
สิ่งที่ชอบ
สิ่งที่ไม่ชอบ
งานอดิเรก

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

1.00

นาไปใช้ ได้

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

129
2. ตารางผลวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน ดังตาราง
ต่อไปนี ้
คะแนนที่ได้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของเนือ้ หาของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการหาค่าดัช นีความสอดคล้ อ ง
(IOC : Index of Item-Objective Congruence)

ข้ อ จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1 นักเรียนสามารถใช้กระทะ
ไฟฟ้าได้

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

2

นักเรียนสามารถทาความ
สะอาดอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหารได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

3

นักเรียนสามารถทาไข่เจียว
เพื่อรับประทานได้ด้วย
ตนเอง

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

4

นักเรียนสามารถทาข้าวผัด
ไข่เพื่อรับประทานได้ด้วย
ตนเอง

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

5

นักเรียนสามารถทากระ
เพราหมูสับเพื่อรับประทาน
ได้ด้วยตนเอง

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้
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3. ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู้
คะแนนที่ได้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของเนือ้ หา จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการหาค่าดัช นีความ
สอดคล้ อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)
รายการพิจารณา
ข้ อ
1 เนื้อหา และสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
2 กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับเนื้อหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
3 เนื้อหา และกิจกรรม
สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง
4 กิจกรรมการเรียนรู้มีการ
วิเคราะห์งาน
5 กิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้
วิธีสอนตรง
6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการประกอบ
อาหาร

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้
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4. ตารางผลการประเมิ น ทัก ษะการประกอบอาหารของเด็ก ที่มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับปานกลาง
คะแนนที่ได้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของเนือ้ หาของแบบประเมิ นทักษะการประกอบอาหาร โดยการหาค่าดัช นี
ความสอดคล้ อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)
ข้ อที่

การทาไข่ เจียว
1. เติมเครื่องปรุงลงไปในถ้วย
2. เติมซีอิ้วลงในถ้วยไข่
3. ใช้ช้อนคนไข่ให้เข้ากัน
4. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ
5. เทน้ามันลงในกระทะ
6. รอกระทะร้อนเทน้ามันลงใน
กระทะ
7. เทไข่ลงในกระทะ
8. รอให้น้ามันร้อน/ ค่อยๆ เทไข่
ลงในกระทะ
9. รอไข่ข้างล่างสุก
10. กลับไข่ข้างล่างให้ขึ้นมาอยู่
ด้านบน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
+1
+1
+1

1
3
3
3
3

0.33
1.00
1.00
1.00
1.00

ตัดทิ ้ง
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

-1
-1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

1
2
3

0.33
0.67
1.00

ตัดทิ ้ง
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

-1
+1

+1
+1

+1
+1

1
3

0.33
1.00

ตัดทิ ้ง
นาไปใช้ ได้

3

1.00

นาไปใช้ ได้

11. รอให้ไข่ที่อยู่ข้างล่างสุกใช้
ตะหลิวกลับไข่ข้างล่างให้ขึ้นมาอยู่
ด้านบน

+1

+1

+1

12.เมื่อไข่สุกตักไข่ใส่จาน

+1

0

+1

2

0.67

นาไปใช้ ได้

13. เมื่อไข่สุกทั้งสองด้านตักไข่ใส่
จาน

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้
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ข้ อที่

การทาข้ าวผัดไข่
1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ
2. เทน้ามันลงในกระทะ
3. รอกระทะร้อนเทน้ามันลงใน
กระทะ
4. รอกระทะร้อนใส่กระเทียมลง
ไปผัด
5. ใส่กระเทียมลงไปผัด
6. เทไข่ลงในกระทะ
7. ใช้ตะหลิวคนไข่ให้พอสุก
8. เทข้าวสวยลงไปในกระทะ
9. ใช้ตะหลิวคนข้าวกับไข่ให้เข้า
กัน
10. ใส่ซีอิ้วลงไปแล้วใช้ตะหลิวคน
ให้เข้ากัน
11. ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะ
12. ใช้ตะหลิวคนให้เข้ากัน
13. ใส่ต้นหอมซอยลงในกระทะ
ใช้ตะหลิวคนให้เข้ากัน
14. ตักเข้าผัดใส่จานพร้อม
รับประทาน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
-1

3
1

1.00
0.33

นาไปใช้ ได้
ตัดทิ ้ง

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1
+1
+1

0
-1
+1

+1
+1
+1

2
1
3

0.67
1.00

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

133

ข้ อที่

การทากระเพราหมูสับ
1. เตรียมกระทะ/เปิดสวิตซ์ไฟ
2. รอกระทะร้อนเทน้ามันลงไปใน
กระทะ
3. เทน้ามันลงในกระทะ
4. น้ามันร้อน ใส่กระเทียมลงไป
ผัด
5. น้ามันร้อน ใส่พริกลงไปผัด
6. น้ามันร้อน ใส่กระเทียมและ
พริกลงไปผัด
7. ใส่หมูสับที่เตรียมไว้ลงไปผัดกับ
น้ามัน
8. ใส่หมูสับที่เตรียมไว้ลงไปผัด
9. ใช้ตะหลิวผัดหมูสับให้สุก โดย
ดูจากการเปลี่ยนสี ของหมูเป็นสี
น้าตาล
10. เมื่อหมูสุกเติมซีอิ้วและ
น้าตาลลงไปผัดให้เข้ากัน
11. เติมน้าเปล่าสุกลงไป
12. ใส่ใบกระเพราลงไป ใช้
ตะหลิวผัดให้เข้ากัน
13. ตักกระเพราหมูใส่จานพร้อม
รับประทาน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1

ΣR

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1

+1

-1

2

0.67

นาไปใช้ ได้

+1
-1

+1
+1

+1
+1

3
1

1.00
0.33

นาไปใช้ ได้
ตัดทิ ้ง

-1
+1

-1
+1

+1
+1

1
3

0.33
1.00

ตัดทิ ้ง
นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

3

1.00

นาไปใช้ ได้
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ภาคผนวก ง
ใบรับรองจริ ยธรรมในมนุษย์
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ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้ รับ

นางสาวธมลวรรณ ใจไหว
1 กุมภาพันธ์ 2522
จังหวัดลาปาง
พ.ศ. 2545
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2561
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
59 หมู่ 4 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140
หนึง่ แสนครูดี ประจาปี 2556

