
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
                     

ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�า
หม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส' ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทาง
สติป+ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* คร้ังนี้ ผู�ศึกษาได�ศึกษา
เอกสาร โดยครอบคลุมเนื้อหาความบกพร*องทางสติป+ญญา การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
สถานศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ การวัดและประเมินการปฏิบัติ แนวคิดทฤษฏี
เก่ียวกับชุดกิจกรรม ความรู�เก่ียวกับการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม และงานวิจัยที่เก่ียวข�อง ดังนี้ 
         1. ภาวะบกพร�องทางสติป ญญา Intellectual Disability : ID 
   1.1 ความหมายของภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
   1.2 ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
   1.3 หลักการสอนเด็กท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
         2. การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
    2.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
พุทธศักราช 2551 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ 
         2.2 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา  
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555  
         2.3 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา  
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555  
กลุ*มทักษะอาชีพ 
           2.4 คําอธิบายรายวิชา ทักษะอาชีพการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
     2.5 การวัดผลและประเมินผลกลุ*มทักษะอาชีพ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 

 3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
 3.2 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข�องกับการสร�างชุดกิจกรรม  

   3.3 ประเภทของชุดกิจกรรม  
  3.4 องค'ประกอบของชุดกิจกรรม 
  3.5 จิตวิทยาที่นํามาใช�ในชุดกิจกรรม  
  3.6 ข้ันตอนการสร�างชุดกิจกรรม  

  3.7 คุณค*าและประโยชน'ของชุดกิจกรรม  
  3.8 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
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  4. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
4.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ 

      4.2 การสอนทักษะปฏิบัติ 
          5. การวัดและประเมินการปฏิบัติ 
    5.1 ความหมายของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
    5.2 ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
    5.3 เกณฑ'การให�คะแนน 

 6. ความรู�เกี่ยวกับการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
   6.1 เทคนิควิธีการมัดย�อม 
    6.2 ลายมัดย�อมพ้ืนฐาน 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
   7.1 งานวิจัยในประเทศ 
   7.2 งานวิจัยต*างประเทศ 
 
1. ภาวะบกพร�องทางสติป ญญา 
 ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา เปHนภาวะท่ีมีพัฒนาการบกพร*องซ่ึงทําให�มีข�อจํากัดด�านสติป+ญญา
การเรียนรู�และการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน ในป+จจุบันใช�คําว*า “บกพร*องทางสติป+ญญา 
(Intellectual Disabilities)” แทน “ภาวะป+ญญาอ*อน (Mental Retardation)” เด็กท่ีมีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญามักมีป+ญหาเกือบทุกด�านในชีวิตประจําวัน และป+ญหาการเรียนเน่ืองจากเด็กมีข�อจํากัด
หรือเพดานในการเรียนรู� ทําให�ไม*สามารถทําสิ่งต*างๆได�เท*ากับเพ่ือนในวัยเดียวกันเปHนภาวะที่สมอง
หยุดพัฒนาหรือพัฒนาอย*างไม*สมบูรณ' ทําให�เกิดความบกพร*องของทักษะทุกด�านในระยะพัฒนาการ
และส*งผลกระทบต*อระดับเชาวน'ป+ญญาทุกด�านของเด็ก 
 1.1 ความหมายของภาวะบกพร�องทางสติป ญญา 
 สมเกตุ อุทธโยธา (2558: 40 - 41) กล*าวถึง สมาคมอเมริกันว*าด�วยความบกพร*องทาง
สติ ป+ญญา (American Association on Intellectual Development Disability - AAIDD) (2007) 
ได�ให�คําจํากัดความของเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาว*า 
 ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา หมายถึง ภาวะความบกพร*องที่มีขีดจํากัดเด*นชัด ทั้งด�าน
การทํางานของสมอง (Intellectual functioning) และพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive behavior) ท่ี
ครอบคลุมทักษะทางสังคมและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และความบกพร*องนี้จะต�องเกิดก*อนอายุ 
18 ป/ 
 การทํางานของสมองหรือเรียกว*า สติป+ญญา หมายถึง ศักยภาพของการทํางานของสมองทั่ว ๆ ไป 
เช*น การเรียนรู� การให�เหตุผล การแก�ไขป+ญหา และอ่ืน ๆ ตัวบ*งชี้หนึ่งของการประเมินการทํางาน
ของสมองคือ การทดสอบทางเชาว'ป+ญญา (IQ Test) โดยทั่วไปผลท่ีได�จากการทดสอบจะอยู*ประมาณ 
70 – 75 หรือต่ํากว*าลงไป จึงจะบ*งบอกว*ามีขีดจํากัดความสามารถด�านการทํางานของสมอง 
 แบบทดสอบมาตรฐานยังสามารถกําหนดข�อจํากัดของพฤติกรรมการปรับตัว ท่ีประกอบด�วย 
3 ทักษะ ได�แก* 
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 1. ทักษะด�านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) ประกอบด�วย ทักษะด�านภาษาและ
วรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวเลข และการควบคุมตนเอง 
 2. ทักษะทางสังคม (Social skills) ประกอบด�วย ทักษะการมีปฏิสัมพันธ'กับผู�อื่น 
ความรับผิดชอบต*อสังคม การนับถือตนเอง การสํานึกผิดชอบชั่วดี การตระหนักต*อป+ญหาและ
การแก�ป+ญหาสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การไม*ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน
และปกปnองสิทธิของตนเอง 
 3. ทักษะการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน (Practical skills) ประกอบด�วย การดํารงชีวิต
ประจําวัน การดูแลสุขภาพส*วนบุคคล การช*วยเหลือตนเอง ทักษะด�านอาชีพ การท*องเที่ยวและการใช�
ยานพาหนะ ตารางของกิจวัตรประจําวัน การดูแลความปลอดภัย การใช�เงิน และการติดต*อสื่อสาร 
 โดยพ้ืนฐาน นักวิชาชีพที่ทําการทดสอบ จะทําการทดสอบผู�ทดสอบหลาย ๆ ด�าน และควร
พิจารณาถึงป+จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ทดสอบ เช*น สภาพแวดล�อมของชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบ�าน 
บุคคลที่เก่ียวข�อง วัฒนธรรม ภาษาและความแตกต*างทางวัฒนธรรมในการติดต*อสื่อสาร เพ่ือค�นหา
ข�อจํากัดและหาทางช*วยเหลือสนับสนุนในความต�องการจําเปHนพิเศษเปHนรายบุคคลไป 
 พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ (2555 : 172 - 173) ตามคําจํากัดความของ American 
Association of Mental Retardation (AAMR) จะกล*าวโดยรวมได�ว*า ภาวะป+ญญาอ*อน หมายถึง 
ผู�ท่ีเกิดมามีภูมิป+ญญาด�อยกว*าคนทั่วไป โดยจะแสดงความด�อยหรือพัฒนาการช�า เช*น เติบโตช�า ทําอะไร
ด�วยลําพังตนเองได�ช�าไม*สมอายุ รวมแล�วจะแสดงอาการ “ช�า” ไม*สมอายุอยู* 9 ประการด�วยกัน หาก
ใครแสดงอาการเหล*าน้ี คือมีการพัฒนา “ช�ากว*าคนทั่วไป” ต้ังแต*สองประการใน 9 ประการแล�ว ให�
สงสัย หรือสรุปได�ว*าเปHน Mental Retardation 
  อาการแสดงท่ีว*าช�ากว*าคนท่ัวไปทั้ง 9 น้ัน คือ 
 1. การส่ือความหมายล�มเหลว (Communication Failure) การสื่อความหมายไม*สมอายุ 
เช*น สอนพูดช�า (อายุ 2 ขวบแล�วยังไม*ได�จนคําเดียว) หรือถ�าพูดได�จะพูดไม*ชัดมาก การพูดผิดปกติ
อาจจะรุนแรงไปจนถึงพูดไม*ได� ไม*สนใจท่ีจะสื่อความ ไม*เข�าใจกิริยาที่คุณพ*อคุณแม*สั่งสอน หรือดุว*า 
ไม*สามารถเรียกชื่อบุคคลหรือแม�แต*จะเอ*ยคําพูดเรียกแม* ก็เรียกไม*ถูก เม่ือเข�าร*วมกลุ*มกับเด็กรุ*นเดียวกัน
ก็จะสื่อสารกันไม*ได� 
 2. ดูแลตนเองไม*ได� (Self Care Problems) เช*น แต*งตัวเองไม*ได� บอกความต�องการใน
การขับถ*ายไม*ได� อาบนํ้าด�วยตัวเองไม*ได� ไม*รู�ว*าสบู*มีไว�ใช�ทําอะไร เม่ือหิวหาน้ําหาขนมมากินเองไม*ได�
ทั้ง ๆ ที่มีขวดนมวางพร�อมให�อยู*แล�ว คนเลี้ยงต�องจับใส*ปากจึงจะดูดกิน ใช�คํารวมว*าไม*สามารถทํา
กิจกรรมช*วยตนเองได� 
 3. มีป+ญหาในการใช�ชีวิตประจําวันในบ�าน (Home Living Problems) เช*น การกินอยู*ไม*รู�ว*า 
อะไรกินได�หรือไม*ได� ใช�ช�อนตักอาหารเข�าปากไม*ได� ห�องจะมืดหรือสว*างไม*เห็นความแตกต*างกัน มีป+ญหา
ไม*รู�ความแตกต*างระหว*างเสื้อกับกางเกง ต�องดูแลช*วยเหลืออย*างใกล�ชิดตลอดเวลา ไม*รู�จักการใส*รองเท�า 
 4. มีป+ญหาในทางสังคม (Social Skill Problems) เช*น เข�ากลุ*มเล*นร*วมสนุกกับเพ่ือนใน
กลุ*มอายุเดียวกันไม*ได� ยิ้มหัวเราะกับคนไม*เปHน ยิ้มเร่ือยเปtuอย ไม*สนใจว*าใครจะมาใครจะไป 
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 5. ใช�สิ ่งของต*าง ๆ ร*วมในกลุ *มกับคนอื่นไม*ได� (Problems in Community Uses) 
เช*น ใช�สนามเล*นร*วมกับคนอ่ืนไม*ได� ใช�ห�องน้ําร*วมกับคนอ่ืนไม*ได� กินอาหารร*วมโตwะกับคนอ่ืนไม*ได� 
ไม*รู�จักเร่ืองการท้ิงขยะลงถัง ทั้ง ๆ ที่สอนแล�วสอนอีกก็ไม*มีทางจะเข�าใจ 
 6. มีป+ญหาในเร่ืองการทํากิจกรรมบางอย*างโดยลําพังตนเอง ไม*รู�ทิศทางที่พึงทํา (คือ ขาด 
Self Direction) เช*น ถ�าปล*อยให�เล*นตามลําพัง จะซนเร่ือยเปtuอยไปไม*มีจุดหมาย ถ�าปล*อยให�
เดินก็จะเดินเร่ือยเปtuอยไปตามลําพังไม*รู�ทิศทางท่ีจะไป คนพวกน้ีมักจะหลงทางหรือหายออกไปจากบ�าน
เปHนประจํา ผลเสียคือคนป+ญญาอ*อนมักถูกหลอกลวงโดยง*าย 
 7. ไม*รู�จักดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให�ตนเอง (Health Safety Problems) เช*น ไม*รู�จัก
และไม*เคยจําได�ว*าไฟ เตารีดหรือกาต�มน้ํานั้นเปHนของร�อนมีอันตราย จึงมักมีป+ญหาอุบัติเหตุไฟไหม�
น้ําร�อนลวกอยู*เสมอ ๆ มักเปHนต�นเหตุทําให�เกิดไฟไหม�ถ�าปล*อยให�อยู*บ�านคนเดียว เม่ือเปHนสาวไม*รู�จัก
การใช�ผ�าซับประจําเดือน ไม*เข�าใจวิธีการแปรงฟ+นด�วยตนเอง ล�างมือถูสบู*ด�วยตนเองไม*ได� อาบน้ําเอง
ไม*ได�จนอายุพร�อมเข�าโรงเรียนก็ยังแต*งตัวเองไม*เปHน 
 8. ไม*สามารถเรียนรู�กิจกรรมที่เปHนเร่ืองราวได� (Functional Academic Problems) เช*น 
เขียนหนังสือไม*ได� อ*านไม*ออก เขียนรูปง*าย ๆ เช*น วงกลมหรือกากบาทไม*ได� คิดเลขง*าย ๆ ไม*ได� 
ไม*สนใจเรียนรู� ไม*สนใจดูรูป ไม*เห็นความแตกต*างระหว*างสัตว'จริง ๆ กับตุwกตารูปสัตว' จึงมักถูกสัตว'กัดข*วน
ให�ของเล*นไปเล*นก็ไม*รู�ว*าจะเล*นอย*างไร เพราะไม*รู�หน�าที่ของของเล*นชนิดน้ัน ๆ เช*น ให�ปtนก็ไม*รู�ว*าใช�ยิง 
 9. ไม*รู�จักเร่ืองการงาน ไม*มีความคิดเร่ืองการจะทําอะไรให�เปHนช้ินเปHนอัน ทําอะไรไม*เปHน
สักอย*าง เช*น ให�เอาขยะไปทิ้งก็ทําไม*ถูก ให�เอาเสื้อผ�าที่ใส*แล�วไปใส*ลงในตะกร�าเพื่อเตรียมจะซัก 
ก็ไม*รู�หน�าที่ ไม*รู�จักเร่ืองงานอดิเรกเพื่อการพักผ*อนหย*อนใจ 
 อาการแสดงท้ัง 9 ประการท่ีตําราฝร่ังอเมริกันกล*าวมาน้ี ใช�วิเคราะห'ได� ตั้งแต*เด็กเล็กจนถึง
อายุไม*เกิน 18 ป/ โดยเฉพาะใช�วัดกับคนท่ีไม*มีความชัดเจนเร่ืองบุคลิกและมีพฤติกรรมป+ญญาอ*อน 
และคนที่ยังไม*ได�มีการตรวจวัด IQ เราจะใช�พฤติกรรมท้ัง 9 ข�อนี้เปHนเคร่ืองตัดสิน ระดับสติป+ญญาได�
อย*างคร*าว ๆ  
  สมาคมนักจิตเวชอเมริกัน American Psychiatric Association ตั้งข�อกําหนดในการวินิจฉัย
ว*าคนที่เปHนป+ญญาอ*อนจะมีความผิดปกติ ทําอะไรไม*ได�สมอายุใน 4 ประเด็นหลัก ด�วยกันคือ 
 1. Inadequate Communication Skill คือ มีป+ญหาในการสื่อความหมาย 
 2. Lack of Daily Living Skills คือ มีป+ญหาในกิจกรรม การดําเนินชีวิตประจําวัน 
 3. Lack of Personal Independence คือ มีป+ญหาในการช*วยตนเอง พ่ึงตนเอง 
 4. มีอาการและการแสดงพฤติกรรม (ใน 9 ข�อนั้น) ก*อนอายุครบ 18 ป/ 
 ศรียา นิยมธรรม (2555 : 9) กล*าวว*า เด็กท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา หมายถึง เด็ก
ป+ญญาอ*อนเนื่องจากมีระดับเชาวน'ป+ญญาต่ํากว*าเกณฑ'ปกติ มีพัฒนาการล*าช�าทั้งด�านร*างกาย 
ภาษา ความคิด เด็กกลุ*มน้ันบางประเภทได�รับการวินิจฉัยล*าช�า คือจะเร่ิมสังเกตได�เม่ือเข�าสู*วัยเรียน
จากการเรียนไม*ทันเพื่อนสอบตกซํ้าชั้น ถ�าเปHนเด็กท่ีมีรูปร*างผิดแปลกเด*นชัดหรือมีประวัติครอบครัวท่ี
อยู*ในภาวะเสี่ยง ก็จะได�รับการวินิจฉัยโดยเร็ว ตัวอย*างเช*นเด็กกลุ*มอาการดาวน'ซินโดรม เปHนต�น 
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 ราชกิจจานุเบกษา (2552 : 46) กําหนดประเภทของบุคคลพิการ โดยบุคคลที่มีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ได�แก* บุคคลที่มีความจํากัดอย*างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning)ในป+จจุบัน 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติป+ญญาต่ํากว*าเกณฑ'เฉลี่ยอย*างมีนัยสําคัญร*วมกับ
ความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย*างน�อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได�แก* การสื่อความหมาย 
การดูแลตนเองการดํารงชีวิตภายในบ�าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ'กับผู� อ่ืน การรู�จักใช�
ทรัพยากรในชุมชน การรู�จักดูแลควบคุมตนเอง การนําความรู�มาใช�ในชีวิตประจําวัน การทํางาน 
การใช�เวลาว*าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได�แสดงอาการดังกล*าวก*อนอายุ 
18 ป/ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 61) กล*าวว*า บุคคลที่มีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล*าช�ากว*าปกติ เม่ือวัดระดับเชาว'ป+ญญาต่ํากว*าเกณฑ'ปกติ 
(IQ = 70 หรือต่ํากว*า) จะมีความสามารถในการปรับตัวบกพร*องอย*างน�อย 2 ด�าน ใน 10 ด�าน ดังนี้  
 1. การสื่อความหมาย 
 2. การดูแลตนเอง 
 3. การดํารงชีวิตภายในบ�าน 
 4. ทักษะทางสังคม / การมีปฏิสัมพันธ'กับผู�อ่ืน 
 5. การรู�จักควบคุมตนเอง 
 6. การรู�จักใช�สาธารณสมบัติในชุมชน 
 7. การเรียนรู�ทางวิชาการ 
 8. การทํางาน  
 9. การใช�เวลาว*าง  
 10. การรักษาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
 จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว*า เด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา หมายถึง เด็กท่ีมีภาวะ
พัฒนาการล*าช�ากว*าปกติ มีขีดจํากัดความสามารถด�านการทํางานของสมอง มีความสามารถทางด�าน
สติป+ญญาและการปรับตัวบกพร*อง มีระดับเชาวน'ป+ญญาต่ํากว*าเกณฑ'ปกติ IQ เท*ากับ 70 หรือต่ํากว*า 
โดยความบกพร*องจะต�องเกิดก*อนอายุ 18 ป/ 
 1.2 ประเภทและลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร�องทางสติป ญญา 
 สมเกตุ อุทธโยธา (2558 : 47 - 48) กล*าวถึง World Health Organization – WHO. (2002) 
ว*าลักษณะของเด็กท่ีมีภาวะความบกพร*องทางสติป+ญญา จากการจัดตามระดับความรุนแรงของ
ภาวะความบกพร*องทางสติป+ญญา โดยใช� International Classification Diseases-ICD-10 Edition 
4 Revised ขององค'การอนามัยโลก จําแนกลักษณะของเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาไว� ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร�องทางสติป ญญา 
 

ระดับความรุนแรง ระดับ IQ ลักษณะเฉพาะ 
ระดับภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญา น�อย 
(Mild intellectual disability) 

50 - 70 มีการพัฒนาด�านภาษา และการสื่อความหมายได� 
ช*วยเหลือตนเองได� เช*น การทําความสะอาด
ร*างกาย การแต*งตัว การรับประทานอาหาร 
การทํางานบ�าน สามารถเรียนในระดับประถมศึกษา
และเรียนวิชาชีพง*าย ๆ ได� ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได� ด�านพฤติกรรม อารมณ' สังคมต�องการ
ความช*วยเหลือ และแก�ไขจะมีลักษณะคล�ายกับ
บุคคลท่ีมีสติป+ญญาปกติ 

ระดับภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญา ปานกลาง 
(Moderate intellectual 
disability) 

35 - 49 มีพัฒนาการทางภาษาค*อนข�างจํากัด บางคน
สนทนาง*าย ๆ ได� มีทักษะด�านการดูแลตนเอง 
และการเคลื่อนไหวล*าช�า มีความสามารถพอท่ี 
จะเรียนทักษะพื้นฐานที่จําเปHนง*าย ๆ ได� เช*น 
การอ*าน การเขียน และการนับเลขได� สามารถ
ฝ�กหัดเก่ียวกับการทํางาน กิจวัตรประจําวัน พัฒนา
ความสามารถทางสังคมในการสร�างปฏิสัมพันธ' 
การสื่อสารความหมายกับผู�อ่ืน การเข�าร*วมสังคม 
กับผู�อ่ืนได� 

ระดับภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญา รุนแรง 
(Severe intellectual 
disability) 

20 - 34 มีลักษณะคล�ายคลึงกับบุคคลที่มีภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญาระดับปานกลาง แต*จะมีความสามารถ
ทางด�านภาษาน�อยกว*า ส*วนใหญ*จะมีป+ญหาของ
ความบกพร*องทางด�านการเคลื ่อนไหว หรือ
ความบกพร*องด�านอ่ืน ๆ ท่ีเกิดร*วมด�วยอย*างชัดเจน 
ต�องการความช*วยเหลือและแนะนําอย*างใกล�ชิด 

ระดับภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญา รุนแรงมาก 
(Severe intellectual 
disability) 

 น�อยกว*า 20 มีความสามารถทางด�านภาษาน�อย การสื ่อ
ความหมายได�เพียงแสดงท*าทางง*าย ๆ ส*วนใหญ*
จะเคลื่อนไหวน�อยหรือไม*เคลื่อนไหว ไม*สามารถ
ควบคุมตนเองได� การดูแลตนเองระดับพ้ืนฐาน
ทําได�เพียงเล็กน�อย หรือทําไม*ได�เลย จําเปHนต�อง
ได�รับการช*วยเหลือและแนะนําอย*างใกล�ชิด 
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ตารางที่ 1(ต�อ) 
 

ระดับความรุนแรง ระดับ IQ ลักษณะเฉพาะ 
ภาวะความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญา อ่ืนๆ 
(Other intellectual 
disability) 

ทําการประเมิน 
เชาวน'ป+ญญา

ตามปกติ 
ได�ยากหรือไม*
สามารถทําได� 

มีความบกพร*องทางกาย หรือทางประสาทรับรู�
เกิดขึ้นร*วมด�วย เช*น ตาบอด หูหนวก หรือมี
ความผิดปกติทางพฤติกรรมอย*างรุนแรง 
 

ระบุประเภทภาวะความบกพร*อง
ทางสติป+ญญาไม*ได� 
(Intellectual disability  
unspecified) 

ระบุไม*ได� มีข�อมูลไม*เพียงพอท่ีจะแยกประเภทได�
เช*นเดียวกับประเภทข�างต�นได� 

 

 นพวรรณ ศรีวงค'พานิช และคณะ (2557 : ออนไลน') ได�กล*าวถึง ลักษณะทางคลินิก ของ
ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา ดังนี้ พัฒนาการล*าช�า เปHนอาการที่สําคัญของภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญายิ่งรุนแรงมากเท*าใดความล*าช�าของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให�เห็นเร็วข้ึน
เท*าน้ัน ลักษณะทางคลินิกของภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาแบ*งตามระดับได�ดังนี้ 
 1. ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับรุนแรงมาก 
           พัฒนาการล*าช�าชัดเจนต้ังแต*เล็ก ๆ ท้ังในด�านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะฝ�ก
การช*วยเหลือตนเองได�บ�าง แต*ต�องอาศัยการฝ�กอย*างมาก ส*วนใหญ*พบว*ามีพยาธิสภาพ ต�องการ
การดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม�จะเปHนผู�ใหญ*แล�วก็ตาม 

2. ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับรุนแรง 
พบความผิดปกติของพัฒนาการต้ังแต*ขวบป/แรก มักมีพัฒนาการล*าช�าทุกด�าน โดยเฉพาะ

พัฒนาการด�านภาษา สื่อความหมายได�เพียงเล็กน�อยหรือพูดไม*ได�เลย บางรายเร่ิมพูดได�เม่ือเข�าสู*
วัยเรียน มีป+ญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว*า 1 อย*าง มีทักษะการปnองกัน
ตนเองน�อย มีความจํากัดในการดูแลตนเอง ทํางานง*าย ๆ ได� ส*วนใหญ*ต�องการการดูแลอย*างใกล�ชิด
หรือต�องช*วยในทุก ๆ ด�านอย*างมากตลอดชีวิต 

3. ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับปานกลาง 
มักได�รับการวินิจฉัยตั้งแต*วัยก*อนเรียน เม่ืออายุประมาณ 2 - 3 ป/ โดยพบว*าอาจมีความแตกต*าง

ของระดับความสามารถในด�านต*าง ๆ เช*น กลุ*มอาการดาวน'ล*าช�าในด�านการใช�ภาษา กลุ*มอาการวิลเลี่ยม 
(Williams Syndrome) บกพร*องในทักษะการเรียนรู�ท่ีเก่ียวข�องกับมิติสัมพันธ' (Visuo-Spatial 
Processing Skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด*น ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน 
สามารถเรียนได�ถึงชั้นประถมศึกษาป/ที่ 2-3 ในวัยเรียนมักต�องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ
เรียนรู�การเดินทางตามลําพังได�ในสถานที่ท่ีคุ�นเคย ใช�ชีวิตในชุมชนได�ดีทั้งการดํารงชีวิตและการงาน 
แต*ต�องการความช*วยเหลือปานกลางตลอดชีวิต ประมาณร�อยละ 20 ดํารงชีวิตอยู*ได�ด�วยตนเอง 
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4. ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับเล็กน�อย 
มักได�รับการวินิจฉัยเม่ือเด็กเข�าสู*วัยเรียนแล�ว เนื่องจากในวัยก*อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม

และการสื่อความหมายได�เพียงพอ ส*วนใหญ*เรียนได�ถึงชั้นประถมศึกษาป/ที่ 6 หรือสูงกว*า เม่ือเปHน
ผู�ใหญ*สามารถทํางาน แต*งงาน ดูแลครอบครัวได� แต*อาจต�องการความช*วยเหลือบ�างเปHนคร้ังคราว
เม่ือมีป+ญหาชีวิตหรือหน�าที่การงาน มักไม*พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส*วนใหญ*จะสัมพันธ'กับป+จจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจสถานะยากจนหรือด�อยโอกาส ซึ่งแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของป+จจัย
ด�านสิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมที่มีผลต*อภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
  สถาบันราชานุกูล (2555 : 8 - 9) กล*าวว*า The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder-DSM IV ได�จัดประเภทของภาวะความบกพร*องทางสติป+ญญาตามระดับการแบ*ง
เชาวน'ป+ญญา (Intelligent Quotient-IQ) ของ Wechsler Intelligence Scale for Children – 
Revised (WISC-R) ซ่ึงเปHนเคร่ืองมือในการทดสอบเชาวน'ป+ญญา แบ*งระดับเชาวน'ป+ญญา ดังนี้ 
 ค*าตัวเลข IQ การแบ*งระดับเชาวน'ป+ญญา 
 130 ข้ึนไปจัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาอัจฉริยะ 
 120 - 129 จัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาฉลาดมาก 
 110 - 119 จัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาค*อนข�างฉลาด 
 90 - 109 จัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาอยู*ในเกณฑ'ปกติ (Normal) 
 80 - 89 จัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาต่ํากว*าเกณฑ' (Low Average) 
 70 - 79 จัดอยู*ในกลุ*มสติป+ญญาคาบเส�น (Borderline) 
 50 - 69 จัดอยู*ในกลุ*มท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับน�อย (Mild Intellectual 
Disability) 
 35 - 49 จัดอยู*ในกลุ*มท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับปานกลาง (Moderate 
Intellectual Disability) 
 20 - 34 จัดอยู*ในกลุ*มที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับมาก (Severe Intellectual 
Disability) 
 ต่ํากว*า 20 จัดอยู*ในกลุ*มที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับรุนแรง (Profound 
intellectual disability) 
 กุลยา ก*อสุวรรณ (2553 : 34) กล*าวว*า สมาคมว*าด�วยภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาแห*ง
อเมริกา ได�ใช�คะแนนระดับสติป+ญญามาช*วยอธิบายภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาโดยใช�คะแนน 
Cutoff ที่ 70 ซ่ึงได�มีการแบ*งตามระดับความรุนแรง ดังน้ี  
 1. ความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับเล็กน�อย (Mild Intellectual Disabilities) ซ่ึงมีระดับ
สติป+ญญา ระหว*าง 50-69 
 ผลของความบกพร*อง : มีความยากลําบากในการเรียนรู� สามารถทํางานได� สามารถสร�าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได� สามารถทําประโยชน'ให�แก*สังคมได� 
 2. ความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual Disabilities) ซ่ึง
มีระดับสติป+ญญา ระหว*าง 35-49 
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 ผลของความบกพร*อง : มีพัฒนาการล*าช�าอย*างเห็นได�ชัดในวัยเด็ก สามารถทําทักษะต*าง ๆ 
ได�บ�างพอควร เช*น การดูแลตนเอง ทักษะการสื่อสารและทักษะทางวิชาการ แต*ต�องการความช*วยเหลือ
ในระดับต*าง ๆ เพื่อให�สามารถดํารงชีวิตและทํางานได�ในชุมชน 
 3. ความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities) ซ่ึงมี
ระดับสติป+ญญา ระหว*าง 20-34 
 ผลของความบกพร*อง : ต�องการความช*วยเหลืออย*างต*อเน่ือง 
 4. ความบกพร*องทาง สติป+ญญาระดับรุนแรง (Profound Intellectual Disabilities) ซ่ึงมีระดับ 
สติป+ญญาต่ํากว*า 20 
 ผลของความบกพร*อง : แสดงให�เห็นถึงความจํากัดอย*างรุนแรงในด�านการดูแลตนเอง 
การขับถ*าย การส่ือสาร การเคลื่อนไหว และต�องการความช*วยเหลืออย*างมากและต*อเนื่องตลอดเวลา   
กรมวิชาการ (อ�างใน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550: 6) กล*าวว*า ในระบบการศึกษาแบ*งระดับ
ความบกพร*องทางสติป+ญญาของผู�เรียนตามความต�องการจําเปHนพิเศษและความสามารถท่ีแตกต*างกัน
ในแต*ละบุคคลเปHน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับเรียนได� หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับน�อย โดยเฉพาะใน
กลุ*มอาการดาวน' มีพัฒนาการด�านการฟ+ง พูด และเขียนล*าช�า มีความสามารถในการทํางานเชิงปฏิบัติการ
มากกว*าด�านวิชาการ สามารถเรียนร*วมชั้นปกติได� ถ�ามีรูปแบบการช*วยเหลือท่ีเหมาะสม 
 2. ระดับฝ�กได� หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับปานกลางถึงรุนแรง 
มีความก�าวหน�าในการเรียนรู�จํากัดอยู*เฉพาะทักษะพ้ืนฐาน ท่ีจําเปHนในการฟ+ง พูด อ*าน เขียน และ
นับจํานวนเท*าน้ัน จําเปHนต�องเรียนในชั้นพิเศษ ในโรงเรียนทั่วไป หรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
 3. ระดับที่ไม*สามารถเรียนหรือฝ�กได� หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาระดับ
รุนแรงมาก ช*วยเหลือตัวเองได�น�อยมากหรือไม*ได�เลย ต�องอยู*ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย' 
และต�องมีคนคอยดูแลช*วยเหลืออย*างใกล�ชิด จําเปHนต�องได�รับการช*วยเหลือในสถาบันเฉพาะเท*านั้น 

จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว*า ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
แบ*งตามระดับเชาวน'ป+ญญา (Intelligent Quotient-IQ) แล�วจัดตามระดับความรุนแรงของภาวะ
ความบกพร*องทางสติป+ญญา ในระบบการศึกษาแบ*งระดับความบกพร*องทางสติป+ญญาของผู�เรียน
ตามความต�องการจําเปHนพิเศษและความสามารถท่ีแตกต*างกันในแต*ละบุคคล เด็กที่มีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญาจะมีพัฒนาการทางภาษา ทักษะด�านการดูแลตนเอง ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปHน การเคลื่อนไหว 
ทักษะทางสังคมที่แตกต*างกันออกไปตามระดับความสามารถ 
 1.3 หลักการสอนเด็กท่ีมีความบกพร�องทางสติป ญญา 
 นพวรรณ ศรีวงค'พานิช และคณะ (2557 : ออนไลน') กล*าวว*า การช*วยเหลือบุคคลที่มีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญาเพื่อให�สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได�ใกล�เคียงกับคนปกติมากท่ีสุดให�ช*วยตัวเองได� 
ไม*เปHนภาระแก*ครอบครัวและสังคมมากเกินไป และสามารถประกอบอาชีพได� จึงต�องมีการฟt�นฟู
สมรรถภาพในบุคคลที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา ดังนี้ 
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1. การฟt�นฟูสมรรถภาพทางการแพทย' (Medical Rehabilitation) 
การฟt�นฟูสมรรถภาพทางการแพทย'ในช*วงแรกเกิด – 6 ป/ ได�แก* การส*งเสริมปnองกัน 

บําบัดรักษาและฟt�นฟูสมรรถภาพ นอกจากการส*งเสริมสุขภาพเช*นเด็กปกติ การบําบัดรักษา
ความผิดปกติท่ีอาจพบร*วมด�วย เช*น โรคลมชัก Cretinism, PKU, Cerebral Palsy, โรคหัวใจพิการ
แต*กําเนิดหรือภาวะพร*องไทรอยด'ฮอร'โมนที่พบในกลุ*มอาการดาวน' ให�การส*งเสริมพัฒนาการเพ่ือ
พัฒนาทักษะด�านกล�ามเน้ือมัดใหญ* กล�ามเนื้อมัดเล็กและสติป+ญญา ภาษา สังคมและการช*วยเหลือ
ตนเองเพื่อให�เด็กมีความพร�อมในการเข�าสู*ระบบการศึกษา การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ เช*น อรรถบําบัด 
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด เปHนต�น 

การส*งเสริมพัฒนาการ (Early Intervention) 
การส*งเสริมพัฒนาการ หมายถึง การจัดโปรแกรมการฝ�กทักษะท่ีจําเปHนในการเรียนรู� เพ่ือ

นําไปสู*พัฒนาการปกติตามวัยของเด็ก จากการวิจัยพบว*า เด็กที่ได�รับการฝ�กทักษะท่ีจําเปHนในการพัฒนา
แต*เยาว'วัย จะสามารถเรียนรู�ได�ดีกว*าการฝ�กเม่ือเด็กโตแล�ว ทันทีที่วินิจฉัยว*าเด็กมีภาวะบกพร*องทาง
สติป+ญญา เช*น เด็กกลุ*มอาการดาวน' หรือเด็กท่ีมีอัตราเสี่ยงสูงว*าจะมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
เช*น เด็กคลอดก*อนกําหนด มารดาตกเลือดคณะตั้งครรภ' เปHนต�น สามารถจัดโปรแกรมส*งเสริมพัฒนาการ
ให�เด็กกลุ*มน้ีได�ทันที โดยไม*ต�องนําเด็กมาไว�ที่โรงพยาบาล โปรแกรมการส*งเสริมพัฒนาการ คือ การจัด
สภาพแวดล�อมให�เอ้ืออํานวยต*อการเรียนรู�ของเด็ก บิดามารดา และคนเลี้ยงดู มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การฝ�กเด็กให�พัฒนาได�ตามโปรแกรมอย*างสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จของการส*งเสริมพัฒนาการจึงข้ึนอยู*กับ
ความร*วมมือ และความตั้งใจจริงของบุคคลในครอบครัวของเด็กมากกว*าผู�ฝ�กที่เปHนนักวิชาชีพ 
(Professional Staff) 

กายภาพบําบัด 
เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญามักจะมีพัฒนาการด�านการเคลื่อนไหวร*างกาย (Motor 

Development) ช�ากว*าวัย นอกจากนี้เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาขนาดหนักและหนักมาก 
ส*วนใหญ*ก็จะมีความพิการทางระบบประสาทส*วนกลาง (Central Nervous System) ด�วย ทําให�มี
การเกร็งของแขน ขา ลําตัว จึงจําเปHนต�องแก�ไขอาการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ เพ่ือช*วยลดการยึดติดของ
ข�อต*อ และการสูญเสียกล�ามเน้ือ เด็กจะช*วยตัวเองได�มากข้ึน เม่ือเจริญวัยข้ึน 

กิจกรรมบําบัด 
การฝ�กการใช�กล�ามเน้ือมัดเล็ก ได�แก* การใช�มือหยิบจับสิ่งของ ฝ�กการทํางานของตาและ

มือให�ประสานกัน (Eye-Hand Co-Ordination) เด็กสามารถหยิบจับสิ่งของ เช*น จับถ�วยกินนํ้า จับ
แปรงสีฟ+น หยิบช�อนกินข�าว การรักษาทางกิจกรรมบําบัด จะช*วยให�การดําเนินชีวิตประจําวัน เปHนไป
อย*างราบร่ืนและสะดวกข้ึน 

อรรถบําบัด 
เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาเกินกว*าร�อยละ 70 มีป+ญหาการพูดและการสื่อความหมาย 

กระบวนการฝ�กในเร่ืองนี้ มิใช*เพ่ือให�เปล*งสําเนียงเปHนภาษาท่ีคนทั่วไปเข�าใจเท*านั้น แต*จะเร่ิมจาก
เด็กต�องฝ�กใช�กล�ามเน้ือช*วยพูด บังคับกล�ามเนื้อเปล*งเสียง ออกเสียงให�ถูกต�อง ซ่ึงการฝ�กพูดต�องกระทํา
ตั้งแต*เด็กอายุต่ํากว*า 4 ป/ จึงจะได�ผลดีที่สุด 
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2. การฟt�นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation) 
ในช*วงอายุ 7 – 15 ป/ มีการจัดการการศึกษาโดยมีแผนการศึกษาสําหรับแต*ละบุคคล 

(Individualized Educational Program : IEP) ในโรงเรียนซึ่งอาจเปHนการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
เรียนร*วม หรือมีการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศไทยโรงเรียนที่รับเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา
มีอยู*ท่ัวไปทั้งในกรุงเทพมหานครและในต*างจังหวัด แต*ในทางปฏิบัติก็ยังไม*เพียงพอที่จะรับเด็กกลุ*มน้ี 

3.การฟt�นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 
เม่ืออายุ 15 - 18 ป/ เปHนการฝ�กวิชาชีพและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน เปHนสิ่งจําเปHน

มากต*อการประกอบอาชีพในวัยผู�ใหญ* ได�แก* ฝ�กการตรงต*อเวลา รู�จักรับคําสั่งและนํามาปฏิบัติเอง 
โดยไม*ต�องมีผู�เตือน การปฏิบัติตนต*อผู�ร*วมงานและมารยาทในสังคม เม่ือเข�าวัยผู�ใหญ*ควรช*วยเหลือ
ให�ได�มีอาชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื ่อให�บุคคลป+ญญาอ*อน สามารถดํารงชีวิตอิสระ (Independent 
Living) ในสังคมได�อย*างคนปกติ (Normalization) อาชีพที่บุคคลที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา
สามารถทําได�ดี ได�แก* อาชีพงานบ�าน งานบริการ งานในโรงงาน งานในสํานักงาน เช*น การรับส*ง
หนังสือ ถ*ายเอกสาร เปHนต�น ในประเทศไทย หน*วยงานที่ให�บริการด�านน้ียังมีน�อย 
 วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร' (2554 : 206 - 215) กล*าวว*า การสอนทักษะ
ที่จําเปHนแก*ผู�เรียนที่มีความต�องการพิเศษที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรเปHนวิธีการที่ครูและบุคคลท่ี
เก่ียวข�องกับผู�เรียนได�ร*วมกันกระตุ�น สนับสนุน ส*งเสริม และพัฒนาในทุกทักษะ เพ่ือให�เด็กได�มี
โอกาสพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนรู�ใกล�เคียงเด็กปกติในวัยเดียวกันมากที่สุด โดยมีหลักการสําคัญ
เปHนแนวทาง ดังนี้ 
 1. ใช�วิธีสอนหลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู�ของผู�เรียน ความต�องการพิเศษของผู�เรียน
มีหลายลักษณะ เช*น ในด�านสติป+ญญา ระดับการเรียนรู� ความจํา ลืมง*าย อาจต�องฝ�กซํ้าเปHนระยะ ๆ 
ป+ญหาการถ*ายโยงการเรียนรู� ขาดความเข�าใจเร่ืองนามธรรมสนใจเฉพาะข�อมูล ไม*สามารถแก�ป+ญหา
อย*างเปHนระบบ ดังนั้น การฝ�กฝนทักษะในด�านใดจึงควรเลือกวิธีการฝ�กฝนให�เหมาะสมกับผู�เรียน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจําเปHนให�แก*ผู�เรียน ดังนี้ 
  1.1) ใช�วิธีวิเคราะห'งาน (Task Analysis) ผู�สอนต�องประเมินความพร�อมก*อน รู�ขอบเขต
ทักษะที่จะฝ�กฝน จัดแบ*งเนื้อหา และลําดับข้ันการสอนเปHนข้ันตอนย*อย ตามระดับความสามารถของ
นักเรียนเท*าที่จําเปHน ระบุทักษะย*อยที่เปHนข้ันตอนสําคัญไว�ว*าคืออะไร สอนให�เด็กทํางานท่ีกําหนดให�
สําเร็จ แก�ไขดัดแปลงเคร่ืองมือ อุปกรณ'และปรับการสอนตามความจําเปHน 
  พัฒนาการสอนเปHนข้ันตอนทีละน�อย ครูให�รายละเอียดในการสอน อธิบายซํ้า ให�ตัวอย*าง
มากๆ ถามคําถาม พยายามช*วยเหลือ แก�ไข มอบหมายงานในระดับไม*ยากเกินไป ฝ�กอย*างต*อเนื่อง 
เด็กก็จะประสบความสําเร็จ และมีความม่ันใจในตนเอง 
  ประโยชน'ที่ได�จากการวิเคราะห'งาน ทําให�ครูตัดสินใจว*า จะสอนอะไรต*อจากเนื้อหา
ที่สอนไปแล�ว ทําให�ครูรู�ว*าเด็กมีป+ญหาตรงไหน เด็กทําข้ันตอนใดไม*สําเร็จ ทําให�ครูแยกข้ันตอนย*อย
ที่จําเปHน เพื่อช*วยให�เด็กทํางานแต*ละชิ้นได�สําเร็จ 
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  1.2) การสอนตรง (Direct Instructional Approach) เปHนวิธีการหนึ่งท่ีได�นํามาใช�
ปรับพฤติกรรมในด�านสัมพันธภาพกับเพื่อน องค'ประกอบสําคัญในการฝ�กฝนทักษะทางสังคม คือ 
กําหนดเปnาหมายหรือพฤติกรรมที่พบ ประเมินป+ญหาป+จจุบัน และพัฒนาเปHนระบบ เพื่อสอน
พฤติกรรมใหม*หรือปรับปรุงพฤติกรรมเดิม 
  1.3) การฝ�กฝนทักษะในเร่ืองใด ควรมีความชัดเจนเปHนรูปธรรม คงเส�นคงวา มิฉะนั้น
เด็กจะเกิดความไม*เข�าใจ แก�ไขพฤติกรรมที่ไม*พึงประสงค'ทันทีที่พบเห็นและให�ปฏิบัติทันที 
  1.4) วิธีสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย*างพฤติกรรมที่พึงประสงค' แนะนําสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
เช*น การแสดงความเคารพ วิธีการไหว� การพูดจาสุภาพมีหางเสียง ครับ ค*ะ เปHนต�น โดยให�ปฏิบัติ
เปHนประจําในชีวิตประจําวัน 
  1.5) ฝ�กให�เด็กคิดอย*างมีเหตุผล ให�ได�เรียนรู�วิธีการที่เหมาะสมที่จะอยู*ร*วมกับผู�อื่น
ในสังคม สิ่งสําคัญครูควรให�โอกาสทําความเข�าใจ ให�เรียนรู�ในสถานการณ'ต*างๆ และปรับพัฒนาการ
ผู�เรียนให�ดีข้ึนเปHนลําดับ 
  1.6) ต�องพิจารณาว*าป+ญหาใดท่ีเกิดจากการแสดงออกของเด็กในการเข�าร*วมสังคม ถ�าเปHน
ความบกพร*องด�านการปฏิสัมพันธ'ทางสังคม ใช�การสอนตรงว*าควรจะแสดงออกอย*างเหมาะสมใน
กลุ*มเพ่ือนอย*างไร ครูอาจจะต�องสร�างกลุ*มเพ่ือนให� หรืออาจใช�การเล*นเปHนสถานการณ'ช*วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมได�เปHนอย*างดี 
  1.7) มีการออกแบบจัดเตรียมสิ่งแวดล�อมและกิจกรรมในชั้นเรียน โดยปกติในช้ันเรียนทั่วไป
จะพบว*ามีเด็กหลายประเภทหลายลักษณะทั้งป+ญหาการปรับตัวด�านพฤติกรรมและสังคม บางคนอาจมี
พฤติกรรมแยกตัวจากกลุ*มเพื่อนด�วยสาเหตุต*างๆ จึงควรจัดให�มีการส*งเสริมการปฏิสัมพันธ'ทางสังคม
และความร*วมมือในระหว*างกันในชั้นเรียนอย*างเหมาะสม 
  1.8) จัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล�อมที่โรงเรียนให�มีระเบียบ มีกฎกติกา มีข�อตกลงกับเด็ก
อย*างเหมาะสมกับพฤติกรรม ถ�าจําเปHนจัดให�เด็กนั่งข�างหน�าหรือน่ังใกล�โตwะครู กรณีผู�เรียนท่ีสมาธิสั้น
วอกแวกง*าย ให�น่ังห*างประตูและหน�าต*าง เพ่ือตัดสิ่งเร�าใจจากภายนอกห�องเรียน  
  1.9) พัฒนาการนับถือตนเอง (Self-Esteem) เปHนบทบาทสําคัญที่ครูและผู�เก่ียวข�อง
ควรสร�างให�เกิดข้ึนกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่รู�สึกว*าล�มเหลว มีความทุกข' และขาดความม่ันใจ
ในคุณค*าความเปHนมนุษย'ของตนเอง ครูช*วยเหลือโดยระมัดระวัง ไม*แสดงปฏิกิริยาและมีปฏิสัมพันธ'
ทางลบ และเม่ือเด็กมีความม่ันใจมากข้ึน จะเร่ิมมีส*วนร*วมในการบอกป+ญหาของตนเอง 
  1.10) การบอกให�นักเรียนปฏิบัติสิ่งใด ขณะพูดควรสบตากับเด็กใช�คําสั่งที่ชัดเจน เปHน
ขั้นตอน เข�าใจง*าย หลีกเลี่ยงการสั่งทีละหลาย ๆ อย*างพร�อมกัน ยกเว�นผู�สอนเห็นว*านักเรียนมี
ความพร�อมพอสมควรแล�ว และสังเกตว*าเด็กเข�าใจหรือไม* ถ�าไม*เข�าใจต�องอธิบายซํ้า  
  1.11) เด็กท่ีมีความอดทนต่ํา ควบคุมตัวเองได�น�อย และทํางานช�า ควรกําหนดงานหรือ
กิจกรรมให�ทําทีละน�อย คอยตรวจสอบช*วยเหลือดูความก�าวหน�า ผู�สอนควรใจเย็นเพ่ือทําความเข�าใจ
เด็ก 
  1.12) ฝ�กฝนทักษะการเล*น การับรู�ทางอารมณ'และสีหน�าท*าทาง ให�เข�าใจการแสดงออก
ของเพื่อน ครูควรอธิบายความหมายและวิธีการแสดงและการปฏิสัมพันธ'กับผู�อ่ืน 
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  1.13) ฝ�กพัฒนาการด�านภาษาและการพูด ฝ�กการออกเสียงพูด เปHนคํา เปHนประโยค 
ฝ�กเรียกชื่อ ตอบคําถาม เล*าเร่ือง บางคนอาจขาดจินตนาการให�เด็กบอกเล*าเร่ืองราวจากภาพกิจกรรม
ในครอบครัว ถามเร่ืองง*ายๆในชีวิตประจําวัน สร�างบรรยากาศให�รู�สึกว*าการพูดเปHนเร่ืองง*าย ให�พูด
ในเร่ืองที่สนใจ กระตุ�นการพูดในหลายสถานการณ' หรือจัดเรียนนอกสถานที่ เปHนต�น 
  1.14) ใช�รูปแบบการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะความจําเปHนของเด็กแต*ละคน และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร*วมกันเพ่ือช*วยเหลือและร*วมมือกันพัฒนาผู�เรียน 
  1.15) ควรจัดกิจกรรมที่ให�เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรม เพื่อการทบทวนความรู� ความเข�าใจ 
และฝ�กการตัดสินใจ เนื่องจากเด็กบางคนขาดทักษะการตัดสินใจ ไม*ม่ันใจ ต�องการผู�ชี้แนะและบอก
ให�ทําตลอดเวลา กิจกรรมนี้จะช*วยส*งเสริมให�เด็กเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง โดยให�เรียนรู�จากสิ่งท่ี
ทําได�ก*อน จัดให�สัมพันธ'กับความรู�ใหม*ที่จะสอน ให�โอกาสเด็กฝ�กฝนเรียนซํ้าด�วยวิธีการท่ีแตกต*าง 
ใช�วิธีการบูรณาการทักษะและกิจกรรมการเรียนรู�หลายด�าน ซ่ึงจะช*วยเพ่ิมทักษะท่ีจําเปHนฝ�กให�เด็ก
เกิดความเข�าใจมากข้ึน 
  1.16) ใช�วิธีเพื่อนช*วยสอน โดยทํากิจกรรมร*วมกัน เปHนวิธีที่เด็กจะได�เรียนรู�การทํางาน
ร*วมกับผู�อ่ืนและพัฒนาตนเอง 
  1.17) ให�นักเรียนตรวจสอบตนเอง เพื่อให�รู�ว*าตนกําลังทําอะไรอยู* ถูกต�องหรือไม* หาก
ไม*ถูกต�องจะแก�ไขอย*างไร 
  1.18) ครูควรบอกให�นักเรียนรู�วิธีปฏิบัติตัวที่ครูคาดหวัง เช*น ไม*ตั้งใจทํางาน หมายถึงอะไร 
พฤติกรรมมีลักษณะใด เช*น มองออกไปนอกหน�าต*างขณะท่ีครูสอน หันไปคุยกับเพ่ือน ลุกจากท่ีนั่ง
โดยไม*ได�ขออนุญาต ครูอาจสอนหรืออธิบายโดยวิธีการสาธิต 
  1.19) แสดงตัวอย*างในชั้นเรียน ครูอธิบายบอกวิธีที่ควรว*าเปHนอย*างไร ผู�เรียนอาจช*วยกัน
บอกวิธีที่ควรปฏิบัติ แล�วให�ปฏิบัติพร�อมตรวจสอบตนเอง 
  1.20) ใช�สถานการณ'จริงให�เด็กควบคุมตนเอง หากปฏิบัติได�จะช*วยให�มีความตั้งใจเรียน
เพิ่มข้ึน มีผลให�สามารถเรียนดีข้ึนด�วย 
  1.21) ควบคุมตรวจสอบความเข�าใจในเรื่องที่สอน เช*น ถามคําถามให�ผู�เรียนตอบ 
อธิบายสาธิตวิธีการทํา ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนเพื่อควบคุมสมาธิ และกระตุ�นการทํางานของ
ผู�เรียน 
  1.22) สอนโดยแสดงภาพประกอบ ช*วยให�เด็กสามารถจดจําเรื่องราว บทบาทหรือ
สถานการณ'ท่ีครูต�องการสอนเน�นให�เด็กจดจําได�ดีข้ึน 
  1.23) ระหว*างการสอน ควรมีการประเมินผู�เรียนเปHนระยะเพื่อตรวจสอบความรู�ความเข�าใจ 
ฝ�กฝนสมํ่าเสมอ โดยอาจยืดหยุ*นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความพร�อมของผู�เรียน มี
ความคาดหวังที่เหมาะสม เพื่อการกําหนดทักษะการเรียนรู�ใหม*หรือปรับปรุงรูปแบบแนวทางสําหรับ
การฝ�กฝนในระยะต*อไป เพ่ือช*วยให�เด็กสามารถทํางานที่ได�รับมอบหมายได�สําเร็จ 
  1.24) ควรคํานึงถึงกระบวนการรับรู� รูปแบบการเรียนรู�ท่ีจะนําไปสู*การแก�ไขปรับปรุง
ลักษณะที่บกพร*องและส*งเสริมความสามารถ หรือจุดเด*นท่ีปรากฏในตัวของผู�เรียน 
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 2. ใช�การเสริมแรงทางบวกในการฝ�กพฤติกรรม การกระตุ�นและเสริมแรงทางบวก เปHนหลัก
พ้ืนฐานของการเรียนรู� การกระตุ�นเปHนการเร�าและขยายการตอบสนองท่ีพึ่งประสงค'เพิ่มข้ึน การเสริมแรง
ทางบวก นําไปสู*การเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค'เพ่ือให�ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 
  2.1) การเสริมแรงหรือการลงโทษ ควรอยู*บนหลักการและข�อตกลงท่ีชัดเจนเหมาะสม
กับพฤติกรรมเปnาหมาย ต�องมีความหมายสําหรับเด็กโดยมีการฝ�กฝนและอธิบายให�เข�าใจแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
  2.2) สร�างแรงจูงใจ ปรับพฤติกรรมการเรียนท่ีไม*พึงประสงค' ให�แรงเสริมเม่ือเด็กทําถูกต�อง 
เม่ือทําผิดแนะนํา แก�ไข ให�กําลังใจ บอกวิธีท่ีถูกต�อง 
  2.3) ใช�ตัวเสริมแรงร*วมกับการชมเชย เช*น เมื่อนักเรียนสามารถช*วยเหลือตนเองใน
กิจกรรมที่กําหนด ทํางานที่ครูมอบหมายสําเร็จ หรือปฏิบัติตัวได�เหมาะสม ให�รูปภาพดาวทองพร�อม
กับใบหน�ายิ้มของครู หรืออาจเปHนรางวัลเล็ก ๆ น�อย ๆหรือสิ่งของบางสิ่งบางอย*างที่เด็กต�องการตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกัน เช*น ดินสอมีชื่อของนักเรียน 
  2.4) หาโอกาสมอบหมายให�เด็กทํางานร*วมกัน เพ่ือฝ�กทักษะการทํางานกลุ*ม ควรจัดกลุ*ม
อย*างเหมาะสม ให�ช*วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็นความสามารถของเพ่ือนแต*ละคน ฝ�กความมีนํ้าใจ
ต*อกัน การใช�คําพูดที่เหมาะสมในการสื่อสารภายในกลุ*ม เปHนต�น 
  2.5) พยายามทําทุกสิ่งทุกอย*างส*งเสริมความรู�สึกภูมิใจ มั่นใจในตนเองให�กับเด็ก 
ผู�เรียนที่มีความต�องการพิเศษส*วนใหญ*มีแนวโน�มจะลดคุณค*าของตัวเอง และวิตกกังวลว*าตนเอง 
มีความสามารถทําสิ่งต*าง ๆ น�อย วิธีท่ีจะช*วยได� คือ แสดงให�เด็กรู�ว*าครูผู�สอนมีความรู�สึกเชิงบวก 
(Positive Feeling) มีผลชี้ว*าการมีความรู�สึกทางบวกต*อบุคคลใด บุคคลนั้นก็จะได�รับความรู�สึกท่ี
คล�าย ๆ กันนี้ด�วย 
  2.6) หลีกเลี่ยงสถานการณ'ท่ีนําไปสู*ความคับข�องใจของผู�เรียน มีข�อบ*งชี้ว*าผู�เรียนที่มี
ความบกพร*องทางสติป+ญญา แม�จะมีความพยายามเท*าใดก็ตามก็มีข�อจํากัดในความอดทนต*อ
ความคับข�องใจ จึงควรปรับให�เด็กทํางานตามความสามารถและผ*อนคลาย ให�กิจกรรมน�อยลง หรือ
มอบหมายงานที่นักเรียนรู�สึกประสบความสําเร็จ เปHนต�น 
 3. การจัดชั้นเรียนและการจัดกลุ*ม เปHนการเตรียมสภาพแวดล�อม และรูปแบบชั้นเรียนท่ี
เอ้ือต*อการพัฒนาและฝ�กฝนทักษะในหลายๆ ด�าน ป+จจัย 2 ประการ ในการพิจารณาคือ ขนาดของกลุ*ม
(Group Size) และประเภทของกลุ*ม(Group Type) จํานวนนักเรียนแต*ละกลุ*มมีความแตกต*างและ
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของชั้นเรียน (Class Size) 
  การแบ*งประเภทของการจัดกลุ*ม 3 ลักษณะ มีดังน้ี 
  3.1) จัดกลุ*มตามระดับการเรียนการสอน (Instructional Level) เปHนวิธีท่ีใช�มากที่สุด 
โดยลดความแตกต*างของความสามารถ มีอัตราการเรียนและลักษณะการเรียนคล�ายกัน 
  3.2) จัดกลุ*มตามทักษะเฉพาะ (Skill – Specific Grouping) เปHนการสอนตามความต�องการ
เปHนรายบุคคล แบ*งกลุ*มตามจุดประสงค'ระยะสั้น ขนาดของกลุ*มเปลี่ยนแปลงตามความจําเปHนของ
จํานวนนักเรียนที่ต�องการสอนทักษะ เม่ือเด็กสามารถผ*านทักษะจากกลุ*มหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียนกลุ*มอ่ืน
ต*อไป 
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  3.3) จัดกลุ*มแตกต*าง (Heterogeneous Grouping) เปHนการรวมเด็กท่ีมีระดับของทักษะ
และความสามารถที่แตกต*างกันจัดให�อยู*ในกลุ*มเดียวกัน 

4. มีความร*วมมือระหว*างบ�านและโรงเรียน การประสานความร*วมมือระหว*างครู ผู�ปกครอง 
และผู�มีส*วนเก่ียวข�องกับนักเรียน มีความสําคัญต*อการวางแผนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนข�อมูล
ช*วยเหลือส*งเสริมการเรียนรู�สําหรับเด็ก การทํางานร*วมกันช*วยให�ผู�ปกครองมีพ้ืนฐานการส*งเสริม
ความต�องการของเด็ก หรือช*วยให�ข�อเสนอแนะที่จําเปHน ช*วยทบทวนบทเรียน ช*วยให�การเสริมแรง 
รับทราบข�อตกลงต*าง ๆ มีส*วนร*วมตัดสินใจและแก�ป+ญหา เพื่อประโยชน'สูงสุดแก*เด็กรวมท้ังเปHนการ
สร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว*างบ�านและโรงเรียน 

กุลยา ก*อสุวรรณ (2553 : 164  - 171) กล*าวว*า ลักษณะการเรียนรู�ของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*อง
ทางสติป+ญญามีลักษณะสําคัญ เช*น ลักษณะการเรียนรู�จากสิ่งท่ีเปHนรูปธรรมได�ดีกว*านามธรรม ความจํา 
การควบคุมตนเอง การนําความรู�ที่ได�เรียนแล�วไปใช�ในโอกาสต*าง ๆ เปHนต�น 
 1. ลักษณะการเรียนรู�จากสิ่งท่ีเปHนรูปธรรม 
 เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาเรียนรู�จากสื่อหรือเนื้อหาท่ีเปHนรูปธรรมได�ดี ยิ่งสื่อนั้น
เปHนรูปธรรมมากเท*าใด ยิ่งทําให�เด็กเหล*านี้สามารถเรียนรู�และจําได�ดีข้ึนเท*าน้ัน เด็กเหล*านี้จึงเรียนรู�
สิ่งต*างๆ จากของจริงหรือสิ่งมีชีวิตรอบตัวเขาได�ดีกว*าสิ่งที่เปHนรูปภาพ ตัวหนังสือ หรือการท่ีครูพูด
บรรยาย ดังน้ัน หากครูผู�สอนเข�าใจลักษณะของเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาแล�ว ครูก็จะสามารถ
จัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ'ท่ีช*วยให�เด็กเกิดการเรียนรู�อย*างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ความจํา 
 ความจําเปHนตัวแปรสําคัญที่ส*งผลต*อการเรียนรู�ของเด็กท่ัวไปและเด็กที่มีภาวะบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ยิ่งภาวะบกพร*องทางสติป+ญญานั้นรุนแรงมากเท*าใด เด็กจะยิ่งมีป+ญหาในด�านความจํา
มากข้ึนเท*านั้น ซ่ึงความจําน้ันเก่ียวข�องกับความจําระยะสั้น และความจําระยะยาว 
 ความจําระยะสั้น คือ ความสามารถในการจําข�อมูลที่เพิ่งได�ยินหรือได�เห็นมาในระยะเวลาสั้น 
เปHนวินาทีหรือนาที แต*เร่ืองความจําระยะสั้นของบุคคลท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญานั้นยังเปHนเร่ือง 
ที่กําลังศึกษากันอย*างมาก อย*างไรก็ตาม ครูสามารถปรับกระบวนการสอนของตนเพ่ือช*วยให�เด็กจํา
ได�ดีข้ึนดังนี้  
  2.1) ควรสอนเด็กให�บ*อยที่สุดเท*าที่จะเปHนไปได� โดยการสอนนั้นต�องสอนในสถานการณ'ท่ี
เกิดข้ึนจริง เพ่ือให�เด็กสามารถนําไปใช�จริงได� 
  2.2) ลดสิ่งเร�าที่อาจหันเหความสนใจหรือทําให�เด็กวอกแวก แล�วเพิ่มส่ิงเร�าที่ดึงดูด
ความสนใจในงานท่ีเด็กต�องทํา 
  2.3) สอนเนื้อหาทีละเร่ืองอย*างชัดเจน ด�วยสื่อและอุปกรณ'ที่น*าสนใจตั้งแต*เร่ิมแรก 
  2.4) เร่ิมจากข้ันตอนง*ายก*อน แล�วค*อยเพ่ิมความยากข้ึนไปเร่ือย ๆ 
  2.5) หลีกเลี่ยงการใช�สื่อและอุปกรณ'ที่ไม*จําเปHน เพราะจะทําให�เด็กหันไปสนใจสิ่งเร�าอ่ืน
ที่ไม*เก่ียวข�องกับการเรียนรู�ในขณะน้ัน 
  2.6) เรียกชื่อสื่อและอุปกรณ'ท่ีเปHนสิ่งเร�าน้ันให�ชัดเจน 
  2.7) หากครูใช�การเสริมแรง ครูควรวางแผนเพื่อลดการเสริมแรงลง เด็กจะได�ไม*คาดหวัง
ว*าจะต�องได�การเสริมแรงทุกคร้ัง 
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  2.8) ฝ�กทักษะท่ีเก่ียวข�องกับความจําระยะสั้นบ*อยๆ  
 2.9) ขยายการใช�สื่อและอุปกรณ'ท่ีได�ฝ�กไปแล�วในสถานการณ'อ่ืนเพ่ิมเติม แต*ครูต�องช*วย
ให�การเรียนการสอนแต*ละคร้ังเปHนประสบการณ'ทางบวก คือให�เด็กได�รับความสําเร็จทุกคร้ัง 
 นอกจากป+ญหาการเรียนรู�ของเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาจะเก่ียวข�องกับความจํา
ระยะสั้นแล�ว เด็กเหล*านี้ยังมีป+ญหาทางด�านอภิป+ญญา (Metacognition) ด�วย ป+ญหาด�านอภิป+ญญา 
หมายถึง ความสามารถในการเลือกวิธีแก�ป+ญหาในสถานการณ'ต*าง ๆ และประเมินผลว*าวิธีนั้น ๆ ได�ผล
หรือไม*เพื่อท่ีจะเลือกใช�ในคร้ังต*อไปเม่ือเจอป+ญหาในลักษณะเดียวกัน 
 3. การกํากับตนเอง 
 ความบกพร*องอีกประการหนึ่งของเด็กเหล*านี้ คือ การรู�จักกํากับหรือควบคุมตนเอง 
การกํากับตนเองเปHนความสามารถในการกําหนดหรือควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง บุคคลน้ันจะต�องมี
ทักษะในการเลือกวิธีการเรียนรู� ตัวอย*างเช*น เม่ือใกล�วันสอบ เด็กรู�ว*าจําเปHนจะต�องเตรียมตัวดูหนังสือ
สอบ จะเลือกวิธีการใดที่ช*วยให�เขาจําเนื้อหาที่จะต�องสอบได� เช*น การท*องเสียงดัง การอ*านในใจ 
การจดโน�ตใจความสําคัญ เปHนต�น ซ่ึงเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาไม*สามารถเลือกวิธีการเหล*าน้ี
มาใช�ให�เปHนประโยชน'ได� 
 4. ลักษณะการเรียนรู�และการนําไปใช�ในสถานการณ'อ่ืน 
 เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาสามารถเรียนรู�ในอัตราที่ช�ากว*าเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน 
วิธีการท่ีจะสามารถส*งเสริมให�เด็กเรียนรู�ได�เร็วข้ึนดังน้ี 
  4.1) จัดประสบการณ'ที่ช*วยให�เด็กได�รับความสําเร็จ และหลีกเลี่ยงประสบการณ'ใน
การเรียนรู�ที่ล�มเหลว 
  4.2) นําเสนอเน้ือหาจากง*ายไปหายาก อย*างค*อยเปHนค*อยไปตามลําดับ 
  4.3) นําเสนอเน้ือหาที่เปHนรูปธรรมก*อน แล�วจึงพัฒนาไปสู*เร่ืองที่เปHนนามธรรม 
  4.4) ช*วยให�เด็กเรียนรู�การนํากฎต*าง ๆ ไปใช� และส*งเสริมให�เกิดการแผ*ขยาย คือการนํา
ความรู�ที่ได�เรียนไปใช�ในสถานการณ'ใหม*ๆ 
 4.5) ให�การเสริมแรงเม่ือเด็กสามารถจัดการแก�ป+ญหาในสถานการณ'ที่ยากได�สําเร็จ 
  การนําความรู�ที่ได�เรียนมาไปใช�ในสถานการณ'อ่ืนเปHนเร่ืองสําคัญสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญา เนื่องจากเปHนข้ันตอนหนึ่งของการเรียนรู�ตามลําดับ คือ เร่ิมจากการเรียนรู�
ทักษะใหม* การทําทักษะน้ันด�วยความชํานาญ การรักษาความรู�จากการเรียนรู�นั้นไว�ให�ได� และการนํา
ความรู�ไปใช�ในสถานการณ'อ่ืน ๆ ซ่ึงป+จจัยต*อไปนี้สามารถช*วยให�เด็กสามารถที่จะนําความรู�ไปใช�กับ
สถานการณ'ต*าง ๆ ได�ดีข้ึน 
 4.5.1) อายุเปHนป+จจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลต*อการนําความรู�ที่ได�เรียนไปใช� ไม*ว*า
เด็กปกติหรือเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาก็ตาม ยิ่งมีอายุน�อยเท*าใด เด็กยิ่งสามารถนําความรู�
ที่เรียนไปใช�ในสถานการณ'อ่ืนได�ดีข้ึนเท*านั้น ดังนั้นการเรียนการสอนตั้งแต*ยังเล็กจะช*วยให�เด็กเรียนรู�
ได�ง*ายข้ึน ดังแนวคิดที่ว*า “ยิ่งสอนเร็วเท*าไรยิ่งดี” 
 4.5.2) เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาสามารถนําความรู�ที่ได�เรียนไปใช�กับ
สถานการณ'อื่นได�เร็ว หากสถานการณ'ใหม*นั้นใกล�เคียงกับสถานการณ'ที่ได�เรียนรู�มาแล�ว ดังนั้น ครู
จึงควรจัดสถานการณ'ที่ช*วยให�เด็กได�เรียนรู�ในสถานการณ'ใหม*อย*างค*อยเปHนค*อยไป 
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 4.5.3) ไม*ว*าเด็กจะเคยเรียนรู�ในสถานการณ'นั้นมาแล�วหรือไม*ก็ตาม เด็กที่มีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญาจะเรียนรู�ได�ง*ายข้ึน หากสิ่งท่ีเรียนรู�นั้นมีความหมายและเปHนประโยชน'ต*อตนเอง 
  ประเด็นที่กล*าวมาทั้งสามประการข�างต�นน้ีช*วยให�พ*อแม* ผู�ปกครอง หรือผู�สอนเด็ก
ที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาสามารถนําไปเปHนแนวปฏิบัติในการสอนเด็กเหล*าน้ีให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนได� 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญานับเปHนป+ญหาสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีทําให�เด็กไม*สามารถเข�าเรียนต*อในชั้นมัธยมศึกษาได� เด็กเหล*านี้มีป+ญหาทั้งด�านทักษะ
การอ*าน การเขียน และทักษะทางคณิตศาสตร' แต*เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาจําเปHนต�อง
อ*านได�เพื่อให�สามารถใช�ชีวิตในสังคมได� ปnองกันตนเอง เพื่อความอยู*รอดของตนเอง โดยเฉพาะ
อย*างยิ่งคําที่เปHนประโยชน'ในสถานการณ'ต*าง ๆ และในการใช�ชีวิตร*วมกับผู�อื่น ตัวอย*างของคําท่ี
จะเปHนประโยชน'กับเด็กเหล*านี้ ได�แก* คําว*า ห�องนํ้าหญิง ห�องน้ําชาย ทางออกฉุกเฉิน ไวไฟ อันตราย 
ห�ามเข�า บันไดหนีไฟ เปHนต�น 
 ส*วนทักษะทางคณิตศาสตร'ก็เช*นเดียวกัน ถึงแม�เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาไม*สามารถ
คิดคํานวณโจทย'ป+ญหาที่ยุ*งยากซับซ�อนได� แต*เขาจําเปHนต�องเรียนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปHนสําหรับชีวิต
ของเขา เช*น ทักษะการใช�เงิน ทักษะที่เก่ียวกับเวลา ทักษะการบวกและลบง*ายๆ เปHนต�น นอกจากน้ี 
ครูและผู�ปกครองสามารถนําอุปกรณ'อ่ืนมาสอนเพ่ือให�เขาใช�ชีวิตได�ง*ายข้ึน เช*น การสอน เด็กที่มีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญาให�ใช�เคร่ืองคิดเลข ทําให�เด็กสามารถดําเนินชีวิตในชุมชนได�เอง นอกจากน้ี 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ การให�โอกาสเด็กได�ฝ�กในสถานการณ'ที่เด็กต�องนําทักษะที่เรียนรู�
ไปใช�จริงทันที เพราะจะช*วยให�เด็กมีแรงจูงใจในการเรียนรู�มากข้ึน อย*างไรก็ตาม ผู�สอนต�องไม*ลืมว*า 
การสอนเด็กเหล*านี้ต�องเร่ิมจากเร่ืองที่ง*ายไปสู*เร่ืองยาก เร่ิมจากการสอนในสิ่งที่เปHนรูปธรรมไปสู*
การสอนในสิ่งท่ีเปHนนามธรรมเสมอ 
 6. แรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปHนป+จจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช*วยให�บุคคลประสบความสําเร็จได� แต*บุคคลที่มี
ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาน้ันมักขาดแรงจูงใจในการเรียน ในการทํางาน คนเหล*าน้ีจึงมักทํางานท่ี
ได�รับมอบหมายไม*สําเร็จ ไม*รู�จักคิดริเร่ิมในการทําสิ่งต*างๆ ด�วยตนเอง และไม*รับผิดชอบ เปHนต�น 
แต*ลักษณะดังกล*าวน้ีอาจเกิดจากประสบการณ'ท่ีทําสิ่งต*าง ๆ ล�มเหลวมาตั้งแต*ในอดีต ไม*ว*าเร่ืองที่บ�าน 
เช*น การติดกระดุมหรือการร�อยเชือกรองเท�า และประสบการณ'ที่ล�มเหลวในโรงเรียน เช*น การทํา
การบ�านไม*ได� เปHนต�น ประสบการณ'ดังกล*าวทําให�เด็กเหล*าน้ีเกิดความขยาด ไม*กล�าเสี่ยงท่ีจะทําอะไร
ต*อไป เพราะกลัวว*าจะได�รับความล�มเหลวดังเช*นท่ีผ*านมา เด็กเหล*าน้ีจึงพัฒนาความคิดว*า ถึงแม�เขา
จะใช�ความพยายามมากเท*าใดก็ไม*สําเร็จ ดังน้ัน พ*อแม* ผู�ปกครอง หรือครูท่ีสอนเด็กเหล*านี้จึงจําเปHน 
ต�องจัดโอกาสให�เด็กได�เรียนรู�สิ่งต*าง ๆ ท่ีจะช*วยให�เขารู�สึกประสบความสําเร็จในสถานการณ'ต*าง ๆ 
ให�มากท่ีสุดเท*าท่ีจะเปHนไปได� อย*าปล*อยให�เด็กล�มเหลวอยู*เร่ือย ๆ การสอนในระดับท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กจะช*วยให�เด็กเกิดการเรียนรู�และเกิดความม่ันใจไปพร�อม ๆ กัน ถึงแม�เด็กเหล*าน้ี
จะมีความก�าวหน�าทีละน�อย แต*เขาก็สามารถเรียนรู�ได� ดังนั้น ครูจึงไม*ควรเปรียบเทียบความก�าวหน�า
ของตัวเด็กเอง ซ่ึงจะช*วยให�ของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญากับเด็กคนอ่ืนในห�องเรียน แต*ควร
เปรียบเทียบความก�าวหน�าเด็กมีกําลังใจในการเรียนรู�และตัวครูเองก็เกิดกําลังใจในการสอนมากข้ึน 
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 7. วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญานี้อาจเปHนป+ญหา
สําหรับครูผู�สอนอย*างมาก เนื่องจากเนื้อหาสาระที่สอนในชั้นเรียนมักเปHนสาระทางวิชาการ เช*น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร' เปHนต�น ทําให�เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาอาจ
เรียนตามเพื่อนไม*ทัน ยิ่งเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับรุนแรงด�วยแล�ว วิชาเหล*านี้อาจ
ไม*เปHนประโยชน'สําหรับเด็กเหล*านี้มากนัก ครูจึงจําเปHนต�องกําหนดเน้ือหาท่ีจะสอนให�เหมาะสมกับ
เด็กเหล*าน้ี 
  7.1) การสอนทักษะวิชาการที่เปHนประโยชน' (Functional Academic Skills) 
  เด็กท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญาส*วนใหญ*มีความบกพร*องระดับเล็กน�อย เด็กเหล*าน้ี
สามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได�หากได�รับการช*วยเหลือที่เหมาะสม ถึงแม�ทักษะทางวิชาการ เช*น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร' และสังคมเปHนทักษะท่ีเด็กต�องเรียนรู� แต*เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา 
อาจไม*สามารถเรียนรู�ทักษะเหล*านี้ในเวลาที่กําหนดเช*นเด็กทั่วไป จึงต�องใช�เวลาเรียนรู�นานกว*า 
ดังนั้น ครูควรปรับหลักสูตรให�เหมาะสมกับความสามารถและความจําเปHนของเด็ก ทักษะวิชาการ
บางอย*าง เช*น ภาษาต*างประเทศอาจไม*มีความจําเปHนสําหรับเด็กเหล*านี้เลย นอกจากน้ี ประเด็นสําคัญ
คือ ครูจะสอนอย*างไรให�เด็กสามารถนําทักษะทางวิชาการที่เรียนรู�แล�วนั้นไปใช�ในชีวิตประจําวัน
ของเด็กได� และเด็กเหล*านี้ยังจําเปHนต�องเรียนเร่ืองการสื่อสาร การเดินทางไปท่ีต*าง ๆ ด�วยตนเอง 
การแก�ป+ญหา และการจัดการตัวเองด�วย 
  ส*วนเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาระดับปานกลางหรือรุนแรงนั้นต�องเรียนรู�ทักษะ
ที่เปHนประโยชน'สําหรับการใช�ชีวิตในชุมชนมากกว*า ทักษะภาษาไทยท่ีจําเปHนคือ การอ*านและเข�าใจ
ความหมายของคําท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมรอบตัว ซ่ึงจะเปHนประโยชน'ในชีวิตจริง เช*น ข้ึน ลง เป�ด 
ป�ด ข�างนอก ข�างใน ร�อน เย็น ห�องนํ้าหญิง ห�องน้ําชาย ทางเข�า ทางออก อันตราย ระวัง สารเคมี 
ไวไฟ ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ตํารวจ ระวังเด็ก โรงเรียน ทางข�าม รถโรงเรียน ห�ามเข�า เฉพาะ
เจ�าหน�าท่ี ห�องอาหาร ห�องนํ้า บันไดเลื่อน เปHนต�น ส*วนทักษะทางคณิตศาสตร'ที่จําเปHนสําหรับเด็กที่มี
ภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา ได�แก* การบอกเวลา และการใช�เงิน เปHนต�น อย*างไรก็ตาม ครูต�อง
สอนด�วยวัตถุจริงในสถานการณ'จริง เพื่อช*วยให�เด็กนําทักษะท่ีได�เรียนรู�แล�วไปใช�จริงได�ง*ายข้ึน 
  7.2) การสอนทักษะการปรับตัว 
  ทักษะการปรับตัวที่จําเปHนสําหรับเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาในวัยเรียนส*วนใหญ* 
ได�แก* การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเรียนรู�ทักษะทางวิชาการที่มีความหมายสําหรับเด็ก การดูแล
และจัดการตนเอง และทักษะทางสังคม 
 ทักษะการดูแลตนเอง ถือเปHนทักษะจําเปHนที่ช*วยให�เด็กมีชีวิตอยู*อย*างอิสระและพึ่งพา
ผู�อ่ืนน�อยที่สุด ซ่ึงทักษะการดูแลตนเองที่สําคัญ ได�แก* การรับประทานอาหาร การอาบนํ้า การแต*งกาย 
การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง รวมถึงการรู�จักกํากับและควบคุมตนเองด�วย 
 ส*วนทักษะทางสังคมนั้น มีต้ังแต*การดูแลตนเองเพื่อให�เกิดทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เด็ก
ต�องสามารถดูแลตนเองในด�านการแต*งกาย เช*น ร*างกายและเสื้อผ�าสะอาด แต*งกายด�วยเสื้อผ�าท่ี
เหมาะสมตามกาลเทศะ เด็กจึงจะสามารถสร�างสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได� ดังน้ัน ทักษะทางสังคมจึงต�อง
เน�นภาพลักษณ'ของเด็ก มารยาทในสังคม เช*น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการมี
ปฏิสัมพันธ'กับผู�ใหญ* การใช�เวลาว*างให�เปHนประโยชน' และการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เปHนต�น 
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  7.3) การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ'หรือผลิตภัณฑ'ใด ๆ ที่สามารถเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของบุคคลท่ีมีความบกพร*องได� เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแบ*งเปHน
หลายประเภท ดังน้ี  
 7.3.1) เทคโนโลยีที่ช*วยด�านการเคลื่อนไหว เช*น รถเข็น ลิฟท' ไม�เท�าเลเซอร' อุปกรณ'
ในการช*วยขับ เปHนต�น 
 7.3.2) เทคโนโลยีสําหรับที่นั่งและการจัดทํา เช*น อุปกรณ'ในการเลือกและการใช�
รถเข็น เปHนต�น 
 7.3.3) คอมพิวเตอร' เช*น เคร่ืองคอมพิวเตอร'ที่ใช�ในการพิมพ' แปnนพิมพ' และอุปกรณ'
ในการควบคุมสิ่งแวดล�อม เช*น การปรับพัดลมด�วยรีโมทคอนโทรล เปHนต�น 
 7.3.4) ของเล*นและเกม 
 7.3.5) เทคโนโลยีที่ใช�ในกิจวัตรประจําวัน เช*น เคร่ืองยก ลิฟท' นาฬิกาปลุก เปHนต�น 
 7.3.6) อุปกรณ'ในการสื่อสาร เช*น เดลต�าทอล'คเกอร' ไดนาวอกซ' และการสื่อสารด�วย
รูปภาพ เปHนต�น 
  นอกจากอุปกรณ'ที่กล*าวมาแล�ว ยังมีเทคโนโลยีประเภทหนึ่งท่ีทําให�ผู�คนทั่วโลกสามารถ 
ติดต*อกันได�อย*างง*ายดายและรวดเร็ว นั่นคือการสื่อสารที่เรียกว*า อีเมล' (e-mail) อย*างไรก็ตาม สําหรับ
เด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญามักจะถูกแยกออกจากผู�อ่ืนแม�กระท่ังการสื่อสาร แต*ในป+จจุบันน้ี
มีโปรแกรมหน่ึงที่เรียกว*า e-Buddies ซ่ึงเปHนโปรแกรมท่ีจับคู*ระหว*างเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
และเด็กปกติในการสื่อสารทางอีเมล' โปรแกรมนี้ที่ได�กลายมาเปHนส*วนหนึ่งในโรงเรียนและในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
 7.4) การพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม 
 หลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาในวัยเรียนนี้เปHนสิ่งสําคัญ 
เนื่องจากครูจะได�สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทาง
สติป+ญญาแต*ละคนได� อย*างไรก็ตาม ในการพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กนั้น ครูจําเปHนต�องคํานึงถึง 
ตัวแปรต*าง ๆ ท่ีมีผลต*อการจัดหลักสูตรของครูด�วย ซ่ึงมีดังต*อไปน้ี 
 7.4.1) ตัวแปรด�านตัวเด็ก 
 - ระดับสติป+ญญาและความสามารถของเด็ก ครูจําเปHนต�องทราบถึงความสามารถ
ของเด็กเพื่อให�สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได�อย*างเหมาะสม 
 - ความพร�อมด�านการเรียนทักษะทางวิชาการ ครูต�องพิจารณาว*าเด็กแต*ละคนท่ี
เข�าเรียนนั้นมีความพร�อมด�านทักษะทางวิชาการมาบ�างหรือไม* หากไม*เคยได�รับการเตรียมตัวมาก*อน 
ครูอาจจําเปHนต�องจัดการสอนเพ่ือเตรียมความพร�อมก*อนที่จะสอนเนื้อหาจริงท่ีเตรียมไว� 
 - แรงจูงใจ แรงจูงใจเปHนสิ่งสําคัญในการสอนทักษะใหม*ให�กับเด็กที่มีภาวะบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ดังนั้น หากครูสามารถสรรหาหรือเลือกสิ่งที่เปHนแรงจูงใจของเด็กได� จะช*วยให�เด็กเรียนรู�
ได�ง*ายข้ึน 
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 - ปฏิสัมพันธ'ทางสังคมกับเพื่อนและผู�ใหญ* ครูต�องสังเกตปฏิสัมพันธ'ระหว*าง
เด็กกับเพ่ือนคนอ่ืนในชั้นเรียน และกับครูคนอ่ืนด�วย เพราะข�อมูลเหล*านี้เปHนประโยชน'ต*อการวางแผน
อย*างเหมาะสม 
 - พฤติกรรมการควบคุมตนเอง พฤติกรรมนี้เปHนป+จจัยสําคัญที่ทําให�เด็กเรียนใน
ชั้นเรียนรวมได�อย*างมีประสิทธิภาพ หากเด็กไม*รู�จักควบคุมตนเอง เด็กอาจแสดงพฤติกรรมที่เปHนป+ญหา
ในชั้นเรียนได� 
 7.4.2) ตัวแปรด�านผู�ปกครอง 
 - ความคาดหวังของผู�ปกครองท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ความคาดหวังของ
ผู�ปกครองเปHนสิ่งสําคัญอย*างมากสําหรับการเรียนของเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา เพราะหาก
ผู�ปกครองคาดหวังสูงเกินไป เด็กย*อมไม*สามารถไปถึงได� ทําให�เกิดความเครียดทั้งเด็กและผู�ปกครอง 
แต*หากผู�ปกครองคาดหวังต่ําเกินไปเด็กจะไม*พยายามทําในสิ่งยากมากข้ึนและไม*เกิดการเรียนรู�เลย 
 - การสนับสนุนช*วยเหลือท่ีผู�ปกครองให�แก*เด็กท้ังในด�านการเงิน อารมณ' และ
ด�านวิชาการเปHนสิ่งสําคัญ ครูจําเปHนต�องรับรู�และปรับความช*วยเหลือให�เหมาะสมกับแต*ละครอบครัวด�วย 
เช*น ผู�ปกครองท่ีไม*มีความรู�เลยก็ไม*สามารถช*วยสอนการบ�านให�เด็กได� หรือหากผู�ปกครองอารมณ'ไม*คงท่ี
ครูจําเปHนต�องให�คําปรึกษาแนะนําผู�ปกครองหรือสนับสนุนด�านจิตใจให�แก*เด็ก เปHนต�น 
 - การเห็นความสําคัญของการศึกษา หากผู�ปกครองเห็นความสําคัญทางการศึกษา
ผู�ปกครองจะร*วมมือกับครูในการวางแผนการจัดการศึกษาให�แก*เด็กเปHนอย*างดี 
 - อิทธิพลจากความเชื่อและวัฒนธรรม ครูจําเปHนต�องเข�าใจและยอมรับความเชื่อ
และวัฒนธรรมของครอบครัวของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาด�วย 
 7.4.3) ตัวแปรด�านชั้นเรียนปกติ 
 - การยอมรับของเพื่อนและครู เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาจะเรียนรวม
กับเพ่ือนที่เปHนเด็กปกติได�น้ัน ต�องมีการเตรียมตัวหลายฝ�าย ทั้งตัวครู ตัวเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทาง
สติป+ญญา และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน หากทุกฝ�ายได�รับการเตรียมตัวมาอย*างดีแล�ว จะช*วยให�การเรียน
ของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาประสบความสําเร็จได� 
 - การสนับสนุนจากผู�บริหารในการจัดการเรียนรวม ดังที่กล*าวแล�วว*า ผู�บริหาร
เปHนผู�มีอิทธิพลหลักในการจัดการเรียนรวม หากผู�บริหารเข�าใจ ยอมรับ และให�การสนับสนุนแล�ว 
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถแตกต*างกันในชั้นเรียนก็เปHนไปได�ด�วยดี 
 - ความยืดหยุ*นของหลักสูตร หลักสูตรนับเปHนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ให�แก*เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา ดังน้ัน หากหลักสูตรมีความยืดหยุ*น ครูจะสามารถปรับ
ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการพิเศษของเด็กได� การเรียนรวมของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*อง
ทางสติป+ญญาจึงจะประสบผลสําเร็จในที่สุด 
 - การช*วยเหลือด�วยการปรับเปลี่ยนองค'ประกอบต*างๆ ในห�องเรียน นอกจาก
การปรับเปลี่ยนและความยืดหยุ*นของหลักสูตรแล�ว สื่อ อุปกรณ' สถานที่ ที่น่ังในห�องเรียน ฯลฯ ล�วน
มีอิทธิพลต*อการเรียนในชั้นปกติของเด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาท้ังสิ้น 
 - ความยืดหยุ*นของตารางเรียน เด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาบางคนไม*
สามารถเรียนในวิชาต*างๆ ได�ทุกวิชา และไม*มีความจําเปHนจะต�องเรียนในทุกวิชาด�วย ตัวอย*างเช*น 
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วิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปHนวิชาท่ียากและมีประโยชน'กับเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาน�อยมาก 
เด็กควรได�เรียนวิชาอ่ืน เช*น ภาษาไทย แทน ดังนั้น หากตารางเรียนของเด็กสามารถยืดหยุ*นได�บ�าง 
จะทําให�เด็กสามารถเรียนได�ง*ายข้ึน และเปHนประโยชน'กับเด็กมากข้ึน 
 - ทางเลือกในการฝ�กอาชีพ เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาในระดับมัธยมศึกษา 
ควรมีโอกาสในการเลือกฝ�กอาชีพท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใช�ได�จริงในอนาคตก็จะเปHนประโยชน'
แก*เด็กอย*างมาก 
 7.4.4) ตัวแปรด�านชั้นเรียนพิเศษ 
 - จํานวนของเด็กท่ีมีความบกพร*องในชั้นเรียน หากเด็กจําเปHนต�องเรียนในชั้นเรียน
พิเศษ ครูควรคํานึงถึงจํานวนของเด็กท่ีมีความบกพร*องในห�องน้ันด�วย หากห�องหน่ึงมีเด็กมากเกินไป 
เด็กทุกคนในห�องจะไม*ได�รับประโยชน'เท*าที่ควร เน่ืองจากครูไม*สามารถตอบสนองความต�องการพิเศษ
ของเด็กแต*ละคนได�ทั่วถึง 
 - การมีครูผู�ช*วยหรือเพื่อนที่เปHนคนสอนแทนครูในบางโอกาส บุคลากรที่ให�
การช*วยเหลือเปHนสิ่งจําเปHนอย*างยิ่งในชั้นเรียนพิเศษ ซ่ึงส*วนใหญ*ครูจะมีครูการศึกษาพิเศษทําหน�าท่ี
เปHนครูหลัก และมีครูพ่ีเลี้ยงเปHนผู�ช*วยในห�องหน่ึงคน 
 - ความพร�อมสื่อและอุปกรณ'ในการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ' 
ต*างๆ เปHนสิ่งจําเปHนสําหรับการเรียนในชั้นเรียนพิเศษ เพราะจะช*วยให�ครูสามารถสอนเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญาได�อย*างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 - ครูได�รับการฝ�กอบรม ครูที่สอนในชั้นเรียนพิเศษควรเปHนครูการศึกษาพิเศษท่ี
ได�รับการฝ�กอบรมด�านการสอนเด็กที่มีความต�องการพิเศษโดยเฉพาะ ซ่ึงครูเหล*าน้ีมีวิธีการและเทคนิค
ในการสอนเด็กเหล*านี้เปHนอย*างดี 
 - บริการอ่ืนสําหรับเด็ก เด็กท่ีมีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาบางคนอาจต�องการ
บริการพิเศษด�านอ่ืน เช*น การฝ�กพูด กิจกรรมบําบัด ฯลฯ ซ่ึงครูจําเปHนต�องทราบเพ่ือวางแผนให�สอดคล�อง
กับความต�องการของเด็กเหล*าน้ี 
 ดังนั้น หากครูพิจารณาป+จจัยต*าง ๆ ท่ีเปHนตัวแปรในการจัดการศึกษาให�แก*เด็กท่ีมีภาวะ
บกพร*องทางสติป+ญญาให�ครบถ�วน และนํามาประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาอย*างรอบคอบแล�ว
จะช*วยให�ครูสามารถให�การศึกษาเด็กที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญาในชั้นเรียนได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

ประกฤติ พูลพัฒน' (2544) อ�างถึงใน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551 : 21) ได�กล*าวถึง
หลักการสอนเด็กป+ญญาอ*อนที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
 1. คํานึงถึงความพร�อมของเด็ก 
 2. ต�องสนองความสามารถและความต�องการของเด็กแต*ละคน 
 3. สอนตามระดับสติป+ญญา 
 4. ยอมรับความสามารถและพยายามส*งเสริมความสามารถของเด็ก 
 5. พยายามฝ�กให�เด็กได�ช*วยเหลือตนเองมากท่ีสุด 
 6. ใช�หลักการสอนแบบ 3R คือ 

6.1) Repetition คือ การสอนซํ้าไปมา 
 6.2) Relaxation คือ การสอนแบบไม*ตึงเครียดนัก 
 6.3) Routine คือ สอนให�เปHนกิจวัตรประจําวัน 
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 7. สอนโดยการแบ*งหมู*ตามตารางสอนในกรณีที่เด็กมีระดับสติป+ญญาเดียวกัน 
 8. เม่ือฝ�กให�เด็กทํากิจกรรมต*าง ๆ ต�องพยายามแทรกการฝ�กหลาย ๆ ด�านไปด�วย 
  9. ต�องช*วยให�เด็กได�พัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง 
 10. สอนทีละข้ันจากสิ่งใกล�ตัวไปหาสิ่งไกลตัว หรือจากง*ายไปยาก 
 11. สอนโดยการกระทําจริง ๆ 
  12. สอนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเด็กจริง ๆ  
 13. ต�องพยายามจัดการสอนให�เด็กมีประสบการณ'ใหม* ๆ  
 14. สอนโดยใช�ของจริงหรืออุปกรณ'ประกอบทุกคร้ัง 
 15. ต�องให�เวลาเด็กพอสมควรในการเปลี่ยนกิจกรรมหนึ่งไปสู*อีกกิจกรรมหนึ่ง 
 16. ต�องอาศัยแรงจูงใจให�เด็กต�องการเรียน 
 17. มีการประเมินผลความก�าวหน�าของเด็กตลอดเวลา 
 การเรียนการสอนจะบรรลุจุดประสงค'ได� ครูผู�สอนจะต�องเลือกวิธีการสอนและสื่อการสอนให�
เหมาะสมกับเน้ือหาโดยจะต�องคํานึงถึงความแตกต*างระหว*างบุคคล ทําให�ไม*สามารถบ*งชี้ได�ว*าวิธีการสอน
แบบใดที่ได�ผลดี ซ่ึงสอดคล�องกับ วารี ถิระจิตร (2541) อ�างถึงใน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 
2551 : 22) ได�กล*าวถึงจุดมุ*งหมายของการสอนดังน้ี 
 1. ช*วยตนเองได� 
 2. รักษาสุขภาพอนามัย 
 3. เล*นและอยู*ร*วมกับคนอ่ืนได� 
 4. อ*าน เขียน คิดเลข เบื้องต�นได� 
 5. ทํางานให�เปHนประโยชน'ได� ใช�เวลาว*างได� 
 6. ปรับตัวให�เข�ากับคนอ่ืนได� 
วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญามีดังนี้ 
 1. สอนเปHนรายบุคคล 
 2. สอนตามความสามารถ 
 3. สอนตามลําดับก*อนหลัง 
 4. ยึดหลัก 3 R’s สอนซํ้า (Repetition), สอนสิ่งที่เก่ียวข�องกับชีวิตประจําวัน (Routine) 
และสอนให�สนุกและหยุดพักช*วงสั้น ๆ (Relaxation) 
 5. สอนไปแล�วทบทวนความรู�เดิมซํ้าอีก 
 6. มีการประเมินผลอย*างสมํ่าเสมอ 
 7. เม่ือเด็กทําอะไรได�ต�องให�รางวัล 
 8. มีการจูงใจ 
 9. ใช�เวลาทํากิจกรรมไม*มาก 15 - 20 นาที 
  



31 
 

 ผดุง อารยะวิญ�ู (2542) อ�างถึงใน (อุไรวรรณ กิมเฮง, 2551 : 11 - 12) ได�ให�หลักวิธีสอน
เด็กป+ญญาอ*อนไว� ดังน้ี 
 1. การสอนควรเน�นการให�เด็กท*องจําคําหรือข�อความ โดยให�เด็กพูดให�ได�ยินเสียงชัดเจน 
 2. การสอนควรเน�นการจําแนกส*วนต*าง ๆ พร�อมบอกชื่อและวาดภาพประกอบ เช*น ส*วนต*าง ๆ 
ของต�นไม� ส*วนต*าง ๆ ของร*างกายมนุษย' 
 3. การสอนควรเน�นการหาความสัมพันธ'ระหว*างสิ่งของสองสิ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง รูปวงกลม
ที่ครูวาดบนกระดานกับรูปทรงผลไม�บางชนิด เปHนต�น 
 4. แบ*งเนื้อหาที่ครูจะสอนออกเปHนส*วนย*อย ๆ หลาย ๆ ส*วนที่เด็กพอจะทําได� ครูให�เด็ก
ทํากิจกรรมทีละส*วนตามลําดับ  
 5. เนื้อหาท่ีจะให�เด็กเรียนควรเปHนสิ่งท่ีมีความหมายและเก่ียวข�องกับตัวเด็ก 
 6. เป�ดโอกาสให�เด็กได�จับต�องสัมผัสในสิ่งท่ีให�เด็กเรียน 
 7. ทบทวนส่ิงที่เรียนไปแล�วบ*อย ๆ เพื่อให�เด็กจําได� เด็กเหล*าน้ีมักลืมง*าย 
 8. ให�เด็กเรียนโดยวิธีให�เด็กจําแนกสิ่งของออกเปHนหมวดหมู*ที่มีสมาชิกไม*มากนักหรือให�
เด็กจําแนกสิ่งของจากหมวดหมู*ออกเปHนส*วนย*อย ๆ  
 9. การอธิบายเนื้อหาบางอย*างให�เด็กเข�าใจควรมีภาพประกอบด�วย ไม*ว*าจะเปHนภาพถ*าย 
ภาพวาด เปHนการให�เด็กใช�สายตาประกอบการฟ+ง ซ่ึงจะทําให�เด็กเข�าใจเนื้อหาท่ีครูสอนได�ดียิ่งข้ึน 
 10. ควรให�แรงเสริมแก*เด็กอย*างสมํ่าเสมอ ซ่ึงอาจจะเปHนแรงเสริมท่ีเปHนวาจา เช*น คําชม 
คําพูดต*าง ๆ จากครู หรือแรงเสริมท่ีเปHนอาหารหรือสิ่งของก็ได� 
 11. ควรให�เด็กเรียนรู�จากแบบอย*างท่ีดีที่ถูกต�อง ครูอาจเปHนตัวอย*างเองในบางเร่ืองแต*ใน
ด�านความประพฤติหรือพฤติกรรมในการเรียนบางอย*าง เด็กนักเรียนด�วยกันอาจเปHนตัวอย*างท่ีดี 
 12. ให�นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเอง บันทึกพฤติกรรมของตนเองที่เปHนป+ญหาเพื่อให� 
เด็กได�เข�าใจและตระหนักในป+ญหาของตน ให�เด็กเสนอวิธีการแก�ไขภายใต�การควบคุมของครู 
 13. ใช�วิธีสอนแบบการบริหารตนเอง เปHนการฝ�กให�เด็กรู�จักควบคุมตนเองวิธีหนึ่ง เน�นการฝ�ก
ให�เด็กคาดเดาผลท่ีจะตามมาจากการกระทําของตนท่ีไม*พึงประสงค' 
 14. ใช�วิธีสอนแบบการสั่งสอนตนเอง เปHนการสอนท่ีคล�ายกับครูสอนนักเรียน แต*แทนที่ครู
จะเปHนผู�สอน เด็กเปHนผู�สอนตนเองตามแบบอย*างท่ีครูสอน เด็กจะเปHนผู�พูดหรือท*องคําพูดให�มีเสียง
ดังพอท่ีตนเองจะได�ยิน แล�วให�ตนเองปฏิบัติตาม 
  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551 : 24 - 25) กล*าวถึงเทคนิคท่ีช*วยสนับสนุนให�เด็ก
เกิดการเรียนรู� คือ 
  1. การวิเคราะห' (Task Analysis) เปHนวิธีการสอนที่เหมาะกับเด็กพิเศษอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงครู
จะวางแผนการสอนเปHนอย*างดี ทั้งเปnาหมาย และแบ*งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่งเปHนข้ันตอนย*อย ๆ 
จากข้ันตอนแรกไปจนข้ันสุดท�ายจนเด็กทําได�สําเร็จ พร�อมทั้งกําหนดจุดประสงค'เชิงพฤติกรรมของแต*ละ
ข้ันตอนอย*างครบถ�วน เช*น การใช�โทรศัพท'ประกอบด�วยข้ันตอนต*อไปน้ี คือ การหาหมายเลขโทรศัพท'ใน
สมุดโทรศัพท' การจําหมายเลขโทรศัพท'ได� การมองเห็นความเหมือนกันระหว*างตัวเลขในสมุดโทรศัพท'
และตัวเลขบนแปnนหมุน การหมุนหมายเลขโทรศัพท'และการพูดคุยทางโทรศัพท' เปHนต�น 
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  ดังน้ัน การวิเคราะห'งานจึงจัดเปHนเทคนิคการสอนอย*างหน่ึงที่ครูจะต�องนํามาใช�เพื่อให�การสอน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รู�ว*าเด็กมีป+ญหาตรงไหน เด็กทําข้ันตอนใดไม*สําเร็จ เปลี่ยนและปรับปรุงอะไรบ�าง 
ที่จะช*วยให�เด็กทํางานที่ได�รับมอบหมายได�สําเร็จ ผลประโยชน'ท่ีเด็กได�รับ คือ 
  1) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 2) มีทัศนคติที่ดีต*อการเรียน 
 3) บรรยากาศในการเรียนดี 
 4) มีความม่ันใจในตัวเอง 
 5) รู�จักช*วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 6) ยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
 2. การกระตุ�นให�เด็กทําตาม (Prompting) หมายถึง การกระตุ�นให�เด็กในขณะเด็กประกอบ
กิจกรรมการเรียน เพ่ือให�เด็กเรียนรู�ได�ดีข้ึน เม่ือการเรียนเกิดข้ึนแล�วครูอาจลดการกระตุ�นลงเม่ือพฤติกรรม
การเรียนรู�ของเด็กคงที่แล�วครูจึงหยุดการกระตุ�น การกระตุ�นอาจทําได�หลายทาง เช*น 
 1) การกระตุ�นทางกาย (Physical Prompts) เปHนการช*วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว เช*น 
เด็กเอ้ือมหยิบของไม*ถึง ครูช*วยอุ�มเด็กข้ึน จนเด็กเอ้ือมหยิบของได� เปHนต�น หรือการจับมือเด็กเขียน
หนังสือในคร้ังแรก ครูจะจับมือเด็กแล�วลากเส�นจนเปHนตัวอักษร คร้ังต*อไปครูลดความช*วยเหลือลง 
ครูอาจเพียงแต*จับมือเด็กและเด็กลากเส�นเอง เม่ือเด็กเขียนได�ดีแล�ว ครูให�เด็กเขียนหนังสือโดยไม*ต�องจับ 
 2) เปHนการกระตุ�นเด็กโดยใช�เสียง เช*น ในการเรียนเร่ืองสี ครูสอนสีไปแล�ว 3 สี คือ น้ําเงิน 
แดง เหลือง เด็กตอบสีเหลืองไม*ค*อยได� ครูจะถามว*าสีอะไร เม่ือเด็กไม*ตอบ ครูควรบอกว*า สีเหลือง
ด�วยเสียงอันดังช�า ๆ ครูถามเช*นนี้หลายคร้ัง และตอบหลายคร้ัง ในการตอบคร้ังต*อ ๆ มาครูลดความดัง
ของเสียงลงทีละน�อยจนไม*มีเสียงเลยในที่สุด 
 3) การเน�น (Highlighting) เปHนการเน�นด�วยเสียงหรือด�วยเส�นก็ได� การแทนด�วยเสียง
ได�แก*การเปล*งเสียงคําตอบดัง ๆ เปHนต�น การเน�นด�วยเส�น เช*น ขีดเส�นสีขาวรอบเคร่ืองมือ (ในโรงฝ�กงาน) 
ที่เปHนอันตรายแล�วอธิบายเด็กให�เข�าใจ จนกระทั่งเด็กเข�าใจดีแล�วลบเส�นออก เปHนต�น 
 4) การเสริมแรง มีทั้งการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ ในการเสริมแรงทุกคร้ัง
จะต�องมีการตั้งเปnาหมายหรือท่ีกําหนดไว�ทุกคร้ัง วิธีการเสริมแรงเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
ระดับฝ�กได�น้ันมีวิธีการหลายวิธีซ่ึงแล�วแต*สถานการณ'ในการทํากิจกรรมเสริมประสบการณ'แต*ละคร้ัง
เด็กจะมีศักยภาพท่ีแตกต*างกัน ฉะนั้นการให�การเสริมแรงจึงถือว*าเปHนการกระตุ�นให�เด็กรู�สึกมีความสุข
ต*อการปฏิบัติกิจกรรมต*าง ๆ ไม*ว*าจะเปHนการเสริมแรงแบบเดิมทุกคร้ัง การเสริมแรงตามช*วงเวลาท่ี
แน*นอน การเสริมแรงตามช*วงเวลาที่ไม*แน*นอน การเสริมแรงคร้ังท่ีแน*นอน การเสริมแรงตามจํานวนคร้ัง
ที่ไม*แน*นอน หรือแบบสุ*ม เด็กจะเกิดกําลังใจและสนุกสนานในการทํากิจกรรต*าง ๆ 

ณัชพร ศุภสมุทร' และคณะ (ออนไลน') กล*าวว*า เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร*องทาง
สติป+ญญา มีดังนี้ 

1. หลัก 3 R’s ประกอบด�วย   
1) Repetition คือ การสอนซํ้า ๆ ซาก ๆ ทบทวนบ*อย ๆ สอนง*าย ๆ สั้น ๆ และสอน

จากง*ายไปหายาก 
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2) Relaxation คือ การสอนจะต�องไม*เคร*งเครียด ให�บรรยากาศผ*อนคลายดัดแปลง
การสอนเปHนการเล*น การร�องเพลง การเล*านิทาน 

3) Routine คือ การสอนจะต�องสมํ่าเสมอเปHนประจํา 
2. การวิเคราะห'งาน (Task Analysis) การวางแผนการสอนที่ละเอียด แยกย*อยเร่ืองท่ีจะสอน

จึงเปHนสิ่งที่สําคัญ ซ่ึงในแต*ละข้ันตอน ครูจะต�องเข�าไปช*วยเพ่ือให�เด็กทําให�ได� การช*วยเหลือนี้ ครูจําเปHน 
ต�องใช�เทคนิคท่ีเหมาะสม เพื่อให�เด็กทําได�ในระยะแรกครูต�องช*วยทุกข้ันตอน และลดลงเม่ือเด็กทําได� 
มากข้ึน วิธีการวิเคราะห'งานให�ผู�ที่จะสอนควรลองปฏิบัติตามเร่ืองท่ีจะสอนและจดบันทึกข้ันตอนย*อย
ต*าง ๆ เพ่ือนํามาใช�สอนเด็กต*อไป 

3. การทําตัวอย*างให�ดู (Modeling) การแสดงวิธีการท่ีถูกต�อง เด็กควรจะทําสิ่งที่ถูกต�องและ
ฝ�กทําในเร่ืองนั้น ข�อแนะนําสําหรับครูในการทําตัวอย*าง มีดังนี้ 

1) ครูต�องทําตัวอย*างให�เด็กดูหลาย ๆ คร้ัง 
2) ใช�ภาษาพูดให�ชัด 
3) สีหน�าท*าทางของครู 
4) ครูต�องมีความอดทน  

4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เปHนเทคนิคที่ช*วยให�เด็กเรียนรู�ได�ดี เด็กจะเข�าใจ
และสามารถเลียนแบบสิ่งที่ถูกต�องได�ในท่ีสุด 

1) ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ'ที่จะสอนให�พร�อม 
2) ควรนําเด็กปกติมาร*วมการแสดงบทบาทสมมติด�วย 
3) ครูต�องใจเย็นและให�โอกาสเสมอเม่ือเด็กทําไม*ได�  

5. การช*วยชี้แนะ (Prompts) 
1) การกระตุ�นทางกาย เปHนการช*วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว เช*น เด็กเอ้ือมมือหยิบของ

ไม*ถึง ครูช*วยอุ�มเด็กข้ึน ครูจับมือเด็กลากเส�นในคร้ังแรก ๆ เปHนต�น  
2) การเน�น เปHนการเน�นด�วยเสียงหรือด�วยเส�นก็ได� การแทนด�วยเสียง ได�แก* การเปล*งเสียง

คําตอบดัง ๆ เปHนต�น การเน�นด�วยเส�น เช*น ขีดเส�นสีขาวรอบเคร่ืองมือที่เปHนอันตราย แล�วอธิบายให�
เด็กเข�าใจ จนกระท่ังเด็กเข�าใจดีแล�วจึงลบเส�นออก เปHนต�น  

3) การช*วยด�วยคําพูด (วาจา) การพูดของครู มีความสําคัญและต�องระมัดระวัง ดังนั้น 
ครูต�องใช�คําพูดในเชิงบวก 

- ครูต�องไม*ใช�คําส่ังที่ยาวเกินไป 
- ครูไม*ควรบอกให�เด็กเลือกอะไร เช*น เลือกสิ่งน้ีดีหรือไม* ถูกหรือไม*ถูก 
- ควรสั่งให�เด็กเลือกสิ่งที่ถูกต�องเท*าน้ัน  

  - ครูต�องควบคุมเสียง ไม*ใช�อารมณ'ลงไปในการพูดกับเด็ก การเน�นสําคัญ เช*น “ใช*”  
“ไม*ใช*” “เก*ง” เด็กจะเรียนรู�จากคําพูดของครูและตอบรับได�อย*างถูกต�อง 

6. การช*วยจัดตําแหน*ง (Situational Prompt) เด็กสามารถผ*านการเรียนรู�และทําได� โดย
ครูเปHนผู�ที่ช*วยเด็ก การสอนในแต*ละเร่ืองเด็กอาจพบป+ญหาในข้ันตอนย*อยท่ีทําให�เด็กไม*ผ*านวิธีการ
ช*วยจัดตําแหน*งคือเทคนิคท่ีครูพบว*าเด็กมีป+ญหาในข้ันตอนใดจึงแก�ไข เช*น ครูให�เด็กหยิบเลข 1 แต*
เด็กหยิบผิดเปHนเลข 2 เนื่องจากครูพบว*า เด็กมองไม*ท่ัว คร้ังต*อไปครูอาจวางเลข 1 ให�ใกล�ตัวเด็ก
มากกว*าเลข 2 เด็กจะหยิบของใกล�ตัว เม่ือฝ�กคร้ังต*อ ๆ ไป ครูวางเลขคละกันเด็กก็จะทําได� 
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จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว*า การสอนเด็กท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ต�องพัฒนาให�
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได�ใกล�เคียงกับคนปกติมากที่สุดและสามารถประกอบอาชีพได� โดยใช�
วิธีสอนท่ีหลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู�และความต�องการพิเศษของผู�เรียน การสอนจะต�องเน�น
ให�เปHนรูปธรรมมากท่ีสุดในสถานการณ'ต*าง ๆ ท่ีเร่ิมจากง*ายไปหายากแบ*งเปHนข้ันตอนย*อย ๆ สร�าง
แรงจูงใจให�การเสริมแรงกับนักเรียนอย*างสมํ่าเสมอ สอนและทบทวนความรู�เดิมซํ้า ๆ และประเมินผล
ความก�าวหน�าของนักเรียนตลอดเวลา  
 
2. การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะผู�ท่ีมีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา นั้นจะมุ*งเน�นให�นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�ด�วยตนเอง 
และมีเปnาหมายสูงสุดคือการประกอบอาชีพหารายได�ด�วยตนเอง ดังน้ันจึงมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะ
สําหรับผู�พิการแต*ละประเภทเพ่ือให�มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและให�นักเรียนได�รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงประกอบด�วยรายละเอียดดังนี้  
 2.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร�องทางสติป ญญา พุทธศักราช 
2551 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ�มทักษะอาชีพ 
กลุ�มทักษะอาชีพ 
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง ทักษะอาชีพ  
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.1 ฝ�กการทํางานอาชีพต*าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1.1 มีความรู�เก่ียวกับการทํางานอาชีพต*าง ๆ มีเจตคติที่ดีต*ออาชีพสุจริต 
 สาระการเรียนรู� ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานด�านต*าง ๆ เช*น งานเกษตร งานช*าง 
งานประดิษฐ' งานคหกรรม งานบริการ งานธุรกิจ ฯลฯ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1.2 มีทักษะพื้นฐานจําเปHนสําหรับการประกอบอาชีพที่สนใจหรือสามารถ
ทํางานหรือมีรายได�จากการประกอบอาชีพ 
 สาระการเรียนรู� 

1. ทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน เช*น งานเกษตร งานช*าง งานประดิษฐ' งานคหกรรม  
งานบริการ งานธุรกิจ ฯลฯ 

 2. การฝ�กทํางานพ้ืนฐานอาชีพในโรงเรียนตามความสนใจและความสามารถ เช*น งาน
เกษตร งานช*าง งานประดิษฐ' งานคหกรรม งานบริการ งานธุรกิจ ฯลฯ 

 3. การฝ�กประสบการณ'ทํางานอาชีพตามความถนัด ความสนใจที่สอดคล�องกับอาชีพ
ของครอบครัวหรือชุมชน เช*น งานเกษตร งานช*าง งานประดิษฐ' งานคหกรรม งานบริการ งานธุรกิจ 
ฯลฯ 
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.2 เลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ'และเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.2.1 เลือกใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานได� 
อย*างเหมาะสมกับอาชีพ 
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 สาระการเรียนรู� 
1. การเลือก วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยีตรงกับงานอาชีพ 
2. การใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยีตรงกับงานอาชีพ 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.2.2 ใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานอย*างปลอดภัย 
สาระการเรียนรู�  

ความปลอดภัยในการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ' และเทคโนโลยีในการทํางาน 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2.3 รู�จักวิธีการบํารุงรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือในการทํางาน 

 สาระการเรียนรู� 
1. การบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการทํางาน 
2. การจัดเก็บเคร่ืองมือในการทํางานอย*างถูกวิธี 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.3 มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.1 การทํางานให�บรรลุตามเปnาหมายที่กําหนดไว�อย*างเปHนข้ันตอน   
 สาระการเรียนรู� ทักษะในการทํางานและการแก�ป+ญหาในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.2 ปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ'กับเพื่อนร*วมงาน
และผู�อ่ืน มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา และซ่ือสัตย' 
 สาระการเรียนรู� 

1. การปฏิบัติตนและมารยาทในการทํางาน 
2. คุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
3. ทักษะในการทํางานร*วมกับผู�อ่ืน 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.3 เห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 สาระการเรียนรู� การเห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.4 มีจิตสํานึกในการใช�พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัดและคุ�มค*า 
  สาระการเรียนรู� การใช�พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย*างประหยัดและคุ�มค*า 
       2.2 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร�องทางสติป ญญา โรงเรียน
แพร�ป ญญานุกูล จังหวัดแพร� พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ�มทักษะ
อาชีพ 

วิสัยทัศนLกลุ�มทักษะอาชีพ 
 หลักสูตรสถานศึกษากลุ*มทักษะอาชีพ สําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางด�านสติป+ญญา 
มุ*งพัฒนาผู�เรียนทุกคน ให�มีทักษะอาชีพ พ่ึงพาตนเอง อยู*กับครอบครัว สังคมได�อย*างมีความสุขและ
ยั่งยืน 
 หลักสูตรกลุ*มทักษะอาชีพเปHนหลักสูตรท่ีมุ*งให�ผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางด�านสติป+ญญา 
ให�มีโอกาสได�รับการพัฒนาด�านทักษะอาชีพอย*างเสมอภาค และมุ*งเน�นพัฒนาผู�เรียนเปHนรายบุคคล
ตามศักยภาพ 
  หลักสูตรกลุ*มทักษะอาชีพเปHนหลักสูตรมุ*งพัฒนาผู�เรียนทุกคนให�มีทักษะในการช*วยเหลือ
ตนเอง ทักษะการทํางานและการประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได� อยู*กับครอบครัวและสังคมได�อย*างมี
ความสุข และเพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะอาชีพพื้นฐานดังนี้ 
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 1. มีทักษะการทํางาน และงานพื้นฐานอาชีพ 
  2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
  3. มีคุณธรรมจริยธรรม และค*านิยมที่พึงประสงค' เห็นคุณค*าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปHนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเปHนประมุข 
  5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ'วัฒนธรรม และภูมิป+ญญาไทย การอนุรักษ'และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุ*งทําประโยชน'และสร�างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู*ร*วมกันในสังคมอย*างมีความสุข 
 หลักสูตรสถานศึกษา ทักษะอาชีพสําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางด�านสติป+ญญา 
พุทธศักราช 2553 มุ*งพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค' เพื่อให�สามารถอยู*ร*วมกับผู�อื่น
ในสังคมได�อย*างมีความสุข ในฐานะเปHนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีความรักชาติ ศาสน' กษัตริย' 
มีความซื่อสัตย'สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู� อยู*อย*างพอเพียง มุ*งมั่นในการทํางาน รักความเปHนไทย 
มีจิตสาธารณะ ช*วยเหลือตนเองได� ไม*เปHนภาระของครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ผู�ท่ีนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช�สามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค'เพ่ิมเติมให�สอดคล�องตามบริบทและ
จุดเน�นของตนเอง 
 คุณภาพของผู�เรียน 
 เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุ*มทักษะอาชีพ ผู�เรียนจะมีความรู� ความเข�าใจที่ถูกต�อง มี
เจตคติและค*านิยมเก่ียวกับงานอาชีพ และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพได�ตามศักยภาพ 
พ่ึงพาตนเอง อยู*กับครอบครัวและสังคมได�อย*างมีความสุขอย*างยั่งยืน 
  เม่ือจบการเรียนรู�กลุ*มทักษะอาชีพ ในแต*ละช*วง ผู�เรียนมีคุณภาพ ดังน้ี 
 จบช�วงที่ 1 (ประถมศึกษาปMที่ 6) 
  - เลือกใช�วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือในการทําความสะอาดห�องเรียนได�อย*างถูกวิธี 
  - ใช�วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือในการทําความสะอาดได�อย*างปลอดภัย 
  - บํารุงรักษา และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ'ทําความสะอาดในห�องเรียนได�อย*างถูกวิธี 
  - ฝ�กประสบการณ'การทํางานที่เหมาะสม เช*น การทําความสะอาดห�องเรียน การจัดห�องเรียน 
หรือห�องนอน การเก็บเสื้อผ�า การจัดตู�เสื้อผ�า 
  - มีทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน เช*น การกวาดบ�าน การล�างจาน การช*วยเตรียมประกอบ
อาหาร การจัดวางเก็บเสื้อผ�า รองเท�า การเพาะเมล็ด การประดิษฐ'ของใช�ของตกแต*งจากใบตองและ
กระดาษ ฯลฯ 
  - แสดงผลผลิตงานของตนเอง 
 - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต*อเวลา ขยัน ซ่ือสัตย' ประหยัด
และอดทน   
  - มีมารยาทในการทํางานร*วมกับผู�อ่ืน เช*น การทํางานในห�องเรียน การทํางานในโรงเรียน 
  - เห็นคุณค*าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  - ใช�พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัด เช*น การประดิษฐ'ของเล*นจากเศษวัสดุเหลือใช� 
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 จบช�วงที่ 2 (มัธยมศึกษาปMที่ 3) 
   - เลือกใช�วัสดุ อุปกรณ'และเทคโนโลยีอย*างเหมาะสมในการทํางานอาชีพ งานเกษตร 
งานช*างไม� งานตัดผม งานป+�นฝุ�นไม� งานผ�าและเคร่ืองแต*งกาย 
  - ใช�วัสดุอุปกรณ'เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพได�อย*างปลอดภัย 
  - บํารุงรักษา และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ'ในการทํางานอาชีพได� 
 - มีความรู�พื้นฐานเก่ียวกับการทํางาน งานเกษตร งานช*างไม� งานตัดผม งานป+�นฝุ�นไม� 
งานผ�าและเคร่ืองแต*งกาย 
 - ฝ�กทํางานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนตามความสนใจและความสามารถ งานเกษตร งานช*างไม� 
งานตัดผม งานป+�นฝุ�นไม� งานผ�าและเคร่ืองแต*งกาย 
 - การจัดการผลผลิต 
 - ซ้ือ ขาย และทําบัญชีตามศักยภาพ 
 - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต*อเวลา ขยัน ซ่ือสัตย' ประหยัด
และอดทน   
 - มีมารยาทในการทํางานร*วมกับผู�อ่ืนในครอบครัวและชุมชน เช*น ทํางานบ�าน ทํางานใน
ชุมชน 
 - เห็นคุณค*าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  จบช�วงที่ 3 (มัธยมศึกษาปMที่ 6) 
  - เลือกใช�วัสดุ อุปกรณ'และเทคโนโลยีอย*างเหมาะสมในการทํางานอาชีพ เช*นการถนอม
อาหาร งานขนม งานสานตะกร�า งานซ*อมรถมอเตอร'ไซด' งานเคร่ืองป+�นดินเผา   
  - ใช�วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพได�อย*างปลอดภัย 
  - การบํารุงรักษา ซ*อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ' และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ'ในการทํางานอาชีพได� 
  - มีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานและอาชีพ เช*น การถนอมอาหาร งานขนม งานสาน
ตะกร�า งานซ*อมรถมอเตอร'ไซด' งานเคร่ืองป+�นดินเผา 
 - การฝ�กประสบการณ'การทํางานอาชีพตามความถนัด และที่ตนสนใจที่สอดคล�องกับอาชีพ
ของครอบครัวหรือชุมชน เช*น การถนอมอาหาร งานขนม งานสานตะกร�า งานซ*อมรถมอเตอร'ไซด' 
งานเคร่ืองป+�นดินเผา   
  - การจัดการผลผลิต 
  - การซ้ือ ขาย และทําบัญชีตามศักยภาพ 
  - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต*อเวลา ขยัน ซ่ือสัตย' ประหยัด
และอดทน   
 - มีมารยาทในการทํางานร*วมกับผู�อ่ืนในครอบครัวและชุมชน เช*น ทํางานบ�าน ทํางานใน
สถานที่ฝ�กประสบการณ' 
  - เห็นคุณค*าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  - ใช�พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัด เช*น การซ*อมแซมอุปกรณ'ของใช�ในบ�าน การประดิษฐ'
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช�ในท�องถ่ิน 
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       2.3 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร�องทางสติป ญญา โรงเรียน
แพร�ป ญญานุกูล จังหวัดแพร� พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555  
กลุ�มทักษะอาชีพ รายวิชา การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 กลุ�มทักษะอาชีพ รายวิชาอาชีพ การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ช้ันมัธยมศึกษาปMที่ 2 
 จากการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความเหมาะสมกับนักเรียน สอดคล�องกับความต�องการ
ของผู�ปกครอง และชุมชนแล�ว เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�วัฒนธรรมของชุมชนและท�องถ่ินของตนเอง 
ให�เกิดความภูมิใจในภูมิป+ญญาไทย และอนุรักษ'ไว�ซ่ึงงานฝ/มือที่งดงาม สถานศึกษาจึงกําหนดให�นักเรียน
ได�เรียนรู�เก่ียวกับการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ ท่ี 2 มีสาระการเรียนรู� ท่ี
สอดคล�องกับผลการเรียนรู�ที่คาดหวังและตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 6.1 ฝ�กการทํางานอาชีพต*าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ 
ตารางท่ี 2  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 
(แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ รายวิชา การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 
6.1.1 มีความรู�เก่ียวกับการทํางานอาชีพต*างๆ  
        มีเจตคติที่ดีต*ออาชีพสุจริต 

1. ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการมัดย�อม 
   ผ�าหม�อห�อม 

6.1.2 มีทักษะพื้นฐานจําเปHนสําหรับการประกอบ  
        อาชีพท่ีสนใจหรือสามารถทํางานหรือ 
        มีรายได�จากการประกอบอาชีพ 

1. ทักษะพื้นฐานในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
2. การฝ�กทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 

 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.2 เลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ'และเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ตารางที่ 3  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 
(แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ รายวิชา การมัดยอมผ�าหม�อห�อม ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 
6.2.1 เลือกใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและ 
        เทคโนโลยีในการทํางานได�อย*างเหมาะสม 
       กับอาชีพ 

1. การเลือก วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและ 
    เทคโนโลยี ในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
2. การใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
   ในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 

6.2.2 ใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
        ในการทํางานอย*างปลอดภัย 

1. ความปลอดภัยในการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ  
    อุปกรณ' และเทคโนโลยีในการทํางาน 

6.2.3 รู�จักวิธีการบํารุงรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือ 
        ในการทํางาน 

1. การบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการทํางาน 
2. การจัดเก็บเคร่ืองมือในการทํางานอย*างถูกวิธี 

 



39 
 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.3  มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพ 
 

ตารางที่ 4  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.3 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 
(แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ รายวิชา การมัดยอมผ�าหม�อห�อม ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 
6.3.1 การทํางานให�บรรลุตามเปnาหมายที่กําหนดไว� 
         อย*างเปHนข้ันตอน   

 
1. ทักษะในการทํางานและการแก�ป+ญหา 
    ในการทํางาน 

6.3.2 ปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทในการทํางาน  
        มีมนุษยสัมพันธ'กับเพ่ือนร*วมงานและผู�อ่ืน  
         มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา  
         และซ่ือสัตย' 

1. การปฏิบัติตนและมารยาทในการทํางาน 
2. คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 
3. ทักษะในการทํางานร*วมกับผู�อ่ืน 

6.3.3 เห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิดความภาคภูมิใจ 
          ในผลงานของตนเอง 

1. การเห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิด 
    ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3.4 มีจิตสํานึกในการใช�พลังงานและทรัพยากร 
          อย*างประหยัดและคุ�มค*า 

1. การใช�พลังงานและทรัพยากรในการทํางาน 
    อย*างประหยัดและคุ�มค*า 

 
การวิเคราะหLความสัมพันธLระหว�างสาระการเรียนรู�และจุดประสงคLการเรียนรู� 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 6.1 ฝ�กการทํางาน อาชีพต*าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห'ความสัมพันธ'ระหว*างสาระการเรียนรู� และจุดประสงค'การเรียนรู�
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.1 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงคLการเรียนรู� 
1. ประวัติความเปHนมาและความสําคัญของ 
   ผ�าหม�อห�อมและผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 

1. บอกประวัติการทําผ�าหม�อห�อม การทําผ�ามัดย�อม   
   และการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 
2. บอกความสําคัญของผ�าหม�อห�อมมัดย�อมและ 
   เลือกผลิตภัณฑ'ที่ทําจากผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 

2. ทักษะพ้ืนฐานในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 

1. นักเรียนบอกและปฏิบัติข้ันตอนการทําผ�าหม�อห�อม 
   มัดย�อมได� 

3. การฝ�กทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 

1. นักเรียนปฏิบัติการทํางานพ้ืนฐานในการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อมได�  
2. นักเรียนปฏิบัติการมัดลวดลายต*าง ๆ บนผืนผ�าได� 
3. นักเรียนปฏิบัติการย�อมผ�ามัดย�อมได� 
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ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.2 เลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ'และเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะห'ความสัมพันธ'ระหว*างสาระการเรียนรู�และจุดประสงค'การเรียนรู�  
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.2 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงคLการเรียนรู� 
1. การเลือก วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและ 
   เทคโนโลยีในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 

1. นักเรียนบอกวัสดุ อุปกรณ'และเคร่ืองมือ 
    ในการป+กผ�าด�วยมือได� 

2. การใช� วัสดุ อุปกรณ' เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
   ในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 

1. นักเรียนใช�วัสดุ อุปกรณ' และเคร่ืองมือใน    
    การป+กผ�าด�วยมือได� 

3. ความปลอดภัยในการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ 
   อุปกรณ' และเทคโนโลยีในการทํางาน 
 

1. นักเรียนบอกวิธีการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ' 
   และเทคโนโลยีในการทํางานอย*างปลอดภัยได� 
2. นักเรียนใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ' และเทคโนโลยี 
   ในการทํางานได�อย*างปลอดภัย 

4. การบํารุงรักษาและจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ' 
   เคร่ืองมือในการทํางาน 
 

1. นักเรียนบอกวิธีการบํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ  
   อุปกรณ' เคร่ืองมือ ในการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อม
ได� 
2. นักเรียนบํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ'  
    และเคร่ืองมือในการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อมได� 
    อย*างถูกวิธี 

 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.3 มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพ 
 

ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะห'ความสัมพันธ'ระหว*างสาระการเรียนรู�และจุดประสงค'การเรียนรู�       
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 6.3 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงคLการเรียนรู� 
1. ทักษะในการทํางานและการแก�ป+ญหาใน 
    การทํางาน 

1. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
2. เม่ือเกิดป+ญหาขณะการทํางานนักเรียนสามารถ 
   แก�ป+ญหาได�อย*างเหมาะสม 

2. การปฏิบัติตนและมารยาทในการทํางาน 1. นักเรียนบอกมารยาทในการทํางานได� 
3. คุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 1. นักเรียนบอกคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดี 

    ในการทํางานได� 
4. การเห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิด 
   ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1. นักเรียนบอกคุณค*าของชิ้นงานของตนเองและ 
    ข�อบกพร*องท่ีจะต�องนําไปแก�ไขได� 

5. การใช�พลังงานและทรัพยากรในการทํางาน 
   อย*างประหยัดและคุ�มค*า 

1. นักเรียนบอกวิธีการใช�พลังงาน และทรัพยากร 
    ในการทํางานอย*างประหยัดและคุ�มค*าได� 
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 2.4 คําอธิบายรายวิชา ทักษะอาชีพการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 

ทักษะอาชีพ การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 
 ศึกษา วิเคราะห' งานมัดย�อม ความสําคัญ รูปแบบ ประเภท ผลิตภัณฑ' เคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ' วิธีการ และข้ันตอนการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 เลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ' ให�เหมาะสมกับการทํางานการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ออกแบบลวดลาย ฝ�กปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมและมัดย�อมผ�าหม�อห�อมลวดลายต*าง ๆ 
ตามศักยภาพความสนใจและความถนัด ใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ'ในการทํางานได�อย*างปลอดภัย 
ดูแล บํารุงรักษา และจัดเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ'หลังจากการใช�งานได�อย*างถูกวิธี 
 ชื่นชมและเห็นคุณค*างานมัดย�อมผ�าหม�อห�อมซ่ึงเปHนงานศิลปหัตถกรรมภูมิป+ญญาท�องถ่ิน 
มีทักษะในการทํางานท่ีดี และเห็นคุณค*าของการใช�พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย*าง
ประหยัด 
 2.5 การวัดผลและประเมินผลกลุ�มทักษะอาชีพ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู� โรงเรียนได�ดําเนินการวัดและประเมินผลในลักษณะต*าง ๆ 
ดังต*อไปนี้ 
  2.5.1 การวัดและประเมินผลก*อนเรียน 
  กําหนดให�ครูผู�สอนวัดและประเมินผลก*อนเรียน เพื่อให�ทราบข�อมูลเบ้ืองต�นของนักเรียน 
สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรู�ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับศักยภาพของนักเรียน ตามแนวทาง
การจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปHนสําคัญ แต*จะไม*นําผลประเมินนี้ไปใช�พิจารณาตัดสินผล
การเรียนรู� 
  2.5.2 การวัดและประเมินผลระหว*างเรียน 
  การวัดและประเมินผลระหว*างเรียนเปHนการประเมินที่มุ*งตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน
ว*าบรรลุจุดประสงค'การเรียนรู�ตามแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีครูได�วางแผนไว�หรือไม* เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�
จากการประเมินไปปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร*องของนักเรียนและส*งเสริมให�นักเรียนมีความรู�ความสามารถ 
และเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 
  2.5.3 การวัดและประเมินผลหลังเรียน 
  เปHนการประเมินนักเรียนในเร่ืองที่ได�เรียนจบแล�ว เพื่อตรวจสอบว*านักเรียนเกิดการเรียนรู�
ตามตัวชี้วัดหรือไม* เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก*อนเรียนว*านักเรียนเกิดพัฒนาการข้ึน
มากน�อยเพียงใด ทําให�สามารถประเมินได�ว*านักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู�เพียงใดและกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนมีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนอย*างไร 
  2.5.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ปลายป/ 
  เปHนการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามตัวชี้วัดรายป/ 
ทุกชั้นป/ การวัดและประเมินผลน้ีนอกจากจะมีจุดประสงค'เพื่อการสรุปตัดสินความสําเร็จของนักเรียน
เปHนสําคัญแล�ว ยังใช�เปHนข�อมูลสําหรับปรับปรุงแก�ไข ซ*อมเสริมนักเรียนที่ไม*ผ*านการประเมินตามตัวชี้วัด
ให�เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนรู�ตามตัวชี้วัดอย*างครบถ�วนสมบูรณ' 
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ปลายป/ สามารถใช�วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินได�
อย*างหลากหลายให�สอดคล�องกับตัวชี้วัด เน้ือหาสาระ กิจกรรมและช*วงเวลาในการประเมินอย*างไรก็ดี
เพ่ือให�การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ดังกล*าวมีส*วนที่เก่ียวข�องสัมพันธ'และสนับสนุนการเรียนการสอน 
จึงให�นําผลการวัดและประเมินผลระหว*างเรียนไปใช�เปHนข�อมูลในการวัดและประเมินผลปลายป/ โดย
สัดส*วนการวัดและประเมินผลระหว*างเรียนมากกว*าการวัดและประเมินผลปลายป/ 
 จากที่กล*าวมาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา สรุปได�ว*าการจัด 
การเรียนการสอนทักษะอาชีพให�กับเด็กที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาในสถานศึกษาต�องมีการจัด
หลักสูตรชัดเจน การกําหนดหลักสูตรต�องให�มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียนสอดคล�อง
กับความมุ*งหวังของผู�ปกครอง สภาพความเปHนอยู*ในชุมชน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทาง
สติป+ญญาแล�วควรเน�นให�ฝ�กทักษะอาชีพที่เปHนอาชีพอิสระ หรือเปHนอาชีพหลักของชุมชน หรือท�องถ่ิน 
เพื่อความสะดวกต*อการประกอบอาชีพ สถานประกอบอาชีพ และการจัดจําหน*ายผลผลิต ส*งผลให�
ดํารงชีวิตอยู*ในสังคมได�ด�วยตนเอง ส*วนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ต�องสอดคล�องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปHนสําคัญ โดยการวัดและ
ประเมินผลก*อนเรียน ระหว*างเรียน และหลังเรียนเปHนการประเมินพัฒนาการความก�าวหน�าของ
นักเรียน  
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม  
 ชุดกิจกรรมเปHนสื่อทางการศึกษาอย*างหนึ่ง ซ่ึงนิยมใช�แพร*หลายทางการศึกษาเพ่ือผู�สอน
สามารถนํามาใช�เปHนเคร่ืองมือชี้แนวทางในการสอนหรือให�ผู�เรียนใช�เรียนรู�ด�วยตนเอง หรือท้ังผู�เรียน
และผู�สอนใช�ร*วมกันได� เพ่ือส*งเสริมให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าและแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง ฝ�กความรับผิดชอบ
ในการทํากิจกรรมตามความสนใจจนบรรลุวัตถุประสงค'และช*วยแบ*งเบาภาระการสอนของครูด�วย  
 3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม  
 ชุดกิจกรรมเปHนนวัตกรรมทางการศึกษาอย*างหน่ึงที่รวบรวมสื่อ กระบวนการ และกิจกรรม
การเรียนรู�ต*างๆ เพื่อเปHนสื่อกลางระหว*างผู�สอนกับผู�เรียน ให�เกิดการเรียนรู�แก*ผู�เรียนตามจุดประสงค'
อย*างมีประสิทธิภาพ จุดเด*นของชุดกิจกรรม คือ สนองวัตถุประสงค'ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่เน�นการฝ�กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ' และประยุกต'ความรู�
มาใช�ปnองกันและแก�ไขป+ญหา ทําให�สามารถแก�ป+ญหาที่เก่ียวกับการเรียนการสอนได� เปHนการจัด
กิจกรรม ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ'จริง ฝ�กการปฏิบัติให�ทําได� คิดเปHน ทําเปHน ใฝ�รู� ใฝ�เรียนอย*าง
ต*อเนื่อง ผสมผสานสาระการเรียนรู�ด�านต*างๆ อย*างได�สัดส*วนและสมดุลกัน ปลูกฝ+งคุณธรรมค*านิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค' ซ่ึงชุดกิจกรรมท่ีผู�ศึกษาใช�ในคร้ังนี้มีความหมายของคําบางคําท่ี
มีลักษณะและความหมายใกล�เคียงกัน คือ ชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอน ชุดการสอนเปHนคํา
ในภาษาอังกฤษที่เรียกช่ือต*างกัน เช*น Learning Package Instruction Package หรือ Instruction Kits 
ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท*าน ได�ให�ความหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู� ไว�ดังนี้ 
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 พิมพันธ' เดชะคุปต' และพเยาว' ยินดีสุข (2554 : 28) ได�ให�ความหมายชุดกิจกรรม หมายถึง 
สื่อการสอนชนิดหนึ่งซ่ึงเปHนชุดของสื่อประสม หมายถึง การใช�สื่อการสอนต้ังแต*สองชนิดข้ึนไปร*วมกัน 
เพ่ือให�นักเรียนได�รับความรู�ตามที่ต�องการ สื่อท่ีนํามาใช�ร*วมกันนี้จะช*วยเสริมประสบการณ'ซ่ึงกันและกัน
ตามลําดับข้ันที่จัดเอาไว� สําหรับหน*วยการเรียนตามหัวข�อเนื้อหาและประสบการณ'ของแต*ละหน*วย
ที่ต�องการจะให�นักเรียนได�รับโดยจัดเอาไว�เปHนชุดๆ บรรจุอยู*ในซอง กล*อง หรือกระเป�า 
 รัตนะ บัวสนธ' (2554 : 34) ได�ให�ความหมายของชุดกิจกรรมว*า หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู�ที่ได�รับ
การออกแบบและจัดอย*างเปHนระบบ ประกอบด�วย จุดมุ*งหมาย เนื้อหา และวัสดุอุปกรณ' โดย
กิจกรรมต*าง ๆ ดังกล*าว ได�รับการรวบรวมไว�เปHนระเบียบในกล*องเพ่ือเตรียมไว�ให�นักเรียนได�ศึกษา
จากประสบการณ'ทั้งหมด 
 สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 14) ได�ให�ความหมายของชุดกิจกรรมว*า ชุดกิจกรรมเปHนส่ือ
การเรียนรู�ที่มุ*งให�นักเรียนได�ศึกษาค�นคว�า ทดลอง หรือปฏิบัติการด�วยตนเอง การเรียนการสอนที่ใช�
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนในด�านการเรียนรู� การเสาะแสวงหาความรู� และสามารถนําความรู�ไปใช�ให�
เกิดประโยชน' โดยผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 
 สุวิทย' มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2552 : 51) ให�ความหมายของชุดกิจกรรมว*า หมายถึง    
สื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เปHนลักษณะของสื่อประสม และเปHนการใช�สื่อตั้งแต*สองชนิดข้ึนไปร*วมกัน
เพื่อให�นักเรียนได�รับความต�องการ โดยอาจจัดขึ้นสําหรับหน*วยการเรียนตามหัวข�อเรื่อง และ
ประสบการณ'ของแต*ละหน*วยท่ีต�องการให�นักเรียนได�เรียนรู� อาจจัดไว�เปHนชุดในกล*อง ซอง กระเป�า ชุดกิจกรรม 
ซ่ึงอาจประกอบด�วยเน้ือหาสาระ คําสั่ง ใบงานในการทํากิจกรรม วัสดุอุปกรณ' เอกสารความรู� 
เคร่ืองมือเปHนสื่อจําเปHนสําหรับกิจกรรมต*าง ๆ 
 ณภัทร พุทธสรณ' (2551 : 21) ให�ความหมายของชุดกิจกรรมไว�ว*า หมายถึง ชุดการเรียน
การสอนท่ีครูสร�างข้ึนเพื่อใช�เปHนสื่อในการจัดการเรียนรู�โดยอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบต*างๆ มีลักษณะเปHนชุด โดยผู�เรียนสามารถเรียนรู�ด�วยตัวเอง มีครูเปHนท่ีปรึกษาและให�
คําแนะนํา ในแต*ละชุดประกอบด�วยจุดประสงค' การเรียนรู�กิจกรรมการเรียนรู� แบบทดสอบที่นํา
หลักการทางจิตวิทยามาใช�ประกอบ เพ่ือช*วยให�ผู�เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�ให�
เปHนไปอย*างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 วรวิทย' นิเทศศิลป� (2551 : 107) ให�ความหมายของชุดกิจกรรมว*า หมายถึง การเรียนการสอน โดยใช�
ชุดกิจกรรม เปHนการพัฒนาวิธีการสอนหลายๆ ระบบเข�ามาผสมผสานให�กลมกลืนกันต้ังแต* การเรียนรู�
ด�วยตนเอง การร*วมกิจกรรมกลุ*ม การใช�สื่อรูปแบบต*างๆ มีเปnาหมายให�ผู�เรียนได�เรียนรู�มีส*วนร*วมใน
การทํากิจกรรมอย*างกระฉับกระเฉง ได�ลงมือปฏิบัติจริง การเรียนการสอนวิธีนี้จึงเปHนวิธีท่ีสะดวกและ
ชัดเจนที่สุดสําหรับยุคปฏิรูปการเรียนรู�  
 ประภาพรรณ เส็งวงศ' (2551 : 42) ให�ความหมายของชุดกิจกรรมว*า หมายถึง เอกสารที่บอก
วิธีการแก�ป+ญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะจุดประสงค'การเรียนรู�ตามกลุ*มสาระ
การเรียนรู� เพื่อให�ครูหรือผู�เรียนใช�ประกอบการจัดการเรียนรู�เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามหลักสูต  ซ่ึงจะต�อง
มีหัวข�อและเน้ือหา ครอบคลุมและครบถ�วนตามรายละเอียดของกลุ*มสาระการเรียนรู�ท่ีได�กําหนดไว�
ในหลักสูตรไม*น�อยกว*า 1 หน*วยการเรียน/รายวิชา  
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 นลินี อินดีค�า (2551 : 13) กล*าวว*า ชุดกิจกรรมคือ การนําสื่อการสอนหลายอย*างมาประสมกัน
เพ่ือถ*ายทอดเนื้อหาวิชา ให�แก*ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย*างรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค'ในการเรียนการสอนที่ต้ังไว� 
โดยให�ผู�เรียนใช�เรียนด�วยตนเอง หรือทั้งผู�เรียนและผู�สอนใช�ร*วมกัน เพื่อทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
อย*างมีประสิทธิภาพ  
 จากท่ีกล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนชนิดหน่ึง ที่มีการวางแผน 
การผลิตอย*างเปHนระบบ ที่เลือกนําสื่อหลายชนิดมาประสมกัน ถือเปHนสื่อประสมท่ีมีความสัมพันธ'
สอดคล�องกับเน้ือหาวิชามาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในแต*ละหน*วย มีรายละเอียดและข้ันตอน
การใช�หรือคู*มือการใช�ชุดกิจกรรมอย*างชัดเจน โดยมีการเก็บรวบรวมไว�เปHนชุด นักเรียนสามารถ
เรียนรู�จากชุดกิจกรรมได�ด�วยตนเอง และครูผู�สอนสามารถนําไปใช�จัดกิจกรรมการเรียนรู�เพื่อถ*ายทอด
ความรู�และประสบการณ'แก*นักเรียน ช*วยให�นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�อย*าง
มีประสิทธิภาพ  

3.2 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข�องกับการสร�างชุดกิจกรรม  
การปฏิรูปการศึกษา การประกาศใช�พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ.2542 รวมถึง

การประกาศใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส*งผลให�แนวคิดในการจัด 
การเรียนการสอนกว�างข้ึน คําว*า“ชุดการสอน”จึงเปลี่ยนมาเปHน“ชุดกิจกรรม”ซ่ึงเน�นกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนสามารถเรียนรู�และพัฒนาได�ด�วยตนเอง แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช�ใน
การสร�างชุดกิจกรรมจึงเหมือนกันกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีใช�ในการสร�างชุดการสอน ซ่ึงนักวิชาการ
กล*าวถึงทฤษฎีที่ใช�ในการทําชุดกิจกรรม ดังน้ี (เกริก ท*วมกลางและจินตนา ท*วมกลาง. 2555 : 178 
– 179) 

ทฤษฎีการเรียนรู�จากการฝQกของ Thorndike 
ทฤษฎีการเรียนรู�ของธอร'นไดค' (Thorndike’s Law of Learning) ซ่ึงเน�นการเรียนรู�ที่สําคัญด�วยกฎ 
3 ประการ  ได�แก* 

1. กฎแห*งผล (Law of Effects) กฎนี้เปHนผลทําให�เกิดความพอใจ กล*าวคือ เม่ือผู�เรียน
ได�รับความพอใจ จะทําให�สิ่งเชื่อมโยงระหว*างสิ่งเร�ากับการตอบสนองแข็งแรงม่ันคง ในทางกลับกัน
หากผู�เรียนได�รับความไม*พึงพอใจ จะทําให�สิ่งเชื่อมโยงระหว*างสิ่งเร�ากับการตอบสนองนั้น อ*อนกําลังลง
หรืออาจกล*าวได�ว*า หากผู�เรียนได�รับความพอใจจากผลการทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู�
ทําให�ผู�เรียนอยากเรียนรู�เพิ่มมากข้ึนอีก ในทางตรงข�ามหากผู�เรียนได�รับผลท่ีไม*พอใจก็จะทําให�ไม*อยาก
เรียนรู�หรือเบื่อหน*ายและเปHนผลเสียต*อการเรียนรู� รางวัลหรือความสมหวัง จะช*วยส*งเสริมการแสดง
พฤติกรรมนั้นมากข้ึน แต*การทําโทษหรือความผิดหวังจะลดอาการแสดงพฤติกรรมน้ันลง 

2. กฎแห*งการฝ�ก (Law of Exercise) กฎนี้ให�ความสําคัญกับการฝ�ก โดยการเน�นว*า
สิ่งใดก็ตามที่คนเราฝ�กบ*อย ๆ เราจะทําสิ่งน้ันได�ดี ตรงกันข�ามสิ่งใดก็ตามท่ีเรากระทําโดยขาดการฝ�ก 
เราย*อมทําไม*ได�ดีเหมือนเดิม การที่ผู�เรียนได�ฝ�กหัดหรือกระทําซํ้า ๆ บ*อย ๆ ย*อมจะทําให�เกิดความ
สมบูรณ'ถูกต�อง ซึ่งกฎนี้เปHนการเน�นความมั่นคงระหว*างการเชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถูกต�อง
ย*อมนํามาซ่ึงความสมบูรณ'เก่ียวกับการปฏิบัติทักษะต*าง ๆ ซ่ึงทําให�ระบบประสาทและกล�ามเนื้อ
ทํางานสัมพันธ'กันดีข้ึน 
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3. กฎแห*งความพร�อม (Law of Readiness) การเรียนรู �จะเก ิดขึ ้นได �ต *อเมื ่อ
ผู�เรียนมีความพร�อมทั้งทางกายและใจเก่ียวกับร*างกาย (Physical) เพ่ือเปHนการเตรียมการใช�กล�ามเน้ือ
และระบบประสาทให�สัมพันธ'กัน (Co-Ordination) และเพ่ือเปHนการฝ�กทักษะเก่ียวกับจิตใจ (Mental) 
เปHนความพร�อมทางด�านสมองหรือสติป+ญญา รวมท้ังพ้ืนฐานและประสบการณ'เดิมท่ีจะเชื่อมโยงกับ
ความรู�ใหม*หรือส่ิงใหม* ตลอดจนความสนใจ ความเข�าใจต*อสิ่งท่ีเห็น ถ�าผู�เรียนมีความพร�อมตาม
องค'ประกอบต*าง ๆ ดังกล*าว ก็จะทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได� การฝ�กทักษะควรคํานึงถึงความพร�อม
ในแต*ละบุคคลด�วยว*ามีความแตกต*างกันอย*างไร จะส*งผลให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory) ของสกินเนอรL (Skinner)   
 ทฤษฎีนี้เชื่อว*าการเรียนเปHนกิริยาสะท�อนหลังจากเกิดกระบวนการของสิ่งเร�าและการตอบสนอง  
ซ่ึงอาจเปHนการเสริมแรงแบบอุปนัย คือได�รับความพอใจท่ีมีความหวังหรือแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิในการเรียน
การสอนนั้น การเสริมแรงเปHนสิ่งสําคัญ ครูต�องให�การเสริมแรงเปHนระยะ ๆ ในขณะท่ีเด็กกําลังทําแบบฝ�ก 
หรือปฏิบัติกิจกรรมทําให�เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง เขาจึงจะแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค'ออกมาอย*างต*อเนื่อง 
  ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation)  
 แรงจูงใจเปHนสิ่งสําคัญมากในการเรียน ครูผู�สอนจะต�องสร�างสิ่งเร�าท่ีกระตุ�นให�นักเรียนสนใจ
หรืออยากเรียนรู� จึงจําเปHนต�องอาศัยแรงจูงใจภายนอกและภายใน เพื่อให�นักเรียนเกิดความศรัทธา
ในการเรียน การร*วมกิจกรรมด�วยความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุข ซ่ึงจะทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ี
คงทนต*อไป 

 สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 16) ได�กล*าวถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการสร�างชุดกิจกรรมไว� 
ดังน้ี  

 1. ทฤษฎีความแตกต*างระหว*างบุคคล นักการศึกษาได�นําหลักจิตวิทยามาใช�ในการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงความต�องการ ความถนัด และความสนใจของผู�เรียนเปHนสําคัญ บุคคลมีความแตกต*างกัน
หลายด�าน กล*าวคือ ความสามารถ สติป+ญญา ความต�องการ ความสนใจ ร*างกาย อารมณ' สังคม   
และความแตกต*างอ่ืนๆ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามสภาพ   
การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาด�วยตนเอง ล�วนเปHนวิธีสอนที่เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนมีอิสระในการเรียน 
ตามสติป+ญญา ความสามารถและความสนใจ โดยครูเปHนผู�คอยช*วยเหลือตามความเหมาะสม 

 2. ทฤษฎีการเรียนรู�ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู�หมายถึง การเรียนการสอนที่เป�ดโอกาสให�
นักเรียน ดังน้ี  

2.1 เข�าร*วมกิจกรรมในการเรียนด�วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติหรือสร�างผลงาน 
  ท่ีตนเองสนใจ ในขณะเดียวกันก็ได�สัมผัสและแลกเปลี่ยนความรู�กับสมาชิกในกลุ*ม  

2.2 การทราบผลการเรียนทันที ซ่ึงจะช*วยให�ผู�เรียนได�รู�ขีดความสามารถของตน 
และมีการพัฒนาตนเองอย*างต*อเนื่อง  

2.3 มีการเสริมแรงอันจะทําให�นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นซํ้าหรือหลีกเลี่ยงไม*
กระทํา  

2.4  ได�เรียนรู�ไปทีละข้ันตอนตามความสามารถและความสนใจ ซ่ึงจะทําให�ผู�เรียน 
ได�เรียนรู�อย*างเปHนระบบและไม*สับสน  
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2.5 การนําเอาสื่อประสมมาใช� เปHนการนําสื่อการสอนหลาย ๆ อย*างมาสัมพันธ'กัน
อย*างมีคุณค*าที่ส*งเสริมซ่ึงกันและกันอย*างมีระบบ สื่อการสอนอย*างหน่ึงอาจใช�เร�าความสนใจในขณะ
อีกอย*างหน่ึงใช�เพื่อการอธิบายข�อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช�เพื่อก*อให�เกิดความเข�าใจ
ที่ลึกซ้ึง การใช�สื่อประสมช*วยให�ผู�เรียนมีประสบการณ'จากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกับให�นักเรียน
ได�ค�นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งท่ีต�องการได�ด�วยตนเองมากยิ่งข้ึน  

2.6 การเอากระบวนการกลุ*มมาใช� เดิมนั้นความสัมพันธ'ระหว*างครูและนักเรียนใน
ห�องเรียนมีลักษณะเปHนทางเดียวกล*าวคือ ครูเปHนผู�นํา นักเรียนเปHนผู�ตาม นักเรียนไม*มีโอกาสฝ�ก
การทํางานเปHนกลุ*มที่จะฝ�กการเคารพในความคิดเห็นของผู�อ่ืน เม่ือโตข้ึนจึงทํางานร*วมกันไม*ได� 
แนวโน�มในป+จจุบันและอนาคตจะต�องนํากระบวนการกลุ*มสัมพันธ'มาใช� ทฤษฎีกระบวนการกลุ*ม
จึงเปHนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร'ซึ่งนํามาไว�ในรูปของชุดกิจกรรม  

2.7 การนําวิธีวิเคราะห'ระบบมาใช�ในการผลิตชุดการเรียน ซ่ึงแตกต*างไปจากการทํา
โครงการสอนในป+จจุบันตรงที่ว*า ชุดกิจกรรมมีการจัดเน้ือหาวิชาให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมและ
วัยของผู�เรียน รายละเอียดต*างๆ ได�นําไปทดลองปรับปรุงจนมีคุณภาพเชื่อถือได�แล�วจึงนํามาใช�  

 สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 32) ได�กล*าวถึง เทคนิคการเรียนรู�ด�วยชุดกิจกรรม ดังน้ี  
 1. สอนด�วยวิธีให�นักเรียนกระทําหรือสนองตอบอยู*ตลอดเวลา  
 2. ทุกคร้ังที่นักเรียนตอบ จะได�รับรู�ผลการสนองตอบของตนทันทีว*าถูกหรือผิดและคําตอบ

ที่ถูกเปHนอย*างไร  
 3. สอนให�นักเรียนพยายามทําในสิ่งที่ต�องการ เพื่อท่ีเขาจะได�ไม*เบ่ือหน*ายท่ีจะเรียนและมี

กําลังใจเรียน  
 4. สอนไปตามลําดับข้ันตอน คร้ังละเล็กน�อย ไม*ยัดเยียดคร้ังละจํานวนมาก  
 บลูม (Bloom. 1976 : 115 อ�างถึงใน นารีลักษณ' ธีระวัฒนะชาติ. 2556 : 29) ได�กล*าวถึง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด�วยชุดกิจกรรมให�มีประสิทธิภาพจะต�องคํานึงถึงส่ิงต*อไปน้ี  
 1. การให�แนวทาง (Cues) คือ คําอธิบายของครูที่ทําให�นักเรียนเข�าใจชัดเจนว*าเม่ือเรียน

เร่ืองน้ันๆ แล�วจะต�องมีความสามารถอย*างไร ต�องทําอะไรบ�าง  
 2. การมีส*วนร*วมในกิจกรรมการเรียน (Participation) กิจกรรมการเรียนเป�ดโอกาสให�

นักเรียนมีส*วนร*วมในกิจกรรมมาก  
 3. การเสริมแรง (Reinforcement) ทั้งการเสริมแรงภายนอก เช*น สิ่งของ กล*าวติชม หรือ
การเสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง เช*น ความอยากรู�อยากเห็น ฯลฯ  
 จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ในการสร�างชุดกิจกรรมควรคํานึงถึงทฤษฎีความแตกต*าง
ระหว*างบุคคล คํานึงถึงความต�องการ ความถนัด และความสนใจของผู�เรียนเปHนสําคัญ จัดกิจกรรม  
ให�สัมพันธ'และสอดคล�องกับพัฒนาการทางสติป+ญญา ความพร�อมของนักเรียน และส*งเสริมการเรียนรู�
โดยการลงมือปฏิบัติ เรียนรู�ไปทีละข้ันตอน เพื่อเน�นกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู�ที่ผู�เรียนสามารถ
เรียนรู�และพัฒนาได�ด�วยตนเอง มีการเสริมแรงที่จะทําให�นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู�ที่ยั่งยืน
อย*างมีประสิทธิภาพ 
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 3.3 ประเภทของชุดกิจกรรม 

 การที่ผู�สร�างจะตัดสินใจว*าจะต�องสร�างชุดกิจกรรมในรูปแบบใดน้ัน จะต�องศึกษารูปแบบ
และประเภทของชุดกิจกรรมว*า มีก่ีประเภท เพราะในแต*ละประเภทมีจุดมุ*งหมายในการใช�ที่แตกต*างกัน 
ตามประเภทของชุดกิจกรรมนั้น ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท*านได�แบ*งประเภทของชุดกิจกรรมไว� ดังนี้  

 พิมพันธ' เดชะคุปต' และพเยาว' ยินดีสุข (2554 : 28) ได�แบ*งประเภทของชุดกิจกรรมเปHน 
3 ประเภท คือ  

 1. ชุดกิจกรรมการสอนประกอบคําบรรยาย ใช�สําหรับการสอนนักเรียนเปHนกลุ*มใหญ* หรือ
การสอนท่ีต�องการปูพื้นฐานให�นักเรียนส*วนใหญ*รู�และเข�าใจในเวลาเดียวกัน มุ*งในการขยายเนื้อหา
สาระให�ชัดเจนยิ่งข้ึน ชุดกิจกรรมแบบน้ีจะช*วยให�ผู�สอนลดการพูดให�น�อยลง และใช�ส่ือการสอนที่มี
ความพร�อมอยู*ในชุดกิจกรรมในการเสนอเนื้อหามากข้ึน สื่อที่ใช�อาจได�แก* รูปภาพ แผนภูมิ ฟ�ล'ม
สคริป สไลด' ภาพยนตร' เปHนต�น ข�อสําคัญคือ สื่อท่ีจะนํามาใช�นี้ต�องให�นักเรียนได�เห็นอย*างชัดเจน
ทุกคนชุดกิจกรรมชนิดนี้บางคนอาจเรียกว*า ชุดกิจกรรมสําหรับครู  

 2. ชุดกิจกรรมการสอนแบบกลุ*มกิจกรรม เปHนชุดกิจกรรมสําหรับให�นักเรียนเรียนร*วมกัน
เปHนกลุ*มเล็ก ๆ  ประมาณ 5 - 7 คน โดยใช�สื่อการสอนที่บรรจุไว�ในชุดการกิจกรรมแต*ละชุด มุ*งที่จะฝ�กทักษะใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนและให�นักเรียนมีโอกาสทํางานร*วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดน้ีมักจะใช�ในการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ*ม เช*น การสอนแบบศูนย'การเรียน เปHนต�น 

 3.  ชุดกิจกรรมการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปHนชุดการสอน 
สําหรับเรียนด�วยตนเองเปHนรายบุคคล คือ นักเรียนจะต�องศึกษาหาความรู�ตามความสามารถและ 
ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือท่ีบ�านก็ได� ส*วนมากมักจะมุ*งให�นักเรียนได�ทําความเข�าใจใน
เน้ือหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นักเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด�วยตนเองได�ด�วย ชุดการสอนชนิดน้ี
อาจจะจัดในลักษณะของหน*วยการสอนย*อยหรือโมดูลก็ได�  

 รัตนะ บัวสนธ' (2554 : 32) ได�แบ*งชุดกิจกรรมตามลักษณะในการใช�ออกเปHน 3 ประเภท 
ดังน้ีคือ  

 1. ชุดกิจกรรมแบบบรรยายหรือชุดกิจกรรมสําหรับครู ซ่ึงเปHนชุดกิจกรรมสําหรับใช�สอน
ผู�เรียนเปHนกลุ*มใหญ* ชุดกิจกรรมจัดเปHนกล*อง ภายในกล*องประกอบด�วยสื่อการสอนที่ใช�ประกอบ 
การบรรยาย เพ่ือเปลี่ยนบทบาทของครูให�พูดน�อยลง ครูจะเปลี่ยนบทบาทมาเปHนผู�แนะนํา เป�ด
โอกาสให�นักเรียน มีส*วนร*วมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน ชุดกิจกรรมแบบบรรยายนี้ จะแบ*งหัวข�อ
ที่จะบรรยาย และประกอบกิจกรรมตามลําดับ ดังนั้นสื่อการสอนที่ใช�เปHนสื่อที่สามารถมองเห็นได�
ชัดเจน หรือได�ยินกันอย*างทั่วถึง เช*น แผ*นภาพโปร*งใส สไลด' ฟ�ล'มสตริป ภาพยนตร' แผนภูมิ 
แผนภาพ โทรทัศน' เอกสารประกอบการบรรยายและกิจกรรมกลุ*ม เพ่ือให�นักเรียนได�อภิปรายตาม
ป+ญหาและหัวข�อที่ครูกําหนดไว� ชุดกิจกรรมประเภทนี้ มักจะบรรจุในกล*องที่มีขนาดพอเหมาะกับสื่อ
การสอน อย*างไรก็ตามถ�าหากเปHนวัสดุอุปกรณ'ที่ไม*สามารถบรรจุไว�ในกล*องได� จะต�องกําหนดไว�ในคู*มือ
ครู ส*วนที่เก่ียวกับสิ่งที่ครูผู�สอนจะต�องเตรียมไว�ล*วงหน�าก*อนทําการสอน  
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 2. ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมกลุ*มหรือชุดกิจกรรมท่ีใช�กับศูนย'การเรียน จัดเปHนชุดกิจกรรมท่ี
สร�างข้ึนโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหน*วยและหัวเร่ือง เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ร*วมกัน
ประกอบกิจกรรมเปHนกลุ*มเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 7 คน ในห�องเรียนแบบศูนย'การเรียน ชุดกิจกรรม
สอนแบบกิจกรรมกลุ*มนี้ประกอบด�วยชุดย*อย ๆ ตามจํานวนศูนย'ในแต*ละหน*วย ในแต*ละศูนย'จะจัด
สื่อการสอนไว�ในรูปของสื่อประสม อาจเปHนสื่อรายบุคคลหรือส่ือสําหรับกลุ*มผู�เรียนท้ังศูนย'การเรียน ใช�ร*วมกัน 
ผู�เรียนที่เรียนได�ใช�ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ*มจะต�องการความช*วยเหลือจากครูในระยะเร่ิมเรียนเท*าน้ัน 
หลังจากเคยชินต*อวิธีการเรียนแบบนี้แล�วผู�เรียนจะสามารถช*วยเหลือกันเองภายในกลุ*ม ในระหว*าง
การประกอบกิจกรรมหากมีป+ญหาสามารถถามครูได�ตลอดเวลา ศูนย'การเรียนใช�ร*วมกัน ผู�เรียนที่เรียน
ได�ใช�ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ*มจะต�องการความช*วยเหลือจากครูในระยะเร่ิมเรียนเท*านั้น หลังจาก
เคยชินต*อวิธีการเรียนแบบน้ีแล�วผู�เรียนจะสามารถช*วยเหลือกันเองภายในกลุ*ม ในระหว*างการประกอบ
กิจกรรมหากมีป+ญหาสามารถถามครูได�ตลอดเวลา 

3.  ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปHนชุดกิจกรรมหรือชุดการสอนที่มีการจัดระบบเพื่อให�
ผู�เรียนสามารถเรียนด�วยตนเองตามลําดับข้ันที่ระบุไว� โดยผู�เรียนเรียนด�วยตนเองตามความสนใจของ
แต*ละคนและตามอัตราการเรียนรู�ของตนเอง ทั้งนี้ผู�เรียนสามารถประเมินผลการเรียนด�วยตนเอง 
ชุดกิจกรรมประเภทนี้จะเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าหรือศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมด�วยตนเอง 
ผู�สอนจะเปHนผู�ที่ให�คําแนะนําและช*วยเหลือทันที หรือผู�เรียนอาจนําชุดกิจกรรมประเภทนี้ไปศึกษาเองท่ี
บ�านได� ซ่ึงจะเปHนการส*งเสริมและฝ�กฝนให�ผู�เรียนรู�จักศึกษาและแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง  

 สุวิทย' มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2552 : 52 - 53) ได�แบ*งประเภทของชุดกิจกรรมออกเปHน 3 
ประเภท ดังนี้   

 1. ชุดกิจกรรมประกอบคําบรรยายของครู ซ่ึงเปHนชุดกิจกรรมสําหรับครูใช�สอนนักเรียน
เปHนกลุ*มใหญ*หรือเปHนการสอนที่ต�องการปูพ้ืนฐานให�นักเรียนส*วนใหญ*รู�และเข�าใจในเวลาเดียวกันมุ*ง
ในการขยายเนื้อหาสาระให�ชัดเจนยิ่งข้ึน ชุดกิจกรรมแบบน้ีจะช*วยให�ครูลดการพูดให�น�อยลง และใช�
สื่อการสอนที่มีพร�อมในชุดกิจกรรม  
 2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ*มกิจกรรม เปHนชุดการสอนสําหรับให�นักเรียนร*วมกันเปHนกลุ*มเล็กๆ 
ประมาณ 5 - 7 คน โดยใช�สื่อการสอนท่ีบรรจุไว�ในชุดกิจกรรมแต*ละชุด มุ*งท่ีจะฝ�กทักษะในเน้ือหาวิชา
ที่เรียน และให�นักเรียนมีโอกาสทํางานร*วมกัน  
 3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปHนชุดกิจกรรมสําหรับเรียน
ด�วยตนเองเปHนรายบุคคล โดยนักเรียนจะต�องศึกษาหาความรู�ตามความสามารถ ความสนใจของ
ตนเอง อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือที่บ�านก็ได� ส*วนมากมักจะมุ*งให�นักเรียนได�ทําความเข�าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ซ่ึงนักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนด�วยตนเอง  

 ระพินทร' โพธ์ิศรี (2549 : 59) ได�แบ*งประเภทของชุดกิจกรรมออกเปHน 2 ประเภท ดังต*อไปนี้  
 1. ชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self Study Package) คือ ชุดกิจกรรมที่สร�างข้ึนโดยมี

จุดมุ*งหมายเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําไปศึกษาและเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยไม*ต�องมีครูเปHนผู�สอน เช*น 
บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร'ช*วยสอนหรือชุดการเรียนผ*านเครือข*ายเวิลด'ไวต'เว็บ  

 2. ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมท่ีสร�างข้ึนโดยมีครูเปHนผู�ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ให�
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� บรรลุผลตามจุดประสงค'การเรียนรู�ที่กําหนดไว� เช*น ชุดฝ�กอบรม หรือชุดการสอนต*างๆ  
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จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ชุดกิจกรรมมี 3 ประเภท ได�แก* ประเภทที่ 1 ชุดกิจกรรม
ประกอบการบรรยาย ประเภทที่ 2 ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร*วมกันทํา และประเภทท่ี 3 ชุด
กิจกรรมการสอนรายบุคคล ซ่ึงชุดกิจกรรมในแต*ละประเภทนั้นจะเปHนตัวกําหนดบทบาทของครูและ
นักเรียนแตกต*างกันออกไป การจะเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนั้น ข้ึนอยู*กับดุลยพินิจของครูหรือ
ผู�ผลิตเอง ให�เหมาะสมกับนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ดังนั้นในการสร�างชุดกิจกรรม เร่ือง
การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ท่ี
เรียนทักษะอาชีพกลุ*มงานผ�าหม�อห�อมโรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* ผู�ศึกษายึดบทบาทในรูปแบบ 
ของชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ*มท่ีครูและนักเรียนร*วมกันทํา โดยมีครูผู�สอนทําหน�าที่เปHนผู�ชี้แนะ
แนวทางหรือคอยให�คําปรึกษาเม่ือนักเรียนพบป+ญหาหรือข�อสงสัยท่ีเกิดจากการเรียนด�วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู�อย*างใกล�ชิด  

3.4 องคLประกอบของชุดกิจกรรม  
ในการสร�างชุดกิจกรรมเพ่ือนํามาใช�ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต*างๆ ผู�สร�างจะต�อง

ศึกษาองค'ประกอบของชุดกิจกรรมว*ามีองค'ประกอบหลักอะไรบ�าง เพ่ือจะได�นํามากําหนดองค'ประกอบ
ของชุดกิจกรรมท่ีสร�างข้ึน ซ่ึงนักการศึกษาหลายท*านได�กล*าวถึงองค'ประกอบของชุดกิจกรรมไว�แตกต*างกัน
ออกไป ดังนี้  

ทิศนา แขมมณี (2555 : 10-12) กล*าวว*า ชุดกิจกรรมประกอบด�วยส*วนต*างๆ ดังนี้  
1. ชื่อกิจกรรมประกอบด�วย หมายเลข ชื่อ และเนื้อหาของกิจกรรมนั้น  
2. คําชี้แจง เปHนส*วนที่อธิบายความมุ*งหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของการจัดกิจกรรม

เพื่อให�บรรลุจุดมุ*งหมาย  
3. จุดมุ*งหมาย เปHนส*วนที่ระบุจุดมุ*งหมายที่สําคัญของกิจกรรมน้ัน  
4. ความคิดรวบยอด แนวคิดเปHนส*วนที่ระบุเน้ือหา หรือมโนทัศน'ของกิจกรรมนั้น ส*วนน้ี

ควรได�รับการย้ําและเน�นเปHนพิเศษ  
5. สื่อ เปHนส*วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ'ท่ีจําเปHนในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือช*วยให�ครูทราบว*า

ต�องเตรียมอะไรบ�าง  
6. เวลาที่ใช� เปHนการระบุจํานวนเวลาโดยประมาณว*ากิจกรรมนั้นควรใช�เวลาเท*าใด  
7. ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม เปHนส*วนที่ระบุวิธีดําเนินกิจกรรมเปHนข้ันตอนเพื่อให�บรรลุ

ตามวัตถุประสงค'ท่ีตั้งไว� วิธีการจัดกิจกรรมน้ีได�จัดไว�เปHนข้ันตอน ซ่ึงนอกจากจะสอดคล�องกับหลัก
วิชาแล�ว ยังเปHนการอํานวยความสะดวกแก*ครูในการดําเนินการ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  

7.1 ข้ันนํา เปHนการเตรียมความพร�อมของนักเรียน  
7.2 ข้ันกิจกรรม เปHนส*วนที่ช*วยให�นักเรียนได�มีส*วนร*วมในกิจกรรมการเรียนรู�      

ทําให�เกิดประสบการณ'นําไปสู*การเรียนรู�ตามเปnาหมาย  
7.3 ข้ันอภิปราย เปHนส*วนท่ีนักเรียนมีโอกาสนําประสบการณ'ที่ได�รับจากข้ันกิจกรรม 

มาวิเคราะห' เพื่อให�เกิดความเข�าใจและอภิปรายผลและเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ที่กว�างขวางออกไปอีก  
7.4 ข้ันสรุป เปHนส*วนที่ครูและนักเรียนประมวลข�อความรู�ที่ได�จากข้ันกิจกรรม และ

ข้ันอภิปรายนํามาสรุปหาสาระสําคัญที่จะนําไปใช�ต*อไปได�  
7.5 ข้ันประเมินผล เปHนส*วนท่ีวัดความรู�ความเข�าใจของนักเรียน หลังจากการฝ�กปฏิบัติ

กิจกรรมครบถ�วนทุกข้ันตอน โดยให�ทําแบบฝ�กกิจกรรมทบทวนท�ายชุดกิจกรรม  
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รัตนะ บัวสนธ' (2554 : 35) ได�กล*าวว*า ชุดกิจกรรมน้ันโดยทั่วไปแล�วจะมีองค'ประกอบท่ี
สําคัญ ดังนี้  

1. คู*มือครู (หรือนักเรียน) เปHนคู*มือที่จัดทําขึ้นเพื่อให�ครู (กรณีเปHนชุดกิจกรรมประกอบ
คําบรรยาย) หรือนักเรียน (กรณีเปHนชุดกิจกรรมแบบศูนย'การเรียนหรือชุดการเรียนรายบุคคล) ใช�ใน
คู*มือน้ีจะประกอบไปด�วย คําชี้แจงการใช�ชุดกิจกรรม และบทบาทครูหรือนักเรียนท่ีจะต�องปฏิบัติ  

2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา บัตรน้ีจะใช�สําหรับนักเรียนเพื่อบอกให�ผู�เรียนดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไว� บัตรคําสั่งนิยมใช�กระดาษแข็งตัดตามขนาด 6 X 4 น้ิว และบรรจุไว� 
ในซองหรือกระเป�า ชุดกิจกรรมรายบุคคล และชุดกิจกรรมแบบศูนย'การเรียน  

3. เนื้อหาสาระและสื่อ เนื้อหาสาระต*างๆ จะถูกบรรจุหรือจัดพิมพ'ไว�ในสื่อแต*ละชนิด
แตกต*างกันออกไป เช*น หนังสืออ*านประกอบ เทปบันทึกเสียง สไลด' ภาพยนตร' วีดีทัศน' เปHนต�น 
ผู�เรียนจะต�องศึกษาเนื้อหาสาระในสื่อแต*ละประเภทตามบัตรคําสั่งที่ระบุไว�  

4. แบบวัดผลการเรียน อาจมีหลายประเภท เช*น แบบทดสอบชนิดต*าง ๆ (แบบเลือกตอบ 
จับคู* เติมคํา) แบบฝ�กหัด แบบสังเกตการณ'ปฏิบัติ แบบรายงานตนเอง ท้ังน้ี แบบวัดผลจะมีท้ังท่ีใช�
ทดสอบก*อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 18 - 19) ได�กล*าวว*า ชุดกิจกรรมมีองค'ประกอบที่สําคัญซึ่ง
สรุปได�ดังนี้  

1. คําชี้แจงในการใช�ชุดกิจกรรม เปHนคําชี้แจงท่ีให�ผู�เรียนทราบจุดประสงค'ของการเรียน 
ศึกษาชุดการเรียนการสอนและส*วนประกอบของชุดการเรียนการสอน เช*น ประกอบด�วย บัตรคําสั่ง 
บัตรปฏิบัติการ บัตรเนื้อหา บัตรฝ�กหัด และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 

2. บัตรคําสั่ง เปHนการช้ีแจงรายละเอียดของการศึกษาชุดการเรียนการสอนน้ันว*าต�องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนใด  

3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บางชุดการเรียนการสอนอาจออกแบบให�มีบัตรกิจกรรมหรือ
บัตรปฏิบัติการซ่ึงเปHนบัตรท่ีบอกให�ผู�เรียนทํากิจกรรมต*างๆ  

4. บัตรเน้ือหา เปHนบัตรที่บอกเน้ือหาท่ีให�ผู�เรียนศึกษา สิ่งท่ีควรมีในบัตรคือหัวเร่ือง สูตรนิยาม   
และคําอธิบาย  

5. บัตรแบบฝ�กหัดหรือบัตรงาน เปHนแบบฝ�กหัดที่ผู�เรียนทําหลังจากได�ทํากิจกรรมและศึกษา
เนื้อหาจนเข�าใจแล�ว  

6. บัตรเฉลยแบบฝ�กหัด เม่ือผู�เรียนทําบัตรแบบฝ�กหัดเสร็จแล�ว สามารถตรวจความถูกต�อง 
จากบัตรเฉลยแบบฝ�กหัด 

7. บัตรทดสอบ เม่ือผู� เรียนได�ทําแบบฝ�กหัดเสร็จแล�ว ผู�เรียนจะมีความรู�ในหัวข�อที่ เรียนนั้นๆ 
ต*อจากนั้นจึงให�ผู�เรียนทําบัตรทดสอบ  

8. บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เปHนบัตรที่มีคําเฉลยของบัตรทดสอบที่ผู� เรียนได�ทําไปแล�ว        
เปHนการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู�เรียนในการศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้น  
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สุวิทย' มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2552 : 52) กล*าวว*า ชุดกิจกรรมประกอบด�วย ดังน้ี  
1. คู*มือการใช�ชุดกิจกรรม เปHนคู*มือและแผนการสอนสําหรับครูหรือนักเรียนตามแต*ชนิด

ของชุดกิจกรรมภายในคู*มือ จะชี้แจงถึงวิธีการใช�ชุดกิจกรรม ซ่ึงอาจจะทําเปHนเล*มหรือแผ*นพับ  
2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปHนส*วนที่บอกให�นักเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแต*ละอย*างตามข้ันตอนที่กําหนดไว� มักอยู*ในรูปของกระดาษแข็ง ซ่ึงจะประกอบด�วย  
2.1 คําอธิบายในเร่ืองที่จะศึกษา  
2.2 คําสั่งให�นักเรียนดําเนินกิจกรรม  
2.3 การสรุปบทเรียน  

3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว�ในรูปของสื่อการสอนต*าง ๆ อาจจะประกอบด�วย
บทเรียนโปรแกรม วีซีดี สไลด' เทปบันทึกเสียง วีดีโอ แผนภาพโปร*งใส วัสดุกราฟ�ก หุ*นจําลอง
ของตัวอย*าง รูปภาพ เปHนต�น นักเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนที่บรรจุอยู*ในชุดกิจกรรมตามบัตรคําท่ี
กําหนดไว�ให�  

4. แบบประเมินผล นักเรียนจะทําการประเมินผลด�วยตนเองท้ังก*อนเรียนและหลังเรียน    
ซ่ึงแบบประเมินผลที่อยู*ในชุดกิจกรรมอาจจะเปHนแบบฝ�กหัดให�เติมคําในช*องว*าง เลือกคําตอบที่ถูก 
จับคู*ดูผลการทดลอง หรือให�ทํากิจกรรม ส*วนประกอบข�างต�นนี้จะบรรจุในกล*องหรือซอง จัดเอาไว�
เปHนหมวดหมู* เพื่อสะดวกแก*การใช� นิยมแยกออกเปHนส*วนต*างๆ ดังนี้  

4.1 กล*องชุดกิจกรรม  
4.2 สื่อการสอนและบัตรบอกชนิดของสื่อการสอนเรียงตามการใช�  
4.3 บันทึกการสอน ประกอบด�วยรายละเอียด ดังนี้รายละเอียดเก่ียวกับวิชาและ

หน*วยการสอน รายละเอียดเก่ียวกับนักเรียน เวลา จํานวนชั่วโมง วัตถุประสงค'ท่ัวไป วัตถุประสงค'
เฉพาะเนื้อหาวิชาและประสบการณ' กิจกรรมและสื่อการสอนประกอบวิธีสอน การประเมินผลการทดสอบ       
ก*อนและหลังเรียน  

วรรณทิพา รอดแรงค�า และพิมพันธ' เดชะคุปต' (2551 : 1 - 2) ได�กล*าวว*า ชุดกิจกรรมมีองค'ประกอบ 
  ท่ีสําคัญดังน้ี  

1. ชื่อกิจกรรม เปHนส*วนที่บอกให�ทราบถึงลักษณะท่ีต�องการฝ�ก  
2. คําชี้แจง เปHนส*วนท่ีอธิบายความมุ*งหมายและความสําคัญของกิจกรรม  
3. จุดมุ*งหมาย เปHนส*วนที่ระบุถึงจุดมุ*งหมายที่สําคัญของกิจกรรมซ่ึงได�แก* จุดมุ*งหมาย

ทั่วไป และจุดมุ*งหมายเชิงพฤติกรรม  
4. แนวคิด เปHนส*วนที่ระบุเน้ือหาหรือมโนคติของกิจกรรมนั้น  
5. สื่อ เปHนส*วนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณ'ท่ีจําเปHนในการดําเนินกิจกรรม  
6. เวลาที่ใช� เปHนส*วนที่ระบุจํานวนโดยประมาณว*ากิจกรรมน้ันควรใช�เวลาเพียงใด 
7. ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม เปHนส*วนที่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือให�สามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค' ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  
7.1 ข้ันนํา เปHนการเตรียมความพร�อมผู�เรียนก*อนเร่ิมทํากิจกรรมฝ�กแต*ละเร่ือง  
7.2 ข้ันกิจกรรม เปHนส*วนที่ช*วยให�ผู�เรียนได�มีส*วนร*วมกิจกรรม ฝ�กทักษะปฏิบัติ  



52 
 

7.3 ข้ันอภิปราย เปHนส*วนท่ีผู�เรียนจะได�มีโอกาสนําเอาประสบการณ'ที่ได�รับจาก   
ข้ันกิจกรรมมาวิเคราะห'เพื่อให�เกิดความเข�าใจท่ีชัดเจนและแม*นยํา  

7.4 ข้ันสรุป เปHนส*วนที่ผู�สอนและผู�เรียนประมวลข�อความท่ีได�จากข้ันกิจกรรมและ
ข้ันอภิปราย แล�วนํามาสรุปหาสาระและใจความสําคัญ  

8. การประเมินผล เปHนการทดสอบผู�เรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนของแต*ละกิจกรรม  
9. ภาคผนวก เปHนส*วนที่ให�ความรู�กับครูผู�สอน 
บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 95 - 97 อ�างถึงใน นารีลักษณ' ธีระวัฒนะชาติ. 2556 : 32)     

ได�กล*าวว*า องค'ประกอบท่ีสําคัญๆ ภายในชุดกิจกรรม สามารถจําแนกออกเปHน 4 ส*วน คือ  
1. คู*มือครู เปHนคู*มือและแผนการสอนสําหรับผู�สอนหรือนักเรียน ภายในคู*มือจะมีการชี้แจง

ถึงวิธีการใช�ชุดกิจกรรมเอาไว�อย*างละเอียด อาจจะทําเปHนเล*มหรือแผ*นพับก็ได� 
2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปHนส*วนที่บอกให�นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนหรือใช�

ประกอบกิจกรรมแต*ละอย*างตามข้ันตอนที่กําหนดไว� บัตรคําสั่งจะมีอยู*ในชุดกิจกรรมแบบกลุ*มและ
รายบุคคล บัตรคําสั่งนี้มักนิยมใช�กระดาษแข็งตัดเปHนบัตร ขนาด 6 × 8 นิ้ว ซ่ึงประกอบด�วย 

 2.1 คําอธิบายในเร่ืองที่ศึกษา 
2.2 คําสั่งให�นักเรียนดําเนินกิจกรรม 
2.3 การสรุปบทเรียน 

3. ใบความรู� เนื้อหาสาระและสื่อ จะถูกบรรจุไว�ในรูปของสื่อการสอนโดยอาจจะประกอบด�วย
บทเรียนโปรแกรม สไลด' เทปบันทึกเสียง ฟ�ล'มสคริป แผ*นภาพโปร*งใส วัสดุกราฟฟ�ก หุ*นจําลอง 
รูปภาพ ของตัวอย*าง เปHนต�น นักเรียนสามารถศึกษาจากสื่อการสอนต*างๆ ที่บรรจุอยู*ในกิจกรรม
ตามบัตรคําส่ังที่กําหนดไว�ให�  

4. แบบประเมินผล นักเรียนจะทําการประเมินผลความรู�ด�วยตนเองก*อนและหลังเรียน 
แบบประเมินผลท่ีอยู*ในชุดกิจกรรมอาจจะเปHนแบบฝ�กหัดให�เติมคําในช*องว*าง เลือกคําตอบที่ถูกจับคู* 
ดูผลจากการทดลองหรือให�ทํากิจกรรมเปHนต�น  

จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ชุดกิจกรรมควรมีองค'ประกอบหลัก ๆ สําคัญดังนี้ คือ         
1) ชื่อกิจกรรม เปHนการตั้งชื่อชุดกิจกรรมให�มีความน*าสนใจ และสอดคล�องกับจุดประสงค'ของแต*ละ
กิจกรรม 2) คู*มือ คําอธิบาย คําชี้แจงการใช�ชุดกิจกรรมซ่ึงเปHนการอธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียน
ในแต*ละชุดกิจกรรม 3) จุดประสงค' เปHนสิ่งที่ต�องการให�เกิดข้ึนหลังจากท่ีนักเรียนทําชุดกิจกรรมแล�ว 
4) เนื้อหาสาระ กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช�ในการจัดกิจกรรม รวมถึงสื่อท่ีใช�ในชุดกิจกรรม และ 5) การ
ประเมินผล  

จากการศึกษาองค'ประกอบของชุดกิจกรรม ผู�ศึกษาได�นําหลักการต*าง ๆ มาวิเคราะห'สร�าง
เปHนชุดกิจกรรม เร่ืองการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาป/ที่ 2 ท่ีเรียนทักษะอาชีพกลุ*มงานผ�าหม�อห�อม โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* 
โดยมีส*วนประกอบต*าง ๆ ดังนี้  
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 1. คู*มือการใช�ชุดกิจกรรมสําหรับครูหรือแผนการสอนซ่ึงจะประกอบด�วย วัตถุประสงค'
ของการทําชุดกิจกรรม เนื้อหาสาระของชุดกิจกรรม ส*วนประกอบของชุดกิจกรรม คําแนะนําสําหรับ
ครูผู�สอน คําแนะนําสําหรับนักเรียน บทบาทนักเรียน ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม การประเมินผล 
เปHนต�น  
 2. ชุดกิจกรรมท่ีจะนํามาใช�ในการเรียนการสอน ประกอบไปด�วยสื่อต*าง ๆ ซ่ึงจัดให�เหมาะสม
กับเนื้อหาของวิชา โดยจัดเปHนเอกสารการเรียนรู� ใบงาน สื่อวีดีโอการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม  

 3. การวัดผลการเรียนโดยใช�แบบทดสอบวัดความรู� และวัดทักษะปฏิบัติ แบ*งเปHน 2 แบบ 
คือ  

3.1 แบบทดสอบก*อนเรียน (pre – test) เพ่ือประเมินความรู�เดิมของผู�เรียนก*อนการใช�
ชุดกิจกรรม  

3.2 แบบทดสอบหลังเรียน (post–test) เปHนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก*อนเรียน 
ใช�เปHนเคร่ืองมือช*วยให�ผู�สอนทราบความก�าวหน�าของผู�เรียนว*าการสอนด�วยชุดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค'หรือไม*  
 4. ภาคผนวก เปHนแหล*งท่ีมาของเน้ือหา และความรู�ในชุดกิจกรรม 

 3.5 ขั้นตอนการสร�างชุดกิจกรรม  
 ในการสร�างชุดกิจกรรม ผู�สร�างจะต�องศึกษาข้ันตอนในการสร�างชุดกิจกรรมก*อนว*าต�อง

ดําเนินการสร�างอย*างไรบ�าง เนื่องจากนักการศึกษาหลาย ๆ ท*านนั้นนิยมใช�คําว*าชุดการสอน
และชุดการเรียนมากกว*าชุดกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู� ซ่ึงต*างก็มีความหมายไปในทาง
เดียวกัน ดังนั้น ในที่นี้จะขอกล*าวถึงข้ันตอนการสร�างชุดกิจกรรมท่ีได�มีนักการศึกษาได�กล*าวไว� ดังน้ี  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554 : 85) ได�กล*าวว*า การจัดทําชุดกิจกรรมมีข้ันตอน
การผลิตหลายข้ัน ดังนี้  

 1. จัดหมวดหมู*เนื้อหาและประสบการณ' พิจารณาจัดทําเปHนรายวิชาหรือจัดเปHนสหวิชาการ
แล�วแต*ความต�องการและความเหมาะสม  

 2. จัดเปHนหน*วยการสอนและจัดแบ*งเปHนก่ีหน*วย หน*วยหนึ่งๆ ควรใช�เวลานานเท*าใด ใช�เวลา
เปHนเปHนก่ีสัปดาห' หรือเปHนคาบตามความเหมาะสมกับวัย และระดับของผู�เรียน  

 3. กําหนดหัวเร่ือง จัดแบ*งหน*วยการเรียนการสอนเปHนหัวข�อย*อย ๆ เพื่อสะดวกแก*การเรียนรู� 
แต*ละหน*วยประกอบด�วยประสบการณ'ในการเรียนรู�อะไรบ�าง กําหนดหัวข�อแต*ละหน*วยนั้นข้ึนมา  

 4. กําหนดมโนคติ (ความคิดรวบยอด) และหลักการต�องกําหนดให�ชัดเจนว*าจะให�ผู�เรียนมี
ความคิดรวบยอดหรือหลักการอะไร ถ�าผู�สอนเองยังไม*ชัดเจนว*าจะให�เกิดอะไรในการเรียนรู� การกําหนด
จุดประสงค'ก็จะไม*ชัดเจน การพิจารณามโนคติหรือหลักการให�ชัดเจนจึงเปHนสิ่งสําคัญ  

 5. กําหนดจุดประสงค'ในการเรียนการสอนจะต�องพิจารณาท้ังมโนคติ จุดประสงค'ทั่วไปของ 
วิชาท่ีสอน และสภาพท่ัวไปของสิ่งแวดล�อมแล�วจึงกําหนดเปHนจุดประสงค'เชิงพฤติกรรมข้ึน มีเกณฑ'
การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู�ให�ชัดเจน  
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 6. กําหนดกิจกรรมการเรียน ต�องพิจารณาจุดประสงค'แต*ละข�อว*าการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อย*างไร
จึงจะบรรลุจุดประสงค'ที่กําหนด นอกจากนั้นต�องพิจารณาหาวิธีการในการประเมินผลจะใช�วิธีอย*างไร 
จึงจะประเมินผลได�แน*นอนตามจุดประสงค'ท่ีกําหนด  

 7. กําหนดแบบประเมินผล ครูต�องพิจารณาหาวิธีการในการประเมินผลจะใช�วิธีอย*างไร    
ใช�เคร่ืองมืออะไร จึงจะประเมินผลได�แน*นอนตามจุดประสงค'ที่กําหนด  

 8. เลือกและผลิตส่ือการสอน พิจารณาจากข�อ 6 เม่ือทราบว*าจะใช�สื่อการสอน สอนอะไร 
 ก็จัดหาและผลิตให�ได�ตามต�องการ จัดเปHนหมวดหมู*เพื่อสะดวกแก*การใช�  

 9. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู� ว*าจะได�ผลหรือไม*เพียงใด โดยการทดลองใช� 
แล�วหาผลสัมฤทธ์ิจากการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�  

 10. ใช�ชุดการเรียนการสอน ใช�ตามประเภทและจุดประสงค'ที่ทําข้ึน นอกจากนั้นจะต�องใช�
ให�เปHนไปตามกําหนดต*าง ๆ  ที่วางไว�เก่ียวกับการใช�ชุดการเรียนการสอนน้ัน ๆ  ด�วยชุดการเรียนการสอนจะมีทั้ง
คู*มือครูและวิธีการท่ีผู�เรียนจะต�องปฏิบัติเพื่อใช�ชุดการเรียนการสอน  

 รัตนะ บัวสนธ' (2554 : 37) ได�กล*าวถึงข้ันตอนในการสร�างชุดกิจกรรม ดังน้ี  
 1. วิเคราะห'ภารกิจการเรียนสําหรับเนื้อหาวิชาท่ีจะสร�างชุดกิจกรรม กําหนดจุดประสงค'

ทั่วไป จุดประสงค'เชิงพฤติกรรม และจําแนกเนื้อหาออกเปHนหน*วยย*อยๆ สําหรับสอนแต*ละคาบเวลา  
 2. สร�างชุดกิจกรรมตามลักษณะและทฤษฎีที่เปHนพื้นฐาน และหลักการเรียนการสอนโดยมี

ส*วนประกอบดังนี้  
    2.1 ข�อแนะนําในการใช�จุดประสงค'ของบทเรียน  
    2.2 กิจกรรมของนักเรียนและผู�สอน  
    2.3 เอกสารสําหรับนักเรียนและผู�สอน  
    2.4 สื่อการเรียนการสอนต*างๆ  
    2.5 การประเมินผล  
 3. ทบทวนและปรับปรุง  
 4. ให�ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาหลักสูตร ด�านเนื้อหาสาระ ด�านสื่อการสอน พิจารณา     

ให�ข�อเสนอแนะ ผู�สร�างปรับปรุงตามข�อเสนอแนะนั้น ๆ  
 5. ทดลองใช�และปรับปรุง โดยนําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่เปHนกลุ*มเปnาหมายของการสร�าง

ชุดกิจกรรมดังนี้  
    5.1 ทดลองแบบหนึ่งต*อหนึ่ง โดยนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช�กับนักเรียนหนึ่งคนทํา

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนระหว*างเรียน จับเวลาที่ใช�ในการเรียน สัมภาษณ'หรือให�
นักเรียนเขียนวิจารณ'ชุดกิจกรรมน้ัน แล�วนําเอาข�อสนเทศต*าง ๆ ท่ีได�มาปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร*อง  

    5.2 ทดลองกับกลุ*มย*อย โดยนําชุดกิจกรรมท่ีได�รับการปรับปรุงแล�วในข้ัน 5.1 ไปทดลองใช�
กับนักเรียน จํานวน 10 คน โดยจะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล�วนําคะแนนจากการทดสอบมา
วิเคราะห'หาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ'มาตรฐาน 80/80 นําเอาผลมาปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหา
สาระและสื่อต*างๆ ตามข�อสนเทศท่ีได�รับ  
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    5.3 ทดลองกับกลุ*มใหญ* หลังจากทดลองและปรับปรุงแก�ไขชุดกิจกรรมท้ังสองคร้ังแล�ว 
นําเอาชุดกิจกรรมนี้ไปทดลองใช�กับนักเรียนหนึ่งห�องเรียน แล�วนําผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ'มาตรฐาน 80/80  

 ชัยยงศ' พรหมวงศ' และวาสนา ทวีกุลทรัพย' (2551 : 26) ได�กล*าวถึงข้ันตอนสําหรับการผลิต 
ชุดกิจกรรม ไว�ดังน้ี  

 1. ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห'เนื้อหา หมายถึง การจําแนกเนื้อหาวิชาออกเปHนหน*วยแยกย*อยลง
ไปจนถึงหน*วยระดับบทเรียน ซ่ึงเปHนหน*วยท่ีใช�สอนได� 1 คร้ัง ดังนั้นชุดกิจกรรมที่ผลิตข้ึนน้ีจึงเปHนชุด
กิจกรรมประจําหน*วยระดับบทเรียนสําหรับการสอนแต*ละคร้ัง ซ่ึงการวิเคราะห'เน้ือหามีข้ันตอน
ดังต*อไปนี้  

    1.1 การกําหนดหน*วย เปHนการนําหน*วยเน้ือหาบทเรียนมากําหนดเปHนหน*วยระดับ
บทเรียน ซ่ึงแต*ละหน*วยจะใช�สอนได�ประมาณ 60-80 นาที  

    1.2 การกําหนดหัวเร่ือง เปHนการนําแต*ละหน*วยมากําหนดเปHนหัวเร่ืองย*อย ซ่ึงเปHนส*วนสําคัญท่ี
จะนําไปสู*การจัดกิจกรรมต*าง ๆ ได�  

    1.3 การกําหนดความคิดรวบยอด เปHนการเขียนข�อความท่ีเปHนสาระสําคัญของแต*ละ
หัวเร่ือง  

 2. ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนการสอน การวางแผนการสอนเปHนการคาดการณ'ล*วงหน�าว*า
เม่ือครูเร่ิมสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมจะต�องทําอะไรบ�างตามลําดับก*อนหลัง  
 3. ข้ันตอนท่ี 3 การผลิตส่ือการสอน เปHนการผลิตสื่อการสอนประเภทต*าง ๆ ตามที่กําหนด
ไว�ในแผนการสอน  

 4. ข้ันตอนท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เปHนการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม 
ด�วยการนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช�แล�วปรับปรุงให�มีคุณภาพตามเกณฑ'ท่ีกําหนดไว�  

 วรวิทย' นิเทศศิลป� (2551 : 271) ได�กล*าวถึงข้ันตอนการสร�างชุดกิจกรรม ดังน้ี  
 1. กําหนดเร่ืองเพ่ือทําชุดกิจกรรม อาจจะแบ*งย*อยหัวข�อเปHนหัวข�อย*อย ข้ึนอยู*กับลักษณะ

ของเนื้อหาและลักษณะของการใช�ชุดกิจกรรม  
 2. กําหนดหมวดหมู*เน้ือหาและประสบการณ' ซ่ึงอาจมีการกําหนดเปHนกลุ*มสาระการเรียนรู�

หรือบูรณาการให�เหมาะสมตามวัย  
 3. จัดหน*วยการเรียนการสอนให�เหมาะสมโดยจะมีการแบ*งออกเปHนก่ีหน*วย หัวข�อย*อย

อะไรบ�าง ใช�เวลานานเท*าไร ให�พิจารณาให�เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
 4. กําหนดหัวข�อเร่ือง เพื่อสะดวกแก*นักเรียนว*าแต*ละหน*วยประกอบด�วยหัวข�อใดบ�าง  
 5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต�องมีการกําหนดให�ชัดเจนว*านักเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดหรือหลักการใดบ�าง  
 6. กําหนดจุดประสงค'การสอน หมายถึง จุดประสงค'ที่แสดงพฤติกรรมหรือจุดประสงค'ท่ัวไป 
รวมท้ังเกณฑ'การตัดสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 7. กําหนดกิจกรรมการเรียน ต�องกําหนดให�สอดคล�องกับจุดประสงค'เชิงพฤติกรรมเพื่อเปHน
แนวทางการผลิตสื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน การออกแบบทดสอบ  
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 8. กําหนดแบบประเมินผล ต�องออกแบบประเมินให�ตรงกับจุดประสงค'เชิงพฤติกรรม เพ่ือ
ทราบความเปHนไปของนักเรียนว*า มีความก�าวหน�าทางการเรียนเปHนอย*างไร  

 9. เลือกและผลิตสื่อการสอน ควรมีสื่อการสอนในแต*ละหัวข�อเร่ืองให�เรียบร�อย ควรจัดสื่อ
การสอนเหล*านั้นออกเปHนหมวดหมู*ในกล*องหรือแฟnมที่เตรียมไว� ก*อนนําไปหาประสิทธิภาพเพ่ือหาความตรง
ความเที่ยงก*อนนําไปใช�  

 10. สร�างข�อทดสอบก*อนเรียนและหลังเรียน ควรสร�างให�ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ี
กําหนดให�เกิดการเรียนรู�โดยพิจารณาจากจุดประสงค'การเรียนรู�เปHนสําคัญ  

 11. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เม่ือสร�างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร�อยแล�วต�องนํา
ชุดกิจกรรมไปทดสอบโดยวิธีการต*าง ๆ ก*อนนําไปใช�จริง  
 จากท่ีกล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ในการสร�างชุดกิจกรรมน้ัน มีข้ันตอนที่สําคัญดังนี้คือ 
การกําหนดหัวข�อเร่ืองที่จะสร�าง ศึกษาและวิเคราะห'หลักสูตร ศึกษาเน้ือหาต*าง ๆ กําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนและความคิดรวบยอดของแต*ละกิจกรรม กําหนดจุดประสงค'สําหรับการเรียนการสอน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�และกําหนดสื่อในการเรียนการสอน จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่ต�องใช� กําหนดรูปแบบของการประเมินผล รวมถึงการนําชุดกิจกรรมท่ีสร�างข้ึนมาให�ผู�เชี่ยวชาญ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบแก�ไขข�อบกพร*องต*าง ๆ  

 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทาง
สติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ท่ีเรียนทักษะอาชีพกลุ*มงานผ�าหม�อห�อม โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* ผู�ศึกษามีข้ันตอนการสร�าง ดังนี้ คือ ศึกษาป+ญหาและเลือกเน้ือหาท่ีจะนํามาสร�างชุด
กิจกรรมให�เหมาะสมกับนักเรียน โดยศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา พุทธศักราช 2551 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ หลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* 
พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ*มทักษะอาชีพ ตลอดจนเอกสาร ตํารา 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข�อง รวมทั้งเทคนิคและวิธีการสร�างชุดกิจกรรม กําหนดจุดประสงค' เลือกสื่อ
ให�เหมาะสมกับเนื้อหาและผู�เรียน กําหนดเวลาในการเรียนให�เหมาะสม มีการวัดและประเมินผล
ชุดกิจกรรม และนําไปทดลองใช�ก*อนที่จะใช�จริง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนเก่ียวกับภาษา ความยากง*าย
ของเน้ือหา ความเหมาะสมของเวลาในการทํากิจกรรม รวมถึงข�อบกพร*องเก่ียวกับเน้ือหา การจัด
กิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม  

 3.6 คุณค�าและประโยชนLของชุดกิจกรรม  
 ชุดกิจกรรมเปHนสื่อการสอนท่ีมีคุณค*าต*อระบบการสอนเพราะเปHนตัวช*วยให�เกิดการถ*ายทอด

การเรียนรู�อย*างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษากล*าวถึง คุณค*าของชุดกิจกรรมไว�หลายท*าน ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554 : 80 - 81) ได�กล*าวถึงประโยชน'ของชุดกิจรรม 

โดยสามารถสรุปได� ดังน้ี  
 1. ช*วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู  
 2. ช*วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู�เรียนเพราะสื่อประสม (Multi-Media) ที่ได�จัด

ไว�ในระบบเปHนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และช*วยรักษาระดับความสนใจของผู�เรียนตลอดเวลา  
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 3. เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ศึกษาด�วยตนเอง ทําให�มีทักษะแสวงหาความรู� พิจารณาข�อมูล
และฝ�กความรับผิดชอบการตัดสินใจ  

 4. เปHนแหล*งความรู�ท่ีทันสมัยเพราะคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู�  
 5. ช*วยขจัดป+ญหาการขาดครู เพราะผู�เรียนสามารถศึกษาด�วยตนเอง  
 6. ส*งเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใช�ได�ทุกเวลาทุกสถานที่  
 สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 21 - 22) ได�กล*าวถึง ประโยชน'ของชุดกิจกรรมไว�คล�ายคลึงกัน

ดังน้ี  
 1. ฝ�กการตัดสินใจในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง ส*งผลให�ผู�เรียนมีความรับผิดชอบต*อ

ตนเองและสังคม  
 2. ช*วยให�การเรียนรู�เปHนอิสระจากอารมณ'บุคลิกภาพของครูผู�สอน  
 3. ช*วยสร�างความพร�อมและความม่ันใจให�กับผู�สอน  
 4. เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ใช�ความสามารถตามความต�องการของตน นักเรียนสามารถ

เรียนรู�ได�ตามลําพัง เปHนกลุ*ม หรือรายบุคคล ช*วยให�ทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู�ได�ท้ังสิ้น 
ตามอัตราการเรียนรู�ของผู�นั้น โดยไม*ต�องกังวลว*าจะตามเพื่อนไม*ทันหรือต�องเสียเวลารอคอยเพ่ือน  

 5. ช*วยให�ผู�สอนสามารถถ*ายทอดเน้ือหาและประสบการณ'ที่ซับซ�อน และเปHนนามธรรมสูง 
ซ่ึงไม*สามารถถ*ายทอดด�วยการบรรยายได� เปHนการสร�างประสบการณ'ทางการเรียนแก*ผู�เรียน      
อย*างกว�างขวาง และเปHนการเน�นกระบวนการเรียนรู� (Process) มากกว*าเน้ือหา  

 6. เร�าความสนใจของผู�เรียน ไม*ทําให�เกิดความเบื่อหน*ายในการเรียน  
 7. ส*งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความคิดสร�างสรรค'เพื่อให�เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด�าน  
 8. สามารถนําไปเรียนที่ไหนก็ได�ตามความสะดวก  
 9. แก�ป+ญหาความขาดแคลนครูในบางโอกาส  
 ชัยยงค' พรหมวงศ' และวาสนา ทวีกุลทรัพย' (2551 : 32) ได�กล*าวถึง คุณค*าและประโยชน'

ของชุดกิจกรรมไว� ดังนี้  
 1. ช*วยเร�าและกระตุ�นความสนใจของผู�เรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมเปHนชุดสื่อประสมที่มี

กิจกรรม และสื่อท่ีจะเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนมีส*วนร*วมในการเรียนอย*างเต็มท่ี จึงทําให�ผู�เรียนสนใจใน
เนื้อหาบทเรียนมากข้ึน  

 2. สนับสนุนและสนองตอบความแตกต*างระหว*างบุคคล ชุดกิจกรรมส*วนใหญ*มักจะจัด
กิจกรรมการเรียนและสื่อประกอบท่ีจะเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนเปHนผู�กระทํากิจกรรมการเรียนด�วยตนเอง
และเรียนรู�ด�วยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ หรือความต�องการของตนเองได�  

 3. ให�ประสบการณ'แก*ผู�เรียนในแนวทางเดียวกัน เพราะชุดกิจกรรมเปHนสื่อประสมที่ผลิต
ข้ึนมาอย*างมีระบบ และเปHนไปตามวัตถุประสงค'เฉพาะของหน*วยเนื้อหานั้นๆ ผู�สอนที่แตกต*างกัน 
ก็สามารถให�ประสบการณ'ได�เหมือนกัน  

 4. ช*วยให�การเรียนรู�ของผู�เรียนเปHนอิสระจากอารมณ'และบุคลิกภาพของผู�สอน การเรียนรู�
จากชุดกิจกรรมน้ัน ผู�เรียนจะทํากิจกรรมจากสื่อด�วยตนเอง ครูผู�สอนจะทําหน�าท่ีเปHนเพียงผู�ช*วยดูแล
ควบคุมให�ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู�ได�เต็มที่เท*านั้น บุคลิกภาพของครูหรืออารมณ'ของครู จึงไม*มีผล
ต*อการเรียนของผู�เรียนแต*อย*างใด  
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 5. ช*วยลดภาระและสร�างความม่ันใจให�แก*ครูผู�สอน เพราะชุดกิจกรรมแต*ละชุดผลิตข้ึนมา
เปHนหมวดหมู* มีอุปกรณ' กิจกรรม ตลอดจนมีข�อแนะนําชี้แจงเก่ียวกับการใช�ไว�อย*างละเอียดชัดเจน
สามารถนําไปใช�ได�ทันที  

 6. ช*วยลดป+ญหาการขาดแคลนครู หรือผู�มีประสบการณ'เฉพาะทางได� เพราะชุดกิจกรรม 
โดยเฉพาะชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ*ม และชุดกิจกรรมการสอนรายบุคคลผู�เรียนสามารถเรียนด�วย
ตนเองและกลุ*มได� โดยที่ไม*ต�องให�ครูหรือผู�เชี่ยวชาญสอนโดยตรงก็ได�  

 7. เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ฝ�กฝนตนเองในด�านความกล�าแสดงออก การแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง และความรับผิดชอบต*อตนเองและสังคม 

 วรวิทย' นิเทศศิลป� (2551 : 57) ได�สรุปประโยชน'ของการสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมไว�ดังนี้  
 1.  ผู�สอนมีอิสระที่จะให�ความช*วยเหลือ การสอนแก*ผู�เรียนที่ต�องการความช*วยเหลือ  
 2. การทํากิจกรรมการเรียนโดยการทดลอง อาจดําเนินโดยผู�เรียนเปHนรายบุคคล หรือเปHน

รายกลุ*มเล็ก ๆ ก็ได�  
 3. ผู�เรียนอาจศึกษากิจกรรม วิธีการปฏิบัติ จากสิ่งท่ีสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองได�  
 4. เปHนเทคนิคท่ีเปHนรากฐานของการแก�ป+ญหา  
 5. ช*วยให�ผู�เรียนเรียนรู�การสรุป และการใช�การสรุปครอบคลุมในสถานการณ'ใหม*  
 6. เปHนวิธีการเรียนรู�ที่ผู�เรียน จะทําการสืบเสาะหาความรู�และค�นพบความรู�  
 7. ผู�เรียนเพ่ิมพูนความสามารถในการทํางานอย*างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีทักษะมากข้ึน  
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2551 : 110 - 111) ได�กล*าวถึง คุณค*าของชุดกิจกรรมไว� ดังนี้  
 1. ช*วยเร�าความสนใจ ผู�เรียนที่เรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมจะประกอบกิจกรรมด�วยตนเอง ซ่ึง

จะเปHนสิ่งท่ีทําให�ผู�เรียนสนใจต*อการเรียนตลอดเวลา  
 2. ช*วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ท่ีดี จากการที่ผู�เรียนได�ทํากิจกรรมด�วยตนเองสามารถเรียน

ได�ตามความสนใจและตามอัตราการเรียนรู�ของตนเอง จะทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ที่ดี  
 3. ส*งเสริมและฝ�กหัดให�ผู�เรียน รู�จักการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง มีความรับผิดชอบ

ต*อตนเองและสังคม  
 4. แก�ป+ญหาเร่ืองความแตกต*างระหว*างบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถช*วยให�ผู�เรียนได�เรียนรู�

ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และตามโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยให�แก*ผู�เรียนซ่ึงมีความแตกต*างกัน  
 5. ส*งเสริมการเรียนแบบต*อเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนําชุดกิจกรรมไป

ใช�ในการเรียนด�วยตนเองได�ทุกเวลาและสถานท่ี  
 6. สร�างความพร�อมและความม่ันใจให�แก*ครู เพราะในการผลิตชุดกิจกรรมนั้นได�จัดระบบ

การใช�สื่อการสอน ทั้งการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู� ตลอดจนข�อแนะนําการใช�สําหรับ
ผู�สอนสามารถนําไปใช�ได�ทันที  

 7. ช*วยให�การเรียนรู�เปHนอิสระจากบุคลิกภาพของครูผู�สอน ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู�โดยใช�
ชุดกิจกรรม ผู�สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู�บรรยายตลอดเวลามาเปHนผู�แนะนํา ให�ความช*วยเหลือ
โดยให�ชุดกิจกรรมทําหน�าที่ถ*ายทอดความรู�ต*างๆ แทนครู ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย*างมีประสิทธิภาพจาก
กิจกรรมถึงแม�ว*าผู�สอนจะเปHนผู�ที่สอนไม*เก*ง  
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 8. ช*วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู� ท้ังน้ีชุดกิจกรรมท่ีได�ผลิตข้ึนโดยใช�วิธีระบบ และ
กลุ*มผู�มีความรู�ความสามารถ มีการทดลองใช�จนแน*ใจว*าใช�ได�ผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ'ที่ตั้งไว�
แล�วจึงนําออกใช�แพร*หลาย 

 คณาภรณ' รัศมีมารีย' (2550 : 13) ได�กล*าวถึง คุณค*าของชุดกิจกรรมตามความแนวคิดของ
แฮริส เบอร'เกอร' มี 5 ประการ คือ  

 1. นักเรียนสามารถทดสอบตนเองก*อนว*ามีความสามารถอยู*ในระดับใด หลังจากน้ันก็เร่ิมต�น 
เรียนในสิ่งที่ตนเองก็ไม*ทราบ ทําให�ไม*ต�องเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่นักเรียนรู�แล�ว  

 2. นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได�ตามความพอใจไม*จํากัดในเร่ืองของเวลา 
สถานที่  

 3. เม่ือเรียนจบแล�วนักเรียนสามารถทดสอบตัวเองได�ทันทีเวลาไหนก็ได� และได�ทราบผล
การเรียนของตนเองทันทีเช*นกัน  

 4. นักเรียนมีโอกาสได�พบปะกับผู�สอนมากข้ึน เพราะนักเรียนเรียนรู�ด�วยตนเอง ครูก็มีเวลา
ให�คําปรึกษากับผู�มีป+ญหาในขณะที่เรียนชุดกิจกรรมท่ีเรียนด�วยตนเอง  

 5. นักเรียนจะได�รับคะแนนอะไรนั้น ข้ึนอยู*กับความสามารถของนักเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนเอง ไม*มีคําว*าสอบตกสําหรับนักเรียนไม*สําเร็จ แต*จะให�นักเรียนกลับไป
ศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม*จนผลการเรียนได�ตามเกณฑ'มาตรฐานที่ตั้งไว�  

 ระพินทร' โพธ์ิศรี (2549 : 98) ได�กล*าวถึง ความสําคัญของชุดกิจกรรมที่มีลักษณะสําคัญ ดังนี้  
 1. มีจุดประสงค'ปลายทางที่ชัดเจน ที่ระบุทั้งเนื้อหา ความรู� และระดับทักษะ การเรียนรู�

ที่ชัดเจนนั่นคือ จะต�องมีจุดประสงค'ประจําชุดกิจกรรมที่ระบุไว�อย*างชัดเจนว*าเม่ือผ*านการเรียนรู�จบ
ชุดกิจกรรมน้ันแล�วนักเรียนต�องทําอะไร เปHนระดับใด  

 2. ระบุกลุ*มเปnาหมายชัดเจนว*า ชุดกิจกรรมดังกล*าว สร�างข้ึนสําหรับใคร  
 3. มีองค'ประกอบของจุดประสงค'เปHนระบบ เปHนเหตุและผลเช่ือมโยงกันระหว*างจุดประสงค'

ประจําหน*วยและจุดประสงค'ย*อย  
 4. ต�องมีคําชี้แจง เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล�องกับ

จุดประสงค'แต*ละระดับ  
 5. กรณีทําเปHนชุดกิจกรรมต�องมีคู*มือครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใช�ชุดกิจกรรมและ

การเฉลยข�อคําถามท้ังหมดในกิจกรรม 
 จากท่ีกล*าวมาสรุปได�ว*า ชุดกิจกรรมมีคุณค*าท่ีช*วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู 

และส*งเสริมการเรียนรู�ของนักเรียนให�มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู� โดยการศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมด�วยตนเอง เปHนการแสวงหาและค�นพบความรู�ด�วยตนเอง ซ่ึงเปHนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปHนสําคัญ ส*งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความคิดสร�างสรรค'เพ่ือให�เกิดการพัฒนาในทุก ๆ 
ด�าน ผู�เรียนเปHนผู�ดําเนินกิจกรรมต*าง ๆ เอง ทําให�ไม*เกิดการเบ่ือหน*ายการเรียน มีความกระตือรือร�น
ที่จะค�นหาคําตอบด�วยตนเองเพ่ือความม่ันใจและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ได�รับประสบการณ'ตรง 
สามารถนําไปประยุกต'ใช�ให�เกิดประโยชน'ต*อตนเองและส*วนรวม 
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 3.7 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
 เนื่องจากชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทาง

สติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ที่เรียนทักษะอาชีพ กลุ*มงานผ�าหม�อห�อม โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* เปHนนวัตกรรมท่ีผู�ศึกษาได�สร�างข้ึน จึงต�องมีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซึ่ง
มีนักการศึกษาหลายท*านได�ให�ความหมายของการหาประสิทธิภาพ ไว�ดังนี้  

 ชัยวัฒน' สุทธิรัตน' (2559 : 535) ได�กล*าวถึง การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม หมายถึง
การนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช�ตามข้ันตอนที่กําหนดไว�เพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุงให�เปHนนวัตกรรมท่ี
มีประสิทธิภาพก*อนนําไปใช�สอนจริง 

 สุคนธ' สินธพานนท' (2553 : 56 - 57) ได�กล*าวถึง ความจําเปHนที่จะต�องหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมว*า เพื่อไม*ให�เปHนการเสียเวลาและเสียเงินลงทุน เพราะในการสร�างชุดกิจกรรมแต*ละ
คร้ังต�องสิ้นเปลืองเงินลงทุนมาก ถ�าผลิตชุดกิจกรรมโดยไม*หาประสิทธิภาพก*อนแล�ว นําไปใช�อาจทํา
ให�ไม*ประสบผลสําเร็จตามท่ีมุ*งหวังไว�  

 ชัยยงค' พรหมวงศ' และวาสนา ทวีกุลทรัพย' (2551 : 33) ได�กล*าวถึง การหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม ไว�ดังนี้  

 1. เปHนการประกันคุณภาพของชุดการเรียนว*าอยู*ในข้ันสูง เหมาะสมที่จะผลิตออกมาเปHน
จํานวนมาก หากไม*มีการหาประสิทธิภาพเสียก*อน เม่ือผลิตออกมาใช�ประโยชน'ไม*ได�ดีก็ต�องทําใหม*
เปHนการสิ้นเปลืองท้ังเวลาและแรงงาน  

 2. ชุดกิจกรรมจะทําหน�าที่สอนโดยท่ีสร�างสภาพการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามที่มุ*งหวัง บางคร้ังต�องช*วยครูผู�สอน บางคร้ังต�องสอนแทนครู ดังน้ันก*อนนําชุดกิจกรรมไปใช�ครู
จึงควรม่ันใจว*าชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพในการช*วยให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�จริง การหาประสิทธิภาพ
ตามลําดับข้ันจะช*วยให�เราได�ชุดกิจกรรมท่ีมีคุณค*าทางการสอนตามเกณฑ'ที่กําหนดไว�  

 3. การทดสอบหาประสิทธิภาพ จะทําให�ผู�ผลิตม่ันใจได�ว*า เนื้อหาสาระท่ีมีในชุดกิจกรรม
เหมาะสม เข�าใจง*าย ซ่ึงจะช*วยให�ผู�ผลิตมีความชํานาญสูงข้ึน และประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลา 
และเงินทองในการเตรียมต�นฉบับ  

 อธิพร ศรียมก (2549 : 914) ได�กล*าวถึง ความจําเปHนท่ีจะต�องหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ไว�ดังนี้  

 1. เพื่อความม่ันใจว*าชุดกิจกรรมที่สร�างข้ึนมีคุณภาพ  
 2. เพื่อความแน*ใจว*าชุดกิจกรรมนั้นทําให�การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค'อย*างแท�จริง  

 3. ถ�าหากจะมีการผลิตชุดกิจกรรมออกมาเปHนจํานวนมาก การทดสอบหาประสิทธิภาพ จะ
เปHนหลักประกันว*าผลิตออกมาแล�วใช�ได� มิฉะนั้นจะเสียเงิน เสียแรง เสียเวลาเปล*า เพราะผลิตออกมาแล�วใช�
ประโยชน'อะไรไม*ได�  

 จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อให�มีความม่ันใจ
ว*าชุดกิจกรรมที่สร�างข้ึนมาน้ัน มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช*วยให�การเรียนการสอนมี
คุณภาพดี ตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ได�จริงหรือไม* เพียงใด ก*อนที่จะนําไปผลิตออกมาใช�จริงอย*าง
คุ�มค*า  
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 การกําหนดเกณฑLประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
ชัยวัฒน' สุทธิรัตน' (2559 : 535) ได�กล*าวถึง การกําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพว*า ประสิทธิภาพ

จะกําหนดเปHนเกณฑ'ท่ีผู�สอนคาดหมายว*า ผู�เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปHนไปตามท่ีกําหนด โดยถือว*า
นวัตกรรมที่จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต�องเปHนไปตามเกณฑ'กําหนดไว� เช*น กําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมไว� 80/80 (    /    ) มีความหมายว*า 

80 แรก หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการปฏิบัติแต*ละกิจกรรมย*อยใน
นวัตกรรมได�ต้ังแต*ร�อยละ 80 ข้ึนไป (นําคะแนนทุกกิจกรรมย*อย ๆ ของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห') 

80 หลัง หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบหลังเรียนในชุดการสอนนั้น
ได�ตั้งแต*ร�อยละ 80 ข้ึนไป 

การท่ีจะกําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพให�มีค*าเท*าใดน้ัน ให�ผู�สอนเปHนผู�พิจารณาจากธรรมชาติ
ของวิชา สภาพของนักเรียน และความสามารถของผู�ผลิตสื่อ ซ่ึงการตั้งเกณฑ'ไว�สูงเกินไปจะทําให�เกิด
ความท�อถอยในการพัฒนาให�ถึงเกณฑ' แต*ถ�าตั้งเกณฑ'ไว�ต่ําเกินไปจะได�นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพต่ํา โดย
ปกติเนื้อหาท่ีเปHนความรู�ความจํามักจะตั้งเกณฑ'ไว� 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 ส*วนเน้ือหาท่ีเปHนทักษะ
หรือเจตคติอาจตั้งไว�ตํ่ากว*าน้ี เช*น 70/70 , 75/75 เปHนต�น 

ชัยยงค' พรหมวงศ' และวาสนา ทวีกุลทรัพย' (2551 : 34) ได�กล*าวถึง เกณฑ'ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช*วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� อยู*ในระดับท่ีผู�ผลิต
ชุดกิจกรรมพึงพอใจ หากชุดกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพถึงระดับแล�ว ชุดกิจกรรมนั้นก็มีคุณค*าที่จะนํา 
ไปสอนผู�เรียนได� และให�ผลคุ�มค*าแก*การลงทุนในการผลิตออกมาเปHนจํานวนมาก การหาประสิทธิภาพ 
ของชุดกิจกรรม จําเปHนจะต�องมีเกณฑ'ในการประเมินประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวคิดในการวิเคราะห'
ข�อมูลที่ได�จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหรือส่ือหลายแนวด�วยกัน การกําหนดเกณฑ'
ประสิทธิภาพกระทําได�โดยการประเมินพฤติกรรมของผู�เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต*อเนื่องและ
พฤติกรรมข้ันสุดท�ายโดยกําหนดค*าประสิทธิภาพเปHน     คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     
 คือ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ' ซ่ึงคิดเปHนร�อยละของผลเฉล่ียของคะแนนท่ีได� ดังนั้น     /      คือ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการต*อประสิทธิภาพของผลลัพธ'  

 ระพินทร' โพธ'ศรี (2549 : 99) ได�กล*าวถึง เกณฑ'ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมท่ีจะช*วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� เปHนระดับที่ผู�ผลิตชุดกิจกรรมจะพึงพอใจว*า ถ�าหาก 
ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล�ว ชุดกิจกรรมนั้นก็มีคุณค*าพอท่ีจะนําไปสอนนักเรียน และ
คุ�มค*าแก*การลงทุนในการผลิตออกมาเปHนจํานวนมาก การกําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพสามารถกระทํา
ได�โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู�เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต*อเน่ือง (กระบวนการ) คือ 
ประเมินผลต*อเนื่อง ซ่ึงประกอบด�วยพฤติกรรมย*อยหลายๆ พฤติกรรม เรียกว*า กระบวนการของ
ผู�เรียน ท่ีสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ*มและรายงานบุคคล ได�แก* งานท่ีได�มอบหมายหรือ
กิจกรรมอ่ืนที่ผู�สอนกําหนดไว� และพฤติกรรมข้ันสุดท�าย (ผลลัพธ') คือประเมินผลลัพธ'ของผู�เรียน โดย
พิจารณาจากการสอบหลังเรียน โดยกําหนดค*าประสิทธิภาพของกระบวนการแทนด�วย        ส*วน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ'แทนด�วย    
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สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เปHนการศึกษากับนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญาใน
เนื้อหาท่ีเน�นทักษะการปฏิบัติ ผู�ศึกษาจึงได�กําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพไว�ท่ี 75/75 ซ่ึง 75 ตัวแรก 
คือ ค*าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดกิจกรรม คิดเปHนร�อยละ 75 ของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบและประเมินทักษะปฏิบัติของแต*ละชุดกิจกรรม ส*วน 75 ตัวหลัง คือ 
ค*าประสิทธิภาพท่ีเปHนผลลัพธ'ของการเรียนรู�ที่นักเรียนได�รับจากการเรียนด�วยชุดกิจกรรม คิดเปHน
ร�อยละ 75 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบและประเมินทักษะปฏิบัติหลังจากเรียนด�วย
ชุดกิจกรรม  

จากท่ีกล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า เกณฑ'ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมน้ันเปHนระดับของ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช*วยให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�อยู*ในระดับที่ผู�ผลิตชุดกิจกรรมพึงพอใจ 
หากชุดกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพถึงระดับแล�ว ชุดกิจกรรมน้ันมีคุณค*าพอท่ีจะนําไปสอนนักเรียน และคุ�มค*า
แก*การลงทุนผลิตออกมาเปHนจํานวนมาก การกําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพ กระทําได�โดยการประเมินผล 
พฤติกรรมของนักเรียน 2 ประเภท ได�แก* พฤติกรรมต*อเนื่อง(กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดท�าย 
(ผลลัพธ')  

จากที่กล*าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับชุดกิจกรรมสามารถสรุปได�ว*าชุดกิจกรรม คือ การนําสื่อ
ประสมที่มีการวางแผนการผลิตอย*างเปHนระบบ และมีความสัมพันธ'สอดคล�องกับเนื้อหาวิชามาใช�ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในแต*ละหน*วย เพ่ือถ*ายทอดความรู�และประสบการณ'แก*นักเรียน ช*วยให�
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�อย*างมีประสิทธิภาพ ในการสร�างชุดกิจกรรมนั้น
ควรคํานึงถึงทฤษฎีความแตกต*างระหว*างบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู�หลักจิตวิทยาการเรียนรู� เพ่ือเน�น
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู�ท่ีเป�ดโอกาสให�นักเรียนสามารถเรียนรู�และพัฒนาได�ด�วยตนเอง ทั้งนี้ 
ชุดกิจกรรมสามารถแบ*งเปHน 3 ประเภท คือ ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยาย ชุดกิจกรรมท่ีครูและ
นักเรียนร*วมกันทํา รวมถึงชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมในแต*ละประเภทนั้นจะเปHน
ตัวกําหนดบทบาทของครูและนักเรียนแตกต*างกันออกไป ทั้งนี้ชุดกิจกรรมมีองค'ประกอบที่สําคัญ 
ได�แก* คู*มือการใช� ชุดกิจกรรม แบบประเมินผลการเรียน ชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การสร�างชุดกิจกรรมมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังน้ีคือ กําหนดหัวข�อเร่ืองที่จะสร�าง ศึกษาและ
วิเคราะห'หลักสูตร เนื้อหาต*าง ๆ กําหนดหน*วยการเรียนการสอน ความคิดรวบยอดของแต*ละหน*วย 
จุดประสงค'การเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมและกําหนดสื่อในการเรียนการสอน จัดหาและผลิต
สื่อในการเรียนการสอนท่ีต�องใช� กําหนดรูปแบบของการประเมินผล และนําชุดกิจกรรมท่ีสร�างข้ึนมา
ให�ผู�เชี่ยวชาญประเมินเพ่ือตรวจสอบแก�ไขข�อบกพร*องต*าง ๆ ชุดกิจกรรมมีคุณค*าเน่ืองจาก ช*วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอนของครู และส*งเสริมการเรียนรู�ของนักเรียนให�มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู� โดยการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมด�วยตนเอง เปHนการแสวงหาและค�นพบ
ความรู�ด�วยตนเอง ซ่ึงเปHนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปHนศูนย'กลาง อย*างไรก็ตามควรมี
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อให�เกิดความมั่นใจว*าชุดกิจกรรมที่สร�างขึ้นมานั ้น มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช*วยให�การเรียนการสอนมีคุณภาพดีข้ึนและบรรลุวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ได�จริง
หรือไม* ก*อนท่ีจะนําไปผลิตออกมาใช�จริง ด�วยการกําหนดเกณฑ'ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรมต*อเนื่อง(กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดท�าย(ผลลัพธ') ของนักเรียน 
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4. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
การจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ ที่สามารถพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความรู�และทักษะ

ปฏิบัติต�องใช�หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติที่แตกต*างกัน ลักษณะการจัดการเรียน
การสอนจึงต�องเน�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และมีทักษะปฏิบัติงานอย*างสูงสุด 

4.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 :2 - 3) กล*าวว*า ทักษะปฏิบัติเปHนกระบวนการที่มีทั้งร*างกาย 

อารมณ' และป+ญญาไม*สามารถเกิดข้ึนเองได�อย*างอัตโนมัติ แต*จะมีการพัฒนาหรือทําให�เกิดข้ึนได�เม่ือ
ผ*านการฝ�กปฏิบัติ มีการลงมือทําทั้งการใช�สมองและการใช�มือและประกอบด�วยทักษะย*อยหลายทักษะ 

ทักษะปฏิบัติ เม่ือศึกษาจากตําราเอกสารก็ได�มีความหมายที่คล�ายคลึงกัน หากแตกต*างกัน
ก็เปHนเพียงลักษณะและธรรมชาติของแต*ละวิชาสาขาอาชีพ จึงได�มีนักการศึกษาหลายท*านได�ให�
ความหมายไว� ดังน้ี 

จรินทร'ทิพย' ศรีทับทิม (2551 : 27) กล*าวว*า ทักษะ คือ การกระทําที่มีการตอบสนองต*อ
สิ่งเร�า โดยการตอบสนองน้ัน ๆ มีลักษณะต*อเน่ืองเปHนการประสานงานกันของการเคลื่อนไหวของ
กล�ามเนื้อตั้งแต* 2 ส*วนข้ึนไป มีการแสดงออกที่เปHนกระบวน (Response Pattern) และเปHนแบบของ
พฤติกรรมท่ีกระทําไปด�วยความราบเรียบถูกต�อง รวดเร็วและแม*นยํา ซ่ึงเปHนผลมาจากการพัฒนา
ความสามารถของตน 
   อภิชาติ  อนุกูลเวช (2551 : 64) กล*าวว*า ทักษะปฏิบัติ คือ ความสามารถ ความชํานาญ
ของกล�ามเนื้อท่ีกระทําออกมาอย*างถูกต�อง คล*องแคล*ว และรวดเร็วที่ต�องอาศัยการฝ�กหัดอย*างเหมาะสม
จึงจะทําให�เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

ชูเกียรติ โพธ์ิทอง (2544 : 61) กล*าวถึงทักษะปฏิบัติไว�ว*า หมายถึงความสามารถในการทํางาน
ได�อย*างถูกต�อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในเวลาที่จํากัด ซ่ึงเกิดจากการฝ�กฝนและการเรียนรู�บ*อยคร้ังข้ึน 
ทําให�เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 68) ได�ให�ความหมายไว�ว*า ทักษะปฏิบัติ
หมายถึง ความสามารถท่ีจะทํางานได�อย*างคล*องแคล*วว*องไวโดยไม*ผิดหรือคลาดเคลื่อนจากความเปHนจริง
ในสิ่งนั้น ๆ เช*น นักเรียนบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขได�อย*างรวดเร็ว และถูกต�องได�เปHนจํานวนมาใน
เวลาจํากัด 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ' (2537 : 5) ได�ให�ความหมายของทักษะว*า คือ ความชํานาญวิชา
ทักษะหรือเน้ือหาท่ีเปHนทักษะ หมายถึง วิชาที่จะต�องสอนให�เกิดความชํานาญ สามารถนําไปใช�ได�
อย*างคล*องแคล*ว ว*องไว ไม*ผิดพลาดวิชาเหล*าน้ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช�ที่จะต�องฝ�กใช�ให�เกิด
ความชํานาญ จึงจะสามารถใช�เคร่ืองมือ เคร่ืองใช�เหล*านี้ได�ดีมีประสิทธิภาพความชํานาญจะเกิดข้ึนได�
ต�องฝ�กปฏิบัติบ*อย ๆ และทํามาก ๆ ก็จะเกิดความชํานาญเกิดทักษะข้ึนทํานองเดียวกันวิชาทักษะ
หรือเนื้อหาที่ประสงค'จะให�เกิดทักษะก็ต�องใช�วิธีสอน โดยฝ�กให�ผู�เรียนทํามาก ๆ ทําบ*อย ๆ คร้ังจน
เกิดความชํานาญข้ึน 

แกร'ริสัน (Garrison. 1972 : 640) กล*าวว*า ทักษะเปHนแบบของพฤติกรรมท่ีกระทําไปด�วย
ความราบเรียบ(Smoothly) ถูกต�องรวดเร็ว และแม*นยํา ซ่ึงเปHนผลมาจากการพัฒนาความสามารถ
ของคน 



64 
 

กูด (Good. 1973 : 536) ได�ให�ความหมายของ ทักษะ ว*า หมายถึง การเรียนรู�การปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําให�คล*องแคล*วและถูกต�องแม*นยํา ทั้งในด�านกิจกรรมทางกาย หรือทางสมอง 

ดี เชค โก (De Cecco. 1968 : 309 - 319) กล*าวว*า ทักษะ คือ การกระทําที่มีลักษณะ
เปHนการตอบสนองต*อสิ่งเร�า โดยการตอบสนองนั้น ๆ มีลักษณะท่ีต*อเนื่องกัน (Response Chains) 
การตอบสนองนั้นๆ เปHนการประสานงานกันของการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อตั้งแต*สองส*วนข้ึนไป 
(Movement Coordination) การตอบสนองนั้น ๆ มีการแสดงออกที่เปHนกระบวนการ 
 จากความหมายดังกล*าวข�างต�น สรุปได�ว*า ทักษะการปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทําการฝ�กฝนจนเกิดความชํานาญ สามารถปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู�
อย*างเปHนระบบ เปHนการพัฒนาความสามารถของบุคคลให�เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
สามารถตอบสนองต*องานได�อย*างอัตโนมัติถูกต�อง รวดเร็วและแม*นยํา 
 4.2 การสอนทักษะปฏิบัติ 
 การสอนทักษะปฏิบัติ เปHนการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ช*วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
จากการปฏิบัติฝ�กทักษะเพิ่มเติมจากเน้ือหาหรือในรายวิชาปฏิบัติ โดยครูผู�สอนเปHนผู�แนะนําให�แก*
นักเรียน การสอนทักษะปฏิบัติ ต�องสร�างการฝ�กปฏิบัติ เพื่อช*วยให�นักเรียนมีความคล*องแคล*วในทักษะ
การปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติหลายรูปแบบที่ให�นักเรียนฝ�กทักษะปฏิบัติ
ตามลักษณะของแต*ละวิชาท่ีแตกต*างกัน 
 4.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพLซัน 
(Instructional Model Based on Simpson’s Processes for Psycho-Motor Skill 
Development) มีสาระสําคัญ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 244) 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบซิมพ'ซัน (Simpson. 1972) กล*าวว*า 
ทักษะเปHนเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข�องกับพัฒนาการทางกายของผู�เรียนเปHนความสามารถในการประสาน
การทํางานของกล�ามเน้ือหรือร*างกายในการทํางานท่ีมีความซับซ�อนและต�องอาศัยความสามารถใน
การใช�กล�ามเน้ือหลายๆ ส*วนการทํางานดังกล*าวเกิดข้ึนได�จากการสั่งงานของสมอง ซ่ึงต�องมีความสัมพันธ'
กับความรู�สึกที่เกิดข้ึน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได�ด�วยการฝ�กฝน ซ่ึงหากได�รับการฝ�กฝนท่ีดีแล�ว 
จะเกิดความถูกต�อง ความคล*องแคล*ว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรม
หรือการกระทําสามารถสังเกตได�จากความรวดเร็ว ความแม*นยํา ความเร็วหรือความราบร่ืนในการจัดการ 
 2) วัตถุประสงค'ของรูปแบบ 
 เพื่อช*วยให�ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือทํางานที่ต�องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือ
การประสานงานของกล�ามเนื้อท้ังหลายได�อย*างดี มีความถูกต�องและมีความชํานาญ 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันการรับรู� (Perception) เปHนข้ันการให�ผู�เรียนรับรู�ในสิ่งท่ีจะทําโดย
การให�ผู�เรียนสังเกตการทํางานน้ันอย*างตั้งใจ 
 ข้ันที่ 2 ข้ันการเตรียมความพร�อม (Set) เปHนการปรับตัวให�พร�อมเพื่อการทํางาน
หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด�านร*างกาย จิตใจ อารมณ' โดยการปรับตัวให�พร�อมที่จะเคลื่อนไหว
หรือแสดงทักษะน้ันๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ'ที่ดีต*อการที่จะทําหรือแสดงทักษะนั้นๆ 
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 ข้ันท่ี 3 ข้ันการแสดงตอบภายใต�การควบคุม (Guided Response) เปHนข้ัน
ที่ให�โอการแก*ผู�เรียนในการตอบสนองต*อสิ่งที่รับรู� ซ่ึงอาจใช�วิธีการเลียนแบบการกระทํา หรือการแสดง
ทักษะนั้น หรือาจใช�วิธีการให�ผู�เรียนลองผิดลองถูก จนกระทั้งสามารถตอบสนองได�ออย*างถูกต�อง 
 ข้ันที่ 4 ข้ันการงมือกระทํา จนเปHนกลไกท่ีสามารถกระทําได�เอง (Mechanism) 
เปHนข้ันที่ช*วยให�ผู�เรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อม่ันในการกระทําสิ่งน้ันๆ 
 ข้ันที่ 5 ข้ันการกระทําอย*างสมบูรณ'แบบ (Complex Overt Response) เปHน
ข้ันท่ีช*วยให�ผู�เรียนได�ฝ�กฝนการกระทําน้ันๆ จนผู�เรียนสามารถทําได�อย*างคล*องแคล*ว ชํานาญ เปHนไป
โดยอัตโนมัติและด�วยความเชื่อม่ันในตนเอง 
 ข้ันท่ี 6 ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต' (Adaptation) เปHนข้ันที่ช*วยให�ผู�เรียนฝ�ก
ทักษะหรือการปฏิบัติของตนให�ดีข้ึน และประยุกต'ใช�ทักษะที่ตนได�รับการพัฒนาในสถานการณ'ต*าง ๆ 
 ข้ันท่ี 7 ข้ันการคิดริเร่ิม (Origination) เปHนข้ันที่ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย*างชํานาญและสามารถประยุกต'ใช�ในสถานการณ'ท่ีหลากหลายแล�ว ผู�ปฏิบัติจะ
เร่ิมเกิดความคิดใหม* ๆ ในการกระทําหรือปรับการกระทํานั้นให�เปHนไปตามที่ตนต�องการ 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบผู�เรียนจะสามารถกระทําหรือ
แสดงออกอย*างคล*องแคล*ว ชํานาญในสิ่งท่ีต�องการให�ผู�เรียนทําได� นอกจากน้ันยังช*วยพัฒนาความคิด
สร�างสรรค' และความอดทนให�เกิดข้ึนในตัวผู�เรียนด�วย 
 4.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรLโรวL (Harrow’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 245) 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบแฮร'โรว' (Harrow. 1972: 96 - 99) ได�
จัดลําดับข้ันของการเรียนรู�ทางด�านทักษะปฏิบัติไว� 5 ข้ัน โดยเร่ิมจากระดับที่มีความซับซ�อนน�อยไป
จนถึงระดับที่มีความซับซ�อนมาก ลําดับข้ันดังกล*าวได�แก* การเลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง 
การกระทําอย*างถูกต�องสมบูรณ'การแสดงออกและการกระทําอย*างเปHนธรรมชาติ 
 2) วัตถุประสงค'ของรูปแบบ 
 รูปแบบน้ี มุ*งช*วยให�ผู�เรียนเกิดความสามารถทางด�านทักษะปฏิบัติต*างๆ กล*าวคือ 
ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําอย*างถูกต�องสมบูรณ'และชํานาญ 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันการเลียนแบบ (Imitation) เปHนข้ันที่ให�ผู�เรียนสังเกตการกระทําท่ี
ต�องการให�ผู�เรียนทําได�ซึ่งผู�เรียนย*อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต*าง ๆ ได�ไม*ครบถ�วน แต*
อย*างน�อยผู�เรียนจะสามารถบอกได�ว*าข้ันตอนหลักของการกระทํานั้น ๆ มีอะไรบ�าง 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง (Manipulation) เม่ือผู�เรียนได�เห็น
และสามารถบอกข้ันตอนของการกระทําที่ต�องการเรียนรู�แล�ว ให�ผู�เรียนลงมือทําโดยไม*มีแบบอย*างให�
เห็น ผู�เรียนอาจลงมือทําจามคําสั่งของผู�สอน หรือทําตามคําสั่งที่ผู�สอนเขียนไว�ในคู*มือก็ได� การลงมือ
ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ แม�ผู�จะยังไม*สามารถทําได�อย*างสมบูรณ' แต*อย*างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณ'ใน
การลงมือทํา และค�นพบป+ญหาต*าง ๆ ซ่ึงช*วยให�เกิดการเรียนรู� และการปรับการกระทําให�ถูกต�อง
สมบูรณ'ข้ึน 
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 ข้ันท่ี 3 ข้ันการกระทําอย*างถูกต�องสมบูรณ' (Precision) ข้ันน้ีเปHนข้ันที่ผู�เรียน
จะต�องฝ�กฝนจนสามารถจะทําสิ่งน้ัน ๆ ได�อย*างถูกต�องสมบูรณ'โดยไม*จําเปHนต�องมีแบบอย*างหรือมี
คําสั่งนําทางการกระทํา การกระทําท่ีถูกต�องแม*นยําตรง พอดี สมบูรณ'แบบ เปHนสิ่งที่ผู�เรียนจะต�อง
ทําได�ในข้ันนี้ 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการแสดงออก (Articulation) ข้ันน้ีเปHนข้ันที่ผู�เรียนมีโอกาสได�
ฝ�กฝนมากข้ึน จนกระท่ังสามารถทําสิ่งน้ันได�ถูกต�อง สมบูรณ'แบบอย*างคล*องแคล*ว รวดเร็ว ราบร่ืน 
และด�วยความม่ันใจ 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันการกระทําอย*างเปHนธรรมชาติ (Naturalization) ข้ันน้ีเปHนข้ันท่ี
ผู�เรียนสามารถกระทําสิ่งน้ัน ๆ อย*างสบาย เปHนไปได�อย*างอัตโนมัติโดยไม*รู�สึกว*าต�องใช�ความพยายาม
เปHนพิเศษซ่ึงต�องอาศัยการปฏิบัติบ*อยๆ ในสถานการณ'ต*างๆ ที่หลากหลาย 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะสามารถกระทํา หรือแสดงอย*างคล*องแคล*ว ชํานาญ ในสิ่งท่ีต�องการให�
ผู�เรียนทําได� นอกจากน้ันยังพัฒนาความคิดสร�างสรรค' และความอดทนให�เกิดข้ึนในตัวผู�เรียนด�วย 
 5) การนําไปใช� 
 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร'โรว' (Harrow’s Instructional Model 
for Psychomotor Domain) สามารถใช�เปHนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เพื่อพัฒนา
ทักษะด�านต*างๆ ของนักเรียน เช*น ในกลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา ศิลปศึกษา 
และวิชาอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปปรับใช�ให�เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ผู�เรียนจะเกิดการพัฒนา
ทางด�านทักษะปฏิบัติจนสามารถกระทําได�อย*างถูกต�องสมบูรณ' 
 4.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสL (Davies’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 246) 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิกของรูปแบบ 
 เดวีส' (Davies. 1971: 50 - 56) ได�นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ไว�ว*า ทักษะส*วนใหญ* จะประกอบไปด�วยทักษะย*อยๆ จํานวนมาก การฝ�กให�ผู�เรียนสามารถทําทักษะ
ย*อยๆ เหล*านั้นได�ก*อนแล�วค*อยเช่ือมโยงต*อกันเปHนทักษะใหญ* จะช*วยให�ผู�เรียนประสบผลสําเร็จได�ดี
และรวดเร็วข้ึน 
 2) วัตถุประสงค'ของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้มุ*งช*วยพัฒนาความสามารถด�านทักษะปฏิบัติของผู�เรียน โดยเฉพาะ
อย*างยิ่ง ทักษะที่ประกอบไปด�วยทักษะย*อยจํานวนมาก 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ข้ันนี้เปHนข้ันท่ีผู�เรียนได�เห็นทักษะ
หรือการกระทําที่ต�องการให�ผู�เรียนทําได�ในภาพรวม โดยการสาทิตให�ผู�เรียนดูทั้งหมด ตั้งแต*ต�นจนจบ
ทักษะหรือการกระทําท่ีสาทิตให�ผู�เรียนดูนั้น จะต�องเปHนการกระทําในลักษณะที่เปHนธรรมชาติ ไม*ช�า
หรือเร็วเกินปกติ ก*อนการสาทิต ครูควรให�คําแนะนําแก*ผู�เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสําคัญท่ี
ควรให�ความสนใจเปHนพิเศษในการสังเกต 
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 ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อย เม่ือผู�เรียนได�เห็นภาพรวม
ของการกระทําหรือทักษะทั้งหมดแล�ว ผู�สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให�เปHนทักษะย*อยๆหรือแบ*งสิ่งท่ี
กระทําออกเปHนส*วนย*อยๆและสาธิตส*วนย*อยแต*ละส*วนให�ผู�เรียนสังเกต และทําตามไปทีละส*วนอย*าง
ช�า ๆ 
 ข้ันที่ 3 ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อย ผู�เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย*อย โดย
ไม*มีการสาธิตหรือมีแบบอย*างให�ดู หากติดขัดจุดใด ผู�สอนควรให�คําชี้แนะ และช*วยแก�ไขจนกระทั่ง
ผู�เรียนทําได� เม่ือได�แล�ว ผู�สอนจึงเร่ิมสาธิตทักษะย*อยส*วนต*อไป และให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อยนั้น
จนทําได� ทําเช*นนี้เร่ือยไปจนกระทั่งครบทุกส*วน 
 ข้ันที่ 4 ข้ันให�เทคนิควิธีการ เม่ือผู�เรียนปฏิบัติได�แล�ว ผู�สอนอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการที่จะช*วยให�ผู�เรียนสามารถทํางานน้ันได�ดีข้ึน เช*น ทําได�ประณีตสวยงามข้ึน ทําได�รวดเร็วข้ึน 
ทําได�ง*ายข้ึน หรือสิ้นเปลืองน�อยลง เปHนต�น 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันให�ผู�เรียนเชื่อมโยงทักษะย*อยๆ เปHนทักษะท่ีสมบูรณ' เม่ือผู�เรียน
สามารถปฏิบัติแต*ละส*วนได�แล�ว จึงให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อยๆต*อเน่ืองกันตั้งแต*ต�นจนจบและฝ�ก
ปฏิบัติหลายๆคร้ังจนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ'ได�อย*างชํานาญ 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบผู�เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะ
ได�อย*างดี มีประสิทธิภาพ 
 4.2.4 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของดี เชคโค (De Cecco’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญดังน้ี (อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551 : 72)  
 ดี เชคโค (De Cecco. 1979 : 272 - 279) ได�เสนอข้ันตอนการสอน เพ่ือให�เกิดทักษะไว� 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) วิเคราะห'ทักษะที่จะสอน เปHนข้ันแรกของการสอนทักษะ โดยที่ผู�สอนจะต�อง
วิเคราะห'งานที่ผู�เรียนจะปฏิบัติก*อนว*า งานนั้นประกอบไปด�วยทักษะย*อยอะไรบ�าง 
 2) ประเมินความสามารถเบื้องต�นของผู�เรียน ว*าผู�เรียนมีความรู�ความสามารถ
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนทักษะใหม*หรือไม* ถ�ายังขาดความรู�ความสามารถม่ีจําเปHนต*อการเรียน
ทักษะนั้นก็ต�องเสริมให�มีพ้ืนฐานความรู�เพียงพอเสียก*อน 
 3) จัดข้ันตอนการฝ�กให�เปHนไปตามลําดับข้ันจากง*ายไปยากจากทักษะพื้นฐาน
ไปสู*ทักษะท่ีมีความสลับซับซ�อน จัดให�มีการฝ�กทักษะย*อยเสียก*อนแล�วฝ�กรวมทั้งหมด 
 4) สาธิตและอธิบายแนะนํา เปHนข้ันให�ผู�เรียนได�เห็นลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ
จากตัวอย*างท่ีผู�สอนสาธิตให�ดู หรือจากภาพยนตร' จากวิดีทัศน' ซ่ึงจะทําให�ผู�เรียนเห็นรายละเอียด
การปฏิบัติในขั้นตอนต*าง ๆ อย*างชัดเจน การให�แรงเสริม โดยให�ผู�เรียนได�รู�ผลของการฝ�กปฏิบัติ 
(Feedback) ซ่ึงมี 2 ทาง คือ การรู�ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากคําบอกกล*าว
ของครู ว*าดีหรือบกพร*องอย*างไร ควรแก�ไขอย*างไร พอผู�เรียนเกิดความก�าวหน�าไปถึงข้ันที่จะเพิ่มพูน
ความชํานาญเขาจะรู�ได�โดยการสังเกตด�วยตนเอง เปHนการรู�ผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback) 
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 4.2.5 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของฟkททสL (Fitts’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ ดังนี้ (อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551 : 72 - 74) 
 ฟ�ททส' (Fitts. 1964) ได�ให�ข�อแนะนําการพัฒนาทักษะการกระทําท่ีชํานาญจะเกิดข้ึน
ภายใต�ข้ันตอนการพัฒนาทักษะไว� 3 ข้ันตอน คือ 
 1) ข้ันความรู�ความเข�าใจ (The Cognitive Phase) เปHนข้ันตอนที่จะบอกถึงทักษะ
และความรู�ทางทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผู�สอนควรให�ข�อมูลแก*ผู�เรียนในด�านต*างๆ ได�แก* ต�องทําอะไรบ�าง
ต�องดูและหลีกเลี่ยงในเร่ืองอะไรบ�าง การบวนการท่ีต�องทํางาน อะไรที่จําเปHนท่ีต�องรู� ต�องระมัดระวัง
อะไรบ�าง และระดับมาตรฐานที่ต�องการ ผู�เรียนควรจะให�ความสนใจเปHนพิเศษในด�านการวิเคราะห'
ข�อผิดพลาดต*างๆ ข้ันความรู�ความเข�าใจน้ีควรจะกระทําในช*วงเวลาสั้นๆ 
 2) ข้ันปฏิบัติ (The Associative Phase) เปHนการกระทําการเพ่ือให�ได�พฤติกรรม
ในรูปแบบที่ถูกต�อง ทักษะจะเกิดข้ึนได�เม่ือลงมือปฏิบัติการ ข�อผิดพลาดหรือพฤติกรรมที่ไม*ถูกต�อง
ควรได�รับการจํากัด ข้ันปฏิบัติน้ีผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนในด�านต*างๆ ได�แก* การสาธิตทักษะที่จะฝ�ก
เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�เลียนแบบทักษะ ฝ�กหัดทักษะนั้นด�วยสถานการณ'จริงและสถานการณ'จําลอง
ให�ควานรู�และข�อมูลเก่ียวกับผลของทักษะ และให�คําแนะนําและช*วยเหลือยามจําเปHน ข้ันตอนนี้ควร
จะเร่ิมต�นต*อจากข้ันความรู�ความเข�าใจ และควรกระทําติดต*อไปเปHนระยะ 
 3) ข้ันชํานาญ (The Autonumous Phase) เปHนข้ันที่ปฏิบัติทักษะน้ันรวดเร็ว
และถูกต�อง ตลอดจนโอกาสจะกระทําผิดก็จะไม*เกิดข้ึน ทักษะท่ีเกิดข้ึนเปHนการเพ่ิมพูนความชํานาญ
เปHนอัตโนมัติมากข้ึน ในข้ันน้ีเรียกว*าข้ันผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงต�องใช�การปฏิบัติมาก ๆ การฝ�กทักษะในข้ันน้ี
ถือว*าได�บรรลุถึงข้ันสุดท�ายของระดับ Taxonomy ในทักษะพิสัย ซ่ึงในข้ันน้ีผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนได�
กระทําในด�านต*าง ๆ ได�แก* การฝ�กทักษะจนถึงระดับเกินพอ เรียนรู�วิธีเอาชนะความเครียดและ
การสอดแทรกต*างๆ เพิ่มพูนความเร็ว และความถูกต�อง และบรรลุถึงประสบการณ'ในระดับมาตรฐาน
ที่ต�องการ ในข้ันนี้ผู�เรียนแต*ละคนอาจจะแสดงผลสําเร็จท่ีแตกต*าง ซ่ึงความแตกต*างกันนี้มักจะข้ึนอยู*
กับความสามารถ ความสนใจ นิสัย อารมณ' และความขยันหม่ันเพียรของผู�เรียน 
 จากรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติดังกล*าวข�างต�นเปHนรูปแบบท่ีพัฒนา
ให�นักเรียนมีความสามารถในด�านการปฏิบัติ มีทักษะกระบวนการในการทํางานจนเกิดความชํานาญ 
โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่จะพัฒนาทักษะปฏิบัติที่เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ คือรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'  (Davies’s Instructional Model for Psychomotor 
Domain) 
 ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา 
 ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อย 
 ข้ันที่ 3 ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย*อยโดยไม*มีการสาธิตหรือมีแบบอย*างให�ดู  
 ข้ันที่ 4 ข้ันให�เทคนิควิธีการ  
 ข้ันที่ 5 ข้ันให�ผู�เรียนเชื่อมโยงทักษะย*อย ๆ เปHนทักษะท่ีสมบูรณ'  
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5. การวัดและประเมินการปฏิบัติ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�เปHนการประเมินงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนได�ปฏิบัติ     
ในระหว*างการเรียนรู� เพ่ือให�ทราบถึงผลการพัฒนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมท่ีเน�นการปฏิบัติและ
กิจกรรมที่มีผลงานปรากฏหลังการเรียนรู�น้ัน การประเมินผลการเรียนรู�ที่เหมาะสมเปHนการประเมิน
ภาคปฏิบัติหรือการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสามารถวัดผลและประเมินผลได�อย*างชัดเจน 
 5.1 ความหมายของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 

กมลวรรณ ตังธนกานนท' (2559 : 11 - 12) กล*าวถึงการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ว*ามีแนวคิดท่ีแตกต*างกันกล*าวคือ แนวคิดแรกเปHนการวัดและประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ทางกายโดยไม*เก่ียวข�องกับความสามารถทางสมองจะทําการวัดทักษะการปฏิบัติต�องใช�การทดสอบท่ี
ไม*ใช�ภาษา แนวคิดท่ีสอง เปHนการวัดและประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกายและหากจะ
ทําการวัดทักษะการปฏิบัติก็สามารถใช�การทดสอบได�ทั้งที่ไม*ใช�ภาษาหรือการทดสอบที่ใช�ภาษาก็ได� 
ซึ่งอาจเกี่ยวข�องกับความสามารถทางสมองด�วยก็ได� ทั ้งสองแนวคิดดังกล*าวเน�นว*าการวัดและ
ประเมินภาคปฏิบัติต�องให�ผู�รับการประเมินปฏิบัติงานหรือแสดงออกในสถานการณ' ซ่ึงอาจเปHน
สถานการณ'จริงหรือสถานการณ'ที่เสมือนจริงท่ีผู�ประเมินจัดไว� การวัดและประเมินที่ใช�อาจเน�นการวัด
และประเมินกระบวนการ (process) การวัดและประเมินผลงาน (product) หรือการวัดและประเมินทั้ง
กระบวนการและผลงานก็ได� ในการประเมินทักษะการปฏิบัติส*วนใหญ*ผู�รับการประเมินต�องแสดงทักษะ
ความสามารถ โดยดําเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสร�างผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น  

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 2) กล*าวถึงความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติไว�
ดังนี้ การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เปHนการวัดคุณภาพของผู�เรียนผ*าน
การประเมินคุณภาพของผลงานที่ให�นักเรียนลงมือปฏิบัติ และการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของ
ผู�เรียน รวมทั้งการประเมินลักษณะนิสัยของผู�เรียน ทั้งในสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพท่ีกําหนดข้ึน 
(สถานการณ'จําลอง)  

สมนึก ภัททิยธนี (2558 : 50) กล*าวถึง การวัดภาคปฏิบัติว*าเปHนการวัดผลงานที่ให�นักเรียน
ลงมือปฏิบัติซ่ึงสามารถวัดได�ทั้งกระบวนการและผลงานในสภาพจริง (สถานการณ'จริง) หรือในสถานภาพ
ที่กําหนดข้ึน (สถานการณ'จําลอง) ซ่ึงนักเรียนสามารถทราบก*อนล*วงหน�า และเป�ดโอกาสให�แสดง     
ได�เต็มความสามารถ เหมาะกับวิชาท่ีเน�นภาคปฏิบัติมากกว*าภาคทฤษฎี และสามารถวัดควบคู*ไปกับ
ภาคทฤษฎี คือการใช�แบบทดสอบ 

Lane & Stone กล*าวว*าการประเมินการปฏิบัติ performance assessment หมายถึง
ความพยายามท่ีจะจําลองเงื่อนไขข้ึนมาที่ช*วยให�ผู�รับการประเมินสามารถแสดงความรู�ท่ีซับซ�อน
ออกมาในรูปของผลงาน 

 มัชเชล (Marshall) (1971 อ�างใน กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 9) ให�ความหมายของการวัด
ภาคปฏิบัติ หมายถึง การวัดที่เก่ียวกับ การเคล่ือนไหว หรือการตอบสนองท่ีเปHนการกระทําของผู�ถูกสอบ 
โดยปกติแล�วการทดสอบจะเกิดข้ึนได�ต�องจัดการให�ผู�ถูกสอบอยู*ในสถานการณ'ที่เปHนจริงหรือคล�าย  
ของจริงให�มากท่ีสุด แต*ไม*ใช*การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบเขียนตอบ (Paper and Pencil) 
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 Standards for Educational and Psychological Testing (1999 อ� างใน กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2558 : 9)  ให�ความหมายของการประเมินผลงานภาคปฏิบัติหมายถึง การวัดที่เน�นผลผลิต 
และพฤติกรรมที่เกิดจากการนําความรู�และทักษะไปใช�ในบริบทหรือสถานการณ'ท่ีเปHนชีวิตจริงและ
ด�วยการใช�สถานการณ'ท่ีเลียนแบบชีวิตจริง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 86) กล*าวถึงการประเมินการปฏิบัติว*าการประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) เปHนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียน
ปฏิบัติงานเพื่อให�ทราบถึงผลการพัฒนาของผู�เรียนการประเมินลักษณะนี้ผู�สอนต�องเตรียมสิ่งสําคัญ 
2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมท่ีจะให�ผู�เรียนปฏิบัติ เช*น การทําโครงการ/ โครงงาน 
การสํารวจ การนําเสนอ การสร�างแบบจําลอง การท*องปากเปล*า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร' 
การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เปHนต�น และเกณฑ'การให�คะแนน (Scoring Rubric) การประเมิน   
การปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม 

ชวลิต ชูกําแพง (2553 : 132 - 133) กล*าวว*าความหมายของการประเมินการปฏิบัติงานมี
ส*วนประกอบสําคัญ 2 ส*วนคือ  

1. ตัวงาน/กิจกรรม เปHนส*วนที่กําหนดให�ผู� เรียนได�ทําหรือปฏิบัติแสดงตามคําสั่งตาม
รายการหรือความต�องการให�ทําตลอดจนเหตุการณ' สถานการณ'ในชั้นเรียนปกติท่ีกระตุ�นให�ผู�เรียน
แสดงออกตามปกติ 

2. เกณฑ'การให�คะแนน เปHนส*วนที่ครูผู�สอนต�องนํามาใช�ประกอบการพิจารณา ผลงาน    
ในการปฏิบัติ หรือการแสดงออกของผู�เรียน แล�วประเมินค*าออกมาเปHนคะแนนตามกฎเกณฑ'การให�
คะแนนที่สร�างข้ึน 

กรมวิชาการ (อ�างถึงใน ชัยวัฒน' สุทธิรัตน'. 2559 : 487) ให�ความหมายการประเมินตาม
สภาพจริง ว*าเปHนกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข�อมูลจากงานและวิธีการท่ีผู�เรียน
ทํา ซ่ึงไม*เน�นเฉพาะทักษะพื้นฐานแต*จะเน�นการประเมินทักษะท่ีซับซ�อนในการทํางานของผู�เรียน 
ความสามารถในการแก�ป+ญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง 
 ชัยวัฒน' สุทธิรัตน' (2559 : 487) การประเมินตามสภาพจริงเปHนการประเมินผลผู�เรียนท่ีใช�
วิธีการที่หลากหลาย เน�นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ�อน ทักษะการทํางาน ความสามารถในการ
แก�ป+ญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง อยู*บนพื้นฐานของเหตุการณ'จริงใน
ชีวิตจริง เน�นพัฒนาการท่ีปรากฏให�เห็นท้ังในและนอกห�องเรียน โดยมีผู�เก่ียวข�องในการประเมิน
หลายฝ�าย และเกิดข้ึนได�ในทุกบริบทเท*าที่จะเปHนไปได�รวมท้ังเปHนการประเมินที่มีลักษณะแบบไม*เปHน
ทางการ  
 จากท่ีกล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า การวัดและการประเมินการปฏิบัติ เปHนการวัดคุณภาพ
ของนักเรียนผ*านการประเมินตามสภาพจริงคุณภาพของผลงาน และกระบวนการปฏิบัติงานของ
นักเรียนในสถานการณ'ที่เปHนจริง หรือคล�ายของจริงให�มากที่สุด เพ่ือให�ทราบถึงผลการพัฒนาของ
นักเรียน โดยมีส*วนประกอบสําคัญ 2 ส*วน คือ ภาระงานหรือกิจกรรรม และเกณฑ'การให�คะแนนซ่ึง
กําหนดข้ึนตามภาระงาน หรือกิจกรรมน้ัน เน�นการประเมินตามสภาพจริงของพฤติกรรมการปฏิบัติซ่ึง
ได�จากกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข�อมูลแล�วประเมินค*าออกมาเปHนคะแนนตาม
กฎเกณฑ'การให�คะแนนที่สร�างข้ึน 
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 5.2 ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
สมนึก ภัททิยธนี (2558 : 51 - 52) ได�กล*าวถึงประเภทของการวัดภาคปฏิบัติ แบ*งได�หลาย

ลักษณะข้ึนอยู*กับเกณฑ'ท่ีใช�ในการแบ*ง มีดังนี้ 
 1. แบ*งตามด�านที่ต�องการวัด แบ*งได� 2 ประเภท คือ 
 1.1) การวัดกระบวนการ (Process) เปHนการวัดที่พิจารณาเฉพาะวิธีทํา วิธีปฏิบัติใน
การทํางานหรือกิจกรรมให�สําเร็จ เช*น ให�ผู�เรียนทําการทดลองในห�องปฏิบัติการ การใช�เคร่ืองมือช*าง
ทําเฟอร'นิเจอร' การตีเทนนิสแบบลูกหลังมือ (Back Hand) การกล*าวสุนทรพจน' ฯลฯ 
 1.2) การวัดผลงาน (Product) เปHนการวัดที่พิจารณาเฉพาะงานหรือผลผลิตซ่ึงเปHนผล  
ที่เกิดข้ึนจากการทํางานหรือกิจกรรม เช*น ตัวเฟอร'นิเจอร' ภาพวาด ดอกไม�ประดิษฐ'จากฝ/มือนักเรียน  
 2. แบ*งตามลักษณะสถานการณ' แบ*งได�เปHน 2 ประเภท คือ 
 2.1)  ใช�สถานการณ'จริง (Real Setting) เปHนการวัดผลงานภาคปฏิบัติโดยใช�สถานการณ' 
จริง เช*น การฝ�กสอน การตรวจคนไข� การซ*อมรถมอเตอร'ไซด' 
 2.2)  ใช�สถานการณ'จําลอง (Simulated Setting) การวัดผลงานภาคปฏิบัติในบางเร่ือง
ต�องใช�สถานการณ'จําลอง เพราะถ�าใช*สถานการณ'จริงจะสิ้นเปลืองมาก หรือมีอันตรายหรือไม*สามารถ
กระทําได� เช*น การติดตั้งไฟฟnาในอาคาร การฝ�กวิธีปฐมพยาบาล การฝ�กดับเพลิง ฯลฯ  
 3. แบ*งตามสิ่งเร�า แบ*งได�เปHน 2 ประเภท คือ 
 3.1)  ใช�สิ่งเร�าท่ีเปHนธรรมชาติ (Natural Stimulus) เปHนการวัดภาคปฏิบัติท่ีเปHนไป    
ตามธรรมชาติ ผู�วัดไม*ได�เข�าไปยุ*งเก่ียว เช*น ทักษะทางสังคมของผู�เรียนท่ีผู�วัดทําการสังเกตในสภาพ  
ที่เปHนจริง ไม*ได�กําหนดให�ปฏิบัติ นิยมใช�วัดคุณลักษณะของบุคลิกภาพ นิสัยการทํางาน ความเต็มใจ
ในการปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดให�ปฏิบัติ เช*น เก่ียวกับกฎความปลอดภัย เปHนต�น 
 3.2)  ใช�สิ่งเร�าที่ จัดข้ึน (Structured Stimulus) เปHนการวัดท่ีสามารถแสดงให�เห็น
พฤติกรรมที่ต�องการวัดได�หรือปรากฎให�เด*นชัด เช*น การให�นักเรียนเตรียม และกล*าวสุนทรพจน' 
การให�ทดลองในห�องปฏิบัติ การอ*านออกเสียง การเล*นดนตรี วิธีนี้จะลดเวลาการสังเกตลง เพราะไม*
ต�องรอให�เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 11) ได�กล*าวถึงลักษณะและธรรมชาติของการประเมิน
การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การประเมินการปฏิบัติสามารถกระทําได�ท้ังรายบุคคลและกลุ*ม จึงต�องพิจารณาให�ดี
ก*อนทําการประเมินว*างานที่กําหนดให�ปฏิบัติควรให�ทําเปHนรายคนหรือรายกลุ*ม งานบางอย*างเปHนงาน
ที่ต�องทําคนเดียว จึงจะประเมินทักษะการปฏิบัติได�ชัดเจน เช*น การคัดลายมือ การวาดภาพ การตัดเย็บ      
การอ*านออกเสียง แต*งานบางอย*างไม*จําเปHนต�องทําคนเดียว โดยเฉพาะชั้นเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน
มาก ผู�สอนไม*มีเวลาพอที่จะสังเกตการปฏิบัติเปHนรายคน อาจให�ทําเปHนกลุ*มแล�วสังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติควบคู*ไปกับความร*วมมือในการทํางานกลุ*ม การทําอาหาร การบรรเลงวงดนตรี การทําแปลง
เกษตร  
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2. วิธีการประเมินการปฏิบัติจะแตกต*างกันออกไปตามงานท่ีมอบหมายให�ทํางานบางอย*าง
ต�องให�ผู�เรียนผลิตผลงานออกมาให�ดู เช*น งานประดิษฐ' งานวาดภาพ หรืองานแกะสลัก งานบางอย*าง
ต�องให�ผู�เรียนแสดงกิริยาอาการออกมา เช*น งานด�านนาฏศิลป� ต�องให�ผู�เรียนแสดงท*าทาง การฟnอนรํา
ให�ดูงานด�านพลศึกษา ต�องวัดโดยให�ผู�เรียนแสดงท*าทางการเล*นกีฬาแต*ละชนิด  

3. การประเมินการปฏิบัติบางงานสามารถวัดกระบวนการและผลงานแยกจากกันได� เพราะ
เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานจะมีผลงานปรากฏออกมาเปHนชิ้นงานให�เห็น เช*น การวัดความสามารถใน
การตัดเย็บเสื้อผ�า การวัดความสามารถในการก*อสร�างงานไม� หรือการวัดความสามารถในการประกอบ
อาหาร แต*การวัดการปฏิบัติบางงานต�องวัดกระบวนการและผลงานไปพร�อม ๆ กัน เพราะเม่ือสิ้นสุด       
การปฏิบัติงานไม*มีผลงานปรากฏให�เห็น เช*น การวัดความสามารถด�านกีฬา นาฏศิลป� ดนตรี การพูด 
การอ*านออกเสียง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 77 - 78) ได�แบ*งรูปแบบการประเมินภาคปฏิบัติ แบ*งออกเปHน 3 
รูปแบบ คือ  

1. ประเมินจากผลงาน (Product) โดยการพิจารณาคุณภาพจากผลงาน ที่นักเรียนทําสําเร็จ
หลังจากสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล�ว มักใช�ในกรณีงานที่ให�ปฏิบัติมีผลงานปรากฏให�เห็นเปHนชิ้นเปHนอัน 
และผู�ประเมินไม*ได�เน�นความสําคัญของกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ เช*น ถ�าให�นักเรียนวาดภาพ 
ชิ้นงานท่ีปรากฏให�เห็นเม่ือสิ้นสุดกระบวนการวาดภาพ คือ รูปภาพที่นักเรียนวาดเสร็จ ให�นักเรียน   
คัดลายมือ ชิ้นงานท่ีปรากฏให�เห็นเม่ือสิ้นสุดกระบวนการคัดลายมือ คือ ตัวอักษรท่ีนักเรียนคัดในสมุด 
วิธีการประเมินจากผลงาน ครูจะต�องสังเกตจากชิ้นงานท่ีนักเรียนทําสําเร็จแล�ว โดยอาจใช� การจัดอันดับ
ชิ้นงาน (Ranking) หรืออาจกําหนดรายการคุณลักษณะผลงานที่ต�องการสังเกตไว�แล�ว ใช�แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) หรือ ใช�มาตรประมาณค*า (Rating Scale) เปHนเคร่ืองมือช*วยในการสังเกต
ไม*ควรอย*างยิ่งที่จะประเมินโดยดูคุณภาพรวม ๆ แล�วให�คะแนนโดยไม*มีกฎเกณฑ' เช*น คะแนนเต็ม 10 
ดูภาพของนักเรียนคนท่ี 1 แล�วเห็นว*าสวยมากให� 8 คะแนน ภาพของคนท่ี 2 สวยน�อยให� 3 คะแนน 
ภาพของคนที่ 3 สวยพอดี พอดี ให� 5 คะแนน การประเมินผลงานเช*นน้ี จะทําให�เกิดความคลาดเคลื่อน      
(Error) ได�ง*าย นอกจากน้ันยังไม*สามารถอธิบายได�ชัดเจนว*า ภาพที่สวยมาก สวยพอดี หรือสวยน�อย 
แตกต*างกันอย*างไร  

จุดด�อยของการประเมินจากผลงาน คือ ชิ้นงานอาจไม*ใช*ผลงานของนักเรียนเอง เช*น      
ครูมอบหมายงานให�นักเรียนกลับไปทําที่บ�าน นักเรียนอาจนําไปให�ผู�ปกครองช*วยทําชิ้นงานท่ี
นักเรียนนํามาส*งจึงเปHนผลงานของผู�ปกครอง ดังน้ัน หากครูต�องการประเมินการปฏิบัติจากผลงาน
จะต�องคํานึงถึงจุดด�อยดังกล*าวด�วย  

2.  ประเมินจากกระบวนการและผลงาน (Process and Product) เปHนการประเมินผล 
การปฏิบัติที่ต�องพิจารณาท้ังจากกระบวนการและผลงาน การประเมินกระบวนการต�องพิจารณาจาก
คุณภาพของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต�องสังเกตในขณะที่นักเรียนกําลังลงมือปฏิบัติงานอยู*     
ส*วนการประเมินผลงาน ต�องพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงานท่ีทําสําเร็จแล�ว โดยใช� วิธีการ
เช*นเดียวกับการประเมินผลงานที่กล*าวมาแล�วในข�อ 1 ซ่ึงต�องประเมินหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติงาน
เสร็จแล�ว หรือสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล�ว การประเมินทั้งกระบวนการและผลงานจะทําในกรณี       
ที่ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีข้ันตอนชัดเจนท่ีสามารถกําหนดเปHนพฤติกรรมได�อย*างชัดเจน และเม่ือ
สิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงานมีผลงานปรากฏออกมาเปHนชิ้นงานให�มองเห็นได� เช*น ให�นักเรียน
ทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ�า ปลูกพืช หรือ งานก*อสร�าง เปHนต�น  
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วิธีการประเมินจากกระบวนการและผลงาน จําเปHนต�องใช�การสังเกต โดยสังเกตข้ันตอน
การปฏิบัติงานตั้งแต*เร่ิมลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติ และเมื่อนักเรียนปฏิบัติ
เสร็จสิ้นแล�ว จะต�องสังเกตผลงานหรือชิ้นงานท่ีได�จากการปฏิบัติด�วย โดยครูต�องกําหนดรายการ
คุณลักษณะท่ีต�องการสังเกตให�ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลงาน รวมทั้งคุณลักษณะด�านจิตพิสัย
ไว�ล*วงหน�าก*อนทําการวัด แล�วใช�เครื่องมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ 
มาตรประมาณค*า (Rating Scale) ประกอบการสังเกต  

3. ประเมินจากกระบวนการ (Process) การปฏิบัติงานบางอย*างไม*สามารถแยกกระบวนการ
ปฏิบัติกับผลงานออกจากกันได� เนื่องจากเม่ือสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติไม*มีผลงานปรากฏออกมาให�
มองเห็นเปHนรูปร*างชิ้นงาน แต*ผลงานจะเกิดข้ึนในขณะที่กําลังปฏิบัติอยู* เช*น การขับร�อง การฟnอนรํา 
การเล*นกีฬา การพูด การอ*าน เปHนต�น วิธีการประเมินผลการปฏิบัติลักษณะนี้ จึงต�องสังเกตผลงาน
ในขณะที่ผู�เรียนกําลังปฏิบัติ น่ันคือ สังเกตกระบวนการและผลงานไปพร�อม ๆ กันตั้งแต*เร่ิมต�นจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติ โดยผู�ประเมินต�องกําหนดรายการปฏิบัติให�ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ
รวมทั้งคุณลักษณะด�านจิตพิสัย แล�วใช�เคร่ืองมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ 
มาตรประมาณค*า (Rating Scale) ประกอบการสังเกตเช*นเดียวกับการประเมิน ท้ัง 2 ลักษณะข�างต�น 
แต*ต*างกันตรงท่ีสังเกตในขณะที่กําลังปฏิบัติเท*านั้น 

ชวลิต ชูกําแพง (2553 : 132 - 133) กล*าวว*าลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานก*อน
การวัดการปฏิบัติงาน ครูต�องตรวจสอบเกณฑ'ต*อไปนี้เพ่ือตัดสินใจว*าจําเปHนต�องมีการวัดการปฏิบัติงาน
หรือไม*หรือมีความเปHนไปได�หรือไม*ที่จะวัดการปฏิบัติงาน ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญมีดังน้ี 
 1. สิ่งที่ต�องการวัดต�องมีการปฏิบัติอย*างแท�จริง การปฏิบัติจะเกิดข้ึนเม่ือผู�ถูกวัดใช�มือหรือ
ส*วนต*าง ๆ ของร*างกายทํางาน เช*น หยิบจับสิ่งของ เคร่ืองมือ การเคลื่อนไหวร*างกายตามจังหวะ 
การเปล*งเสียง การอ*าน หรือการร�องเพลง เปHนต�น การวัดในสถานการณ'เช*นนี้ หากใช�ข�อสอบที่ต�อง
เขียนตอบไปวัดทําให�ขาดความเท่ียงตรงในการวัด อย*างไรก็ตามไม*ได�หมายความว*า การใช�กระดาษ
ปากกาเขียนตอบไม*ใช*เครื่องวัดที่ดีขึ้นอยู*กับงานที่ให�นักเรียนทํา เช*น วัดทักษะการคัดลายมือก็
จําเปHนต�องอาศัยกระดาษ ดินสอให�ผู�เขียนเข�าทดสอบเขียนตอบ เพราะความสามารถที่มุ*งวัดนั้น คือ 
ความสามารถในการเขียนคัดตัวอักษร 
 2. สิ่งที่วัดเปHนผลมาจากการเรียนรู�ทักษะ ในขณะท่ีการวัดความรู� หรือความรู�สึก สามารถ
วัดโดยใช�กระดาษและดินสอ แต*ถ�าเปHนทักษะซึ่งต�องอาศัยการฝ�กปฏิบัติทักษะนี้ควรวัดโดยให�มี
การปฏิบัติหรือแสดงออกทางกายให�ดู 
 3. สิ่งที่วัดเปHนการวัดความเข�าใจในการประยุกต'ใช�ความรู� ผลงานท่ีปรากฏเปHนผลผลิต     
ที่เปHนรูปธรรม จะสะท�อนถึงกระบวนการที่แสดงความรู�ความเข�าใจ แต*การปฏิบัติงานจนมีความชํานาญ 
สามารถประยุกต'ความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน'นั้นจําเปHนต�องอาศัยการฝ�กฝนมาเปHนเวลานานทําให�
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม*ได�สะท�อนถึงความรู�ความเข�าใจอีกต*อไป แต*เปHนความสามารถถึง 
ข้ันท่ีผู�เรียนมีทักษะการปฏิบัติที่สามารถทําได�อย*างอัตโนมัติจนเปHนนิสัย เช*น ทักษะการขับรถ เปHนต�น 
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4. ผลงานที่ได�รับต�องอยู*ในรูปที่สามารถวัดได� ในกรณีที่ครูวัดผลงานของนักเรียน เช*น 
การคํานวณเลข นักเรียนอาจแก�ป+ญหาโดยเขียนตอบในกระดาษส*งครู แต*หากผลงานท่ีจะวัดอยู*ในรูปของ
สิ่งของซ่ึงมองเห็นได� การวัดที่มีความเที่ยงตรงคือการวัดโดยการประเมินคุณภาพของงานจากผลงาน  
ที่เปHนของจริง 

Fitzpatrick & Morrison (1971 : 237 - 270) ได�แบ*งประเภทของการวัดและประเมินทักษะ
การปฏิบัติตามจุดเน�นของการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติดังน้ี 

 1. การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติที่เน�นกระบวนการเปHนการวัดและประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการในขณะที่ปฏิบัติงานอยู*การวัดและประเมินผลประเภทนี้นิยมใช�กับทักษะท่ีมีจุดเน�น
ที่ข้ันตอนของการปฏิบัติมากกว*าผลการปฏิบัติ 

2. การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติท่ีเน�นผลงานเปHนการวัดและประเมินคุณภาพของ
ผลการปฏิบัติการวัดและประเมินผลประเภทนี้นิยมใช�กับทักษะท่ีไม*ได�มีกระบวนการปฏิบัติงานเปHน
สิ่งสําคัญที่ต�องประเมินนอกจากนี้การวัดและประเมินผลประเภทนี้ยังนิยมใช�กับทักษะที่วัดผลงานได�
ง*ายกว*าการวัดกระบวนการปฏิบัติงานเน่ืองจากผลการปฏิบัติงานเหล*าน้ีมีผลงานท่ีมีลักษณะเปHน
รูปธรรมสามารถสังเกตเห็นไม*ยากแต*กระบวนการปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนในช*วงท่ีมีการปฏิบัติงานเม่ือ
การปฏิบัติสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงานก็สิ้นสุดด�วย 

3. การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติที่เน�นท้ังกระบวนการและผลงานเปHนการวัดและ
ประเมินคุณภาพของกระบวนการในขณะที่ปฏิบัติงานและผลจากการปฏิบัติงานด�วยการวัดและ
ประเมินประเภทนี้นิยมใช�กับงานประเภทที่สามารถวัดกระบวนการและผลงานแยกจากกันได�ชัดเจน 

จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า ประเภทและลักษณะของการวัดประเมินการปฏิบัติเปHนไป 
ตามสถานการณ'และสิ่งเร�าต*าง ๆ โดยเปHนการวัดด�านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนการปฏิบัติ 
และด�านผลงาน (Product) ที่ได�จากการปฏิบัติ การวัดประเมินการปฏิบัติสามารถกระทําได�ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ*มซ่ึงการประเมินจะแตกต*างกันออกไปตามภาระงาน  
 5.3 เกณฑLการให�คะแนน 

กมลวรรณ ตังธนกานนท' (2559 : 35 - 44) กล*าวถึง เคร่ืองมือวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
สามารถจําแนกออกเปHน 2 ประเภทใหญ* ได�แก* เคร่ืองมือประเภทที่ใช�การทดสอบและเคร่ืองมือประเภท
ที่ไม*ใช�การทดสอบ 

1. เครื่องมือประเภทที่ใช�การทดสอบ เครื่องมือประเภทที่ใช�การทดสอบเปHนเครื่องมือท่ี
ใช�ในการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ คือ แบบทดสอบ test นั่นเองประเภทของเครื่องมือวัด
ทักษะปฏิบัติท่ีใช�การทดสอบสามารถแบ*งเปHนแบบสอบข�อเขียน paper and pencil test และแบบสอบ
ปากเปล*า oral test รายละเอียดของเคร่ืองมือประเภทที่ใช�การทดสอบ มีดังนี้  

 1.1 แบบสอบข�อเขียน แบบสอบข�อเขียนที่ใช�ในการวัดทักษะการปฏิบัติ แบ*งออกเปHน 
2 ประเภทย*อยได�แก*แบบสอบวัดความรู�ในเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติ test item และแบบสอบท่ีใช�
อธิบายกระบวนการทํางานหรือกระบวนการแก�ป+ญหา practical examination แบบสอบวัดความรู�
ในเนื้อหาเก่ียวกับการวัดใช�วัดความรู�ในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหรือวัดความรู�เก่ียวกับกฎ หรือ
ความรู�ทางทฤษฎีที่เก่ียวข�อง หรือสัมพันธ'กับการปฏิบัติผู�ประเมินควรใช�เคร่ืองมือน้ีในการวัดก*อนท่ี
จะทดสอบในภาคปฏิบัติผู�ประเมิน ควรใช�วิธีการนี้ประกอบการวัดทักษะการปฏิบัติที่ให�ปฏิบัติจริง
หรือใช�วิธีการน้ีในการวัดทักษะการปฏิบัติท่ีมีอันตรายหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติจริงเท*านั้น 
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 1.2 แบบสอบปากเปล*า oral test แบบสอบปากเปล*าควรใช�เม่ือต�องการวัดผู�รับ
การประเมินหรือผู�เรียนเปHนรายบุคคลโดยเฉพาะการวัดการมีส*วนร*วมในการทํางานกลุ*มโดยให�
สมาชิกที่ทํางานกลุ*มสอบแบบปากเปล*าทีละคนนอกจากนี้ยังสามารถใช�ได�ในกรณีที่ต�องการ
ตรวจสอบว*าผู�รับการประเมินหรือผู�เรียนได�ปฏิบัติงานนั้นจริงหรือการตรวจสอบทักษะการปฏิบัติท่ี
แต*ละคนปฏิบัติต*างกันซ่ึงทําได�ยากในการใช�แบบสอบชุดเดียวกัน 

2. เคร่ืองมือประเภทที่ไม*ใช�การทดสอบ เคร่ืองมือประเภทที่ไม*ใช�การทดสอบเปHนเคร่ืองมือ
ที่ใช�ประกอบการสังเกตการปฏิบัติงาน ในการประเมินทักษะการปฏิบัติ ส*วนใหญ*ทั้งกระบวนการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานใช�การสังเกตจากผู�ประเมินประเภทของเคร่ืองมือวัดทักษะการปฏิบัติ
จึงมีลักษณะเปHนแบบประเมินท่ีใช�ประกอบการสังเกตของผู�ประเมินประเภทของเคร่ืองมือวัดทักษะ
การปฏิบัติที่ไม*ใช�การทดสอบสามารถแบ*งตามลักษณะของการประเมินได�เปHนแบบตรวจสอบรายการ 
checklist แบบประเมินค*า rating scale และเกณฑ'การให�คะแนนแบบรูบิค scoring rubric การเลือก
สร�างเคร่ืองมือเหล*านี้ควรคํานึงถึงจุดประสงค'ของการวัดธรรมชาติของทักษะการปฏิบัติท่ีต�องการวัด
และระดับอายุของผู�รับการประเมินด�วยนอกจากนี้เครื่องมือแต*ละประเภทมีลักษณะจุดเด*นและ
จุดบกพร*องที่แตกต*างกันไป รายละเอียดของเคร่ืองมือประเภทที่ไม*ใช�การทดสอบ มีดังน้ี 
  2.1 แบบตรวจสอบรายการ checklist มีลักษณะเปHนรายการที่ระบุพฤติกรรมหรือ
ลักษณะที่บ*งชี้ทักษะสําคัญที่ต�องการวัดเพื่อให�ผู�ประเมินระบุว*าพฤติกรรมหรือลักษณะนั้น ๆ เกิดข้ึน
หรือไม*แบบตรวจสอบรายการจึงเปHนเคร่ืองมือท่ีสร�างง*าย ๆ และง*ายต*อการใช�งานอย*างไรก็ตามแบบ
ตรวจสอบรายการน้ีจะไม*แสดงระดับ degree ท่ีชัดเจนของคุณภาพหรือความสมบูรณ'ของพฤติกรรม
หรือลักษณะของทักษะท่ีต�องการประเมิน ดังน้ันเคร่ืองมือนี้จึงเหมาะกับทักษะการปฏิบัติท่ีไม*มี
รายละเอียดของพฤติกรรม หรือข้ันตอนมากนักเคร่ืองมือนี้ยังเหมาะกับทักษะการปฏิบัติที่มีข�อรายการ
หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนตายตัว นอกจากน้ีแบบตรวจสอบรายการยังเหมาะที่จะนําไปใช�กับ
ผู�รับการประเมินที่มีช*วงอายุน�อย ซ่ึงไม*จําเปHนต�องมีรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีซับซ�อนมากนัก 
  2.2 แบบประเมินค*า rating scale มีลักษณะเปHนรายการที่ระบุพฤติกรรมหรือ
ลักษณะท่ีบ*งชี้ทักษะสําคัญท่ีต�องการวัดเช*นเดียวกันกับแบบตรวจสอบรายการแต*แบบประเมินค*าน้ี
จะให�ผู�ประเมินระบุระดับคุณภาพหรือความสมบูรณ'ของทักษะนั้น ๆ ของผู�รับการประเมินว*าอยู*ใน
ระดับใด แบบประเมินค*าน้ีมีจุดเด*น คือใช�เวลาในการสร�างไม*นานนักและกําหนดระดับคุณภาพของ
ทักษะที่ประเมินมีความละเอียดมากข้ึนกว*าแบบตรวจสอบรายการ อย*างไรก็ตามเนื่องจากระดับแต*ละ
ระดับของแบบประเมินค*าไม*มีการกํากับด�วยคําบรรยายพฤติกรรม หรือลักษณะของทักษะท่ีประเมิน
ทําให�อาจเกิดป+ญหาการขาดความเปHนปรนัย objectivity และความเที่ยงระหว*างผู�ประเมินได� inter-
rater reliability  
  2.3 เกณฑ'การให�คะแนนแบบรูบิค scoring rubric มีลักษณะเปHนระดับที่แสดง
ลักษณะหรือความสําเร็จของการปฏิบัติ หรือผลงานของทักษะที่ประเมินซ่ึงเกณฑ'การให�คะแนนแบบ
รูบริคน้ีจะมีคําอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท�อนถึงทักษะที่ประเมินในแต*ละระดับผลการประเมิน
กํากับไว�ตั้งแต*ระดับสูงหรือดีมากจนถึงระดับต่ําหรือต�องปรับปรุงเกณฑ'การให�คะแนนนี้จึงมีลักษณะ
ละเอียดเหมาะสําหรับการประเมินทักษะที่มีรายละเอียดค*อนข�างมากหรือซับซ�อนหรือประเมินทักษะ
ของผู�รับการประเมินในช*วงอายุมากข้ึนเช*นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกณฑ'การให�คะแนนหรือรูบริค
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สามารถช*วยแก�ไขการประเมินทักษะซ่ึงมีลักษณะค*อนข�างเปHนอัตนัย subjectivity ได�ซ่ึงจะช*วยให�
เกิดความเท่ียงท่ีเพิ่มข้ึนในการให�คะแนนเกณฑ'การให�คะแนนมี 2 ประเภท คือเกณฑ'การให�คะแนน
แบบองค'รวม holistic scoring rubric และเกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกองค'ประกอบ analytic 
scoring rubric  
   2.3.1 เกณฑ'การให�คะแนนแบบองค'รวมเปHนเกณฑ'ท่ีพิจารณาภาพรวมของ
สิ่งท่ีประเมินว*าสิ่งที่ประเมินมีลักษณะอย*างไรบ�าง เกณฑ'การให�คะแนนประเภทน้ีจะบรรยายคุณภาพ
โดยรวมของสิ่งท่ีประเมินลดหลั่นตามระดับคุณภาพจากสูงสุดถึงต่ําสุด เน่ืองจากเกณฑ'การให�คะแนน
แบบองค'รวมนี้สร�างจากหลักการพื้นฐานที่ว*าการประเมินคุณภาพของสิ่งต*าง ๆ ควรต�องพิจารณา
ภาพรวมท้ังหมดของสิ่งนั้นจะเหมาะกว*าการพิจารณาเปHนมิติหรือองค'ประกอบแต*ละด�านของสิ่งที่มุ*ง
ประเมิน โดยเกณฑ'การให�คะแนนประเภทนี้มักจะพิจารณาลักษณะเด*น หรือลักษณะจําเปHนของสิ่งท่ี
ประเมินเกณฑ'การให�คะแนนแบบองค'รวมเหมาะสมกับการประเมินผลขนาดใหญ* large scale 
integration ท่ีมีผู�รับการประเมินจํานวนมาก และการประเมินผลสรุปรวม summative evaluation 
ซ่ึงใช�สําหรับตัดสินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน 
   2.3.2 เกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกองค'ประกอบเปHนเกณฑ'การให�คะแนน
สิ่งท่ีประเมิน โดยพิจารณาคุณภาพของสิ่งที่ประเมินแยกรายองค'ประกอบรายด�าน หรือรายมิติ เกณฑ'
การให�คะแนนประเภทนี้จะบรรยายคุณภาพของสิ่งที่ประเมินแยกรายองค'ประกอบลดหลั่นตามระดับ
คุณภาพต้ังแต*สูงสุดถึงต่ําสุด ดังนั้นผู�ใช�เกณฑ'การให�คะแนนประเภทนี้จึงสามารถพิจารณาคุณภาพ
ของสิ่งท่ีประเมินรายมิติ หรือรายด�านได� ไม*ต�องพิจารณาลักษณะของสิ่งท่ีประเมินหลาย ๆ มิติหรือ
หลาย ๆ ด�านไปพร�อมกันในแต*ละระดับผลการประเมิน ถ�าองค'ประกอบด�าน หรือมิติที่พิจารณามี
ความสําคัญไม*เท*ากันผู�ประเมินสามารถกําหนดน้ําหนักให�แก*เกณฑ'แต*ละด�านได�ตามความเหมาะสม
และเปHนที่ยอมรับของผู�เก่ียวข�อง เกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกองค'ประกอบเหมาะสําหรับการประเมิน
ความก�าวหน�าหรือกระบวนการ formative evaluation ซ่ึงต�องมีการให�ข�อมูลย�อนกลับ feedback 
เพื่อการพัฒนาผู�เรียนอย*างไรก็ตามการใช�เกณฑ'การให�คะแนนประเภทนี้ในการประเมินมักจะใช�
เวลานานกว*าเกณฑ'การให�คะแนนแบบองค'รวม เนื่องจากความซับซ�อนในการพิจารณาองค'ประกอบ
ของสิ่งที่ประเมินเปHนรายมิติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 110 - 113) กล*าวถึงเกณฑ'การให�คะแนน (Rubric) ไว�ว*า
เกณฑ'การให�คะแนน (Rubric) ในป+จจุบันน้ีมีอยู* 2 ประเภทด�วยกัน คือ เกณฑ'การให�คะแนนแบบภาพรวม 
(Holistic Rubric) และเกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกส*วน (Analytic Rubric) โดยมีรายละเอียด 
ดังต*อไปนี้  

1. เกณฑ'การให�คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubric) เกณฑ'การให�คะแนนแบบภาพรวม 
(Holistic Rubric) คือ แนวทางการให�คะแนนโดย พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน จะมีคําอธิบาย
ลักษณะของงานในแต*ละระดับไว�อย*างชัดเจน เช*น แบ*งออกเปHน 3 ระดับ (ดี พอใช� ปรับปรุง) หรือ 4 
ระดับ (ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง) หรืออาจใช�เปHนจํานวนตัวเลข 3, 2, 1 หรือ 4, 3, 2, 1 ก็ได� ตาม
ความเหมาะสมการให�คะแนนจะพิจารณาผลรวมหรือภาพรวมท้ังหมด 

2. เกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกส*วน (Analytic Rubric) เกณฑ'การให�คะแนนแบบแยกส*วน 
(Analytic Rubric) คือ แนวทางการให�คะแนนโดยพิจารณาจากแต*ละส*วนของงาน ซ่ึงแต*ละส*วนจะต�อง 
กําหนดแนวทางการให�คะแนนโดยมีคํานิยามหรือคําอธิบายลักษณะของงานส*วนนั้น ๆ ในแต*ละระดับไว�
อย*างชัดเจน 
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ชวลิต ชูกําแพง (2553 : 146) กล*าวถึง ประเภทของการสร�างเกณฑ'การให�คะแนนไว�ว*า
การกําหนดเกณฑ'การให�คะแนนมี 2 ประเภทใหญ* ๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดเกณฑ'แบบองค'รวม (Holistic Rubric) เปHนการกําหนดเกณฑ'กว�าง ๆ ไม*แยก
ให�คะแนนตามแต*ละองค'ประกอบย*อย 

2. การกําหนดเกณฑ'แบบเกณฑ'ย*อย (Analytic Rubric) เปHนการกําหนดเกณฑ' โดยแยก
การให�คะแนนตามแต*ละองค'ประกอบย*อย แล�วสรุปเปHนคะแนนรวมทีหลัง 

ชัยวัฒน' สุทธิรัตน' (2559 : 519) กล*าวถึงการกําหนดเกณฑ'การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงมักนิยมใช�รูบริค (Rubric) เพื่ออธิบายสัมฤทธิผลของผู�เรียน ซึ่งรูบริค 
เปHนเคร่ืองมือ (Scoring Tool) ท่ีมีการระบุเกณฑ' (Criteria) ประเมินชิ้นงานและคุณภาพของชิ้นงาน
ในแต*ละเกณฑ'  

ชาตรี เกิดธรรม (ม.ป.ป. : 6) ได�กล*าวถึงวิธีการให�คะแนนในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให�ความสําคัญค*อนข�างมากกับการให�คะแนน
แบบรูบริค (Rubric scoring) ซ่ึงมีความเปHนปรนัยสูง และใช�ประโยชน'ในด�านการให�ข�อมูลปnอนกลับ
ได�ดี แต*ท้ังน้ีไม*ได�หมายความว*าในการประเมินจะต�องใช�การให�คะแนนแบบรูบริคเสมอไป เน่ืองจาก  
ในการประเมินบางกรณี เช*น การสอบด�วยข�อสอบแบบปรนัย อาจต�องใช�การให�คะแนนแบบถูกผิด
ชัดเจน (ระบบ 0-1) การประเมินคุณภาพหรือคุณลักษณะบางอย*างอาจใช�มาตราส*วนประมาณค*า 
(Rating Scales) เปHนต�น วิธีการให�คะแนนแบบต*าง ๆ มีดังน้ี  

1. การให�คะแนนแบบไม*ชัดเจน (ตามใจผู�ประเมิน) เช*น ในการตรวจให�คะแนนโครงงาน  
หรือเรียงความหรือชิ้นงานหรือรายงานหรือข�อสอบอัตนัย ฯลฯ ถ�ากําหนดคะแนนเต็มเปHน 10 คะแนน   
ผู�ตรวจอาจใช�เกณฑ'ในใจซ่ึงเปHนไปตามอคติของผู�ตรวจ ตัดสินให�คะแนนตามท่ีเห็นสมควรเปHน 0, 5, 
8 คะแนน เปHนต�น จึงมีแนวโน�มที่จะเกิดความลําเอียงได�ง*าย การให�คะแนนเช*นน้ีเปHนการยากต*อ      
การแปลความหมายหรือกล*าวได�ว*าขาดความเปHนปรนัย (Objectivity) เปHนอย*างยิ่ง 

2. การให�คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เช*น ในการตรวจข�อสอบแบบปรนัย เม่ือตอบถูกตาม 
เฉลยก็ได�คะแนนเต็ม แต**เม่ือตอบผิดก็ไม*ได�คะแนน ดังท่ีใช�ในการตรวจข��อสอบแบบถูกผิด แบบจับคู* 
หรือแบบตัวเลือก เปHนต�น 

3. การให��คะแนนแบบมาตรประมาณค**า (Rating Scales) เปHนการให��คะแนนตามช**วงของ 
ความถูกต�องของคําตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เช**น ในมาตรประมาณค*า 
5 ช**วง หรือ 3 ช**วง ฯลฯ เม่ือตอบถูกมากที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมบ**อยท่ีสุด หรือชิ้นงานมีคุณภาพ
มากที่สุดจะได� 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลําดับจนถึง 1 คะแนนเม่ือตอบถูกต�อง 
น�อยที่สุด หรือ แสดงพฤติกรรมน��อยที่สุด หรืองานมีคุณภาพน��อยท่ีสุด เปHนต�น การให�คะแนนวิธีน้ี
มีความเปHนปรนัยมากข้ึนแต*ยังไม**สมบูรณ'ท่ีจะให�ข�อมูลปnอนกลับในเชิง “คุณภาพ” ว*าส*วนท่ีบกพร**อง
ไปน้ันคืออะไร 

4. การให�คะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑ''ระดับความสามารถเปHHนสิ่งท่ีครู
และผู�เรียนตกลงร*วมกันว*าจะใช�ในการประเมินกิจกรรมหรืองานต*าง ๆ ที่นักเรียนสร�างข้ึนเปHนข�อตกลง
ที่ผู�เรียนรู�ว*าน่ีคือ เปnาหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานนั้น รูบริคเปHนวิธีการให�คะแนนที่ใช�หลักการ
ของมาตรประมาณค*าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล*าวคือ แทนท่ีจะใช�ตัวเลข เช*น 5 - 4 - 3 - 2 - 1 
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หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับด�วย) อย*างลอย ๆ ก็มีการเพิ่มข�อมูลรายละเอียด
ว*าคะแนนที่ได�ลดหลั่นลงไปมีความบกพร*องท่ีบ*งชี้เปHนข�อมูลเชิง “คุณภาพ” ว*าเปHนอย*างไร ข�อมูล
เชิงคุณภาพที่ผนวกอยู*กับข�อมูลเชิงปริมาณในการให�คะแนนแบบรูบริคนี้ มีประโยชน'ในการให�
ข�อมูลปnอนกลับแก*ผู�ถูกประเมิน ซ่ึงเปHนการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง    
  นอกเหนือจากการให�คะแนนด�วยวิธีต*าง ๆ ดังกล*าวแล�ว ในการประเมินผลการเรียนรู�ตามแนว
การปฏิรูปการศึกษา ผู�สอนอาจใช�ข�อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช*น ข�อมูลจากบันทึกต*าง ๆ รวมทั้งหลักฐาน 
หรือร*องรอยจากการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือต�องการประเมินคุณค*าก็สามารถแปลเปHนคะแนนได��ในภายหลัง 

จากที่กล*าวมาสามารถสรุปได�ว*า เกณฑ'การให�คะแนนเปHนสิ่งที่สําคัญในการประเมิน         
การปฏิบัติท่ีจะช*วยให�ครูผู�ให�คะแนนไม*ใช�ความเปHนอคติของตนเองในการให�คะแนน การใช�เกณฑ'การประเมิน
การปฏิบัติจึงช*วยให�มีความเปHนปรนัยสูง และใช�ประโยชน'ในด�านการให�ข�อมูลปnอนกลับได�ดีน้ันคือ
เกณฑ'การประเมินตามสภาพจริง ในการปฏิบัตินิยมใช�การให�คะแนนแบบรูบริค (Rubric) และการให�
คะแนนแบบมาตรประมาณค*า (Rating scales) เพื่ออธิบายสัมฤทธิผลของนักเรียน การกําหนดเกณฑ'
การให�คะแนนมี 2 ประเภท คือ การกําหนดเกณฑ'แบบภาพรวม และการกําหนดเกณฑ'แบบเกณฑ'
แยกส*วนย*อย การประเมินปฏิบัติจึงควรเลือกเกณฑ'การให�คะแนนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและ     
ภาระงานของแต*ละงาน 
 
6. ความรู�เกี่ยวกับการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
 6.1 เทคนิควิธีการมัดย�อม 

  ชนกนาถ มะยูโซwะ (2555 : 9 - 10) ได�กล*าวถึง เทคนิคการใช�อุปกรณ'ในการทําผ�ามัดย�อม 
ไว�ดังนี้ 

  1. ผ�า ผ�าที่ใช�ในการมัดย�อมเปHนผ�าท่ีทอจากเส�นใยธรรมชาติ เช*น ผ�าฝnาย ผ�าลินิน และผ�าไหม 
ซ่ึงจะต�องนําไปซักนํ้าเปล*าต�มในน้ําเดือด หรือแช*แล�วซักในน้ําสบู*อ*อนๆ ก*อนเพ่ือชําระสิ่งสกปรกหรือ
เคมีที่เคลือบบนผิวผ�าออกเสียก*อน ผ�านั้นจึงจะสามารถนํามาย�อมแล�วติดสีได�ดีส*วนผ�าท่ีทอจากเส�นใย
สังเคราะห'จะนํามาย�อมแล�วไม*ได�สีที่ดีนักเนื่องจากเส�นใยไม*ดูดซับสี ยกเว�นเส�นใยสังเคราะห'จากเส�นใยพืช 
เช*น ผ�าเรยอน ซ่ึง สามารถนํามาย�อมได�สีท่ีดี บางคร้ังผู�ย�อมอาจจะนําผ�าท่ีจะย�อมไปทําการฟอกสีให�
พ้ืนผ�าเปHนสีขาวท่ีสุดเสียก*อน โดยการนํามาไปชุบในน้ํายาเคมีสําหรับฟอกสีผ�าเสียก*อนก็ได�  

  2. ภาชนะท่ีใช�ในการมัดย�อม ควรจะเปHนภาชนะที่มีขนาดใหญ* ซ่ึงสามารถจุ*มผ�าลงไปได�ทั้ง
ผืนที่ต�องการจะย�อม อาจใช�เปHนภาชนะโลหะเคลือบสแตนเลส หรือพลาสติกตามแต*วิธีของผู�ย�อมว*า
จะใช�การย�อมร�อนหรือย�อมเย็น  

  3. วัสดุกันสี เช*น เชือกต*างๆ ด�าย ยางวง ถุงพลาสติก ไม�หนีบ ลูกป+ด หมุดไม� ก�อนกรวด 
หรือ วัสดุอ่ืนๆ ตามแต*การออกแบบลวดลายของผู�ย�อม  

  4. สีที่ ใช�ในการย�อม มีทั้งสีทางเคมีท่ีมีขายทั่วไปตามท�องตลาด และสีย�อมที่สกัดจาก
ธรรมชาติ   

  5. อุปกรณ'อ่ืนๆ เช*น กรรไกร เข็ม ท่ีเลาะด�าย และถุงมือยาง เปHนต�น  
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 การเตรียมตัวทําปฏิกิริยา ตัวทําปฏิกิริยาคือวัตถุดิบที่จะมาช*วยเพิ่ม และเปลี่ยนสีสันให�ได�
สีที่หลากหลายข้ึนจากเดิม ซ่ึงแต*ละตัวจะทําให�ผ�าที่ย�อมเปลี่ยนเปHนสีต*าง ๆ เช*น เข�มข้ึน จางลง หรือ
เปลี่ยนเปHนสีอ่ืน ๆ แต*ก็อยู*ในโทนสีเดิมข้ึนอยู*กับคุณสมบัติของสารดังกล*าว ดังน้ี  

 1. น้ําด*าง ได�จากการนําข้ีเถ�าจากเตาไฟที่เผาไหม�แล�วประมาณ 1 - 2  กิโลกรัม มาผสมให� 
ละลายกับนํ้าประมาณ 10 - 15  ลิตร ในภาชนะ เช*น ถังนํ้า หรือ แกลลอน แล�วปล*อยท้ิงไว�ให�ตกตะกอน 
ประมาณ 1 - 2 วัน หลังจากนั้นค*อย ๆ เทกรองเอาน้ําที่ใส ๆ ท่ีได�จากการหมักข้ีเถ�ามาเปHนน้ําหัวเชื้อ  
ซ่ึงสามารถใส*ขวดแล�วเก็บไว�ได�นานเท*าไหร*ก็ได�  นํ้าด*างข้ีเถ�าท่ีดีจะต�องใสและไม*มีกลิ่นเหม็น ปริมาณ
ที่ใช�ในแต*ละคร้ัง น้ํา 1 ถังใช�น้ําด*างประมาณ คร่ึงขวดลิตร เปHนต�น 

 2. นํ้าปูนใส ได�จากการนําปูนขาวเค้ียวหมากขนาดเท*าหัวแม*มือมาละลายกับนํ้า 1 ถัง (ประมาณ 
15 - 20 ลิตร) ท้ิงไว�ให�ตกตะกอนรินเอาเฉพาะน้ําที่ใส ๆ เท*าน้ัน น้ําปูนใสท่ีดีจะใส และไม*มีกลิ่น   

 3. นํ้าสารส�ม ได�จากการนําสารส�มที่เปHนก�อนมาแกว*งให�ละลายกับนํ้าแล�วกรอง หรือตักเอานํ้า
ใช�เลยก็ได� น้ําสารส�มจะใสและไม*มีกลิ่น   

 4. นํ้าสนิม ได�จากการนําเศษเหล็ก ตะปู หรือสังกะสีที่เปHนสนิมนําลงไปแช*นํ้าท้ิงไว�กลาง
แดดเปHนเวลาอย*างน�อย 1 เดือนหม่ันตรวจดูและเติมนํ้าให�เต็มเสมอ เพราะเม่ือเรานําน้ําไปตั้งกลาง
แดดน้ําจะระเหยกลายเปHนไอเราจึงต�องเติมนํ้าอยู*เสมอ เมื่อจะใช�ให�กรองเอาเฉพาะน้ําที่แช*เหล็ก
ระวังเศษเหล็กจะผสมมากับนํ้า เพราะอาจจะเกิดอันตรายได� นํ้าสนิมมีสีขุ*นดํา มีกลิ่นค*อนข�างเหม็น 
ปริมาณ ใช�นํ้าสนิมคร่ึงขวดลิตร ต*อนํ้า 1 ถัง (ประมาณ 15 -  20 ลิตร) 

 เสาวนิตย' กาญจนรัตน' (2543) อ�างถึงใน (ชนกนาถ มะยูโซwะ, 2555: 10) ได�เขียนวิจัยถึง
หลักการสําคัญในการมัดย�อมผ�าในงานวิจัยเร่ือง การออกแบบลวดลายหัตถกรรมผ�ามัดย�อมด�วยสีเคมี
และสีธรรมชาติว*า หลักการสําคัญในการทํามัดย�อมคือ ส*วนที่ถูกมัดคือส*วนท่ีไม*ต�องการให�สีติด ส*วน
ที่เหลือหรือส*วนที่ไม*ได�มัดคือส*วนที่ต�องการให�สีติด การมัดเปHนการกันสีไม*ให�สีติดน่ันเอง ลักษณะท่ี
สําคัญของการมัดมีดังน้ี  

 1. ความแน*นของการมัด กรณีแรกมัดมากเกินไปจนไม*เหลือพื้นที่ให�สีแทรกซึมเข�าไปได�เลย 
ผลท่ีได�ก็คือ ได�สีขาวของเน้ือผ�าเดิม อาจมีสีย�อมแทรกซึมเข�ามาได�เล็กน�อย อย*างนี้เกิดลายน�อย กรณี
ที่สอง มัดน�อยเกินไป เหลือพื้นที่ให�สีย�อมติดเกือบเต็มผืนอย*างน้ีเกิดลายน�อย เช*นกัน ท้ังผืนมีสีย�อม 
แต*แทบไม*มีลายเลย กรณีที่สาม มัดเหมือนกันแต*มัดไม*แน*น อย*างน้ีเท*ากับไม*ได�มัดเพราะหากมัดไม*แน*น
สีก็จะแทรกซึมผ*านเข�าไปได�ทั่วทั้งผืน  

 2. การใช�อุปกรณ'ช*วยในการหนีบผ�าแล�วมัดเพ่ือให�เกิดความแน*น และเกิดลวดลายตามแม*แบบ
ที่ใช�หนีบ ดังนั้นลายสวยเพียงใดข้ึนอยู*กับการออกแบบแม*แบบที่จะใช�หนีบด�วย  

 3. ความสมํ่าเสมอของสีย�อม สีย�อมที่ติดผ�าจะสมํ่าเสมอได�ข้ึนอยู*กับการกลับผ�าไปมาการขยํา
ผ�าเกือบตลอดเวลาของการย�อม 
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 เสาวนิตย' กาญจนรัตน' (2557) ได�กล*าวถึง เทคนิคการมัดย�อม ดังน้ี 
 วิธีการทํามัดย�อมลายอิสระ 

  1. เทคนิคการมัด การมัดเปHนเทคนิคการกันสีย�อมที่ปnองกันไม*ให�สีย�อมแทรกซึมเข�าไปใน
ส*วนท่ีมัด หรือซึมเข�าไปได�น�อยที่สุด ฉะนั้น หากมัดไม*แน*นก็เท*ากับไม*ได�มัด เพราะสีย�อมจะซึมติดผ�า
ทั่วท้ังผืนทุกจุดที่ไม*ได�กันสีย�อมหรือกันไม*แน*น การมัดด�วยวัสดุต*างกันทําให�เกิดลวดลายต*างกัน 
โดยเฉพาะลายเส�นท่ีได�จากการใช�ยางหรือใช�เชือก ยางมีเส�นเล็กต�องรัดจนกระท่ังดึงยางให�ยึดออกอีก
ไม*ได� จึงจะถือว*าแน*นดี หากนักออกแบบต�องการใช�ยางรัดผ�า ควรเตรียมยางให�เพียงพอกับความต�องการ
ในการทํามัดย�อมแต*ละคร้ัง การรัดผ�าด�วยยางให�ใช�วิธีรัดไขว�กันเพ่ือให�เกิดความแน*นและเกิดประสิทธิภาพ
ในการกันสี ส*วนในการใช�เชือกมัดย�อม นักออกแบบควรตัดเชือกให�ยาวเพียงพอกับความหนาของผ�า
ที่ใช� เชือกเปHนวัสดุกันสีย�อมท่ีสําคัญในการทํามัดย�อม เชือกขนาดต*างกันจะทําให�ลายต*างกัน สิ่งท่ี
ยากในการใช�เชือกมัดผ�าก็คือการเลือกชนิดของเชือก ควรเลือกเชือกสีขาวที่ยังไม*ผ*านการย�อมสีเพ่ือ
กันไม*ให�สีตกใส*ผ�าขณะย�อม เชือกฟางสีต*าง ๆ ไม*มีผลต*อการทําผ�ามัดย�อมเพราะสีไม*ตก แต*ไม*ควรใช�
เชือกท่ีมีความมันลื่น เพราะมัดให�แน*นได�ยาก ความหนาบางของเชือกก็ส*งผลต*อลวดลายเช*นกัน 
เชือกเส�นหนามัดให�แน*นได�ยากกว*าเชือกเส�นบาง หากเปรียบเทียบความยากง*ายระหว*างการใช�ยาง
และเชือก ขณะปฏิบัติการ เราจะพบความแตกต*างทางคุณสมบัติของวัสดุที่ใช� ยางน้ันยืดหดได�ตามแรง
ดึงและมีข�อจํากัดตามความกว�างของเส�นรอบวง กล*าวคือ ยางวงใหญ*ย*อมยืดได�มากกว*ายางวงเล็กทํา
ให�การมัดแต*ละคร้ังได�ระยะห*างของจังหวะเส�นและความหนาของเส�นต*างกัน ส*วนเชือกแม�ว*าจะยืด
หรือหดไม*ได� แต*ควบคุมความยาวได� ถ�าต�องการพันคร้ังเดียวให�กินพ้ืนที่มากหรือน�อยก็ตัดเชือกให�
ยาวหรือสั้นตามความต�องการ หลังย�อมเสร็จแล�วการแกะยางออกจากผ�าจะทําได�ยากกว*าต�องใช�
ความระมัดระวังมากกว*าการแกะเชือก เส�นที่มัดด�วยเชือกจะมีความคมชัดกว*าเส�นที่มัดด�วยยาง 
จึงอาจกว*าได�ว*าความยากง*ายในการใช�วัสดุท้ังสองชนิดข้ึนอยู*กับความชอบและทักษะการควบคุม
วัสดุให�เปHนไปตามความต�องการของผู�มัดย�อม 
 2. เทคนิคการสร�างลายอิสระ มี 2 เทคนิค คือ การขยุ�มผ�าแล�วมัด และการห*อผ�ากับวัสดุอ่ืน
แล�วมัด 
  2.1 เทคนิคการขยุ�มผ�าแล�วมัด การขยุ�มผ�าไม*มีทิศทางท่ีแน*นอนทําให�เกิดลวดลาย
อิสระ ไม*มีรูปทรง คล�ายก�อนเมฆในอากาศ ในการทํามัดย�อมเทคนิคนี้นักออกแบบต�องรู�จังหวะของ
การขยุ�มและการมัด 
  2.2 การห*อผ�ากับวัสดุอ่ืนแล�วมัด วัสดุท่ีเหมาะจะเลือกใช�ในกรณีนี้ได�แก*วัสดุรูปทรง
อิสระ (ไม*ใช*เรขาคณิต) เช*น การนําผ�ามาห*อก�อนหินหลวม ๆ ขยุ�มให�เปHนกระจุก และมัดด�วยยางหรือ
เชือกให�แน*น เทคนิคนี้จะไม*มัดรวบท่ีโคนผ�า แต*แน*นมัดผ�าเปHนก�อนกลม ๆ ใช�ผ�าห*อก�อนหินและขยุ�ม
ผ�าทับซ�อนกันก*อนจะมัดเปHนก�อนซ่ึงทําให�เกิดลวดลายแปลกตา ความงามของลวดลายจากเทคนิคน้ี
เปHนความงามแบบบังเอิญ ซ่ึงผู�ทํามัดย�อมควบคุมไม*ได�ทั้งหมด 
 3. เทคนิคการมัดลายวงกลม การมัดย�อมลายวงกลมพื้นฐานมี 2 วิธี ได�แก* การขยุ�มหรือ
หยิบผ�าข้ึนมัด และการใช�น้ิวช้ีเปHนแกนในการกําหนดตําแหน*งของวงกลม ซ่ึงจะได�ผลงานใกล�เคียงกัน
แล�วแต*ความถนัดของผู�ทํา 
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 4. เทคนิคการมัดลายจุด การทํามัดย�อมลายจุดมีลักษณะคล�ายการทํามัดย�อมลายวงกลม 
ต*างกัน ตรงท่ีลายจุดเปHนลายเล็ก ส*วนลายวงกลมเปHนวงใหญ*กว*ามาก ความยากจึงอยู*ที่การทํา
ลวดลายเปHนจุดเล็ก ๆ เพราะไม*ใช*เร่ืองง*ายท่ีจะผูกมัดผ�าเปHนวงเล็ก ต�องอาศัยเคร่ืองมือพิเศษมากกว*า
การทําลวดลายวงกลมใหญ* แต*นักออกแบบสามารถนําเทคนิคทั้งสองมาตกแต*งผ�าผืนเดียวกันได�  
 5. เทคนิคการห*อหุ�มและทําผ�าย*น การทํามัดย�อมด�วยเทคนิคนี้เปHนการนําผ�าห*อหุ�มวัสดุ
ต*าง ๆ แล�วรูดหรือกดอัดให�ผ�าย*น มัดหรือพันด�วยเชือกให�แน*นก*อนย�อมสี วัสดุอุปกรณ'ที่ใช�มีหน�าท่ี
เปHนแกนของผ�าทําให�พันผ�าและรูดหรือกดอัดให�ผ�าย*นได�สะดวก วิธีทํามีหลายรูปแบบ เช*น การห*อหุ�ม
เชือกฟาง การห*อหุ�มท*อพีวีซีหรือแท*งไม�กลม และการห*อหุ�มขวดแก�ว 
 6. เทคนิคการพับ เปHนการกันสีย�อมที่ต�องการใช�เทคนิคการมัดช*วยเพ่ือให�รอยพับนั้นยังคง
อยู*ระหว*างการย�อม บริเวณผ�าที่ถูกมัดจะไม*ติดสีย�อม ส*วนที่เปHนรอยพับจะติดสีย�อมเล็กน�อย เม่ือ
รวมกันจึงเปHนลวดลายที่สวยงาม ป+ญหาที่พบคือหากรอยพับคลายออกไปก*อนย�อมเสร็จ จะไม*เกิด
ลวดลาย แนวการพับมีหลายแบบ เช*น พับสลับไปมา พับแนวเฉียงจากแกนกลาง พับสามเหลี่ยม 
เปHนต�น เทคนิคในการพับแบ*งเปHน 2 แบบ คือ เทคนิคพ้ืนฐานและเทคนิคที่ซับซ�อน 
  6.1 การพับเทคนิคพื้นฐาน หมายถึงการพับอย*างง*ายที่เกิดจากการพับผ�าเปHนทบ
กลับไปกลับมา โดยเปHนการทบที่เท*ากัน แล�วใช�เทคนิคการมัดเปHนจังหวะแบบต*าง ๆ เช*น มัดแถบ
แคบ กว�าง ไขว�ในจังหวะที่เท*ากันหรือไม*เท*ากันตามความต�องการของนักออกแบบ 
  6.2 การพับเทคนิคซับซ�อน หมายถึง การพับที่ยากข้ึน ซ่ึงสามารถเปลี่ยนทิศทาง
ของลวดลายได�อย*างไร�ขีดจํากัด แล�วใช�เทคนิคการมัดเปHนจังหวะแบบต*าง ๆ 
 7. เทคนิคการหนีบ เปHนวิธีการกันสีย�อมด�วยการพับผ�าและใช�วัสดุบางอย*างหนีบแทนท่ีจะ
พับแล�วมัดหรือผูก การพับตามแนวรูปแบบต*าง ๆ พร�อมกับเทคนิคการหนีบแบบต*าง ๆ เปHนป+จจัย
สําคัญท่ีทําให�เกิดลวดลายบนผืนผ�าแตกต*างกันหลังจากพับแล�ว แทนที่จะมัดด�วยยางรัดหรือผูกด�วย
เชือกให�เปลี่ยนมาใช�ตัวหนีบแทน แล�วมัดตัวหนีบเพ่ือให�ผ�าถูกหนีบแน*นจนกันสีย�อมได� เกิดลวดลาย
ที่คมชัดลายที่เกิดข้ึนจากการหนีบส*วนใหญ*จะมีลักษณะเปHนแถบกว�างหรือแคบตามลักษณะของวัสดุ
ที่นํามาหนีบ วัสดุที่นํามาหนีบ เช*น ลวดหนีบกระดาษ ไม�ไอศกรีม ไม�ไผ* หรือไม�อ่ืน ๆ ท่ีนํามาตัดให�เปHน
รูปทรงดอกไม� วงกลม สามเหลี่ยม ฯลฯ ไม� 1 คู*ประกบกันบนผ�าได� 1 ลายหากเปHนผ�าผืนใหญ*มีลาย
ทั่วผืนต�องใช�ไม�ลายคู*  
 8. เทคนิคการเย็บเนา การเย็บเนาเปHนการใช�เข็มเย็บผ�าร�อยด�ายเส�นใหญ*หรือเชือกขนาด
พอเหมาะเย็บลงบนผืนผ�าหลาย ๆ จุด ต*อเน่ืองกันเปHนเส�นท่ีต�องการ หรือเปHนเส�นรอบรูป และเส�น
ภายในของรูปร*างต*าง ๆ ที่เราออกแบบไว� ลวดลายท่ีได�จะมีความละเอียด จึงต�องทําอย*างประณีตทุก
ข้ันตอน การมัดย�อมเทคนิคน้ีจะมีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูงมาก หากผู�ทําไม*ตระหนักถึง
ป+จจัยที่มีผลต*อความสําเร็จ การทํามัดย�อมเทคนิคการเย็บเนาให�ประสบความสําเร็จ ผู�ฝ�กควรหม่ัน
สังเกตผลจากการทดลองเย็บและย�อม การฝ�กเปHนประจําจะทําให�เกิดความชํานาญและความม่ันใจมาก
ข้ึน ไม*ว*าจะสร�างผลงานก่ีคร้ังก็จะประสบผลสําเร็จทุกคร้ัง ความสําเร็จของผลงานอยู*ที่ความตั้งใจและ
ความพยายาม เม่ือเรียนรู�เทคนิคเปHนพ้ืนฐานแล�ว ความคิดสร�างสรรค'ที่จะนําเทคนิคไปประยุกต'สร�าง
ภาพต*าง ๆ ท่ีมีสุนทรียภาพสูงก็ข้ึนอยู*กับตัวนักออกแบบเอง 
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ศศธร ศรีทองกุล และสาวิตรี อัครมาส (2556) ได�กล*าวถึง วิธีการมัดย�อม ดังน้ี 
1. วิธีการมัดเบื้องต�น 

  1.1 การมัดแบบโปร*ง วิธีการมัด ม�วนผ�า หรือพับผ�าแบบใดก็ได�แล�วมัดด�วยเชือก 
เชือกฟาง หรือหนังยาง โดยไม*ต�องมัดให�เรียงชิดติดกัน มัดให�มีระยะห*างกันพอสมควร วิธีนี้จะทําให�
ผ�ามีพื้นที่ในการดูดซึมสีได�มากกว*าการมัดแบบทึบ ให�มัดจากส*วนต�นแล�วค*อย ๆ พันลงไป 
  1.2 การมัดแบบทึบ วิธีการมัด ตรงข�ามกับการมัดแบบโปร*ง คือเปHนการมัดโดยให�
เชือกหรือหนังยางเรียงชิดติดกันทําให�สีไม*สามารถเข�าไปในบริเวณท่ีมัดได� หากยิ่งมัดแน*นสีก็ยิ่งดูดซึม
เข�าไปในบริเวณน้ันยากข้ึน หรืออาจไม*ไหลเข�าไปเลยก็ได� ยิ่งมัดแน*นเท*าไรก็จะยิ่งเกิดลวดลายท่ี
ชัดเจนมากข้ึนเท*านั้น ถ�ามัดหลวมสีจะสามารถลอดเข�าไปได�มากข้ึน ลวดลายก็จะไม*ชัดเจนหรือไม*
เกิดข้ึน 
 2. เทคนิคการพับเพื่อทําให�เกิดลวดลาย 
  2.1 การพับลวดลายแบบฟ+นปลา  พับผ�าข้ึน-ลงตามหน�าผ�าเปHนแนวตรงแบบฟ+นปลา 
พับข้ึน-ลงซํ้าไปเร่ือย ๆ  แล�วนําผ�ามามัดด�วยเชือก เชือกฟาง หรือหนังยาง จะมัดแบบโปร*งหรือมัด
แบบทึบก็ได�ตามต�องการ 
  2.2 การพับลวดลายเส�นซิกแซก พับผ�าแบบฟ+นปลา พับผ�าข้ึน-ลงเปHนแนวตรงแบบ
ฟ+นปลา พับข้ึน-ลงซํ้าไปเร่ือย ๆ จากนั้นพับมุมเปHนสามเหลี่ยมแล�วม�วนผ�าเปHนลักษณะสามเหลี่ยมน้ี
ไปเร่ือย ๆ จนสุด นําผ�ามามัดด�วยเชือก ด�าย หรือหนังยาง จะมัดแบบโปร*งหรือมัดแบบทึบก็ได�ตาม
ต�องการ 
  2.3 การพับลวดลายวงกลมจากจุดศูนย'กลาง การพับครึ่งผ�า 2 ครั้ง เปHนผ�ารูป
สี่เหลี่ยม สังเกตจุดศูนย'กลางของผ�าพับผ�าให�เปHนสามเหลี่ยมโดยยึดมุมท่ีเปHนจุดศูนย'กลาง โดยพับทั้ง
ด�านหน�าและด�านหลังให�มีขนาดเท*ากัน นําผ�ามามัดด�วยเชือก ด�าย หรือหนังยาง จะมัดแบบโปร*ง
หรือมัดแบบทึบก็ได�ตามต�องการ 
  2.4 การพับลวดลายวงกลมที่มัดจากรูปสามเหลี่ยม พับผ�าสี่เหลี่ยมให�เปHนรูปสามเหลี่ยม 
โดยการพับคร่ึงแล�วจับมุมผ�าพับข้ึนมาให�เปHนรูปสามเหลี่ยม 2 รูป พับคร่ึงอีกคร้ังที่ก่ึงกลางของผ�าจนเหลือ
สามเหลี่ยมเพียงอันเดียว มัดมุมผ�าโดยใช�หนังยางมัดทั้ง 3 มุมของผ�ารูปสามเหลี่ยม 
  2.5 การพับลวดลายวงกลมจากแนวทแยง พับผ�าให�เปHนรูปสามเหลี่ยมในแนวทแยง 
พับทั้ง 2 ด�านจะได�รูปสามเหลี่ยม 2 รูป พับคร่ึงผ�าแล�วพับเก็บชายผ�าข้ึนมาท้ัง 2 ด�าน เม่ือเสร็จแล�ว
ผ�าจะมีลักษณะเปHนรูปสามเหลี่ยมคล�ายจรวด มัดผ�าตามต�องการโดยใช�เชือก ด�าย หรือหนังยางใน
การมัดก็ได� 
  2.6 การพับแบบใช�ตัวหนีบ พับผ�าเปHนรูปแบบใดก็ได�ตามต�องการ หนีบผ�าด�วยตัว
หนีบ ซ่ึงลายที่ปรากฎจะแตกต*างกันตามขนาดและรูปทรงของตัวหนีบ 
  2.7 การพับลวดลายอิสระ ขยําผ�าให�เปHนก�อนตามต�องการ ใช�เชือก หนังยาง หรือ
ด�ายมัดผ�าท่ีขยําแล�วในรูปแบบต*าง ๆ ตามต�องการ 
  2.8 การใช�กระดุมและก�อนหิน ใช�กระดุมและก�อนหินท่ีมีขนาดและรูปร*างต*าง ๆ 
วางลงบนผ�า แล�วมัดด�วยหนังยางให�แน*น จะใช�จํานวนมากหรือน�อยเท*าใดก็ได�ตามความต�องการ โดย
จะวางเรียงกันเปHนแถวหรือวางตามใจก็ได�แล�วใช�หนังยางมัด 
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  2.9 การพันท*อ การทําผ�ามัดย�อมโดยใช�เทคนิคของการพันท*อนั้นสามารถทําได�
หลากหลายรูปแบบ โดยการม�วนหรือพับผ�าเปHนลักษณะใดก็ได�ตามต�องการ นําผ�าพันกับท*อพีวีซี เม่ือ
พันผ�าเสร็จแล�วใช�เชือกมัดทับให�แน*น หรืออาจรัดด�วยหนังยางทับอีกคร้ังหนึ่ง 
  2.10 การทําลวดลายโดยไม*ใช�อุปกรณ' การมัดลวดลายโดยไม*ใช�อุปกรณ'สามารถใช�
วิธีการนําผ�ามาขมวดปมมัดเองได� มัดผ�าเปHนปมไปเร่ือย ๆ ตามแนวยาว 
 3. เทคนิคการเย็บผ�าเพ่ือให�เกิดลวดลาย การเย็บผ�าจะเย็บแบบเนา ควรใช�ด�ายยีนหรือด�าย
ที่แข็งแรง ไม*ควรใช�ด�ายเนาเพราะหากดึงแรงแล�วด�ายอาจขาดได� และควรใช�ด�ายคู*เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
หากต�องการเย็บให�เปHนรูปร*างต*าง ๆ ก็อาจใช�ดินสอวาดไว�ก*อนก็ได� การใช�เข็มหมุดกลัด การใช�เข็มกลัด
หรือเข็มหมุดกลัด หรือคลิปหนีบกระดาษเล็ก ๆ ก็ได� แม�วิธีน้ีทําให�ผ�าไม*แน*นเท*ากับการเย็บ แต*สําหรับ
คนท่ีไม*ถนัดการเย็บผ�าก็สามารถทําได� 
  6.2 ลายมัดย�อมพ้ืนฐาน 
  การมัดย�อมผ�า เปHนการสร�างลวดลายที่อิสระจากความคิดสร�างสรรค'ของผู�มัดลายผ�าและ
การประยุกต'ใช�วัสดุ อุปกรณ'ต*าง ๆ ในการกันสี ตลอดจนเทคนิคการสร�างลายที่แตกต*างกันออกไปจึง
ทําให�ผ�ามีลวดลายเปHนเอกลักษณ'เฉพาะท่ีไม*ซํ้ากัน แต*ก*อนท่ีจะสร�างลวดลายที่มีความซับซ�อนได�นั้น
ลายมัดย�อมพื้นฐานเปHนสิ่งที่สําคัญที่จะพัฒนาการสร�างลวดลายท่ีสร�างสรรค' สวยงาม แปลกใหม*ได�
ต*อไป ซ่ึงลายมัดย�อมพื้นฐาน มีดังนี้ (ธัญญาวดี ธรรมเสถียร, 2552) 
 

6.2.1 ลายมัดเหรียญจากเชือก 

  
 

6.2.2 ลายมัดเหรียญจากหนังยาง 
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6.2.3 ลายมัดหิน 

 
 

6.2.4 พับพัดมัดเชือกหมุน 

 
 

6.2.5 พับพัดมัดเชือกไขว� 

 
 

6.2.6 วงกลมมัดเกลียว 

 
 

6.2.7 วงกลมผสมมัดไขว�และเกลียว 
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6.2.8 ม�วนผ�ารูด 

 
 

6.2.9 ขยําผ�ามัดหนังยาง 

 
 

6.2.10 ขยําผ�ามัดเชือก 

 
 

6.2.11 มัดเชือกเปHนข�อ 

 
 

6.2.12 สี่เหลี่ยมข�าวหลามตัดซ�อน 
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6.2.13 ลายเส�นข�าวหลามตัด 

 
 

6.2.14 ตารางข�าวหลามตัด 

 
 

6.2.15 จัตุรัสซ�อน 

 
 

6.2.16 สี่เหลี่ยมลายผสม 

 
 

6.2.17 สี่เหลี่ยมประกายคู* 
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6.2.18 คร่ึงวงกลมคู* 

 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
  7.1 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยเกี่ยวกับการใช�ชุดกิจกรรม 

มณีวรรณ หฤทัยถาวร. (2560 : บทคัดย*อ). ได�ศึกษาผลการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� 
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ที่ 4 โรงเรียน
บ�านรันเดง การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค' 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ'
มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก*อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 ท่ีเรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
เรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู�กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� 
ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 กลุ*มตัวอย*างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก* นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 4 โรงเรียน
บ�านรันเดง ตําบลโคกสะอาด อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร' สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร' เขต 3 ป/การศึกษา 2560 จํานวน 26 คน ซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล มี 4 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ที่ 4 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 จํานวน 14 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษา 
ป/ที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข�อ ซ่ึงใช�เปHนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก*อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 ท่ีมี
ต*อการเรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ที่ 4 จํานวน 10 ข�อ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห'ข�อมูล 
ได�แก* ค*าเฉลี่ย ร�อยละ ส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค*า t (t-test แบบ Dependent 
Sample) ผลการวิจัยพบว*า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เร่ือง งานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 87.96/83.97 สูงกว*าเกณฑ'ที่ตั้งไว� 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานบ�านน*ารู� ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 4 หลังเรียนด�วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 หลังเรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เร่ืองงานบ�านน*ารู� ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 4 อยู*ในระดับมากท่ีสุด 
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  อรรถชัย มีสุข (2560 : บทคัดย*อ) ได�วิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� วิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ด�วยเทคนิคผังกราฟ�ก เร่ือง การปลูกพืชสวนพฤกษศาสตร'
โรงเรียน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ผลการวิจัยพบว*าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
89.53/87.54 ผ*านเกณฑ'ท่ีตั้งไว� 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนหลังจากการเรียน
โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ด�วยเทคนิคผังกราฟ�ก 
เร่ืองการปลูกพืชสวนพฤกษศาสตร' คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต*อชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู*ในระดับมาก 
 สุจินต' ทิมเท่ียง (2560: บทคัดย*อ) ได�รายงานผลการสร�างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�
สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ป/ที่ 2 มีวัตถุประสงค'เพ่ือ 1) สร�างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*
อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ' 
80/ 80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู�ประกอบการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�
สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ป/ที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก*อนเรียนและหลังเรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� 
สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ป/ที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต*อการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�สร�างสรรค'
งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 
ผลการศึกษาพบว*า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ท่ีจัดทําข้ึนมีประสิทธิภาพ 
88.41/ 87.21 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู�ประกอบการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�
สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ป/ที่ 2 มีค*าเท*ากับ 0 .8139 แสดงว*านักเรียนมีความก�าวหน�าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร�อยละ 81.39 
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต*อการเรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�สร�างสรรค'งานประดิษฐ'นําพาสู*อาชีพ 
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 อยู*ในระดับมากท่ีสุด 
 หาญ จินดาสวัสดิ์ (2559 : บทคัดย*อ) ได�รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ือง 
การปลูกพืชอายุสั้น กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 3 มีวัตถุประสงค'เพื่อ 1)  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการปลูกพืชอายุสั้น
ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ'ที่กําหนด 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก*อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ือง การปลูกพืชอายุสั้น 3) เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 3 ต*อชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการปลูกพืชอายุสั้น
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ผลการวิจัยพบว*า 1) ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการปลูกพืชอายุส้ัน กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 83.86/82.76 ซ่ึงสูงกว*าเกณฑ'ที่ตั้งไว� 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 ท่ีเรียนรู�ด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการปลูกพืชอายุสั้น กลุ*มสาระ
การเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 3 มีความพึงพอใจ
ต*อการจัดการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการปลูกพืชอายุสั้น กลุ*มสาระการเรียนรู�การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 3 
 ป+ทมา จันทมณี (2558 : บทคัดย*อ)  ได�ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การเลี้ยงกบคอนโด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 โรงเรียนทุ*งปรือพิทยาคม มีวัตถุประสงค'เพื่อ 1) พัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง
การเลี้ยงกบคอนโด ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ' 80 /80 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ก*อนและหลังได�รับการจัดการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรม
การเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองการเล้ียง
กบคอนโด ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต*อการเรียนรู� โดยใช�ชุด
กิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เร่ืองการเลี้ยงกบคอนโด ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 ผลการศึกษาพบว*า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการเลี้ยงกบคอนโด 
ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 83.20/82.71 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 ได�รับ
การจัดการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการเลี้ยงกบคอนโด ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว*าก*อนเรียนและ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 มีความพึงพอใจต*อการเรียนรู�โดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการเลี้ยง
กบคอนโด ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 อยู*ในระดับมากที่สุด 

 นภัสชนันท' สันติวสุธา (2558 : 504) ได�ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ือง 
การห*อขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม
สุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) วัตถุประสงค'เพื่อ 1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� เรื่องการห*อ
ขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 5 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ'มาตรฐาน 
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก*อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช�
ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เรื่องการห*อขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถิ่น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนที่ได�รับการสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการห*อขนมไทยภูมิป+ญญา
ท�องถ่ินกับนักเรียนที่เรียนตามแผนจัดการเรียนรู�แบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต*อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการห*อขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถ่ิน ผลการศึกษาพบว*า 1) ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการห*อขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ป/ที่ 5 มีค*าเท*ากับ 82.92/84.40 ซึ่งสูงกว*าเกณฑ'ที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการห*อขนมไทยภูมิป+ญญาในท�องถ่ิน ชั้นประถมศึกษาป/ที่ 5 
หลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการห*อขนมไทย
ภูมิป+ญญาในท�องถ่ินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 5 สูงกว*าแบบปกติอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต*อชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการห*อขนมไทยภูมิป+ญญาท�องถิ่น
ในภาพรวมมีค*าเฉลี่ย เท*ากับ 4.82 ค*าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท*ากับ 0.19 และระดับความพึงพอใจอยู*
ในระดับมากที่สุด  
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 สุพร พานิชกรณ' (2556 : บทคัดย*อ) ได�รายงานผลการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ือง
การเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 1 
มีวัตถุประสงค'เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ' 
80/80 2) เพ่ือหาค*าดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระ
การเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1 โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 1 ระหว*างก*อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 1 ที่มีต*อการเรียนโดยใช�
ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลการศึกษาพบว*า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.33/ 87.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
สูงกว*าเกณฑ'ตามเกณฑ' 80/80 ท่ีกําหนดไว� 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1 โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�มี
ดัชนีประสิทธิผลเท*ากับ 0.7445 หรือร�อยละ 74.45 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนมากกว*าก*อนเรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต*อการเรียน 
โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วยวัสดุผสม กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู*ในระดับมาก 
  งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสL 
 บุญรอด ชาติยานนท' (2558 : 205 - 218) ได�วิจัยเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส' ในรายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป/ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว*า 1) แผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'ในรายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพเท*ากับ 84.20/86.43 
ซ่ึงเปHนไปตามเกณฑ'ที่ตั้งไว� 80/80 2) มีดัชนีประสิทธิผลเท*ากับ 0.7523 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด�วยแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'
ในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยรวมอยู*ในระดับมาก  
  บุปผา กิติยัง (2557 : 84) ได�วิจัยเร่ือง ผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส'ที่มีต*อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการทําขนมในท�องถ่ินสงขลาและความภาคภูมิใจใน
ภูมิป+ญญาท�องถ่ินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 4 พบว*า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 4 ท่ีเรียน
เร่ืองขนมในท�องถ่ินสงขลา ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 4 ท่ี
เรียนเร่ืองขนมในท�องถ่ินสงขลา ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'มีทักษะปฏิบัติ 
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การทําขนมในท�องถ่ินสงขลา สูงกว*าเกณฑ'ร�อยละ 75 อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 3) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 4 ที่เรียนเร่ืองขนมในท�องถ่ินสงขลา ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส'มีความภาคภูมิใจในภูมิป+ญญาท�องถ่ินก*อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต*างกันอย*างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 4 ที่เรียนเร่ืองขนมในท�องถ่ินสงขลา 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส'มีความพึงพอใจต*อการเรียนอยู*ในระดับมาก 
  สุวิทย' พรหมหมวก (2556 : 89 – 93) ได�ศึกษาการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส'ที่มีต*อทักษะปฏิบัติการละเล*นในท�องถ่ิน และความภาคภูมิใจในภูมิป+ญญาท�องถ่ิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ*) ผลการศึกษาพบว*า นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติการละเล*นในท�องถ่ินหลังใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติขิงเดวีส'สูงกว*า
เกณฑ'ที่กําหนด ความภาคภูมิใจในภูมิป+ญญาท�องถ่ินของนักเรียนก*อนและหลังเรียนแตกต*างกันอย*างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต*อรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส'อยู*ท่ีระดับมากท่ีสุด 
  ชนันท'วิไล ธงเชื้อ (2555 : 42 – 46) ได�ศึกษาการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส'ในรายวิชา สารเพิ่มเติมผลิตภัณฑ'ลายป+กชาวเขา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 3 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห'เชียงใหม* พบว*า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานโดยการใช�รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส' ในภาพรวมอยู*ในระดับดีเยี่ยม คิดเปHนร�อยละ 85.71 และผลสัมฤทธ์ิ
จากการทําแบบทดสอบก*อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน พบว*า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว*าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก*อนเรียน จากร�อยละ 53.21 เปHนร�อยละ 85.00 และนักเรียน
มีความคิดเห็นโดยรวมไปในทางท่ีสอดคล�องกันอยู*ในระดับเห็นด�วยมากท่ีสุด ผลการศึกษาคร้ังน้ี
ชี้ให�เห็นว*านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทางด�านบวกได�พัฒนาข้ึนเปHนอย*างดี 

 นัฐพล สุขเสาร' (2554 : 38 – 41) ได�ศึกษาเร่ืองการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส'ในรายวิชาระบบเครือข*ายเบื้องต�น วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม* 
พบว*า ด�านผลสัมฤทธ์ิทางด�านความรู� ความเข�าใจ พบว*านักเรียนมีคะแนนในระดับสูง คิดเปHนร�อยละ 
80.25 ผลสัมฤทธิ์จากทางด�านผลงานจากการปฏิบัติ นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติในภาพรวมอยู*
ในระดับดีมาก ที่ค*าร�อยละ 80.32 ผลการประเมินทางด�านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
ภาพรวมอยู*ในระดับดีมาก ท่ีค*าร�อยละ 84.31 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช�
รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส'ในรายวิชาระบบเครือข*ายเบื้องต�น นักเรียนมีความคิดเห็นอยู*ในระดับ
เห็นด�วยมากที่สุด 

 ปราณี เปล*งสูงเนิน (2554 : 76 – 82) ได�ศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือข*ายรายวิชา 
การเขียนโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส' 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
โรงเรียนบ�านหนองน้ําแดง จังหวัดกําแพงเพชร พบว*าประสิทธิภาพของบทเรียนมีค*าเท*ากับ 80.95/ 
84.44 เปHนไปตามเกณฑ' 80/80 นักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต*อบทเรียนบนเครือข*ายโดยรวมอยู*ในระดับมาก 
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 วรีวรรณ โขนงนุช (2551 : บทคัดย*อ) ได�วิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
เร่ืองการเขียนลายสังคโลก โดยใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส' สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 6 โรงเรียนเมืองเชลียง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว*า ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู� เร่ืองการเขียนลายสังคโลก โดยใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส' สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 82.28/87.50 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต*อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู� เร่ืองการเขียนลายสังคโลก โดยใช�รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส' สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป/ที่ 6 อยู*ในระดับมาก 
  7.2 งานวิจัยต�างประเทศ 

ฟาร'คาส (Farkas, 2002, p. 1243 - A) ได�ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบปกติ
การสอนโดยใช�ชุดการสอน ที่มีต*อการเรียนรู�ด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ การเอาใจใส*ใน
การเรียนและความสามารถในการแปลความหมายของนักเรียนชั้นป/ท่ีเจ็ด ผลการศึกษา พบว*าในด�าน
ผลสัมฤทธ์ิชุดการสอนท่ีมีสื่อหลากหลาย ทําให�นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแปลความดีข้ึน 

ออร'ตัน (Orton, 1997, p. 486 - A) ได�ออกแบบชุดการเรียนโดยใช�สื่อการสอนมัลติมีเดีย 
เพื่อนํามาใช�ในการสอนเก่ียวกับจํานวน สําหรับการเรียนเรื่องยาก ๆ โดยนําชุดการเรียน MIC 
(Multimedia Interaction Calculator) มาใช�ในการเรียนการสอนและครูผู�สอนคอยสังเกตการ
เรียนการสอน รวมทั้งพิจารณาผลงานของนักเรียนจากชุดการเรียน MIC ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการช*วย
ให�นักเรียนค�นพบรูปแบบของจํานวนได� 

วิลสัน (Wilson. 1989 : 416) ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห'ผลการใช�ชุดการสอน
ของครูเพ่ือแก�ป+ญหาในการเรียนของเด็กเรียนช�าด�านคณิตศาสตร'เก่ียวกับการบวก การลบ ผลการวิจัย
พบว*า ครูผู�สอนยอมรับว*าการใช�ชุดการสอนมีผลดีมากกว*าการสอนตามปกติ อันเปHนวิธีการหน่ึงท่ี
ช*วยให�ครูสามารถแก�ป+ญหาการสอนที่อยู*ในหลักสูตรคณิตศาสตร'สําหรับเด็กเรียนช�า 

มีคส' (Meeks. 1972 : 4295 – A) ได�ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช�ชุดกิจกรรม
กับวิธีสอนแบบธรรมดา โดยผู�รายงานได�สํารวจความคิดเห็นของผู�ท่ีอยู*ในกลุ*มทดลองทุกคน โดยทํา
การสํารวจก*อนและหลังการทดลอง ผลการวิเคราะห'ชี้ให�เห็นว*าทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีต*อ
การสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

สบาแรตตา (Sbaratta. 1975 : 1280 - A)  ทําการวิจัยเร่ือง ผลของการใช�ชุดการสอน
เพื่อสอนเรียงความนักศึกษาป/ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยบอสตัน ที่เรียนวิชาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค'
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเรียงความและทัศนคติของนักเรียน โดยใช�ชุดการสอน
กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ ชุดการสอนแบ*งหน*วยการเรียนออกเปHน 5 หน*วย ได�แก* การอ*าน  
การเล*นเกม ภาษา ประสบการณ'ส*วนตัว เทคนิคในการเขียนงานศึกษาค�นคว�าวิจัย การเขียนในเชิงโต�แย�ง
และการเขียนวิจารณ' ผลการวิจัยปรากฏว*า นักศึกษาที่สอนโดยใช�ชุดการสอนมีความสามารถทั่วไป
ในการเขียนเรียงความ การเขียนโครงสร�างของประโยคและส*วนประกอบของประโยคสูงกว*านักศึกษา
ที่สอนโดยวิธีปกติอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่สอนโดยใช�ชุดการสอนมีทัศนคติ
ดีกว*านักศึกษาที่สอนโดนปกติอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บราวเลย' (Brawley 1975 : 4280 - A) ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของชุดการเรียน
แบบสื่อประสม (Multi – Media Instruction Module) เพ่ือสอนเร่ืองการบอกเวลาสําหรับเด็ก
เรียนช�า ผลการวิจัยพบว*า กลุ*มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว*ากลุ*มควบคุมอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

บรูซ (Bruce 1972 : 429 - A) ได�ทําการเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใช�ชุดการสอนกับการสอน
แบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ผลการวิจัยปรากฏว*าการสอนโดยใช�ชุดการเรียนการสอนได� 
ผลดีกว*าสอนแบบธรรมดา 

 จากงานวิจัยต*างประเทศที่เก่ียวกับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม สรุปได�ว*าการจัดการเรียนรู�
โดยใช�ชุดกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติแล�วชุดกิจกรรมทําให�ผู�เรียนมี
ผลการเรียนดีข้ึน มีความกระตือรือร�นต*อการเรียนรู� อีกทั้งชุดกิจกรรมยังช*วยตอบสนองต*อความแตกต*าง
ระหว*างบุคคลด�วย ช*วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�อย*างอิสระทุกเวลา ฝ�กการแก�ป+ญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
เรียนรู�ด�วยตนเอง และยังส*งผลให�ผู�เรียนมีเจตคติ มีความพึงพอใจต*อการเรียนในวิชาต*าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  
ด�วยเหตุน้ีครูผู�สอนจึงไม*เพียงแต*มีความรู� ความเข�าใจในการสอนเท*าน้ัน แต*ต�องรู�จักการใช�สื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคการสอนท่ีทันสมัยเข�ามาช*วย นอกจากน้ีต�องมีการประเมินผลการสอนตลอดเวลาทั้งก*อนการสอน 
ระหว*างการสอนและหลังการสอน จึงจะทําให�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพผ�าหม�อห�อม
เกิดประสิทธิภาพอย*างแท�จริง   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับชุดกิจกรรมทั้งในประเทศและต*างประเทศ 
ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีต*าง ๆ แสดงให�เห็นว*า การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�
ช*วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ท่ีสนุกสนาน กระตือรือร�น มีเจตคติที่ดีต*อการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรม 
และตอบสนองต*อความต�องการที่แตกต*างกันของผู�เรียนแต*ละคน ไม*ว*าจะเปHนชุดกิจกรรมในวิชาใด  
ก็ตามสามารถนําไปใช�เปHนสื่อการเรียนรู�ได�เปHนอย*างดี และส*วนใหญ*แล�วผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด�วยชุดกิจกรรมการเรียนรู�ก็สูงกว*าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากการสอนแบบ
ปกติ ชุดกิจกรรมจึงเปHนนวัตกรรมที่ช*วยส*งเสริมและพัฒนาให�การเรียนรู�ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�องซ่ึงกล*าวมาทั้งหมดในบทนี้สรุปได�ว*า งานอาชีพมี
บทบาทสําคัญอย*างยิ่งสําหรับประเทศไทยทั้งในป+จจุบันและอนาคต เพราะสังคมไทยกําลังก�าวเข�าสู*
สังคมของผู�สูงอายุ สภาพสังคมจะเปลี่ยนเปHนสังคมผู�สูงอายุในขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีน�อยลง
และต�องแบกรับภาระงานท่ีหนักเพ่ือช*วยให�รายได�ของประเทศมีเพียงพอต*อการดูแลประชากรท้ังหมด 
ด�วยเหตุนี้พลเมืองในวัยเด็กถึงวัยแรงงานทุกคนไม*เว�นแม�แต*บุคคลท่ีมีความบกพร*อง จึงควรตระหนัก
ถึงภาระหน�าที่ของตนเองในการเตรียมความพร�อมเข�าสู*การทํางาน และคํานึงอยู*เสมอว*าจะต�องไม*
เปHนภาระของสังคม หรือเปHนภาระให�น�อยที่สุด ประเทศชาติจึงจะสามารถพัฒนาก�าวหน�าอย*างยั่งยืน
ทัดเทียมนานาประเทศได� ซึ่งต�องยอมรับว*าการศึกษาในอดีตนั้นจะช*วยสร�างคนเข�าสู*การประกอบ
อาชีพได�ทุกระดับ แต*การศึกษาป+จจุบันน้ันไม*เตรียมคนเข�าสู*อาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
แห*งจึงควรตื่นตัวในเร่ืองน้ี และให�ความร*วมมือกับภาครัฐในการเตรียมความพร�อมนักเรียนเพื่อเข�าสู*
ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ด�วยเหตุนี้ผู�ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาทักษะ
การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอน
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ทักษะปฏิบัติของเดวีส' ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี 2 โรงเรียน
แพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* เพื่อเปHนประโยชน'ต*อการจัดการเรียนรู�งานอาชีพผ�าหม�อห�อมอย*างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําความรู� ประสบการณ'ท่ีได�ไปศึกษาเรียนรู�ต*อยอดเพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคตได� และเพ่ือช*วยพัฒนาเตรียมความพร�อมให�ผู�เรียนเกิดเจตคติที่ดีต*อการประกอบอาชีพสุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม เปHนกําลังหลักของประเทศชาติอย*างมีคุณภาพต*อไป 


