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(1) 

ค ำน ำ 
 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่พบมาก
ในโรงเรียนปกติท่ัวไป อีกทั้งการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้มีการน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มาร่วมเรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติโดยให้ความส าคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้  
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ต าราเรื่องการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ED17302) และเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือที่
มีประสิทธิผลส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร 
ต ารา บทความ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก 
ประสบการณ์การอบรมการสอนคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาพิเศษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน
เดียวกัน มีเนื้อหาจ านวน 10 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล รูปแบบอาร์ ที ไอ การเรียน     
การสอนสนองความแตกต่าง การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม สื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินเพ่ือการส่งต่อ 
และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ผู้เขียนได้น ามาเรียบเรียงเป็นต ารา และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าชี้แนะในการเรียบเรียงเนื้อหา
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 ปัจจุบันเด็กที่อยู่ในโรงเรียนทั่วไป มีทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งการจัด
การศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มี      
ความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยังพบอีกว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีมาก
ที่สุดในโรงเรียนทั่วไป คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนั้น ครูที่สอนในโรงเรียนปกติทั่วไป 
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และในบทนี้ ผู้เขียนจะน าเสนอ
รายละเอียดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ ความหมายของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะปัญหาของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยรวม กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) เป็นค าที่ใช้ในวงการศึกษาส่วน   
ค าว่า โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorders) เป็นค าที่ใช้ในวงการแพทย์ ซึ่งทั้งสองค าใช้
อักษรย่อว่า LD ส าหรับค า LD ใช้เรียกในภาษาไทยที่แตกต่างกันไป เช่น ปัญหาในการเรียนรู้ ปัญหา
ทางการเรียนรู้ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และความพิการทางการเรียนรู้ ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะ
ใช้ค าว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า LD และจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า 
นักการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ให้ความหมายไว้ 
ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 3) ได้สรุปความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ
ส านักงานการศึกษา (Office of Education) และคณะกรรมการร่วมแห่งชาติว่าด้วยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (The National Joint Committee on Learning Disabilities: NJCLD) ที่ได้ให้
ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง ความผิดปกติที่มีลักษณะหลากหลายที่
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยากล าบากในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การให้เหตุผลและ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากความ
บกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง ปัญหาบางอย่างอาจมีไปตลอดชีวิตของบุคคลนั้น นอกจากนี้
บุคคลที่มีความบกพร่องดังกล่าวอาจแสดงออกถึงความไม่เป็นระบบระเบียบขาดทักษะทางสังคม แต่
ปัญหาเหล่านี้ไม่เกื้อหนุนต่อสภาพความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง ถึงแม้ว่าสภาพของความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะเกิดควบคู่ไปกับสภาพความบกพร่องทางร่างกายอ่ืน ๆ หรื ออิทธิพลจาก
ภายนอก เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม หรือการสอนที่
ไม่ถูกต้อง แต่องค์ประกอบเหล่านี้มิได้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเรียนรู้โดยตรง  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง (Individuals with Disabilities 
Education Act: IDEA, อ้างถึงใน ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2543, หน้า 3) ซึ่งเป็นกฎหมายสาธารณะที่
เรียกว่า Public Law 101-476 ของสหรัฐอเมริกา เดิมคือกฎหมาย Public Law 94-142 ที่ได้ให้
ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า หมายถึง ความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจภาษา หรือเกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ซึ่งแสดงออกมาทางความสามารถที่ไม่สมบูรณ์ในการฟัง 
การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยัง
ระบุต่อไปด้วยว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังครอบคลุมสภาพต่าง ๆ เช่น ความบกพร่องในการ
รับรู้ ภาวะที่สมองถูกกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย ภาวะความบกพร่องในการอ่าน และความ
บกพร่องใน การเข้าใจ นอกจากนี้แล้ว บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องมีสติปัญญาอยู่ใน
ระดับปกติ หรือสูงกว่าปกติ 
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 5) ได้สรุปความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้
ว่า หมายถึง เป็นความบกพร่องที่จะคงอยู่ตลอดชีวิต แต่ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าให้ชีวิตบุคคลนั้นด้อย
คุณค่าไป บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นผู้น าของประเทศหรือเป็นบุคคลที่ท าประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้  
 ผดุง อารยะวิญญู (2546, หน้า 1)ได้ให้ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนร้ไว้ว่า
หมายถึง ความผิดปกติของกระบวนการทางจิตวิทยาอันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น ตั้งแต่หนึ่งด้านขึ้นไป ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าใจและการใช้ภาษา ซึ่งจะท าให้บังเกิดความบกพร่องทางด้านการฟัง    
การพูด การอ่าน การคิด การเขียน หรือทางคณิตศาสตร์ 
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (2552, หน้า 4) ใช้ค าว่า ความพิการทางการเรียนรู้ แทนค าว่าความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ว่า เป็นการที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท าให้
เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอ่ืนใน
ระดับความสามารถท่ีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงอายุและระดับสติปัญญา  

 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 304) ได้สรุปความหมายของความบกพร่องทาง     
การเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึงความผิดปกติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ด้านของกระบวนการทาง
จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจภาษาหรือการใช้ภาษา ความผิดปกตินั้นอาจปรากฏใน
ลักษณะความบกพร่องของความสามารถในการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน สะกดค า หรือคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้งสภาวะอ่ืน ๆ เช่น ความบกพร่องในการรับรู้ การบาดเจ็บทางสมอง ความผิด 
ปกติเล็กน้อยของการท างานของสมอง ความบกพร่องทางการอ่าน การสูญเสียความสามารถในการใช้
หรือเข้าใจค าพูด ความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน ไม่รวมถึงปัญหาการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานมา
จากความผิดปกติทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่อง
ทางอารมณ์ ความเสียเปรียบทางสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
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 ส าหรับคณะกรรมการร่วมแห่งชาติว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (National Joint 
Committee on Learning Disabilities: NJCLD, National Joint Committee on Learning 
Disabilities, 1991, p.20) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง 
กลุ่มของความแตกต่างของความบกพร่องที่ปรากฏชัดเจนในการมีความยุ่งยากในสิ่งที่ได้รับมาจาก 
การใช้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เหตุผล และความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความบกพร่อง
เหล่านี้จะอยู่ภายในแต่ละบุคคล โดยเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและอาจ
เกิดข้ึนตลอดชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง การรับรู้ทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมอาจปรากฏร่วมกับความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องนั้น ๆ แม้ว่า
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับความพิการอ่ืน ๆ (ความบกพร่องทางประสาท
สัมผัส ความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ์อย่างรุนแรง) หรืออิทธิพลภายนอก เช่น 
วัฒนธรรมการสอนที่ไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอ 
 แฮมมิลล์, เลฟ และแม็คนัทท์ (Hammill, Leigh, & McNutt, 1981, p.1) ให้ความหมาย
ของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า หมายถึงกลุ่มที่มีความแตกต่างกันของความผิดปกติที่เกิดจาก    
ความยุ่งยากจากการได้มาและการใช้ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเหตุผล 
และคณิตศาสตร์ แม้ว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับความบกพร่องอ่ืน ๆ 
ความผิดปกติเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคลและเกิดจากความบกพร่องของระบบประสาท
ส่วนกลาง เช่น บกพร่องทางประสาทสัมผัส บกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางอารมณ์และ
สังคม หรืออิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสม 
และไม่เพียงพอ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งไม่ใช่ผลโดยตรงของเงื่อนไขหรืออิทธิพลที่ท าให้เกิด         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 เบนเดอร์ (Bender, 2004, p.19) ได้สรุปความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
เป็นความบกพร่องที่รวมไปถึงความยุ่งยากทางภาษาพอ ๆ กับความยุ่งยากทางการรับรู้ และมุ่งเน้นที่
กระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของการคิด โดยกระบวนการนี้จะไม ่
รวมไปถึงความบกพร่องอ่ืน ๆ  
 เคิร์ก (Kirk, 1962 cited in Bender, 2004 p.16) ให้ความหมายของค าว่า ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ว่า หมายถึง ความล่าช้า ความผิดปกติ หรือพัฒนาการล่าช้าในกระบวนการอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่านั้นเกี่ยวกับการพูด ภาษา การอ่าน การสะกดค า การเขียนหรือคณิตศาสตร์ที่เป็นผลมา
จากการท างานผิดปกติเกี่ยวกับสมอง และหรืออารมณ์ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง  และไม่ใช่มาจากสาเหตุ
ปัญญาอ่อน การสูญเสียประสาทสัมผัสหรือปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือการเรียนการสอน  
 ทาวเซนด์ (Towsend, 2006, p.38-39) ได้กล่าวถึง ความหมายของความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้ว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่เป็น
ความหมายใหม่ เนื่องจากการปรับปรุงของกฎหมาย Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act of 2004 และ No Child Left Behind สรุปได้ว่า กฎหมาย IDEA 2004 อนุญาต
ให้เขตพ้ืนการศึกษาที่ประเมินความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยไม่ใช้การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความสามารถและผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินที่รอให้ผู้เรียนล้มเหลวก่อน 
ปัจจุบัน IDEA อนุญาตให้ใช้กระบวนการตัดสินถ้าเด็กตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่เป็นวิทยาศาสตร์ 

http://journals.sagepub.com/author/Hammill%2C+Donald+D
http://journals.sagepub.com/author/Leigh%2C+James+E
http://journals.sagepub.com/author/McNutt%2C+Gaye
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หรือยึดการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินซึ่งมีชื่อว่า รูปแบบอาร์ ที ไอ ทั้งนี้ การประเมินจะอยู่บน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความคาดหวังที่ว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดถ้าได้รับการสอนที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นถ้าผู้เรียนคนใดไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือและมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียน
ทุกคนที่สามารถเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ ดังนั้นความหมายของความบกพร่อง 
และการคัดแยกความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน  
 เฟลทเชอร์ (Fletcher, 2008, p. 5) ได้กล่าวถึง ค าว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการคัดแยกแบบ Hybrid Model ว่า เป็นเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 2) มีการตอบสนองที่ไม่เพียงพอต่อ
การช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล และอิงผลจากการวิจัย ทั้งนี้แผนส าหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของความสามารถที่เป็นระบบ ซึ่งจะต้องด าเนินการก่อนการจัดการเรียนการสอน 3) ปัจจัยที่ไม่
เข้าเกณฑ์ว่าเป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ ความบกพร่องทางสติปัญญาความบกพร่องทาง
ประสาทสัมผัส ความผิดปกติทางอารมณ์อย่างรุนแรง และขาดโอกาสในการเรียนรู้                            
 จากความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นความผิดปกติที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา
อย่างน้อยหนึ่งด้าน หรือมากกว่าหนึ่งด้าน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการมีความบกพร่องด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณและการใช้เหตุผล ซึ่งความบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก      
ความพิการต่าง ๆ เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทาง       
การได้ยิน หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น การสอนที่ไม่มีคุณภาพ สังคม และอ่ืน ๆ และจาก     
การเปลี่ยนแปลงความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามรูปแบบอาร์ ที ไอ จะหมายถึง เด็ก
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ า มีการตอบสนองที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลที่มาจาก
การวิจัย และไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางประสาทสัมผัสความบกพร่องทาง
อารมณ์ท่ีรุนแรง และขาดโอกาสในการเรียนรู้ 
 

ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 เมื่อกล่าวถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จากปัญหาดังกล่าว เมื่อน ามาจ าแนกเป็นกลุ่ม หรือจัดประเภทก็จะท าให้เห็นลักษณะของเด็กที่ม ี   
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน ที่ช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้ปกครองสามารถวางแผนในการให้
ความช่วยเหลือได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีการจ าแนกประเภท
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ ดังนี้  

 ศรียา นิยมธรรม (ม.ป.ป., หน้า 13-16) ได้สรุปการแบ่งประเภทของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ความบกพร่องทางการเรียนรู้วิชาการ 2) ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านภาษา 3) ความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว 4) ความบกพร่องด้านสมาธิ หรือ
สมาธิสั้น และ 5) ความบกพร่องทางการรับรู้ทางด้านสังคม  
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 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 23-33) และศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 25-30) สรุปไว้ว่า 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 
 1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน  
                ความบกพร่องทางด้านการอ่าน (Dyslexia) เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่พบ
มากที่สุดโดยปกติความสามารถในการอ่านต้องอาศัยความต่อเนื่องของสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ การมุ่งความ
สนใจไปยังสิ่งที่จะอ่าน และมีการเคลื่อนไหวสายตาตามหน้ากระดาษ และตามสิ่งที่อ่าน การจดจ า
ตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของเสียงนั้น ๆ ได้ การเข้าใจค าศัพท์และไวยากรณ์ การรวบรวมสิ่งที่อ่านเป็น
แนวคิด การเปรียบเทียบแนวคิดใหม่กับสิ่งที่เป็นประสบการณ์เดิม และจัดเก็บเอาไว้ในหน่วยความจ า 
แต่เด็กที่มีปัญหาทางด้านการอ่านจะมีความบกพร่องในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว นั่นคือเด็กจะไม่
สามารถจ าแนกตัวอักษรที่คล้ายกันได้ในขณะอ่าน ซึ่งเกิดจากการท างานของสมองที่เกี่ยวกับการ
มองเห็น (Visual Processing) ผิดปกติ ท าให้ความสามารถในการจ าแนกเสียงที่คล้ายคลึงกัน 
(Phonological Awareness) ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ไม่สามารถจ าแนกค าว่า “บิน”  ออก
จากค าว่า “กิน” ได้ หรือมีปัญหาในการประสมตัวอักษรเป็นค า เช่น ไม่เข้าใจว่าท าไม “ทราย”  จึง
อ่านเป็น “ซาย” หรือบางทีก็อ่านสลับตัวอักษร เช่น “กบ” เป็น “บก” รวมไปถึงปัญหาการวิเคราะห์
ค า การเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านทั้งที่เป็นค าและประโยคส่งผลให้เด็กไม่สามารถตีความหมาย 
และท าความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้นพฤติกรรมที่มักพบในเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านก็คือ     
การอ่านหนังสือช้า อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน ไม่มีความระมัดระวังในการอ่าน อ่านข้าม อ่านเพ่ิมค า 
อ่านผิดประโยคหรือผิดต าแหน่ง ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ มีความล าบากในการอ่านจับใจความส าคัญ 
หรือเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้ 
   2. ความบกพร่องทางด้านการเขียน  
               ความบกพร่องทางด้านการเขียน (Dysgraphia) เป็นความบกพร่องที่แสดงออกให้
ทราบถึงกระบวนการคิดที่อยู่ภายใน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการท างานของสมองที่ซับซ้อน เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนประกอบกันโดยแต่ละกลไกก็จะมีส่วนของสมองที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกนั้น ๆประสานงานอยู่ และเรียกการท างานของสมองในส่วนนี้ว่า การท างานแบบ Higher 
Cortical Function กล่าวคือในขั้นแรก เด็กจะต้องรวบรวมสิ่งที่เขียนเป็นความคิดรวบยอด แล้วน า 
สิ่งที่คิดไว้ไปเชื่อมโยงกับอักษรซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน ต้องมีการจัดล าดับต าแหน่งของตัวอักษร 
และค าอย่างถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า Visual Processing ต่อมาจึงน า
ตัวอักษรหรือค าที่เรียบเรียงไว้แล้วมาถ่ายทอดลงบนกระดาษโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
เรียบ เอ็น และข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบ Kinetic Melody กระบวนการที่ใช้ใน 
การเขียนทั้งหมดจึงเป็นการท างานที่ซับซ้อนของสมอง ดังนั้นเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน จึงมักจะ
เขียนตัวอักษรหรือค าสลับที่เขียนตัวอักษรผิดรูปแบบสะกดค าไม่ถูกต้อง เว้นวรรคไม่ถูกต้อง เขียนผิด
ไวยากรณ์ คัดลอกช้า จับดินสองุ่มง่ามไม่ถนัด และลายมือไม่ดี 
      3. ความบกพร่องทางด้านการค านวณ   
               ความบกพร่องทางด้านการค านวณ (Dyscalculia) จัดเป็นความบกพร่องที่เกี่ยวกับ
ความสามารถทางด้านการค านวณ ได้แก่ การจดจ าตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดปริมาณ ระยะทาง เวลา และหน่วยของเงินตรา เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการค านวณ 
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มักจะไม่เข้าใจค่าของตัวเลขตั้งแต่หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น เรื่อย ๆ ไป นับเลขไปข้างหน้า หรือ
ถอยหลังไม่ได้ ค านวณบวก ลบ คูณ หาร ด้วยการนับนิ้ว จ าสูตรคูณไม่ได้ เขียนเลขกลับกัน มี      
ความล าบากในการตีโจทย์ปัญหา หรืออ่านตัวเลขหลายตัว ไม่เข้าใจเรื่องเวลา ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับระยะทาง และความคิดเชิงปริมาณ 
     4. ความบกพร่องที่ไม่เฉพาะเจาะจง  
               ความบกพร่องที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Learning Disorder Not Otherwise Specified) 
จากรายละเอียดในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต  พิมพ์ครั้งที่ 4 (The 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition) เรียกย่อ ๆ ว่า DSM 
IV ได้ให้รายการความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ของความบกพร่องทาง  
การอ่าน การเขียน และการค านวณ ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงความบกพร่องทั้ง 3 ประเภทเกิดร่วมกัน 
หรือความบกพร่องที่ไม่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากนัก ความบกพร่องอ่ืน ๆ ที่พบร่วมกับความบกพร่องทาง     
การเรียนรู้ ได้แก่ 
  4.1 ความบกพร่องทางด้านสมาธิ (Attention Disorders) เป็นปัญหาที่พบร่วมกับ
ภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้บ่อย แต่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ของสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ก าหนดให้เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้งนี้การวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและความบกพร่องด้านสมาธิมีความชัดเจนและแยกขาดจากกัน  เด็กที่มี   
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับความบกพร่องทางสมาธิ จะไม่สามารถจดจ่อและสนใจกับสิ่งที่
จะต้องเรียนรู้ บางคนหุนหันพลันแล่น อดทนรออะไรไม่ได้ ชอบขัดจังหวะเวลาคนอ่ืนพูด ท าให้ เกิด
ปัญหาทางพฤติกรรมในห้องเรียนกับเพ่ือนและครู 
  4.2 ความบกพร่องทางด้านการสื่อสาร (Communication Disorders) เป็นตัวบ่งชี้
แรกเริ่มที่สุดของความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จะมี
ความยากล าบากในการออกเสียงพูด การใช้ภาษาพูดเพ่ือสื่อสารหรือการเข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด โดยมี
ลักษณะของปัญหา คือ  
                    4.2.1 ความบกพร่องทางด้านการแสดงออกด้วยภาษา จะเป็นปัญหาในด้าน        
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาด้วยการพูด เช่น เด็กบางคนเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ผิด  
                    4.2.2 ความบกพร่องทางด้านการรับรู้ภาษาและการแสดงออก จะเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการท าความเข้าใจในค าพูดในบางแง่ หรือบางด้าน เช่น คนงานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง
ง่าย ๆ ได้ ซึ่งคนเหล่านี้มีการได้ยินปกติ เพียงแต่เขาไม่สามารถจะท าความเข้าใจกับเสียงกับค าหรือกับ
ประโยคบางประโยคท่ีเขาได้ยิน 

                    4.2.3 ความบกพร่องทางด้านการออกเสียง เป็นปัญหาในการควบคุมอัตราการพูด
ของตนเอง หรืออาจมีช่วงห่างของพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่จะออกเสียงพูดล้าหลังจากเพ่ือนในวัย
เดียวกัน  
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 จรีรักษ์ จิรวิบูลย์ (2546, หน้า 1-3) ได้แบ่งประเภทของปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ 8 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการอ่าน หรือที่เรียกว่า Dyslexia เป็นความบกพร่องที่พบมากที่สุด เช่น ไม่
สามารถสะกดค าได้ อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จ าค าที่เพ่ิงอ่านผ่านไปไม่ได้ หรือไม่ สามารถสรุป         
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ บางรายอาจมีปัญหาในการแยกแยะตัวอักษร เช่น มีความสับสน
ระหว่างอักษร ม-น, ด-ค, 6-9 หรือเห็นค าว่า กบ เป็น บก 
 2. ปัญหาด้านการเขียน หรือที่เรียกว่า Dysgraphia เป็นความบกพร่องในเรื่องการเขียน
ตัวอักษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน มักจะเขียนแล้วลบบ่อย ๆ 
เด็กบางคน จะจับดินสอแน่น  
 3. ปัญหาด้านการค านวณ หรือคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า Dyscalculia เป็นความบกพร่องที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น การไม่รู้จักหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย นับเลขไปข้างหน้าหรือถอย
หลังไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ ไม่เข้าใจเมื่ออ่านโจทย์เลข ไม่เข้าใจเมื่ออ่านตัวเลขที่มีจ านวนหลักมาก ๆ 
ไม่สามารถท าขั้นตอนการคูณ การหารได้ 
 4. ปัญหาด้านการสะกดค า เช่น การเรียงตัวอักษรในค าผิด การสลับค าในประโยค      
การสะกดข้ามตัวอักษร สร้างการสะกดค าแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเอง และมีปัญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่
ถูกต้องกับตัวอักษร 
 5. ปัญหาด้านความจ า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มักจะมีปัญหาในการจ า 
เพราะ ไม่รู้ว่าจะจ าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร ไม่มีหลักหรือวิธีการจ าข้อมูล 
 6. ปัญหาด้านความสนใจ มักมีการตัดสินใจที่ขาดการยั้งคิด จับประเด็นส าคัญของเรื่องไม่
ถูก ไม่มีสมาธิ ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย 
 7. ปัญหาด้านกลไกกล้ามเนื้อ เช่น การทรงตัว การท าท่าทางลอกแบบ จังหวะ ใน          
การเคลื่อนไหว การโยนและเขย่งก้าวกระโดด ส าหรับปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การวาดภาพ 
การเขียนหนังสือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา 
 8. ปัญหาด้านสังคม เช่น มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม แยกตัวออกจากสังคม ไม่สามารถ 
เข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้ มีปัญหากับพ่อแม่ ครู และเพ่ือน ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้ หรือแสดง
ความรู้สึกมากจนเกินไป ขาดความรู้สึกต่อสิ่งเร้า ขาดการรับรู้ต่อสภาพสังคม 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ในการจ าแนกประเภทจะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ใช้ชื่อเรียกที่
แตกต่างกันออกไป และจ าแนกรายละเอียดปลีกย่อยออกจากประเภทใหญ่ ๆ ดังนั้นเมื่อก าหนด
ปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทแล้ว 
จะสามารถจ าแนกความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 1) ความบกพร่องทางด้าน     
การอ่าน 2) ความบกพร่องทางด้านการคิดค านวณ หรือคณิตศาสตร์ 3) ความบกพร่องทางด้าน    
การเขียน และ 4) ความบกพร่องด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว สมาธิ ความสนใจ การจดจ า 
และพฤติกรรมด้านสังคม 
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ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นความบกพร่องที่ท าให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีทั่ว ๆ 
ไปเช่นเดียวกับเด็กคนอ่ืน ๆ ท าให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  
และมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคม นักการศึกษาได้สรุปลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทาง        
การเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 38-46) ได้สรุปลักษณะของความบกพร่องของคนที่มี       
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. การจัดระบบ (Organization) ได้แก่ การจัดระบบเวลา การรู้เวลา การรู้วันที่ การรู้ปี        
การท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ การจัดระบบความคิด ความสามารถที่จะหาของ ๆ  ตัวเอง      
ได้ครบ การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง และ       
การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
 2. การประสานงาน หรือประสานความสัมพันธ์ของร่างกาย ได้แก่ การจับต้องและการใช้
สิ่งของที่มีขนาดเล็ก การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การตัด การวาด การคัดลายมือ การวิ่ง  
การปีนป่าย และความสามารถในการเล่นกีฬาต่าง ๆ 
 3. ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ได้แก่ การออกเสียงค าต่าง ๆ การเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ    
การท าตามค าสั่ง การเข้าใจสิ่งที่ขอจากผู้อ่ืน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ การแยกแยะ
ระหว่างเสียงต่าง ๆ การตอบสนองต่อค าถาม การเข้าใจความคิด ความคิดรวบยอด หลักการต่าง ๆ 
การเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือการอ่านจับใจความ การสะกดค า การเล่าเรื่องหรือการเขียนเรียงความ 
 4. สมาธิและความสนใจ ดังที่ได้น าเสนอมาแล้วในข้างต้นว่า ความบกพร่องด้านสมาธิ        
ไม่รวมอยู่ในความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่เป็นภาวะบกพร่องที่พบร่วมกันได้บ่อยได้แก่ ไม่สามารถ
จะท างานจนส าเร็จ ลงมือท าก่อนจะคิดให้รอบคอบเป็นคนที่ไม่สามารถจะท างานเป็นระบบระเบียบได้          
มีความวุ่นวายในการจัดระบบ มีปัญหาในการรอคอย อดทนรอไม่ได้ กระสับกระส่าย เหม่อลอย 
วอกแวกง่าย และเสียสมาธิง่าย 
 5. ความจ า ได้แก่ การจดจ าทิศทาง การเรียนรู้ข้อความทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ใน
กระบวนการใหม่ ๆ การเรียนรู้ตัวอักษร การจดจ าชื่อต่าง ๆ การสะกดค าและการทบทวนหนังสือ       
ก่อนสอบ  
 6. พฤติกรรมทางสังคม ได้แก่ การมีเพ่ือนใหม่ และการคงมิตรภาพของเพ่ือนใหม่ไว้ได้      
การตัดสินใจปัญหาในชีวิตประจ าวัน การมีพฤติกรรมที่ผลีผลาม หุนหันพลันแล่น ความอดกลั้น  
ความอดทนต่อความกดดัน ความเครียด การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ าวัน ความสามารถ
ที่จะตีความภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาเขียน เช่น สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงและการท างานเป็นทีม  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548ข, หน้า 9-11) สรุปลักษณะทั่วไปของ
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เมื่อวิเคราะห์ตามพัฒนาการในวัยต่าง ๆ มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ช่วงก่อนวัยเรียน นักการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะคัดแยก ว่าเด็กคนใดบ้างใน  
วัยนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 ขวบ ที่พบว่ามีความบกพร่องทาง   
การเรียนรู้ มักจะถูกระบุว่าเป็นเด็กที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการ (Developmental Delay) หรือ
เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง (Children at Risk) อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การช่วยเหลืออย่าง
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เหมาะสมตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเล็ก จะมีผลดีต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในระยะต่อ ๆ มา นอกจากนี้แล้ว 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยัง
ระบ าว้ว่า ให้มีการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเมื่อค้นพบความพิการ (Early Intervention) ลักษณะของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในวัยนี้ มักจะพบว่ามีความด้อย หรือล่าช้าไม่เป็นไปตามวัยของ
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เช่น การคลาน การเดิน การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
มีความล่าช้าด้านพัฒนาการทางภาษา มีความบกพร่องด้านการพูด มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ล่าช้า
และมีความบกพร่องด้านการรับรู้ เป็นต้น 
 2. ระดับประถมศึกษา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในวัยนี้มีจ านวนมากที่เพ่ิงเริ่ม
แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางการเรียนรู้ เมื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียนและประสบความล้มเหลวใน       
การเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น การอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ หรือวิชาอ่ืน ๆ ลักษณะอ่ืนที่พบบ่อย
ในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหวที่ล่าช้าไม่สมวัย อาจแสดงออกในรูปของการจับดินสอ ลายมือ
อ่านยาก มีความล าบากในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การท าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
การให้เหตุผล มีปัญหาในการเรียนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ หรืออาจพบปัญหาด้านอารมณ์    
ร่วมด้วยเป็นต้น 
 3. ระดับมัธยมศึกษา ในวัยนี้เด็กจะประสบปัญหาและความยากล าบากเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากความคาดหวังของโรงเรียนและครู ความสับสนของเด็ก รวมทั้งความล้มเหลวทางการเรียนรู้
ด้านวิชาการ และเนื่องจากเด็กวัยนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง
เมื่อส าเร็จการศึกษา นอกจากปัญหาด้านการเรียนรู้ทางวิชาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากวัย
ประถมศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์และสังคม การมองเห็นคุณค่าของตนเอง  
 เมอร์เซอร์ และเมอร์เซอร์ (Mercer & Mercer, 1998, p.7-8) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
ปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ 3 ลักษณะ คือ  
 1. ด้านสติปัญญา ได้แก่ ความยุ่งยากทางสติปัญญาและการรู้คิด ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ต่ า ความจ าไม่ดี ปัญหาด้านความสนใจและอยู่ไม่นิ่ง และบกพร่องทางการรับรู้ 
 2. ด้านจิตพิสัย ได้แก่ ทักษะทางสังคมไม่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองไม่ดี แรงจูงใจต่ า และ
สภาวะทางอารมณ์อ่อนแอ 

 3. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความบกพร่องด้านการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมที่ยุ่งเหยิง และ
พฤติกรรมเก็บตัว 

 โบเว็น (Bowen, 2005, p.2) ได้สรุปพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) มีความยุ่งยากในการเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน า 2) มีความยุ่งยากใน การจดจ าค าและ
ข้อเท็จจริงพื้นฐาน 3) มีความยุ่งยากในการเขียนและกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 4) มีสมาธิสั้น 5) มี
ความยุ่งยากในการจัดระบบการท างาน 7) มีความยุ่งยากที่เห็นได้ชัดเจนในการอ่านรวมถึงการระบุ
และความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน 8) มีความยุ่งยากในการบอกชื่ออย่างรวดเร็ว ภาพ ค า จ านวน เป็นต้น  
ส่วนลักษณะทั่วไปของความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น  มีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ความยุ่งยากใน
การพูด 2) ความยุ่งยากในการอ่าน 3) ความยุ่งยากในการเขียน 4) มีความยุ่งยากในการเรียน
คณิตศาสตร์ 5) มีความยุ่งยากด้านพฤติกรรมและอารมณ์  
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 จากลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่นักการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศได้
สรุปไว้ข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถจ าแนกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้ คือ 
1) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา ที่รวมไปถึง การฟัง การพูด 2) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
วิชาการ ได้แก่ การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 3) เด็กที่มี ความบกพร่อง
ทางด้านการคิด และการให้เหตุผล 4) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว 5) เด็กที่มี    
ความบกพร่องทางด้านสังคมและอารมณ์ และ 6) เด็กที่มีความความบกพร่องด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความบกพร่องด้านสมาธิ การรับรู้  
 

สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 สืบเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเด็กที่พบมากในโรงเรียนทั่วไป ถึงแม้
ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาความบกพร่อง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือแล้ว ผู้เรียน    
ก็ยังคงมีอุปสรรค หรือความยากล าบากในการเรียนรู้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ครูผู้สอน
จะต้องรู้สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือจะได้หาวิธีการในการช่วยเหลือที่ถูกต้องเพ่ือให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ส าคัญมี
ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 7-8; 2546, หน้า 3-4) ได้สรุปถึงสาเหตุของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ไว้ว่าก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเรียนได้ดีเท่ากับเด็กปกติ
ทั่วไป การค้นหาความบกพร่องของเด็กส่วนมากเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุข บุคลากรทาง 
การศึกษาอาจจ าแนกการรับรู้ไว้เพ่ือจะได้หาทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาของเด็กต่อไป 
โดยสาเหตุของความบกพร่องจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง โดยบุคลากรทางการแพทย์มีความเชื่อว่า สาเหตุที่ส าคัญที่
ท าให้ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีนั้น เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง อาจเป็นการได้รับ
บาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรือหลังคลอดก็ได้ การบาดเจ็บนี้ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่
สามารถท างานได้เต็มที่ ทั้งนี้อาจทั้งเป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงนัก สมองและประสาทส่วนกลาง
ยังท างานได้ดีเป็นส่วนมากแต่มีบางส่วนที่บกพร่องไปบ้าง ดังนั้นจึงท าให้เด็กมีปัญหาทางการรับรู้ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 2. กรรมพันธุ์ มีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้ระบุไว้ตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้
บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ เช่นพบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนอาจมีพ่ี
น้องที่เกิดจากท้องเดียวกันมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน หรืออาจมีพ่อแม่ พ่ี น้อง หรือญาติใกล้ชิดมี
ปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการอ่าน การเขียนและความเข้าใจ มีรายงาน
การวิจัยที่เชื่อถือได้ว่า เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เมื่อพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่าน 
ฝาแฝดอีกคนหนึ่งมักมีปัญหาในการอ่านด้วย แต่ปัญหาเช่นนี้ไม่พบบ่อยนักส าหรับฝาแฝดที่มาจาก  
ไข่คนละใบ ดังนั้นปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
 3. สิ่งแวดล้อม สาเหตุทางสภาพแวดล้อมนี้หมายถึง สาเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การได้รับ
บาดเจ็บทางสมองและกรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาใน
สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบาง
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ประการ หรือร่างกายได้รับสารบางประการอันเนื่องจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาด
สารอาหารในวัยทารกและวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสใน
การศึกษา เป็นต้น    
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 10) ได้สรุปสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไว้ว่า 
เนื่องจากยังไม่มีใครรู้ชัดว่า อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง หรือสาเหตุหนึ่งสาเหตุเดียวที่ท าให้เกิด      
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะค้นหาสาเหตุของความบกพร่องนี้ แต่ปัจจุบัน
พบว่า มีการวิจัยทางพันธุกรรมที่ได้ให้หลักฐานที่พอจะสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยเฉพาะความบกพร่องทางด้านการอ่าน และความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์นั้นอาจจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม จากการศึกษาเด็กฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน พบว่า ความบกพร่อง
ทางด้านการอ่าน และความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากทั้งพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม  
 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ (2555, หน้า 100) ได้สรุปสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้
หรือปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง หลายคนกล่าวว่า การบาดเจ็บทางสมอง เป็นสาเหตุ
ส าคัญของความบกพร่องทางการเรียนรู้ การบาดเจ็บทางสมองอาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บระหว่าง
คลอด หรือหลังคลอดก็ได้ การบาดเจ็บนี้จะท าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท างานได้เต็มที่ 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่การได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงนัก สมองและระบบประสาทส่วนกลางยังท างานได้
ดีเป็นบางส่วน มีบางส่วนเท่านั้นที่บกพร่อง การได้รับบาดเจ็บทางสมองจึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้
ของเด็กท าให้เด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. กรรมพันธุ์ งานวิจัยเป็นจ านวนมากที่ระบุไว้ตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้
บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน อาจมี 
พ่ีน้องที่เกิดจากท้องเดียวกันแล้วมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและการเข้าใจภาษา 
 3. สารพิษ สาเหตุที่เกิดจากสารพิษ ได้แก่ สารตะกั่ว เมื่อเด็กรับประทานอาหาร ดื่มน้ าที่
มีสารตะกั่วเจือปน เช่น สีทาบ้านเก่า ๆ ไอเสียจากรถยนต์ ท่อน้ าประปาเก่า ๆ ที่เป็นสนิม เมื่อ มี   
สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเด็ก สารตะกั่วจะไปท าลายเซลล์สมองบางส่วน ท าให้เกิดความบกพร่องทาง     
การเรียนรู้ได้  
 4. อุบัติเหตุ บุคคลที่ได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรง เมื่อได้รับอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นการล้มหัวฟาดพ้ืน อุบัติเหตุบนท้องถนน หรือสิ่งอ่ืนที่มากระทบศีรษะ อย่างรุนแรง อาจ
ท าให้สมองได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะน าสู่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้  
 เบญจพร ปัญญายง 2545, หน้า 13) สรุปสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
น่าจะมีสาเหตุจากสมองท างานผิดปกติ โดยการมีการรายงานจากการวิจัยว่ามีสาเหตุ ดังนี้ 
 1. พยาธิสภาพทางสมอง การศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อน
ก าหนด ตัวเหลืองหลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้วย 
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 2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางด้าน
ภาษา และสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวา แต่เด็ก LD สมองซีกซ้ายและซีกขวามีขนาดเท่ากัน 
และมีความผิดปกติอ่ืน ๆ  
 3. ความผิดปกติของคลื่นสมอง เด็ก LD จะมีคลื่นอัลฟาที่สมองซีกซ้ายมากกว่าเด็กปกติ 
 4. กรรมพันธุ์ เด็กที่มีปัญหาการอ่าน บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 และ
สมาชิกของครอบครัวเคยเป็น LD  
 5. พัฒนาการล่าช้า เดิมเชื่อว่า เด็ก LD มีผลจากพัฒนาการล่าช้า แต่ปัจจุบันไม่เชื่อ
เช่นนั้นเพราะเม่ือโตขึ้นเด็กไม่ได้หายจากโรคนี้ 
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และสถาบันราชานุกูล  (2555, 
หน้า 14-15) สรุปสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. การท างานของสมองบางต าแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ       
การเรียนรู้และการใช้ภาษาท้ังการอ่าน การเขียนและการพูด 
 2. พันธุกรรม จากการวิจัยพบว่า เครือญาติอันดับแรกของเด็ก LD ร้อยละ 35-40 จะมี
ปัญหาการเรียนรู้ 
 3. การได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด หรือหลังคลอด 
 4. ความผิดปกติของโครโมโซม 

 จากสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุป
ได้ดังนี้ 1) การได้รับบาดเจ็บทางสมอง 2) พันธุกรรม และรวมไปถึงความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 
15 เนื่องจากความบกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดภายในครอบครัว เช่น เด็กที่ขาด
ทักษะที่จ าเป็นต่อการอ่าน คือ การได้ยินเสียงของค าที่ต่างกันของค านั้น ก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้ปกครอง
ที่มีปัญหาท านองเดียวกัน อย่างไรก็ตามความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองอาจจะต่างจาก
ลักษณะปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กบ้างเล็กน้อยได้ หรือผู้ปกครองที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้าน
การเขียนก็อาจจะมีลูกที่มีปัญหาทางภาษาด้านการแสดงออกได้ 3) ความบกพร่องทางสมอง เช่น 
ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย หรือคลื่นสมอง และ 4) สิ่งแวดล้อม แนวโน้มของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้น อาจมาจากรากฐานของสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวมี
ส่วนร่วมด้วย เช่น ผู้ปกครองที่มีความบกพร่องทางภาษาด้านการแสดงออก อาจพูดคุยกับลูกของตน
น้อยกว่า หรือภาษาที่เขาใช้อาจจะคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ในกรณีเช่นนี้เด็กจะขาดต้นแบบที่ดีใน   
การพัฒนาทางภาษาท าให้เขามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของสมอง เช่น สารเคมีที่ได้รับจากอาหาร หรือ น้ า บุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือเกิดจาก   
การใช้สารเสพติดในระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือ
หลังคลอดที่ท าให้สมองได้รับความบาดเจ็บอย่างรุนแรงท าให้มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเสี่ยงใน  การเกิด
ความบกพร่องทางการเรียนรู้   
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ลักษณะปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยภาพรวม 

 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยทั่วไปมีหน้าตาเหมือนกับเด็กปกติ แต่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือความสามารถต่ ากว่าเด็กในวัยเดียว มักมีปัญหาในการอ่าน การเขียน หรือ
คณิตศาสตร์ รายละเอียดของความบกพร่อง มีดังนี้ 
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 26-30) ได้สรุปถึงปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
  1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน 
   ความบกพร่องด้านการอ่าน ที่เรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เป็นความบกพร่อง
ที่พบบ่อยที่สุด และมีผลกระทบกับนักเรียนในวัยประถมศึกษาประมาณร้อยละ 2 ถึง 8 เด็กกลุ่มนี้
มักจะไม่สามารถแยกแยะเสียงในค าพูดได้ เช่นไม่สามารถแยกแยะค าว่า “แบ็ท (Bat)” โดยการออก
เสียงตัวอักษรแต่ละตัว คือ บี-เอ-ที (b-a-t) จึง ไม่สามารถอ่านค าว่า “แบ็ท” ได้ เด็กจะเริ่มแสดง
อาการบกพร่องด้านการอ่านให้เห็นได้เมื่อเขาเริ่มอ่าน พร้อมทั้งมีความยากล าบากในการรับรู้       
การแยกแยะหรือจ าตัวอักษร เช่น อาจสับสนระหว่างตัวอักษร บี (b) กับ ดี (d) หรือตัวอักษร พี (p) 
กับ คิว (q) ท าให้การเรียนรู้ค าศัพท์เป็นเรื่องยาก ส่วนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยที่ประสาทสัมผัสการได้ยินปกติ ก็จะเขียนสัญลักษณ์แทนเสียงที่ได้ยินไม่ได้ และท าให้เกิด          
ความบกพร่องในทักษะการถอดรหัสค าจากเสียงเป็นภาษาเขียน ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือก็จะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของความบกพร่อง 
 2. ความบกพร่องทางด้านการเขียน 
        ความบกพร่องทางด้านการเขียน ที่เรียกว่า ดิสกราเฟีย (Dysgraphia) เป็นสาเหตุที่ท า
ให้เด็กมีความยากล าบากในการเขียนตัวอักษร หรือเขียนบนพ้ืนที่ที่ก าหนดให้  ความบกพร่องด้าน   
การเขียนก็เช่นเดียวกับความบกพร่องอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับบริเวณต่าง ๆ และการท างานต่าง ๆ 
มากมายของสมอง เครือข่ายการท างานของสมองจะต้องประสานกันเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะใช้ในเรื่อง
ค าศัพท์ หลักภาษา การเคลื่อนไหวมือ และความจ า ดังนั้น ความบกพร่องด้านการเขียนจึงอาจจะมี
ผลมาจากปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ถ้าเด็กไม่สามารถแยกแยะล าดับของเสียงในค าได้ ก็จะมีปัญหา
ในเรื่อง การสะกดค า เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเขียนก็อาจจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้าน
ภาษา ด้านการแสดงออก ท าให้ไม่สามารถแต่ง หรือเติมประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาได้ 
 จากความบกพร่องทางด้านการเขียนที่กล่าวมาข้างต้น จากงานวิจัยของผู้เขียนในปี พ.ศ. 
2555 พบตัวอย่างความบกพร่องทางด้านการเขียน ดังภาพที่ 1.1-1.3  
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ภาพที่ 1.1  ตัวอย่างงานของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเขียน 
 
 

                        
    
ภาพที่ 1.2  ตัวอย่างการคัดลอกค าของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเขียน 
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ภาพที่ 1.3  ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดค า 
 

 3. ความบกพร่องทางด้านการค านวณ หรือคณิตศาสตร์ 
               ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น จะมีทั้งเด็กที่ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เด็กท่ีไม่ประสบผลส าเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่อาจจะประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งในชีวิตจริงเด็กบางคนอาจจะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพที่ไม่ต้องใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มากนัก แต่อย่างไรก็ตามวิชาคณิตศาสตร์ก็ถือว่าเป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานใน   
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ ด้วย ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการค านวณ หรือคณิตศาสตร์ มี
ดังนี้ 
   ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 29-30) ได้ระบุไว้ว่า ลักษณะของความบกพร่องทางด้าน
คณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 1) การคิดค านวณเลขเกี่ยวข้องกับการตระหนักและจดจ าจ านวนและสัญลักษณ์ 
2) การจดจ าข้อเท็จจริง เช่น การจ าสูตรคูณ การเรียงล าดับตัวเลข และยังเกี่ยวข้องกับ 3) ความเข้าใจ 
ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม เช่น หลักการต่าง ๆ ภาพของจ านวนและเศษส่วนลักษณะต่าง ๆ ที่
กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นเรื่องที่ยากมากส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการคิดค านวณเลข 
ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน ความคิดรวบยอดหรือหลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์นั้น มีแนวโน้มที่จะ
ปรากฏในช่วงต้น ๆ ของการเรียนและความบกพร่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนสูง ๆ ขึ้นไป มักจะเกี่ยวข้อง
กับปัญหาในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
             จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์ (2546, หน้า 7-8) กล่าวสรุปว่า การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ
ที่เก่ียวข้องชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ การพักผ่อน ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ในแต่ละวันเรา
ต้องเก่ียวข้องกับตัวเลขและการคิดค านวณต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์จะช่วย
ให้เรารู้จักคิดค านวณ รู้จักคาดเดาหรือการกะประมาณ ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และความสามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้
เราด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จากลักษณะที่ส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ดังกล่าว ท าให้
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คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ดังนั้นผู้ปกครองและครูจึงให้
ความส าคัญกับวิชานี้มากและคาดหวังที่จะให้เด็กประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
   โบเว็น (Bowen, 2005, p.10) ยังกล่าวถึงตัวบ่งชี้ถึงปัญหาทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ 1) การขาดมโนมติเก่ียวกับการจับคู่ 1:1 2) มีความยุ่งยากในเรื่อง
มิติสัมพันธ์ 3) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 4) ประสบความล้มเหลวใน
การใช้ยุทธศาสตร์การก ากับติดตามตนเอง 5) ขาดความจ าเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการใน   การ
ค านวณ  
 นอกจากนี้แล้ว ศูนย์แห่งชาติว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (National Center for 
Learning Disabilities: NCLD, 2006: 2) ยังได้ระบุถึงความสามารถที่ต้องตรวจสอบเพ่ือระบุว่าเป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ คือ 1) ความสามารถในการบอกเวลาและการใช้เงิน และ 
2) ความสามารถในการคาดคะเนปริมาณเชิงจ านวน  
 จากความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยของผู้เขียน ในปี พ.ศ. 
2555 พบลักษณะของความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์แสดงออกมาดังภาพที่ 1.4 
 

                                  
 
ภาพที่ 1.4  ความบกพร่องของเด็กที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

 4. ความบกพร่องที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจง 
               ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 30) กล่าวถึง DSM IV ว่า ได้ให้รายการความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้ากฎเกณฑ์ของความบกพร่องด้านการอ่าน ความบกพร่องด้าน
การเขียน และความบกพร่องด้านการค านวณ ซึ่งอาจจะหมายถึง ความบกพร่องทั้ง 3 ประเภทรวมกัน 
หรือความบกพร่องที่ไม่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากนัก ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ มีแง่มุมต่าง ๆ ที่เหลื่อมซ้อนกัน และจ าเป็นต้องอาศัยความสามารถของสมอง
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หลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ เรื่องร่วมกัน ดังนั้น คนบางคนอาจจะมีความบกพร่ องทางการเรียนรู้ได้
มากกว่า 1 ด้าน เช่น ความสามารถในการเข้าใจภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ส าหรับการพูด ดังนั้น     
ความบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางความสามารถที่จะเข้าใจภาษา ก็ย่อมจะไปรบกวนพัฒนาการ
ทางการพูด และสกัดก้ันการเรียนรู้ที่จะอ่าน และเขียนด้วย  
 จากลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี      
การก าหนดลักษณะโดยรวมเพ่ือระบุว่า เด็กคนใดมีความบกพร่องทางด้านการอ่าน ความบกพร่อง
ทางด้านการเขียน ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ และความบกพร่องที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจง 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น พอที่จะสรุปได้ว่า ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน
มักจะมีปัญหาในการจ ารูปพยัญชนะ สระ การอ่านพยัญชนะ สระ ไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้อง      
จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ ฯลฯ ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเขียน 
มักจะมีปัญหาในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ได้ใจความ เขียนสะกด
ค าผิด ฯลฯ ส าหรับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ การขาด
ความสามารถในการเข้าใจเรื่องในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความรู้สึกเชิงจ านวน 2) การชั่ง ตวง วัด 3) วัน 
เวลา และเงิน 4) ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 5) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 6) การกระท าทาง
คณิตศาสตร์ 7) การแก้โจทย์ปัญหา 8) สถิติและกราฟ และ 9) มิติสัมพันธ์  
 

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่ใช่  
ความบกพร่องทางสติปัญญา ดังนั้นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนจึงสามารถเรียนรู้ได้มากถ้าได้รับ    
การสอนที่ถูกวิธี ดังนั้นการที่จะจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  จึงมี   
ความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิผลมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 17-24) ได้จ าแนกกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
           1. ตัวป้อน (Input) หมายถึง กระบวนการบันทึกข้อมูลที่ได้มาจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
ลงไว้ในสมอง และถ้าหากมีความผิดปกติก็จะท าให้เกิดปัญหา เช่น ความบกพร่องในการรับรู้ทางด้าน    
การมองเห็น ถ้าเด็กมีความยากล าบากในการแยกแยะความแตกต่างของรูปร่างหรือต าแหน่ งของ    
สิ่งต่าง ๆ การรับรู้ก็จะบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ความบกพร่องทางการได้ยิน ถ้าเด็กมี         
ความยุ่งยากในการจ าแนกเสียง เช่น กอง กับ กลอง เด็กก็จะสื่อสารออกมาไม่ตรงกับความจริง 
 2. การบูรณาการข้อมูล (Integration) หมายถึง กระบวนการตีความข้อมูลที่ได้รับ ซึ่ง   
ความบกพร่องของการบูรณาการข้อมูลมีได้หลายแบบ เช่น มีความบกพร่องในการเรียงล าดับข้อมูล 
เห็นค าว่า มด เป็น ดม กอด เป็น ดอก กรน เป็น นรก เป็นต้น 
           3. ความจ า (Memory) หมายถึง การเก็บรักษาข้อมูลไว้เพ่ือให้สามารถดึงออกมาใช้ได้ใน
ภายหลัง เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักจะมีความจ าระยะสั้นไม่ดี แต่ถ้าได้รับการฝึกซ้ า ๆ            
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มีความสนใจ และจูงใจในสิ่งนั้นก็จะสามารถเก็บความจ าระยะสั้นไปเป็นความจ าระยะยาวที่สามารถ  
ดึงออกมาใช้ได้ในภายหลัง 
           4. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยการใช้ภาษา หรือ   
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาด้านผลผลิตนี้จะแสดงออกมาให้เห็นถึง      
ความบกพร่องทางด้านภาษา และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ในด้านความบกพร่องทางด้าน
ภาษานั้นมักจะเก่ียวข้องกับภาษาท่ีจ าเป็นต้องใช้ มากกว่าภาษาท่ีเริ่มต้นด้วยตนเอง    
 เบญจพร ปัญญายง (2545, หน้า 14) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบไซเบอร์เนติค (Cybernetic Model) ในการอธิบายกระบวนการเรียนรู้ 
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ข้อมูลจากประสาทสัมผัสจะเข้าสู่สมองเพ่ือบันทึก (Input Process)   
2) ข้อมูลจะถูกแปลความหมายและจัดเก็บ (Integration) 3) ข้อมูลจะถูกบันทึกและสามารถถูกดึงมา
ใช้ได้ (Memory Process) 4) ข้อมูลจะถูกน ามาใช้ในรูปแบบของภาษาและการเคลื่อนไหว (Output 
Process) จากข้ันตอนทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถอธิบายถึงความบกพร่องในการเรียนรู้ ได้ดังนี้ คือ เมื่อเรา
มองรูปภาพ หรืออ่านหนังสือ คนเราจะแยกภาพ หรือตัวอักษรออกจากพ้ืนได้ รู้ต าแหน่งทิศทางของภาพ 
และสามารถกะความลึกของภาพ 3 มิติได้ เช่นเดียวกับการฟังที่เราต้องแยกแยะเสียงที่ต้องการฟัง 
ออกจากเสียงรบกวน หรือเสียงธรรมชาติอ่ืน ๆ จากนั้นภาพ และเสียงจะถูกบันทึกในสมองผ่าน
กระบวนการแปลงสัญญาณ (Coding) และดึงข้อมูลจากหน่วยความจ ามาใช้ในการเขียนการอ่านผ่าน
กระบวนการแปลข้อมูลกลับ (Decoding)  
 จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์ (2546, หน้า 4-6) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน คือ  
 1. การรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ จัดว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง 
เพราะหากเด็กมีความผิดปกติในการรับข้อมูลก็จะท าให้การเรียนรู้ผิดเพ้ียนไปได้ เช่น มองเห็น ม เป็น 
น ตัว b เป็น ตัว p หรือมองเห็นเลข 6 เป็นเลข 9 หรือการได้ยินค าว่า อาจารย์ เป็นอาการ 
 2. การแปลความข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล ในขั้นนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากการได้รับข้อมูล  
ต่าง ๆ เข้ามาแล้วสมองท าหน้าที่แปลความ และจัดเก็บข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ได้มาจะต้องจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความยากล าบากในการจัดเก็บ การเรียงล าดับข้อมูล 
และปัญหาในเรื่องการจ า เช่น ไม่สามารถเล่าเรื่องที่เห็นได้อย่างถูกต้องตามล าดับเหตุการณ์ หรือถาม
ว่าตัวเลขที่  ต่อจากเลข 11 คือเลขอะไร เด็กจะต้องเริ่มนับจาก 1 ใหม่จนถึง 11 แล้วจึงตอบว่า 12  
 3. ความจ า และการดึงข้อมูลมาใช้ ขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับความจ า เด็กที่มีปัญหาทาง 
การเรียนรู้ จะมีความบกพร่องเรื่องความจ าโดยเฉพาะความจ าระยะสั้นท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล 
และดึงออกมาใช้ได้ ดังนั้นจึงต้องให้การช่วยเหลือโดยการสอนซ้ า ๆ มากกว่าเด็กทั่วไป หรือสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้เด็กเก็บข้อมูลในระยะยาวขึ้นได้ 
 4. การน าข้อมูลมาใช้ในรูปแบบของภาษา ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ใช้ในการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่มีความบกพร่องด้านการใช้ภาษาบางคนอาจ   
พูดช้า พูดไม่ชัด จ าค าศัพท์ได้จ ากัด 
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 5. การเคลื่อนไหวและประสานสัมพันธ์ ปัญหาทางการเคลื่อนไหวหรือกลไกกล้ามเนื้อ
ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือกลไกกล้ามเนื้อแบ่งเป็น          
2 ประเภท คือ 1) ปัญหาของการประสานงานกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Disability) เช่น เมื่อ
วิ่ง หรือเดินจะสะดุดหกล้ม หรือซุ่มซ่ามเดินชนสิ่งของต่าง ๆ 2) การประสานงานกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
(Fine Motor Disability) เช่น มีปัญหาในการเขียนหนังสือ ซึ่งมักจะแสดงออกให้เห็นว่า เขียนหนังสือ
ได้ช้า เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน 
 จากกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ตัวป้อน 
เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ ได้มาจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ลงไว้ในสมอง และถ้าหากมี          
ความผิดปกติก็จะท าให้เกิดปัญหา 2) การบูรณาการข้อมูล เป็นกระบวนการตีความข้อมูล เช่น มี
ความบกพร่องในการเรียงล าดับข้อมูล เห็นค าว่า มด เป็น ดม 3) ความจ า เป็นการเก็บรักษาข้อมูลไว้
เพ่ือให้สามารถดึงออกมาใช้ได้ในภายหลัง เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักจะมีความจ าระยะสั้นไม่ดี 
และ 4) ผลผลิต เป็นการน าข้อมูลออกมาใช้ในรูปแบบของภาษาและการเคลื่อนไหว 

 

การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากเพราะหาก
ด าเนินการคัดแยก และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเด็กมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการวางแผน         
การจัดการเรียนการสอน และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ         
รายละเอียดของการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู (2544, หน้า 31-33) กล่าวว่า การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ 
   การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการคัดแยกโดยไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งมี
หลายวิธีที่ครูจะได้ข้อมูลในการประเมินเด็ก วิธีหนึ่งที่ครูใช้ คือ การสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างเป็น
ระบบ โดยมีผู้ร่วมสังเกตประมาณ 2-3 คน แล้วลงมติร่วมกันว่าเด็กที่สังเกตมีปัญหาอะไรบ้าง ข้อมูลที่
ได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็นอย่างดี อีกวิธีหนึ่งคือการบันทึก
พฤติกรรมทางการเรียนของเด็ก ว่าเด็กมีปัญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งวิธีการทั้ง 2 วิธี มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก ประกอบด้วย 
   1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียน เป็นการสังเกตพฤติกรรมเด็กเพ่ือคัด
แยกเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ 
                   1.1.2 การสังเกตพฤติกรรมทั่วไป เป็นการสังเกตปัญหาด้านพฤติกรรม ได้แก่ เด็ก
เสียสมาธิง่าย หรือไม่เพียงใด เด็กมีช่วงความสนใจสั้น หรือไม่ เพียงใด เด็กมีใจจดจ่ออยู่กับกิจกรรมได้
นานหรือไม่ เพียงใด เด็กอยู่นิ่งเฉยได้นานหรือไม่ เพียงใด เด็กเดิน หรือวิ่งได้คล่องแคล่วหรือไม่ 
เพียงใด เด็กหยิบจับสิ่งของได้ดีหรือไม่จับดินสอเขียนหนังสือได้หรือไม่ เด็กมีความอดทนต่อการรอ
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คอยได้หรือไม่ เพียงใด เด็กจ าสิ่งของได้หรือไม่ เช่น เกมการจ าสิ่งของ เด็กแสดงความสับสนระหว่าง
ซ้าย-ขวา หรือไม่เพียงใด และเด็กท างานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ เพียงใด 
  1.2 การบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก 
   ผู้ที่ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมในการเรียน อาจเป็นครูประจ าชั้น ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับปัญหาของเด็กในการเรียน โดยมีการสังเกตร่วมกับครูอีก 2 -3 คน เพ่ือให้ได้ปัญหาที่ชัดเจน 
ทั้งนี้แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลปัญหาในการเรียนของเด็กโรงเรียนอาจจัดท าขึ้นเอง เพ่ือ 

ให้ครูผู้สอนแต่ละคนได้บันทึกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
 2. การคัดแยกอย่างเป็นทางการ 
  การคัดแยกอย่างเป็นทางการ เป็นการคัดแยกเด็กโดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นแบบทดสอบ หรือแบบคัดแยกที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพดี ในต่างประเทศมีแบบทดสอบที่นิยมใช้ใน      
การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2544, หน้า 36) 
  2.1 เครื่องมือคัดแยกของต่างประเทศ ได้แก่  
          2.1.1 Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA)    
         2.1.2 Detroit Test of Learning Aptitude 
         2.1.3 Woodcock – Johnson Psycho – Educational Battery 
         2.1.4 Woodcock Reading Mastery Test – Revised 
         2.1.5  Southern California Sensory Integration Test 
         2.1.6 Bender – Gestalt – Visual Perception– Visual Motor 
         2.1.7 Frosting Developmental Test 
         2.1.8 Peabody Individual Achievement Test 
         2.1.9 Kaufman Assessment Battery for Children 
       2.1.10 WISC III 
       2.1.11 Stanford-Binet 
       2.1.12 Key math Diagnostic Arithmetic Test 
  2.2 เครื่องมือคัดแยกของประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทย มีแบบคัดแยกที่พัฒนาโดยนักการศึกษาไทย และนิยมใช้ใน
ปัจจุบันในการคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้แก่  
   2.2.1 แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ของ ศรียา นิยมธรรม ซึ่งดัดแปลง
มาจากเครื่องมือคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ของแมคคาร์ธี (McCarthy Screening Test) ซึ่ง
ใช้ทดสอบกับเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 4-6 ½ ปี เป็นการทดสอบรายบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาส าหรับการทดสอบ 
6 หมวด คือ การรู้จักซ้าย-ขวา การจ าค า การวาดรูป การจ าตัวเลข การจัดหมวดหมู่  และการใช้ขา 
(ศรียา นิยมธรรม, 2537, หน้า 43) 
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   2.2.2 แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของ ผดุง อารยะวิญญู ซึ่งเป็น
แบบส ารวจปัญหาในการเรียนของเด็ก 3 ด้าน คือ การอ่าน แบบส ารวจปัญหาในการเขียนและแบบ
ส ารวจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้กับเด็กอายุระหว่าง 6 -12 ปี ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิน โดย
ครูผู้สอนนั้นต้องรู้จักเด็กเป็นอย่างดี ท าหน้าที่สอนเด็กมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 เดือน (ผดุง อารยะวิญญู, 
2546, หน้า 123) 
   2.2.3 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และ    
ออทิซึม ของ ผศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ ซึ่งเป็นแบบคัดกรองที่
ใช้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 6-13 ปี 11 เดือน ผู้ตอบแบบคัดกรองต้อง
เป็นบุคคลที่รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี ในแบบคัดกรองจะประกอบไปด้วยการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้  
(ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ, ชาญวิทย์ พรนภดลดารณี อุทัยรัตนกิจ, ชาญวิทย์ พรนภดล, วัจนินทร์ โรหิตสุข, 
นิรมล ยสินทร, สุพัตรา แอนดราดี, ฐาปนีย์ แสงสว่างและคณะ, 2549, หน้า 4-5) 
     ด้านที่ 1 KUS-SI Rating Scale 1: ADHD ใช้ส าหรับการคัดกรองนักเรียนที่มี
ภาวะสมาธิสั้น 
     ด้านที่ 2 KUS-SI Rating Scale 2: LD-Reading ที่ใช้ส าหรับการคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

     ด้านที่ 3 KUS-SI Rating Scale 3: LD-Written Expression ที่ใช้ส าหรับ  
การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 

     ด้านที่ 4 KUS-SI Rating Scale 4: LD-Mathematics ที่ใช้ส าหรับคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 

     ด้านที่ 5 KUS-SI Rating Scale 5: Autism/PDDs ที่ใช้ส าหรับคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะออทิซึม 
 4. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเบื้องต้น (Test of Early Reading Ability: 
TERA) 
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
พัฒนาโดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู (2554, หน้า ค าแนะน า, 27-28) สร้างขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการทดสอบภาษาไทยส าหรับคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสามารถ
ใช้ได้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  จากรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า เครื่องมือบางชนิด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยก ว่า เด็กคนใด
น่าจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล และส่งต่อแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องต่อไป 
นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จใน
การเรียนรู้ก่อนเกิดความล้มเหลว เช่น แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านเบื้องต้น (Test of 
Early Reading Ability: TERA) ส าหรับรายละเอียดของแบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทาง    
การเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนน าเสนอรายละเอียดไว้ในบทที่ 2 
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กระบวนการช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน และพบมากในโรงเรียนปกติ 
นอกจากนี้แล้ว ความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังสามารถพัฒนาและช่วยเหลือให้เรียนรู้ได้ ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 103-118) สรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มี       
ความบกพร่องการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือทางการแพทย์  
              ดังที่ ได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในข้างต้นว่า       
ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น จะต้องไม่มีปัญหาของความบกพร่องทางประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ เช่น 
การเห็น หรือการได้ยิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาสาเหตุที่ท าให้เด็กไม่สามารถเรียนได้ตามที่ควรจะ
เป็น ดังนั้น จะต้องมีการตรวจสุขภาพเพ่ือค้นหาความผิดปกติที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจภาษา หรือการใช้ภาษาซึ่งแสดงออกถึงปัญหาของการมีความสามารถ
ที่ไม่สมบูรณ์ในด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากการตรวจสุขภาพที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการประเมินพัฒนาการทางอารมณ์ 
วัยวุฒิ สภาพจิตใจ ความบกพร่องทางสมาธิที่จ าเป็นต้องให้ยาร่วมด้วย  
   นอกจากนี้แล้วยังมีการบ าบัดที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เช่น 
  1.1 เมกะวิตามิน 
              1.2 การใช้เลนส์สีต่าง ๆ 
              1.3 การให้อาหารพิเศษบางประเภท 
              1.4 การให้อาหารที่ไม่มีน้ าตาล 
              1.5 การกระตุ้น หรือนวดกล้ามเนื้อ 
      2. การช่วยเหลือของผู้ปกครอง  
              การช่วยเหลือของผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน
ด้านการศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในทีมที่จัดโปรแกรมการศึกษารายบุคคล ทั้งนี้ผู้ปกครองควร
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
              2.1 เรียนรู้ให้มากข้ึนเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมุ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ของบุตรหลาน และแหล่งความช่วยเหลือ 
     2.2 สืบหา หรือค้นหาร่องรอยต่าง ๆ ที่ปรากฏ มองหาเงื่อนง า หรือร่องรอยที่ช่วยบอก
ให้ทราบว่า บุตรหลานของตนเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการมอง การฟัง หรือการสัมผัส อะไรเป็นวิธีที่เป็น
จุดอ่อน ที่สุดในการเรียนรู้ของบุตรหลาน และควรมุ่งสนใจสิ่งที่เด็กสนใจ ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถพิเศษ และทักษะต่าง ๆ ที่เด็กมี โดยข้อมูลเหล่านี้จะน ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ 
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              2.3 สอนโดยอาศัยจุดเด่น หรือวิธีการที่บุตรหลานมีความถนัด เช่น เด็กอาจจะมี       
ความยากล าบากในการอ่านเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ แต่สามารถจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี เมื่อฟังข้อมูล
เหล่านั้น ดังนั้น จึงควรปล่อยให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ในการฟังข้อความจากเทปบันทึกเสียงที่อ่าน
เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น หรือให้ดูวีดิทัศน์ 
              2.4 ให้เกียรติและท้าทาย เป็นการกระตุ้นให้เด็กใช้สติปัญญาตามธรรมชาติของเด็ก 
เด็กอาจมีปัญหาในการอ่าน หรือเขียน อาจช่วยเหลือโดยใช้การท้าทายให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
หลาย ๆ ด้านรวมกัน เช่น การได้รับรส การสัมผัส การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว  
              2.5 จ าไว้เสมอว่า ความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลว บุตรหลานของท่านมีแนวโน้มที่
จะมองความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ ดังนั้น ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างโดยการยอมรับ     
ความผิดพลาดของตนเองโดยใช้อารมณ์ขัน ว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน 
              2.6 ตระหนักเสมอว่า อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่บุตรหลานของท่านไม่มีวันท าได้ หรือมี
ปัญหาการท าเช่นนั้นตลอดชีวิต ดังนั้นควรช่วยบุตรหลานให้เข้าใจว่า การท าเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่า 
เขาคือผู้ล้มเหลว 
  2.7 ใช้โทรทัศน์ในทางที่สร้างสรรค์ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์สามารถที่จะเป็นสื่อส่งเสริม    
การเรียนรู้ได้ดีหากเด็กได้รับการช่วยเหลือให้รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม เช่น การถามค าถามจาก
สิ่งที่ดูไปแล้ว อะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดขึ้นตามมา เรื่องราวจะจบลงอย่างไร ค าถามเหล่านี้จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้การล าดับเรื่องราว 
              2.8 การเลือกหนังสือให้ เด็กอ่านตามระดับความสามารถในการอ่านของเด็ก 
ผู้ปกครองควรส่งเสริมการอ่านของเด็กโดยการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และควรให้เด็กเลือกหนังสือที่จะ
อ่านด้วยตนเอง 
              2.9 สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษ โดยดูว่า เด็กเก่งในเรื่องใด มี
อะไรบ้างที่ชอบหรือสนุกสนานกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษบ้าง จะช่วยให้เด็กมีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ค้นพบความสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างภาคภูมิใจ 
  นอกจากการสนับสนุนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ยังควรมีการควรสนับสนุนให้พ่ี 
หรือน้องของเด็กเป็นคนใจกว้าง และซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเอง โดยอธิบายปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทราบ 
 3. การช่วยเหลือของครู ครูมีส่วนในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
              3.1 รู้จักลักษณะของผู้เรียนที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
สังเกตถึงความยากล าบากของผู้เรียนในรูปของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ความจ า ความตั้งใจ สมาธิ 
ทักษะการจัดการ การท างานประสานกันของร่างกาย และพฤติกรรมทางสังคม ออกมาในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง 
              3.2 เข้าร่วมในการฝึกอบรม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูคนอ่ืน ๆ 
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              3.3 วางแผนการจัดท าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ครูควร
สังเกต และติดตามความสามารถ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนแต่ละคน โดยตระหนักถึง 
แบบฉบับการเรียนรู้ ระดับการท างาน ความสามารถทางเหตุผล การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดจน
ความเข้าใจ และความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  3.4 พัฒนาเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรใช้เทคนิค หรือนวัตกรรมเพ่ือ      
ดึงความสนใจ และปรับปรุงโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนั้นครู
ควรพัฒนาหลักสูตร และทดสอบให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เช่น 1) การท าให้เด็กมุ่งความสนใจมาที่ครูก่อนท าการเรียนการสอน 2) การเรียกชื่อ
เด็กเพ่ือกระตุ้นให้มีความตั้งใจในการเรียน 3) ใช้เครื่องมือช่วยในการมองเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) เขียนงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนบนกระดาน และให้ผู้เรียนคัดลอกลง
ในสมุด และ 5) ท าให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แน่ใจว่า มีเวลาเพียงพอที่จะตอบค าถาม 

  3.5 การจัดเตรียมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ทีม่ักจะมีความยากล าบากในการดึงความคิดรวบยอด และการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน 
ครูจึงควรปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  3.6 การจัดเตรียมโครงสร้างของการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มัก
มีความยากล าบากในการจัดระบบข้อมูล การพัฒนานิสัยการท างาน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น ครูควรสอนให้ผู้เรียนสังเกตความก้าวหน้า และจัดระเบียบเวลา และความพยายามใน       
การท างานแต่ละอย่าง  
  3.7 การสร้างความภูมิใจในตนเองให้เกิดกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
เช่น อนุญาตให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะเปลี่ยนไปท า
กิจกรรมที่ยากข้ึน 
  3.8 ประชุมกับผู้ปกครองเพ่ืออภิปรายปัญหาของผู้เรียนที่โรงเรียน  
  3.9 ร่วมมือกับผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในการให้การศึกษาพิเศษ หรือการศึกษา
รายบุคคลกับผู้เรียน และแนะน ากลยุทธ์ที่สามารถน าไปใช้ในระหว่างวันหยุด 
   3.10 การเข้าใจกฎหมาย และขั้นตอนที่ก าหนดส าหรับโปรแกรมการศึกษาพิเศษ หรือ
โปรแกรมการศึกษารายบุคคล ดังนั้น ครูควรท าความคุ้นเคยกับกฎหมายเพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้เรียน 
รวมทั้งต้องท าให้แน่ใจว่าโรงเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับความประสงค์ และมาตรฐานทางกฎหมาย 
              3.11 เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือรักษาสิทธิใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน โรงเรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ  
              3.12 ปรับให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการสอนในชั้นเรียน เช่น การอนุญาตให้ใช้         
เทปบันทึกเสียงส าหรับจดบันทึกค าบรรยาย และการท าแบบทดสอบ เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเขียน 
  3.13 ใช้ประโยชน์จากสื่อวัสดุที่มีลักษณะตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับทันทีทันใด โดยไม่ต้องรู้สึกอับอายผู้อ่ืน 
  3.14 ใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกทักษะ และการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์
แบบประมวลค า 
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  3.15 ให้การเสริมแรงทางบวกต่อผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อแสดง
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสมทั้งที่บ้าน และโรงเรียน     
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้พบมากในเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนปกติทั่วไปในทุกระดับ
การศึกษา ดังนั้นในการช่วยเหลือเด็กแต่ละวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก็มีวิธีการที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 305-306) ได้สรุปกระบวนการในการช่วยเหลือ 
และดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. ระดับอนุบาล การให้ความช่วยเหลือเด็กในรูปแบบพัฒนาการเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เน้นคุณค่าและความสมบูรณ์ ให้เด็กได้รับประสบการณ์และโอกาสที่หลากหลายใน
การเรียนรู้ กระตุ้นพัฒนาการผ่านภาษาและการเล่าเรื่อง การทัศนศึกษา และโอกาสในการสร้างสรรค์
ในรูปแบบการคิด โดยกระตุ้นการคิดเป็นหลัก มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความจ า การจ าแนกภาษา 
การสร้างมโนทัศน์ การประเมินตนเอง การแก้ปัญหาและความเข้าใจ ส่วนรูปแบบพฤติกรรมเป็น    
การตั้งเป้าหมายที่วัดได้ส าหรับเด็กแต่ละคนใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การเสริมแรงที่เหมาะสม    
การสอนทางตรงและการบันทึกความก้าวหน้าเพื่อการวางแผนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ระดับประถมศึกษา การให้ความช่วยเหลือจะเน้นวิชาการด้านการอ่าน การเขียน    
การคิดค านวณ และการใช้ภาษา จากการศึกษางานวิจัย พบว่า วิธีสอนที่มีประสิทธิผล คือ การสอนที่
แตกต่าง การสอนกลยุทธ์ในการเรียนรู้ การสอนทักษะที่บกพร่องโดยตรง 
 3. ระดับมัธยมศึกษา การช่วยเหลือเด็กในระดับนี้จะเป็นการสอนกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง การก ากับตนเอง การส่งเสริมสนับสนุนตนเอง และทักษะทางสังคม 
นอกจากนี้แล้วการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ต้องท าควบคู่กับการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา
วิชาการ ซึ่งรวมถึงทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ การน าความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ และ     
ความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเปลี่ยนผ่านเพ่ือให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือการท างาน 
 4. ระดับอุดมศึกษา ในวัยนี้ยังต้องการความช่วยเหลือ และสิ่งอ านวยความสะดวกจาก       
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา บริการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การให้เวลาใน      
การท างาน หรือการสอบเพ่ิมขึ้น การปรับข้อสอบ และวิธีการสอบ เช่น การสอบปากเปล่าควบคู่กับ  
การสอบข้อเขียน การแยกสอบในห้องที่ไม่มีสิ่งรบกวน การสอนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการมีผู้ช่วยจดบันทึก 
 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และพฤติกรรม จาก
งานวิจัยของผู้เขียนในปี พ.ศ. 2555 เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI MODEL ซึ่งเป็นการใช้
แนวคิดการช่วยเหลือหลายระดับในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่พัฒนาต่อยอดจากการท าวิจัยในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2557 ผู้เขียน และคณะได้ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL โดยใช้การช่วยเหลือหลายระดับใน     
การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการช่วยเหลือทางพฤติกรรมกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และในปี พ.ศ. 2558 ผู้เขียนและคณะได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ RTII MODEL โดย
ใช้การช่วยเหลือทางพฤติกรรม 3 ระดับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการวิจัยนี้ได้มุ่งเน้น
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การให้ความช่วยเหลือ (Intervention) ในชั้นเรียนรวมที่ใช้ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(Instruction) การวิจัยทั้ง 3 เรื่องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI MODEL ได้ใช้การช่วยเหลือหลายระดับในการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2555) 
              1.1 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  
   1.1.1 การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกคน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนปกติส าหรับนักเรียนทุกคนเพ่ือการป้องกัน
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การสอนคณิตศาสตร์ตามแผนปกติของ
โรงเรียน และ 2) การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่เน้นการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมเพ่ือ
แก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฎีภาระทางปัญญา การสอนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย การสอน
การแก้ปัญหา และการสอนคณิตศาสตร์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงเรียนปกติ  
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ  ละ 30 นาที   
   1.1.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ      
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกคน 
และ 2) การสอนเสริมคณิตศาสตร์ที่เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย และการปฏิบัติจากใบงาน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง         
พุทธิปัญญา ทฤษฎีภาระทางปัญญา การสอนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย การสอนการแก้ปัญหา 
และการสอนคณิตศาสตร์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริม  สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ๆ ละ 30 นาท ี
  1.2 การติดตามความก้าวหน้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการตอบสนองที่
ถูกต้องของนักเรียนต่อการช่วยเหลือในแต่ละเนื้อหาเพ่ือดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  และการท าแบบฝึกหัด      
ท้ายแต่ละเนื้อหา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการช่วยเหลือโดยการจัดกิจกรรมเสริม 
  1.3 การเสริมแรง โดยการให้สิ่งของที่เด็กชอบ เช่น ขนม ของเล่น หรือรูปการ์ตูนแบบ
ปั๊ม 

 2. การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL wfhใช้การช่วยเหลือหลาย
ระดับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และการช่วยเหลือทางพฤติกรรม ดังนี้  (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต,  
วัชราภรณ์ สุราช, รสสุคนธ์ อุดม, สุรีย์พร สุวรรณพงษ์ และจุฑารัตน์ แสงเลิศ, 2557) 
             2.1 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 2 ระดับ ได้แก่ 
                  2.1.1 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับที่ 1 การสอนในชั้นเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนทุกคน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติส าหรับ
นักเรียนทุกคนเพื่อป้องกันการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การสอนคณิตศาสตร์ใน
ชั้นเรียนรวม ที่เน้นการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยยึด
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แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฎี
ภาระทางปัญญา การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกิจกรรม การสอนการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
และการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นความสัมพันธ์แบบสามเส้า (Triangular Relation) ที่เป็นการน าเสนอ
สื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรม 3 ระดับ คือ 1) ระดับรูปธรรม 2) ระดับกึ่งรูปธรรม และ 3) ระดับ
นามธรรม ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงเรียนปกติ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที และนักเรียนปกติใช้เวลาท า
แบบฝึกหัด หรือใบงานตามที่มอบหมายเพ่ิมเติมอีก 30 นาที รวมเวลา 50 นาท ี
                  2.1.2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับที่ 2 การสอนเป็นกลุ่มย่อยส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย การสอน
เสริมคณิตศาสตร์ โดยใช้จินตคณิตลูกคิด ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงเรียนปกติ  สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 20 
นาที ภายหลังจากสอนในชั้นเรียนรวม 20 นาที จากนั้นครูจะแยกเด็กลุ่มเสี่ยงมานั่งเป็นกลุ่มภายใน
ห้องเรียนปกติ แล้วสอนโดยใช้แผนการสอนเสริมจินตคณิตลูกคิด อีก 20 นาที และฝึกท าใบงานเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจอีก 10 นาท ี
   2.1.3 การติดตามความก้ าวหน้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผล               
การตอบสนอง ที่ถูกต้องของนักเรียนต่อการช่วยเหลือเพ่ือดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ จ านวน 
3 ครั้ง โดยทีมผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้น  
  2.2 การช่วยเหลือทางพฤติกรรม 2 ระดับ ได้แก่  
                  2.2.1 การช่วยเหลือทางพฤติกรรมระดับที่ 1 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนทุกคน หมายถึง การจัดกิจกรรมศิลปะ ที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติส าหรับนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็น
การป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียน ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมศิลปะใน
ชั้นเรียนรวม ที่เน้นการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมโดยครูผู้สอน การลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็ น
รูปธรรมของนักเรียนตามขั้นตอนที่ครูสาธิต โดยมีครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยยึดแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง  พุทธิปัญญา 
ทฤษฎีภาระทางปัญญา ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงเรียนปกติ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที และ       
2) การจัดกิจกรรมศิลปะตามแผนปกติของโรงเรียน 
   2.2.2 การช่วยเหลือทางพฤติกรรมระดับที่ 2 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม
ย่อยส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมศิลปะที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนที่มี     
ภาวะเสี่ยงที่เน้นการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม การสาธิต     
การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โดยตัวแทนนักเรียน การลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมตามขั้นตอนที่
ก าหนด ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงร่วมปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมกับนักเรียน และมีหน้าที่คอยเป็น
ผู้ดูแลในระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 20 นาท ี
  2.3 การติดตามความก้าวหน้า ใช้วิธีการการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียน
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม
ของนักเรียน (สมาธิสั้น) ที่ทีมผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยน
ระดับการช่วยเหลือ 
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  2.4 การเสริมแรง โดยการใช้ค าชม และการน าผลงานงานมาติดป้ายนิเทศในห้องเรียน 

 3. การพัฒนาระบบการคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ RTII MODEL (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, ชฎาพร รุกขเชษฐ์ และ
ทักษิณา งามประดับ, 2558) 
  การช่วยเหลือทางพฤติกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
  3.1 การช่วยเหลือ 3 ระดับ ได้แก่  
  3.1.1 การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการสอนวิชาแนะแนวส าหรับนักเรียนทุกคน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนวที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติส าหรับนักเรียนทุกคน เพ่ือ
เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาทางพฤติกรรม ประกอบด้วย 1) การสอนวิชาแนะแนวในชั่วโมงปกติ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่ชี้น า (Non-directive Teaching) โดยใช้สอนในชั่วโมงโฮมรูม 
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง   
   3.1.2 การช่วยเหลือระดับท่ี 2 เป็นการช่วยเหลือในชั่วโมงซ่อมเสริมโดยใช้รูปแบบ 
การวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม (Contingency Management) ซึ่งสอนใช้เวลาสอน สัปดาห์ละ         
3 ครั้งๆ ละ 30 นาท ี
   3.1.3 การช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการช่วยเหลือโดยจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ที่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในชั่วโมงว่าง สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง โดยใช้รูปแบบ      
การเรียนการสอนการควบคุมตนเอง (Self-control)  
  3.2 การติดตามความก้าวหน้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการตอบสนองที่
ถูกต้องของนักเรียนต่อการช่วยเหลือเพ่ือดูความก้าวหน้าของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้        
แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายหลังสิ้นสุด      
การช่วยเหลือระดับท่ี 1 และ 2 
  3.3 การเสริมแรง โดยการให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเสริมแรงตามที่ต้องการตามที่ระบุใน
โปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรง 
 ส าหรับรายละเอียดของขั้นตอนในการช่วยเหลือแต่ละระดับ ผู้เขียนน าเสนอไว้ในบทที่ 5 
รูปแบบอาร์ ที ไอ บทที่ 7 การใช้แบบอาร์ ที ไอ  ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม และบทที่ 10       
การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากรายละเอียดของกระบวนการช่วยเหลือ และดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่น าเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการช่วยเหลือนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเข้าใจผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้ เป็น
แบบอย่างในการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการน าสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ค าตอบได้ด้วยตนเองที่เป็นข้อมูลย้อนกลับที่ผู้เรียนสามารถรับรู้ผลการท างานของตนเองที่ป้องกัน
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความอับอายเพ่ือนในชั้นเรียน การติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมี           
การเสริมแรงทางบวกตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เป็นต้น 
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บทสรุป 

 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ความบกพร่องทาง  
การเรียนรู้ สามารถจ าแนกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้ คือ 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาที่รวมไปถึง 
การฟัง และการพูด 2) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านวิชาการ ได้แก่ การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ 3) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการคิดและการให้เหตุผล 4) เด็กที่มี      
ความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว 5) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสังคม และอารมณ์                
6) ความบกพร่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ความบกพร่องด้านสมาธิ และการรับรู้ 
 ลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้มี 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ 
 1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน ได้แก่ การอ่านหนังสือช้า อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน ไม่
มีความระมัดระวังในการอ่าน อ่านข้าม หรือเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้ ฯลฯ  
 2. ความบกพร่องทางด้านการเขียน ได้แก่ เว้นวรรคไม่ถูกต้อง เขียนผิดไวยากรณ์  
คัดลอกช้า จับดินสองุ่มง่ามไม่ถนัด และลายมือไม่ดี 
 3. ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ การขาดความสามารถในการเข้าใจเรื่องใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความรู้สึกเชิงจ านวน 2) การชั่ง ตวง วัด 3) วัน เวลา และเงิน 4) ค าศัพท์ทาง
คณิตศาสตร์ 5) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 6) การกระท าทางคณิตศาสตร์ 7) การแก้โจทย์ปัญหา   
8) สถิติและกราฟ และ 9) มิติสัมพันธ์  
 4. ความบกพร่องหลาย ๆ อย่างรวมกัน มักพบว่าเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน จะมีปัญหา
ด้านการเขียนตามไปด้วย ในขณะที่หากมีความบกพร่องเกี่ยวกับการวางแนวเชิงพ้ืนที่จะท าให้เด็กมี
ปัญหาทั้งการอ่าน การเขียน และการค านวณเพราะเป็นความสามารถที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การคัดแยก
อย่างเป็นทางการ โดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการส่งต่อเพ่ือให้แพทย์วินิจฉัย    
2) การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการเป็นการคัดแยกโดยการสังเกต หรือใช้เครื่องมือที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น
เอง เพ่ือคัดแยกผู้เรียนและให้การช่วยเหลือ โดยไม่มีการตีตราว่าเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หรือไม ่หรือเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพื่อการส่งต่อเพ่ือให้แพทย์วินิจฉัย 
 กระบวนการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธีการ เช่น   
1) การศึกษาจุดเด่น/จุดด้อยของเด็ก 2)การสอนโดยใช้วิธีสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยส าหรับด้าน
วิชาการและพฤติกรรมโดยเน้นการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ร่วมกับทักษะที่จ าเป็น ทั้งนี้ต้องสอนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้  ตลอดจนการน าสื่อที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเองที่เป็นข้อมูลย้อนกลับที่ผู้เรียนสามารถรับรู้ผล  
การท างานของตนเองที่ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนอับอายเพ่ือนในชั้นเรียน การติดตามความก้าวหน้าอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนมีการเสริมแรงทางบวกตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เป็นต้น 
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ค าถามทบทวน 

1. เด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีค าที่ใช้เรียกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างไร 
บ้าง 
 2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายความว่าอย่างไร 

 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะ
อย่างไร  
 4. ถ้าอยากทราบว่า เด็กคนใดมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จะมีการคัดแยกอย่างไร      
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 5. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรบ้าง  
จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 6. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาในด้านการอ่านอย่างไรบ้าง จงอธิบาย     
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 7. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาในด้านการเขียนอย่างไรบ้าง จงอธิบาย    
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 8. สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเขียนเป็นแผนผัง
ความคิด 

 9. ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน และพบว่า นักเรียนคนนั้นเป็นเด็กที่
มี  ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ท่านจะแนะน าผู้ปกครองอย่างไรบ้าง 
 10. ถ้าท่านมีโอกาสได้ท างานร่วมกับแกนน าเยาวชนในชุมชน ท่านจะจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ชุมชนมีความเข้าใจและช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในชุมชน อย่างไร 



บทท่ี 2 
การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ดําเนินการในอดีตที่ผ่านมานั้น นับว่า
ประสบความล้มเหลว อาจเนื่องจากในการคัดแยกแต่ละครั้งจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 2 ประการ คือ         
1) ความผิดพลาดทางบวก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการคัดแยกโดยใช้เครื่องมือบางอย่างแล้ว พบว่า 
นักเรียนมีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักเรียนไม่มีความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้ และ 2) ความผิดพลาดทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการคัดแยกโดยใช้เครื่องมือบางอย่าง
แล้ว พบว่านักเรียนไม่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แตใ่นความเป็นจริงแล้วนักเรียนมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการคัดแยก
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือโดยใช้วิธีการดูความแตกต่างว่ามี
ข้อบกพร่องหลายประการ ดังนั้น จึงได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ (Responsiveness to Intervention) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า 
RTI หรือ RtI โดยในบทนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับการคัดแยก การคัดแยกสําหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการอ่าน การคัดแยกสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ และการคัดแยกสําหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องด้านการเขียนที่ใช้ในป๎จจุบันที่ควรศึกษาและทําความเข้าใจเพ่ือนําไปใช้ต่อไป 

 
การคัดแยก 
 การคัดแยก (Identification) หรือการค้นหาผู้เรียนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว
จากการจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือจัด
ประเภทเด็กเข้ารับบริการทางการศึกษาพิเศษ เด็กที่ได้รับการตัดสินแล้วว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จะได้รับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการสอน ตลอดจนวิธีสอนที่เหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการจําเป็นและป๎ญหาของเด็ก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2551 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและทัดเทียมกับเด็กปกติ 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ พบสาระสําคัญของการคัดแยกเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญํู,2542, หน้า 35-44; 2546, หน้า 8-9; สุไปรมา 
ลีลามณี, 2553, หน้า 24-26) 
 1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ  
     การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Identification) เป็นการคัดแยกเด็กโดย
ไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ครูอาจใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้สังเกต
จํานวน 2-3 คน และครูลงมติร่วมกันว่า เด็กที่สังเกตมีป๎ญหาอะไรบ้าง ข้อมูลที่ได้สามารถนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่งที่โรงเรียนหลายแห่งใช้ได้ผลมาแล้ว 
คือ การบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็กว่าเด็กมีป๎ญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง ครูอาจ
ประเมินผลเด็กเพ่ือการคัดแยกเด็กที่มีป๎ญหาทางพฤติกรรมของเด็กได้โดยการสังเกตพฤติกรรม     
การเรียนและพฤติกรรมโดยทั่วไป การคัดแยกแบบไม่เป็นทางการที่นิยมใช้ มีดังนี้ 
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     1.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ ด้านภาษาไทย เช่น การปฏิบัติตามคําสั่งของ
ครู การใช้คําพูดของเด็ก ระดับความสามารถด้านการอ่านของเด็ก การเขียนตามคําบอก และ      
การคัดลอกคําจากบนกระดาน การเขียนประโยค และลักษณะลายมือ ด้านคณิตศาสตร์ เช่น       
การนับเลข ความเข้าใจเรื่องจํานวนตัวเลข การบอกขนาดสิ่งของ การบอกความแตกต่างของรูปทรง
เรขาคณิต มาตรา การชั่ง การตวง การวัด และเรื่อง เงินตรา ลักษณะการทําและแก้โจทย์ป๎ญหา ด้าน
พฤติกรรม เช่น การจํา ความสับสนด้านซ้ายขวา สมาธิ ความสนใจ การจดจ่อกับกิจกรรม หรืองานที่
ทําการอดทน รอคอย การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
     1.2 การบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ครูประจําชั้น หรือครูผู้สอนประจําวิชา  
ต่าง ๆ เป็นผู้ทําหน้าที่บันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้เห็นป๎ญหาที่ชัดเจนควรรวบรวม        
การบันทึกข้อมูลจากครูประมาณ 2-3 คน การบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
เกี่ยวกับป๎ญหาของผู้เรียนที่เผชิญป๎ญหาในห้องเรียน 
 2. การคัดแยกอย่างเป็นทางการ  
     การคัดแยกอย่างเป็นทางการ (Formal Identification) เป็นการคัดแยกที่ใช้เครื่องมือ
ที่มีมาตรฐาน หรือแบบคัดแยกที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในต่างประเทศมีแบบทดสอบที่เป็นที่นิยมใช้อยู่
มาก แต่สําหรับในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่จะกล่าวถึงมี 2 ชุด คือ แบบคัดแยก
เด็กท่ีมีป๎ญหาในการเรียนรู้ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม และแบบสํารวจป๎ญหาใน
การเรียนซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร .ผดุง อารยะวิญํู แห่งภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การคัดแยกอย่างเป็นทางการที่นิยมใช้มีดังนี้  

              2.1 การวัดระดับความสามารถทางสติป๎ญญาในต่างประเทศมีเครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การวัดระดับความสามารถทางสติป๎ญญา เช่น  
                    2.1.1 Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) 
                    2.1.2 Woodcock-Johnson Psycho 

                    2.1.3 Educational Battery  
                    2.1.4 Peabody Individual Achievement Test-Revised เป็นต้น  
             นอกจากนี้แล้วการใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการวัดระดับสติป๎ญญาเพ่ือประเมิน 
หรือ คัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นแบบทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านภาษา 
(Nonverbal Test) เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีป๎ญหาด้านภาษา 
แบบทดสอบที่นิยมใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ Color Progressive 
Matrices (CPM) 

  2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านการเขียน และด้านคณิตศาสตร์ แล้วนําคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้กันมาก คือ Wide Range 
Achievement Test (WRAT) โดยทั่วไปเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มักมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนต่ํากว่าชั้นที่ตนเรียนประมาณ 2 ปี  
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 พีรดา อุ่นไพร, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และ 

ชาตรี วิฑูรชาติ (2554, หน้า 232-233) ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่ใช้สําหรับการคัดแยก
อย่างเป็นทางการ ดังนี้. 
 1. แบบทดสอบเชาวน์ป๎ญญา (The Colored Progressive Matrices: CPM) สร้างขึ้น
บนพื้นฐานเชาวน์ป๎ญญาของสเปียร์แมน (General Factor) เป็น แบบทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษา จึงเหมาะที ่จะใช้กับกลุ่มบุคคลชนชาติใดก็ได้ หรือในกลุ่มคนที่ ไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนก็สามารถ
ทดสอบได้ CPM ใช้กับ เด็กอายุ 5-11 ปี ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 20-30 นาที ข้อทดสอบ
ประกอบด้วยรูปภาพเรขาคณิต ที่มีลวดลายต่างๆ ในแต่ละข้อทดสอบจะมีส่วนที่ ขาดหายไป ผู้รับ 
การทดสอบจะต้องเลือกภาพที่ทําให้ ส่วนที่ขาดหายไปนั้นสมบูรณ์ มีทั้งหมด 3 ชุด คือชุด A, Ab และ 
B ในแต่ละชุดประกอบด้วยข้อทดสอบย่อย 12 ข้อ รวมจํานวนข้อทดสอบทั้งหมด 36 ข้อ การแปลผล 
จะแสดงระดับเชาวน์ป๎ญญาเป็น ค่า IQ และ เปอร์เซ็นไทล์ กําหนดค่าเชาวน์ป๎ญญาปกติที่คะแนน IQ 
เท่ากับ 90 ขึ้นไป ป๎จจุบันแบบทดสอบ CPM มีเกณฑ์มาตรฐานสําหรับเด็กไทยที่แยกตามอายุ เพศ 
และระดับการศึกษาที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาและนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 2. แบบทดสอบความจําและการเรียนรู้ (Wide Range Assessment of Memory and 
Learning, Second Edition: WRAML2) ใช้ประเมินความจําเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละช่วง อายุ ประกอบด้วย 6 แบบทดสอบย่อยที่ใช้ประเมินความจํา 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  
  2.1 Verbal Memory Index ประกอบด้วย 2 แบบทดสอบย่อย ได้แก่ 

   2.1.1 Story Memory: ผู้รับการทดสอบจะได้ฟ๎งเรื่องราว จํานวน 2 เรื่อง หลัง 
จากที่ฟ๎งจบในแต่ละเรื่อง ผู้รับการทดสอบจะต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดเท่าที่จําได้  
   2.1.2 Verbal Learning: ผู้รับการทดสอบจะได้ฟ๎งรายการคําศัพท์จํานวน 13-16 
คํา จากนั้นผู้รับการทดสอบต้องบอกรายการคําศัพท์ทั้งหมดเท่าที่จําได้ ซึ่งจะต้องทดสอบทั้งหมด 4 
ครั้งติดกัน โดยใช้รายการคําศัพท์ชุดเดิม  
  2.2 Visual Memory Index ประกอบด้วย 2 แบบทดสอบย่อย ได้แก่ 

   2.2.1 Design Memory: ผู้รับการทดสอบ จะได้ดูภาพรูปทรงเรขาคณิตทีละรูป 
รูปละ 5 วินาที จํานวน 5 รูป จากนั้นในแต่ละรูปเมื่อผ่านไปอีก 10 วินาที ผู้รับการทดสอบจะต้องวาด
รูปที่ได้ดูไปนั้นให้เหมือนที่สุดเท่าที่ทําได้  
   2.2.2 Picture Memory: ผู้รับการทดสอบจะได้ดูรูปเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีละรูป   
รูปละ 10 วินาที จํานวน 4 รูป จากนั้นในแต่ละรูปผู้รับการทดสอบจะได้ดูรูปใหม่ที่เป็นฉากเหตุการณ์
เดียวกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปในบางจุด ซึ่งผู้รับการทดสอบต้องระบุจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปเดิม
ที่ได้ดูไปในตอนแรก  
  2.3 Attention-concentration Index ประกอบด้วย 2 แบบทดสอบย่อย ได้แก่ 

   2.3.1 Finger Windows: ผู้ทดสอบจะชี้ชุดของตัวเลขบนแผ่นพลาสติกที่เจาะรูไว้
จากนั้นผู้รับการทดสอบต้องชี้ตําแหน่งตัวเลขตามลําดับที่ผู้ทดสอบชี้ให้ดู 



34 
 

   2.3.2 Number-letter: ผู้ทดสอบจะพูดชุดของตัวเลขผสมกับตัวอักษร จากนั้น
ผู้รับการทดสอบต้องพูดชุดของตัวเลข และตัวอักษรตามลําดับที่ผู้ทดสอบพูด  
 สําหรับประเทศไทยมีเครื่องมือสําหรับคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญํู, 2544, หน้า 36-40) 
           1  แบบคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ซึ่ง
พัฒนามาจากเครื่องมือของ McCarthy ที่ใช้สําหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 6ปี ครึ่ง เป็นการทดสอบ
รายบุคคล ใช้วัดความสามารถของเด็ก 6 ด้าน ได้แก่ การรู้จักซ้ายขวา การจําคํา การวาดรูปทรง   
การจําตัวเลข การจัดหมวดหมู่ และการใช้ขา (ศรียา นิยมธรรม, 2537, หน้า 3-4) 
 2. แบบสํารวจเด็กที่มีป๎ญหาในการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง 
อารยะวิญํู ใช้กับเด็กอายุ 6 - 12 ปี ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยมีครูผู้สอนซึ่งรู้จัก และ
ใกล้ชิดกับเด็กเป็นอย่างดีเป็นผู้ประเมินเด็กแต่ละคน โดยใช้การสังเกตเด็กติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน แบบสํารวจนี้ใช้เพ่ือสํารวจป๎ญหาของเด็ก 5 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านเวลาและทิศทาง ด้านการเคลื่อนไหว และด้านพฤติกรรม  
 นอกจากเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการคัดแยก
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นแบบจําแนกทางการศึกษา
เหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 9 ปี โดยผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดจะทําหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 
แบบคัดกรองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ต้องตอบว่า ใช่ ทั้ง 3 ข้อ จึงจะทําต่อส่วนที่ 2 ส่วนที่ 
2 แบ่งความบกพร่องออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความบกพร่องทางด้านการอ่าน 2) ความบกพร่อง
ทางด้านการเขียน และ 3) ความบกพร่องทางด้านการคํานวณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 20-21) 
 2  แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม (KUS-SI 

Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs)) 
  ดารณี อุทัยรัตนกิจ ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2549, หน้า 10 -12) ได้ร่วมกัน
พัฒนา KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDS) เพ่ือใช้ในการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ชั้น 
ป.1- ป.6 อายุระหว่าง 6-13 ปี 11 เดือน ที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม โดย
แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 5 ด้านดังนี้  
  2.1 พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น (KUS-SI Rating Scale 1: ADHD) มีข้อความ 30 ข้อ 
ใช้คัดแยกนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น  
  2.2 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (KUS-SI Rating Scale 2: 
LD-Reading) มีข้อความ 20 ข้อ ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
  2.3 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน (KUS-SI Rating Scale 3: 
LD-Writing) มีข้อความ 20 ข้อ ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
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  2.4 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคํานวณ (KUS-SI Rating 
Scale 4: LD-Mathematics) มีข้อความ 20 ข้อ ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการคิดคํานวณ 
  2.5 พฤติกรรมภาวะออทิซึม (KUS-SI Rating Scale 5: Autism/PDDs) มีข้อความ 
40 ข้อ ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม 
  การคัดกรองสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือนี้ ผู้ตอบ            
แบบคัดกรอง ต้องเป็นผู้ที่รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี ผู้ตอบแบบคัดกรอง คือ ผู้ตอบข้อความที่บ่งบอก
พฤติกรรมแต่ละด้านของแบบคัดกรอง ส่วนผู้ประเมิน คือ ผู้รับผิดชอบในการประเมิน  และแปลผล
คะแนน ในบางกรณีผู้ตอบและผู้ประเมินอาจเป็นคน ๆ เดียวกันได้ 
 3. แบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ป๎ญญาของเด็กอายุ 2 – 15 ปี เป็นแบบทดสอบ
รายบุคคลใช้วัดความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจความหมาย และ
เหตุผลทางด้านภาษาในระดับง่าย 2) ความสามารถในด้านความจําจากการมองเห็น และการได้ยิน                
3) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเกี่ยวโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการเข้าใจความหมายที่เป็นตัวเลข สัญลักษณ์ หรือนามธรรม           
4) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว หยิบจับ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจจาก
การมองเห็น และแสดงออกในการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ด้วยการกระทําอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และ       
5) ความสามารถในการเรียนรู้ สังเกตจากสิ่งแวดล้อม และการแก้ป๎ญหาโดยใช้ประสบการณ์          
ผู้ทดสอบเป็นครู หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมการใช้คู่มือจากนักจิตวิทยาคลินิก (สถาบัน
ราชานุกูล, 2555, หน้า 13) 
 4. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้    

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 52, 62-69) ได้กําหนดให้
มีการอบรมครูโรงเรียนแกนนําการเรียนร่วม เพ่ือนําไปใช้ เป็นแบบคัดกรองของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดให้ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใช้เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในชั้นเรียนของตนเองมีลักษณะ ดังนี้  
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                                                                        ประเมินครั้งที่ .................. 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)..............................................................……………........... 
วัน เดือน ปี เกิด.....................................................................….อายุ..........................ปี.................เดือน 

ระดับชั้น............................. วัน เดือน ปีที่ประเมิน .............................................................................. 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
 2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก
บ่อย ๆ โดยให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  
 3. ผู้ทําการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบ    
คัดกรองนี้ และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง   
 4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

ส่วนที่ 1 การสังเกตเบื้องต้น / ข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กที่มีป๎ญหาทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   
2 ต้องมีป๎ญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทําไม่ได้เลยหรือทําได้ต่ํากว่า 2     

ชั้นเรียน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า 1  ด้าน ต่อไปนี้ 
 ด้านการอ่าน 
 ด้านการเขียน 
 ด้านการคํานวณ 

  

3 ไม่มีป๎ญหาทางด้านการเห็น การได้ยิน สติป๎ญญา หรือออทิสติก หรือ
จากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ควรสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ 
ผลการพิจารณาส่วนที่ 1 

   พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ ) 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน  

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
 1.  ด้านการอ่าน   

1 อ่านช้าอ่านข้าม อ่านไม่หมด   

2 จําคําศัพท์คําเดิมไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เคยผ่านสายตามาแล้วหลายครั้ง   

3 อ่านเพิ่มคํา ซ้ําคํา อ่านผิดตําแหน่ง     

4 อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เช่น บก อ่านเป็น กบ   

5 สับสนในพยัญชนะคล้ายกันเช่น ก ภ ถ, ฦ ฎ ฏ, ด ต ค   

6 จําศัพท์ใหม่ไม่ค่อยได้   

7 มีป๎ญหาในการผสมคํา การอ่านออกเสียงคํา   

8 สับสนคําท่ีคล้ายกัน เช่น บาน/ บ้าน   

9 อ่านคําที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้   

10 อ่านคําในระดับชั้นของตนเองไม่ได้   

 2.  ด้านการเขียน   

1 ไม่ชอบและหลีกเลี่ยงการเขียน หรือการลอกคํา   

2 เขียนไม่สวยไม่เรียบร้อย สกปรก ขีดท้ิง ลบทิ้ง   

3 เขียนตัวอักษรและคําที่คล้ายๆ กันผิด   

4 ลอกคําบนกระดานผิด (ลอกไม่ครบตกหล่น)   

5 เขียนหนังสือไม่เว้นวรรค ไม่เว้นช่องไฟ ตัวอักษรเบียดกันจนทําให้อ่าน
ยาก 

  

6 เขียนสลับตําแหน่งระหว่างพยัญชนะ สระ เช่น ตโ   

7 เขียนตามคําบอกของคําในระดับชั้นตนเองไม่ได้   

8 เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองกระจกเงา เช่น   ,     

9 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันสลับกัน  เช่น  ม-น, ด-ค, 
พ-ย, b-d, p-q, ๖-๙ 

  

10 เรียงลําดับตัวอักษรผิด เช่น สถิติ เป็น สติถ ิ   
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน (ต่อ) 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
 3.  ด้านการค านวณ   

1 นับเลขเรียงลําดับ นับเพิ่ม นับลดไม่ได้   

2 ยากลําบากในการบวก,ลบ จํานวนจริง   

3 ยากลําบากในการใช้เทคนิคการนับจํานวนเพิ่มทีละ ๒, ๕, ๑๐, ๑๐๐   

4 ยากลําบากในการประมาณจํานวนค่า   

5 ยากลําบากในการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า   

6 แก้โจทย์ป๎ญหาง่ายๆ ไม่ได้   

7 สับสนไม่เข้าใจเรื่องเวลา ทิศทาง   

8 บอกความหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ เช่น +, -, ×, >, <, 

= 

  

9 เปรียบเทียบขนาด รูปทรง ระยะทาง ตําแหน่งไม่ได้   

10 เขียนตัวเลขกลับ เช่น ๕ s , ๖ ๙   

 4.  ด้านพฤติกรรมทั่วไป   

1 ไม่ทําตามคําสั่ง ทํางานไม่เสร็จ   

2 มีความยากลําบากในการจัดระบบงาน   

3 ทําของหายบ่อยๆ เป็นประจํา เช่น ของเล่น ดินสอ หนังสือ อุปกรณ์    
การเรียน 

  

4 ลืมทํากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจําวัน   

5 สับสนด้านซ้าย ขวา   

6 วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ   

7 เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา   

8 มีอาการเครียดขณะอ่าน   

9 ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ   

10 หลีกเลี่ยง ไม่ชอบ หรือลังเลใจที่จะทํางานหรือการบ้านที่ต้องมีระเบียบ 

และใส่ใจในงาน 
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เกณฑ์การพิจารณา 

 1. ด้านการอ่าน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง         
การเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 2. ด้านการเขียน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง      
การเรียนรู้ด้านการเขียน 
 3. ด้านการค านวณ 
  ถ้าตอบว่าใช่ 6 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง      
การเรียนรู้ด้านการคํานวณ 
 4  ด้านพฤติกรรมทั่วไป 
  ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง      
การเรียนรู้   
  หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้าน ให้จัดบริการการช่วยเหลือตามความต้องการจําเป็นพิเศษ และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง 

 พบความบกพร่อง O ด้านการอ่าน  O ด้านการเขียน  O ด้านการคํานวณ  
 ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 
ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
       (....................................................)  
ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
       (....................................................)  
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................เป็นผู้ปกครอง
ของ(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) .................................... .................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย /น.ส.)..................................   
ตามแบบคัดกรองนี้ 
 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น  ยินดี     ไม่ยินดี   
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

                                               ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                      (....................................................)  
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 ประเมินครั้งที่.............. 
 

 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา)                                  

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)...................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อาย ุ......................... ปี .....................เดือน         
ระดบัชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.................................. 
ค าชี้แจง 
 1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
 2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก
บ่อย ๆ         

      โดยให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรม   
นั้น ๆ  ของเด็ก  
 3. ผู้ทําการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบ    
คัดกรองนี้  และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง   
 4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   
2 ต้องมีป๎ญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทําไม่ได้เลยหรือทําได้ต่ํากว่า        

๒ ชั้นเรียน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ด้าน ต่อไปนี้ 
1.1 ด้านการอ่าน 
1.2 ด้านการเขียน 
1.3 ด้านการคํานวณ 

  

3 ไม่มีป๎ญหาทางด้านการเห็น การได้ยิน สติป๎ญญา หรือออทิสติกหรือ
จากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

เกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้            
ควรสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ 
ผลการพิจารณาส่วนที่ 1 
   พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ ) 
 



41 
 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
 1.  ด้านการอ่าน   

1 อ่านข้ามบรรทัด อ่านซ้ําบรรทัด   
2 อ่านคําสมาส สนธิ ไม่ได้   
3 อ่านอักษรนําไม่ได้   
4 เปรียบเทียบความหมายของคําไม่ได้   
5 ไม่รู้จักหน้าที่ของคําในประโยค   
6 มีป๎ญหาในการอ่านคําพ้องรูป พ้องเสียง   
7 อ่านราชาศัพท์ไม่ได้   
8 อ่านบทร้อยกรองลําบาก   
9 อ่านคํายากประจําบทไม่ได้   
10 อ่านจับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้   
 2.  ด้านการเขียน   

1 ฟ๎งคําบรรยายแล้วจดโน้ตย่อไม่ได้   
2 เขียนคําท่ีมีตัวการันต์ไม่ได้   
3 เขียนสรุปใจความสําคัญไม่ได้   
4 เขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตนเองไม่ได้   
5 เขียนเรียงความยาวๆ ไม่ได้   
6 เขียนบรรยายภาพไม่ได้   
7 เขียนย่อความไม่ได้   
8 เขียนคําพ้องรูป - พ้องเสียงไม่ได้   
9 เขียนคํายากประจําบทไม่ได้   
10 เขียนตามคําบอกไม่ได้   
 3.  ด้านการค านวณ   
1 ไม่เข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   
2 ไม่สามารถเขียนเศษส่วนในลักษณะทศนิยมและทศนิยมซ้ํา   
3 ไม่เข้าใจและเขียนจํานวนตรรกยะ และอตรรกยะไม่ได้   
4 ไม่เข้าใจและเขียนจํานวนในรูปอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละใน 

การแก้โจทย์ป๎ญหา 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน (ต่อ) 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

5 ไม่เข้าใจการเขียนระบบจํานวนจริง   
6 ไม่เข้าใจและเขียนค่าสัมบูรณ์ไม่ได้   
7 ไม่เข้าใจการเขียนจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังที่เป็นจํานวนตรรกยะ  

จํานวนจริงที่อยู่ในเกณฑ์ 
  

8 ไม่เข้าใจเรื่องการประมาณค่า   

9 ไม่เข้าใจเรื่องจํานวนเต็มและเศษส่วน   
10 ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบจํานวน   
 4.  ด้านพฤติกรรมทั่วไป   
1 ลังเลในความสามารถของตนเอง มักจะพ่ึงโชคลางหรือสิ่งภายนอก

มากกว่าการทํางานหนัก 

  

2 ไม่ทําตามคําสั่ง ทํางานไม่เสร็จ   
3 มีความยากลําบากในการจัดระบบงาน   
4 หลีกเลี่ยง ไม่ชอบ หรือลังเลใจที่จะทํางานหรือการบ้านที่ 

ต้องมีระเบียบและใส่ใจในงาน 

  

5 หันเหความสนใจไปสู่ภายนอกได้ง่าย   
6 ลืมทํากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจําวัน   
7 สับสนด้านซ้าย ขวา   
8 วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ   
9 ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ   
10 เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา   

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ด้านการอ่าน 
   ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้ด้านการอ่าน     
 2. ด้านการเขียน 
   ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง     
การเรียนรู้ด้านการเขียน     
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 3. ด้านการค านวณ 
  ถ้าตอบว่าใช่ 5 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง  
การเรียนรู้ด้านการคํานวณ    
 4. ด้านพฤติกรรมทั่วไป 
  ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง      
การเรียนรู้ 
  หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และ   
ส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป    
 
ผลการคัดกรอง   
  พบความบกพร่อง  O ด้านการอ่าน   O ด้านการเขยีน   O ด้านการคํานวณ  

  ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

 

ลงชื่อ ..............................................ใบวุฒิบัตร เลขที่...........................................(ผู้คัดกรอง) 

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

 

ลงชื่อ ..............................................ใบวุฒิบัตร เลขที่............................................(ผู้คัดกรอง) 

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

                     ลงชื่อ  ..............................................  ผู้ปกครอง 
                              (..............................................) 
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ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)...................................................................... ....เป็นผู้ปกครอง

ของ (ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ................................................................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................................... 
ตามแบบคัดกรองนี้  
 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        
 ยินดี       ไม่ยินดี    ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                      (.................................................... ) 

 
 จากรายละเอียดของการคัดแยกที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยก
อย่างเป็นทางการจะเป็นเครื่องมือที่ต้องอาศัยความรู้ในการใช้เครื่องมือ ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือต้องผ่าน
การอบรมมาก่อน ส่วนการคัดอย่างไม่เป็นทางการครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองได้ หรือใช้
วิธีการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรมการเรียน และพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป 
ตลอดจนการสังเกตจากการตรวจผลงานของผู้เรียนที่ทําให้เห็นแนวโน้มว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อ    
การเกิดความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาที่เหมือนกันกับเด็กปกติทั่วไป ดังนั้นเมื่อผู้สอนคัดแยกเด็ก
ได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการส่งให้แพทย์วินิจฉัยต่อไป 

 

รูปแบบการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 สืบเนื่องจากกฎหมาย 2 ฉบับ คือ No Child Left Behind หรือ NCLB 2001 ที่ระบุว่า  
การพัฒนาด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์สําหรับเด็กทุกคนโดยไม่คํานึงถึง ต่างสีผิว ต่างเชื้อชาติ หรือต่าง
ศาสนา และ Individual with Disabilities Education Act 2004 แก้ไข 2005 หรือ IDEA 2004 
แก้ไข 2005 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็ก และระบุให้ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ หรือการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
ในการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และรูปแบบอ่ืน ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. A Hybrid Model  
  แบรดเลย์ (Bradley, Daneilson & Hallahan, 2002, p.798) กล่าวว่า องค์ประกอบ
หนึ่งของกฎหมาย Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA 2004) ที่
อนุญาตให้รัฐหรือ ตําบลใช้กระบวนการที่ผ่านการวิจัยที่เป็นทางเลือกเพ่ือตัดสินว่า ผู้เรียนคนใดมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะอย่าง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว งานวิจัยที่มีการทบทวนเกี่ยวกับ
การคัดแยกเสนอแนะว่า ทุกรัฐควรนํารูปแบบที่เป็นทางเลือกมาใช้ภายใต้ฉันทามติของกลุ่มนักวิจัยที่
จัดประชุมโดยสํานักงานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ (Office of Special Education Programs) ดังที่
สเปนเซอร์, แว็กเนอร์, แชทชไนเดอร์, ควินน์, โลเปซ และเพทซเชอร์ (Spencer, Wagner, 
Schatchneider, Quinn, Lopez, & Petscher, (2015, p.3) ที่ได้นําเสนอไว้ว่า ผู้เรียนจะแสดง

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4240020/#R5
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา เมื่อมีแสดงการตอบสนองที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือที่อิงการวิจัย 
ทั้งนี้การประเมินจะต้องกระทําก่อนให้ความช่วยเหลือ สําหรับเกณฑ์การคัดออกที่ไม่ใช่ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ได้แก่ ความบกพร่องทางสติป๎ญญา ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส การรบกวนด้าน
อารมณ์อย่างรุนแรง เด็กที่ขาดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การ คัดแยกเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย IDEA (2004) ในงานวิจัย พบว่า
การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา และการตอบสนองที่ไม่เพียงพอต่อการสอนนับว่าเป็นเกณฑ์
การคัดเข้าสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ หรือความบกพร่องทางการอ่านโดยใช้ Hybrid Model จะประกอบด้วยเกณฑ์ 3 
ประการ คือ 1) ผู้เรียนจะต้องแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา 2) มีหลักฐานที่ไม่เพียงพอสําหรับ
การตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล และอิงการวิจัย และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ไม่ใช่คุณลักษณะของเกณฑ์สําหรับการคัดออกของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ความ
บกพร่องทางสติป๎ญญา ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส การรบกวนด้านอารมณ์อย่างรุนแรง เด็กที่
ขาดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ข้อจํากัดของ Hybrid Model คือ 1) ไม่สามารถประเมินอย่าง
เชิงประจักษ์ได้ และ 2) ไม่สามารถแสดงสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับความบกพร่องด้านการอ่านได้อย่างสมบูรณ์  
 2. Responsiveness to Instruction (RTI) 
  ฟุชส์ และ ฟุชส์ (Fuchs & Fuchs, 2006, p.93) ได้กล่าวถึงที่มาของการลงนามของ
ประธานาธิบดี บุช (Bush) ในกฎหมาย IDEA (2004) ที่แก้ไขจากฉบับเดิมที่กระตุ้นให้ใช้วิธีการ       
ดูความแตกต่าง (IQ–achievement Discrepancy) ในป๎จจุบันให้ใช้วิธี Response to Intervention 
หรือ RTI ซึ่งเป็นวิธีทางเลือกใหม่ที่เป็นวิธีการในการจัดเตรียมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับ
ผู้เรียนทุกคนที่มีภาวะเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวในโรงเรียน นอกจากนี้แล้วการใช้รูปแบบ     
อาร์ ที ไอยังเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่มีประสิทธิผล และแสดงถึงวิธีการที่ถูกต้อง
ของการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สําหรับตัว R ในรูปแบบอาร์ ที ไอ หมายถึง   
การคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และในงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะใช้ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํากว่าเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 25 เพื่อพิจารณาว่า เป็นผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าของ
กลุ่มเสี่ยงภายหลังจากการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงจะมีการติดตามความก้าวหน้าของการตอบสนองต่อ    
การจัดการศึกษาปกติ และใช้การติดตามความก้าวหน้าเพ่ือส่งต่อนักเรียนจากระดับที่ 1 ไปยังระดับที่ 
2 ตัว I ในรูปแบบอาร์ ที ไอ หมายถึง 1) การช่วยเหลือ 2) การช่วยเหลือหลายระดับ ซึ่งมีตั้งแต่ 2-4 
ระดับของการเรียนการสอน และ 3) การแก้ป๎ญหา เนื่องจากรูปแบบอาร์ ที ไอ ได้ใช้แนวคิดของ      
การแก้ป๎ญหาในการช่วยเหลือ คือ (1) ระดับที่ 1 ครูทํางานร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือแก้ป๎ญหาทาง
วิชาการของนักเรียน (2) ระดับที่ 2 ครูและทีมผู้ช่วยในโรงเรียนจะเข้ามาช่วยครูในการเลือกวิธีที่ใช้ใน
การช่วยเหลือเพ่ือแก้ป๎ญหาวิชาการ และการติดตามความก้าวหน้าของการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล 
(3) ระดับที่ 3 นักจิตวิทยาในโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจน
นักการศึกษาพิเศษที่ใช้วิธีการแก้ป๎ญหาทางพฤติกรรมเพ่ือระบุ หรือออกแบบการช่วยเหลือ และทํา
การประสานการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ และ (4) ระดับที่ 4 ผู้ช่วยด้านการศึกษาพิเศษจะมาร่วมกัน
พิจารณากระบวนการป้องกันที่มีความเหมาะสม 4) การประเมินผล การประเมินผลโดยใช้
แบบทดสอบจะสนับสนุนจุดประสงค์ของรูปแบบอาร์ ที ไอ 2 ประการ คือ 1) การจัดหาผู้เรียนที่มี



46 
 

ความยุ่งยากตั้งแต่ตอนแรก และการจัดหาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และ 2) การจัดหา
วิธีการที่ถูกต้องในการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียน 

 จากรูปแบบการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็น
ได้ว่า ทั้งสองรูปแบบจะเน้นในเรื่องของการประเมินในระยะยาวที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่แท้จริงในการระบุว่า เด็กคนใดมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งเป็นรูปแบบใน       
การคัดแยกที่ใช้การคัดแยกเด็กจากผลการตอบสนองต่อการสอนที่มีประสิทธิผลที่ต้องดําเนินการ
ช่วยเหลืออย่างน้อย 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น ระดับที่ 2 การช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยที่มีป๎ญหาคล้ายคลึงกัน และระดับที่ 3 การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ใน     
การช่วยเหลือแต่ละระดับครูผู้สอนจะต้องคัดเลือกวิธีการสอนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือที่อิงงานวิจัยที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงว่ามีประสิทธิผล 

 
เครื่องมือการคัดแยกส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษานั้น นักการศึกษาได้
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการคัดแยกอย่างหลากหลาย ที่มีความเหมาะสมในการค้นหาว่าเด็กคนใดมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทใดเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนในการช่วยเหลือต่อไป มี
รายละเอียด ดังนี้  
 1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  การทดสอบการอ่านออกเสียงเป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคํา จํานวน 20 
คํา อ่านออกเสียงประโยค จํานวน 26 ข้อ และอ่านออกเสียงข้อความ ภายใน 10 นาที รายละเอียดมี 
ดังนี้  
  1.1 แบบทดสอบการอ่านออกเสียง เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยการอ่านออกเสียง
คํา ประโยค และข้อความมีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2559ก, หน้า 1-2)  
ค าชี้แจง  ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน ให้เวลาอ่านภายใน 10 นาที  
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงค า   
 ข้อที่ 1 – 20 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําที่กําหนดให้ถูกต้อง  

 1. ปูเสื่อ                  11. โจ๊กหมู  
 2. หม้อแกง              12. ซ่อมแซม  
 3. พวกพ้อง               13. เผื่อแผ่ 
 4. ทะเลาะ               14. ถั่วฝ๎กยาว 
 5. ปลูกฝ๎ง                15. ขุดหลุม 
 6. เผือกมัน               16. นิสัย 
 7. ฝ่ายค้าน               17. ตัวใหญ ่
 8. ครอบครัว             18. เข็มขัด 
 9. เชิดชู                   19. เกลือแร่ 
 10. เจอะเจอ              20. เดี๋ยวนี ้
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน อ่านถูกต้อง ให้คะแนนคําละ 0.5 คะแนน  

  
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงประโยค 
 ข้อที่ 21 – 26 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคให้ถูกต้อง 
 

 21. น้องปุ๊เคยไปท่องเที่ยวเกาะช้างกับเพื่อน ๆ 
 22. เช้าวันนี้ฉันเห็นรุ้งกินน้ําบนท้องฟ้า 
 23. เด็กผู้ชายเคาะระฆังเสียงดังกังวาน 
 24. กระต่ายกินผักกาดในไร่ริมชายทุ่ง 
 25. หมอรักษาผู้ป่วยยากจนในชุมชนแออัด 
 26. ครูใหญ่ขับรถเก๋งไปทํางานที่โรงเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ข้อที่ 21 - 26 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคให้ถูกต้อง ในแต่ละประโยคมี 6 คํา ถ้า   
อ่านถูก 5 - 6 คํา ให้ 1 คะแนน อ่านถูก 3 – 4 คํา ให้ 0.5 คะแนน อ่านถูก 0 – 2 คํา ให้ 0 คะแนน 
และถ้าอ่านรวมเป็นประโยคได้ โดยที่ไม่ต้องสะกดคําให้อีก 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ 
 ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 
 

  

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดคําให้จํานวน 40 คํา การให้คะแนน คําละ 0.25 คะแนน รวม 10 คะแนน ถ้า     
อ่านรวมคําเป็นประโยคที่มีความหมายได้ ให้อีกประโยคละ 1 คะแนน แต่ถ้าอ่านรวมเป็นประโยค
ไม่ได้ให้ 0 คะแนน รวม 8 คะแนน 
  1.2 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วย การอ่านรู้เรื่องคํา      
การอ่านรู้เรื่องประโยค และการอ่านรู้เรื่องข้อความมีรายละเอียด ดังนี้  (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 
2559ข, หน้า 1-6) 

พวกเราเป็นชาวเขาเผ่าหน่ึง อาศัยอยู่บนดอยสูง ได้รับพระเมตตา 

จากในหลวง แนะนําให้ปลูกผัก ผลไม้เมืองหนาว เช่น ลิ้นจี่ บ๊วย 

เห็ดนางฟ้า รวมทั้งเล้ียงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ ทําให้ชาวเขาอยู่ดี กินดี 
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เรารักพระองค์มาก 



48 
 

ค าชี้แจง ข้อสอบมีท้ังหมด 3 ตอน เวลา 30 นาท ี
ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องคํา 
 ข้อที่ 1 – 10 ให้นักเรียนอ่านคําที่กําหนด แล้วลากเส้นโยงคําให้ตรงกับรูปภาพที่มี
ความสัมพันธ์กัน 1 คํา ต่อ 1 ภาพ (ตัวอย่างข้อ 1- 4) 
 

1. กระโปรง 
  

 2. แตงโม  
 
  3. ทะเล 
 
 4. นาฬิกา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 การให้คะแนนตอบถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 0.5 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
 

ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องคํา 
 ข้อที่ 11 – 15 ให้นักเรียนอ่านกลุ่มคําที่กําหนดแล้วลากเส้นโยงกลุ่มคําที่เป็นความหมาย
ของคํากับคําให้สัมพันธ์กัน (ตัวอย่างข้อ 11 – 13) 
 

11. สัตว์ที่มีกระเป๋าอยู่หน้าท้อง                                   มะนาว 
 

12. แผ่นที่ใช้มุงหลังคา                                              จิงโจ ้
 

13. ผลไม้มีรสเปรี้ยว                                                 ห้องนอน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 การให้คะแนนตอบถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
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ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องประโยค 

 ข้อที่ 16 - 21 ให้นักเรียนอ่านประโยค แล้วทําเครื่องหมาย  ทับตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่
ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ตัวอย่างข้อ 16 – 17) 
 
16.   
 
 รั้วบ้านตาบัวมีสีอะไร 
 1) สีฟ้า 
 2) สีน้ําตาล 
 3) สีเขียวอ่อน 
 
 
17.   
 
 นกเขากินอะไร 
 1) แมลง 
 2) หนอน 
 3) ข้าวเปลือก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนตอบถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
 

ตอนที่ 3 การอ่านรู้เรื่องประโยค 

 ข้อที่ 22 - 25 ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วทําเครื่องหมาย  ทับตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่
ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ตัวอย่างข้อ 22 - 23) 
 
 
22.  
 
 

 ใครชอบกินข้าวต้มกับไข่เค็ม 
 1) แม ่
 2) ยาย 
 3) หนูแวว 
 

ตาบัวทาสีฟ้าท่ีรั้ว ที่ครัวทาสีน้ําตาล ตัวบ้านทาสีเขียวอ่อน 

     นกเขาบินไล่แมลงที่เกาะอยู่ที่ข้าวเปลือก แล้วเลือก 
หนอนตัวโตเป็นอาหาร 
 

แม่นําไข่เป็ดมาทําไข่เค็ม เก็บไว้กินกับข้าวต้ม 
ซึ่งยายชอบมาก ส่วนหนูแววชอบกินข้าวต้มกับไข่เจียว 
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3.  
 
 น้ําหวานอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด 
 1) กิ๊บติดผม 
 2) ขนมเค้ก 
 3) ไก่ทอด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนตอบถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
 
 จากแบบทดสอบการอ่านที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็นการประเมินความสามารถใน
การอ่านออกเสียงของนักเรียนทั้งที่เป็นคําและข้อความ ทั้งนี้นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน
นอกจากจะมีป๎ญหาในเรื่องของการอ่านออกเสียงแล้วยังมีป๎ญหาในการอ่านรู้เรื่องคํา และข้อความ ซึ่ง
สามารถประเมินได้จากการให้นักเรียนอ่านออกเสียงคํา อ่านออกเสียงประโยค และอ่านออกเสียง
ข้อความ การอ่านข้อความสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านคําและประโยค 

 2. แบบคัดแยกความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ 
  การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์นั้น นักการศึกษาได้พัฒนา
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการคัดแยกอย่างหลากหลาย สําหรับเครื่องมือที่พบในงานวิจัยมีดังนี้ 
  2.1 Butterwoth Dyscalculia Screener  
   แบบคัดกรองผู้ที่มีความบกพร่องด้านการคํานวณที่พัฒนาขึ้นโดย บัทเตอร์เวิร์ท 
(Butterwoth) (Butterwoth, 2003, p.12) เป็นแบบคัดกรองในการวินิจฉัยระดับชาติในประเทศ
อังกฤษที่ใช้เป็นแบบคัดกรองความบกพร่องทางการคํานวณ (Dyscalculia Screener) ที่พิมพ์ในปี 
2004 ที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) 
สําหรับครูที่จะระบุว่านักเรียนมีความบกพร่องทางด้านการคํานวณโดยการวัดการตอบสนองในเวลาที่
จํากัดพร้อมกับความแม่นยําของคําตอบ แบบทดสอบนี้จะมีลักษณะของการทดสอบเกี่ยวกับ 1) การ
นับจุด (Counting Dots) 2) การเลือกจํานวนที่มากกว่า ระหว่าง 2 จํานวน และ 3) การทดสอบการ
คํานวณในเวลาที่กําหนด ซึ่งแบบทดสอบนี้คิดขึ้นโดย Brian Butterworth ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้าน
ประสาทวิทยาที่ University College London 
  2.2 การวัดความสามารถด้านจํานวน  
   การวัดความสามารถด้านจํานวนพัฒนาขึ้นโดยเกอร์สเต็น คล้ากและจอร์แดน 
(Gersten, Clarke & Jordan, 2007, p.6-9) เป็นแบบวัดความสามารถของผู้เรียนในการประสบ
ความสําเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคต ประกอบด้วย 1) การเปรียบเทียบขนาด (Magnitude 
Comparison) เด็กจะสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับจํานวน และปริมาณ เช่น ให้ดูภาพ
โดยในภาพจะประกอบด้วยนก 4 ตัว และหนอนอีก 1 ตัว แล้วถามว่า มีนกกี่ตัวที่จะไม่ได้กินหนอน  

วันเกิดของน้ําหวาน แม่ทําอาหารหลายอย่าง เช่น 
ไก่ทอด ไข่พะโล้ ขนมเค้ก พ่อให้ของขวัญเป็นกิ๊บติดผม 

ที่น้ําหวานอยากได้ 
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2) การนับอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic Counting) เป็นความสามารถในการเข้าใจการนับที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้การนับเพ่ือแก้ป๎ญหาที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาความเข้าใจคณิตศาสตร์  และ
ความสามารถ เช่น การนับจํานวนต่อจาก 3 ไปอีก 5 จํานวน 3) การเรียกคืนข้อเท็จจริงทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (Retrieval of Basic Arithmetic Facts) เป็นความสามารถในการเก็บ และ
เรียกคืนสารสนเทศที่เป็นนามธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) โจทย์ป๎ญหา (Word Problems) ก่อน
การสอนอย่างเป็นทางการ จะพบว่าเด็กสามารถแก้โจทย์ป๎ญหาง่าย ๆ เกี่ยวกับการบวก และการลบ
ได้ และ 5) การจําจํานวน (Numeral Recognition) เป็นความสามารถในการจําสัญลักษณ์ของ
จํานวน หรือบอกชื่อของจํานวน 
  2.3 การวัดความรู้เกี่ยวกับจํานวน  
   การวัดความรู้เกี่ยวกับจํานวน (The Number Knowledge Test/NKT) เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ในการวัดโดยใช้เกณฑ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับจํานวน (Okamoto & Case 1996 
cited in Gersten, Clarke & Jordan, 2007, p.12-13) โดยแบ่งการวัดออกเป็น 4 ระดับ และมี
ความยาก และการวิเคราะห์ที่ลึก คําถามจะประกอบด้วยคําว่า มากกว่า และ น้อยกว่า เช่น 
 
ความรู้เกี่ยวกับจ านวน ตัวอย่างค าถาม 

ระดับ 0 ครูกําหนดรูปทรงวงกลม และรูปทรงสามเหลี่ยมให้ แล้วให้นักเรียนนับ
รูปทรงสามเหล่ียมแล้วบอกจํานวน 

ระดับ 1 1. ถ้ามีช็อกโกแลต 4 แท่ง ครูให้เพิ่มอีก 3 แท่ง จะมีช็อกโกแลตท้ังหมดกี่
แท่ง 
2. 5 กับ 4 จํานวนใดมีค่ามากกว่า 

ระดับ 2 1. 19 กับ 21 จํานวนใดมีค่ามากกว่า 
2. จํานวนท่ีต่อจาก 17 อีก 4 จํานวน คือ จํานวนใด 

ระดับ 3 1. จํานวนท่ีต่อจาก 999 อีก 9 จํานวน คือ จํานวนใด 
2. ความแตกต่างของจํานวนใดมีค่าน้อยกว่า ระหว่าง 48 กับ 36 และ
ระหว่าง 84 กับ 73 

 
  2.4 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
  แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้เป็น
แบบทดสอบสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่สงสัยว่า
น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
โดยทําการคัดแยกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบ 
จํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 การนับปากเปล่า จํานวน 1-20 และชุดที่ 2 การอ่านจํานวน มีรายละเอียด 
ดังนี้ (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2555) 
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ชุดที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า (ตั้งแต่ 1-20)  
 
 แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 2 นาที คะแนน
เต็ม 20 คะแนน 
 

ค าสั่ง   จงนับจํานวนตามที่กําหนด 
 1. จงนับจํานวนตั้งแต่ 1-20     

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 
 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  1.1 ถ้านักเรียนนับได้ถูกต้องตามลําดับ 1 จํานวน จะได้ 1 คะแนน 
  1.2 ถ้านับไม่ถูกต้องที่ลําดับใดแล้วนับใหม่ได้ถูกต้องภายใน 3 วินาที จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 ถ้านับไม่ถูกต้องตามลําดับหรือนับข้าม ถือว่าคําตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 ถ้านักเรียนเกิดความสับสนหรือลังเลในการนับเกิน 3 วินาที ให้ถือว่า คําตอบนั้น
ผิด ให้ 0 คะแนน 

 
เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ได้คะแนนต่ํากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  

แบบคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด 
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
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กระดาษค าตอบ (ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
ชุดที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า (ตั้งแต่ 1-20) 

 

 
 

 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)...............................................วันที่ทําการทดสอบ ...............................  
โรงเรียน......................................................อําเภอ...........................จังหวัด  อุดรธานี  
 
 
ค าชี้แจง: เขียนจํานวนที่นักเรียนพูดลงในช่องว่าง 
 
  1.      (1)                          11.         (11)            
  2.      (2)                          12.         (12)            
  3.      (3)                          13.         (13)            
  4.      (4)                          14.         (14)            
  5.      (5)                          15.         (15)            
  6.      (6)                          16.         (16) 
  7.      (7)                          17.         (17) 
  8.      (8)                          18.         (18) 
  9.      (9)                          19.         (19) 
10.     (10)                         20.         (20) 
 
  

คะแนนรวมที่ได้               คะแนน 

คะแนนเต็ม           20      คะแนน 
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ชุดที่ 2 การอ่านตัวเลข 

 
 แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 1 นาที คะแนน
เต็ม 56 คะแนน 

 
ตัวอย่างค าถาม จงอ่านตัวเลขต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างค าตอบท่ีถูกต้อง 
 
 
 

 
      
 ตอบ        เก้า , สิบห้า, หนึ่ง, สี่, ศูนย์, ยี่สิบ, หก, สาม 
  
 
ค าสั่ง  จงอ่านตัวเลขต่อไปนี้ 
 
 
      
  

9 15 1 4 0 20 6 3 

9 15 1 4 0 20 6 3 

แบบคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด 
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 

13 1 12 4 8 17 11 6 
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เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 
 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  1.1 ถ้านักเรียนอ่านตัวเลขได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
  1.2 ถ้านักเรียนอ่านไม่ถูกต้องที่แต่อ่านใหม่ได้ถูกต้องภายใน 3 วินาที จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 อ่านไม่ถูกต้อง ถือว่าคําตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 อ่านได้ถูกต้องหลังจาก 3 วินาที ให้ถือว่า คําตอบนั้นผิด ให้ 0 คะแนน 
  2.3 อ่านข้ามตัวเลข ถือว่าคําตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 

 
  

5 10 3 6 9 20 15 9 

2 19 7 16 18 1 12 10 

8 20 13 5 19 11 5 9 

14 10 6 1 9 16 15 3 

20 1 4 17 3 9 6 18 

3 8 11 49 10 2 7 5 
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เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ได้คะแนนต่ํากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 จากรายละเอียดของการคัดแยกความบกพร่องทางด้านการคํานวณ หรือคณิตศาสตร์ จะ
พบว่า จะเป็นการประเมิน เรื่อง การจําตัวเลข การเรียงลําดับตัวเลข การเปรียบเทียบตัวเลขที่
มากกว่า หรือน้อยกว่า การคํานวณ และโจทย์ป๎ญหา ซึ่งรูปแบบการทดสอบมีลักษณะที่แตกต่างกั น
ออกไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นการทดสอบโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ  
 3. แบบคัดแยกความบกพร่องทางด้านการเขียน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเขียนที่พบในเอกสาร
ต่าง ๆ มีดังนี ้
  3.1 แบบทดสอบการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                แบบทดสอบท่ีใช้ประเมินความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จะประกอบด้วยการเขียนตามคําบอก การเขียนประโยค และการเขียนอิสระมีสาระโดยสรุป 
ดังนี้ (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2559ค, หน้า 1-3) 
 

ค าชี้แจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ตอน จํานวน 30 ข้อ ให้เวลาทํา 30 นาที โดย
เริ่มจับเวลาเมื่อเริ่มสอบตอนที่ 2 
ตอนที่ 1  การเขียนตามคําบอก 
 ข้อ 1-20 ให้นักเรียนเขียนตามคําอกให้ถูกต้องตามที่กรรมการอ่านให้ฟ๎ง
คําละ 3 ครั้ง 
 1. ....................................... 11. ........................................ 
 2. ........................................ 12. ........................................ 
 3. ........................................ 13. ........................................ 
 4. ........................................ 14. ........................................ 
 5. ........................................ 15. ........................................ 
 6. ........................................ 16. ........................................ 
 7. ........................................ 17. ........................................ 
 8. ........................................ 18. ........................................ 
 9. ........................................ 19. ........................................ 
10. ...................................... 20. ........................................ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ข้อที ่1 - 20 การให้คะแนนเขียนถูก ให้คะแนนข้อละ 0.5 คะแนน เขียนผิด ให้ 0 คะแนน 
 

ตอนที่ 2 การเขียนประโยค 
 ข้อท่ี 21 – 25 ให้นักเรียนนําคําท่ีกําหนดให้ มาเขียนให้เป็นประโยคท่ีถูกต้อง 
และเป็นประโยคท่ีมีความหมาย 

 
21. ขนมกล้วย 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
22. ทุเรียน  
ตอบ............................................................................................... 
23. แข็งแรง 
ตอบ............................................................................................... 
24. เรือใบ  
ตอบ…………………………………………………………………………………... 
25. นกแก้ว 
ตอบ............................................................................................... 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ข้อที่ 21-25 มีเกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน ดังนี้ 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมายอย่าง
สมเหตุสมผล และสะกดคําได้ถูกต้องทุกคํา 
คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย 
สมเหตุสมผล มีคําที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่สามารถตีความหมายของประโยคได้ หรือเขียนเป็นวลี
หรือกลุ่มคําที่เป็นไปได้ และสะกดได้ถูกต้องทุกคํา 
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย 
สมเหตุสมผล แต่มีคําที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คําขึ้นไป หรือเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคําที่เป็นไปได้ แต่สะกด
คําผิด หรือเขียนไม่เป็นประโยค/คํา/วลี หรือไม่เขียน 
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ตอนที่ 3 การเขียนอิสระ 
 ข้อที่ 26 - 30 ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความ ให้สอดคล้องกับรูปภาพที่กําหนดให้ 
(ตัวอย่างข้อ 26- 27) 
 

26.  

       ………………………………………………… 
                                           …………………………………………………. 
   27.                                         

                …………………………………………………. 
                                            …………………………………………………. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ข้อที่ 21-25 มีเกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน ดังนี้ 
คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย 
สมเหตุสมผล และสะกดคําได้ถูกต้องทุกคํา 
คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย 
สมเหตุสมผล มีคําที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่สามารถตีความหมายของประโยคได้ หรือเขียนเป็นวลี
หรือกลุ่มคําที่เป็นไปได้ และสะกดได้ถูกต้องทุกคํา 
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน เมื่อนักเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย 
สมเหตุสมผล แต่มีคําที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คําขึ้นไป หรือเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคําที่เป็นไปได้ แต่สะกด
คําผิด หรือเขียนไม่เป็นประโยค/คํา/วลี หรือไม่เขียน 

3.2 Invented Spelling 
               เป็นแบบทดสอบการสะกดคําซึ่งเป็นแบบทดสอบรายบุคคล โดยให้นักเรียนเขียน
คําตามคําบอก จํานวน 14 คํา ดังนี้ (LinguiSystems, 2007, p.14)  
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           1. unicycle                                       
  2. pecked            
  3. dumpster              
  4. called           
  5. dream           
  6. matter  
         7. moth  
  8. hole 
  9. trucks 
  10. singing 
  11. flowers 
  12. church 
  13. shepherd 
  14. Squish 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน คือ เขียนถูกต้องได้ 1 คะแนน และเขียนผิด ได้ 0 คะแนน 
 

 จากรายละเอียดการคัดแยกความบกพร่องทางด้านการเขียน มักนิยมประเมินเกี่ยวกับ
ความบกพร่องในด้านความแม่นยําในการสะกดคํา ไวยากรณ์ ความแม่นยําในการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษร   
 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคยสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการสอนใน
ชั้นเรียนที่มีทั้งเด็กปกติ เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตลอดจนการทําวิจัย 
พบสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การคัดกรองโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
  จากการวิจัยที่ผู้เขียนได้ทําการวิจัยโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า ในการคัดแยกเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยทําการทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ด้วยแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับปากเปล่า 
การอ่านตัวเลข การเปรียบเทียบและเรียงลําดับตัวเลข การแก้ป๎ญหาการบวก-การลบ และแก้โจทย์
ป๎ญหา แล้วนําคะแนนของนักเรียนทุกคนมาเปรียบเทียบกับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 เมื่อพบว่า
นักเรียนคนใดที่มีคะแนนจากการทดสอบต่ํากว่าคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 จะได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมเก่ียวกับคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
  ขั้นที่ 2 ดําเนินการช่วยเหลือโดยการจัดกิจกรรมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีคะแนน     
ต่ํากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 โดยเน้นกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติกับสื่อ 
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  ขั้นที่ 3 ดําเนินการสอนในชั้นเรียนรวมที่มีการเตรียมการเพ่ือป้องกันความล้มเหลวใน
การเรียน หลังเสร็จสิ้นการสอนแต่ละครั้งจะมีการทดสอบความก้าวหน้า ถ้านักเรียนมีคะแนนตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 ไม่ต้องทํากิจกรรมเสริม แต่ถ้านักเรียนคนใดมีคะแนนต่ํากว่าร้อยละ 80 ต้องได้รับ
การจัดกิจกรรมเสริม คือ การเรียนรู้กับรุ่นพ่ี หรือเพ่ือนที่เก่งกว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม          
ทุกกิจกรรมมีการประเมินโดยการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ถ้านักเรียนคนใดยังมี
คะแนนต่ํากว่าเปอร์เซน็ไทล์ที่ 35 จะต้องได้รับการสอนเสริม  
  ขั้นที่ 4 ดําเนินการสอนเสริม เป็นการสอนเป็นรายกลุ่มสําหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
จากการคัดแยกครั้งที่ 2 และภายหลังสอนจบแต่ละเนื้อหาจะมีการทดสอบความก้าวหน้า เมื่อพบว่า
นักเรียนคนใดมีคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ครูจะต้องให้ตัวแนะ หรือแสดงแบบอย่างให้นักเรียนดู  
  ขั้นที่ 5 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
ประเมินการตอบสนองของผู้เรียนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอนเสริมโดยจะมีการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แล้วนําคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 อีก
ครั้ง และถ้านักเรียนคนใดยังมีคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์จะต้องเพ่ิมการช่วยเหลือในภาคเรียนต่อไป หรือ  
ส่งต่อข้อมูลแก่ครูผู้สอนในระดับชั้นถัดไป 

 2. การสังเกตพฤติกรรมทั่วไปในชั้นเรียน/โรงเรียน 
  จากประสบการณ์จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนหรือโรงเรียน พบว่า 
การแต่งกายท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยมีผลต่อสมาธิในการเรียน 

  เริ่มต้นการสังเกตตั้งแต่เด็กเดินเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งพบว่า นักเรียนที่แต่งตัวเรียบร้อย 
ตั้งแต่ผม เช่น เด็กผู้หญิงที่ถักเปีย ติดกิ๊บ หรือรวบผมมาโรงเรียน จะตั้งใจเรียน และมีสมาธิ ใน      
การเรียน สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จตามเวลาที่กําหนด ส่วนนักเรียนที่แต่งกายไม่
เรียบร้อยตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียน จะพบว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีสมาธิ ชอบกวนเพ่ือนในชั้นเรียน 
และทํางานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จ เพราะจะมัวยุ่งอยู่กับการหารองเท้า หรือถุงเท้าที่หายไประหว่าง
การเล่นก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ และวุ่นวายกับการแต่งตัว เช่น เอาเสื้อเข้าในกางเกง เป็นต้น 
  การช่วยเหลือเพ่ือเป็นการป้องกันป๎ญหา ผู้เขียนได้ขอความร่วมมือกับครูเวรหน้าประตู
โรงเรียน และผู้ปกครองในการดูและการแต่งกายของเด็กก่อนเข้ามาในโรงเรียนเพ่ือให้เด็กมีสมาธิใน
การเรียน 

 3. การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
  จากประสบการณ์การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พบว่า การรับประทานอาหารของเด็กมีผล
ต่อการมีสมาธิในการเรียน เช่น จากการสังเกตในชั่วโมงเรียนที่พบป๎ญหา นักเรี ยนไม่ตั้งใจเรียน 
ทํางานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จ และชอบลุกออกจากที่นั่งบ่อย ๆ เช่น เดินไปหยิบอุปกรณ์การเรียน
ของเพ่ือน ได้แก่ ยางลบ และดินสอ และเมื่อได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า ในวันที่เด็กตั้งใจเรียน และ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ อาหารที่รับประทานมักเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําเช่น ข้าวต้ม และโจ๊ก 
ส่วนในวันที่เด็กไม่มีสมาธิ ลุกเดินจากที่นั่งบ่อย ๆ และทํางานไม่เสร็จ อาหารที่รับประทางมักจะเป็น
อาหารที่มีแคลอรี่สูง เช่น ไก่ย่าง หมูย่างและข้าวเหนียว 
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 การช่วยเหลือผู้เขียนได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดอาหารสําหรับเด็ ก และ
ประสานฝ่ายโภชนาการของเรียนเพื่อจัดทําเมนูอาหารที่ทําให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน 

 จากประสบการณ์ในการคัดแยกที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถ้าครูให้ความใส่ใจเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก จะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและทําให้เกิ ด
การเรียนรู้ โดยในการคัดแยกเด็กสามารถใช้วิธีการง่าย ๆ เช่น การสังเกต หรือการสัมภาษณ์ 
นอกจากนี้แล้วอาจสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินว่านักเรียนคนใดน่าจะมีโอกาสเรียนไม่ทันเพ่ือน 
หรือล้มเหลวทางการเรียนโดยทําการเปรียบเทียบเด็กทุกคนในระดับชั้นเดียวกันทั้งโรงเรียน 
นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การคัดแยกหรือคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่มีวิธีใด
เพียงวิธีเดียวที่ดีสุดที่ทําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้มากที่สุดโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การพิจารณา
ว่าเด็กคนใดควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษก่อนเข้ารับการศึกษาพิเศษนั้น ควรใช้เวลาระยะยาวใน
การศึกษาข้อมูลจากเด็ก และให้การช่วยเหลืออย่างน้อย 3 ระดับก่อน เมื่อพบว่าเด็กไม่ตอบสนองต่อ
การช่วยเหลือโดยใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิผล จึงส่งแพทย์วินิจฉัยเพ่ือเข้ารับการบริการทางการศึกษา
พิเศษต่อไป 

 
บทสรุป 
 การคัดแยก หรือการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการค้นหาเด็กที่มี
ความเบี่ยงเบนไปจากกลุ่ม เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หรือมีความสามารถต่ํากว่าเพ่ือนใน     
ชั้นเรียน การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี 2 วิธี คือ 1) การคัดแยกอย่างไม่เป็น
ทางการ เป็นการคัดแยกเด็กว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือไม่นั้น โดยไม่ใช้เครื่องมือที่เป็น
แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็ก และการบันทึกพฤติกรรมการเรียน
ของเด็กโดยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด โดยใช้ผู้สังเกตและบันทึกอย่างน้อย 2 คน 2) การคัดแยกอย่าง
เป็นทางการ เป็นการคัดแยกโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน เช่น (1) การวัดระดับความสามารถทาง
สติป๎ญญา ในต่างประเทศมีเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดระดับความสามารถทางสติป๎ญญา (2) การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน เขียน และ
คณิตศาสตร์ แล้วนําคะแนนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้ คือ Wide Range Achievement Test (WRAT) โดยทั่วไปเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้มักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าชั้นที่ตนเรียนประมาณ 2 ปี  
 รูปแบบที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในอเมริกาที่เกิดจากกฎหมาย 
NCLB และ IDEA (2004) แก้ไข (2005) ที่สนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ ในทุกรัฐใช้ ในการคัดแยก  
ความบกพร่องด้านการอ่าน มี 2 รูปแบบ คือ 1) A Hybrid Model และ 2) Responsiveness to 
Instruction (RTI) ซึ่งมีตั้งแต่ 2-4 ระดับ ของการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ระดับที่ 1 ครูทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครองเพ่ือแก้ป๎ญหาทางวิชาการของนักเรียน 2) ระดับที่ 2 ครูและทีมผู้ช่วยในโรงเรียนเข้ามาช่วย
ครูในการเลือก ใช้วิธีช่วยเหลือในการแก้ป๎ญหาวิชาการ และการติดตามความก้าวหน้าของความมี
ประสิทธิผลในการช่วยเหลือ 3) ระดับที่ 3 นักจิตวิทยาในโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก และนักการศึกษาพิเศษที่ใช้การแก้ป๎ญหาทางพฤติกรรมเพ่ือระบุ หรือออกแบบ   
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การช่วยเหลือ และประสานการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ และ 4) ระดับที่ 4 ผู้ช่วยทางการศึกษาพิเศษที่
พิจารณากระบวนการป้องกันที่เหมาะสม  
 เครื่องมือคัดแยกที่พัฒนามาจากงานวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศที่นํามาใช้เป็น
แบบทดสอบในการคัดแยกความบกพร่องทางการเรียนรู้ เฉพาะด้าน เช่น ด้านคณิตศาสตร์นั้น มี
แบบทดสอบท่ีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วพัฒนามาเพื่อใช้ตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้
ทํานายการประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเขียน จะประกอบด้วยการวัดในด้าน 
1) ความแม่นยําในการสะกดคํา 2) ไวยากรณ์ และความแม่นยําในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ         
3) ความชัดเจน และการจัดระบบการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับในด้านการอ่าน ได้แก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน  
 

ค าถามทบทวน 
 1. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างไร 
 2. จงอธิบายวิธีการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 3. ถ้าท่านเป็นครูประจําชั้น ท่านจะมีวิธีการในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทาง    
การเรียนรู้อย่างไร พร้อมทั้งระบุขั้นตอนที่จะดําเนินการ 
 4. จงอธิบายการคัดแยกของ Hybrid Model 
 5. จงอธิบายการคัดแยกโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
 6. ถ้าท่านต้องการคัดแยกว่านักเรียนในชั้นของท่านว่ามีความบกพร่องทางด้านการอ่าน
จะดําเนินการอย่างไร 
 7. ถ้าท่านต้องการคัดแยกนักเรียนในชั้นของท่านว่ามีความบกพร่องทางด้านการเขียนจะ
ดําเนินการอย่างไร 
 8. ถ้าท่านต้องการคัดแยกนักเรียนในชั้นของท่านว่ามีความบกพร่องทางด้านการคิด
คํานวณจะดําเนินการอย่างไร 
 9. จงออกแบบแบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ
มา 1 ด้าน  
 10. เมื่อต้องคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในฐานะผู้ประเมินท่านจะมี
วิธีการเตรียมการในการดําเนินการดังกล่าวอย่างไร 
 



บทท่ี 3 

ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้มีความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละ
ทฤษฎีล้วนมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การมีความรู้ และ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละทฤษฎีจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถประสบ
ผลส าเร็จทางการเรียนได้ง่ายขึ้น และดีขึ้น ส าหรับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้คัดเลือกมาน าเสนอใน
บทนี้ มีความมุ่งหวังเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความแตกต่างกันในชั้นเรียนรวม
และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี            
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญา พร้อมตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านที่จะน าไปใช้ในการออกแบบการจัด  
การเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Learning Theories) นับว่าเป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ที่สามารถสังเกต 
และวัดได้ ส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น เราสามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้มาใช้ได้ 
โดยเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งได้ผ่านการน าไปใช้ใน
การฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2553 เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และในปีการศึกษา 2555 ได้
ใช้อบรมให้ครูที่ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
  นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นการเกิดพฤติกรรม
ใหม่ และเชื่อว่าการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรที่เกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์ที่คนเราได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือเกิดจากการฝึกหัด หรือฝึกฝน  
(สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2553, หน้า 185; Woolfolk, 2014, p.198) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรมโดยการทดลองและการสังเกตอย่างมี
ระบบ แล้วมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และเนื่องจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความส าคัญในเรื่องของ
พฤติกรรมที่จะสามารถสังเกตภายนอกได้ และเน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพฤติกรรมที่กลุ่มนี้
ศึกษาจึงเป็นเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด สามารถวัดและทดสอบได้ (พรรณี ช. เจนจิต, 
2545, หน้า 150; สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2553, หน้า 185) กล่าวโดยสรุปก็คือ การเรียนรู้ได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การเสริมแรงมีอิทธิพลต่อการเสริมความแข็งแกร่งของพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดข้ึนและเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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 โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีนี้เชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ และอธิบายกฎที่เป็นสากล
จ านวนมากที่เก่ียวกับพฤติกรรม การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก และทางลบมีอิทธิพลต่อสัตว์และ 
การรักษาความบกพร่องของมนุษย์ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก และเด็กที่
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม โดยครูส่วนใหญ่มักจะใช้การให้รางวัล และการลงโทษเพ่ือให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 2. การน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
  จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้
เท่านั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการสอนเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ (Woolfolk, 
2004, p.203-207) 
  2.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรม และการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตามมา 
(Antecedents and Behavior Change) ตามแนวคิดของกลุ่มการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระท า 
(Operant Conditioning) ได้ให้ความหมายของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรม (Antecedents) 
ว่าหมายถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรม ดังนั้นถ้าน าไปใช้ในการสอนครูต้องจัดหาข้อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม
ทางบวก หรือลบตามมาภายหลัง เช่น การที่จะให้ผู้เรียนสามารถหาค าตอบจากผลคูณที่ก าหนดให้ได้ 
โดยครูรู้ว่า ถ้าให้เด็กดูสูตรคูณแล้ว เด็กจะท าได้ ครูก็ต้องอนุญาตให้เด็กดูสูตรคูณในระหว่างที่ท า
แบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการท าแบบฝึกหัดถ่ีขึ้น ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 การเพ่ิมความถี่ในการแสดงพฤติกรรมการท าแบบฝึกหัดปรับจาก Woolfolk, 2004, 
p.203) 
 
  2.2 การให้ตัวแนะ (Cueing) หมายถึง การกระท า (Acting) ซึ่งเป็นการจัดหาตัวแนะ 
(Cue) ที่จะให้กับนักเรียนก่อนที่จะเกิดพฤติกรรม การให้ตัวแนะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทที่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ์เช่น เมื่อนักเรียนตอบค าถาม หรือท าแบบฝึกหัดผิด ครู
จะไม่ตัดสินว่าถูก หรือผิด (เป็นการน าเสนอ Non-judgmental Cue) เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกทางลบ และเม่ือนักเรียนปรับปรุงการตอบค าถามได้ถูก แม้เพียงเล็กน้อย หรือมีพฤติกรรมที่

   ดูสูตรคูณ                ดูสตูรคูณระหว่างท าแบบฝึก         ท าแบบฝึกถ่ีขึ้น 
 

         Antecedent              Behavior       Consequence 
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พึงประสงค์หลังจากได้รับตัวแนะ ครูสามารถให้การเสริมแรงใน การประสบความส าเร็จของนักเรียน
แทนที่การลงโทษความผิดพลาดของนักเรียน 
  2.3 การให้สิ่งกระตุ้นเตือน (Prompting) เป็นการช่วยให้จ าได้ภายหลังจากการได้รับ
ตัวแนะ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับตัวแนะ ในบางครั้งเราจะพบว่าผู้เรียนต้องการ
ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อตัวแนะในวิถีทางที่เหมาะสม ดังนั้นตัวแนะจึงกลายเป็น
สิ่งกระตุ้นที่เปรียบเทียบวิธีการหนึ่งที่เป็นการจัดหาตัวแนะเพ่ิมเติม ที่เรียกว่า สิ่งกระตุ้นเตือนที่จะให้
ตามหลังตัวแนะ มีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการเกี่ยวกับการใช้ตัวแนะ และสิ่งกระตุ้นเตือนเพ่ือสอน
พฤติกรรมใหม่ ดังนี้ 1) เพ่ือให้มั่นใจว่าสิ่งกระตุ้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้กลายเป็นตัวแนะที่
เกิดข้ึนอย่างทันทีทันใดก่อนที่จะใช้สิ่งกระตุ้นเตือน ดังนั้นนักเรียนจะต้องตอบสนองต่อตัวแนะ และไม่
อาศัยสิ่งกระตุ้นเตือน และ 2) ค่อย ๆ ลดสิ่งกระตุ้นเตือนลง และเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะไม่ต้องพ่ึงพาสิ่ง
กระตุ้นเตือน 
 ดังนั้น การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาจให้ตัวแนะแก่ผู้เรียนโดยการให้
เครื่องมือช่วยในการคิดเลข และเมื่อผู้เรียนคิดเลขได้แต่แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ ครูจึงให้สิ่งกระตุ้นเตือน
ซึ่งเป็นแผ่นกระดาษที่บอกขั้นตอนในการแก้ปัญหา หรือสูตร เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  นอกจากนี้แล้ว 
ยังสรุปได้ว่า การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
โดยน ามาประยุกต์กับรูปแบบการสอนทางตรง (Direct Instruction) ที่อาศัยพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Joyce, Weil & Calhoun, 2009, 
p.373) ขั้นที่ 1 การแนะแนวทาง โดยครูผู้สอนก าหนดเนื้อหาส าหรับบทเรียนนั้น และครูตรวจสอบ
การเรียนรู้/ความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีมาก่อน ตลอดจนก าหนดจุดประสงค์ของบทเรียน อีกทั้งก าหนด
กระบวนการในการเรียนแต่ละบทเรียน ขั้นที่ 2 การน าเสนอ โดยครูผู้สอนจะอธิบาย/สาธิตมโนทัศน์/
ทักษะใหม่ การก าหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถสังเกตเห็นได้ และการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ โดยครูผู้สอนน ากลุ่มผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างตามขั้นตอนที่ก าหนด
เอาไว้ การให้ผู้เรียนตอบค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง และอธิบายเพ่ิมเติมเมื่อผู้เรียนตอบ
ผิด และมีการเสริมแรงเมื่อผู้เรียนตอบถูก ขัน้ที่ 4 การแนะแนวการฝึกปฏิบัติโดยครูผู้สอนให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติกึ่งอิสระ การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการชมเชย กระตุ้นหรือเพิกเฉย การสอนซ้ าใหม่อีกครั้งเมื่อ
ผู้เรียนท างานผิดพลาด ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอิสระในชั้นเรียน 
/ ที่บ้าน การเลื่อนเวลาในการให้ข้อมูลย้อนกลับ การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ช่วงเวลามากกว่า
การขยายช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติแต่ละครั้ง จากรูปแบบการสอนดังกล่าว ผู้เขียนได้ประยุกต์ทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โดยแบ่งการสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์การเรียน/การน าเสนอตัวอย่าง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ครูผู้สอนจะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นให้นักเรียนทราบ และน าเสนอตัวอย่างเนื้อหา และ
วิธีการแก้ปัญหา ให้นักเรียนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสาธิตให้นักเรียนดูทีละขั้นอย่างละเอียด 
 ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกับสถานการณ์ปัญหาทีละขั้นตอน โดยมีครูผู้สอนคอยก ากับและชี้แนะ  
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 ขั้นตอนที ่3 การลงมือปฏิบัติอย่างอิสระเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละ
คนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีครูผู้สอนคอยก ากับ ติดตามอยู่ห่าง ๆ และคอยให้           
ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนและเฉลยค าตอบ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนสุ่มผู้เรียนมาน าเสนอผลงาน
ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนการแก้ปัญหา จากนั้น ครูผู้สอนและผู้เรียน
ในชั้นจะร่วมกันเฉลยค าตอบ 
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปบทเรียน ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติกับสื่ออีกครั้ง พร้อมแสดงการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนช่วยเติมความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
 จากขั้นตอนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนได้น ารายละเอียดส าคัญของทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมมาใช้ เช่น การน าเสนอสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนอง การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกับ
สิ่งเร้า และการให้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถน ามาจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดังตัวอย่าง 

 

เรื่อง :  การบวก 
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 
สาระ/มาตรฐาน/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถใช้รูปธรรมเพื่อตัดสินใจว่าจะหาค าตอบโดยใช้การบวก หรือการลบได้  
สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบงาน เรื่อง การบวก 
 2. มักกะโรนีแบบต่าง ๆ 
เวลา :  1 ชั่วโมง 
ค าอธิบายกิจกรรม 

 นักเรียนสามารถบวกโดยใช้มักกะโรนีแทนนิ้วมือ และสร้างโจทย์ปัญหาการบวกด้วยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์การเรียน/การน าเสนอตัวอย่าง 
 1. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้จะฝึกการบวกโดยใช้วัตถุอ่ืน แทนการนับนิ้วมือ และการสร้าง
โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมสาธิตการนับโดยใช้มักกะโรนี และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมักกะโรนี 
 2. ครูแจกใบงาน เรื่อง มักกะโรนี ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการท างาน 
 ขั้นตอนที ่2 การลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ 

 3. ครูบอกนักเรียนว่าให้ใช้มักกะโรนีแทนนิ้วมือเพ่ือหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก  
เช่น มีมักกะโรนีสีแดง 5 อัน ได้มักกะโรนีสีเขียวมาอีก 2 อัน จะมีมักกะโรนีทั้งหมดกี่อัน 
 4. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก และใช้การนับมักกะโรนีในการหาค าตอบ เช่น มี
มักกะโรนีรูปเกลียว 4 อัน มีมักกะโรนีรูปหอย 4 อัน รวมมีมักกะโรนี ทั้งหมดกี่อัน แสดงการหา
ค าตอบโดยนับจ านวนมักกะโรนี (ทั้งนี้สถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาการบวกอาจเกี่ยวข้อ งหรือไม่
เกี่ยวข้องกับมักกะโรนีได้ แต่การแสดงวิธีการหาค าตอบให้นักเรียนใช้การนับมักกะโรนี ถ้านักเรียน 
นับในใจได้ก็ให้นับในใจเพ่ือหาค าตอบ แล้วให้ตรวจสอบค าตอบอีกครั้งโดยการนับมักกะโรนี และใช้
มักกะโรนีแสดงประโยคสัญลักษณ์การบวก) 
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 ขั้นตอนที่ 3  การลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ 

 5. นักเรียนลงมือท าใบงานที่ได้รับด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยก ากับติดตามอยู่ห่าง ๆ 
และพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนและเฉลยค าตอบ 

 6. นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนใบงานและแก้ไขค าตอบ (เนื้อหาในใบงานจะเป็นโจทย์ปัญหา
ที่เก่ียวกับการบวกจ านวน 2 จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 5 หรือ 10)  
 7. ครูสุ่มนักเรียนมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น 
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปบทเรียน 

 8. ครูแจกกระดาษให้นักเรียน แล้วชี้แนะให้นักเรียนติดมักกะโรนีบนกระดาษ 2 ข้าง 
แทนจ านวน แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก เช่น 5 + 2 = 7 
การประเมินผล 

 ระดับคุณภาพ : 1 = ไม่ผ่านเกณฑ์       3 = ผ่านเกณฑ์      5 = ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

 1 =  ไม่สามารถบวกโดยใช้นิ้วมือได้  
 3 =  สามารถบวกโดยใช้นิ้วมือได้ 
 5 =  สามารถบวกโดยใช้รูปธรรมโดยไม่ใช้นิ้วมือได้ 
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ใบงาน  เรื่อง  การบวก 

ชื่อ.................................................................................นามสกุล....................... ...................... 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ. ....................................................... 
****************************************************************************** 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยการติดมักกะโรนีแสดงประโยคสัญลักษณ์การบวก 

ตัวอย่าง 
 อ้อมมีมักกะโรนีรูปโค้ง 6 อัน อ้นมีมักกะโรนีรูปโค้ง  4 อัน ทั้งสองคนน ามักกะโรนีรูปโค้ง
มารวมกัน จะมีมักกะโรนีรูปโค้งท้ังหมดก่ีอัน 

(ใช้มักกะโรนีรูปโค้งติดลงบนกระดาษเพ่ือแสดงประโยคสัญลักษณ์การบวก พร้อมเขียน
ประโยคสัญลักษณ์การบวก แล้วเขียนค าตอบ) 
 
                
 

                     6                                   4     

 
                      ตอบ        10  อัน 

 

 1. กบมีเงิน 3 บาท แม่ให้อีก 7 บาท กบมีเงินทั้งหมดกี่บาท 
 

 

 
 2. ดาวเลี้ยงสุนัขไว้ 3 ตัว ต่อมาสุนัขออกลูกมาอีก 2 ตัว ดาวมีสุนัขทั้งหมดก่ีตัว 

 
 
 

 3. ปุ้ยเลี้ยงปลาเงิน 8 ตัว เลี้ยงปลาหางนกยูง 2 ตัว ปุ้ยเลี้ยงปลาทั้งหมดก่ีตัว 
 
 
 

 4. แมวปลูกมะละกอ 5 ต้น ปลูกกล้วยอีก 5 ต้น แมวปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
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 ส าหรับการน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเมื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น 
พอที่จะสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างที่ชัดเจนให้กับ
ผู้เรียน หรือการให้ตัวแนะที่เหมาะส าหรับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติตามครูทีละขั้น เมื่อ
ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนดีแล้ว ให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองโดยมีครูคอยก ากับแนะน า และเมื่อท าได้คล่อง
ขึ้นจึงให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระ เมื่อผู้เรียนท าได้ส าเร็จครูจะท าการชมเชยหรือให้รางวัล 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้น าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ไปใช้ในการอบรมครูโรงเรียนแกนน าการเรียน
ร่วมในปีการศึกษา 2553 และ 2555 เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่
มีรากฐานมาจากหลักการพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเสริมแรง และ      
การลงโทษ แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาจะเน้นในเรื่องการเรียนรู้ผ่านการสังเกต   
คนอ่ืน ซึ่งมีผู้น าทฤษฎี คือ บันดูรา (Bandura) ที่ได้ขยายมโนทัศน์เชิงพฤติกรรมของการเรียนรู้ โดย
เขามีความเชื่อว่า มุมมองเชิงพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจะเป็นเรื่องของความถูกต้อง  แต่ไม่
สมบูรณ์เพราะพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเพียงการอธิบายส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ มุมมองของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมจะมองข้ามองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการเรียนรู้ ดังนั้น
งานในช่วงแรกของบันดูราได้มุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมทางสังคม และตั้งชื่อว่า (Social Learning 
Theory) ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีการทางพฤติกรรมนิยมใหม่ ปัจจุบัน บันดูรา มีความเชื่อว่า 
ทั้งสติปัญญา (Mind) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่างก็มีบทบาทใน
กระบวนการเรียนรู้ เขาได้เปลี่ยนแปลงชื่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม มาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาเพราะเขาเชื่อว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการเสริมแรง และกลไกในการควบคุมตนเอง 
(Self- Regulatory Mechanisms) สามารถสร้างพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้แล้วยังเน้นเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ (Cognition) ที่แตกต่างจาก ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา จะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้จากการสังเกตผู้อ่ืน ดังนี้ (Woolfolk, 2004, p.317)  
  1.1 การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  และการมี
ประสบการณ์ที่เป็นผลลัพธ์จากการกระท าของตน ซึ่งดูคล้ายกับการวางเงื่อนไขแบบลงมือปฏิบัติ 
(Operant Conditioning) แต่ต่างกันที่การกระท าที่เป็นบทบาทของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างของ 
Enactive Learning ได้แก่ 1) การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 2) การสืบเสาะ 
(Inquiry) และ 3) การเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) 
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  1.2 การเรียนรู้จากการสังเกตผู้อ่ืนเป็นการเรียนรู้ด้วยการสังเกตผู้อ่ืน คนและสัตว์
สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่าย ๆ จากการสังเกตการเรียนรู้ของคนอ่ืน หรือสัตว์ตัวอ่ืน จึงท าให้เห็นว่า
ปัจจัยทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งส าคัญในการอธิบายการเรียนรู้ ถ้าคนสามารถเรียนรู้ด้วย
การจ้องมอง พวกเขาจะต้องให้ความใสใจในการสร้างภาพในใจ จดจ า วิเคราะห์ และตัดสินใจมีผลต่อ
การเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเริ่มที่สมองก่อนการกระท า และการเสริมแรงก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ 
ตัวอย่างของการเรียนรู้จากการสังเกตผู้ อ่ืน ได้แก่ การเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่า หรือมีประสบการณ์
มากกว่า (Cognitive Apprenticeships) 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาจะมุ่งเน้น
ในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการสังเกตคนอ่ืน และจากการทบทวนเอกสารสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต 
  บันดูรา ได้สรุปองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบไว้ 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ (พรรณี ช. เจนจิต, 2545, หน้า 189-191; สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2553, หน้า 240-
242; Woolfolk, 2004, p.317-318) 
  1.1 กระบวนการความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผู้เรียนนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
มาก ถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นแรก ถ้าผู้เรียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ การสังเกต หรือการเลียนแบบก็จะ
ไม่เกิดขึ้น บันดูรา กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องรับรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญของพฤติกรรมของผู้ที่เป็นตัวแบบ 
องค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผู้เรียนมีหลายอย่าง เช่น เป็นผู้ที่มี
เกียรติสูง มีความสามารถสูง หน้าตาดี รวมทั้งการแต่งกายดี การมีอ านาจที่จะให้รางวัลหรือลงโทษ 
นอกจากนี้แล้วคุณลักษณะของผู้เรียนก็มีความสัมพันธ์กับกระบวนการความใส่ใจ เช่น วัยของผู้เรียน 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา ทักษะการใช้มือและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งตัวแปรทาง
บุคลิกภาพของผู้เรียน เช่น ความรู้สึกว่าตนนั้นมีค่า (Self-Esteem) ความต้องการ และเจตคติของ
ผู้เรียน ตัวแปรที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จ ากัดขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต เช่น ถ้าครู
ต้องการให้เด็กอนุบาลเขียนพยัญชนะไทยที่ยาก ๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนให้เด็กดูเป็น
ตัวอย่าง ทักษะการใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวของเด็กอนุบาลยังไม่พร้อม ดังนั้นเด็กบางคนจึง
เขียนตามท่ีครูคาดหวังไม่ได ้
  1.2 กระบวนการจดจ า (Retention) บันดูราอธิบายว่าการที่ผู้เรียน หรือผู้สังเกต
สามารถที่จะเลียนแบบ หรือมีพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้เป็นเพราะผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจาก
ตัวแบบไว้ในความจ าระยะยาว นอกจากนี้แล้ว บันดูรา ยังพบว่า ผู้ที่สังเกตสามารถอธิบายพฤติกรรม
หรือการกระท าของตัวแบบด้วยค าพูด หรือสามารถมีภาพพจน์สิ่งที่ตนสังเกตไว้ในใจจะเป็นผู้ที่
สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยการสังเกตได้ดีกว่าผู้ที่เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนในขณะที่ดูตัวแบบ
ไปด้วย ดังนั้นผู้สังเกตที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่สังเกตเป็นภาพในใจ (Visual Imagery) และสามารถ
เข้ารหัสด้วยค าพูด หรือถ้อยค า (Verbal Coding) จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบจากตัวแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน ๆ และถ้าผู้สังเกตหรือผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้เห็น 
ตัวแบบแสดงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซ้ าก็จะเป็นการช่วยความจ าให้ดียิ่งขึ้น 
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  1.3 กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction)              
   กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบนี้ บันดูราได้แบ่งการแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   1.3.1 การเลือกและการจัดระบบพฤติกรรมที่จะแสดง 
   1.3.2 การปรับการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมโดยอาศัยข้อคิดเห็นจากผู้อ่ืน 
   การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแปลงสภาพของ
ภาพที่สะสมเอาไว้หรือสิ่งที่จ าได้ ออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมที่เหมือนหรือใกล้เคียง
กับตัวแบบ แต่เนื่องจากการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ประกอบด้วย กระบวนการทางสติปัญญา
และความพร้อมทางร่างกายของผู้เรียน ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบของแต่ละบุคคลจึง
แตกต่างกันไป บางคนอาจจะท าได้ดีกว่าตัวแบบที่ตนสังเกต หรือบางคนก็สามารถเลียนแบบได้เหมือน
มาก ส่วนบางคนท าได้ไม่เหมือนแบบ ท าได้เพียงคล้ายคลึงเท่านั้นเอง ดังนั้นการได้ข้อคิดเห็นจากผู้อ่ืน 
เช่น ครู พ่อแม่ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนพฤติกรรมของตัวแบบเพื่อที่จะได้พยายามแก้ไขให้ถูกต้อง 
  1.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation) บันดูรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจ
เช่นเดียวกับ Skinner ที่เห็นคุณค่าของการเสริมแรงในฐานะที่เป็นแรงจูงใจ เพียงแต่ บันดูรา พูดถึง
การเสริมแรงในลักษณะที่กว้างกว่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
         1.4.1 การเสริมแรงทางตรง (Direct Reinforcement) เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เฝ้า
สังเกตการกระท าของตัวแบบ เลียนแบบพฤติกรรมและได้รับการเสริมแรง หรือถูกลงโทษจาก     ตัว
แบบหรือจากบุคคลอ่ืน เช่น เด็กประถมได้รับการแนะน าจากครูให้สังเกตเพ่ือนว่าเพ่ือนของนักเรียน
ท าความสะอาดโต๊ะเรียนในตอนเลิกเรียนอย่างไร ถ้าเด็กคนนั้นเลียนแบบเพื่อน ครูก็จะยกย่องชมเชย 
          1.4.2 ความคาดหวังที่จะได้แรงเสริมเมื่อเห็นผู้ อ่ืนได้รับการเสริมแรง (Vicarious 
Reinforcement) หมายถึง สภาพการณ์ที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลถ้าประพฤติปฏิบัติโดย
วิธีการเดียวกับที่เพ่ือนได้รับรางวัล เช่น ผู้เรียนได้สังเกตว่าเพ่ือนในห้องได้รับค าชม เมื่อท างานเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ส่งครูได้ตรงเวลา ผู้เรียนก็จะพยายามตั้งใจท างานอย่างขยันขันแข็ง และรวดเร็วใน
คราวต่อไปโดยที่คาดหวังว่าจะได้รับค าชมบ้างในครั้งถัดไป 
           1.4.3 การให้แรงเสริมด้วยตนเอง (Self-Reinforcement) เป็นสภาพการที่ผู้เรียน
พยายามที่จะท าตนให้ได้ตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งไว้โดยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของผู้อ่ืน เช่น ผู้เรียนใน
ชั้นมัธยมผู้หนึ่งพยายามที่จะเป็นนักพิมพ์ดีดที่ดีเช่นเดียวกับเพ่ือนในห้อง โดยมิได้มุ่งหวังในการแสดง
การยอมรับจากครูแต่มีความปรารถนาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองก็สามารถมีทักษะเช่นนั้นได้ โดยมี
ความพอใจ และมองเห็นคุณค่าของทักษะนั้น 
 จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ มี       
4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการความใส่ใจ กระบวนการจดจ า กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ จะมีลักษณะเป็นการเฝ้ามอง และการเลียนแบบผู้อ่ืน ซึ่งเป็นบทบาทที่
ส าคัญต่อกระบวนการทางสังคม โดยเด็กจะเรียนรู้เพ่ือการแสดงออก หรือตอบสนองต่อผู้อ่ืนโดยใช้
วิธีการสังเกตว่าผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
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 2. การเรียนรู้จากการสังเกต 
  จากทฤษฎีการเรียนรู้จากการสังเกตหรือการเรียนรู้จากตัวแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จะเห็นได้ว่า บันดูรา ได้รวบรวมจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธินิยมเพ่ือสร้างทฤษฎี ตัวแบบ 
หรือการเรียนรู้จากการสังเกต ซึ่งเขาเชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
และกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคล บันดูรา ได้กล่าวว่า มนุษย์เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองได้โดยผ่านทางกระบวนการของการเข้าใจที่เรียกว่า การก ากับตนเอง (Self-Regulation) ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (Woolfolk, 2004, p.317) 
  2.1 ขั้นตอนการเรียนรู้จากการสังเกต ได้แก่ 
   2.1.1 การสังเกตตนเอง (Self-observation) มนุษย์จะสังเกตพฤติกรรมของ
ตนเองโดยการมองดูตัวเองและพฤติกรรมของตนเอง และคงไว้ซึ่งการกระท านั้น ๆ ไว้ 
   2.1.2 การตัดสินใจ (Judgment) มนุษย์จะเปรียบเทียบโดยการสังเกตสิ่ง ต่าง ๆ 
กับมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานก็มักจะเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นโดยสังคมหรือเป็นมาตรฐานที่คนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันก าหนดขึ้น 
   2.1.3 การตอบสนองตนเอง (Self-response) ถ้ามนุษย์มีพฤติกรรมที่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว มนุษย์ก็จะให้รางวัลการตอบสนองต่อตนเอง (Self-response) แต่ถ้า
เมื่อใดมนุษย์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะได้รับการลงโทษจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า หรือการลงโทษ
ต่อการตอบสนองตนเอง และที่ส าคัญก็คือ ในขั้นนี้ถ้าไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ต้อง
อาศัยการก ากับตนเอง (Self-Regulation) เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เช่น การลดพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ 
     ในการตอบสนองต่อตนเอง (Self-response) นั้น เมื่อใดก็ตามที่บุคคล
ได้รับรางวัลจากการตอบสนองของตนเองมาก ๆ ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีมโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-
concept) หรือมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) ในระดับสูง ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็
ตามที่บุคคลได้รับการลงโทษจากการตอบสนองของตนเองก็จะมีมโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-concept) 
หรือมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self -Esteem) ในระดับต่ า 
   นอกจากนี้แล้ว บันดูรา ยังมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้
จากตัวแบบ หรือการเรียนรู้จากการสังเกต แต่เขายังเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นสาเหตุในการเกิด
พฤติกรรม และพฤติกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เขาจึงได้อธิบายมโนมติของปัจจัยที่
ท าหน้าที่ในการก าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) ไว้ว่าทั้งสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม 
และตัวบุคคลของมนุษย์ต่างเป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน  
  2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยการสังเกต 
   สิ่งที่เป็นสาเหตุที่แต่ละคนเรียนรู้และแสดงพฤติกรรม และทักษะตามตัวแบบมี
หลายปัจจัย ดังนี้ (Woolfolk, 2004, p.318) 
   2.2.1 ระดับของพัฒนาการ ระดับของพัฒนาการที่แตกต่างกันของผู้สังเกตจะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาการให้ดีขึ้นจะรวมไปถึงความใส่ใจเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานกว่า และการเพ่ิมปริมาณที่จะประมวลสารสนเทศ ใช้ยุทธศาสตร์เปรียบเทียบพฤติกรรม
ด้วยตัวอย่างเตือนความจ า และใช้แรงจูงใจภายใน 
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   2.2.2 ตัวแบบที่มีชื่อเสียง และความสามารถ ผู้สังเกตจะมีความใส่ใจเป็นอย่างมาก
ต่อความสามารถ ตัวแบบที่มีสถานภาพสูง ผลลัพธ์ที่เป็นพฤติกรรมจากตัวแบบจะถ่ายทอดสารสนเทศ
เกี่ยวกับค่านิยมด้านการปฏิบัติ ผู้สังเกตพยายามที่จะเรียนรู้การปฏิบัติโดยมีความเชื่อว่าพวกเขา
ต้องการที่จะปฏิบัติ 
   2.2.3 ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการสังเกตผู้ อ่ืนที่ได้รับการเสริมแรง (Vicarious 
Consequences) ผลลัพธ์ต่อตัวแบบจะถ่ายทอดสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของ
พฤติกรรม และผลลัพธ์ที่เหมาะสมของการปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้รับการประเมินค่าไว้สูงจะสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้สังเกต  
   2.2.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome Expectations) เป็นผลที่เกิดจากการที่    ผู้
สังเกตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่พวกเขามีความเชื่อว่าเหมาะสม และจะมีผลต่อการได้รับรางวัล 
   2.2.5 การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ผู้สังเกตจะต้องใส่ใจต่อตัวแบบที่
แสดงพฤติกรรมที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย 
   2.2.6 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-efficacy) ผู้สังเกตจะใส่ใจต่อตัวแบบเมื่อ
พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้  หรือกระท าตามพฤติกรรมของตัวแบบการสังเกตตัวแบบที่มี
ความคล้ายคลึงกันมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2. การน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาไปใช้กับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
   สาระส าคัญของทฤษฎีทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ของ บันดูรา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
นั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น การที่เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ในระดับต่ า เนื่องจากมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือพฤติกรรมในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม ครูควรใช้ทฤษฎีทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาที่เชื่อว่า พฤติกรรม สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลซึ่งหมายถึงสติปัญญา (Mind) มี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องโดยครูให้นักเรียนดู 
ตัวแบบที่ถูกต้องแล้วให้ท าตาม และเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องควรให้การเสริมแรงเพ่ือให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าในตนเอง และในการให้ตัวแบบแก่นักเรียนนั้นก็
ต้องให้ตามระดับความสามารถที่ผู้เรียนจะท าตามได้โดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาส
ประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น เช่น สอนทีละมโนมติ หรือก าหนดเกณฑ์การประเมินให้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยไม่เปรียบเทียบกับเด็กปกติ เด็กที่มีความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่าการลงโทษ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่มีความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์เกิดมโนทัศน์ต่อตนเองในทางบวก (Positive Self-concept) หรือการมองเห็นคุณค่าของ
ตนเองในระดับสูง (High Self-esteem) ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ดังนั้น พอที่จะสรุปได้ว่า การสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเสนอตัวแบบ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูผู้สอนจะต้องน าเสนอตัวแบบ
หรือตัวอย่างของจริงในการแก้ปัญหา เช่น ของจริงต่าง ๆ  
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  ขั้นตอนที่ 2 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกับ
สื่อ เช่น การใช้ของจริง  
  ขั้นตอนที่ 3 การให้ข้อมูลย้อนกลับ และสรุปบทเรียนเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนผลงานกัน แล้วครูผู้สอนคัดเลือกผลงานและให้น าเสนอหน้าชั้น พร้อมเฉลยผลการ
กระท า จากนั้นครูสรุปบทเรียนโดยถามค าถามเกี่ยวกับผลงานนั้น  
  ผู้เขียนไดม้ีประสบการณ์การน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาไปใช้ในการวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
(จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2555) 
เรื่อง :  แบบรูป 
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1  
สาระ/มาตรฐาน/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายแนวทางท่ีจะหาแบบรูปจากแบบรูปง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ได้  
สื่อการเรียนรู้ 
 ใบงาน เรื่อง แบบรูป 
เวลา :  1 ชั่วโมง  
ค าอธิบายกิจกรรม 

 นักเรียนฝึกสร้างแบบรูปที่ซ้ า ๆ กันที่มีหลากหลายรูปแบบได้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
 มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอตัวแบบ 

 1.1 ครูน าเสนอการสร้างแบบรูปด้วยวิธีการต่าง ๆ (ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่าง) 
เช่น 
                1.1.1 แบบรูปชั้นเรียน ญ-ช-ญ-ช ( หญิง-ชาย-หญิง-ชาย) 
                1.1.2 นักเรียนวาดแบบรูปเองบนกระดานแล้วอธิบายเกี่ยวกับแบบรูปที่ตนเองสร้าง
ขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 2 การฝึกปฏิบัติกับสื่อด้วยตนเอง 
 2.1 นักเรียนวาดแบบรูปบนโต๊ะโดยเลือกแบบรูปด้วยตนเอง 
  2.2 นักเรียนใช้มักกะโรนีเพื่อสร้างแบบรูปของตน 
 ขั้นตอนที่ 3 การให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปบทเรียน 

 3.1 เมื่อนักเรียนท างานเสร็จแล้วให้แลกเปลี่ยนงานกับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ โดยให้เพ่ือนลอง
เดาว่าเป็นแบบรูปลักษณะใด ถ้านักเรียนตอบถูกและอธิบายค าตอบได้อย่างมีเหตุมีผล ครูให้ค าชมเชย 
ส าหรับนักเรียนที่ตอบผิดหรือไม่เข้าใจ การสร้างแบบรูป ครูให้ก าลังใจ และให้ลองท าใหม่ร่วมกับเพ่ือนที่
นั่งข้าง ๆ  
 3.2 ครูน าเสนอแบบรูปโดยเลือกจากผลงานนักเรียนบางคนในห้อง แล้วให้ผู้เรียนออกมา
น าเสนอแบบรูปหน้าชั้น จากนั้น ครูตั้งค าถามว่า แบบรูปที่เพ่ือนน าเสนอนั้นเป็นแบบรูปลักษณะใด 
ผู้เรียนมีวิธีการหาค าตอบได้อย่างไร 
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การประเมินผล  

 ระดับคุณภาพ : 1 = ไม่ผ่านเกณฑ์       3 = ผ่านเกณฑ์      5 = ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

 1 = ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป 
 3 =  ต่อแบบรูปง่าย ๆ ได้ 
 5 = สร้างและให้สัญลักษณ์แบบรูปได้ 

 

ใบงาน เรื่อง แบบรูป 

 

ชื่อ.................................................................................นามสกุล................................. ...................... 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ . ................................................................ 
****************************************************************************** 
จงเติมรูปภาพที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 
 

1.    
                                       
       
 
 
2.    
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 จากการน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะ
เห็นได้ว่า พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ตัวบุคคลซึ่งหมายถึง สติปัญญา (Mind) มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องโดยครูให้นักเรียนดูตัวแบบที่ถูกต้อง  โดย
เลือกตัวแบบที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนท าตามตัวแบบทีละขั้น และเมื่อผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้องควรให้การเสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และมองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และในการให้ตัวแบบแก่ผู้เรียนนั้นก็ต้องให้ตามระดับความสามารถที่ผู้เรียนจะท าตามได้โดย
แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น ตลอดจนมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้สังเกตตัวแบบที่ดีจากเพ่ือนร่วมชั้น
และมีการสรุปเนื้อหาร่วมกันเพื่อจดจ าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

ทฤษฎีภาระทางปัญญา  
 ทฤษฎีภาระทางปัญญา (Cognitive Load Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกทฤษฎีหนึ่งที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนได้น าไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความหมายของภาระทางปัญญา  
  ทฤษฎีภาระทางปัญญาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบการเรียนรู้ 
และการเรียนการสอนที่ยึดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางปัญญาของมนุษย์ (Sweller, 
2004 cited in Elliott, Kurz, Beddow & Frey, 2009, p.1) ส าหรับสถาปัตยกรรมทางปัญญาของ
มนุษย์นั้น หมายถึง ลักษณะที่เป็นโครงสร้าง และหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องการเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
กระบวนการทางปัญญา (Sweller, 2007, p.370)  
      คริสชเนอร์ (Krischner, 2002, p.3) กล่าวถึงภาระทางปัญญาว่า มีความเชื่อเกี่ยวกับ 
ความจ าระยะการท างานที่เชื่อมโยงกับความจ าระยะยาวที่มีอย่างไม่จ ากัด นอกจากนี้แล้ว สเวลเลอร์ 
(Sweller, 2007, p.374) ได้ระบุถึงแหล่ง 2 แหล่งของภาระทางปัญญา หรือความจ าระยะการท างาน 
ว่าเป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของการเรียนการสอน คือ 1) ภาระทางปัญญาภายนอก (Extraneous 
Cognitive Load) เกิดจากการออกแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมและจะต้องลดภาระงานนี้ลง 
และ 2) ภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติ (Germane Cognitive Load) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาระทาง
ปัญญาที่มีผลต่อความจ าระยะยาว นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งที่ 3 ของภาระทางปัญญา คือ ภาระทาง
ปัญญาภายใน เกิดจากความซับซ้อนของวัสดุที่ใช้ในการเรียน ซึ่งตามพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมทาง
ปัญญาแล้วจะต้องลดภาระทางปัญญาภายนอกและเพ่ิมภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติโดยการช่วยให้
ผู้เรียนถ่ายโอนสารสนเทศไปยังความจ าระยะยาว  
     จากความหมายของภาระทางปัญญาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ภาระ
ทางปัญญาเป็นเรื่องความจ าระยะการท างานที่เชื่อมโยงกับความจ าระยะยาวที่มีอย่างไม่จ ากัด 
ประกอบด้วย แหล่งภาระงานทางปัญญา 3 แหล่ง ได้แก่ ภาระงานทางปัญญาภายนอก ภาระงานทาง
ปัญญาภายใน และภาระงานทางปัญญาแบบอัตโนมัติ 
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 2. ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีภาระทางปัญญา 
      ทฤษฎีภาระทางปัญญา มีข้อตกลงเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้ (Mayer & Moreno, 
2003 cited in Elliot, Kurz, Beddow & Frey, 2009, p.5) 
      2.1 ข้อตกลงเบื้องต้นกระบวนการเชิงรุก (Active Process Assumption) ข้อตกลง
เบื้องต้นนี้เป็นรากฐานของแนวคิดทางปัญญาต่อการเรียนรู้ที่มีมุมมองว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความรู้ ทั้งนี้ ในกระบวนการสร้างความรู้จะประกอบด้วย 
กระบวนการทางปัญญา เช่น การให้ความสนใจต่อวัสดุที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบในใจเข้าไปใน
โครงสร้างที่เชื่อมโยงกัน และการบูรณาการวัสดุกับความรู้เดิม  
      2.2 ข้อตกลงเบื้องต้นสองช่องทาง ข้อตกลงเบื้องต้นนี้เชื่อว่ากระบวนการทางปัญญา
เกิดขึ้นแยกกัน 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางเกี่ยวกับการฟัง/ค าพูด เกิดจากกระบวนการปัจจัยป้อนเข้า
ด้านการได้ยิน และการน าเสนอค าพูด ส าหรับช่องทางเกี่ยวกับสายตา/ภาพ เกิดจากกระบวนการของ
ปัจจัยป้อนเข้าด้านสายตา และการน าเสนอรูปภาพ 
       2.3 ข้อตกลงเบื้องต้นของความจุที่มีอย่างจ ากัด (Limited Capacity Assumption) 
ข้อตกลงเบื้องต้นนี้ได้กล่าวถึง กระบวนการเชิงรุกที่ผ่านสองช่องทาง ที่มีชื่อเรียกว่า ความจุของ
กระบวนการที่มีอย่างจ ากัดของแต่ละช่องทางที่เกิดขึ้นในความจ าระยะการท างาน (Krischner, 2002, 
p.3) ส าหรับ มิลเลอร์ (Miller, 1956 cited in Elliot, Kurz, Beddow & Frey, 2009, p.5) ได้เสนอ
ว่า ข้อจ ากัดของกระบวนการทั่ว ๆ ไป มีค่าเท่ากับ 7 + 2 กลุ่มของสารสนเทศที่เกิดขึ้นในความจ า
ระยะการท างาน  
 3. รายละเอียดของทฤษฎีภาระทางปัญญา  
       สเวลเลอร์ (Sweller, 1988, p.261) ได้พัฒนาทฤษฎีภาระทางปัญญา ในขณะที่ก าลัง
ศึกษาการแก้ปัญหาของผู้เรียนในระหว่างการแก้ปัญหา Sweller และผู้ช่วยพบว่าผู้เรียนมักจะใช้
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เรียกว่า การวิเคราะห์วิธีการ-จุดหมาย (Means-Ends Analysis) ซึ่ง 
Sweller ได้เสนอว่า การแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธศาสตร์ Means-Ends Analysis ต้องการปริมาณของ
กระบวนการทางสติปัญญาจ านวนมากที่สัมพันธ์กันซึ่งอาจจะไม่ช่วยในการสร้างโครงสร้างทางสมอง 
ดังนั้น Sweller จึงเสนอให้นักออกแบบการสอนจ ากัดภาระทางปัญญาด้วยการออกแบบวัสดุการสอน 
เช่น ตัวอย่างของงานที่ท า (Worked-Examples) หรือ ปัญหาที่มีวิธีการหาค าตอบได้หลากหลาย 
(Goal – Free Problems) ในศตวรรษที่ 1990 ทฤษฎีภาระทางปัญญาได้มีน าไปใช้ในการแสดงผล
กระทบด้านการเรียนรู้ที่มากมาย เช่น ผลกระทบของการแก้ปัญหาแบบท าให้สมบูรณ์ (Completion 
Problem) ผลกระทบด้านวิธีการ (Modality) ผลกระทบด้านสมาธิ  (Split-Attention)  และ
ผลกระทบของตัวอย่างงานที่ท า (Worked-Examples)  
  ทฤษฎีภาระทางปัญญา (Cognitive Load Theory) ของ Sweller ใช้ทฤษฎีประมวล
สารสนเทศ (Information Processing) ที่เน้นในเรื่องความจ ากัดของความจ าระยะสั้น โดยการใช้
โครงสร้างทางสมองซ่ึงเป็นหน่วยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบวัสดุการสอนที่ท าให้เกิดภาระทางปัญญา 
มี 3 ประเภท ดังนี้ (Pass, Renkl & Sweller, 2003, p.1-2; Clark, Nguyen & Sweller, 2006, 
p.3; Kalyuga, 2011, p.2; Schneider, 2014, p.65; Gaydorus, 2016, p.9-10) 
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  1. ภาระทางปัญญาภายใน (Intrinsic Cognitive Load) 
   ค าว่า Intrinsic Cognitive Load เกิดจากความซับซ้อนของเป้าหมายในการเรียน
การสอนและเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของผู้เรียน ซึ่งภาระงานนั้น ๆ เกิดจากความยุ่งยากของ
เนื้อหาที่มีอยู่แล้ว เช่น การท่องจ าสูตรทางคณิตศาสตร์ การค านวณ 2+2 กับการแก้ปัญหาสมการ 
(Differential Equation) ความยุ่งยากที่มีอยู่ในตัวอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขจากครู อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างทางสมองจ านวนมากอาจจะถูกแตกออกเป็นโครงสร้างทางสมองย่อยแต่ละอันและสอน
แยกกันแล้วน ามารวมกันภายหลังและอธิบายภาพรวมทั้งหมด (Chinnapan & Chandler, 2010, p.5)  
         วอน และเฮชินเจน (Von, & Hechingen, 2007, p.14) กล่าวว่า ภาระทาง
ปัญญาภายในเป็นกิจกรรมภายในระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างทางสมองจ านวนมากซึ่งได้รับ
การนิยามในแง่ของความสัมพันธ์ต่อเนื้อหาการเรียนรู้ และขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและกิจกรรมภายใน
ที่เป็นพ้ืนฐานของเนื้อหาการเรียนรู้ ภาระทางปัญญาจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือภาระภายในเป็น
ภาระที่เกิดจากความซับซ้อน (Complexity) และจ านวนข้อมูล (Elements) ของตัวข้อมูลเนื้อหาเอง ถ้า
เนื้อหามีความยาก ซับซ้อน หรือมีจ านวนข้อมูลมากก็จะเกิดภาระทางปัญญามากตามไปด้วย  
  2. ภาระทางปัญญาภายนอก (Extraneous Cognitive Load) 
               ภาระทางปัญญาภายนอก เป็นภาระภายนอกที่เกิดจากลักษณะของสื่อการเรียนรู้
และการน าเสนอ ถ้าสื่อได้รับการออกแบบไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดภาระทางปัญญาสูง เช่น สื่อเป็น
ภาพเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว หรือสื่อท่ีเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว ในการก าหนดภาระทางปัญญา
ทีน่ักออกแบบการสอนจะต้องมีความสามารถในการควบคุมภาระนี้โดยสามารถน ามาเป็นคุณลักษณะ
ที่ใช้ในการออกแบบวัสดุการสอน ซึ่ง Sweller ได้เตรียมตัวอย่างของ Extraneous Cognitive Load 
เมื่ออธิบายวิธีการที่เป็นไปได้ 2 วิธีการเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแก่ ผู้เรียน เขาอธิบายว่า 
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โดยใช้สื่อที่สามารถมองเห็นได้ (Visual Media) ครูสามารถสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สื่อที่เป็นค าพูดแต่ควรใช้หลังจากใช้สื่อที่ให้ผู้เรียนมองเห็น ดังนั้น 
ภาระทางปญัญาที่ไม่จ าเป็นเรียกว่า ภาระทางปัญญาภายนอก  
   วอน และเฮชินเจน (Von, & Hechingen, 2007, p.14) พาส เรนเคิล และสเวล
เลอร์ (Pass, Renkl & Sweller, 2003, p.2) ยังได้กล่าวไว้ว่า ภาระทางปัญญาภายนอกจะเกิดจาก
การออกแบบวัสดุการสอนที่ไม่ดีซึ่งเป็นภาระที่เกิดจากลักษณะสื่อ และการน าเสนอ โดยถ้าสื่อ
ออกแบบไม่เหมาะสม จะท าให้ผู้เรียนเกิดภาระทางปัญญาสูง เช่น สื่อภาพเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว 
หรือสื่อที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดภาระทางปัญญาสูงกว่าสื่อที่มีลักษณะเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงอธิบายประกอบที่เนื้อหาสอดคล้องกัน  
  3. ภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติ (Germane Cognitive Load) 
   ค าว่า Germane Cognitive Load มีการอธิบายครั้งแรก ว่าเป็นภาระการท างาน
ที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการสร้างและภาวะอัตโนมัติของโครงสร้างทางสมอง ในขณะที่ ภาระทาง
ปัญญาภายในเป็นการคิดทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีจุดเริ่มต้นจากการออกแบบวัสดุการเรียน
การสอนในวิถีทางท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ และบางครั้งเรียกว่า ภาระที่เกี่ยวข้อง (Relevant Load) ซึ่ง                 
นักออกแบบการสอนสามารถใช้ Extraneous และ Germane Load โดยการจ ากัด Extraneous 
Load และส่งเสริมภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติให้มากขึ้น   
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   ส าหรับวอน และเฮชินเจน (Von, & Hechingen, 2007, p.14) พาส เรนเคิล 
และสเวลเลอร์ (Pass, Renkl & Sweller, 2003, p.2) ได้กล่าวไว้ว่า ภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติ
เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบวกและเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อนส าหรับการเรียนรู้ มาตรการวัดภาระ
ทางปัญญา ทั้ง 3 ประเภทที่อธิบายมาแล้วข้างต้น จะต้องน ามาพิจารณาเมื่อออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้หรือตัดสินวิธีสอนในรูปของผู้เรียน ความรู้ที่มีอยู่ ที่เป็นสิ่งส าคัญ ตัวอย่างเช่น วิธีสอน
วิธีหนึ่งจะช่วยก่อให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติ และการสร้างโครงสร้างทางสมองที่อาจจะมีประสิทธิผล
กับผู้เรียนที่ ไม่มีประสบการณ์แต่ไม่ใช่ส าหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์แล้วเรียกอีกอย่างว่า ภาระ
อัตโนมัติเป็นภาระที่เกิดจากกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งสมองจะพยายามท าความเข้าใจกับสื่อข้อมูล
ข่าวสารนั้น ๆ   
    เนื้อหาของความจ าระยะยาวเป็นโครงสร้างที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ให้พวกเราที่จะรับรู้ 
คิดและแก้ปัญหามากกว่ากลุ่มของข้อเท็จจริงที่เรียนรู้โดยการจ า โครงสร้างเหล่านี้รู้จักเช่นเดียวกันกับ 
โครงสร้างทางปัญญา (Schema) ว่าเป็นสิ่งที่ เปิดโอกาสให้พวกเราได้ปฏิบัติกับองค์ประกอบที่
หลากหลายคือโครงสร้างทางสติปัญญาที่สร้างพ้ืนฐานของความรู้ โครงสร้างทางสมอง (Schema) ได้
เรียนรู้ตลอดเวลาของการเรียนรู้ และอาจจะมีโครงสร้างทางสมอง(Schema) ที่บรรจุอยู่ในโครงสร้าง
ทางสติปัญญา  
 4. หลักการของทฤษฎีภาระทางปัญญา  
      หลักการของทฤษฎีภาระทางปัญญามีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
      มิลเลอร์ (Miller, 1956, cited in Kirschner, 2002, p.2) ได้สรุปหลักการของทฤษฎี
ภาระงานทางปัญญาที่สัมพันธ์กับการออกแบบวัสดุการเรียนการสอน  
  4.1 การเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือหลีกเลี่ยงในเรื่องของวิธีการไปยังเป้าหมายที่
ก าหนดให้มีภาระการท างานในการจ ามากด้วยการใช้ปัญหาที่ไม่อิงจุดประสงค์ หรือตัวอย่างงาน 
  4.2 การก าจัดภาระการท างานของการจ าชั่วคราว (Working Memory) ที่ถูก
เชื่อมโยงกับการบูรณาการทางปัญญา จากแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศหลายแหล่งโดยการบูรณาการ
ทางกายภาพของแหล่งสารสนเทศ 
  4.3 การก าจัดภาระการท างานของการจ าชั่วคราว (Working Memory) ที่ถูก
เชื่อมโยงกับกระบวนการที่ไม่จ าเป็นที่มีสารสนเทศซ้ า ๆ ด้วยการลดค าพูดซ้ าซาก 
  4.4 การเพ่ิมความจุ ให้กับความจ าชั่วคราวด้วยการใช้การฟังกับการมองเห็น
สารสนเทศภายใต้เงื่อนไขของแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นอย่างเท่า ๆ กัน และไม่ใช้มากจนเกินไปเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ 
  4.5 หลักการของทั่วไปของทฤษฎีภาระทางปัญญามีสาระส าคัญ ดังนี้ (Copper, 
1998, p.14)   
                     4.5.1 ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าที่มีขอบเขตจ ากัดท่ีสุด 
       4.5.2 ความจ าระยะยาวเป็นความจ าที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด 
       4.5.3 กระบวนการของการเรียนรู้ต้องการความจ าระยะสั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าความเข้าใจ (และกระบวนการ) ของวัสดุการสอนเพ่ือถอดรหัสสารสนเทศที่เรียนรู้ไปยัง
ความจ าระยะยาว 
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       4.5.4 ถ้าแหล่งที่มาของความจ าระยะสั้น มีมากเกินไปการเรียนรู้ จะไม่มี
ประสิทธิผล 
 5. การน าหลักการทฤษฎีภาระทางปัญญาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน  
  คอบเปอร์ (Cooper, 1998 cited in Kirschner, 2002, p.1-5) ได้สรุปการน าทฤษฎี
ภาระทางปัญญาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
            5.1 ภาระทางปัญญาในระดับท่ีมากเกินไปอาจจะเป็นผลโดยตรงที่มาจากวัสดุการสอน
ที่น าเสนอกับผู้เรียน 
      5.2 การออกแบบวัสดุใหม่เพ่ือลดระดับของภาระทางปัญญาภายนอก จะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ 
      5.3 ขอบข่ายของเนื้อหาควรมาจากการปรับปรุงการออกแบบการสอนที่จะแก้ปัญหา
ความซับซ้อนของสารสนเทศ หรือเมื่อองค์ประกอบที่เรียนรู้มีระดับของภาระทางปัญญาภายในสูง 
      5.4 การน าทฤษฎีภาระทางปัญญาไปใช้ในการออกแบบวัสดุการเรียนการสอน  
      ทฤษฎีภาระทางปัญญาสามารถน าไปใช้ได้มากมายในการออกแบบวัสดุการเรียนรู้ ซึ่ง
มีจุดประสงค์เพ่ือท าให้มีภาระทางปัญญาภายนอกน้อยลง และเพ่ิมภาระทางปัญญาแบบอัตโนมัติ 
ส่วนภาระทางปัญญาภายนอกไม่ได้ช่วยในการสร้างในการเรียนรู้ (Kirschner, 2002, p.6-9) ส าหรับ
การน าทฤษฎีนี้ไปใช้มีรายละเอียด ดังนี้ (Cooper, 1998, p.1-24) 
  1. การจ าสารสนเทศ (Remembering Information) นั้น เป็นการที่สมองของเรามี
ความสามารถที่จะคิด และกระท าโดยใช้สติปัญญา เพราะมนุษย์สามารถจ าแนกความหมายได้อย่าง
รวดเร็วต่อสิ่งเร้าที่จัดหามา และมีความสัมพันธ์กับความจ าระยะยาวอย่างถาวรซึ่งเหมือนกับกฎแห่ง
ความสมบูรณ์ (Law of Closure) ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) ที่เชื่อว่ามนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะ
เติมในสิ่งที่ขาดหายไปในรูปภาพให้สมบูรณ์  
    2. การจัดกลุ่มสารสนเทศ (Chunking Information) เมื่อใดก็ตามที่มีการน าเสนอ
สารสนเทศที่จะเรียนรู้โดยส่วนรวมจะส่งผลดีถ้ามีการจัดกลุ่ม (Chunk) สารสนเทศให้เป็นกลุ่มเล็กลง
ซึ่งยึดกฎแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity) ทฤษฎีของกลุ่ม Gestalt ที่เชื่อว่ามนุษย์มีความโน้ม
เอียงที่จะรับรู้หน่วยของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกัน และความคล้ายคลึงกันที่ว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะ
รับรู้หน่วยของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสิ่งอ่ืน เช่น 

 
ผลไม้                                 ผัก                           อุปกรณ์ในที่ท างาน 

          องุ่น                                 ถั่วฝักยาว                             ปากกา 
ส้ม                                  คะน้า                                  กระดาษ 

          กล้วย                               กะหล่ าปลี                             กาว 
 
  ตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการน าเสนอรายการสิ่งของที่ต้องการซื้อ และได้มีการน าสิ่งของ
ที่ต้องการซื้อมาจัดกลุ่ม (Chunk) แล้ว 
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  3. การใช้ปัญหาที่ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย (Use Goal – Free Problems) การใช้วิธีการนี้
เป็นวิธีการที่ตรงกันข้ามกับวิธีการวิเคราะห์วิธีการและเป้าหมาย (Means-Ends Analysis) ซึ่งใช้ใน
การแก้ปัญหาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหาชนิดที่ไม่คุ้นเคย ส่วนการแก้ปัญหาโดยใช้ Goal-
Free Problems จะเป็นการแก้ปัญหาแบบย้อนกลับ (Backwards) ซึ่งเริ่มจากเป้าหมายไปยังปัญหา
ที่ต้องการแก้มากกว่าการท างานแบบไปข้างหน้า (Forward) จากปัญหาที่ให้ไปยังเป้าหมาย เช่น 
  ตัวอย่างท่ี 1: ถ้าก าหนดให้ y = z+6, z = 6 จงหาค่าของ y 
    นักเรียนที่เพ่ิงเริ่มฝึกหัดแก้ปัญหาจะใช้ Means-Ends Analysis ซึ่งจะเริ่มต้นมุ่งความ
สนใจไปที่เป้าหมายที่ระบุ (การหาค่า y) หลังจากอ่านค าถามระยะเวลาหนึ่งผู้เรียนจะลืมองค์ประกอบ
ของสมการเพราะความจ าระยะสั้นจะไปให้ความใส่ใจกับองค์ประกอบของปัญหามากเกินไป อย่างไรก็
ตามในที่สุดผู้เรียนจะหาค าตอบได้ว่า y = 12 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก าหนด 
  ตัวอย่างท่ี 2: ถ้าก าหนดให้ y = z+6, z = 6 ให้หาว่าเราจะท าอะไรได้บ้าง 
  ในกรณีนี้ผู้เรียนสนใจที่ z = 6 ซึ่งเป็นตัวแปรเดียวที่ระบุค่าเป็นตัวเลข เมื่ออ่านค าถาม
ใหมผู่้เรียนจะสามารถแยกแยะได้ว่าค่าใดที่ต้องการเพ่ือใช้แทนที่ในสมการ ดังนั้นผู้เรียนจะหาค าตอบ 
y= 12 เพราะไม่มีอย่างอ่ืนที่ต้องการเพ่ิมเติมซึ่งจะง่ายกว่าตัวอย่างแรก 
  4. ผลกระทบจากแบบแผน (Modality Effect) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่
คนเราสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อค าถูกน าเสนอด้วยค าพูดมากกว่าการน าเสนอเป็นตัวอักษร 
  5. ผลกระทบจากสื่อประสม (Multimedia Effect) เป็นผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นมาจาก
การที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อทั้งค า และภาพถูกน าเสนอไปด้วยกัน 
  6. ผลกระทบจากความใกล้ชิด (Contiguity Effect) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจาก
การที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อค าท่ีเขียนขึ้นมาสอดคล้องกับภาพ 
  7. ผลกระทบจากความซ้ าซ้อน (Redundancy Effect) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมา
จากการน าเสนอเก่ียวกับเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน (ซ้ า ๆ) ในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 
  8. ผลกระทบจากการประติดประต่อ (Coherence Effect) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ของมนุษย์ทีถู่กกีดขวางเมื่อเสียงจากภายนอก รูปภาพ และค าทีถู่กน ามาใช้ในการสอน 
  9. ผลกระทบจากการแยกความสนใจ (Split Attention Effect) เป็นผลกระทบที่
เกิดจากวัสดุการสอนซึ่งต้องการแหล่งที่มาของการสอนทั้งที่เป็นตัวอักษร และภาพที่ควรจะบูรณาการ
เนื้อหาในรูปของภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหา  
  10. ผลกระทบจากตัวอย่างงาน (Worked Example Effect) เป็นผลกระทบที่เกิด
จากการใช้ตัวอย่างของงานที่ท าขึ้นเพ่ือแทนที่การปฏิบัติบางอย่าง และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
การศึกษาตัวอย่างงาน เช่น 
       ตัวอย่าง 1      c (a+b)   =  d 

                                   (a+b)  =  d/c 
                                             A  =  d/c-b 
          ตัวอย่าง 2        ac+e   =  g 
                                            ac  =  g-e 
                                             a  =  (g-e) / c 
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 6. การน าทฤษฎีภาระทางปัญญาไปใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  จากหลักการของทฤษฎีภาระทางปัญญา จะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้สามารถน าไปประยุกต์
ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นว่า เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจ าระยะสั้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดภาระทางปัญญาลง สามารถ
ท าได้ด้วยการจัดให้มีสื่อประกอบการสอนมาก ๆ ให้เด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือท าให้เนื้อหาคณิตศาสตร์นั้นง่ายขึ้น ซึ่งอาจมีตัวอย่างแสดงให้เห็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือหา
ค าตอบที่ชัดเจน ที่นักเรียนสามารถเลียนแบบได้ง่าย และให้ท าแบบฝึกหัดทีละน้อย  ดังนั้นในการน า
ทฤษฎีภาระทางปัญญาไปใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์จะประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 
คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเสนอสถานการณ์ปัญหา/เผชิญปัญหาโดยการใช้สื่อรูปธรรมเป็น
ขั้นตอนที่ครูเริ่มน าเสนอสถานการณ์ปัญหา หรือการให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาด้วยการน าเสนอสื่อที่เป็น
รูปธรรม เช่น ของจริงต่าง ๆ  
              ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามค าชี้แนะของครูเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนได้ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครูสาธิตให้ดู พร้อมอธิบายทีละข้ันตอน 
  ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติด้วยตนเองเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนน าเสนอปัญหากับผู้เรียน 
แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ครูสาธิตให้ดูในข้อ 2 
  ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียนรายงานผลที่เกิด
จากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
   ขั้นตอนที ่5 การสรุปบทเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมจากสถานการณ์ปัญหาที่ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง พร้อมเฉลยค าตอบ 
  จากทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญา ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการน าทฤษฎี
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
 

เรื่อง :  ผลรวมของจ านวนสองจ านวนที่มีค่าเท่ากับ 10 (compose and decompose of 10) 
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 
สาระ/มาตรฐาน/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถหาจ านวน 2 จ านวนที่รวมกันแล้วมีผลลัพธ์เป็น 10 ได้  
 2. เมื่อก าหนดผลลัพธ์เป็น 10 ให้ โดยก าหนดจ านวนหนึ่งให้ แล้วสามารถหาจ านวนที่
เหลือได้   
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปเค้กท่ีตัดเป็นชิ้น ๆ    จ านวน  10  ชิ้น 
 2. รูปภาพเด็กชาย 1 คน   จ านวน  1  ภาพ 
 3. รูปภาพเด็กหญิง 1 คน   จ านวน  1  ภาพ 
เวลา :  1 ชั่วโมง  
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กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเสนอสถานการณ์ปัญหา/เผชิญปัญหาโดยใช้สื่อรูปธรรม 

   1.1 ครูติดขนมเค้กพลาสติกบนกระดานด า 10 รูป (ติดขนมเค้กพลาสติกในลักษณะ
กระจัดกระจายตรงกลางกระดานด า)  
หมายเหตุ  ที่ครูเลือกขนมเค้กมาเป็นสถานการณ์ปัญหาเนื่องจากทราบข้อมูลมาว่านักเรียนชอบทาน
ขนมเค้ก 
  1.2 ครูถามนักเรียนว่า “บนกระดานมีขนมเค้กทั้งหมดกี่ชิ้น” 
  1.3 ครูถามนักเรียนต่อไปว่า “นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีขนมเค้กกี่ชิ้น” 
  1.4 ครูติดรูปเด็กหญิง 1 คน และเด็กชาย 1 คน ใต้รูปขนมเค้ก โดย 
ภาพเด็กหญิงอยู่ด้านซ้ายของกระดานด าและภาพเด็กชายอยู่ด้านขวาของกระดานด า  หลังจากนั้นครู
ถามผู้เรียนว่าให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายชื่ออะไร เมื่อได้ชื่อแล้ว ครูเขียนชื่อไว้ใต้ภาพทั้งสอง 
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามค าชี้แนะของครู 
  2.1 ครูถามนักเรียนว่า “จะแบ่งขนมเค้กให้กับเด็กทั้งสองคนอย่างไร” (ถามวิธีการแบ่ง) 
ให้นักเรียนตอบทีละคน 
  2.2 ครูสุ่มนักเรียนออกมาสาธิตการแบ่ง 2-3 คน 
  2.3 ครูและนักเรียนทั้งหมดร่วมกันเลือกวิธีการแบ่งที่เหมาะสมที่สุด  เช่น นักเรียน
บอกว่า เล่น เป่า ยิ้ง ฉุบ ใครชนะได้ขนมเค้กทีละชิ้น เล่นจนกว่าขนมเค้กจะหมด 
   ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติด้วยตนเอง 
  3.1 ให้นักเรียนจับคู่ชาย-หญิง แล้วให้ตัวแทนออกมารับอุปกรณ์ที่เป็นรูปขนมเค้ก หรือ
ดอกไม้ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จ านวน 10 ชิ้น 
  3.2 ให้นักเรียนเล่นเกมเป่า ยิ้ง ฉุบ จนจบเกม 
  ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนการปฏิบัติ 
       4.1 หลังจากเล่นเกมเสร็จ ครูสุ่มถามผลการเล่นของนักเรียนพร้อมบันทึกผลบนกระดาน 
ดังนี้ 
 

 หญิง ชาย  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
(บันทึกข้อมูลสัก 4-5 ตัวอย่าง) 
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  ขั้นตอนที่ 5 การสรุปบทเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

   5.1 ให้นักเรียนลงมือหาค าตอบที่เหลือจากตัวอย่างท่ีครูผู้สอนเขียนไว้บนกระดาน โดย
ครูผู้สอนอาจถามว่าถ้าผู้ชายได้ 5 ชิ้น ผู้หญิงจะได้กี่ชิ้น (บันทึกค าตอบบนกระดาน และถามไปเรื่อย ๆ 
จนครบ 10) ทั้งนี้การบันทึกบนกระดานจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 

 หญิง                        ชาย  
ศูนย์  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ศูนย์ 

   

  5.2 ถามนักเรียนว่า “บนกระดานมีขนมเค้กทั้งหมดก่ีชิ้น” 
  5.3 ถามนักเรียนว่า “สังเกตเห็นอะไรบ้างจากข้อมูลการเล่นเกม”(ให้นักเรียนอธิบาย) 
  5.4 ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ครูจะเป็นผู้ชี้แนะ ว่า ลองดูตรงนั้น หรือตรงนี้ซิ 
  5.5 ถามค าถาม ข้อ 3 ซ้ าอีกครั้ง 
  5.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ านวน 2 จ านวนที่รวมกัน
ได้ 10 โดยใช้รูปภาพนี้ประกอบ 
 

 หญิง ชาย  
ศูนย์  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ศูนย์ 
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ใบงาน เรื่อง ผลรวมของจ านวนสองจ านวนที่มีค่าเท่ากับ 10  

 

ชื่อ.................................................................................นามสกุล........................... ................ 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ . ..................................................... 
****************************************************************************** 
จงเติมตัวเลขลงในกรอบสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ 
 

                       ตัวอย่างค าถาม                   ตัวอย่างการตอบท่ีถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

1.                                                         2.   
 

 

 

 

 

 

 

3.                                                         4.   
 

 

 

 

 

 

 
 การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นที่ทราบดีแล้วว่า เด็ก
กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการมีความจ าระยะสั้น ดังนั้นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญานั้นจึงควรเน้นที่การใช้สื่อที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้เรียนเพ่ือลดความยากของเนื้อหา และมีการลดขั้นตอนของความซับซ้อนในการท างาน
หรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาให้น้อยลง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็น
ความจ าระยะยาว 

10 

5 
 

10 
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10 

 4 

10 

8  

10 

7  

10 

 1 
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บทสรุป 
 ในการน าทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 ทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี           
ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น พบว่าแต่ละทฤษฎี มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถน ามา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนในด้านวิชาการได้ นอกจากนี้แล้วแต่ละทฤษฎียังมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
ดังนี้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็น     
การได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ทักษะและมโนทัศน์ การสอนจึงควรเน้นการถ่ายทอดและการน าเสนอโดยครูมี
บทบาทเป็นผู้จัดการ เป็นผู้ให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญามีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิด
จากการสังเกตตัวแบบ นอกจากนี้แล้วยังมีอิทธิพล 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ อิทธิพลด้ าน
สังคม เช่น ตัวแบบการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ
พฤติกรรม ความก้าวหน้าในด้านเป้าหมาย และการจูงใจ 
 ทฤษฎีภาระทางปัญญา ทฤษฎีกลุ่มนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า โดยธรรมชาติแล้ว 
เนื้อหาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหามีความยากอยู่ในตัว จึงท าผู้เรียนมีภาระทางปัญญา
มากขึ้น มีความยากล าบากในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จะต้องลดภาระ
ทางปัญญาเหล่านี้ลง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความจ าระยะยาวโดยการใช้สื่อที่หลากหลาย 
 

ค าถามทบทวน 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีสาระส าคัญอย่างไร 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญามีสาระส าคัญอย่างไร พร้อมระบุข้อดี และ
ข้อจ ากัด 
 3. การเรียนรู้จากการสังเกตมีลักษณะอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
 4. ยกตัวอย่างตัวแบบที่สามารถน าไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์มา 3 ตัวอย่าง 
 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปญัญามีสาระส าคัญอย่างไร 
 6. ภาระทางปัญญาแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 7. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญา มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 8. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมวิชาภาษาไทย
หรือคณิตศาสตร์มา 1 แผน 
 9. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาวิชา
ภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์มา 1 แผน 
 10. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญาวิชาภาษาไทยหรือ
คณิตศาสตร์มา 1 แผน 



บทท่ี 4 

การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติ หรือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะพบมากในโรงเรียนปกติทั่วไป ปัจจุบัน
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเรียนรู้ได้ดีในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลซึ่ง
เป็นการออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสถาปนิกที่ออกแบบ
เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยค านึงถึงรูปร่าง ขนาด และประโยชน์ที่คุ้มค่ามาใช้ในวงการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคน ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของ
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล ความหมายของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล หลักการของ
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล การออกแบบที่เป็นสากลกับการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้      
การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล ลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา การออกการช่วยเหลือโดยใช้
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล และแนวทางในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เพ่ือจะเป็นไปประโยชน์ในการน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพส าหรับเด็กทุกคน 
  

ความเป็นมาของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเป็นกรอบทฤษฎีที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีพิเศษ
ประยุกต์ (Center for Applied Special Technology: CAST) ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ที่ยืดหยุ่นและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน มโนทัศน์ของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
เกิดจากแรงบันดาลใจของการขับเคลื่อนการออกแบบที่เป็นสากลทางสถาปัตย์ (Hall, Strangeman 
& Meyer, 2003, p.7) ทั้งนี้ นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีพิเศษประยุกต์ ได้พัฒนาหลักการออกแบบ   
การเรียนรู้ที่เป็นสากล ใน ค.ศ. 1984 น าเสนอเป็นกรอบความคิดหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับก าหนด ทิศทางการปฏิบัติการทางการศึกษาและได้น าหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
มาประยุกต์ใช้กับบุคคลที่มีความแตกต่างกันในการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ
ของผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, หน้า 520-521) 
 ค าว่า การออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) มาจากสถาปนิกที่ออกแบบเครื่องใช้
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงรูปร่าง ขนาด ประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่า เมื่อมีการน ามาใช้ในทางการศึกษา 
จึงเป็นเรื่องของการออกแบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน ได้แก่ การสอนเน้นการใช้สื่อ 
และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยาย การร่วมกันอภิปราย การท างานเป็นกลุ่ม การใช้
อินเทอร์เน็ต การใช้ห้องปฏิบัติการ และการออกฝึกภาคสนาม เป็นต้น รวมไปทั้งการออกแบบ
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันในห้องเรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553, หน้า 3)  
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 ค าว่า Universal Design อาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพ่ือ 
คนทั้งมวล หรือการออกแบบเพื่อทุก ๆ คน ซึ่งเป็นการออกแบบให้กับคนทุก ๆ กลุ่ม โดยไม่ว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุ คนปกติ และผู้พิการ โดยการท าให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free) ในการใช้งาน โดยกิน
ความหมายกว้างกว่า Accessibility Design (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2558, หน้า 8) 
 ไตรรัตน์ จารทัศน์ (2558, หน้า 2) ให้ความหมายของการออกแบบเพ่ือทุกคน ว่า หมายถึง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการออกแบบ หรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็น 
การออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านอายุ และสภาพร่างกาย 

 ศูนย์เพ่ือการออกแบบที่เป็นสากล (The Center for Universal Design, 1997, p.34-35; 
Peterson & Hittie, 2010, p.219) กล่าวถึงหลักการในการออกแบบ 7 ประการ ได้แก่ 1) เสมอภาค
ในการใช้ (Equitable Use) ออกแบบให้ใช้ได้กับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก และมีความปลอดภัย   
2) ยืดหยุ่นในการใช้ (Flexibility in Use) ออกแบบให้เหมาะกับอิริยาบถที่หลากหลายในการใช้งาน 
หรือปรับระดับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 3) ใช้ได้ง่าย (Simple and Intuitive Use) ออกแบบให้
ผู้ใช้สามารถเข้าใจง่ายในการใช้งานทั้งด้านภาษา และสัญลักษณ์ 4) ข้อมูลที่เข้าใจได้ (Perceptible 
Information) มีออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้และมีข้อมูล หรือค าอธิบายในการใช้งานที่เพียงพอ          
5) ความทนทานต่อการใช้ที่ผิดพลาด (Tolerance for Error) มีการออกแบบที่ปลอดภัยและไม่เป็น
อันตราย มีความทนทานหรือมีระบบป้องกันต่อการใช้งานที่อาจเกิดความผิดพลาดไม่ให้เสียหายได้
ง่าย 6) ผ่อนแรง (Low Physical Effort) มีการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายโดยไม่
ต้องออกแรงหรือล าบากในการใช้งานมากนัก และ 7) ขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและการใช้ 
(Size and Space for Approach and Use) มีขนาด หรือพ้ืนที่เหมาะพอดี เข้าถึงเพ่ือใช้งานได้ง่าย
ในทุกๆ อิริยาบถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้พิการ และคนชรา 
 จากความเป็นมาของ Universal Design for Learning จะเห็นได้ว่า มีจุดเริ่มต้นมาจาก
แนวคิดของ Universal Design ที่เป็นการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และคุ้มค่า และใน ปี ค.ศ.1984 ศูนย์เทคโนโลยีพิเศษประยุกต์ ได้น ามา
พัฒนาเป็นหลักการในการออกแบบเพ่ือปฏิบัติการทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วไป โดยเน้นในเรื่องการเลือกสรรวิธีสอน การน าเสนอเนื้อหาที่
ยืดหยุ่นหลากหลาย และเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้แล้ว
การออกแบบที่เป็นสากลยังยึดหลักการที่ส าคัญในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการใช้งาน 
ได้แก่ เสมอภาค ความยืดหยุ่น ใช้ได้ง่าย ข้อมูลที่เข้าใจได้ ความทนทานต่อการใช้ที่ผิดพลาด ผ่อนแรง 
และขนาดพื้นที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและการใช้ 
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ความหมายของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล  
 จากการศึกษาเอกสารพบว่า นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการออกแบบการเรียนรู้ที่
เป็นสากล ไว้ดังนี้  
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 250) ให้ความหมายของการออกแบบการเรียนรู้
ที่เป็นสากลไว้ว่า เป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนทั่วไปด้วยการออกแบบวิธีการประเมิน และ
กลยุทธ์การสอนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ
จ าเป็นที่หลากหลาย รวมทั้งผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2559, หน้า 1) ได้สรุปเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลว่า
ก าเนิดมาจากการออกแบบอาคารเรียนให้สนองความต้องการของเด็กปกติและเด็กพิการ ต่อมา
แนวคิดนี้ขยายไปสู่วงการวิศวกรรมโยธา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น การออกแบบ      
การเรียนรู้ที่เป็นสากลจึงเป็นการออกแบบและวางแผนการเรียนให้ใช้กับเด็กปกติและเด็กการศึกษา
พิเศษในเวลาเดียวกัน โดยมีหลักการพ้ืนฐานในบริบทของการศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านสติปัญญาเป็นการใช้สื่ออย่างหลากหลาย หรือวิธีการที่ใช้ในการน าเสนอความรู้อย่างยืดหยุ่นใน
การเรียนการสอน 2) เพ่ือสนับสนุนกลวิธีการเรียนรู้ เป็นการใช้การปฏิบัติและการน าเสนอความรู้
อย่างยืดหยุ่น หลากหลายโดยเลือกให้เหมาะกับผู้เรียน และ 3) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเจตคติ 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการกระตุ้นการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียน จัดให้มีทางเลือก
หลากหลายในการสร้างและรักษาแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนท างานบรรลุเป้าหมาย  
 โรส และเมเยอร์ (Rose & Meyer, 2002, citied in Strangman, Hitchcock, Hall, 
Meo & et. al, 2006, p.3) ได้ให้นิยามค าว่า การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลว่า หมายถึง วิธีการ
ออกแบบหลักสูตรอันประกอบไปด้วย เป้าหมาย สื่อการสอน วิธีสอนและการประเมินผล โดยมีความ
เชื่อว่า ในแต่ละชั้นเรียนนักเรียนจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีจุดเด่น  และจุดด้อยที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นไปเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเฉพาะของนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการสอน มีส่วนร่วมและมีความก้าวหน้าใน   
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติ  
 อีเกิลตัน (Eagleton, 2008 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 
4) ได้สรุปไว้ว่า การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลาย โดยมีหลักการพ้ืนฐานของความเข้าใจว่า 
ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

 จากความหมายที่นักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น
สากล หมายถึง การออกแบบและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกคน ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เป้าหมาย สื่อการสอน วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนเดียวกัน และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาปกติ ตลอดจนการออกแบบวิธีการประเมิน และกลยุทธ์การสอนเพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ และความต้องการจ าเป็นที่หลากหลาย รวมทั้ง
ผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วไป 



90 
 

หลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ และพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี, 2546, หน้า 13) ดังนั้น การที่จะจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ในบทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพ่ือน ามา
สรุปเป็นแนวทางในการน าหลักการการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพ่ือน าไปใช้ไว้ ดังนี้  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553, หน้า 4-5) สรุปหลักการของการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นสากลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. ระดับท่ี 1 การน าเสนอ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
ควรใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายวิธี ได้แก่ 

  1.1 การใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเสียง ภาพ หรือข้อมูลที่สัมผัสได้ 
  1.2 ใช้ภาษา หรือสัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย 
  1.3 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจจากการเรียน 
 2. ระดับท่ี 2 การสื่อสาร เป็นการให้โอกาสในการแสดงออกได้หลากหลายวิธีการ ได้แก่ 

  2.1 การใช้ร่างกาย 
  2.2 การพูด 
  2.3 การใช้การท างานของสมองระดับสูง 
 3. ระดับท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็นการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
  3.1 สร้างความสนใจโดยให้อิสระในการเลือก 
  3.2 สนับสนุนให้มีความพยามยามในการท างาน 
  3.3 เสริมสร้างทักษะการก ากับตนเอง 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 251-252) สรุปไว้ว่า หลักการของการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นสากล ผู้สอนวางแผนบทเรียน โดยเริ่มต้นที่ตัวผู้เรียนแทนที่เริ่มต้นด้วยข้อก าหนดของ
หลักสูตร เป็นการให้คุณค่าและความส าคัญแก่ผู้เรียน และสรุปเป็นหลักการส าคัญของการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นสากลและสอดคล้องกับระบบสมองไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ความหลากหลายของวิธีการน าเสนอ (Multiple Means of Representation) หลักการ
นี้สอดคล้องกับระบบการจ าได้ของสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและรับข้อมูลที่ได้จากการ
มองเห็น ได้ยิน สัมผัส และเคลื่อนไหว ซึ่งต้องมีสมาธิ ความจ า และการรับรู้ เป็นส่วนของการเรี ยนรู้
อะไร ผู้สอนมีวิธีการน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่หลากหลาย ผู้สอนสามารถปรับวิธีการน าเสนอข้อมูล
ให้ตอบสนองต่อความแตกต่างทางด้านความสามารถทางสติปัญญา ประสาทสัมผัส ความต้องการทาง
สังคม ความถนัดในการเรียนรู้ หรือการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน หลักการนี้ตอบค าถามว่า ผู้สอนจะ
สอนอะไร 
 2. ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม (Multiple Means of Engagement) 
หลักการนี้สอดคล้องกับระบบความรู้สึกของสมอง ซึ่งเป็นการตระหนักว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อ
ประสบการณ์มีผลต่อการเรียนรู้ ระบบนี้เป็นแรงกระตุ้นความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนของ
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ผู้เรียน เป็นส่วนของการเรียนรู้ท าไม ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนน าความสนใจและแรงจูงใจของผู้เรียนมาพิจารณา และ
ก าหนดชนิดของกิจกรรมที่ผู้เรียนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หลักการนี้ตอบค าถาม ท าไม
ผู้สอนจึงใช้กลยุทธ์หรือการให้ความช่วยเหลือเช่นนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน
คนนั้น 
 3. ความหลากหลายของวิธีการแสดงออก (Multiple means of Expression) หลักการ
นี้สอดคล้องกับระบบกลยุทธ์ของสมอง ซึ่งเป็นการจัดระบบระเบียบข้อมูล รวมทั้งวางแผนว่าจะใช้
หรือแสดงความรู้ ความคิดออกมาได้อย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างไร ผู้สอนให้ผู้เรียน
แสดงออกในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การแสดงออกของผู้เรียนอาจเป็นการน าเสนอ
รายงานด้วยปากเปล่า การเขียนรายงาน การแสดงละครหรือหุ่นกระบอก การจัดนิทรรศการ หรือ  
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนผลิตผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจของแต่ละบุคคล และผู้สอนจะให้คะแนนผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกได้ตรงตามค าถามที่
ผู้สอนถาม หลักการนี้ตอบค าถามว่า ผู้เรียนจะตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ และผู้สอนจะประเมินผล   
การเรียนรู้อย่างไร   
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2559, หน้า 2) กล่าวถึง หลักสูตรที่ใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้
ที่เป็นสากลว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) การประเมิน 3) เนื้อหา 
และวิธีสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เป้าหมาย ในการก าหนดเป้าหมายควรมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้เด็กทุกคน
เกิดความอยากเรียน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาขณะที่เรียน เช่น ถ้าเป้าหมายเป็นการเรียนขั้นตอนของ
การสังเคราะห์แสง ข้อความเป้าหมายไม่ควรก าหนดวิธีการเนื้อหาเพ่ือการเรียนรู้  และสื่อเพราะเด็ก
บางคนอาจไม่รู้วิธีการเนื้อหา หรือสื่อท่ีก าหนด แต่อาจจะรู้วิธีการสังเคราะห์แสง 
 2. การประเมินผล ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนควรจะมี 
ความยืดหยุ่นพอเพียง เพ่ือ 1) ให้ได้ข้อมูลอย่างแม่นย าว่าผู้เรียนเข้าถึงเป้าหมายได้มากเพียงใด       
2) เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีสอน สื่อ และเนื้อหาเพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3) เป็น
ข้อมูลการปรับปรุงการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคลให้ทันเวลาด้วย 
 3. เนื้อหาและวิธีสอน ควรมีความยืดหยุ่นและหลากหลายเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การเข้าถึงความท้าทาย การให้การสนับสนุนผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในวิธีการที่
ได้ผลดีที่สุดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 สเตรนจ์แมน ฮิทชค็อค ฮอลล์ มีโอ และคณะ (Strangeman, Hitchcock, Hall, Meo & 
et. al (2006, p.3) ได้สรุปหลักการที่ส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพ่ือน าไปใช้ใน
การออกแบบหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการจดจ า โดยการจัดหาวิธีการในการน าเสนอบทเรียนที่
ยืดหยุ่น และมีความหลากหลาย 
 2. การสนับสนุนการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ โดยการจัดหาวิธีการอธิบายหรือวิธีการแสดงออก
ด้วยการใช้ค าพูดที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย ตลอดจนการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
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 3. การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล โดยการจัดหาทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ที่
ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปกติ 
 จากหลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ใน
การน าหลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลไปปฏิบัติในชั้นเรียนนั้น มีหลักการที่ส าคัญ           
3 ประการ คือ 1) การออกแบบการน าเสนอบทเรียน ครูผู้สอนควรใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนแต่ละคน 2) การออกแบบการมีส่วนร่วม ครูผู้สอนควรวางแผนการให้ผู้เรียนทุกคนได้มี   
ส่วนร่วมตามความสามารถของแต่ละคน และ 3) วิธีการแสดงออก หรือการสื่อสาร ครูผู้สอนควร
วางแผนก าหนดการแสดงออกส าหรับผู้เรียนในแต่ละบทเรียนด้วยการใช้วิธีการที่หลากหลายตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนที่จะประเมิน
ผู้เรียน สรุปเป็นภาพที่แสดงการใช้หลักการการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลได้ดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  หลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลในระบบการศึกษาปกติ 
 
 จากงานวิจัยของผู้เขียนที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งด าเนินการจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์โดยอาศัยหลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลมาใช้ในการออกแบบทเรียน
คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนรวมเพ่ือเป็นการป้องกัน
ความยุ่งยากหรือความล้มเหลวในการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่มีลักษณะเป็นการสอนที่ใช้สอนสอดแทรกในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ๆ ละ 30-45 นาที มีขั้นตอนในการปฏิบัติ การสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) การน าเสนอสื่อที่เป็น    
ตัวแนะ หรือตัวแบบที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน เวลา 2 นาที 2) การลงมือปฏิบัติ เวลา 
10 นาที 3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในชั้น เวลา 5 นาที 4) การสะท้อนผลและ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เรียน (ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ) 

ใช้หลักการพื้นฐานของ UDL 
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สรุปบทเรียน เวลา 3 นาที และ 5) การน าความรู้ไปแก้ปัญหา ท าแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดที่สื่อสาร
ออกมาโดยใช้การพูด การวาดภาพหรือการเขียน เวลา 10 นาที ซึ่งใช้สอนสอดแทรกในชั่วโมงเรียน
ปกติสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที รายละเอียดของการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม ดังภาพที่ 4.2 
(จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2553ก) 
 
  
 
 
 

     

 
 
 

 

ภาพที่ 4.2  รายละเอียดการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม    
 

การออกแบบที่เป็นสากลกับการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
 การน าแนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลมาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ (Peterson & Hitti, 2010, p.221)  
 

ตารางที่ 4.1  การออกแบบที่เป็นสากลของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

สิ่งแวดล้อม โรงเรียน ชั้นเรียน ชุมชน 

ด้านวิชาการ 1. ผู้เรียนท างานอยู่ในอาคาร 
2. บุคลากรของโรงเรียนมอง
ตนเองว่าเป็นผู้สนับสนุน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. มีห้องสมุดที่มีประสิทธิผล
และศูนย์สื่อที่ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ 
4. คอมพิวเตอร์ในห้อง 
ศูนย์สื่อมีโปรแกรมการพูด 
และเครื่องสแกน ฯลฯ 

1. หนังสือและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ มี
ความหลากหลายตาม
ระดับความสามารถท่ี
แตกต่างกัน 
2. โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือฝึกพูด 
3. เครื่องมือที่
หลากหลายเพื่อใช้ใน
การแสดงการเรียนรู้  
4. เครื่องฉายทึบแสง 

1. พ่ีเลี้ยงที่เข้ามาใน
โรงเรียนที่เข้ามาส ารวจ
ผู้เรียน 
2. องค์กรชุมชนที่เป็น
ผู้สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้เรียน 

 
ตารางที่ 4.1  การออกแบบที่เป็นสากลของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

การเสนอ 

ตัวแนะ/ 
ตัวแบบ 

2 นาที 

การลงมือ
ปฏิบัติ 

10 นาที 

การสื่อสารและ
การแลกเปลี่ยน

แนวคิด 

การสะท้อนผล
และสรุป
บทเรียน 

การน าความรู้ไป
แก้ปัญหา 

5 นาที 3 นาที 10 นาที 
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สิ่งแวดล้อม โรงเรียน ชั้นเรียน ชุมชน 

สังคม-อารมณ ์ 1. การต้อนรับบุคลากรของ
โรงเรียน 
2. อาสามสมัครจาก
ครอบครัว และชุมชน 
3. การสนับสนุนและ
วัฒนธรรมการเอาใจใส่ 
4. การสร้างความแจ่มใสใน
การท างานร่วมกับผู้เรียน 

1. มีสถานที่ท างาน
ร่วมกัน หรือสถานที่ 
ที่เป็นส่วนตัว 
2. มีเพ่ือนคู่หู 
3. การให้การสนับสนุน 
4. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการตกแต่ง
ชั้นเรียน 
5. การน าผลงานของ
ผู้เรียนมาประดับใน
ห้องเรียน 

1. สถานที่ในท้องถิ่นที่
ให้การต้อนรับผู้เรียน 
2. มีพ่ีเลี้ยงหลัง 
เลิกเรียน 
3. โปรแกรมหลัง 
เลิกเรียนที่มีผู้ปกครอง
หรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนร่วม 

ประสาทสัมผัส-
ร่างกาย 

1. ใช้วีลแชร์ในโรงเรียนได้ 
2. มีเครื่องหมายที่ชัดเจนที่มี
ทั้งค าและรูปภาพ 
3. แสดงผลงานของผู้เรียนที่
กระตุ้นการมอง และ 
การสัมผัส 

1. โปรแกรมฝึกพูด 
และเครื่องมือต่าง ๆ 
2. เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์อักษร
เบรลล์  
3. มีสถานที่ส าหรับ
เคลื่อนไหวในห้องเรียน 
4. มีฉลากติดก ากับบน
วัสดุพร้อมทั้งตัวแนะที่
เป็นรูปภาพ 
5. อนุญาตให้น าน้ า
และอาหารเข้ามาใน
ห้องเรียนได้ 
6. มีพ้ืนที่ส าหรับวีลแชร์ 

1. มีอุปกรณ์การเล่นใน
สนามท่ีผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ 
2. มีอาคารสาธารณะที่
เข้าถึงได้ 

 

 จากการออกแบบที่เป็นสากลส าหรับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้น าเสนอในข้างต้น จะเห็นได้
ว่า ในการออกแบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จะมีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียนที่ออกแบบไว้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น ผู้เรียนที่ใช้ 
วีลแชร์ การอนุญาตให้น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย ตลอดจนการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ส าหรับผู้ เรียนที่มีความบกพร่อง เช่น
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ โปรแกรมฝึกพูดส าหรับผู้เรียนที่บกพร่องด้านภาษาและการพูด ฯลฯ ดังนั้น 
การออกแบบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการ และแตกต่างของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เ รียน
สามารถประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
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 การน าการออกแบบที่เป็นสากลไปใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กล่าวมาในภาพรวม
แล้วนั้น การออกแบบที่เป็นสากลยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ 
ที่มลีักษณะ ดังนี้ (Peterson & Hitti, 2010, p.225)  
 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างละคร และแต่งเพลง ใช้ดนตรี บนคอมพิวเตอร์ เพ่ือเสนอ
รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ 
 2. มีพิพิธภัณฑ์ในห้องเรียนส าหรับบางหัวข้อ 
 3. มีกิจกรรม เช่น การท าแผนที่ เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวของตนเอง 
 4. มีศูนย์การอ่านที่มีหนังสือ และเทปบันทึกเสียง  
 5. มีปริศนาคณิตศาสตร์ และเกมคณิตศาสตร์ 
 6. มีศูนย์การเขียนเพ่ือฝึกเขียนโคลง กลอน จดหมาย หรือการท าการ์ดต่าง ๆ ตลอดจน
เกมสะกดค า 
 จากตัวอย่างลักษณะของการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมที่ใช้การออกแบบที่เป็น
สากลที่น าเสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใน 
ชั้นเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ได้โดยอาจ
จัดเป็นมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน  

  

การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล  
 การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล (Universal Design for Instruction: UDI) 
เป็นค าที่ ใช้ในระบบการศึกษาปกติที่ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนทุกคนให้มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั่วไป ส่วนอีกค าหนึ่ง คือ การออกแบบการเรียน  การสอนที่
เป็นสากล (Universal Design for Instruction: UDI) ซึ่ง Scott, McGuire & Embry (2002 อ้างถึง
ใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า เป็นค าที่ใช้ในระบบการศึกษา
ปกตทิี่เป็นการออกแบบการสอนส าหรับการจัดการเรียนร่วมส าหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย และ
รวมไปถึงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้ในการออกแบบจะต้องสอดคล้อง หรือค านึงถึงเรื่องลีลา
การเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในห้องเรียน 
 เบิร์กสตาห์เลอร์ (Burgstahler, 2009 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2553, หน้า 5) ได้สรุปหลักการประยุกต์การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลไว้ดังนี้ 
 1. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศที่เคารพในความเป็นอัตบุคคลของ
ผู้เรียน อาจเขียนไว้ในแนวการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้บอกความต้องการของตนเองในการเรียน
เรื่องนั้น ๆ ด้วย หรือหากมีนักศึกษาพิการก็ให้นักศึกษาพิการได้มีโอกาสบอกข้อจ ากัดในการเรียนรู้ของ
เขาด้วย 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และใน
กลุ่มผู้เรียนเอง หรือออกแบบกลุ่มที่ให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้เปลี่ยนบทบาทต่าง ๆ  
 3. ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยจัดสภาพแวดล้อม สื่อ กิจกรรมให้สะดวก ปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน ทั้งผู้เรียนที่ตาบอด หรือนั่งรถเข็นจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะกับผู้เรียน 
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 4. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยออกแบบกิจกรรม หรืองานที่ให้ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสามารถ 

 5. ข้อมูลสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี เช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนและ
ข้อมูลอ่ืน ๆ มีความยืดหยุ่นพอส าหรับนักศึกษาทุกคน ทุกประเภท เช่น แจกค าอธิบายรายวิชา  และ
เอกสารประกอบก่อนเริ่มสอน เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนรู้ ได้ช้าได้อ่านล่วงหน้า หรือปริ้นท์เอกสารเป็น
อักษรเบรลล์ เพ่ือนักศึกษาตาบอดได้อ่านเช่นเดียวกับเพื่อน เป็นต้น   
 6. มีการสะท้อนผลงานของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ส าหรับโครงการที่นักศึกษาท า เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสปรับปรุงงานได้ทันก่อนจบโครงการ 
 7. มีวิธีการประเมินผลการเรียน และใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น ในบางกรณี
อาจประเมินผลงานกลุ่ม งานบางชิ้นก็ประเมินเป็นรายบุคคล เป็นต้น  
 8. ปรับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนพิการในห้องเรียน เช่น จัด 
หรือแลกเปลี่ยนห้องเรียนที่มีความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ปรับ
ตารางสอนให้ยืดหยุ่นส าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น เจ็บป่วยบ่อย ๆ ต้องพบ
แพทย์เสมอในเวลาที่ต้องเรียนในวิชานั้น ๆ เป็นต้น   

 จากหลักการของการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้
ว่า เป็นการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับชั้นเรียนร่วมที่มีผู้เรียนที่แตกต่างกัน รวมไปถึงผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษโดยค านึงถึงลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้ผู้เขียนได้ท าการวิจัยโดย
ออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ค านึงถึงลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยจัดท าเป็นแผนการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนการสอนที่ใช้
สอนในชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ครูผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เรียน 2) ครูน าเสนอตัวอย่างหรือสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  3) นักเรียนฝึกปฏิบัติตามค าชี้แนะของครู
เป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 4) นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และ 5) สรุปบทเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
รายละเอียดของการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ดังภาพที่ 4.3 

 

 
 
 
 

     

   
 
 
ภาพที่ 4.3  รายละเอียดการสอนเสริมคณิตศาสตร์  
 2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
           2.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 

การแจ้ง
วัตถ-ุ

ประสงค ์

1 นาที 

การเสนอ
ตัวอย่างที่เป็น

รูปธรรม 

4 นาที 

การปฏิบัติ
ตาม 

ค าช้ีแนะ 

10 นาที 

การปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง 

10 นาที 5 นาที 

การสรุปบทเรียน 

และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 



97 
 

   2.1.1 ระดับของความสัมพันธ์ โดยในระหว่างเรียนคณิตศาสตร์ ครูจะน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาโดยใช้สื่อประกอบ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนพูด และอภิปรายแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนจะใช้ในการหาค าตอบ ถ้าผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมอภิปรายความสัมพันธ์จะอยู่ใน
ระดับสูง ถ้าผู้เรียนร่วมอภิปรายน้อย ความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับต่ า 
   2.1.2 รูปแบบของความสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน มี 2 ลักษณะ 
คือ 1) การกระตุ้นให้ผู้เรียนน าเสนอค าตอบที่หลากหลาย 2) การกระตุ้นให้ผู้เรียนตัดสินใจเกี่ยวกับ
ค าตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้ครูจะไม่ตัดสินว่าค าตอบของใครผิดแต่จะให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินเพ่ือเป็น
การพัฒนาความไว้วางใจกันระหว่างครูและผู้เรียน 

  2.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   2.2.1 ระดับของความสัมพันธ์เป็นระดับของการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ส่วนบุคคล
ระหว่างผู้เรียนจะอยู่ระหว่างระดับต่ าถึงระดับสูง ถ้าผู้เรียนมีโอกาสอภิปราย หรือแลกเปลี่ยนแนวคิด
กับเฉพาะกับเพ่ือนทั้งชั้นความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับปานกลาง ในทางตรงข้ามถ้าผู้เรียนมีโอกาส
อภิปรายหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นคู่ความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับสูง 
   2.2.2 รูปแบบของความสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 2) การยอมรับแนวคิดของคนอ่ืน และ 3) การร่วมมือในการแก้ปัญหา 
 3. การจัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ประกอบด้วย 

  3.1 การให้ข้อมูลย้อนกลับ เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ตามที่คาดหวัง นักเรียนจะได้รับ         
สิ่งเสริมแรงต่อไปนี้ 
   3.1.1 รูปปั๊ม นักเรียนจะได้รับรูปปั๊มภายหลังจากท างานที่ได้เสร็จโดยจะได้รับครั้ง
ละ 1 รูป ดังนี้ 
 

  
  

  
 

  
 
 

   3.1.2 การเสริมแรง เมื่อครบก าหนด 3-5 สัปดาห์ ครูท าการมอบรางวัลแก่ผู้เรียน
ที่สะสมรูปยิ้มได้ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนก่อนเริ่มใช้ระบบ การช่วยเหลือทาง

หมายถึง ท างานเป็นระเบียบตามข้อก าหนดและหรือท าได้ถูกต้อง 

  หมายถึง ท างานไม่เป็นระเบียบผิด ไม่ครบตามข้อก าหนดและ    
  หรือท าผิดพลาดเล็กน้อย 

หมายถึง ท างานไม่เป็นระเบียบ ไม่ครบตามข้อก าหนด และหรือท า
ผิดพลาดมาก 



98 
 

คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ครูต้องพยายามสร้างข้อก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัล (รางวัลต้องเป็น
สิ่งของทีผู่้เรียนต้องการจริง ๆ โดยครูจะให้ผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันพิจารณาว่าของรางวัลนั้นควรเป็นอะไร
เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์) นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้รับการเสริมแรงอ่ืน ๆ 
อีก เช่น การช่วยเหลือจากครู และผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์เป็นครู หรือเป็นผู้ติวให้กับผู้เรียนที่
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าเกณฑ ์
   3.1.3 ค าชมเชย 
  3.2 การจัดห้องเรียน มีลักษณะดังนี ้
   3.2.1 บริเวณผนังในห้องเรียน โดยการติดแผ่นป้ายเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
เช่น เส้นจ านวน ค าศัพท์คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ โจทย์ปัญหา ประโยคสัญลักษณ์ ผลลัพธ์ ผลบวก 
ผลลบ แถบโจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และแถบประโยคสัญลักษณ์การบวก-

การลบ ส าหรับฝึกการบวก-การลบ 

   3.2.2 จัดมุมส าหรับนักเรียนฝึกปฏิบัติตามความสนใจ เช่น มุมจ านวน, มุมการนับ 
มุมการบวก-การลบและมุมการแก้ปัญหา 
   3.2.3 จัดท าเส้นจ านวนแนวตั้งบนพ้ืนห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการบวก – 
การลบโดยใช้เส้นจ านวน 

 การออกแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นการป้องกันความล้มเหลวทางการเรียนโดยการให้
ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยการออกแบบขั้นตอนในการสอนเพ่ือให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และการจัดห้องเรียนที่มี
สิ่งช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เส้นจ านวนติดที่โต๊ะเพ่ือช่วยการค านวณ ตัวนับต่าง ๆ
เพ่ือช่วยในการบวก การลบที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 

ลีลาการเรียนรู ้
 ลีลาการเรียนรู้เป็นธรรมชาติของส่วนตัวของแต่ละบุคคล หรือวิถีทางที่แต่ละคนใช้ส าหรับ
การรับรู้กระบวนการ และการกระท ากับสิ่งเร้า หรือสารสนเทศ จากการศึกษาเกี่ยวกับลีลาการเรียน
จากเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีการแบ่งลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป แต่การแบ่งลีลาการเรียนรู้ที่
นิยมใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ลีลาการเรียนรู้ แบบ VAK หรือ VAKT 
และ 2) ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 1. ลีลาการเรียนรู้รูปแบบ VAK 

                  มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2552, หน้า 1-4) กล่าวว่า นักจิตวิทยาที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู้
หรือลีลาการเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning Style) ได้พบว่า มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทาง
การรับรู้ 3 ช่องทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual Preceptors) การรับรู้ทางโสต
ประสาทโดยการได้ยิน (Auditory Preceptors) และการรับรู้ทางร่างกายโดยการเคลื่อนไหว และ 
ความรู้สึก (Kinesthetic Preceptors) โดยสามารถน ามาจัดเป็นลีลาการเรียนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ 
โดยผู้เรียนแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันคือ   
  1. ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual Learner) เป็นพวกที่เรียนรู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ 
แผนภูมิ แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึงภาพ
เหมือนกับเวลาที่ดูภาพยนตร์ คือมองเห็นเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวบนจอฉายหนังได้ เนื่องจาก
ระบบเก็บความจ าได้จัดเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้เป็นภาพ ลักษณะของค าพูดที่คนกลุ่มนี้ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” 
หรือ “ฉันเห็นเป็นภาพ...” 
   พวก Visual Learner จะเรียนได้ดีถ้าครูบรรยายเป็นเรื่องราว และท าข้อสอบได้ดี
ถ้าครูออกข้อสอบในลักษณะที่ผูกเป็นเรื่องราว นักเรียนคนใดที่เป็นนักอ่าน เวลาอ่านเนื้อหาในต าราที่
ผู้เขียนบรรยายในลักษณะของความรู้ ก็จะน าเรื่องที่อ่านมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพ่ือท าให้ตนสามารถ
จดจ าเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เด็ก ๆ ที่เป็น Visual Learner ถ้าได้เรียนเนื้อหาที่ครูน ามาเล่าเป็นเรื่อง ๆ จะ
นั่งเงียบ สนใจเรียน และสามารถเขียนผูกโยงเป็นเรื่องราวได้ดี   
   ผู้ที่เรียนได้ดีทางสายตาควรเลือกเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการ
ออกแบบ และควรประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรือหมอผ่าตัด  
   พวก Visual Learner จะพบประมาณ 60-65 % ของประชากรทั้งหมด  
  2. ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory Learner) เป็นพวกที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้
ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และไม่ผูกเรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกที่
เรียนรู้ทางสายตา แต่ชอบฟังเรื่องราวซ้ า ๆ และชอบเล่าเรื่องให้คนอ่ืนฟัง คุณลักษณะพิเศษของ    
คนกลุ่มนี้ ได้แก่ การมีทักษะในการได้ยิน/ได้ฟังที่เหนือกว่าคนอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่างละเอียดลออ และรู้จักเลือกใช้ค าพูด 
   ผู้เรียนที่เป็น Auditory Learner จะจดจ าความรู้ได้ดีถ้าครูพูดให้ฟัง หากครูถาม
ให้ตอบก็จะสามารถตอบได้ทันที แต่ถ้าครูมอบหมายให้ไปอ่านต าราล่วงหน้าจะจ าไม่ได้จนกว่าจะได้
ยินครูอธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสือก็ต้องอ่านออกเสียงดัง ๆ ครูสามารถช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มนี้ได้
โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปราย แต่ผู้ที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอ่ืน ๆ จนท าให้เกิด
ความวอกแวก เสียสมาธิในการฟังได้ง่ายเช่นกัน ในด้านการคิดมักจะคิดเป็นค าพูด และชอบพูดว่า 
“ฉันได้ยินมาว่า/ฉันได้ฟังมาเหมือนกับว่า...” 
   พวก Auditory Learner จะพบประมาณ 30-35 % ของประชากรทั้งหมด และ
มักพบในกลุ่มที่เรียนด้านดนตรี กฎหมายหรือการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี 
พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการเพลง (Disc Jockey) นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็นต้น 
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  3. ผู้ที่เรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว และความรู้สึก (Kinesthetic  Learner) เป็นพวกที่
เรียนโดยผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหว และร่างกาย จึงสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหาก
ได้มีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งที่เรียน เวลานั่งในห้องเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่งไม่ติดที่ไม่
สนใจบทเรียน และไม่สามารถท าใจให้จดจ่ออยู่กับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได้ คือให้นั่งเพ่งมอง
กระดานตลอดเวลาแบบพวก Visual การให้ผู้เรียนได้แสดงการกระท า หรือให้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
ให้เล่นละคร แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ท าการทดลอง ครูจะสามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กที่เป็น 
Kinesthetic Learner ได้จากค าพูดที่ว่า “ฉันรู้สึกว่า…”  
   พวกท่ีเป็น Kinesthetic Learner จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นพวก Visual Learner 
จึงเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากหากครูผู้สอนให้ออกไปยืนเล่าเรื่องต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน หรือให้รายงาน
ความรู้ที่ต้องน ามาจัดเรียบเรียงใหม่อย่างเป็นระบบระเบียบ เพราะไม่สามารถจะท าได้ ครูที่ยังนิยมใช้
วิธีสอนแบบเก่า ๆ อย่างเช่นใช้วิธีบรรยายตลอดชั่วโมง จะยิ่งท าให้เด็กเหล่านี้มีปัญหามากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่าความรู้สึกของเด็กเหล่านี้ได้ถูกน าไปผูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
เท่านั้น ไม่ได้ผูกโยงกับอดีตหรือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงในอนาคต ครูจึงควรช่วยเหลือพวก 
Kinesthetic Learner ให้เรียนรู้ได้มากข้ึน โดยหรือให้พูดประกอบการแสดงท่าทาง เป็นต้น 
   ผู้เรียนที่เป็นพวก Kinesthetic Learner มักจะพบในประชากรประมาณ 5-10 % 
เท่านั้น สาขาวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และควรประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร หรืองานด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬา หรือประเภทที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ งานที่ต้องมีการเต้น การร า และการเคลื่อนไหว 
  การแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแบ่งโดย
พิจารณาจากช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางตา ทางหู และทางร่างกาย แต่
หากน าสภาวะของบุคคลในขณะที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ 3 สภาวะคือ สภาวะของจิตส านึก (Conscious) 
จิตใต้ส านึก (Subconscious) และจิตไร้ส านึก (Unconscious) เข้าไปร่วมในการพิจารณาด้วย แล้ว
น าองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านคือ องค์ประกอบด้านช่องทางการรับข้อมูล (Perceptual Pathways) กับ
องค์ประกอบด้านสภาวะของบุคคลขณะที่รับรู้ข้อมูล (States of Consciousness) น ามาเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันจะสามารถแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกได้ถึง 6 แบบ คือ 
  1. ประเภท V-A-K เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้อ่านและได้เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืน
ฟัง เป็นเด็กดีที่ขยันเรียนหนังสือ แต่ไม่ชอบเล่นกีฬา 
  2. ประเภท V-K-A เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้ลงมือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ปรากฏ
อยู่ตรงหน้า และได้ตั้งค าถามถามไปเรื่อย ๆ โดยปกติจะชอบท างานเป็นกลุ่ม 
  3. ประเภท A-K-V เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้สอนคนอ่ืน มักชอบการขยายความ
เวลาเล่าเรื่องแต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน 
  4. ประเภท A-V-K เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน พูดได้
ชัดถ้อยชัดค า พูดจามีเหตุมีผล รักความจริง ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาที่ต้องใช้ความคิด
ทุกประเภท เวลาเรียนจะพยายามพูดเพ่ือให้ตนเองเกิดความเข้าใจ ไม่ชอบเรียนกีฬา  
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  5. ประเภท K-V-A เป็นผู้ที่เรียนได้ดีที่สุดหากได้ท างานที่ใช้ความคิดในสถานที่เงียบสงบ 
สามารถท างานที่ต้องใช้ก าลังกายได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องให้ครูคอยบอก หากฟังครูพูดมาก ๆ อาจ
เกิดความสับสนได้ 
  6. ประเภท K-A-V เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วย เป็นพวกที่ไม่ชอบ
อยู่นิ่ง จึงถูกให้ฉายาว่าเป็นเด็กอยู่ไม่สุข มักมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน และการเขียน 
  ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็น Visual Learner (V) ในสภาวะของจิตส านึก เป็น Kinesthetic 
Learner (K) ในสภาวะของจิตใต้ส านึก และจะเป็น Auditory Learner (A) ในสภาวะของจิตไร้ส านึก 
ก็จะมีลีลาการเรียนรู้เป็นประเภท V-K-A ส าหรับ เวลเดน (Whelden) นักจิตบ าบัดและผู้ให้ค าปรึกษา
ในโรงเรียนกล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้วพวกเราทุกคนจะมีลีลาการเรียนรู้เฉพาะตัวเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน 
แบบนี้เสมอ โดยลีลาการเรียนรู้เหล่านี้จะถูกก าหนดเป็นแบบแผนที่ตายตัวเมื่ออายุประมาณ 7 ขวบ 
แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในเด็กบางคนซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก   
  การที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใด จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ  
การจัดสภาพการเรียนการสอน และยังช่วยให้ครู: 
  1. สามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะสามารถ
ท าได้เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีไม่เหมือนกัน 
  2. เข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน  
  ตัวอย่างเช่น เด็กที่เป็น Auditory Learner จะมีปัญหาคือพูดมากที่สุดและมีปัญหา
เกี่ยวกับการเขียนมากที่สุด เพราะฉะนั้นข้อสอบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย) จึง
เกิดปัญหามากที่สุดกับนักเรียนที่เป็น Auditory Learner กับ Kinesthetic Learner แต่จะไม่เป็น
ปัญหากับนักเรียนที่เป็น Visual Learner เนื่องจากนักเรียนกลุ่มหลังนี้สามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าครูสอน
แบบบรรยาย และสามารถท าข้อสอบประเภทที่สอบวัดความจ าได้ดีด้วย 
  รีด (Reid, 1987, p.89) ได้ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้
ซึ่งจ าแนกการเรียนรู้โดยการรับรู้ เป็น 4 รูปแบบ คือ 
  1. การเรียนรู้ทางด้านสายตา (Visual Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่าน 
และการใช้แผนภูมิ 
  2. การเรียนรู้ทางด้านการฟัง (Auditory Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการฟัง
การบรรยาย หรือจากเทปบันทึกเสียง 
  3. การเรียนรู้ทางด้านการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
จากการตอบสนองทางร่างกาย 
  4. การเรียนรู้ทางด้านการสัมผัส (Tactile Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้ 
ลงมือปฏิบัติ เช่นเดียวกับการสร้างรูปแบบต่าง ๆ 
 2. ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK 

  ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี (2554, หน้า 36-37) ได้กล่าวถึง ลีลาการเรียนรู้แบบ VAK/VARK 
Model ของ Fleming (2007) ซึ่งได้ออกแบบการเรียนรู้แบบ Visual, Audio, and Kinesthetic 
(VAK) / Visual, Audio, Reading & Writing, and Kinesthetic (VARK) หรือใช้ค าสั้น ๆ เช่น
Fleming’s VAK/VARK Model เพ่ือจ าแนกกระบวนการรับรู้ข้อมูล ความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนว่ามี
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ความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเริ่มใช้ เมื่อ ค.ศ. 1987  ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการประสาทวิทยา
กับภาษาศาสตร์กับแบบพฤติกรรมที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของ  เฟลมมิ่ง 
เชื่อว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีแนวโน้มว่าจะพอใจกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งโดยสัญชาตญาณ 
เช่น บางคนจะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีการน าเสนอเนื้อหาให้เห็น (Visual)ในรูปแบบของสื่อทัศนูปกรณ์ 
ในขณะที่บางคนอาจชอบฟังการบรรยาย (Hear) ในอีกแง่หนึ่งบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือท า 
(Kinesthetic) Fleming’s VAK/VARK Model เป็นเครื่องมือที่ใช้จ าแนกผู้เรียนแต่ละคนว่ามีแนวโน้ม
ที่จะชอบรับรู้ข้อมูล เรียนรู้ ด้วยรูปแบบใด Fleming จ าแนกผู้เรียนเป็น 4 ประเภทคือ 1) ผู้เรียนรู้
จากการมอง (Visual Learners) ผู้เรียนประเภทนี้เรียนรู้จากภาษากาย และสีหน้า ท่าทางของผู้สอน 
ซึ่งจะท าให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดี จึงชอบนั่งแถวหน้า นอกจากนี้จะชอบ จดจ าเนื้อหาใน
รูปแบบของมโนภาพ ดังนั้นจึงเรียนรู้ได้ดีจากสื่อการสอนประเภทไดอะแกรม ภาพประกอบ วีดิทัศน์ 
การน าเสนอจากโปรแกรม PowerPoint เป็นต้น ในระหว่างการฟังบรรยาย หรือ การอภิปรายใน  
ชั้นเรียน ผู้เรียนประเภทนี้จะชอบจดรายละเอียดเพ่ือซึมซับข้อมูล ผู้เรียนรู้จากการฟัง (Auditory 
Learners) ผู้เรียนประเภทนี้ชอบเรียนรู้จากการฟังค าบรรยาย การฟังการอภิปราย และการฟังสิ่งที่
ผู้ อ่ืนพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังชอบตีความเนื้อหาสาระที่ ได้รับฟังจากระดับเสียง การเน้นเสียง 
ความเร็วของการพูด รวมทั้งค าอุทานอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้เรียนประเภทนี้จะเข้าใจข้อความต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
จากการอ่านข้อความนั้นด้วยเสียงดัง หรือฟังเทปเสียงบันทึกเสียงอ่านข้อความดังกล่าว 3) ผู้เรียน
เรียนรู้จากการลงมือท า และการสัมผัส (Tactile/Kinesthetic Learners) ผู้เรียนประเภทนี้จะชอบ
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ การส ารวจสภาพแวดล้อมจึงไม่ชอบการนั่งฟังค าบรรยายอย่างเดียว เฟลมมิ่ง 
จ าแนกลีลาการเรียนรู้จากการมอง (Visual) เป็น 2 ส่วน คือ การมองรูปแบบสัญลักษณ์ และการอ่าน
ข้อความ (Withers, 2010) ดังนั้น จึงเพ่ิมลีลาการเรียนรู้อีก 1 ประเภทคือ ผู้เรียนรู้จากการอ่านเขียน 
(Reading and Writing Learners) ส าหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และ
จดบันทึกแบบย่อ ๆ ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกลีลาการเรียนรู้ของ เฟลมมิ่งว่า VARK ซึ่งเป็นอักษรย่อของ
ลีลาการเรียนรู้ 4 แบบ คือ Visual, Auditory, Reading & Writing, และ Kinesthetic ส าหรับ      
ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในแง่ทฤษฎีของเฟลมมิ่งทีเ่ชื่อว่า ผู้เรียนแต่ละคนจะมี
ความชอบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งโดยสัญชาตญาณ เช่น ผู้เรียนบางคนจะรับรู้ข้อมูล เรียนรู้ได้ดี มี
ประสิทธิภาพโดยการใช้ลีลาการเรียนรู้แบบการมอง ในขณะที่ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ จะใช้ลีลาการเรียนรู้
แบบการฟัง หรือการอ่านเขียน หรือการปฏิบัติ แต่ในความเป็นจริงในขณะที่ผลการส ารวจเกี่ยวกับ
ลีลาการเรียนรู้ทีแ่สดงให้เห็นว่า ผู้เรียนพึงพอใจต่อลีลาการเรียนรู้แบบหนึ่ง แต่ผู้เรียนคนนั้นก็สามารถ
เรียนรู้ได้ในบริบททางการเรียนที่ใช้ลีลาการเรียนรู้แบบอ่ืน นั่นแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วผู้เรียนแต่ละ
คนไม่ได้ใช้ลีลาการเรียนรู้ที่พึงพอใจแบบเดียว แต่อาจจะใช้ลีลาการเรียนรู้แบบผสมผสาน เช่น ผู้เรียน
ที่เรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัส อาจเรียนรู้ได้ดีจาก การฟังด้วย James Withers ยกตัวอย่างพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียนประเภทต่าง ๆ ตามลีลาการเรียนรู้ของ เฟลมมิ่ง เสนอแนะโดย 
Academic Success Center of Oregon State University ดังนี้ ผู้ที่พึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย 
การฟังในชั้นเรียนที่มีการบรรยายประกอบกิจกรรมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น อาจจะไม่
สามารถจดบันทึกได้อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจโดยสัญชาตญาณ ดังนั้นเมื่อเรียนจบ
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แล้วอาจจะไปขยายความในบันทึก ด้วยการไปพูด คุย เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว และไปอ่านจาก
ต าราแล้วจดบันทึกเพ่ิมเติม จะท าให้เรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  เฟลมมิ่ง (Fleming, 2001, 1) ได้เสนอลีลาการเรียนรู้แบบ VARK ไว้ดังนี้  
  1. การเรียนรู้โดยการใช้สายตา (Visual: V) หมายถึง แบบการเรียนรู้ที่ชอบเรียนรู้
โดยการน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ กราฟ แผนผัง มากกว่าการใช้ค า 
  2. การเรียนรู้โดยการได้ยิน (Aural: A) หมายถึง แบบการเรียนรู้ที่ชอบเรียนรู้โดย 
การได้รับข้อมูลจากการได้ยิน ซึ่งเด็กที่มีแบบของการเรียนรู้แบบนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากการการบรรยาย 
การฟังเทป การอภิปรายกลุ่ม การพูด การพูดคุยผ่านเว็บ 
  3. การเรียนรู้โดยการอ่าน/การเขียน (Read/write: R) หมายถึง แบบการเรียนรู้ที่
ชอบเรียนรู้โดยการแสดงข้อมูลด้วยค า และไม่น่าแปลกใจที่นักวิชาการหลาย ๆ คนที่ชอบแบบของ 
การเรียนรู้แบบนี้ เด็กที่มีแบบของการเรียนรู้แบบนี้จะเรียนรู้โดยยึดต ารา ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ
การอ่านและการเขียน 
  4. การเรียนรู้โดยการเคลื่อนไหว (Kinesthetic: K) หมายถึง แบบการเรียนรู้ที่ชอบ
เรียนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง 
 วิลลิส (Willis, 2017, p.92) ได้ส ารวจบทความเกี่ยวกับ VARK Model ของเฟลมมิ่ง ซึ่ง
เป็นผู้ปรับลีลาการเรียนรู้จากลีลาการเรียนรู้ที่พัฒนาโดย Babe ในปี 1980 เป็นรูปแบบที่กะทัดรัด
น าไปใช้ได้ง่าย ประกอบด้วย ลีลาการเรียนรู้ 4 รูปแบบได้แก่ 1) การใช้สายตา (Visual) 2) การได้ยิน 
(Auditory) 3) การอ่าน/การเขียน (Read/Write) และ 4) การเคลื่อนไหว (Kinesthetic) เนื่องจาก 
เฟลมมิ่ง เชื่อว่า ลีลาการเรียนรู้ควรจะมุ่งเน้นที่ประสาทสัมผัสป้อนเข้า และประสาทสัมผัสผลลัพธ์ 
มากกว่าการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  

 จากรายละเอียดของลีลาการเรียนรู้แบบ VARK ของเฟลมมิ่ง สามารถแสดงลักษณะของ
ผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ 4.4 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK 

ที่มา (http://blog.velpic.com/vark-a-smart-training-strategy-for-business) 
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            จากภาพที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้แบบการใช้สายตา (V)จะเรียนรู้ได้ดี
ผ่านรูปภาพ ไดอะแกรม และภาพประกอบ ผู้เรียนที่เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้แบบการได้ยิน (A) จะ
เรียนรู้ได้ดีผ่านการฟัง การบรรยายและการบันทึก ผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้แบบการอ่าน และ       
การเขียน (R) จะเรียนรู้ได้ดีจากการอ่านวัสดุต่าง ๆ การเขียนและการสรุป ส าหรับผู้เรียนที่มีลีลา        
การเรียนรู้แบบการเคลื่อนไหว (K) จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีเมื่อได้รับประสบการณ์จากการสังเกต การท า
กิจกรรม และการทดลอง 
 

พหุปัญญา  
 จากการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) ของการ์ดเนอร์ (Gardner) 
พบว่ามีการแบ่งพหุปัญญาเป็น 9 ด้าน ที่สามารถสังเกตและวัดได้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 1) เชาวน์
ปัญญาด้านภาษา 2) เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี 4) เชาวน์
ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) เชาวน์ปัญญาด้านมิติ 6) เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล 7) เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง 8) เชาวน์ปัญญาด้านธรรมชาติ และ9) เชาวน์
ปัญญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิตรายละเอียด ดังภาพที่ 4.5 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.5  พหุปัญญา 9 ด้าน 

ที่มา (https://communicatorz.com/2016/07/27/9-types-of-intelligence/) 
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 ส าหรับการแบ่งพหุปัญญานอกจากจะพบว่ามี 9 ด้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการแบ่ง
พหุปัญญาออกเป็น 10 ด้าน ดังเช่น Gilles (2013, p.2-3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นความสามารถใน การใช้ภาษา 
การพูด และการเขียนภาษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายส าคัญ เช่น ผู้น า นักกฎหมาย นักพูด นักเขียน และ 
นักวารสาร 
 2. เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) 
เป็นความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ และแก้ปัญหาการกระท าทางคณิตศาสตร์เพ่ือตอบ
ค าถาม หรือเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นประโยชน์ เช่น นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักบัญชี            
นายธนาคาร และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 3. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็นความสามารถที่แสดงออกถึง
ความซาบซึ้ง สมรรถนะและการแสดงดนตรี ในเด็กเล็กความสามารถด้านนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเด็ก
เหล่านี้แสดงความสามารถเพ่ือแยกแยะความแตกต่างระหว่างจังหวะ เครื่องดนตรี  หรือเมื่อร้องเพลง
หรือเล่นเครื่องดนตรี 
 4. เชาวน์ปัญญาด้านร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic Intelligence) 
บุคคลที่มีปัญญาด้านร่างกายจะสามารถใช้ร่างกายทั้งหมดหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพ่ือแก้ปัญหา
หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
 5. เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) บุคคลที่มีปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
จะจดจ า และการกระท ากับสารสนเทศที่เกี่ยวกับแบบรูปของพ้ืนที่ เช่น นักล่าสัตว์ นักบิน และ
สถาปนิก 
 6. เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) เป็น
ความสามารถที่จะเข้าใจการกระตุ้น ความตั้งใจและความปรารถนาของคนอ่ืน ๆ ท าให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เช่น นักการเมือง ผู้จัดการ พนักงานขาย และนักการศึกษา ฯลฯ 
 7. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปัญญาด้านนี้จะ
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจตนเองเพ่ือพัฒนากลวิธีส่วนบุคคลที่มีประสิทธิผลในวิถีชีวิตของ
แต่ละบุคคล และมักจะมีปัญญาทางอารมณ์รวมอยู่ด้วย  
 8. เชาวน์ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) เป็นความสามารถหลักที่จะ
จดจ าสมาชิกที่มีสายสัมพันธ์แตกต่างกันในสิ่งแวดล้อม มักจะมีความสามารถเกี่ยวกับการเอาใจใส่
สิ่งมีชีวิต เช่น นักสังคมศาสตร์ ศิลปิน กวี และนักการตลาด 
 9. เชาวน์ปัญญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) เป็นความสามารถ
ที่จะก าหนดตนเองกับความเคารพนับถือจักรวาล ความไม่มีที่สิ้นสุดและสัมพันธ์กับความสามารถใน 
การก าหนดตนเองเก่ียวกับความนับถือคุณลักษณะของความมีอยู่ของมนุษย์ เช่น ความหมายของชีวิต 
ความหมายของความตาย และรวมถึงลักษณะของสังคม จริยธรรมและการคงอยู่ด้านอารมณ์ เช่น 
ไอน์สไตน์ และคานธี 
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 10. เชาวน์ปัญญาด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) แม้ว่าปัญญาด้านนี้ดูเหมือน
จะมีความซับซ้อนแต่มีความส าคัญส าหรับแต่ละบุคคลในแต่ละวัฒนธรรม ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้จะนึกถึง
หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ด้านจิต ใจและจิตวิญญาณ เช่น 
พระพุทธเจ้า  

 จากลักษณะของพหุปัญญาทั้ง 10 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถน ารายละเอียดของ
พหุปัญญาแต่ละด้านมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง Educational Leadership, September 1997 
ได้กล่าวไว้ถึง แคมพ์เบลล์ (Campbell) ว่าได้สรุปแนวคิด 5 ประการเพ่ือน าทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้ 
ดังนี้ (Guignon, 2010, p.1) 
 1. การออกแบบบทเรียน โรงเรียนควรจัดตั้งทีมที่เก่ียวข้องกับการสอน โดยครูจะต้องเน้น
จุดแข็งทางปัญญาของตนเองโดยใช้พหุปัญญาทุกด้าน หรือหลาย ๆ ด้านในแต่ละบทเรียน หรือถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือสอน และเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ  
 2. หน่วยการเรียนรู้สหวิทยาการโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมมักนิยมใช้พหุปัญญากับหน่วย
การเรียนรู้สหวิทยาการ 
 3. โครงงานของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการริเริ่ม  และการจัดการโครงงานที่
ซับซ้อนเมื่อผู้เรียนได้สร้างโครงงาน 
 4. การประเมินผล การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงสิ่งที่
เรียนรู้ไปแล้ว บางครั้งแบบฟอร์มการประเมินผลก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้วิธีการที่ผู้เรียนอยากประเมิน
เพ่ือให้บรรลุเกณฑ์ของครูผู้สอนเพื่อให้เกิดคุณภาพ 
 5. การเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เป็นการช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้ทักษะที่มีคุณค่าทีละเล็กทีละ
น้อย 
 นอกจากนี้แล้ว การน าทฤษฎีพหุปัญญาของของการ์ดเนอร์ไปใช้ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองจะสามารถเข้าใจได้ดีว่าพวกเขาสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ส ารวจ และเรียนรู้อย่างปลอดภัย
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และเกิดความซาบซึ้งในจุดแข็งของตนเอง และ
ระบุกิจกรรมในชีวิตจริงที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

 

การออกแบบการช่วยเหลือโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

 การออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล จาก
งานวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) ได้มีการออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ โดยการ
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรที่ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดประสงค์ของการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจากการสัมภาษณ์นักเรียน ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองของนักเรียน พบว่า เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีความยุ่งยากคือ
การบวก-การลบและการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง การบวก -

การลบและการแก้โจทย์ปัญหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า นักเรียนที่มี
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์จะมีความยุ่งยากในเรื่อง การบวก-การลบและการแก้โจทย์ปัญหา ดังนั้น
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จึงก าหนดจุดประสงค์ของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการบวก -

การลบ และการแก้โจทย์ปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. การก าหนดสื่อการเรียนรู้ด้วยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ และการสัมภาษณ์นักเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี โดยการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรม การเรียนรู้จากตัวแบบหรือตัวแนะ 
เช่น การแสดงตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนชัดเจนที่นักเรียนสามารถท าตามแบบได้ นอกจากนี้แล้ว 
นักเรียนยังเรียนรู้ได้ดีจากการเล่น การร้องเพลง การมองเห็นภาพ การฟังความคิดจากครูหรือเพ่ือน
แล้วน ามาปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ 1) สื่อที่ใช้เพ่ือเป็นตัวแนะเพ่ือช่วยในการจดจ า เช่น บัตรภาพ บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ส าหรับนักเรียนทุกคนไว้ใช้เมื่อมีปัญหา หรือเส้นจ านวนที่แสดงความหมายของจ านวนที่
ติดไว้กับโต๊ะเรียนของนักเรียนทุกคน เส้นจ านวนที่ติดไว้หน้าชั้นเรียน และเส้นจ านวนติดบนพ้ืน
ห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนฝึกการบวก-การลบโดยใช้เส้นจ านวน อีกทั้งเส้นจ านวนที่ท าไว้ในกระดาษที่ตัด
เป็นแผ่น ๆ วางไว้หลังชั้นเรียนเพ่ือนักเรียนหยิบมาใช้แสดงการหาค าตอบการบวก -การลบ หรือ
ทบทวนกับเพ่ือนในช่วงเวลาว่าง 2) สื่อที่ใช้เพ่ือใช้ประกอบการนับ การแสดงจ านวน การเปรียบเทียบ
จ านวนและเรียงล าดับจ านวน ได้แก่ มักกะโรนี แผ่นพลาสติกรูปต่าง  ๆ เพ่ือใช้ประกอบการนับ      
การแสดงจ านวน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 3) เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการแสดงแนวคิดใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน เช่น ตัวนับ ตัวการ์ตูน กรอบแสดงจ านวน 5 และเส้นจ านวน 4) สื่อที่ใช้
เป็นตัวช่วยในการฝึกการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก- การลบ ได้แก่ ภาพวิว ภาพต้นไม้ ตัวการ์ตูนหรือ 
ขนม เป็นต้น 5) สื่อที่ใช้เพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ ได้แก่ ใบงาน ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ เพ่ือ
ตรวจสอบความมั่นใจในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดย ท้ายใบงานจะมีรูปภาพให้นักเรียน
ระบายสีภาพ โดยจ านวนภาพที่นักเรียนระบายสีจะสื่อถึงความมั่นใจในการตอบค าถามของนักเรียน 
อีกทั้งยังท ากรอบที่เป็นช่องว่างเพ่ือให้นักเรียนแสดงวิธีคิดแก้ปัญหา ที่จะเป็นข้อมูล ให้ครูทราบถึง
ความเข้าใจของนักเรียน 

 3. การก าหนดวิธีสอน โดยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิผลส าหรับนักเรียนที่มี         
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ทั้งใน และต่างประเทศ พบว่า การสอนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
การสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังได้ศึกษาทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และทฤษฎีภาระการท างาน
ทางสติปัญญา และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที1่ มาใช้ในการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่เป็นการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกคน โดยมุ่งเน้นการให้นักเรียนฝึกคิดโดยใช้วิธีการหาค าตอบที่
หลากหลายโดยใช้สื่อประกอบ และส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารความคิดในการแก้ปัญหาออกมา ใน
ลักษณะของการวาดภาพประกอบ หรือ การพูดอธิบาย ซึ่งการสอนรูปแบบนี้จะใช้สอนในชั่วโมงปกติ
ควบคู่กับการสอนปกติของครู และ 2) การสอนเสริมคณิตศาสตร์ที่เป็นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
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นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริม โดยมุ่งเน้น
การให้นักเรียนฝึกตามตัวแนะที่แสดงเป็นตัวอย่างในใบงาน 

 4. การจัดบรรยากาศเชิงบวก จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ ม
พฤติกรรมนิยม และทฤษฎีทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา แล้วน าแนวคิดการเสริมแรงทางบวกมาใช้ใน  
การจัดบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียนด้วยการแจกรางวัลแก่นักเรียนที่ท างานเสร็จ ท างานถูกต้อง หรือ
ตั้งใจท างาน ซึ่งเงื่อนไขการแจกรางวัล จะเน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รั บรางวัล
ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดย
ใช้รูปภาพหน้ายิ้ม หน้าบึ้งและหน้าร้องไห้ เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูลว่างานที่ท าแต่ละครั้งประสบ
ผลส าเร็จเพียงใด อีกทั้งจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิงบวก โดยการจัดให้มีการน า     
สื่อ การสอนที่ใช้สอนแต่ละชั่วโมงมาวางไว้มุมห้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น ามาฝึกฝน ทบทวน
ในเวลาว่าง หรือเพ่ือใช้เป็นตัวแนะในการช่วยแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาระหว่างเรียนและจัดให้
มีการน าผลงานที่นักเรียนท าเสร็จมาติดที่ผนังข้างห้อง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่ามีความสามารถ 
และได้รับการยอมรับซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ โดยเมื่อพิจารณาจากหลักสูตร และแนวคิดการตอบสนอง
ต่อการช่วยเหลือ (RTI) รวมถึงภาระหน้าที่ของครูที่ท าเป็นประจ าแล้วยังพบว่า การประเมินผล      
การเรียนรู้มี 3 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลเพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 2) การประเมินผล
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนระหว่างการช่วยเหลือ โดยการประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การท าแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และ 3) การประเมินผลเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือที่ด าเนินการภายหลังการช่วยเหลือระดับที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังภาพที่ 4.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  การออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด 
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิด UDL และ RTI 
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แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่
เป็นสากล ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอที่จะสรุปความสัมพันธ์ของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลใน
การก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างครบวงจรได้ดังภาพที่ 
4.7 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากภาพที่ 4.7 จะเห็นได้ว่า แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จะเริ่มต้นจากการศึกษาปกติออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรส าหรับนักเรียนทุกคน แล้วให้
การช่วยเหลือหลายระดับด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.5 และ ภาพที่ 4.6 หลังจากมี
การให้ความช่วยเหลือแล้วจะมีการประเมินการตอบสนองต่อการช่วยเหลือเพ่ือน าข้อมูลมาใ ช้
ประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนระดับการช่วยเหลือ เช่น ถ้าพบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียน
ก็จะได้รับความช่วยเหลือในระบบการศึกษาปกติที่มีบริการทางการศึกษาต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกส่งต่อไปยังระบบการศึกษาพิเศษที่มีบริการทางการศึกษา ทั้งนี้ในการตัดสินใจเปลี่ยน
ระดับของการช่วยเหลือ อาจให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

 จากรายละเอียดในภาพที่ 4.7 สามารถน ามาแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของการวางแผน 
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปกติ ดังภาพที่ 4.8 

ภาพที่ 4.7  แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2553ข, หน้า 35) 
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 จากรายละเอียดการน าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล และรูปแบบอาร์ ที ไอ 
ไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติ จะเห็นได้ว่า 
เราสามารถน าทั้งสองแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อีกทั้งการวัดผล และประเมินผลการตอบสนองต่อการช่วยเหลือของนักเรียนยัง
สามารถปรับให้เป็นไปในแนวทางกับการวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ โดยประเมินตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ดังนั้น การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพในอนาคตอันใกล้นี้ ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลและรูปแบบอาร์ ที ไอ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กทุกคนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนตาม
หลักสูตรปกติ โดยค านึงถึงความส าคัญระหว่างการศึกษาปกติ การศึกษาพิเศษ และการบริการทาง
การศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  การวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติ 
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บทสรุป 

 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเป็นแนวคิดที่มาจากการออกแบบที่เป็นสากลทาง
สถาปัตยกรรม โดยสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดในเรื่องความหลากหลายของสื่อ
การเรียนการสอน วิธีสอนที่หลากหลาย ตลอดจนเนื้อหาที่หลากหลายและแตกต่างกันส าหรับผู้เรียน
แต่ละคนโดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การท าให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 ลีลาการเรียนรู้มีการจัดประเภท หรือกลุ่มไว้แตกต่างกัน แต่ที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบ
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ลีลาการเรียนรู้แบบ VAK หรือ VAKT 
ประกอบด้วยลีลาการเรียนรู้ 3 แบบ ได้แก่ (1) การใช้สายตา (2) การได้ยิน และ (3) การเคลื่อนไหว 
หรือการสัมผัส 2) ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK ซ่ึงประกอบด้วยลีลาการเรียนรู้ 4 แบบ ได้แก่ (1) การใช้
สายตา (2) การได้ยิน (3) การอ่าน/การเขียน และ (4) การเคลื่อนไหว หรือการสัมผัส 

 พหุปัญญาในระยะแรก ๆ เชื่อว่าเชาวน์ปัญญา มี 7 ด้าน และต่อมาพบว่ามี 8 ด้าน 
ปัจจุบันมีการค้นพบว่าเชาวน์ปัญญาที่สามารถสังเกต และวัดได้ชัดเจน มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) เชาวน์
ปัญญาด้านภาษา 2) เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ปัญญาด้านดนตรี 4) เชาวน์ปัญญา
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 5) เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 6) เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล 7) เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง เป็นความสามารถในการเข้าใจตนเอง 8) เชาวน์ปัญญา
ด้านธรรมชาติ 9) เชาวน์ปัญญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิต และปัจจุบันพบว่ามีเพ่ิมขึ้นอีก 1 ด้าน คือ  
10) เชาวน์ปัญญาด้านจิตวิญญาณ  
 การน าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL) ไปใช้ในการวางแผนส าหรับ      
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล เพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือนักเรียนทุกคนให้
สามารถประสบผลส าเร็จในการเรียนตามหลักสูตรปกติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
ปกติ การศึกษาพิเศษ และการบริการทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลจึงเป็นกรอบ
การท างานที่จะน าเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการใน
การช่วยเหลือ เช่น ความแตกต่างของตัวแปรในการเรียนรู้ด้านการจดจ า กลยุทธ์ และตัวแปรใน    
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล เพื่อน าไปใช้ในการเลือกวิธีการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล และเป็นกรอบของ   
การท างานที่ช่วยเป็นแนวทางการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการออกแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 
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ค าถามทบทวน 
 1. การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลมีท่ีมาอย่างไร 
 2. การออกแบบที่เป็นสากลคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
 3. การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างท่ีพบในปัจจุบัน 
 4. การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลมีหลักการที่สอดคล้องกับระบบการท างานของ
สมอง อย่างไรบ้าง 
 5. ยกตัวอย่างเนื้อหาพร้อมเสนอการแสดงความหลากหลายของวิธีการน าเสนอเนื้อหาใน
วิชาเอกท่ีท่านสอน 
 6. ยกตัวอย่างเนื้อหา และกิจกรรมที่สามารถใช้สอนนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน  
 7. ยกตัวอย่างวิธีการน าเสนอผลงานของผู้เรียนที่หลากหลาย พร้อมระบุรายละเอียดของ 
การประเมินผล  
 8. เมื่อผู้เรียนมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถในการเห็น การได้ยิน การสัมผัส
และการเคลื่อนไหว ท่านจะน าหลักกาของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลไปวางแผนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร (ยกตัวอย่างมา 1 วิชา)  
 9. เมื่อจะน าหลักการการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลไปใช้ในชั้นเรียน จะต้องมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไร 
 10. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้มา 1 เนื้อหาในรายวิชาเอกที่ท่านสอนโดยใช้หลักการของ
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

 



บทท่ี 5  

รูปแบบอาร์ ที ไอ 
 

 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในชั้นเรียนแต่ละชั้นจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่
หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดการศึกษาให้ตั้งแต่แรก
เกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครู  ทุก
คนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ รูปแบบอาร์ ที ไอ 
(Responsiveness to Intervention Model: RTI Model) 

 

ความเป็นมาของรูปแบบอาร์ ที ไอ  
 ค าว่า อาร์ ที ไอ หรือการตอบสนองต่อการช่วยเหลือในทางการศึกษาพบค าที่ใช้แทน RTI 
หลายค า เช่น Responsiveness to Intervention, Response to Intervention, Response to 
Instruction, Response to Instruction and Intervention ส่วนอักษรย่อที่ใช้ ได้แก่ RTI, RtI, RTII 
หรือ RTI2 ส าหรับการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability: LD) ใน
สหรัฐอเมริกานิยมใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ นอกจากนี้แล้วรูปแบบอาร์ ที ไอ ยังสามารถน ามาใช้ใน      
การช่วยเหลือที่เป็นการป้องกันก่อนที่ผู้เรียนจะประสบความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาในลักษณะ
เดียวกันกับเด็กปกติ ความเป็นมาของรูปแบบอาร์ ที ไอ โดยสรุปมี ดังนี้ 
 1. กฎหมาย 

  สืบเนื่องจากกฎหมาย 2 ฉบับ คือ  No Child Left Behind หรือ NCLB 2001 ที่ระบุ
ว่า การพัฒนาด้านวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ส าหรับเด็กทุกคนโดยไม่ค านึงถึง ต่างสีผิว ต่างเชื้อชาติ 
หรือ ต่างศาสนา และ Individual Disabilities Act 2004 แก้ไข 2005 หรือ IDEA 2004 แก้ไข 2005 
ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องจัดให้
เหมาะสมกับเด็กและระบุให้ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ใน การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เฉพาะด้าน (Strangeman, Hitchcock, Hall, & Meo, et.al, 2006, p.1)  
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  กฎหมาย No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB) เป็นนโยบายด้านการศึกษา
เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2001ที่ออกมา เพ่ือควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในระบบ การศึกษา
ปกติซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีความยากล าบากในการเรียนรู้ เนื่องจากกฎหมาย NCLB ก าหนดให้โรงเรียนมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ทันทีก่อนผู้เรียนจะประสบความล้มเหลวทางการเรียนด้วยการปิดช่องว่างทันทีเมื่อพบปัญหา 
กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นให้โรงเรียนรับผิดชอบด้านการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน ซึ่ง
เป้าหมายหนึ่งของกฎหมาย NCLB คือ เด็กทุกคนจะสามารถอ่านได้ตามระดับชั้น หลังจากที่เด็กจบ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (มลิวัลย์ ธรรมแสง,2552, หน้า 13 อ้างถึงใน ประพิมพ์พงศ์ 
วัฒนะรัตน์, 2558, หน้า 2) ดังนั้นกฎหมาย NCLB ได้พยายามหาแนวทางที่จะลดช่องว่างในด้าน
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ซึ่งรูปแบบนี้เป็น
การป้องกันปัญหาทางวิชาการ โดยให้ความสนใจกับปัญหาของเด็ก และมุ่งเน้นสร้างพัฒนาการให้กับ
ผู้เรียนทุกคน และต้องมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการเรียนการสอนจากครูที่มีคุณภาพซึ่งวิธีที่ใช้ใน      
การสอนจะต้องอ้างอิงจากงานวิจัยโดยก าหนดให้แต่ละรัฐ เขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่
ช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่มทันทีที่พบปัญหา เพ่ือป้องกันความล้มเหลวทางการเรียน รูปแบบ      
การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) จะสามารถช่วยในการตัดสินว่าผู้เรียนคนใดเป็นผู้ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (แอลดี) เพ่ือรับบริการทางการศึกษาพิเศษ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองต่อ
การช่วยเหลือสามารถน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินความบกพร่องของผู้เรียนด้วย ครูสามารถให้
การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนตั้งแต่ระยะแรกได้ ถึงร้อยละ 80 ส่วนผู้เรียนที่มีปัญหาอีก
ร้อยละ 15 นั้นได้รับความช่วยเหลือในระยะที่สอง ดังนั้น จึงเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาจริง ๆ และต้อง
ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act (IDEIA) ซึ่ง ออกมาเมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยกฎหมายนี้
สะท้อนถึงแนวคิดหลักที่อยู่ในกฎหมาย NCLB ได้น ามาปรับใช้ เฉพาะกับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
เท่านั้น แนวคิดหลักของกฎหมายนี้ ได้แก่ 1) เด็กทุกคนที่มีความบกพร่องจะต้องได้รับการประเมิน
ประจ าปีที่ทางรัฐจัดขึ้น 2) ก่อนที่จะตัดสินว่า เด็กคนใดคนหนึ่งจ าเป็นต้องรับบริการทางการศึกษา
พิเศษนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กคนนั้นจะต้องรับทราบผลการประเมินศักยภาพแต่ละครั้งของ
นักเรียนก่อน 3) จะต้องมีการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงว่า เด็กได้รับการเรียนการสอนในวิชา
พ้ืนฐาน หรือการอ่านและคณิตศาสตร์ โดยได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก่อนที่ เด็กจะได้รับ
บริการทางการศึกษาพิเศษ 4) เด็กที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับบริการทางการศึกษาพิเศษจะต้องมี
ความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคซึ่งเกิดจากความบกพร่องที่ขัดขวางพัฒนาการของเด็กเอง และมีเอกสาร
ที่แสดงว่า เด็กคนนั้น ๆ ต้องการความช่วยเหลือ และ 5) โรงเรียนสามารถใช้วิธีการสอนตามรูปแบบ
อาร์ ที ไอ เพ่ือใช้ในการพิจารณาว่า เด็กคนใดสมควรได้รับการบริการทางการศึกษาพิเศษหรือไม่ 
(ประพิมพ์พงศ ์วัฒนะรัตน์, 2558, หน้า 2-3)  
  จากรายละเอียดของกฎหมายทั้งสองฉบับที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน
วิธีการที่ใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะใช้วิธีการที่เรียก ว่า อาร์ ที ไอ 
ก าหนดให้โรงเรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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สูงสุด โดยจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายขั้นตอน และค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทุกคน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้เรียนทันทีก่อนผู้เรียนจะประสบความล้มเหลว
ทางการเรียน โดยไม่ต้องรอจนกว่าผู้เรียนจะประสบความล้มเหลวทางการเรียนก่อนจึงจะให้         
การช่วยเหลือ ดังนั้นรูปแบบอาร์ ที ไอ จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ส าหรับการคัดแยกผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ตามกฎหมายดังกล่าว  
 2. รูปแบบการคัดแยกทางการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมมีข้อบกพร่อง 
  เหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมส าหรับการคัดแยก และการช่วยเหลือเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการคัด
แยกโดยใช้วิธีการดูความแตกต่างมีข้อด้อยในการคัดแยก ซึ่งนักการศึกษาได้วิพากษ์วิจารณ์หลาย
ประการดังนี้ (Strangeman, Hitchcock, Hall & Meo, et.al, 2006, p.2) 
  2.1 การคัดแยกจะต้องรอให้ผู้เรียนประสบความล้มเหลวก่อนเนื่องจากการช่วยเหลือ
จะเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างนั้นสามารถอธิบายได้ ดังนั้นต้องรอให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านการเรียน
ก่อนที่จะท าการคัดแยก  
  2.2 การใช้วิธีการดูความแตกต่างนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละแห่ง เนื่องจากความไม่
คงที่ของการนิยามค าว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความล าเอียงใน
กระบวนการส่งต่อ 
  2.3 การใช้วิธีการดูความแตกต่างมีข้อควรระวังที่เตือนไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องแสดงออก
ถึงความแตกต่างภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนที่เหมาะสม ซึ่งท าให้มีข้อวิจารณ์
เกี่ยวกับข้อผิดพลาด เช่น การมีผลสัมฤทธิ์ต่ าอาจจะสะท้อนผลของการสอนที่ด้อยคุณภาพมากกว่า
ความบกพร่องของผู้เรียน 
  2.4 วิธีการดูความแตกต่างเป็นวิธีการที่ใช้มากในโรงเรียน และได้รับการวิจารณ์     
อย่างมากจากนักวิจัย ด้วยเหตุผลคือ วิธีการดูความแตกต่างไม่ได้ท านายการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล 
ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ าที่ไม่มีความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์กับเชาวน์ปัญญาจะได้รับประโยชน์
จากการช่วยเหลือพอ ๆ กันกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ าที่มีความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์กับ
เชาวน์ปัญญา 
 จากการคัดแยกทางการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมจะเห็นได้ว่าเป็นการคัดแยกเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความบกพร่องเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะท าให้การช่วยเหลือนั้นท าได้ล่าช้า และยากขึ้น 
เพราะต้องรอให้เด็กประสบความล้มเหลวก่อน  
 3. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระยะแรกเริ่ม 

    ล็อกสดอน (Logsdon, 2007, p.1) ได้สรุปเกี่ยวกับการวินิจฉัยเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในระยะแรกเริ่มซึ่งหมายถึง เด็กในวัยทารกและปฐมวัย ไว้ดังนี้  
  1. การวินิจฉัยเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD ในระยะแรกเริ่มเป็นสิ่งที่
ซับซ้อนและต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นที่ส าคัญ คือ 1) การคัดแยกในระยะแรกเริ่ม
เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสามารถเพ่ิมโอกาสของเด็กในการประสบผลส าเร็จ
ในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 2) การวินิจฉัยเด็กเล็ก ๆ เป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะเด็กจะเจริญเติบโตใน
อัตราที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างช่วงพัฒนาการ
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ในระยะแรกเริ่ม 3) ความแตกต่างระหว่างภาษาของนักเรียน วัฒนธรรม และทักษะทางสังคมในช่วง
วัยก่อนเข้าเรียนนี้จะมีผลทางลบต่อคะแนนการประเมิน และ 4) การวัดเชาวน์ปัญญาที่เร็วเกินไปจะ
ท าให้ได้คะแนนเชาวน์ปัญญาที่ต่ ากว่าความสามารถที่แท้จริง  
  2. โรงเรียนอาจวินิจฉัยเด็กเล็ก ๆ ว่ามีพัฒนาการล่าช้า ถ้าเด็กคนนั้นมีการแสดง   
จุดด้อยที่ชัดเจนออกมาในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
การสื่อสาร และทักษะทางพฤติกรรม  
  3. การวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านจะต้องไม่เกิดขึ้นก่อนจนกว่า
นักเรียนจะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4. พัฒนาการล่าช้าสามารถประเมินได้ตลอดโปรแกรมระยะแรกเริ่ม ท าหน้าที่โดย
กุมารแพทย์ และการประเมินที่กระท าโดยโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะช่วยตัดสินว่า  
เด็กมีพัฒนาการตามอายุหรือไม่ รวมถึงขอบเขตของพัฒนาการ และระดับของความล่าช้าของ
พัฒนาการ 
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบอาร์ ที ไอ เป็นวิธีการที่เป็นทางเลือก
ที่ได้ระบุไว้ใน IDEA 2004 ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการคัดแยกเด็กที่มีความยุ่งยากในปีแรก 
หรือปีที่ 2 ภายหลังจากเข้ารับการศึกษา และได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช่น การมีส่วนร่วมใน
โปรแกรมแก้ไขการอ่าน แล้วพิจารณาการตอบสนองของเด็กต่อการช่วยเหลือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน 
การตัดสินว่าเด็กคนใดมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่ แล้วน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ว่า จะส่งต่อผู้เรียนอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ  
 4. ยุทธศาสตร์การสอนในระบบการศึกษาปกติที่จัดส าหรับเด็กทุกคนไม่มีประสิทธิผล  
  สืบเนื่องจากหลักสูตรแบบเดิมที่ใช้ต่อ ๆ กันมานั้นไม่ได้ออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแต่ละห้องเรียนจะมีผู้เรียนที่แตกต่างกัน แต่
หลักสูตรที่ใช้อยู่นั้นได้รับการออกแบบมาเพ่ือนักเรียนกลุ่มใหญ่ จึงท าให้มีนักเรียนบางกลุ่ม หรือ     
บางคนประสบความล้มเหลว และต้องตกออกจากโรงเรียนไป ซึ่งใน IDEA 2004 ระบุว่า ผู้เรียนแต่ละ
คนต้องการการเรียนการสอนที่เหมาะสมซึ่งจัดให้ส าหรับผู้ เรียนก่อนที่ผู้ เรียนจะถูกระบุว่ามี       
ความบกพร่อง และได้ก าหนดให้เขตพ้ืนที่น ากรอบแนวคิดของอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการศึกษาปกติโดย
จัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายขั้นตอน และมีการใช้ข้อมูลจากการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือ      
คัดแยกว่าผู้เรียนคนใดมีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ (Hall, 2011, p.117) 
 จากความเป็นมาของรูปแบบอาร์ ที ไอ จะเห็นได้ว่า การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในปัจจุบันจะเป็นการด าเนินการเพ่ือค้นหาว่าเด็กคนใดที่จะเรียนไม่ทันเพ่ือนในชั้น
เดียวกัน โดยใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งแล้วให้การช่วยเหลือหลายระดับตามความสามารถของเด็กจนกว่า
เด็กจะไม่ตอบสนอง จึงส่งต่อยังแพทย์เพ่ือวินิจฉัย และส่งต่อเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาพิเศษ 
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ความหมายของอาร์ ที ไอ   
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 429-430) ได้ให้ความหมายของ อาร์ ที ไอ ไว้ว่า 
หมายถึง โครงสร้างส าหรับการให้การสนับสนุนรอบด้านแก่ผู้เรียน อาร์ ที ไอ ไม่ใช่การปฏิบัติการสอน
แต่เป็นแนวทางการป้องกันที่เชื่อมการประเมินกับการจัดการเรียนการสอนที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้สอนใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการสอนที่ดีท่ีสุดส าหรับผู้เรียน เป้าหมายของอาร์ ที ไอ คือ การลดความเสี่ยงต่อ
ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางการเรียนของผู้เรียนในระยะยาว ด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม รวมทั้งบ่งชี้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องได้ด้วย
ความมั่นใจ อาร์ ที ไอ จึงเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคน 
  ออพติส (Optiz, 2007, p.1) ให้ความหมายของ อาร์ ที ไอ ไว้ว่า หมายถึง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีไม่ใช่เพียงวิธีการเดียวแต่เป็นกระบวนการของการใช้การสอน
ที่อิงการวิจัยที่มีคุณภาพสูง กระบวนการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการปรับปรุงการสอน
ที่ยึดการตอบสนองของผู้เรียน 

  ศูนย์แห่งชาติว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (National Center for Learning 
Disabilities: NCLD, 2006, p.1) ให้ความหมายของ อาร์ ที ไอ ว่าหมายถึง วิธีการที่มีหลายขั้นตอน
เพ่ือเตรียมบริการและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากล าบากในการเรียนรู้ในระดับสูง มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และใช้ผลจากการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความต้องการจ าเป็นส าหรับการสอนที่อิงการวิจัยต่อไป และ/หรือการช่วยเหลือในการศึกษาทั่วไป 
การศึกษาพิเศษหรือทั้งสองอย่าง 
 เรสชลีย์ (Reschly, 2012, p.40) ให้ความหมายของ อาร์ ที ไอ ว่าหมายถึง กระบวนการ
ส าหรับการออกแบบ และการส่งต่อการช่วยเหลือเพ่ือให้การบริการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยึดหลักพ้ืนฐาน 
4 ประการ ได้แก่ 1) การเรียน การสอนด้านวิชาการที่อิงวิทยาศาสตร์ 2) การติดตามความก้าวหน้า  
3) การตัดสินใจ ที่ยึดข้อมูลเป็นพ้ืนฐาน และ 4) ระดับของการช่วยเหลือหลายระดับที่มีความเข้มข้น
แตกต่างกันในแต่ละระดับที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 บรูซ (Bruce, 2015, p.1) ได้ให้ความหมายของ อาร์ ที ไอ ไว้ว่าเป็นกระบวนการหลาย
ขั้นตอนของการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนคัดแยกนักเรียนที่มีความยุ่งยากตั้งแต่ระยะ
แรกเริ่มและจัดการช่วยเหลือด้วยการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 จากความหมายของอาร์ ที ไอ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า อาร์ ที ไอ หมายถึง 
กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือที่มีหลายขั้นตอน หรือหลายระดับของการช่วยเหลือที่มีการจัด
เตรียมการช่วยเหลือ หรือการสอนที่มีคุณภาพสูงส าหรับผู้เรียนที่มีความยากล าบากในการเรียนรู้โดย
ใช้ผลจากการวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน โดยจัดให้มี
การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และใช้อัตราการตอบสนองของผู้เรียนภายหลังจาก
การติดตามความก้าวหน้าเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือทาง
การศึกษาปกติ การศึกษาพิเศษหรือทั้งสองอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
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รูปแบบอาร์ ที ไอ  
 ส าหรับการน ารูปแบบอาร์ ที ไปใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของ
รูปแบบอาร์ ที ไอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การคัดแยกผู้เรียนที่สงสัยว่าจะมีความเสี่ยงที่จะประสบ
ความยุ่งยากหรือความล้มเหลว 2) การติดตามความก้าวหน้าของการใช้อาร์ ที ไอ 3) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วยังต้องรู้จุดประสงค์ของรูปแบบ อาร์ ที ไอ ดังนี้ (Strangeman, 
Hitchcock, Hall, & Meo, et.al, 2006, p.2-3)  
 1. เพ่ือคัดแยกว่าผู้เรียนคนใดมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และตัดสินใจเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 2. รูปแบบอาร์ ที ไอ จะเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนแทนที่ความบกพร่องของผู้เรียน 
 3. สร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการคัดแยก และการสอน ในขณะที่การประเมิน
โดยใช้ IQ-Achievement Discrepancy ที่มุ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับการคัดแยกความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้ 
 4. รูปแบบอาร์ ที ไอ จะให้ข้อมูลทั้งการคัดแยกความบกพร่องทางการเรียนรู้  และการให้
ความช่วยเหลือ 
 5. รูปแบบอาร์ ที ไอ สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน ไม่ใช่เฉพาะส าหรับผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เท่านั้น 

 6. รูปแบบอาร์ ที ไอ ใช้การช่วยเหลือที่ผ่านการวิจัยมาแล้วที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ผู้เรียนจะ
สามารถเข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 7. รูปแบบอาร์ ที ไอ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเตรียมการสนับสนุนระยะแรกเริ่ม และ
ทันทีทันใดส าหรับความต้องการจ าเป็นด้วยการคัดแยกผู้เรียนตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในระดับอนุบาล 

 การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มี
รายละเอียดส าคัญท่ีต้องค านึงถึง ดังนี้ (Strangeman, Hitchcock, Hall, & Meo, et.al, 2006, p.2-
3)  
 1. การคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
  การคัดแยกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีหลากหลายวิธี เช่น ครูอาจจะใช้เกณฑ์เกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้เรียนจากการประเมินที่มีมาก่อน การทดสอบครั้งใหม่ล่าสุดของนักเรียนทุกคน
และเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนทั้งหมดกับเกณฑ์ (ท้องถิ่น หรืออิงชั้นเรียน) การใช้ตัวชี้วัด
เพ่ือท านายความสามารถในตอนปลายปีที่เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถ หรือความต้องการเพ่ือ
การส าเร็จการศึกษา เพราะว่า รูปแบบอาร์ ที ไอ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างดีที่สุดส าหรับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านการอ่าน  
 2. การช่วยเหลือ 

  รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่ใช้การช่วยเหลือจะผ่านการตรวจสอบเชิงประจักษ์แล้วว่า มี
ประสิทธิผลส าหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ การก าหนดจ านวนระดับขั้น หรือระยะของการช่วยเหลือ (Tiers 
of Intervention) จะอยู่ระหว่าง 2-4 ระดับ ส่วนระดับของการช่วยเหลือจะแตกต่างกันในเรื่องของ
ความเข้มข้น (ความถี่และระยะเวลา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ขนาด และความคล้ายคลึงกันของ 
การจัดกลุ่มผู้เรียน ส าหรับผู้ที่มองว่า รูปแบบอาร์ ที ไอ เป็นวิธีการส าหรับการปรับปรุงการสอน และ
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การซ่อมเสริมผู้เรียนจะสนับสนุนการใช้ Tier-1 ที่เป็นการช่วยเหลืออย่างเข้มข้น และการคัดแยก
ผู้เรียนที่สามารถประสบความส าเร็จในชั้นเรียน แบบเรียนร่วมเต็มเวลา ในปัจจุบันมีวิธีการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 2 วิธี ได้แก่ วิธีการแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) วิธีการตอบสนองต่อการให้  
การช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐาน (Standard Treatment Method) ผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะใช้วิธีการ
แก้ปัญหาขณะที่วิธีการตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐานที่ใช้มากในการท าวิจัย 
  คุณลักษณะที่แตกต่างกันของวิธีการแก้ปัญหาเป็นการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นภายใน     
ชั้นเรียน และการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ธรรมชาติของวิธีการแต่ละวิธีจะขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่า 
ความส าเร็จของการช่วยเหลือไม่สามารถท านายคุณลักษณะของผู้เรียน และไม่มีการช่วยเหลือเพียง
วธิีการเดียวที่ประสบผลส าเร็จส าหรับผู้เรียนทุกคน ความแตกต่างของ Problem-Solving RTI แต่ละ
วิธีแตกต่างกันที่จ านวนระดับขั้น หรือระยะของการช่วยเหลือ (Tiers of Intervention) อย่างไรก็ตาม
การใช้ RTI รูปแบบ Problem-Solving มักจะใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา      
2) การวิเคราะห์ปัญหา/การคัดเลือกวิธีการช่วยเหลือ 3) การให้ความช่วยเหลือ และ 4) การติดตาม    
ความก้าวหน้า หรือการตอบสนอง และกระบวนการที่เกี่ยวกับขอบเขตของบุคคลที่รวมถึงไปถึง
ผู้ปกครอง นักการศึกษาท่ัวไป นักการศึกษาพิเศษ และนักจิตวิทยาโรงเรียน   
 3. ประเภทของรูปแบบอาร์ ที ไอ  
  ประเภทของรูปแบบอาร์ ที ไอ มี 4 ประเภท ดังนี้ (VanderHeyden, 2016, P. 1-2) 
  3.1 รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving Models) เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ 
Standard Protocol Model ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถต่ าจะถูกคัดแยกเพ่ือชุดของ Tier ส าหรับ
การสอนที่ประสบผลส าเร็จ แต่การช่วยเหลือตามรูปแบบนี้จะแตกต่างกับรูปแบบแรกที่การช่วยเหลือ
ด้านการสอนจะแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน รูปแบบนี้ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ   
1) ระบุปัญหา 2) วางแผนการช่วยเหลือ 3) ให้การช่วยเหลือ และ 4) การประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 
  3.2 รูปแบบหน้าที่ของการประเมิน (Functional Assessment Models) เกิดจาก
งานของ Daly และคณะ เป็นการประเมินที่เริ่มก่อนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือหาเส้นฐาน (Based 
Line) แล้วน าข้อมูลจากการทดสอบมาใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดหาวัสดุ การฝึก
ปฏิบัติเพื่อการตอบสนอง และการให้สิ่งจูงใจเพ่ือกระตุ้นการแสดงพฤติกรรมเมื่อผู้เรียนมีการพัฒนาใน
ระหว่างด าเนินการกระบวนการ การที่จะก าหนดการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลเพ่ือให้สอดคล้อง
ประสบการณ์ของผู้เรียน อาจมีการให้ค าแนะน าเล็กน้อยเพ่ือเป็นข้อมูลในการคัดแยกว่า ผู้เรียนคนใด
ทีต่้องการความช่วยเหลือ และใช้กฎเกณฑ์อะไรเพื่อตัดสินว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว 
หรือต้องให้ความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติม 
  3.3 รูปแบบเกณฑ์วิธีมาตรฐาน (Standard Protocol Models) รูปแบบนี้เกิดจาก
งานวิจัยของ Torgesen (2001) และคนอ่ืน ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือด้านการอ่าน โดยมุ่งเน้นเพ่ือ        
การช่วยเหลือที่เป็นการวินิจฉัยที่เป็นการป้องกัน มีชื่อว่า รูปแบบเกณฑ์วิธีมาตรฐานเพ่ือการช่วยเหลือ
ด้านการอ่าน (Standard Protocol Models for Reading Intervention) ในรูปแบบนี้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ าจะถูกคัดแยกเพ่ือให้การช่วยเหลือตามระดับของการช่วยเหลือ (Tier) ส าหรับ     
การสอนที่ประสบผลส าเร็จ (โดยเฉพาะการช่วยเหลือระดับที่ 3 และ 4) ทั้งนี้ในการช่วยเหลือแต่ละ
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ระดับจะใช้การช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐานที่อิงการวิจัย และข้อตกลงส าคัญในการช่วยเหลือโดยใช้
วิธีการสอนทีเ่ป็นเกณฑ์วิธีมาตรฐาน 
   3.4 รูปแบบผสมผสาน (Hybridized or Blended Models) รูปแบบนี้จะเลือกใช้ใน
บางองค์ประกอบของรูปแบบอาร์ ที ไอทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ใช้ Problem-solving 
Models เป็นหลักแล้วใช้ Functional Assessment Models เพ่ือระบุปัญหาการเรียนรู้ และสร้าง
กระบวนการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล  
 4. การประเมินการตอบสนอง  
  ไม่มีวิธีการใดที่เป็นมาตรฐานของการตอบสนองต่อการช่วยเหลือของนักเรียน ทั้งนี้ใน
การวัดผลอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถภายหลังการได้รับความช่วยเหลือช่วยเหลือ และพัฒนาการ
ของผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามรูปแบบอาร์ ที ไอ มีรากฐานมาจากการวัดผลที่       
อิงหลักสูตร (Curriculum–Based Measurement) ซึ่งเป็นรูปแบบการติดตามความก้าวหน้า และ
การด าเนินการระหว่างการสอนเพ่ือที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนต่อไป ยิ่งไปกว่านี้ การติดตาม
ความก้าวหน้าได้ถูกเสนอแนะไว้ในการวัดผลตอนท้ายของรูปแบบอาร์ ที ไอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานที่
แสดงพัฒนาการระหว่างการให้ความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่าความสามารถที่สมบูรณ์ใน
ตอนท้ายของการช่วยเหลือ การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากการประเมินโดยใช้ RTI และ       
การพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญบางประการของรูปแบบอาร์ ที ไอที่มีประสิทธิผล (Strangeman, 

Hitchcock, 2006Hall, & Meo, et.al, p.4) 
  ส าหรับการเปรียบเทียบความเป็นแตกต่างเป็นคู่ Optiz (2007, p.3) ได้กล่าวไว้ว่า 
Dual Discrepancy Model จะใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือดูว่ามีการแสดง
พัฒนาการเพิ่มขึ้น หรือไม่ 2) เปรียบเทียบผู้เรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

  จากการประเมินการตอบสนองตามรูปแบบข้างต้น ถ้าพบว่า 1) นักเรียนมีพัฒนาการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น ก็ด าเนินการช่วยเหลือระดับที่ 1(Tier-1) และ 2) ถ้าดูเหมือนว่านักเรียน
จะไม่มีพัฒนาการที่ระดับที่พอใจ ก็เป็นไปได้ว่าทีมให้การช่วยเหลือจะประเมินเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือให้การช่วยเหลือระดับท่ี 2 (Tier-2)  
 5. บทบาทของครู  
  ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า RTI จะส่งผลกระทบต่อครูอย่างไรบ้าง ดังที่ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลา
ช่วงแรกในการทดสอบ IQ ทีมุ่่งความสนใจในการประเมินที่สัมพันธ์กับการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ง โดย         
นักการศึกษาทั่วไปจะตอบสนองเบื้องต้นต่อการสอน การติดตามการช่วยเหลือและความก้าวหน้าใน
การตอบสนองของผู้เรียนตามรูปแบบ Tier-1, Tier-2, Tier-3 ขณะที่นักการศึกษาพิเศษจะตอบสนอง
ต่อการสอน และการติดตามของการช่วยเหลือระดับที่ 4 (Tier1-4) อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาทั่วไป 
และนักการศึกษาพิเศษจะถูกคาดหวังในการแสดงบทบาทของการให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรูปแบบการแก้ปัญหา (Strangeman, Hitchcock, Hall, Meo, & et.al, 2006, p.4) 
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 6. หลักฐานที่แสดงประสิทธิผลของ RTI 

  ในการวิจัยที่มีการควบคุมการใช้รูปแบบการช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐาน จะแสดงผล
กระทบที่มีนัยส าคัญของรูปแบบอาร์ ที ไอ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน หลักฐานที่ก าหนด
ประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ปัญหาซึ่งมีจ านวนน้อย และมีการอธิบายไว้เพียงเล็กน้อย (Fletcher, 
2004; Fuchs & et al., 2003 cited in Strangeman, Hitcock, Hall, Meo & et al, 2006, p.5) 
 7. ข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ RTI  
                  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า มีการแสดงข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ
รูปแบบอาร์ ที ไอ ดังนี้ (Strangeman, Hitcock, Hall, Meo & et al, 2006, p.5-6)  
  7.1 รูปแบบอาร์ ที ไอ อาจจะมีปัญหาที่ส าคัญ โดยเฉพาะการไม่สามารถน าไปใช้ได้
ส าหรับนักเรียนกับกลุ่มใหญ่ การให้ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นกับครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ
ส าหรับรายบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

  7.2 มีหลักฐานปรากฏน้อยมากเกี่ยวกับการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้กับผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  7.3 การน าความสามารถทางสติปัญญาทั่วไปออกไปจากการพิจารณา ซึ่งเป็น สิ่งส าคัญ
ในการนิยามคุณลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบอาร์ ที ไอ ก็ยังสามารถใช้กับวิชาที่เป็นวิชาการใด ๆ ส าหรับ
ข้อมูลมีการวัดได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบอาร์ ที ไอ เป็นอย่างดีในวิชาที่
นอกเหนือจากการอ่านแต่ส าหรับวิชาอ่ืนก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน 

  ดังนั้นการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ จึงเป็นความเข้าใจที่ส าคัญและเป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับ
หลักสูตร เช่น ความสามารถที่อ่อนด้อยอาจจะส่งผลต่อความบกพร่องทางหลักสูตรมากกว่าความ
บกพร่องของผู้เรียน การใช้รูปแบบจะแสดงวิธีการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่อิงการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมในการสอน นอกจากนี้ รูปแบบอาร์ ที 
ไอ ยังใช้วิธีการช่วยเหลือที่แบ่งเป็นระดับหรือขั้น (Tier) ของการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือคัดแยก
ความบกพร่องและส ารวจประสิทธิผลของวิธีสอนที่เป็นทางเลือก 

 ฟุชส์ ฟุชส์ คอมพ์ทัน ไบรแอนท์ แฮมเล็ทท์ และ ซีทเลอร์ (Fuchs, Fuchs, Compton, 

Bryant, Hamlett, & Seethaler, 2007, p.331-332) ได้กล่าวถึง รูปแบบ RTI ที่เป็นการคัดแยก
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นภายในระบบการป้องกันหลายระดับ ( Multi-tiered 
Prevention System) แม้ว่า ระบบ RTI จะประกอบด้วยการช่วยเหลือที่แบ่งเป็น 4 ระดับ หรือ
มากกว่า แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยการช่วยเหลือ 3 ระดับ คือ 1) การช่วยเหลือระดับที่ 1 
(Tier-1) เป็นการจัดการศึกษาทั่วไปส าหรับผู้เรียนทุกคน 2) การช่วยเหลือระดับที่ 2 (Tier-2) จะเป็น
การช่วยเหลือซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอนเป็นกลุ่มเล็กที่อิงการวิจัย  และการตรวจสอบเชิงประจักษ์ 
ส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการกระบวนการคัดแยกความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่แสดงหลักฐานของ       
ความล้มเหลวในบริบทของการเรียนร่วมเต็มเวลา และ 3) การช่วยเหลือระดับที่ 3 (Tier-3) เป็น       
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การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้น หรือการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษที่เข้มข้นขึ้นส าหรับ
ผู้เรียนที่แสดงการตอบสนองต่ า  
 จากการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็นการป้องกันหลายระดับ
ส าหรับความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ ขั้นตอนแรกจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้  และผู้เรียนที่ต้องการระบบ การป้องกันความล้มเหลว
ทางการเรียน การคัดแยกกลุ่มผู้ เรียนที่มีความเสี่ยงในระยะแรกเริ่มในระดับอนุบาลหรือชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรับบริการการป้องกันก่อนการมี
ความบกพร่องทางวิชาการท่ีส าคัญ ซึ่งเป้าหมายของการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ คือเพ่ือเพ่ิมความเป็นไป
ได้ที่จะพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ส่วนความแม่นย าของกระบวนการ
ส าหรับการจ าแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และไม่เสี่ยงในระยะแรกเริ่มของการเรียนการสอนในโรงเรียน 
มีความคลาดเคลื่อน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความผิดพลาดแบบ False Positives เป็นความบกพร่องที่เกิดจากการคัดแยกผู้เรียน
ที่มีคะแนนความสามารถทางวิชาการต่ ากว่าจุดตัดของเครื่องมือที่ใช้ใน การท านายว่า ผู้เรียนเป็นกลุ่ม
เสี่ยง ความผิดพลาดแบบนี้จะไม่มีการให้ความช่วยเหลือที่เป็นการป้องกัน แต่จะเน้นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเพ่ือเตรียมการช่วยเหลือ Tier-2 ส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก 
 2. ความผิดพลาดแบบ False Negatives เป็นความบกพร่องที่เกิดจากการคัดแยกผู้เรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าจุดตัดของเครื่องมือที่ใช้ในการท านาย และต่อมาพบว่า ผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีปัญหาทาง
วิชาการภายหลัง กระบวนการจ าแนกที่แสดงความผิดพลาดแบบ False Negatives จ านวนมากจะ
ค่อย ๆ ลดประสิทธิผลของการป้องกันลงด้วยการป้องกันเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ      
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีด้วยระบบการป้องกันหลายระดับที่เป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
 

ระดับการช่วยเหลือ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า มีการแบ่ง
ระดับของการช่วยเหลือออกเป็น 3-4 ระดับ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่า มี
ค าศัพท์ที่ใช้เรียกระดับของการช่วยเหลือแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือระดับท่ี 1 ใช้ ค าว่า Tier-1, Primary Intervention, Wave-1 
 2. การช่วยเหลือระดับท่ี 2 ใช้ ค าว่า Tier-2, Secondary Intervention, Wave-2 
 3. การช่วยเหลือระดับท่ี 3 ใช้ ค าว่า Tier-3,Tertiary Intervention, Wave-3 
 เบ็นเดอร์ และลาร์คิน (Bender & Larkin, 2009, p.29) ได้กล่าวถึง จ านวนของผู้เรียนที่มี
การตอบสนองต่อการช่วยเหลือในแต่ละระดับไว้ดังนี้ 1) การช่วยเหลือระดับที่ 1 ที่เป็นการศึกษาปกติ
ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทุกคน พบว่า จะมีผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเรียนการ
สอนประมาณ 80% 2) การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการช่วยเหลือที่เข้มข้นขึ้นจัดการเรียนการสอน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมีชั่วโมงช่วยเหลือเพ่ิมเติมในแต่ละวัน โดยทีมครูการศึกษาปกติ จะมีผู้เรียนที่
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนประมาณ 15% และ 3) การช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการช่วยเหลือ
แบบเข้มข้นที่จัดขึ้นส าหรับผู้เรียนที่มปีัญหาเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บางเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมองว่าเป็น      
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การช่วยเหลือโดยการจัดการศึกษาพิเศษ หรือการศึกษาปกติ โดยจะใช้การสอนแบบ Co-teaching 
ระหว่างครูการศึกษาปกติ และครูการศึกษาพิเศษ โดยทั่วไปจะมีผู้เรียนตอบสนองประมาณ 5% 
 ส าหรับกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
อาร์ ที ไอ หรือวิธีการตอบสนองต่อการช่วยเหลือนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันในการด าเนินการของ
แต่ละระดับของการช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ เพ่ือเป็นรูปแบบของ    
การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ รูปแบบอาร์ ที ไอ มีการแบ่งระดับของการช่วยเหลือออกเป็นหลายระดับ 
แต่มักพบว่า ระดับของการช่วยเหลือจะมีไม่เกิน 4 ระดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปทั้งการศึกษา
ปกต ิและการศึกษาพิเศษ โดยนักการศึกษาท่ัวไปจะประเมินการตอบสนองเบื้องต้นของผู้เรียนต่อการ
ช่วยเหลือ หรือการสอน การติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือหลายระดับซึ่งมี 3 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ในขณะที่นักการศึกษาพิเศษจะประเมินการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ หรือการสอน และการติดตามการช่วยเหลือหลายระดับซึ่งจะมีอยู่ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 และระดับที่ 4 รายละเอียดดังภาพที่ 5.1 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 5.1  ระดับการช่วยเหลือ 

ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2553ข, หน้า 20) 
 
 จากรูปแบบอาร์ ที ไอ แบ่งการช่วยเหลือออกเป็นหลายระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 3 ระดับ หรือการป้องกัน 3 ระดับ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, หน้า 430-431) 
  1.1 การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนด้านวิชาการ และพฤติกรรมที่มี
คุณภาพสูงที่เตรียมไว้ส าหรับนักเรียนทุกคนในการจัดการศึกษาท่ัวไป การประเมินจะท าอย่างต่อเนื่อง 
และสอนโดยอิงเนื้อหาในหลักสูตร 
  1.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 นักเรียนที่มีความสามารถ และอัตราของความก้าวหน้า
ต่ ากว่าเพ่ือนในชั้นเรียนจะได้รับการศึกษาพิเศษหรือการสอนซ่อมเสริมในชั้นเรียนปกติ  
  1.3 การช่วยเหลือระดับท่ี 3 การประเมินความเข้าใจที่กระท าโดยทีมงานที่มีความรู้ใน
หลากหลายสาขาเพ่ือตัดสินการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาพิเศษ และบริการอื่น ๆ  
 
 
 

เรียนรวมทุกคน 

กลุ่มเล็ก 1:5 คน 

กลุ่มเล็ก 1:3 คน 

รายบุคคล  

การศึกษาปกต ิ

การศึกษาพิเศษ 

 ระดับที ่1 

  ระดับท่ี 2 

ระดับที่ 3 

 ระดับท่ี 4 
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 2. การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 4 ระดับ 
  ศูนย์อาร์ ที ไอ วิสคอนซิน (Wisconsin Rti Center (n.d., p.15-16) และภาควิชา
การศึกษาของจอร์เจีย (Georgia Department of Education, 2011, p.7) ได้เสนอการช่วยเหลือ  
ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  2.1 การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการช่วยเหลือด้านการสอน และพฤติกรรมส าหรับ
ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนรวมโดยมีการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงซึ่งจัดท าโดยทางโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
ทีผู่้เรียนเข้าเรียนโดยการจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาปกติที่มีคุณภาพสูง และ
การช่วยเหลือทางพฤติกรรมทั้งโรงเรียน 
  2.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการช่วยเหลือด้านการสอน และพฤติกรรมส าหรับ
ผู้เรียนที่มปีระมาณ 20% ของห้อง โดยมีการจัดการสอนเวลาใดก็ได้ มีการสอนกลุ่มย่อยประมาณ 3-
5 คน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็ก และจัดสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในชั้น
เรียน 
  2.3 การช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการช่วยเหลือด้านการสอน และพฤติกรรมส าหรับ
ผู้เรียนประมาณ 5% ของห้อง ที่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการศึกษาพิเศษ มีการแก้ปัญหาส าหรับ
ผู้เรียนอย่างเข้มข้นด้วยการช่วยเหลือทางวิชาการ และพฤติกรรมเป็นรายบุคคลในระบบการศึกษา
ปกติ โดยใช้วิธีการที่เข้มข้น 
  2.4 การช่วยเหลือระดับที่ 4 เป็นการช่วยเหลือด้านการสอน และพฤติกรรม ซึ่งเป็น
บริการทางการศึกษาพิเศษส าหรับผู้เรียนประมาณ 1-2 % ของประชากรในห้องเรียน มีการจัดท า
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ (Individualized Education Program: IEP) ด าเนินการสอน
อย่างเข้มข้น มีการวัดผลที่แม่นย าโดยใช้วิธีการประเมินความก้าวหน้า 
  ส าหรับการแบ่งระดับของช่วยเหลือโดยยึดรูปแบบอาร์ ที ไอ จากการวิจัยของผู้เขียนที่
ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ได้แบ่งระดับของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือระดับท่ี 1 เป็นการช่วยเหลือส าหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม ซึ่งเป็นชั้นเรียนปกติที่
นักเรียนทุกคนเรียนร่วมกับเพ่ือนในชั้นเดียวกัน ซึ่งมีการด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ด าเนิน 
การช่วยเหลือภายหลังจากการคัดแยก ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ และระยะที่ 2 ด าเนินการ
ภายหลังจากการคัดแยกครั้งที่ 2 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
 2. การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการช่วยเหลือส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยประเมินจาก
คะแนนการคัดแยกครั้งที่ 2 ซึ่งจัดในลักษณะของการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนกลุ่มขนาด
เล็กที่จัดขึ้นในชั่วโมงซ่อมเสริม สัปดาห์ละ 3-5 วัน โดยเริ่มด าเนินการภายหลังจากการคัดแยก ครั้งที่ 
2 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
 เมื่อน ารูปแบบอาร์ ที ไอที่แบ่งการช่วยเหลือเป็นหลายระดับไปใช้ในโรงเรียน อาจมี
ลักษณะการใช้ที่เหมือนหรือต่างกัน ดังนี้ 
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 1. กระบวนการของการช่วยเหลือ 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 การช่วยเหลือระดับ 1 ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน
และพฤติกรรมที่มีคุณภาพสูงที่เตรียมไว้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในการจัดการศึกษาทั่วไป การประเมินจะ
ท าอย่างต่อเนื่อง และสอนโดยอิงเนื้อหาในหลักสูตร 
  1.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 ผู้เรียนที่มีความสามารถ และอัตราของความก้าวหน้าต่ า
กว่าเพื่อนในชั้นเรียนจะได้รับการศึกษาพิเศษหรือการสอนซ่อมเสริมในชั้นเรียนปกติ   
  1.3 การช่วยเหลือระดับท่ี 3 การประเมินความเข้าใจที่กระท าโดยทีมงานที่มีความรู้ใน
หลากหลายสาขา เพ่ือตัดสินการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาพิเศษและบริการอื่น ๆ  
 2. ลักษณะของการช่วยเหลือในการช่วยเหลือ 3 ระดับ มีลักษณะดังนี้ 
  2.1 การช่วยเหลือระดับท่ี 1 ทุกโรงเรียนจะใช้การช่วยเหลือเหมือนกัน 
  2.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 ในแต่ละโรงเรียนอาจใช้การช่วยเหลือที่เหมือน หรือ
ต่างกันก็ได้ 
  2.3 การช่วยเหลือระดับท่ี 3 จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทีมบุคลากรของโรงเรียน 
และทีมบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ 
 3. วิธีการเลือกระดับการช่วยเหลือ 
  3.1 การช่วยเหลือระดับท่ี 1 เป็นการช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยสามารถท าได้ ดังนี้  
1) ใช้โปรแกรมการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน 2)  มีการติดตามความก้าวหน้าโดยใช้การวัดผลอิง
หลักสูตร และ 3) มีการวิเคราะห์ผลการติดตามความก้าวหน้า 
  3.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการช่วยเหลือส าหรับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์ (ส าหรับแต่ละรอบ) โดยการสอนเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก (รูปแบบที่ 1) อัตราส่วนครู: นักเรียน (1:5) ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ติวเตอร์ ครู
การศึกษาพิเศษ 
  3.3 การช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการช่วยเหลือส าหรับผู้เรียนที่ไม่ตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือระดับที่ 2 ด าเนินการจัดการเรียนสอนโดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 10-12 สัปดาห์ ส าหรับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยก าหนดอัตราส่วนครู: นักเรียน (1:3) ทีด่ าเนินการโดยทีมสหวิทยาการ 
 ส าหรับการคัดแยกผู้เรียนเพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือแต่ละระดับมีรายะเอียด ดังนี้ 
 1. การเข้ารับการช่วยเหลือระดับท่ี 1  
  1.1 ผู้เรียนทุกคนจะเข้ารับการช่วยเหลือระดับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหา
หรือการเกิดความยุ่งยากทางการเรียนรู้ที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เรียนในภายหลัง  
  1.2 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 2 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 แล้ว
ผ่านเกณฑ ์
  1.3 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับท่ี 3 แล้วผ่านเกณฑ์ 
 2. การเข้ารับการช่วยเหลือระดับท่ี 2  
  2.1 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับท่ี 1 แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 
  2.2 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 2 (รูปแบบที่ 1) แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์ให้เข้ารบัการช่วยเหลือระดับท่ี 2 (รูปแบบที ่2)  
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 3. การเข้ารับการช่วยเหลือระดับท่ี 3 
  3.1 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 2 (รูปแบบที่ 1) แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์  
  3.2 ถ้าติดตามความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 2 (รูปแบบที่ 2) แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์ หรือมีพัฒนาการแต่ยังคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 รายละเอียดของการส่งต่อนักเรียนเพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือระดับต่าง ๆ มีรายละเอียดดัง
แสดงในภาพที่ 5.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2  การส่งต่อนักเรียนเพื่อเข้ารับการช่วยเหลือระดับต่าง ๆ 

ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2553ข, หน้า 25) 
 

รูปแบบอาร์ ที ไอ กับการออกแบบการช่วยเหลือ 

 ส าหรับการออกแบบการช่วยเหลือส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการน า
รูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้นั้น มีงานวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2553ก) ที่ออกแบบการช่วยเหลือ
โดยการก าหนดองค์ประกอบ และระดับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
 1. ก าหนดองค์ประกอบของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่         
1) การคัดแยก/การคัดกรอง 2) การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ และการติดตามความก้าวหน้าใน    
การเรียนรู้ 3) การประเมินผล ซึ่งเป็นการประเมินการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนระดับการช่วยเหลือต่อไป  

1 หมายถึง    การช่วยเหลือระดับที่ 1 
2.1 หมายถึง    การช่วยเหลือระดับที่ 2 รูปแบบที่ 1 
2.2 หมายถึง    การช่วยเหลือระดับที่ 2 รูปแบบที่ 2 
3    หมายถึง    การช่วยเหลือระดับที่ 3 
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 2. ระดับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนรวม และระดับที่ 2 การช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อยส าหรับกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ 
สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ โดยมีจุดเน้นคือ 1) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น และ 2)การพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายก าหนดให้ทุกโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด าเนินการในการคัดแยกเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วพัฒนานวัตกรรมการสอนส าหรับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
เฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ในงานวิจัยของผู้เขียนจะมุ่งเน้นการป้องกัน
โดยการคัดแยกนักเรียนทั้งหมดแล้วให้การช่วยเหลือระดับที่ 1 แก่ผู้เรียนทุกคน และให้การช่วยเหลือ
ระดับท่ี 2 แก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงรายละเอียดดังภาพที่ 5.3          
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพประกอบที่ 5.3 จะเห็นได้ว่า ระดับของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ 1) การช่วยเหลือระดับที่ 1 มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการช่วยเหลือในชั้นเรียนรวม
หรือชั้นเรียนปกติที่มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยใช้แผนการสอนปกติ และ
แผนการสอนในชั้นเรียนรวมที่เน้นกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ระยะที่ 2 เป็นการช่วยเหลือในชั้นเรียนปกติ หรือชั้นเรียนรวมที่มี
การวางแผนการสอนโดยใช้แผนการสอนจากเนื้อหาในหลักสูตร และแผนการสอนในชั้นเรียนรวมที่ใช้
เนื้อหาเดียวกับแผนการสอนปกติแต่มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ 2) การช่วยเหลือ
ระดับที่ 2 เป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการช่วยเหลือระดับที่ 1 คือการสอนใน       

ภาพท่ี 5.3  ระดับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
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ชั้นเรียนรวม และการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนโดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความบกพร่องของ
ผู้เรียน ส าหรับรายละเอียดของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์แต่ระดับแสดงได้ดังภาพที่ 5.4 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพที่ 5.4 พอที่จะสรุปได้ว่า ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับที่ 1 การช่วยเหลือในชั้นเรียนรวม และการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับระยะของ
การช่วยเหลือออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การช่วยเหลือที่เป็นการป้องกันการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนทุกคน และระยะท่ี 2 เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้วในการช่วยเหลือระยะที่ 2 ยังมีการติดตามความก้าวหน้า 
ระหว่างการช่วยเหลือระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 และมีการจัดกิจกรรมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จากการติดตามความก้าวหน้า 

1                หมายถึง      แผนการสอนปกติ + แผนการสอนเรียนรวม              
2                หมายถึง      แผนการสอนปกติ + แผนการสอนเรียนรวม + แผนการสอนเสริม            
ติดตาม 1      หมายถึง    ติดตามความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 ติดตามจากแบบฝึกหัด 
ติดตาม 2      หมายถึง    ติดตามความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ติดตามจากแบบทดสอบความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริม  หมายถึง   กิจกรรมที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน มี 2 ลักษณะ คือ  
1) การฝึกฝนเพิ่มเติมกับผู้ปกครองที่บ้าน และ 2) การฝึกฝนกับเพื่อนในช้ันเดียวกันที่เก่งกว่า หรือ
รุ่นพี่ท่ีโรงเรียนช่วงพักกลางวัน 

 

ภาพที่ 5.4  การช่วยเหลือทางทางคณิตศาสตร์แต่ละระดับ 
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 จากแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล และ รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่น าเสนอมาแล้ว
ข้างต้น สามารถน ามาจัดเป็นระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ   
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ได้ดังภาพที่ 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 จากภาพที่ 5.5 ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ  
1) การคัดแยก ประกอบด้วยการคัดแยก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะเป็นการคัดแยกผู้เรียนทุกคน และครั้ง
ที่ 2 เป็นการคัดแยกผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งที่ 1 เพ่ือ เข้ารับการช่วยเหลือ       

ภาพที่ 5.5  ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2553ข, หน้า 33) 

ผ                 หมายถึง   ผ่าน  ระดับที่ 1  หมายถึง   การช่วยเหลือระดับท่ี 1 
มผ               หมายถึง   ไม่ผ่าน  ระดับที่ 2  หมายถึง   การช่วยเหลือระดับท่ี 2 
ติดตาม 1       หมายถึง   ติดตามความก้าวหน้าจากการท าแบบฝึกหัด 
ติดตาม 2       หมายถึง   ติดตามความก้าวหน้าจากการทดสอบความก้าวหน้า                
ปกติ             หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การคัดแยก ครั้งท่ี 1 และ 2 / ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งท่ี 1  
แต่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งท่ี 2 
เสี่ยง             หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
กิจกรรมเสริม   หมายถึง    กิจกรรมที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน มี 2 ลักษณะ คือ 
1) การฝึกฝนเพิ่มเติมกับผู้ปกครองที่บ้าน และ 2) การฝึกฝนกับเพื่อนในช้ันเดียวกันที่เก่งกว่า หรือรุ่นพี่ 
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2) การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ และการติดตามความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ การช่วยเหลือ ระดับที่ 1 เป็นการช่วยเหลือส าหรับนักเรียนทุกคน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 ภายหลังจากการคัดแยกครั้งที่ 1 ใช้เวลาในการช่วยเหลือประมาณ 3-5 สัปดาห์ ระยะที่ 
2 ภายหลังจากการคัดแยกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งที่ 1 และ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งที่ 2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดแยกครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย การช่วยเหลือระดับที่ 1 ที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติ
โดยเรียนร่วมกับเพ่ือนทุกคนในชั้น และเพ่ิมการสอนเสริมในชั่วโมงซ่อมเสริม โดยใช้เวลาในการ
ช่วยเหลือระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ประมาณ 10 สัปดาห์ ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าจะ
ด าเนินการระหว่างการช่วยเหลือแต่ละระดับ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าจากการท าแบบฝึกหัด 
(ติดตาม 1) และการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการช่วยเหลือระดับที่ 1 และระดับที่ 2 โดยการ
ติดตามความก้าวหน้าจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (ติดตาม2) 3) การ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินผลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนระดับของการ
ช่วยเหลือ ว่าผู้เรียน คนใดควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น หรือควรได้รับการช่วยเหลือในระดับเดิม
ต่อไป 

 

การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช ้

 จากการวิจัยของผู้เขียนที่ท าการวิจัยในปี พ.ศ. 2555 พอที่จะสรุปกระบวนการน ารูปแบบ
อาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของการคัดแยกเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่
เป็นการป้องกันความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ ดังนี้  
 

ตารางที่ 5.1  การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอที่เป็นการคัดแยกและให้ความช่วยเหลือ 
 

ระยะของ 
การด าเนินการ 

การปฏิบัติการ 

ระยะที่ 1 1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Communities: PLCs) 
2. ใช้วิธีสอนที่แตกต่าง (Differentiated Instruction: DI) ใน 
การช่วยเหลือระดับที่ 1 (Tier-1) 
3. รวบรวมข้อมูลจากชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเก่ียวกับ RTI ที่มี
ประสิทธผิล 
4. เร่ิมแผนการปฏิบัติ 
5. ก าหนดทีมผู้ใช้ RTI 
6. เลือกรูปแบบ RTI MODEL 
7. เลือก/ออกแบบวิธีการคัดแยกที่เป็นสากลแล้วเร่ิมใช้ 
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ตารางที่ 5.1  การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอที่เป็นการคัดแยกและให้ความช่วยเหลือ (ต่อ) 
 

ระยะของ 
การด าเนินการ 

การปฏิบัติการ 

ระยะที่ 2 1. อภิปรายและก าหนดกฎ ความซื่อสัตย์ในการน าไปใช้ และกระบวนการจัดท า
เอกสาร 
2. ใน Tier-1 ใช้ข้อมูลที่ท าเปน็ประจ าจากการประเมินเพื่อตัดสินใจในการสอน 
3. ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้การชว่ยเหลือใน Tier-2 /เมื่อไหร่/อย่างไร และ Tier-3 
4. เลือก หรือออกแบบวิธีการส าหรับติดตามความก้าวหน้า และเร่ิมใช้ 
5. เร่ิมการช่วยเหลือที่แตกต่างกันใน Tier-2/Tier-3 
6. หยุดแผนการปฏิบัติ 

ระยะที่ 3 1. ในทุก Tier ใช้ข้อมูลเพื่อก าหนดการสอน และการช่วยเหลือ 
2. ใช้ DI/Innovation อย่างคงเส้นคงวา 
3. ประเมินการปฏิบัติและประโยชน์ของการคดัแยกที่เป็นสากล  
(การคัดแยกหรือการประเมินผู้เรียนทุกคนก่อนให้การช่วยเหลือ) และ 
การติดตามความกา้วหน้า (Universal Screening & Progress Monitoring) 

  
 จากกระบวนการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปการใช้รูปแบบอาร์ ที 
ไอ แบบ Problem Solving MODEL (DPIE) ได้ดังภาพที่ 5.6 (Stoehr, Banks & Allen, 2011, 
p.89 ) 
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6  การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในรูปแบบ Problem Solving MODEL 

 

 

วางแผนการช่วยเหลือ 

Plan (P) 

การใช้การช่วยเหลือ  
Intervention (I) 

 

ประเมินความก้าวหน้า 
Evaluation (E) 

ระบุปัญหา 
Defining (D) 
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ภาพที่ 5.7  รายละเอียดของกระบวนการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางวิชาการ 

 

กลุ่มเส่ียง 

Tier-2 การช่วยเหลือระดับท่ี 2:   

1. Tutoring ที่อิงการวิจัย 

2. การติดตามความก้าวหน้าเพ่ือ 

ประเมินการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 

Tier-3 การช่วยเหลือระดับท่ี 3  
1. การศึกษาพิเศษ 
2. การประเมินอิงหลักสูตร เ พ่ือก าหนด
เป้าหมายของ IEP 
3. การติ ดต ามความก้ า วหน้ า เ พ่ื อส ร้ า ง

โปรแกรมเฉพาะบุคคล 
4. การติดตามความก้าวหน้า เ พ่ือประเมิน    

การตอบสนอง 

ตอบสนอง 

ไม่ตอบสนอง 

ไม่ตอบสนอง 

ตอบสนอง 

Tier-1 การช่วยเหลือระดับท่ี 1:  

1. บริบทของการศึกษาปกติ 
2. การสอนที่อิงการวิจัย 

3. การคัดกรองนักเรียนที่สงสัยว่ามีภาวะเสี่ยง 
4. การติดตามความก้าวหน้าเพ่ือยืนยันภาวะเสี่ยง 
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ภาพที่ 5.8  การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 3 ระดับ 

ไม่ใช่ ใช ่

นักเรียนปกติ/ไม่มีความบกพร่อง 

ขั้นที่ 3 การประเมินการตอบสนองต่อ Tier 2 

ผู้เรียนคนนี้ตอบสนองต่อการติวใช่ไหม 

ขั้นที่ 1 : การคัดกรอง 

ผู้เรียนคนนี้น่าจะมีภาวะเสี่ยงใช่ไหม 

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช่ 

ใช ่

ขั้นที่ 4 เข้าสู่ Tier 3 การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลท่ียึด experimental Teaching  
มี PM ต่อเนื่อง บางครั้งอาจประเมินเพื่อจัดกลุ่มความบกพร่อง 

ขั้นที่ 2 : การประเมินการตอบสนองต่อ Tier 1 

ผู้เรียนคนนี้ตอบสนองต่อการศึกษาปกติใช่ไหม 

กลับไป Tier1 กลับไป Tier2 ระบุความบกพร่อง 
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 จากการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ สรุปการใช้รูปแบบ อาร์ ที ไอ ในแต่ละระยะ
ของการช่วยเหลือได้ ดังภาพที่ 5.9 
  
 ระยะที ่1 Tier-1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระยะที ่2 Tier-1 และTier-2 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ภาพที่ 5.9  การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางวิชาการ 
 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอในการช่วยเหลือทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อจะน ากระบวนการของรูปแบบอาร์  ที ไอ มาใช้ในระดับโรงเรียน พอที่จะสรุป
แนวทางได้ดังนี้ 

 

 

ระบุปัญหา 

Defining 

 (D) 

การออกแบบ RTI 

Designing  

 

การน าไปใช้  

Implementation 

การประเมินผล 

Evaluation 

  

การตัดสินใจ 

Decision Making  

ระบุปัญหา 

Defining 

 (D) 

การออกแบบ RTI 

Designing  

(D) 

การน าไปใช้  

Implementation 

การประเมินผล 

Evaluation 

  

การตัดสินใจ 

Decision Making  
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ภาพที่ 5.10  การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในระดับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 

1. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบอาร์ ที ไอ เพื่อสร้างความตระหนักใน        
การคัดแยก และช่วยเหลือผูเ้รียนก่อนท่ีจะประสบความล้มเหลว 

2. ประเมินเบื้องต้น โดย 1) ท าแบบตรวจสอบรายการ และ 2) ประเมินกระบวนการน า
รูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้  
3. พิจารณาระดับชั้นของผูเ้รียนท่ีต้องการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือ 
ด้านวิชาการ หรือพฤติกรรม 
4. จัดตั้งคณะกรรมการการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการคัดแยก
ผู้เรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านวิชาการหรือพฤติกรรม 2) คณะกรรมการ
ด้านการสอน และการช่วยเหลือ และ 3) คณะกรรมการด้านการติดตามความก้าวหน้า 
และ 
การประเมินผล ฯลฯ 
5. การคัดเลือกวิธีการคัดแยก การสอน/การช่วยเหลือ และการติดตามความก้าวหน้า/  
การประเมินผล โดยพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ 
   5.1  เลือกจากต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ/ผ่านการวิจัยมาแล้ว  
   5.2  พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยปรับจากต้นแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ 
(เป็นการหาคุณภาพ อย่างน้อย  3 หน่วยการเรียนรู้) 
6. จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (กันยายน) 
7. จัดประชุมสะท้อนผลรวม (ตุลาคม) 
8. สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
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ภาพที่ 5.11  การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในระดับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 

 จากภาพที่ 5.10 และ 5.11 สามารถจัดท าเป็นรายละเอียดของการด าเนินการน ารูปแบบ
อาร์ ที ไอ ไปใช้ในโรงเรียน ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

1. แบบตรวจสอบรายการ 
  ความพร้อมของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนที่ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ  

 ชื่อเขต............................................................................. ............................................... 
 วันที่…………………………………................................................................................…………. 
 ชื่อโรงเรียน............................................................................... ....................................... 

  คณะกรรมการที่ตอบแบบตรวจสอบรายการ 
ชื่อ/ต าแหน่ง......................................................ชื่อ.... ................................................ 
ชื่อ/ต าแหน่ง....................................................ชื่อ................................................ 
ชื่อ/ต าแหน่ง...................................................ชื่อ................................................. 

 

ให้เขียนเครื่องหมาย  ตามความคิดเห็น ลงในช่อง พัฒนาขึ้นใหม่ เต็มใจน าไปใช้ตาม
รูปแบบที่ก าหนดให้ และไม่เต็มใจ 

ภาคเรียนที่ 2 

1. ประชุมคณะกรรมการการใช้ รูปแบบอาร์ ที ไอ/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร
โรงเรียน/ตัวแทนจากส านักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี (พฤศจิกายน) 
2. ชี้แจง/สร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอจากข้อมูลในภาค
เรียนท่ี 1 
3. ด าเนินการใช้ รูปแบบอาร์ ที ไอ 
4. การติดตามความก้าวหน้าในการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ (การประเมินความ
ตระหนักและระดับการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
5. จัดประชุมการน าเสนอความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
6. การสะท้อนผลการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ (การประเมินความตระหนักและ
ระดับการใช้ รูปแบบอาร์ ที ไอ) 
7. จัดประชุมสรุปแนวทางในการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ให้ประสบผลส าเร็จ 
(สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ) 
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ความเป็นผู้น า พัฒนาขึ้นใหม่ เต็มใจน าไปใช้ตาม
รูปแบบท่ีก าหนดให้ 

ไม่เต็มใจ 

1. การสนับสนุนระดับเขตอยู่ในระดับ
สูงสุดรวมไปถึงความเห็นชอบใน 
การยอมรับรูปแบบอาร์ ที ไอ และ
จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้(การศึกษา
ปกต ิการศึกษาพิเศษ และโปรแกรม
อ่ืน) 

   

2. เข้าใจและพร้อมที่จะท าตาม
กระบวนการซึ่งใช้เวลา 3 ปี หรือ
มากกว่านั้น 

   

3. คณะท างานของเขตพ้ืนที่มีความรู้
พ้ืนฐานการท าวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 
อาร์ ที ไอ และต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

   

4. ผู้เชี่ยวชาญระดับเขต และโรงเรียน
เคารพต่อการให้การช่วยเหลือที่อิง 
การวิจัย 

   

 
 2. การท างานเป็นทีม ประกอบด้วยการท ากิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระบบการศึกษาปกติ/การศึกษา
พิเศษ หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ทั้งระดับเขตและโรงเรียน 
  2.2 ผู้บริหารและคณะท างานเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในแต่ละโรงเรียน 
  2.3 ความเต็มใจที่จะท างานร่วมกันระหว่าง (การศึกษาปกติ การศึกษาพิเศษ และ
โปรแกรม อ่ืน ๆ) ทั้งในระดับเขต และโรงเรียน 
  2.4 สมาชิกของคณะท างานทุกกลุ่มตัดสินใจแก้ปัญหานักเรียน 
  2.5 ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ (จุดประสงค์หลักไปใช้ส่งต่อไปการศึกษาพิเศษ) 
 3. หลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ใช้โปแกรมการสอนอ่าน เขียน คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการวิจัยโดยเลือกจากโรงเรียน 
ประถม/มัธยมที่ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ส าเร็จมาแล้ว 80% หรืองานวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก 
  3.2 ใช้วัสดุในการช่วยเหลือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร 
  3.3 ใช้การช่วยเหลือ 3 ระดับ ส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง รวมไปถึงนักเรียนที่ได้รับ
การคัดแยกว่าเป็น เด็กปัญญาเลิศ หรือพวกท่ีประสบความล้มเหลวมาแล้ว 
  3.4 ประเมินการช่วยเหลือที่อิงการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือแสดงถึงการใช้รูปแบบอาร์ 
ที ไอ อย่างซื่อสัตย์ตามข้ันตอนของรูปแบบ 
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  3.5 ความสามารถในการจัดเตรียมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนเพ่ือให้
เกิดความม่ันใจในความซื่อสัตย์ในการน าไปใช้ 
 4. การคัดแยก มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 การใช้การคัดกรองที่เป็นสากล (Universal screening) เพ่ือประเมินจุดแข็ง
ระบบของนักเรียนทุกคนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และพฤติกรรม 
  4.2 ใช้ข้อมูลการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างท าการคัดแยก โดยผู้ท าการคัดแยกซึ่งจะ
น าไปใช้ในการตัดสินใจในการสอน ก าหนดการช่วยเหลือ 
      4.3 วัดผลสัมฤทธิ์ และพฤติกรรม (ดูจากตัวบ่งชี้การเรียนรู้) ที่มีเอกสารที่ท านาย/
สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของนักเรียนทางบวก 
  4.4 การติดตามความก้าวหน้าที่เป็นระบบ /มีเอกสารและแลกเปลี่ยน 
  4.5 ระบบการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยใช้ technology เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลและการค านวณจุดตัดเพ่ือคัดเลือกว่านักเรียนคนใดมีภาวะเสี่ยง 
 5. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่อไปนี้ 
  5.1 ความร่วมมือในการตัดสินใจในการเลือก และการพัฒนานวัตกรรมที่น ามาใช้ใน
การสอน และการช่วยเหลือ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ) 
  5.2 การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องใน
การตัดสินใจทางการศึกษา 
  5.3 ความร่วมมือในการสอน/การช่วยเหลือ 
  5.4 การใช้การสอนที่อิงการวิจัยที่มีวัสดุ/เครื่องมือสนับสนุนประกอบ 
  5.5 การช่วยเหลือที่น ามาใช้เป็นการรับมาทั้งหมดหรือมีการปรับขยาย 
  5.6 การใช้เทคนิคการประเมินผลที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง เช่น การประเมินตาม
เป้าหมาย การประเมินที่อิงหลักสูตร หรือการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางด้านวิชาการ และพฤติกรรม 
  5.7 เทคนิคในการติดตามความก้าวหน้า  
  5.8 กลยุทธ์การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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บทสรุป 

 การให้ความหมายของอาร์ ที ไอ พบการให้ความหมายของรูปแบบอาร์ ที ไอ ไว้แตกต่าง
กัน พอที่จะสรุปได้ว่า อาร์ ที ไอ หมายถึง กระบวนการที่มีหลายขั้นตอน หรือการช่วยเหลือหลาย
ระดับที่มีการจัดเตรียมการสอน หรือการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงส าหรับผู้เรียนที่มี ความยากล าบาก
ในการเรียนรู้โดยใช้ผลจากการวิจัยที่ประสบผลส าเร็จและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และใช้อัตราการตอบสนองของผู้เรียน
จากการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือทาง
การศึกษาปกติ การศึกษาพิเศษ หรือท้ังสองอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จใน การเรียนรู้ 
 รูปแบบอาร์ ที ไอ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) การคัดกรองที่เป็นสากล เป็นการคัดกรอง
ที่ใช้กับผู้เรียนทุกคนโดยมีลักษณะที่เป็นการทดสอบโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ตรวจให้คะแนนได้ง่าย 
และสามารถแปลผลได้อย่างรวดเร็ว 2) การติดตามความก้าวหน้า เป็นการประเมินระหว่างการเรียน
การสอน และการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า ผู้เรียนตอบสนองต่อ
การสอนหรือการช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร 3) การเรียนการสอนหรือการช่วยเหลือที่อิงการวิจัยที่ใช้ใน
แต่ละระดับของการสอน และการช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือในระดับที่ 1 จะเน้นที่การสอนที่
จัดเตรียมไว้อย่างดีส าหรับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนปกติที่ยึดตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ใช้ใน
โรงเรียน การช่วยเหลือระดับท่ี 2 เป็นการช่วยเหลือส าหรับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง โดยจัดการเรียนการสอน
เป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคลส าหรับผู้เรียนที่ไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อยโดยเน้นการช่วยเหลือตาม
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละคน 4) การตัดสินใจเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการคัดแยกที่
เป็นการประเมินกับผู้เรียนทุกคน และข้อมูลการติดตามความก้าวหน้ามาใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยน
ระดับการช่วยเหลือ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสิน ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ และครูแนะแนว เป็นต้น 
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ค าถามทบทวน 

 1. รูปแบบอาร์ ที ไอ มาจากภาษาอังกฤษ ค าใดบ้าง 
 2. รูปแบบอาร์ ที ไอ มีก่ีระดับ อะไรบ้าง 
 3. รายละเอียดของรูปแบบอาร์ ที ไอ แต่ละระดับเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 4. องค์ประกอบของรูปแบบอาร์ ที ไอ มีอะไรบ้าง 
 5. เขียนผังกราฟิกแสดงการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางวิชาการ 
 6. เขียนผังกราฟิกแสดงการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม 
 7. เปรียบเทียบการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางวิชาการและพฤติกรรม 
 8. จงออกแบบขั้นตอนการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในรายวิชาที่ท่านสอน 
 9. สรุปประโยชน์ของรูปแบบอาร์ ที ไอเป็นแผนผังความคิด 
 10. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรูปแบบอาร์ ที ไอกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วไป 



บทท่ี 6 

การเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 
 

 จากแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้ในอนาคตพบว่า การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กแต่ละคน
ควรมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ 
ลีลาการเรียนรู้ และพหุปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การที่ครูจะจัด  การเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ ครูจะต้องรู้จักผู้เรียนแต่ละคนว่ามีลักษณะอย่างไร 
เพ่ือวางแผนจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนที่แตกต่างเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น ไม่ว่าผู้เรียน
จะมีลักษณะหรือความแตกต่างกันอย่างไร ครูผู้สอนก็ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ในบทนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับความหมายของการสอนที่
แตกต่าง ขั้นตอนการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง และตัวอย่างแผนการสอนโดยใช้การสอน
สนองความแตกต่างโดยเน้นการสอนที่แตกต่างตามลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้แล้วยังมีค า
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ในอนาคต ว่า “ผู้เรียนทุกคนควรจะได้รับการเตรียมการในการวางแผนที่
เฉพาะเจาะจงท่ีแบ่งสมองเป็น 4 ส่วน คือ VAKT (Visual, Auditory, Kinesthetic & Tactile)” หรือ
ลีลาการเรียนรู้แบบ VARK (Visual, Auditory, Reading/Writing & Kinesthetic) ดังนั้น ครูทุกคน
ควรเรียนรู้การวางแผนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
 

ความหมายของการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 

 จากการศึกษาค าว่า Differentiated Instruction (DI) พบค าภาษาไทยที่ใช้ เช่น การเรียน
การสอนสนองความแตกต่าง การสอนที่แตกต่าง และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ค าว่า 
Differentiated Instruction ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้ค าภาษาไทยว่า การเรียนการสอนสนอง
ความแตกต่าง ส าหรับความหมายมีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้   
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 151 ) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอน
สนองความแตกต่างไว้ว่าหมายถึง การสอนที่ผสมผสานระหว่างการสอนทั้งชั้น การสอนกลุ่มใหญ่  
การสอนเป็นกลุ่มย่อย และการสอนเป็นรายบุคคล โดยการจัดสาระ กระบวนการ ผลผลิต และ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียนเป็นการสอนที่มุ่งเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
 ทอมลินสัน (Tomlinson, 1999 อ้างถึงใน Gayle, 2545, หน้า 8) กล่าวว่า วิธีการเรียน
การสอนที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกที่จะบรรลุมาตรฐานที่ก าหนด ท้าทายนักเรียน และ
เป็นทางเลือกให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ครูสามารถท าให้เกิดความแตกต่างในด้าน 1) เนื้อหา 
2) เครื่องมือประเมินผล 3) งานที่จะเลือกให้นักเรียนท า และ 4) กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 ทอมลินสัน (Tomlinson, 1995 cited in Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.1) กล่าวถึง 
ความแตกต่างของการเรียนการสอน (Differentiation of Instruction) ว่าเป็นปรัชญาที่ต้องการให้
นักศึกษาเปลี่ยนการคิดที่ให้ความส าคัญกับการส่งผ่านความรู้และทักษะใหม่ ๆ ด้วยการเตรียม
ประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนด าเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะ และให้โอกาสผู้เรียนที่
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หลากหลายเพื่อแสดงสิ่งที่พวกเขารู้และสามารถท าได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ หมายถึง 
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงของการเรียนการสอนโดยใช้การแบ่งสมองเป็น4 
ส่วน คือ Visual, Oral, Auditory และ Kinesthetic   
 เกย์เล (Gayle, 2545, หน้า 8) สรุปค าว่า วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย หมายถึง เป็น
ปรัชญาที่ช่วยครูวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน 
 ฮอลล์ สแทร็กแมน และ เมเยอร์ (Hall, Stragman & Meyer, n.d., p.2-3) ได้ให้
ความหมายของการสอนสนองความแตกต่างว่า เป็นกระบวนการส าหรับการสอน และการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังมุ่ง
พัฒนาการเจริญเติบโตของผู้เรียนแต่ละคน และการประสบความส าเร็จของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วย
การค้นพบผู้เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร และให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ 
 สโตหร์ แบงคส์ และ แอลเลน (Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.39) กล่าวว่า การเรียน
การสอนสนองความแตกต่าง หมายถึง ปรัชญาการสอนที่มาจากงานวิจัยที่หลากหลาย และกลวิธีที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง ความคิดและกิจกรรม เป็นแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนยึดเส้นทางท่ีแตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
 วิทมอร์ (Whitmore, 2012, p.4) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนสนองความแตกต่างว่ายึด
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า ผู้เรียนมีความแตกต่างกันในด้านลีลาการเรียนรู้ ความต้องการ จุดแข็ง และ
ความสามารถ ทั้งนี้กิจกรรมในชั้นเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
 ไอมาด้า (Aimada, 2014, p.1) กล่าวว่า การเรียนการสอนสนองความแตกต่าง หมายถึง 
การปรับเนื้อหา กระบวนการ หรือผลผลิตตามความพร้อม ความสนใจและข้อมูลส่วนตัวที่
เฉพาะเจาะจงของผู้เรียน 
 จากความหมายของค าว่า การเรียนการสอนสนองความแตกต่าง ที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะ
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนสนองความแตกต่างเป็นปรัชญาที่ครูน ามาใช้ในการวางแผนการจัด     
การเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  โดย
ครูผู้สอนสามารถท าให้เกิดความแตกต่างในด้าน 1) เนื้อหา 2) การประเมินผล 3) ภาระงาน/ชิ้นงาน 
4) กลยุทธ์การเรียนการสอน และ 5) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
 

การเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 

 ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้จะให้ความส าคัญกับผู้เรียน
แต่ละคน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นการเรียนการสอนสนอง
ความแตกต่างจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบผลส าเร็จในการเรียน โดย
น าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างสู่การปฏิบัติ จากการศึกษาเอกสารในประเทศและ
ต่างประเทศ (Gayle, 2545, หน้า 8-9; Tileston, 2546, หน้า 30-38; ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 
2558, หน้า 149-151) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 หลักการและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน 
เช่น ด้านสติปัญญา ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจ ความชอบ ความถนัด และวิธีการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง การจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างนี้ยึดทฤษฎีและหลักการ
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) หลักการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) ทฤษฎีพหุปัญญา 3) ทฤษฎีสมอง 
และ 4) ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้ 
 กระบวนการส าคัญของการจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างเริ่มจากการจัดท า
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความชอบ 
ความสนใจ ความถนัด ความต้องการ วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ แล้วจึงใช้ข้อมูลเหล่านั้นใน
การออกแบบการเรียนการสอนทั้งในด้านสาระ กระบวนการ ผลผลิต และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. การจัดสาระให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ว่า 
ผู้เรียนคนใดมีปัญหาการเรียนรู้ในสาระใด แล้วด าเนินการปรับสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 2. การจัดกระบวนการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนหมายถึง การจัด
กระบวนการและวิธีการในการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อ และวัสดุการเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เลือกตาม ความต้องการของตน การใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกรอบในการคิด และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ 
 3. การก าหนดผลผลิตให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ในที่นี้ คือ ผลงานของ
ผู้เรียนที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ อันเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้
แล้ว การก าหนดเกณฑ์ท่ีต่างกัน เด็กเก่งอาจสร้างผลงานตามเกณฑ์ที่สูง ซึ่งเกณฑ์ส าหรับเด็กแต่ละคน
อาจไม่เท่ากัน ตลอดทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะของการท างาน เช่น ในกรณีที่เด็กพูดไม่เก่ง 
อาจให้น าเสนอผลงานโดยการท าสมุดภาพ วีดิทัศน์ หรือนิทรรศการ เป็นต้น ดังนั้น ครูผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอผลผลิตในรูปแบบที่หลากหลายตามที่ผู้เรียนชอบและถนัด เช่น การ เขียน 
รายงาน การรายงานปากเปล่า การแก้ปัญหา และการวาดรูป ฯลฯ 
 4. การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
สภาพห้องเรียน แสง สี เสียง พื้นที่ โต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางจิตใจ เช่น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี การสร้างแรงจูงใจที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 
 การน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง จ าเป็นต้องรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวางแผนบทเรียนที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง โดย 1) การส ารวจตลอดปีการศึกษาที่
ครอบคลุมพหุปัญญา การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และความสนใจของผู้เรียนด้วยการส ารวจจาก
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน 2) วิเคราะห์ผลการประเมินความรู้เดิมของผู้เรียน และ 3) สร้างและ
ท าการประเมินเพ่ือช่วยระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน 
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 จากรายละเอียดของการเรียนการสอนสนองความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การเรียนการสอนสนองความแตกต่างจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน การออกแบบการเรียนการสอน เช่น ลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
ความต้องการ ความถนัด และความสนใจ เป็นต้น ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียนนั้น สามารถท าได้ คือ 1) การท าเนื้อหาให้แตกต่าง 2) การท ากิจกรรมให้
แตกต่าง 3) การท าผลผลิตให้แตกต่าง และ 4) การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 

 ครูผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อความแตกต่างของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทุก
คนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละบทเรียน ในการน าการเรียนการสอนสนองความ
แตกต่างไปสู่ชั้นเรียน ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ (Stoehr, Banks & Allen, 2011, 
p.48-50 ) 
 1. การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่น  
  การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่น (Flexible Grouping) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการ        
ชั้นเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ ตามความหลากหลายของผู้เรียนใน     
ทุกช่วงเวลาที่เรียน เช่น การระดมความคิด การหาค าตอบกับกลุ่มที่คละความสามารถ ดังนั้น การจัด
กลุ่มที่ยืดหยุ่นจึงท าให้ครูต้องเตรียมทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือตัดสินใจหาวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือจัดกลุ่ม
ผู้เรียนส าหรับงานที่มอบหมายที่เฉพาะเจาะจง  
  การจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่นประกอบด้วยการจับคู่ กลุ่มสามคนหรือมากกว่าสามคน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และจุดประสงค์ของการท างานกลุ่ม นอกจากนี้แล้วการจัดกลุ่มแบบ
ยืดหยุ่นยังเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนทั้งในด้านความสามารถทางวิชาการ และพฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ที่จะประเมินตนเองโดยยึดทั้งเกณฑ์ที่ครูผู้สอนสอน 
รูปแบบและตัวอย่างงานด้านวิชาการ และพฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งเกิดประโยชน์กับผู้เรียน ดังนี้          
1) บรรลุความต้องการของผู้เรียนทุกคน 2) การสอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ 3) โอกาสส าหรับ        
การฝึกฝนและการตอบสนอง 4) วัสดุการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และ 5) การให้
ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้องอย่างคงท่ีและเหมาะสม 
  ส าหรับการแบ่งกลุ่มที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีการแบ่งกลุ่ม ออกได้เป็น          
6 ประเภทดังนี้ 
  1. กลุ่มตามความสนใจ (Interest Group) มีเป้าประสงค์เพ่ือที่จะค้นหาความเหมือน
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน 
  2. กลุ่มแบบสุ่ม (Random Group) มีเป้าประสงค์เพ่ือที่จะด าเนินการ หรือเป็นสร้าง
ให้เกิดความร่วมมือก่อนและหลังบทเรียน 
  3. กลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous Group) มีเป้าประสงค์โดยการเน้น
เกี่ยวกับทักษะที่คล้ายคลึงกันหรือระดับของความรู้ 
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  4. กลุ่มตามพหุปัญญา (Multiple Intelligences Group) มีเป้าประสงค์เพ่ือจะเรียนรู้
เกี่ยวกับจุดแข็ง ของผู้เรียนแต่ละคน 
  5. กลุ่มที่มีลักษณะต่างกัน (Heterogeneous Group) มีเป้าประสงค์เพ่ือเรียนรู้จาก
ภูมิหลังที่แตกต่างกันของแต่ละคนและมุมมองของผู้เรียน 
  6. กลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative Group) มีเป้าประสงค์เพ่ือเน้นเรื่องบทบาทใน 
การท างานร่วมกัน และความรับผิดชอบ 
 การจัดการในชั้นเรียนเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนนอกจากจะให้ความส าคัญ
กับการจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่นแล้ว ยังให้ความส าคัญกับกลวิธีและกิจกรรมที่ต้องท าให้ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งสามารถด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนที่หลากหลายได้ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้ (Tileston, 2546, หน้า 29-38; Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.48-50) 
 2. กลวิธีและกิจกรรมส าหรับเนื้อหาที่แตกต่าง  
  การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ในชั้นเรียน ครูผู้สอนจะต้องวาง
แผนการจัดกิจกรรมส าหรับเนื้อหาเพ่ือสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยค านึงถึงแนวคิด ต่อไปนี้  
  2.1 แนวคิดการเรียนรู้จากรูปธรรม (Concrete Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านรูปธรรมโดยใช้ประสาทสัมผัสตั้งแต่หนึ่งด้านหรือ
มากกว่า 5 ด้าน หรือเรียนรู้ผ่านพหุปัญญาดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
   2.1.1 การลงมือปฏิบัติ เช่น 1) การลงมือปฏิบัติกับลูกโลกและแผน 2) การลงมือ
ปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ 3) การลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย และเครื่องมือส าหรับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง  
   2.1.2 กิจกรรม เช่น 1) การทดลองทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ภาคสนาม 

2) การศึกษานอกสถานที่ 3) การท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนที่เท่าเทียมกันหรือผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษา         

4) ช่วยเหลือในการเรียนรู้ และ 5) ประสบการณ์เพ่ิมเติมที่สนใจ 

   2.1.3 กลวิธีการสอน ได้แก่ 1) สอนค าศัพท์โดยใช้เนื้อหาที่จะเรียนก่อนสอนอ่าน
เนื้อหานั้น (โดยเฉพาะเด็กที่มีความยุ่งยากด้านการอ่านควรสอนค าศัพท์ล่วงหน้าก่อนประมาณ            
2 สัปดาห์) 2) เชื่อมโยงความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแล้วก่อนสอนเนื้อหาใหม่ 3) ถ่ายทอด
เนื้อหาเป็นกลุ่ม ๆ ตามล าดับ (สอนเนื้อหาเป็นกลุ่มและประเมินเป็นกลุ่ม)  
 การจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างตามแนวคิดการสอนที่เน้น
รูปธรรมประกอบไปด้วยแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning: PBL) และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีลักษณะของการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนท างาน
แบบร่วมมือกันเป็นกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาที่ครูออกแบบไว้ซึ่งจ าลองมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 
โดยอยู่ภายใต้การแนะน าของครู ทั้งนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดปัญหา ระบุตัวแปร ส ารวจหาค าตอบ 
และพัฒนาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา โดยสรุปแล้ว ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้  และความเข้าใจ
ด้วยตนเองโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลายและน าเสนอข้อค้นพบต่อผู้ฟัง  
 2. การเรียนรู้แบบสืบเสาะมีลักษณะคล้ายการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แต่การเรียนรู้
แบบสืบเสาะจะเน้นที่การตั้งค าถามและการคิดอย่างมีวิจารณญาณพอ ๆ กับการแก้ปัญหา ทั้งนี้



146 
 
ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกแบบปัญหาการวิจัยที่อิงหน่วยมาตรฐานที่ได้รับการสอน และผลการวิจัยในรูปของ
ผลผลิตที่สัมพันธ์กับสารสนเทศท่ีน ามาอภิปรายและสะท้อนผล 
  2.2 แนวคิดการเรียนรู้จากก่ึงรูปธรรม (Representational Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากแนวคิดการเรียนรู้ที่เป็นกึ่งรูปธรรมโดยใช้อวัจนภาษา 
เช่น การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ ทั้งนี้หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยใช้ค าพูดน้อย
ที่สุด หรือไม่ใช้เลย เช่น 1) ผังกราฟิก (Graphic Organizers) และ 2) ใช้เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นตัวอย่างเนื้อหา 
  2.3 แนวคิดการเรียนรู้จากนามธรรม (Abstract Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านนามธรรมที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดใน
ระดับสูง เช่น การสังเกต การวิเคราะห์และการประเมินค่า ได้แก่ 1) ใช้การให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย
การมีพฤติกรรมที่ดีในแต่ละสัปดาห์ 2) ครูหรือผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 3) ใช้
การก าหนดจุดเน้นมโนมติที่เรียนมาแล้ว โดยการขีดเส้นใต้ค าศัพท์ที่เรียนมาแล้ว และ 4) ใช้ข้อความ 
ฉันสงสัยว่า เพื่อแสดงถึงความเข้าใจแนวคิดหลักหรือการท าความเข้าใจอย่างเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้
แต่ละหน่วยเนื้อหา 
  2.4 แนวคิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสื่อ (Technology-and Media-

Related Approaches)  
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านทางเทคโนโลยี หรือสื่อที่สามารถช่วยให้เข้าถึง
เนื้อหาผ่านทางเทคโนโลยีหรือสื่อที่หลากหลายดังนี้ 1) กระดานอัจฉริยะ (SMART Boards) บล็อก 
(Blogs) หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 2) เครื่องดนตรี 3) การวิจัย การใช้บล็อก (Blogs) วิกิ (Wikis) เพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการอ่านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ทางสังคมศึกษา 4) การน าเสนอ
โดยใช้สื่อ เช่น การน าเสนอโดยใช้เพาเวอร์พอ้ยท์ที่ครูท าเอง หรือที่ครูจากที่อ่ืน ๆ ท าขึ้นผ่านออนไลน์ 
5) คลิบวิดีโอโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต และ 6) การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ 
 3. กลวิธีและกิจกรรมส าหรับกระบวนการที่แตกต่าง  
  การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ในชั้นเรียน ครูผู้สอนจะต้องวาง
แผนการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเพื่อสนองความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งนี้ กระบวนการที่แตกต่าง
เป็นกระบวนการที่เสนอโอกาสที่หลากหลายส าหรับผู้เรียนที่จะท าความเข้าใจ และความหมายของ
เนื้อหา และทักษะใหม่ ๆ ที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนหรือให้ผู้เรียนเข้าถึงด้วยตนเองโดย เซาซา 
(Sousa , 2006 cited in Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.53) ได้ย้ าในเรื่อง “How the brain 
learns”และเตือนไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างความเข้าใจและความหมาย ซึ่งสารสนเทศใหม่  ๆ ที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยผู้เรียนด้วยการท าความเข้าใจ ขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ ๆ สามารถ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับนักเรียน ดังนั้น ในการท า
กระบวนการให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนต้องอาศัยแนวคิด ต่อไปนี้   
  3.1 แนวคิดการเรียนรู้จากรูปธรรม (Concrete Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการที่เป็นรูปธรรมจากประสบการณ์ตรง
กับเนื้อหาใหม ่ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสหนึ่งด้าน หรือมากกว่า 5 ด้านหรือผ่านพหุปัญญา 
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   3.1.1 การลงมือปฏิบัติ ได้แก่ 1) วัสดุที่ให้ผู้เรียนฝึกเพ่ือน าไปสู่การส ารวจโดยใช้          
พหุปัญญาหรือลีลาการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเรียนรู้ในด้านการฟัง การดูและการเคลื่อนไหว 
2) ลูกโลกและแผนที่ 3) การลงมือปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ และ 4) การลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย และ
เครื่องมือส าหรับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง 
   3.1.2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการจัดประสบการณ์
ภาคสนามหลังจากท่ีผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมแล้ว 2) กิจกรรมกับเพ่ือนร่วมชั้นและผู้ใหญ่ที่
เป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้การช่วยเหลือในการเรียนรู้  3) กิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์เพ่ิมเติมที่ผู้เรียนสนใจ 
หรือการส ารวจเพิ่มเติม และ 4) การเขียนสถานการณ์จ าลอง หรือตัวละคร 
   3.1.3 กลวิธีการสอน ได้แก ่1) ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการอธิบายมโนมติที่เรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมชั้น 2) ให้โอกาสในการปฏิบัติ และทบทวนกับผู้เรียนโดยก าหนดจากความสามารถที่
หลากหลายของผู้เรียนในการท าความเข้าใจ และสร้างความหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ 3) จัดกลุ่ม
ผู้เรียนโดยใช้หลาย ๆ วิธีเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองของคนอ่ืน ๆ 4) ออกแบบกิจกรรมและสถานที่ใน
การท างานที่มีกิจกรรมที่มีความเชื่อถึงระดับของผู้เรียนที่ยึดความแตกต่างในด้านการอ่าน ตลอดจน
ความสนใจ และ 5) มั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจถึงความคาดหวังส าหรับภาระงานวิชาการ ภาระงานที่ต้อง
ร่วมมือกันถ้าภาระงานเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มอบหมายและพฤติกรรม ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมี
พฤติกรรมการท างานท่ีเป็นอิสระในช่วงปลายแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนควรจะสามารถประเมินตนเองทั้งใน
ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและพฤติกรรม 
  การจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างตามแนวคิดการสอนที่
เน้นรูปธรรม ประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning: PBL) และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีลักษณะของการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียน
ท างานอย่างร่วมมือกันเป็นกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาที่ครูออกแบบไว้ซึ่งจ าลองมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตจริง โดยอยู่ภายใต้การแนะน าของครู ทั้งนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดปัญหา ระบุตัวแปร ส ารวจหา
ค าตอบและพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา โดยสรุปแล้ว ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้และ
ความเข้าใจด้วยตนเองโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลายและน าเสนอข้อค้นพบต่อผู้ฟัง 
  2. การเรียนรู้แบบสืบเสาะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แต่การเรียนรู้แบบสืบเสาะจะเน้นที่การตั้งค าถามและการคิดอย่างมีวิจารณญาณพอ ๆ กับ          
การแก้ปัญหา ทั้งนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกแบบปัญหาการวิจัยที่อิงหน่วยมาตรฐานที่ได้รับการสอนและ
ผลการวิจัยในรูปของผลผลิตที่สัมพันธ์กับสารสนเทศท่ีน ามาอภิปรายและสะท้อนผล 
   3.2 แนวคิดการเรียนรู้จากก่ึงรูปธรรม (Representational Approaches) 
    ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากกระบวนการที่เป็นกึ่งรูปธรรมโดยใช้อวัจนภาษา 
เช่น การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนโดยใช้ค าพูดน้อยที่สุด
หรือไม่ใช้เลย เช่น 1) ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เช่น Time-line, ผังมโนมติ เพ่ือให้มองเห็น
ภาพใหญ่ของการเรียนรู้ใหม่ 2) ใช้ชาร์ท และกราฟเพ่ือสื่อสารสารสนเทศทางสายตา 3) ให้ผู้เรียน
สร้างการน าเสนอที่เป็นอวัจนภาษา เช่น ไดอะแกรม แผนภูมิ 4) ใช้เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
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ผู้เรียนเป็นตัวอย่างเนื้อหา 5) สอนให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบภายในแต่ละทักษะ หรือเนื้อหาที่อาจเป็น 
วัจนภาษา หรืออวัจนภาษาโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ 
   3.3 แนวคิดการเรียนรู้จากนามธรรม (Abstract Approaches) 
    ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านนามธรรมที่ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดใน
ระดับสูง เช่น การสังเกต การวิเคราะห์และการประเมินค่า ได้แก่ 
    3.3.1 การลงมือปฏิบัติ ได้แก่ 1) การเพ่ิมวัสดุตามระดับการอ่านที่แตกต่างกัน
เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้ใหม่โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการใช้ภาระงานที่เน้นปัญหาและเน้นการ
สืบเสาะ 
   3.3.2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ภาระงานด้านค าศัพท์ที่เน้นสมองเป็นฐานเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เวลาในการทบทวนและสร้างความหมาย 2) การจัดกลุ่มแบบร่วมมือโดยใช้ภาระ
งานที่มีความหมายเพ่ือพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่อิงมาตรฐาน 3) การสัมมนาแบบ       
โสเครติกโดยใช้การตอบสนองต่อการตอบค าถามปลายเปิดภายในกลุ่ม 4) การศึกษานอกสถานที่ และ           
5) กิจกรรม Give One Get One 
   3.3.3 กลวิธีการสอน ได้แก ่1) การสอนเนื้อหาที่เป็นกระบวนการโดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่มีความหมายและอย่างทันท่วงที 2) อนุญาตให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมอย่างหลากหลายที่เป็น
การเรียนรู้อย่างอิสระด้วยการมีสัญญา และการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียน 3) การใช้ค าถามหลาย
ระดับ 4) การมอบหมายงานเป็นระดับ 5) สอนกลวิธีการจดบันทึกที่หลากหลาย และ 6) การจัดกลุ่ม
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองในด้านเชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม 
  3.4 แนวคิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อ (Technology and Media-

Related Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยีหรือสื่อสามารถเข้าถึงเนื้อหาโดยผ่าน
เทคโนโลยี หรือสื่อท่ีหลากหลายดังนี้ 
   3.4.1 บล็อก (Blogs) หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ  
   3.4.2 เครื่องดนตรี 
   3.4.3 การศึกษานอกสถานที่ตามที่ก าหนดโดยครู หรือผู้เรียนเป็นผู้ที่จะก าหนด 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษาพร้อมกับค าถาม 
   3.4.4 การวิจัยโดยใช้บล็อก (Blogs) และวิกิ (Wikis) เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับ
การอ่าน หรือวิจารณ์ภาพยนตร์ 
   3.4.5 การเขียน การแก้ไข และการออกแบบการน าเสนอสื่อโดยการใช้สไลด์หรือ
เพาเวอร์พ้อยท ์
   3.4.6 การใช้ซอฟท์แวร์ที่ต้องการเพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนองต่อเนื้อหาด้วยการเขียน
สะท้อนผลหรือค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ       
   3.4.7 การใช้ WebQuests ที่ออกแบบเพื่อความเข้าใจกระบวนการ 
 4. กลวิธีและกิจกรรมส าหรับผลลัพธ์ที่แตกต่าง 
    การใช้กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะกับแบบการเรียนที่ตอบสนอง
ต่อความแตกต่างของผู้เรียนสามารถท าได้ ดังนี้ 
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  4.1 ผู้เรียนแบบ Auditory (A) ผู้เรียนที่มีแบบการเรียนแบบนี้จะจดจ าข้อมูลข่าวสาร
ไว้ที่สมองทั้งสองข้าง ส่วนที่เรียกว่า สมองส่วนข้าง ในห้องเรียนโดยทั่ว ๆ ไป จะมีผู้เรียนแบบนี้ ประมาณ
ร้อยละ 20 ซึ่งชอบนั่งฟังการบรรยาย และมีแนวโน้มที่จะเรียนได้ดีในโรงเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม 
แม้ว่า ผู้เรียนส่วนหนึ่งจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการฟังบรรยาย แต่ประสิทธิภาพการฟังจะลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 
15 นาที ถึง 20 นาที ผู้เรียนเล็ก ๆ ยิ่งมีช่วงความสนใจสั้นมากเพียง 10 นาที เท่านั้น ดังนั้น ครูควร
สอนเนื้อหาที่ส าคัญในช่วง 20 นาทีแรก 
  4.2 ผู้เรียนแบบ Visual (V) ผู้เรียนที่มีแบบการเรียนรู้แบบนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดี
ด้วยการดู จ าเป็นจะต้องได้รับการสอนโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทางตา และมีความเชื่อว่า เรา
สามารถท าให้นักเรียนทุกคนทั่วประเทศ มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นได้ ถ้าเราสามารถหาวิธีแสดง
ให้เด็ก ๆ เห็นได้ว่า คณิตศาสตร์ท างานอย่างไร ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนแบบ Visual เราจึง
จ าเป็นต้องแสดงการท างานของคณิตศาสตร์ด้วยภาพ เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนแบบ Visual คือ 
แบบจ าลองกราฟิก หรือเรียกว่า แบบจ าลองรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจ าแนวคิดที่
ยาก ๆ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมได้ดี  
  4.3 ผู้เรียนแบบ Kinesthetic (K) ผู้เรียนแบบนี้จะเรียนรู้ได้ดีด้วยการเคลื่อนไหวและ
การสัมผัส เช่น การศึกษานอกห้องเรียน การแสดงบทบาทสมมติ และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เคลื่อนที่ไปมาในห้องเรียน เปลี่ยนสมาชิกกลุ่มย่อย ๆ หรือแม้แต่ให้ลุกขึ้นยืน การให้ลุกขึ้นยืนช่วยให้
สารหลั่งจากสมองลื่นไหลได้ดี ดังนั้น ครูจึงควรให้นักเรียนยืนตอบค าถาม หรือยืนอภิปรายบ้าง 
  ครูจะต้องออกแบบผลผลิตส าหรับผู้เรียนให้มีความแตกต่างกัน เช่น การท าโครงงาน 
การท ารายงาน หรือการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้แล้วการประเมินผลที่แตกต่างกัน (Differentiated 
Assessment) ควรจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท าแฟ้มสะสมงานที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับ
ความหลากหลาย โดยเน้นสิ่งที่ผู้ เรียนรู้และสิ่งที่ผู้เรียนสามารถท าได้ ยิ่งไปกว่านี้ ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความยุ่งยากอาจให้ผู้เรียนตอบค าถามสั้น ๆ ซึ่งบางทีผู้เรียนอาจจะเขียนตอบสนองได้อย่างน่าอัศจรรย์
ที่แสดงถึงการคิดในขั้นสูงซึ่งดีกว่าการท่ีให้ผู้เรียนเลือกค าตอบจากค าตอบที่ครูก าหนดไว้ 
  1. แนวคิดการเรียนรู้จากรูปธรรม (Concrete Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการที่เป็นรูปธรรมจากประสบการณ์ตรง
กับเนื้อหาใหม่ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสหนึ่งด้านหรือมากกว่า 5 ด้านหรือผ่านพหุปัญญา 
   1.1 โครงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้พหุปัญญา และลีลาการเรียนรู้เพ่ือแสดง
การเรียนรู้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น โบชัวร์ รูปปั้น อนุทิน รูปแบบ ฯลฯ 
   1.2 การทดลองในห้องปฏิบัติการและประสบการณ์ภาคสนามหลังจากที่ผู้ เรียน
เรียนรู้กระบวนการที่ให้เนื้อหาที่ให้โอกาสกับผู้เรียนในการแก้ปัญหาที่เน้นภาระงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริงของผู้เรียน 
   1.3 ความหลากหลายของการก าหนดความส าเร็จของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสร้างความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาโดยการให้โอกาสผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทบทวน 
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  2. แนวคิดการเรียนรู้จากก่ึงรูปธรรม (Representational Approaches) 
    ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากกระบวนการที่เป็นกึ่งรูปธรรม โดยใช้อวัจนะภาษา 
เช่น การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ ทั้งนี้หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยใช้ค าพูดน้อย
ที่สุดหรือไม่ใช้เลย เช่น  
   2.1 การมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้แสดงถึงการพัฒนามโนมติ ที่นอกเหนือจาก
หลักสูตร เช่น การระบายสี การบรรยาย การวาดการ์ตูน ฯลฯ 
   2.2 การมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้ชาร์ท กราฟ time-line ผังมโนทัศน์ เพ่ือ
สื่อสารสารสนเทศ เช่น เพ่ือแสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลของการวิจัย หรือสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ที่ต้องการแลกเปลี่ยน 
  3. แนวคิดการเรียนรู้จากนามธรรม (Abstract Approaches) 
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเรียนรู้จากนามธรรมที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การคิดในระดับสูง เช่น การสังเกต การวิเคราะห์และการประเมินค่า ได้แก่ 
   3.1 ให้ผู้เรียนอธิบายไม่ว่าจะด้วยการเขียน หรือพูดปากเปล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียน
เข้าใจภายหลังจากการเรียนรู้ 
   3.2 ใช้กลุ่มแบบร่วมมือและภาระงานในการประเมินเพ่ือประเมินผลเป้าหมายทาง
วิชาการและพฤติกรรมโดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนประเมินตนเองก่อน 
   3.3 ใช้การสัมมนาแบบโสเครติก (การมอบหมายในการอ่านต ารา การตอบค าถาม
ปลายเปิดภายในกลุ่ม) 
   3.4 การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกภาระงานระหว่างเรียนและปลายภาค 
  4. แนวคิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี และสื่อ (Technology-and 
Media Related Approaches)  
   ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการใช้เทคโนโลยี หรือสื่อสามารถเข้าถึงเนื้อหาโดย
ผ่านเทคโนโลยีหรือสื่อท่ีหลากหลายดังนี้ 
   4.1 บล็อก วิกิ 
   4.2 การน าเสนอโดยใช้สื่อรวมไปถึง วีดิทัศน์ สไลด์ ผลงานที่ออกมาในรูปของ
เสียง หรือ WebQuests ที่แสดงเนื้อหาหรือทักษะที่เรียนรู้ 
   4.3 ใช้ซอฟท์แวร์ที่ผู้เรียนสามารถฟังปริศนา และแบบทดสอบแทนการอ่านด้วย
ตนเองและตอบสนองต่อแบบทดสอบท่ีเป็นการแสดงความเข้าใจเนื้อหา และทักษะ 
 จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างที่กล่าวมา
ข้างต้น พอที่จะสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 1) การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่นซึ่งมี
หลากหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมหรือบทเรียน 2) กลวิธีและกิจกรรมส าหรับ
เนื้อหาที่แตกต่างเป็นการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ  ความต้องการของผู้เรียน โดยอาจ
พิจารณาจากลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีลีลาการเรียนรู้แบบ Visual ครูก็เน้นการน าเสนอ
เนื้อหาโดยใช้รูปภาพ หรือกราฟิกต่าง ๆ ให้มากขึ้น 3) กลวิธีและกิจกรรมส าหรับกระบวนการที่
แตกต่างเป็นการออกแบบการน าเสนอการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แตกต่างกันออกไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีลีลาการเรียนรู้แบบ Kinesthetic ครูควรให้ผู้เรียนท ากิจกรรมโดยการไป
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ทัศนศึกษา หรือใหส้ืบค้นจาก internetและ 4) กลวิธีและกิจกรรมส าหรับผลลัพธ์ที่แตกต่าง ครูอาจให้
ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่แตกต่างกัน เช่น ให้ปั้น ให้วาด หรือแสดงละคร ฯลฯ 
  

การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้  
 การเรียนการสอนสนองความแตกต่างจะตอบโจทย์ส าคัญส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะต้องรู้
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เรียน รู้เนื้อหาสาระที่จะสอน รู้มาตรฐาน และรู้ว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างไร รู้จักวิธีสอนที่ดี และออกแบบบทเรียนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ท้าทายและสนับสนุน ซึ่งพอจะ
สรุปเป็นขั้นตอนในการน าไปใช้ในชั้นเรียน และระดับโรงเรียนได้ดังนี้ (Gayle, 2545, หน้า 13-14; 
Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.62-64) 
 1. การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ในระดับชั้นเรียน 

  การจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียน โดยทั่วไปแล้ว มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ตามสิ่งที่ก าหนดไว้ในแต่ละบทเรียน ดังนั้น เมื่อครูผู้สอนต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน สามารถท าได้ ดังนี้ 
  1.1 การออกแบบบทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือส่งต่อเนื้อหา 
  1.2 การหยุดอย่างมีเป้าหมายระหว่างเรียนแต่ละบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการ
จัดกระท ากับวัสดุอุปกรณ์  
  1.3 การใช้การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
  1.4 การใช้การจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น (Flexible Grouping) เพ่ือจัดกลุ่มที่มีขนาดเล็กใน
การสอน 
  1.5 การมีเป้าหมายเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน 
  1.6 การใช้แบบส ารวจความสนใจ และภาพรวมของการเรียนรู้ที่ช่วยท าให้การเรียนรู้
สัมพันธ์กับผู้เรียน นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง 1) หลักสูตรที่กะทัดรัด และมีข้อตกลงอย่างอิสระ
ส าหรับนักเรียนแต่ละประเภท 2) การจัดหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 3) การออกแบบหลักสูตรและหน่วย
ในหลักสูตรด้วยการประเมินผลเป็นอันดับแรก และ 4) การรักษาเป้าหมายในระดับสูงส าหรับผู้เรียน
ทุกคน และการก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้เกรดในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน 
 2. การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ระดับโรงเรียน 
  การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากจะต้อง
ด าเนินการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นโดยการจัดการชั้นเรียนแล้ว ยังต้องมีการด าเนินการในระดับ
โรงเรียนเพ่ือให้การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล สามารถด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ร่วมกันคิดเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือแก้ปัญหาในรายวิชาที่เป็นเป้าหมายส าหรับ
หัวข้ออาจจะรวมถึงการประเมินงาน การสร้างงานเขียนที่ตอบค าถามโดยใช้การคิดระดับสูง การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภายในโรงเรียน และการหาและการใช้กลวิธีการสอนที่ดี ดังนั้นชุมชน
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แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในสังเกตผู้เรียนว่ามีความพร้อม หรือ
การเจริญเติบโต 
  2.2 การทบทวน การประเมินและการใช้มาตรฐานชาติ มาตรฐานรัฐ และมาตรฐาน
ท้องถิ่น การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรฐานเนื้อหา คู่มือหลักสูตรระดับต าบล โดยพิจารณา
ในเรื่องการเขียนจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันในหน่วยการเรียนรู้ สร้างค าถามที่จ าเป็น และท าผัง
ค าศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้ก่อนที่สัมพันธ์กับค าศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ 
  2.3 การรู้จักผู้เรียน เพ่ือสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ครูผู้สอนจะต้องรู้จุดแข็ง ความสนใจ ความชอบ ลีลาการเรียนรู้ ขอบเขตพฤติกรรม สังคม และ        
ความต้องการทางวิชาการท าให้ครูสามารถเรียนรู้ผ่านการสังเกต การเรียนรู้ข้อมูลส่วนตัว การจัด
ประชุมวิชาการการส ารวจความสนใจ การส ารวจความชอบ และแบบประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
  2.4 การสร้างสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนเชิงบวก จะรวมไปถึงการก าหนดลักษณะของ
สิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ทางกายภาพ การจัดการชั้นเรียน การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่น และบรรยากาศใน
ชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว ยังรวมถึงการท างานร่วมกันกับชั้นเรียนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน หรือ
เนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานกลุ่ม การแสดงละคร และการแข่งขัน และยังเกี่ยวข้องกับการใช้ ดนตรี       
การเคลื่อนไหว การมีอารมณ์ขันและการชมเชย ซึ่งหมายถึงการก าหนดมาตรฐานระดับสูงและ
เป้าหมายของแต่ละบุคคลส าหรับผู้เรียนทุกคนเพ่ือให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายทางวิชาการ และ
ยังหมายถึงการท างานกับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาการควบคุมตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนควร
จะจัดบรรยากาศ สถานที่ที่ปลอดภัยที่นอกเหนือจากบ้าน และผู้เรียนควรรู้ว่า พวกเขาก าลังเรียนรู้ 
และได้รับการสนับสนุนจากครูผู้ช่วยส่งเสริมความส าเร็จขั้นเล็ก ๆ กับผู้เรียนและช่วยเหลือให้มี
ความก้าวหน้าในเป้าหมายทางวิชาการ 
  2.5 ใช้เครื่องมือประเมินก่อนเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย สร้างวิธีการประเมินผู้เรียนก่อนเรียนเพ่ือตัดสินใจถึงระดับของผู้เรียน และเข้าใจว่าจะ
สอนอะไร ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว เครื่องมือประเมินนี้จะช่วยในการจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่น ที่มี
ทักษะที่คล้ายคลึงกัน จากพ้ืนฐานของผลการทดสอบก่อนเรียนและข้อมูลส่วนตัว จะท าให้ครูผู้สอน
มองเห็นภาพใหญ่ของความแตกต่างบนพ้ืนฐานของความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน ความ
ต้องการที่จะรู้เก่ียวกับหลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดหาได้ 
  2.6 การวางแผนเพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยเจตนาเป็นการออกแบบการถ่ายทอด
เนื้อหา ประสบการณ์ การประเมินผลลัพธ์โดยเจตนา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว
เป็นระยะเวลานาน ได้แก่ การมอบหมายงานหลายระดับ หลักสูตรส าเร็จรูป การคิดขั้นสูง รวมทั้ง    
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแบบยืดหยุ่น สัญญารายบุคคล ฯลฯ 
  2.7 การบูรณาการการเรียนการสอนสนองความแตกต่างกับรูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า
การเรียนการสอนสนองความแตกต่างเป็นหัวใจส าคัญของการช่วยเหลือระดับที่ 1 ของรูปแบบอาร์ ที 
ไอ การประเมินก่อน และการประเมินระหว่างเรียนจะช่วยคัดแยกผู้เรียนที่มีความยุ่งยากเกี่ยวกั บ     
มโนมติและทักษะในขณะที่ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จ การออกแบบการช่วยเหลือระดับที่ 2 
ส าหรับนักเรียนเป้าหมายจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับแรงกระตุ้นทางบวกในชั้นเรียน 
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  2.8 การประเมินผลรวมที่สมบูรณ์ การประเมินครั้งสุดท้ายจะช่วยตัดสินว่า ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดในระดับสูง การประเมินผลรวมนี้ ผู้เรียนจะได้รับการสอนใหม่ 
เมื่อตอนท้ายบทเรียนหรือท้ายหน่วย โดยครูจะแยกแยะข้อมูลจากแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคน 
และผลการประเมินการสอนของตนเองเพ่ือตัดสินใจว่าผู้เรียนควรเรียนเพ่ิมขึ้น แล้วการสอนใหม่และ
การประเมินจะเริ่มต้นส าหรับผู้เรียน 
 จากรายละเอียดของการน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ พอที่จะสรุปได้ว่า 
สามารถน าไปด าเนินการเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ท าได้ 2 ลักษณะ ได้แก่       
1) การน าไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนระดับชั้นเรียน จะเป็นการน าไปใช้ในการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกลุ่มผู้เรียน การท าให้เกิดความแตกต่างโดยการใช้กลวิธีและ
กิจกรรมที่ท าให้เนื้อหาแตกต่าง กระบวนการแตกต่างและผลลัพธ์ที่แตกต่าง นอกจากนี้แล้วยังรวมไป
ถึงการก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน และการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางบวกในชั้นเรียน และ 2) การน าไปใช้ระดับโรงเรียนเป็นการด าเนินการในภาพใหญ่นอกจาก       
ชั้นเรียนเพียงชั้นเรียนเดียว ทั้งนีอ้าจมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองความแตกต่างโดยจัดให้
มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่เรียนในระดับชั้นเดียวกันในโรงเรียน มีการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มของครูที่มีความสนใจจะปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานโดยการประเมินผู้เรียนก่อนเรียน การหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเพ่ือวางแผนการสอน  และ
ประเมินหลังการสอนว่าผู้เรียนคนใดควรได้รับการสอนเพ่ิมเติม นอกจากนี้แล้วยีงมีการบูรณาการ
รูปแบบอาร์ ที ไอ โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็นหลายระดับ และในแต่ละระดับก็ใช้การเรียนการสอน
สนองความแตกต่างตาม  ความต้องการของผู้เรียน มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อม      
เชิงบวกในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาการ และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนทุกคนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

การวางแผนการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 

 การด าเนินงานที่ส าคัญก่อนที่จะจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน คือ การวางแผนเพ่ือจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียนให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ในการวางแผน ครูผู้สอนจะต้องมีข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
ในด้านภูมิหลัง ความรู้เดิม ลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ฯลฯ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน สามารถ
ท าได้ดังนี้ 
 เกย์เล (Gayle, 2545, หน้า 9) ได้สรุปเกี่ยวกับรูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจของครูเกี่ยวกับ      
การเรียน การสอน และการประเมินผลที่หลากหลาย ดังนี้ 
 1. มาตรฐาน เป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยครูผู้สอนต้องก าหนดว่า นักเรียนต้อง
เรียนอะไร ต้องสามารถท าอะไร หรือเป็นอย่างไรภายหลังมีประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2. เนื้อหาบทเรียน ต้องครอบคลุมข้อเท็จจริง และค าศัพท์ รวมทั้งทักษะที่จ าเป็น 
 3. กระตุ้น ครูจะต้องก าหนดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เดิม และประเมินนักเรียนก่อน
เรียน เพื่อครูจะได้มีข้อมูลเพื่อวางแผนการเรียนการสอน 
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 4. ได้เรียนรู้ ครูต้องตัดสินใจว่า ผู้เรียนควรได้เรียนเรื่องใหม่อะไรบ้าง ควรมีทักษะอะไร 
และจะเรียนอย่างไร ครูจะต้องก าหนดว่าให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก 
 5. ประยุกต์และปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้       
สิ่งใหม่เพ่ือจะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและคงทน ครูจะต้องตัดสินใจว่าจะจัดกลุ่มผู้เรียนอย่างไร จะให้
ท างานอะไรจึงจะท้าทายนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 6. ประเมินผล ครูจะต้องตัดสินใจ (หรือให้ทางเลือก) ส าหรับให้ผู้เรียนแสดงความรู้ที่มี 
และแสดงสมรรถภาพของตนเอง 
 สโตหร์ แบงคส์ และ แอลเลน (Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.45) สรุปแนวคิดที่ดี
ที่สุด และเป็นอันดับแรกของการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง คือ ครูจะต้องตระหนักว่า ผู้เรียน
แต่ละคนมีเรื่องราวส่วนบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ และเรื่องราวเหล่านั้นจะถูกก าหนดด้วยการจัด
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกในชั้นเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ส ารวจความสนใจ (ประเมินความรู้ของนักเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ) 
 2. ส ารวจและประเมินพหุปัญญาและลีลาการเรียนรู้  
 3. ข้อมูลโดยรวมที่มีลักษณะความเป็นผู้น า  
 4. การสนทนากับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 5. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 6. สารสนเทศ ระเบียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะ ความสนใจของนักเรียน 
 ทอมลินสัน (Tomlinson, 2003 cited in Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.47) สรุป
เกี่ยวกับองค์ประกอบเพ่ิมเติมของการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง คือ องค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ความสมดุลระหว่างความจริงจังกับความรื่นเริง  
 2. ความเคารพนับถือนักเรียนทุกคน 
 3. แลกเปลี่ยน/ร่วมรับผิดชอบระหว่างครูและนักเรียน 
 4. เต็มไปด้วยโอกาสส าหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 5. หลักฐานของการก าหนดกิจวัตร 
 6. สิ่งแวดล้อมต้องไม่กดดัน/ข่มขู่ 
 จากรายละเอียดของการเรียนการสอนสนองความแตกต่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมทาง      
การเรียนรู้เชิงบวกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียน ในด้านความสนใจ       
พหุปัญญา ลีลาการเรียนรู้ ภูมิหลังของผู้เรียน ฯลฯ 
 การจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างเมื่อจะน าไปใช้ในชั้นเรียนจะมีวงจรการเรียนรู้ 
และปัจจัยเพื่อการตัดสินใจในการวางแผน และการน าไปใช้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 6.1  วงจรการเรียนรู้ และปัจจัยเพื่อการตัดสินใจในการวางแผน และการน าการเรียนการสอน
สนองความแตกต่างไปใช้ 
ที่มา (Hall, Strageman & Meyer, n.d., p.3) 
 

 การวางแผนบทเรียนโดยยึดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง จะต้องค านึงถึง       
ความต้องการ ความสนใจ และข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน โดยด าเนินการวางแผนบทเรียน ดังนี้ 
(Demerjian, n.d., p.1) 
 
ตารางที่ 6.1  การวางแผนบทเรียนการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 
 

กลวิธีความแตกต่าง (กระบวนการ, เนื้อหา, 
ผลผลิต)/สิ่งแวดล้อม 

กลวิธีการแบ่งกลุ่ม 
 

*การใช้กลวิธีความแตกต่างที่หลากหลาย เป็น
กิจกรรมที่สร้างความสนใจและการมีส่วนร่วม 
ทุกกลวิธีจะใช้เฉพาะบทเรียน 
  

กระบวนการ: ระบุประเภทของวิธีการเรียนรู้ 
(การเคลื่อนไหว การมองเห็น การฟัง) 
เนื้อหา:  ความซับซ้อนของทักษะการคิดที่
ต้องการ 
ผลผลิต:  วิธีการที่หลากหลายที่แสดงความเข้าใจ
บนพื้นฐาน-องความสามารถ และข้อมูลส่วนตัว 
สิ่งแวดล้อม:  ที่ตั้ง ระดับเสียง การนั่ง และการยืน 

การจัดกลุ่ม  
1. ความพร้อม  
2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 
3. การเปลี่ยนกลุ่ม 
* การใช้กลุ่มแบบยืดหยุ่น  
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 สโตหร์ แบงคส์ และ แอลเลน (Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.64) เสนอแนวทางใน
การใช้ความแตกต่างในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย โดยครูผู้สอนเริ่มต้นด้วยการใช้ความแตกต่างของ
กลวิธีและกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) การออกแบบบทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหา  
2) ความตั้งใจในแต่ละบทเรียนเป็นการให้เวลากับผู้เรียนในการปฏิบัติกับวัสดุต่าง ๆ 3) การใช้วิธีการ
ประเมินผลระหว่างเรียน 4) การใช้การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่นเพ่ือจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มที่มี
ความคล้ายคลึงกัน 5) ความใส่ใจเกี่ยวกับกลวิธีการจัดการชั้นเรียน และ 6) การส ารวจความสนใจ 
และข้อมูลส่วนตัวเพ่ือท าให้การเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน  
 จากรายละเอียดของการเรียนการสอนสนองความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น สรุปสาระส าคัญ
ในการน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ ดังนี้ 
 

Differentiation of Instruction 

เป็นการตอบสนองของครูต่อความต้องการของผู้เรียน 

 

หลักการน าทางของ Differentiation of Instruction 

    เช่น  
 

 

                    ภาระงานที่เกี่ยวข้อง     การจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่น    การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง/ 
                                                                                     การปรับปรุง  

 

               ครูสามารถ differentiated 

 

 

 

 

                       ที่สอดคล้องกับผู้เรียน 

 

 

 

 

           ผ่านการจัดการเรียนการสอนและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 
 
ภาพที่ 6.2  รายละเอียดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 
ที่มา (Tomlinson, 1999, p.15) 
 

Process 

Interests 

Content Product 

Learning Profile Readiness 
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 การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปใช้ในชั้นเรียน นอกจากจะน าไปใช้ใน    
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถน าไปบูรณาการกับ
รูปแบบอาร์ ที ไอในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนทุกคนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยแบ่งช่วงเวลาในการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง
ได้ดังนี้ (Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.85) 
 1. ระยะที่ 1 เป็นการด าเนินกิจกรรมระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย 1) การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 2) การจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างในการช่วยเหลือ ระดับที่ 1       
3) การจัดการพัฒนาวิชาชีพตามรูปแบบอาร์ ที ไอ 4) เริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 5) ก าหนดทีมอาร์ ที ไอ 
6) การเลือกรูปแบบอาร์ ที ไอ และ 7) การเลือกหรือการออกแบบวิธีการเพ่ือการคัดกรองที่เป็นสากล 
(การคัดกรองส าหรับนักเรียนทุกคน)  
 2. ระยะที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การอภิปรายเกี่ยวกับกฎการตัดสินใจ 
ความซื่อสัตย์ในการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ การสาธิตกระบวนการ 2) การช่วยเหลือระดับที่ 1 จะใช้
ข้อมูลจากการประเมินเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ระดับท่ี 2 และระดับที่ 3 ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 4) เลือกรูปแบบวิธีการส าหรับการติดตาม
ความก้าวหน้าและเริ่มต้นใช้วิธีการติดตามความก้าวหน้า 5) เริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนสนอง
ความแตกต่างในการช่วยเหลือระดับท่ี 2 และระดับที่ 3 และ 6) เสร็จสิ้นการใช้แผนปฏิบัติการ 
 3. ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ท า ได้แก่ 1) การช่วยเหลือทุกระดับโดยจะต้องใช้ข้อมูลเพ่ือน าไป
การจัดการเรียนการสอน และการช่วยเหลือ 2) การใช้การเรียนการสอนสนองความแตกต่าง และ 
การช่วยเหลือที่คงที่ 3) การประเมินและการใช้ประโยชน์จากการคัดกรองที่เป็นสากลและการติดตาม
ความก้าวหน้า 
 ก่อนน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปสู่ชั้นเรียนที่เป็นรูปธรรม ครูจะต้อง
ออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน ดังตารางที่ 6.2 
 
ตารางที่ 6.2 การออกแบบการเรียนการสอนสนองความแตกต่างที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของผู้เรียน 
 
หลักการของ DI ความพร้อม ความสนใจ ข้อมูลส่วนตัว 

เนื้อหา: การบวกที่
มีผลลัพธ์ไม่เกิน 5 

1. ความรู้ เรื่อง จ านวน 1-5  
2. การนับเพิ่มทีละ 1 

ชอบการวาดภาพ ผ่านการเรียนชั้ น
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 

กระบวนการ ฝึกการบวกโดยเร่ิมจาก 
การกระโดดบนเส้นจ านวน 

การหาผลบวกโดย
ให้วาดภาพประกอบ 

มีสมาธิจดจ่อกับ 
การเรียน
คณิตศาสตร ์

ผลผลิต หาผลบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 5 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร นั บ เ พิ่ ม  ห รื อ
ประโยคสัญลักษณ์การบวก 

จัดกิจกรรมวาด
ภาพประกอบ 
การบวก 

เคยได้รับรางวัล 
การประกวดวาด
ภาพ 
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 การน าการเรียนการสอนสนองความแตกต่างไปสู่ชั้นเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยการน ามา
เขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปใช้สอนโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ โดยยึดความแตกต่าง
ของผู้เรียนตามลีลาการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนที่แตกต่างในแต่ละระดับ 

การช่วยเหลือตามรูปแบบอาร์ ที ไอที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ 
 

วิชา                   คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น              ป.3 
สาระการเรียนรู้       เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ 
แนวความคิดหลัก   ผู้เรียนปฏิบัติเกี่ยวกับรูปและเรขาคณิต และการพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ 
(เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขนาด รูปร่าง ต าแหน่ง ทิศทาง ระยะ มิติ 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ทางเรขาคณิต) 
หลักการ               ผู้เรียนระบุเส้นสมมาตรของวัตถุต่าง ๆ 
Tier-1     Kinesthetic Learners 

 1. ให้ผู้เรียนจับคู่แล้วใช้กระดาษสีต่าง ๆ พับกระดาษให้เป็นรูปแบบง่าย ๆ   หลาย ๆ 
รูปแบบตามความสามารถ 
 2. ครูคอยให้ค าแนะน าเท่าที่จ าเป็น  
 3. เมื่อผู้ เรียนพับกระดาษเสร็จ ให้นักเรียนพับกระดาษทีละขั้นตอนเพ่ือแสดงรูป
เรขาคณิตแล้วให้หารูปสมมาตรและหาเส้นสมมาตรของแต่ละรูป 
 4. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปที่เกิดจากการพับกระดาษแล้ว  ผู้เรียนในชั้นพับ
กระดาษให้ได้ตามรูปแบบที่เพื่อนน าเสนอ 
Tier-2     Visual Learners 

 1. ผู้เรียนจับคู่แล้วให้นักเรียนวาดภาพจากธรรมชาติ เช่น ผีเสื้อ ดอกทานตะวัน รุ้งกินน้ า  
หรือ ดาวทะเล ฯลฯ 
 2. ผู้เรียนหารูปสมมาตรและระบุเส้นสมมาตรของแต่ละรูป 
 3. ผู้เรียนระบายสีภาพเพ่ือแสดงเส้นสมมาตรของรูป 
 4. ผู้เรียนตัดรูปออกแล้วให้เพ่ือนในชั้นหาเส้นสมมาตรของรูป 
การประเมินผล  

 ใช้แบบประเมินหลังเรียนที่แสดงความสามารถของผู้เรียนในการระบุรูป 
สมมาตรและเส้นสมมาตร ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสะท้อนผลการเขียนรูปสมมาตรและเส้นสมมาตร 
 2. น ารูปภาพที่ผู้เรียนแต่ละคู่เสนอในชั้นเรียนมาให้ผู้เรียนพิจารณาเพ่ือเลือกว่ารูปใด
สมมาตรหรือไม่สมมาตร มีเส้นสมมาตร หรือไม่มีเส้นสมมาตรพร้อมอธิบายเหตุผล 
 3. ผู้เรียนเขียนภาพที่สมมาตรหรือไม่สมมาตร มีเส้นสมมาตรหรือไม่มีเส้นสมมาตร 
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ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างในชั้นเรียนที่มี
ทั้งเด็กปกติ เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สรุปได้ดังนี้ 
 1. การสอนคณิตศาสตร์ 
  1.1 การสอน เรื่อง จ านวน ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียน เช่น กรณีที่ผู้ เรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ ในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการสอน เรื่องจ านวน โดยเน้นการให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ เช่น ให้นักเรียน
วาดภาพแสดงจ านวน การฉีกเป็นรูปภาพ หรือตัดภาพมาติดลงบนสมุดเพ่ือแสดงจ านวนตามที่ครู
ก าหนด ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนติดภาพแทนจ านวนแล้ว ครูให้นักเรียนพูดจ านวน นั้น ๆ ถ้าผู้เรียนในห้องชอบ
การเคลื่อนไหว ครูให้นักเรียนนักเรียนกระโดดบนเส้นจ านวนที่ติดบนพ้ืนห้องตามค าสั่ง หรือเล่มเกม
โดยแจกบัตรตัวเลขให้กับผู้เรียนแล้วให้ออกมายืนเรียงแถวตามตัวเลขท่ีได้รับจากน้อยไปมาก เป็นต้น 
   กรณีที่ผู้เรียนชอบเรียนรู้ด้วยการฟัง/พูด ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนฝึกเล่า
เรื่องราวของจ านวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน พร้อมเขียนจ านวนลงในสมุด หรืออาจให้นักเรียน
ท่องบทกลอนที่เก่ียวกับจ านวน เช่น 
   นับ หนึ่ง สอง สาม ขอถามเธอว่า 
   ไปไหนมา สี่ ห้า หก 
   ไปตกเบ็ดกับ เจ็ด แปด เก้า สอ อิ บอ สิบ 
   หรือกรณี 
  1.2 การสอน เรื่องรูปเรขาคณิต ครูอาจจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น ให้เด็กฉีก
กระดาษตามรูปที่ครูก าหนด หรือให้เชือกท าให้เป็นรูปเรขาคณิต 
  1.3 การสอนการบวก-การลบ ครูอาจจัดกิจกรรมให้มีความแตกต่าง เช่น  การกระโดด
บนเส้นจ านวน การใช้สถานการณ์จ าลองโดยใช้ขนมเป็นสื่อในการบวกลบ เช่น ครูแจกขนมให้คนละ  
5 ชิ้น เพ่ือนให้อีก 2 ชิ้น รวมมีขนมกี่ชิ้น เมื่อตอบถูกจะได้รับประทานขนม หรือจัดบรรยากาศใน       
ชั้นเรียน โดยครูแสดงการให้คะแนนนักเรียนเป็นแถว เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ครูจะเพ่ิม
คะแนนให้ และถูกหักคะแนนเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดคะแนน
เพ่ือเป็นการฝึกการบวก-การลบ 
  1.4 การสอนการแก้โจทย์ปัญหา ครูอาจจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างของผู้เรียน 
เช่น กรณีท่ีผู้เรียนมีความสามารถทางศิลปะ ครูจะให้ผู้เรียนอ่านโจทย์ปัญหา และถ้าผู้เรียนอ่านไม่ได้
ครูร่วมอ่านโจทย์กับผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนวาดภาพแทนโจทย์ปัญหา พร้อมหาค าตอบโดยการวาด
ภาพประกอบ อาจไม่จ าเป็นต้องเขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาถ้าผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเขียน 
ส าหรับกรณีที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีโดยการฟังพูด การลงมือปฏิบัติ/การสัมผัส ครูอาจจัดกิจกรรม
สถานการณ์จ าลองเป็นตลาดโดยมอบหมายให้นักเรียนน าสินค้ามาเพ่ือใช้ประกอบสถานการณ์การเป็น
ผู้ซื้อผู้ขาย แล้วฝึกตั้งโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์พร้อมหาค าตอบ นอกจากนี้แล้วกรณีที่ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ดีผ่านการเห็น ครูอาจให้ดูการ์ตูนแล้วฝึกตั้งโจทย์พร้อมหาค าตอบจากการ์ตูนแล้วสรุปวิธีการ
แก้ปัญหา 
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 2. การสอนภาษาอังกฤษ 
  2.1 การสอนตัวอักษร A-Z ครูอาจจัดกิจกรรมเพ่ือสนองความแตกต่างของผู้เรียน เช่น 
ใช้ขนมรูป A-Z แจกให้นักเรียน จากนั้น ครูชูบัตรอักษรแล้วให้ผู้เรียนหยิบขนมที่เป็นตัวอักษรที่ครู
ก าหนด หรือให้ปั้นตัวอักษรตามที่ครูก าหนด หรือให้ฝึกเขียนบนกระบะทราย การเขียนตัวอักษรกลาง
อากาศ การเขียนอักษรบนฝ่ามือ หรือหลังของเพ่ือน และการใช้ส่วนของร่างกายแสดงตัวอักษร เป็น
ต้น นอกจากนี้แล้ว การสอนเขียนตัวอักษร A-Z เพ่ือให้ผู้เรียนจ าทิศทางของตัวอักษรได้ ครูอาจเอา
เส้นเชือกขนาดใหญ่มาขดเป็นตัวอักษรแล้วให้ผู้เรียนเดินตามเส้น 
  2.2 การสอนค าศัพท์ ครูอาจจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น ใช้การเล่านิทานประกอบ
ภาพ พร้อมอธิบายค าศัพท์ โดยให้ผู้เรียนวาดภาพประกอบ หรือตัดรูปภาพจากนิตยสารติดลงบนสมุด 
นอกจากนี้แล้วอาจฝึกปฏิบัติจริง เช่น สอนการท าน้ าส้มคั้น ครูน าของจริงมาสอน แล้วฝึกพูดค าศัพท์ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนคั้นน้ าส้มด้วยตนเอง พร้อมรับประทานร่วมกัน หรืออาจจัดกิจกรรมศิลปะ 
โดยให้ท าว่าว แล้วในส่วนของตัวว่าวให้เขียนค าศัพท์ที่นักเรียนรู้จัก 
 3. การสอนสังคมศึกษา 
  3.1 การสอนเรื่องสัตว์ป่าสงวน ครูอาจจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน เช่น ให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนวาดภาพสัตว์ หรือตัดจากนิตยสารติดลงบนสมุดพร้อม
เขียนชื่อสัตว์ ถ้าผู้เรียนมีความสามารถระดับปานกลาง ครูอาจให้แสดงสถานการณ์จ าลองเข้าไปในป่า 
ว่าพบสัตว์อะไรบ้าง พร้อมบอกถิ่นที่อยู่ของสัตว์นั้น ๆ ถ้าเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถสูงอาจให้สืบค้น
เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนพร้อมสรุปเป็นกราฟแสดงจ านวนสัตว์ป่าสงวนในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ที่
มีในประเทศไทย 
  3.2 การสอนแผนที่ ครูอาจกิจกรรมที่แตกต่าง เช่น การน านักเรียนออกส ารวจบริเวณ
รอบโรงเรียน พร้อมให้เก็บสัญลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น ใบไม้ หรือ ดิน เป็นต้น แล้วน ามาท าแผนที่
โดยอาจวาดรูปสถานที่นั้น ๆ พร้อมสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเก็บมา ถ้าผู้เรียนมีปัญหาด้านการเขียน 
อาจให้ใช้ภาพแสดงแผนที่ พร้อมให้พูดอธิบาย แต่ถ้าผู้เรียนมีความสามารถด้านการเขียนและศิลปะ 
อาจให้เขียนชื่อสถานที่ก ากับในแผนที่ พร้อมออกแบบและระบายสีให้สวยงาม 
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บทสรุป 

 การเรียนการสอนสนองความแตกต่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนใน
ด้านสติปัญญา พหุปัญญา ลีลาการเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ ความต้องการเพ่ือใช้ในการวางแผน
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องสร้างความแตกต่างในบทเรียนและ
ห้องเรียนในด้าน เนื้อหา กิจกรรม/กระบวนการ ผลผลิต และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
 การสร้างความแตกต่างของการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง สามารถท าได้ 4 รูปแบบ 
เช่น 1) การท าเนื้อหาให้แตกต่าง โดยครูผู้สอนพิจารณาปรับสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนในชั้น 2) การจัดกระบวนการให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน ท าได้โดย
การจัดกระบวนการหรือวิธีสอน สื่อ และวัสดุการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 3) การก าหนดผลผลิตให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยครูต้องก าหนด
ผลงานของผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน และ 4) การจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้ เรียน ทั้งทางด้านกายภาพ และ
ชีวภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกปลอดภัย มีความสุขในการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้การ
แบ่งกลุ่มแบบยืดหยุ่น เช่น กลุ่มตามความสามารถที่เหมือนกัน กลุ่มตามความสามารถที่แตกต่ างกัน 
กลุ่มแบบสุ่ม กลุ่มตามความสนใจ และกลุ่มแบบร่วมมือ 
 การเรียนการสอนสนองความแตกต่างอาจน าไปใช้โดยล าพัง หรือสามารถน าไปบูรณาการ
กับรูปแบบอาร์ ที ไอ เพ่ือใช้ในการออกแบบการสอน และการช่วยเหลือออกเป็นหลายระดับอย่าง
น้อย 3 ระดับ โดยการส ารวจความแตกต่างของผู้เรียนในชั้นเรียน เช่น อาจส ารวจลีลาการเรียนรู้ แล้ว
พบว่า ผู้เรียนในชั้นส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนแบบ Visual ครูสามารถออกแบบกิจกรรมที่เน้นรูปภาพการใช้
สายตา และเมื่อสอนไปแล้วพบว่า มีผู้เรียนบางคนไม่ตอบสนองต่อการสอนหรือการช่วยเหลือ 
ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเสริมโดยใช้กิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว การอ่าน หรือการเขียนจากข้อมูล
ที่ส ารวจผู้เรียนก่อนเรียน 
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ค าถามทบทวน 
 1. Differentiated Instruction หมายความว่าอย่างไร 
 2. แนวคิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Differentiated Instruction มีอะไรบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่างของแต่ละแนวคิด 
 3. ลีลาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ Differentiated Instruction อย่างไรจงอธิบาย พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 4. เทคโนโลยีมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับ Differentiated Instruction 
 5. อธิบายกิจกรรมการท าเนื้อหาให้แตกต่าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 6. อธิบายกิจกรรมการท ากระบวนการให้แตกต่าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 7. อธิบายกิจกรรมของการท าผลผลิตให้แตกต่าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 8. สรุปสาระส าคัญของ Differentiated Instruction โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
 9. จงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้การสอนที่แตกต่าง 
          10. จงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนที่แตกต่าง 
 



      
 

บทท่ี 7 

รูปแบบอาร์ ที ไอ กับการช่วยเหลือทางพฤติกรรม 
  

 สืบเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนมีจุดเด่น และจุดด้อยที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ จ าเป็นต้องมีการคัดแยกว่าเด็กคนใดมีความบกพร่องด้าน
ใดบ้างแล้ว วางแผนให้การช่วยเหลือที่แบ่งเป็นหลายระดับ มีการติดตามความก้าวหน้า และ        
การประเมินผลเพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยนระดับและวิธีการช่วยเหลือ เพ่ือให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ตอบสนองต่อการสอนหรือการช่วยเหลือ ก่อนที่จะตัดสินใจส่งต่อไปยังระบบการศึกษา
พิเศษ ในบทนี้ผู้เขียนจะน าเสนอเกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรม การคัดแยก รูปแบบอาร์ ที ไอ กับ           
การช่วยเหลือทางพฤติกรรม ตัวอย่าง การใช้อาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา และตัวอย่างการใช้ อาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการเรียนหรือเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ครูจ าเป็นต้องท าความเข้าใจรูปแบบอาร์ ที ไอ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
 

รูปแบบอาร์ ที ไอกับการช่วยเหลือทางพฤติกรรม 

 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม พบ
รายละเอียด ดังนี้  
  รูปแบบอาร์ ที ไอ ส าหรับการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมจะเน้นที่การฝึกฝนโดยการจัด      
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน มี
การติดตามความก้าวหน้า เป็นระยะ ๆ เ พ่ือให้ได้ข้อมูลเ พ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ             
การปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนหรือเป้าหมาย และเป็นการปรับประยุกต์ข้อมูลการตอบสนองของ
นักเรียนสู่การตัดสินใจที่ส าคัญทางการศึกษา โดยมีหลักการส าคัญในการใช้ รูปแบบอาร์ ที ไอ กับ   
การช่วยเหลือทางพฤติกรรมที่สามารถน าไปใช้กับพฤติกรรมทางสังคมของผู้เรียนเช่นเดียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ โดยมีหลักการส าคัญที่ควรค านึงถึงคือเป้าหมายของการแก้ปัญหา        
การตอบสนองต่อความช่วยเหลือ จะมีรูปแบบที่มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 1) มีโครงสร้างที่
ชัดเจนในการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 2) มีการบูรณาการการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วม
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา และ 3) มีการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเน้นการน าเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ จาก
การศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. รูปแบบ Problem-solving ของ Florida’ s Positive Behavior Support Project 
มีรายละเอียดดังนี้ (Florida Center for Interactive Media, 2015, p.1) 
  1.1 ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา จะต้องค้นหาให้พบว่าปัญหาคืออะไร  
  1.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา มีการวิเคราะห์พิจารณาว่าเพราะเหตุใดจึงเกิด
ปัญหาขึ้น เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาว่ามีความซับซ้อนเพียงใด กระทบกับใครบ้าง 
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  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโปรแกรมในการแก้ไขปัญหา หรือเรียกว่าการออกแบบ     
การตอบสนองต่อความช่วยเหลือด้านพฤติกรรม โดยขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาวิธีการที่จะน ามาใช้ใน      
การแก้ไขปัญหา  
  1.4 ขั้นตอนที่ 4 รูปแบบอาร์ ที ไอ ในขั้นตอนนี้เป็นการติดตามตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น
หลังจากการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือทางพฤติกรรมว่า การลงมือแก้ปัญหาในขั้นที่ 3 จะใช้ได้ผล
หรือไม่เพียงใด มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง 
 การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในรูปแบบการแก้ปัญหา โดยการช่วยเหลือทางพฤติกรรมเป็น
รูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยขั้นที่ 1 การระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
จากนั้นเป็นขั้นตอนการท าความเข้าใจปัญหาว่าเพราะอะไรจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น  จากนั้นเป็นขั้นตอน  
การวิเคราะห์ปัญหาโดยระบุบนพ้ืนฐานของความเข้าใจรายบุคคล ต่อมาคือวิกฤติที่เป็นมาตรฐานว่า
ท าไมจึงเกิดปัญหาด้านพฤติกรรม ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาบนพ้ืนฐานของความเข้าใจว่า
ท าไมจึงเกิดปัญหาพฤติกรรมในแต่ละโรงเรียน และทีมของโรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการที่จะปรับพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาและมีการติดตาม
ความก้าวหน้าว่า ผู้เรียนก าลังตอบสนองต่อความช่วยเหลือ 
 ความส าเร็จของกระบวนการตอบสนองต่อความช่วยเหลือด้านพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับ
การบูรณาการระบบข้อมูล โดยล าดับแรกรูปแบบการแก้ปัญหาที่ใช้บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับ          
การตัดสินใจในแต่ละระดับและขั้นตอนของกระบวนการของโรงเรียนจะต้องมีวิธีการต่า ง ๆ ใน      
การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายต่อการน ามาใช้มีความสัมพันธ์กัน  และสามารถ
เข้าถึงได้ส าหรับการน ามาตัดสินใจ และง่ายส าหรับการสรุปที่สามารถเข้าใจได้ส าหรับครูและพ่อแม่ 
รูปแบบต่าง ๆ ของการรวบรวมข้อมูลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดเน้นของกระบวนการแก้ปัญหา เช่น 
การแก้ปัญหาระดับโรงเรียนจะต้องวิเคราะห์ส าหรับการสรุปข้อมูลที่อยู่บนพ้ืนฐานของพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้งหมด ขณะที่การแก้ปัญหาส าหรับผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับการวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะ
ของพฤติกรรม 
 2. การช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวกและการสนับสนุน (Positive Behavioral 
Interventions & Supports: PBIS) 
  OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions & 
Supports, (n.d. Northeast Foundation for Children, 2009, p.1) การช่วยเหลือทางพฤติกรรม     
เชิงบวกและการสนับสนุน (PBIS) จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการแก้ปัญหาและมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ ไม่ พึงประสงค์ผ่านการสอน และการเสริมแรงพฤติกรรมที่ เหมาะสม             
การช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวก และการสนับสนุนเป็นกระบวนการที่มีความสอดคล้องกับ
หลักการเบื้องต้นของรูปแบบอาร์ ที ไอ การช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวกและการสนับสนุน มีช่วง
ของการช่วยเหลือที่ถูกน ามาใช้อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียนขึ้นอยู่กับระดับที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็น และบทบาทของสภาพแวดล้อมที่จะน าไปใช้กับการพัฒนา และปรับปรุงปัญหา
พฤติกรรม โดยการประยุกต์กระบวนการในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ ใช้           
การช่วยเหลือเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับระดับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนที่เป็นการป้องกันด้วย
การสอนที่มีคุณภาพ ใช้ยุทธศาสตร์ และการเสริมแรงเป็นฐาน ตลอดจนมีกระบวนการติดตาม
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ความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ และมีการวัดผลที่เที่ยงตรง ประกอบด้วยแนวคิด 3 ระดับ 
(Three- Tiered Approach) เพ่ือเป็นป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีรายละเอียด
ดังนี้ (OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions &            
& Supports, n.d., cited in Northeast Foundation for Children, 2009, p.3) 
 1. การป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) ส าหรับผู้เรียนทุกคน มีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางสังคมเชิงบวกเพ่ือให้มีการสอนพฤติกรรมเชิงบวกที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน 
และมี การเสริมแรงมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างที่คงที่ เช่น การป้องกันปัญหา 
การบาดเจ็บจากการวิ่งในห้องโถง อาจใช้การสอนกฎ การเดินในห้องโถง 
    2. การป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) เป็นการช่วยเหลือเพ่ิมเติมเป็น    
กลุ่มย่อยส าหรับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องการการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยมากกว่าการป้องกันเบื้องต้น 
เช่น การใช้โปรแกรม Check-ins/Check-outs ส าหรับกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนกฎ ทักษะทางสังคม 
และคู่สัญญาด้านพฤติกรรม  
 3. การป้องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เป็นการช่วยเหลือที่เข้มข้นส าหรับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหา ในการสนับสนุนส าหรับการป้องกันระดับนี้จะออกแบบ
ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน พอ ๆ กับผู้เรียนที่ไม่ได้ระบุว่ามีปัญหาทางพฤติกรรมแต่มีการแสดงพฤติกรรม
ที่รุนแรง จะใช้ตารางสอนที่เป็นรูปภาพการแสดงกิจวัตรต่าง ๆ และเมื่อมีพฤติกรรมที่ถูกต้องจะได้รับ
รางวัล เช่น ให้เพ่ือนร่วมเล่นด้วยในเวลาว่าง 
 จากรายละเอียดของการช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวกและการสนับสนุนสรุปได้ว่ามี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบอาร์ ที ไอ ดังนี้ 1) ใช้วิธีการเชิงบวกโดยไม่ระบุความบกพร่องของ
ผู้เรียน 2) ใช้วิธีการหลายระดับ และ3) มีการประเมินและให้การเสริมแรง 
 เป้าหมายของการช่วยเหลือทางพฤติกรรม คือ การอธิบายคุณลักษณะร่วมกันที่เป็น
พ้ืนฐานส าหรับวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ประสบปัญหาทางวิชาการ และ
สังคม การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ และการช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวกและการสนับสนุนเพ่ือใช้เป็น
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล ได้แก่ ความสามารถทางวิชาการ และพฤติกรรมโดยมี
หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ความคาดหวังที่มีคุณภาพสูงโดยใช้การเรียนการสอนที่มาจากการวิจัย        
2) การคัดแยกผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนเพ่ือเป็นการระบุความต้องการการได้รับสนับสนุนเพ่ิมเติม       
3) ความร่วมมือกันของทีมของโรงเรียนที่ใช้การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรม การด าเนินการใช้
และการประเมินผล 4) การใช้การช่วยเหลือหลายระดับที่มีคุณภาพสูง และการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักฐานที่ตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 5) การติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ 6) ความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตลอดกระบวนการ และ 7) การช่วยเหลือ
ทางพฤติกรรมเชิงบวกและการสนับสนุน ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินการในการออกแบบ     
การช่วยเหลือทางวิชาการ และพฤติกรรมโดยใช้ระบบทั้งโรงเรียน สรุปได้ดังภาพที่ 7.1 
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1 – 5 % 

การเรียนการสอนด้านวิชาการ 

5 – 10 % 

1 – 5 % 

80-90% 

การช่วยเหลือระดับตติยภูมิ: 
- นักเรียนรายบุคคล 
- อิงการประเมิน 

- การช่วยเหลือที่เข้มข้น/ 
กระบวนการที่คงทน 

ภาพที่ 7.1  การออกระบบโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพ่ือความส าเร็จของนักเรียน 
ที่มา (The combination for RTI and PBIS Provides effective instructional strategies for both 
Academic and behavior systems, http://www.pbis.org) 
 

การช่วยเหลือระดับทุติยภูมิ 
กลุ่มเล็ก : มีภาวะเสี่ยง 
 - การช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- การตอบสนองที่รวดเร็ว 

การช่ วย เหลือที่ เป็น
สากล: นักเรียนทุกคน 
- การป้องกัน 
- ความสามารถใน 
การเลือกตอบสนอง 

  การช่วยเหลือระดับตติยภูมิ : 
นักเรียนรายบุคคล 
- อิงการประเมิน 

- ก า ร ช่ ว ย เ หลื อ ที่ เ ข้ ม ข้ น /
กระบวนการที่คงทน 

การช่วยเหลือระดับทุติยภูมิ 
กลุ่มเล็ก : มีภาวะเสี่ยง 
 - การช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- การตอบสนองที่รวดเร็ว 

กา ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ที่ เ ป็ น
สากล: นักเรียนทุกคน 
- การป้องกันเชิงรุก 
- ความสามารถใน 
การเลือกตอบสนอง 
 

80-90% 
%

การเรียนการสอนด้านพฤติกรรม 

5 – 10 % 
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  3. การจัดการเรียน 4 ระดับ 
   ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 111-112) ได้เสนอโรงเรียนตัวอย่างของ
รัฐฟลอริด้า การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ โดยการจัดการเรียน 
4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 - 4 โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการจัดการศึกษา คือ เพ่ือเตรียมเด็กที่มี     
ความบกพร่องทางพฤติกรรม และอารมณ์ให้เรียนร่วมกับเด็กปกติโดยให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรม และอารมณ์เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติโดยเร็ว มีรายละเอียดของการจัดการเรียน          
4 ระดับ ดังนี้ 
   1. ระดับที่ 1 เน้นทักษะในการตั้งใจฟังค าสั่งของครู การปฏิบัติตามค าสั่งและ
การตั้งใจเรียน ในระดับนี้จัดเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ มีการน าวิธีปรับพฤติกรรมมาใช้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีการสอนซ่อมเสริม 
   2. ระดับที่ 2 เน้นการให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การติดต่อผูกมิตรกับ
ผู้อ่ืน และการคบเพ่ือน ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในการเรียน หากเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็จะ
ได้รับการเลื่อนชั้นให้ไปเรียนในชั้นพิเศษที่สูงขึ้น 
   3. ระดับที่ 3 มีการจัดเนื้อหาวิชาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่ยังคงใช้
การปรับพฤติกรรมอยู่ เด็กบางคนอาจเข้าเรียนในชั้นปกติในบางเวลา เพ่ือทดลองเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ หากเด็กยังมีปัญหาในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ครูจะต้องหาทางแก้ไขพฤติกรรมของเด็กให้เป็น
ที่ยอมรับมากขึ้น 
   4. ระดับท่ี 4 การเรียนร่วมโดยจัดให้เรียนร่วมกับเด็กปกติเต็มเวลา แต่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษจากทั้งครูปกต ิและครูการศึกษาพิเศษ 
 จากการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ ที่กล่าวมา พอที่จะสรุปประโยชน์ในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมได้ว่า มีประโยชน์ด้านความสามารถในการน าไปใช้กับการลดปัญหาพฤติกรรมลงได้โดย
ทางอ้อม หากครูพูดเชิงบวกมากขึ้น ลดการต าหนิติเตียนเกี่ยวกับลักษณะการเรียนและผลการเรียน
ของเด็ก เน้นจุดเด่น ลดจุดด้อย ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเข้าช่วยในการแก้ปัญหาทางพฤติกรรม นอกจากนี้
แล้ว เมื่อน ารูปแบบอาร์ ที ไอ มาใช้จัดการกับปัญหาทางพฤติกรรมของผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 (Tier-1) เป็นการสอนผู้เรียนทุกคนในชั้นตามปกติ มีการสังเกตว่านักเรียนคนใด
มีปัญหาทางพฤติกรรม และครูต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหาทางพฤติกรรม ในระยะนี้ครูอาจ
ประเมินปัญหาทางพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมของ ศาสตราจารย์ 
ดร.ผดุง อารยะวิญญู 
 ระยะที่ 2 (Tier-2) เป็นการช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อยส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาคล้าย ๆ กันโดย
จัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งนี้อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความรุนแรงของปัญหา หรือจัดกลุ่มตาม
ลักษณะของปัญหา แล้วน าเทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมที่ชื่อว่า Functional Behavior 
Analysis (FBA) มาใช้ในการแนะแนว ให้ค าปรึกษา โดยครูและเพ่ือน 
 ระยะที่ 3 (Tier-3) เป็นการช่วยเหลือที่เข้มข้นส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล โดยมี
การน าเทคนิคการช่วยเหลือทางพฤติกรรมที่มีชื่อว่า Applied Behavior Analysis มาใช้ในการจัดท า
แผนเฉพาะบุคคลในด้านพฤติกรรม นักจิตวิทยา จิตแพทย์ อาจจะเข้ามามีบทบาท และมีการใช้
เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นเทคนิคเฉพาะ 
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 นอกจากนี้แล้วการจัดการกับพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ไม่ควรปล่อย
ทิ้งไว้ ไม่ควรไล่เด็กออกจากโรงเรียน เมื่อเด็กประพฤติผิดควรหาทางช่วยเหลือแก้ไขก่อนที่เด็กจะออก
สู่สังคมต่อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบอาร์ ที ไอ และการช่วยเหลือทางพฤติกรรมเชิงบวกและ        
การสนับสนุน ที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การช่วยเหลือทางพฤติกรรม เป็นการใช้วิธีการสอน 
หรือวิธีการช่วยเหลือหลายระดับที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน โดยวิธีการสอนหรือการช่วยเหลือ
ที่น ามาใช้จะต้องอิงการวิจัย มีการช่วยเหลือเป็นทีม ความร่วมมือของผู้ปกครอง การติดตาม
ความก้าวหน้า และการเสริมแรงทางบวกเม่ือผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 

ตัวอย่างการช่วยเหลือทางวิชาการและพฤติกรรม 

 ระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางวิชาการและพฤติกรรมตามระบบนี้เป็น          
การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางพฤติกรรมด้านสังคม (สมาธิสั้น ) ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 มี
รายละเอียดดังภาพที่ 7.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7.2  ระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้  RTI MODEL 
ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต และคณะ, 2557 หน้า 105) 
 

จากภาพที่ 7.2 ระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL ที่ใช้ในการช่วยเหลือ
นักเรียนทางวิชาการ (คณิตศาสตร์) และพฤติกรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การคัดแยก 
2) การช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือ 3 ระยะ ซึ่งในแต่ละระยะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 
1 การช่วยเหลือในชั้นเรียนรวม (นักเรียนทุกคน) และ ระดับที่ 2 การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
(เป็นกลุ่มย่อย) 3) การติดตามความก้าวหน้า และ 4) การประเมินผลการเรียนรู้ระบบการช่วยเหลือ
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นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางวิชาการและสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
รายละเอียดของการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางวิชาการ (คณิตศาสตร์) แบ่งเป็น 3 ระยะ ตาม
เนื้อหาที่ใช้ในการช่วยเหลือ ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การหาผลบวกของจ านวนสองจ านวนที่มี
ผลลัพธ์ ไม่เกิน 9 2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การหาผลลบของจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 และ 
3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การหาผลบวก-ลบของจ านวนสองจ านวนที่ตัวตั้ง และผลลัพธ์ไม่เกิน 20 ใน
แต่ละระยะประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ ได้แก่ 
  1.1 การช่วยเหลือระดับท่ี 1 เป็นการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม ส าหรับนักเรียน
ทุกคนโดยใช้แผนการสอนตามระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ     
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) โดยจะสอนสัปดาห์ละ 5 วัน 
จ านวน 30 แผนใช้เวลาสอนแผนละ 20 นาที อีก 10 นาที ให้นักเรียนท าใบงาน 
  1.2 การช่วยเหลือระดับท่ี 2 เป็นการสอนเสริมคณิตศาสตร์ โดยการใช้จินตคณิตลูกคิด 
ส าหรับนักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 จากการคัดแยกครั้งที่ 1 สัปดาห์ละ 5 วัน 
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 
9 จ านวน 10 แผน 2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 จ านวน 10 
แผน และ 3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกลบจ านวนสองจ านวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20 
จ านวน 10 แผนโดยใช้เวลาสอน 30 นาที ภายหลังจากสอนโดยใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้น
เรียนรวมเสร็จ 
  1.3 การติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วยการทดสอบท้ายแต่ละบทเรียน จ านวน  
3 ครั้ง ซึ่งจะด าเนินการทดสอบท้ายแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นการทดสอบแบบเป็นกลุ่ม ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ 
  1.4 การประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการด าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ระบบ          
การช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL โดยใช้วิธีการทดสอบแบบเป็นกลุ่ม เนื่องจากใช้ผู้คัดแยก
เพียง 1 คน คือ ครูคณิตศาสตร์ ส่วนลักษณะของแบบทดสอบจะเป็นแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อซึ่งเป็นเครื่องมือชุดเดียวกับการคัดแยกนักเรียนครั้งที่ 1 และ 2 
 2. การช่วยเหลือทางพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามเนื้อหาที่ใช้ในการช่วยเหลือ คือ       
1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเล่นกับสี และ             
3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพิมพ์ภาพ ในแต่ละระยะ ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ ดังนี้ 
  2.1 การช่วยเหลือระดับท่ี 1 เป็นการจัดกิจกรรมศิลปะในชั้นเรียนรวม ส าหรับนักเรียน     
ทุกคนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะในช่วงของกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 
วัน หน่วยการเรียนรู้ละ 10 แผน จ านวนแผนทั้งหมด 30 แผน 
  2.2 การช่วยเหลือระดับท่ี 2 เป็นการจัดกิจกรรมเสริมศิลปะในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมระดับปานกลางถึงระดับหนัก ตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป จากการคัดแยก
ครั้งที่ 1 ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 วัน จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ละ 10 แผน 
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จ านวนแผนทั้งหมด 10 แผน โดยใช้เวลาสอน 30 นาที ภายหลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะในชั้นเรียน
รวมเสร็จ 
  2.3 การติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วยการสังเกตพฤติกรรม จ านวน 3 ครั้ง ซึ่ง
ด าเนินการสังเกตท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของ
นักเรียน (สมาธิสั้น) ที่เป็นเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้ในการคัดแยกครั้งที่ 1 และ 2 
  2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ ระบบ        
การช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมระดับปานกลางถึงระดับตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านสังคมของนักเรียน (สมาธิสั้น) ที่เป็นเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้ในการคัดแยกครั้งที่ 1 และ 2 
 

ตัวอย่างการช่วยเหลือทางพฤติกรรม 

 การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้เป็นระบบการคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผน ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใช้ ระบบ      
การคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้
รูปแบบอาร์ ที ไอ   
 2. ครูประชุมวางแผนและก าหนดแนวทางการประเมินพฤติกรรมนักเรียน การช่วยเหลือ
นักเรียน การติดตามความก้าวหน้า และการสะท้อนผลการใช้ระบบการคัดแยก และช่วยเหลือส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ  
 3. ระบบการคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่      
ไม่พึงประสงค์โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ  
 ระบบการคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่          
ไม่พึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ จะเห็นได้ว่า รูปแบบอาร์ ที ไอ สามารถน าไปใช้ใน                
การช่วยเหลือทางวิชาการ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งที่มีลักษณะของการน าไปใช้ในรู ปแบบของ      
การช่วยเหลือแต่แท้จริงแล้วนั้น รูปแบบอาร์ ที ไอ ยังสามารถน าไปใช้ในการเป็นเครื่องมือใน        
การคัดแยก กล่าวคือ เมื่อใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ให้การช่วยเหลือครบทั้ง 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ แล้ว 
พบว่า ผู้เรียนคนใดไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือในระดับที่ 2 ครูผู้สอนสามารถส่งต่อผู้เรียนเหล่านั้น
ไปยังแพทย์เพ่ือวินิจฉัยความบกพร่องว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความบกพร่องด้านใด นอกจากนี้แล้ว 
รูปแบบอาร์ ที ไอ ยังสามารถใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นอกจากรูปแบบ
อาร์ ที ไอ แล้วยังพบว่า มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนอีกเช่น รูปแบบอาร์ ที ไอ ไอ ซึ่ง I ตัวแรกจะใช้แทนค าว่า 
Instruction และ I ตัวที่สองที่เพ่ิมขึ้นมา ใช้แทนค าว่า Intervention ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ
อาร์ ที ไอ แต่เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการตอบสนองต่างระดับของผู้เรียนจึงใช้ Intervention กับ
การช่วยเหลือเด็กเล็ก และจะใช้ค าว่า Instruction กับการช่วยเหลือเด็กโต จากงานวิจัยของจุฬามาศ 
จันทร์ศรีสุคต และคณะ (2558, หน้า 75) ที่ได้ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ไอ พัฒนาระบบการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รายละเอียดดังภาพที่ 7.3 
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ภาพที ่7.3  ระบบการคัดแยกและช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
ที่มา (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต และคณะ, 2558) 
 จากระบบการช่วยเหลือที่กล่าวมาข้างต้น ได้น ามาวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
จัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การสอนในชั้นเรียนรวมเพ่ือป้องกัน     
การเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ระดับที่ 2 การวางเงื่อนไขพฤติกรรม ซึ่งใช้ส าหรับนักเรียนที่ไม่
ตอบสนองต่อการสอนระดับที่ 1 และระดับที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองซึ่งใช้ส าหรับ
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นักเรียนที่ไม่ตอบสนองต่อการสอนระดับที่ 2 รายละเอียดของการสอนแต่ละระดับ  มีดังนี้ (จุฬามาศ 
จันทร์ศรีสุคต, ชฎาพร รุกขเชษฐ์ และทักษิณา งามประดับ, 2558, หน้า 7-10) 
 1. การช่วยเหลือระดับท่ี 1 การสอนวิชาแนะแนวส าหรับนักเรียนทุกคน หมายถึง การจัด      
การเรียนการสอนวิชาแนะแนวที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติส าหรับนักเรียนทุกคน เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาทางพฤติกรรม ประกอบด้วย 1) การสอนวิชาแนะแนวในชั่วโมงปกติ โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบไม่ชี้น า (Non-directive Teaching) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 การนิยามสถานการณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือโดยครู เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความรู้สึกอย่างอิสระ 
  ขั้นที่ 2 การส ารวจปัญหาโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนนิยามของปัญหา ทั้งนี้ครูต้อง
ยอมรับและท าความรู้สึกของนักเรียนให้กระจ่าง 
  ขั้นที่ 3 พัฒนาความกระจ่างของปัญหาโดยให้นักเรียนอภิปรายถึงปัญหา และมีครู
เป็นผู้สนับสนุน 
  ขั้นที่ 4 การวางแผน และการตัดสินใจ ในขั้นนี้ เป็นขั้นที่นักเรียนเป็นผู้วางแผนใน     
การตัดสินใจเบื้องต้นและมีครูเป็นผู้ช่วยให้ความกระจ่างในการตัดสินใจที่เป็นไปได้ 
  ขั้นที่ 5 การบูรณาการ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางใน      
การปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัติในทางบวก 
 2. การช่วยเหลือระดับที่ 2 การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในชั่วโมงซ่อมเสริมโดยใช้
รูปแบบการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม (Contingency Management) ซึ่งใช้เวลาในการสอน 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ  ละ 10 นาท ีที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุพฤติกรรมขั้นสุดท้ายก่อนอย่างชัดเจน 
    1.1 ระบุพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้ส าเร็จโดยสามารถด าเนินการระบุพฤติกรรมเป้าหมายได้ ดังนี้ 
      1.1.1 ระบุพฤติกรรมให้ชัดเจน 
            1.1.2 ให้ค าจ ากัดความพฤติกรรมเป้าหมาย 
     1.1.3 ใช้วิธีการในการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น 
  ขั้นที่ 2 ส ารวจให้ทราบพฤติกรรมก่อนก าหนดโปรแกรม 
    2.1 การหาระยะเส้นฐานของพฤติกรรม 
       หลังจากระบุพฤติกรรมเป้าหมาย และการวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการประเมินผลแล้วจะเป็นการหาเส้นฐาน (Baseline) ของผู้เรียนซึ่งเป็นการสังเกตหา
ความถี่ของพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาโดยสามารถท าได้ดังนี้ 
     2.1.1 สังเกต 
     2.1.2 ส ารวจ 
  ขั้นที่ 3 วางแผนจัดระบบให้การเสริมแรง 
    3.1 การสร้างโปรแกรมการวางเงื่อนไขสิ่งเร้า (Contingency Management 
Program) ส าหรับพฤติกรรมเป้าหมายเฉพาะการด าเนินการสร้างโปรแกรมสามารถท าได้ดังนี้ 
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      3.1.1 วางแผนการควบคุมสิ่งแวดล้อม (จะควบคุมอย่างไร) 
         3.1.2 การเลือกชนิดของสิ่งเสริมแรงและวิธีการเสริมแรง 
     3.1.3 ให้สิ่งเสริมแรงตามช่วงของการแสดงพฤติกรรม 

     3.1.4 ให้สิ่งเสริมแรงแบบเอาจ านวนครั้งที่แสดงพฤติกรรมเป็นเกณฑ์ 
     3.1.5 วางโปรแกรมและปรับโปรแกรมให้เหมาะสม 
  ขั้นที่ 4 ลงมือด าเนินการตามโปรแกรมโดย 
    4.1 จัดสภาพแวดล้อม 
    4.2 แจ้งโปรแกรมให้ผู้เรียนทราบ 
    4.3 เริ่มโปรแกรม 
    4.4 ด าเนินการตามโปรแกรม โดยผู้ด าเนินการต้องควบคุมพฤติกรรมอย่าง
เคร่งครัด 
  ขั้นที่ 5 ประเมินผลโปรแกรม โดย 
    5.1 วัดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือพฤติกรรมเป้าหมายว่าด าเนินการไปถึง 
จุดใดแล้ว 
     5.2 วัดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาว่า เมื่อหยุดให้การเสริมแรงแล้ว พฤติกรรมนั้น
เป็นอย่างไร 
    5.3 ปรับจุดมุ่งหมายหรือสิ่งเสริมแรงให้กว้างขึ้น 

 3. การช่วยเหลือระดับที่ 3 การช่วยเหลือโดยจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองในชั่วโมงว่าง สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน         
การควบคุมตนเอง (Self-control) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งมีกิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 
      1.1 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบบทเรียน 
    1.2 ก าหนดวิธีการประเมินพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาว่า จะประเมิน
ด้วยวิธีใดประเมินกี่ครั้ง แต่ละครั้งระยะเวลาห่างกันเท่าใด 
  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนก่อนการเรียน/ก่อนก าหนดโปรแกรม 
    ครูจะต้องรวบรวมพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนเพ่ือน าไปเปรียบเทียบ
กับพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนจบบทเรียน 
  ขั้นที่ 3 วางแผนจัดระบบการให้การเสริมแรง 
    จัดสถานการณ์การเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นการก าหนดไว้ว่าจะให้ผู้เรียน
เกิดพฤติกรรมอะไรเมื่อใด 
  ขั้นที่ 4 ด าเนินตามโปรแกรม/ด าเนินการเรียนการสอน 
    ครูด าเนินการสอนตามเวลาที่ก าหนดและจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่มี       
การบอกให้ผู้เรียนทราบเป้าหมายในการเรียนเช่นมีพฤติกรรมเช่นไรจะได้คะแนนเท่าใด โดยอาจ
เขียนติดไว้หน้าห้องให้ผู้เรียนทุกคนทราบและจัดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมี
สื่ออุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับบทเรียน และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
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  ขั้นที่ 5 ประเมินผลโปรแกรม 
    ครูเป็นผู้ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โดยการสังเกต
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเรียนเป็นระยะ ๆ มีการลดการเสริมแรงเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าพบว่าจุดมุ่งหมายกว้างเกินไปส าหรับ
ผู้เรียนหรือเนื้อหากิจกรรมยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียนอาจมีการปรับสิ่งเสริมแรง 
 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ของการช่วยเหลือในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวอย่างแผนการสอนระยะท่ี 1: การสอนในชั้นเรียนรวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชา แนะแนว เรื่อง เรียนอย่างมีความสุข ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
สอนในชั้นเรียนรวมส าหรับนักเรียนทุกคน (วิชาแนะแนว) ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานงานแนะแนว 

 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวชี้วัด 1.1 รู้จัก และเข้าใจรูปลักษณ์ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถและ        
ความต้องการของตนเอง 
 ตัวชี้วัด 1.2 รักและเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนของตนเองได้ 
 2. เลือกแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
 3. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของตนเองได้ 
สาระส าคัญ 

 การเรียนรู้แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติตนเพ่ือการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขกับการเรียนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับนักเรียน ดังนั้นนักเรียนจะต้องปรับตัวและ
ปฏิบัติตนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในการเรียนของตนตามที่ก าหนดไว้ 
สาระการเรียนรู้ 
 การรู้จักปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนที่ประสิทธิภาพและมีความสุข 
ทักษะกระบวนการ 
 ทักษะการสื่อสาร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ 

 ความสามารถในการสื่อสาร 
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ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 1. รายงานแบบส ารวจความต้องการในการรับความช่วยเหลือ 
 2. รายงานการส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ไม่ดี 
 3. รายงานการส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ดี 
ขั้นตอนการสอน 

 ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1 (1ช่ัวโมง) 
 ขั้นที่ 1  นิยามสถานการณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือโดยครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้สึก
อย่างอิสระ โดยท ากิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน โดยถามว่า นักเรียนมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร  
  1.2 นักเรียนกรอกแบบส ารวจความต้องการในการรับความช่วยเหลือ                
  1.3 ขออาสาสมัครนักเรียน 3-5 คนออกมาน าเสนอผลการรายงานความต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ 
  1.4 ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการได้รับความช่วยเหลือและ
การพิจารณาความจ าเป็นในการได้รับความช่วยเหลือ 
  1.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการขอรับความช่วยเหลือ โดยเขียนสรุปติดไว้
ที่บอร์ดหน้าชั้นเรียน      
 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่ 2 (1ช่ัวโมง) 
 ขั้นที่ 2 การส ารวจปัญหาโดยครูกระตุ้นให้นักเรียนนิยามปัญหา ทั้งนี้ครูต้องยอมรับและ
ต้องท าความรู้สึกของนักเรียนให้กระจ่าง โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 ครูซักถามถึงผลการสอบตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าเป็นอย่างไร โดยสุ่มถาม
อาสาสมัครนักเรียน 3-5 คน 
  2.2 นักเรียนแต่ละคนกรอกแบบส ารวจสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ าและไม่เป็นที่      
พึงพอใจของตนเอง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น 
  2.3 นักเรียนแต่ละคนกรอกแบบฟอร์มสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ดี 
  2.4 สุ่มตัวแทนนักเรียน 3-5 คน ออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
  2.5 ครูขออาสาสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกมา
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ และการมีความสุขกับการเรียน 
  2.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนให้ประสบผลส าเร็จและมี
ความสุขกับการเรียนเป็นแผนที่ความคิดแล้วติดไว้หลังชั้นเรียน  
 สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 3 (1 ชั่วโมง) 
 ขั้นที่ 3 พัฒนาความกระจ่างของปัญหาโดยให้นักเรียนอภิปรายถึงปัญหา และมีครูเป็น
ผู้สนับสนุน โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
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  3.1 ครูสนทนากับนักเรียนถึงปัญหาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากสัปดาห์ที่แล้ว 
แล้วให้นักเรียนแต่ละคน สรุปปัญหาที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือโดยจ าแนกเป็นปัญหาด้านวิชาการ 
(การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ) และปัญหาด้านพฤติกรรม น าผลสรุปติดไว้บนผนังห้องเรียน 
  3.2 นักเรียนแต่คนเดินชมผลงานของเพ่ือนที่ติดไว้บนผนังห้องเรียน 
  3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มตามลักษณะของปัญหาที่คล้ายกันประมาณ 5 กลุ่ม เช่น ปัญหา
ด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาด้านการอ่าน ปัญหาสมาธิสั้น ปัญหาด้านอารมณ์ และ ปัญหาด้าน
การไม่ส่งงาน ฯลฯ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบต่อการเรียนในชั้น และแนวทางแก้ปัญหา 
  3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามประเด็นข้อ 3.3 
  3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุ ผลกระทบต่อชั้นเรียน และแนวทาง ใน        
การแก้ปัญหาของแต่ละประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตนในการขอรับ           
ความช่วยเหลือแล้วติดไว้ในห้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้นักเรียนทดลองน าไปปฏิบัติ 
 สัปดาห์ที่ 4 ครั้งที่ 4 (1ช่ัวโมง)  
 ขั้นที่ 4 การวางแผนและการตัดสินใจ  ในขั้นนี้นักเรียนจะวางแผนในการตัดสินใจเบื้องต้น
และมีครูเป็นผู้ช่วยให้ความกระจ่างในการตัดสินใจที่เป็นไปได้  โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  4.1 ครูน าสนทนาถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติตนในการปรับปรุงตนเองในด้าน     
การเรียนและพฤติกรรมที่ได้วางแผนไว้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และซักถามถึงเหตุผลและความจ าเป็นใน    
การเตรียมตัวในการเรียนด้านวิชาการ และพฤติกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1  
  4.2 นักเรียนแต่ละคนน าเสนอวิธีการเตรียมตัวจากข้อ 4.1 เพ่ือให้ได้คะแนนที่พึงพอใจ 
ลงในสมุด 
  4.3 สุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอการวางแผนในการเตรียมตัวในการเรียน 
  4.4 นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกวิธีการเตรียมตัวในการเรียนที่แตกต่างจากความคิด
ของตนลงในสมุด 
  4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเตรียมตัวในการเรียนเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป  
 สัปดาห์ที่ 5 - 8 ครั้งที่ 5 – 8 ครั้งละ 1 ชั่วโมง  
 ขั้นที่ 5 การบูรณาการ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
และพัฒนาการปฏิบัติในทางบวก โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  5.1 นักเรียนน าแนวทางการปฏิบัติตนในข้อ 4.5 ไปใช้จริง และรวบรวมผลทางบวกที่
เกิดข้ึน โดยน าเสนอรายงานในแต่ละสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน ครึ่ง 
 สัปดาห์ที่ 9 – 14 ครั้งที่ 9-14 ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
  5.2 นักเรียนสรุปผลแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิดผลทางการเรียนด้านบวก 
เพ่ือน าไปใช้ต่อไป  
 สัปดาห์ที่ 15-18 ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
  5.3 จัดนิทรรศการการปฏิบัติตนด้านวิชาการและพฤติกรรมเพ่ือประสบผลส าเร็จและ
มีความสุขกับการเรียน 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แบบส ารวจความต้องการในการรับความช่วยเหลือ 
 2. แบบส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ไม่ดี 
 3. แบบส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ดี 
 4. แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติตนด้านวิชาการและพฤติกรรม 
 5. แบบรายงานผลการปฏิบัติตนเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและความสุขกับการเรียน 
การประเมินผล 

 1. วิธีการประเมิน 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
  1.2 สังเกตจากการวิเคราะห์และการวางแผนการปฏิบัติตนด้านวิชาการและพฤติกรรมใน
การเรียน 
 2. เครื่องมือ 
  แบบส ารวจต่าง ๆ 
 

ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน กรอกแบบส ารวจ ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม ให้ความร่วมมือใน 
การวางแผน 
การปฏิบัติตนในการเรียนทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม รายงานผลการปฏิบัติ 

ไม่ผ่าน ไม่ท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 4 ข้อ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ : นักเรียนทั้งหมด ...................คน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ...................คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง........คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง......คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………….……………………………………..……...…… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………..…...…… 
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แบบส ารวจความต้องการในการรับความช่วยเหลือ 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล.................................................................ชั้น.................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 

        
ปัญหา วิธีการช่วยเหลือ ระยะเวลาในการรับ

ความช่วยเหลือ 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ 
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แบบส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ดี 
ชื่อ.........................................นามสกุล............................................................ชั้น......................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 

 

สาระการเรียนรู้ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

สาระการเรียนรู้ที่1: 
ภาษาไทย 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่2: 
คณิตศาสตร์ 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่3: 
วิทยาศาสตร์ 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่4: 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่5: 
ศิลปะ 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่6: 
พลศึกษาและสุขศึกษา 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่7: 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

   

สาระการเรียนรู้ที่8: 
ภาษาต่างประเทศ 
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แบบส ารวจสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ไม่ดี 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล................................................................ชั้น..................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 

 

สาระการเรียนรู้ที่เรียนได้ดี สาเหตุที่เรียนได้ดี 
สาระการเรียนรู้ที่ 1: ภาษาไทย 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 2: คณิตศาสตร์ 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 3: วิทยาศาสตร์ 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 4: สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 5: ศิลปะ 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 6: พลศึกษาและสุขศึกษา 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 7: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ที่ 8: ภาษาต่างประเทศ 
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แบบส ารวจแนวทางการปฏิบัติตนด้านวิชาการและพฤติกรรม 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล.................................................................ชั้น.................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 

 

เป้าหมาย การปฏิบัติตนด้านวิชาการ การปฏิบัติตนด้านพฤติกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติตนเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธผิลและความสุขกับการเรียน 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล...............................................................ชั้น...................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 

 

รายการปฏิบัติ ผลการเรียน ความสุขกับการเรียน 

การปฏิบัติตนด้านวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การปฏิบัติตนด้าน
พฤติกรรม  
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ตัวอย่างแผนการช่วยเหลือระยะที่ 2: การวางเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 เรื่อง การเข้าใจและยอมรับตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
สอนเป็นกลุ่มย่อย ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานงานแนะแนว 

 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวชี้วัด 1.1 รู้จักและเข้าใจรูปลักษณ์ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถและ 
ความต้องการของตนเอง 
 ตัวชี้วัด 1.2 รักและเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกจุดมุ่งหมายของการปรับพฤติกรรมของตนเองเมื่อเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ 
 2. ร่างโปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรงที่เหมาะส าหรับตนเองเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ 
พึงประสงคไ์ด้ 
 3. ปฏิบัติตนตามโปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรงตามแนวทางที่เลือกไว้แล้วได้ 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติตนตามโปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรงที่ก าหนดและ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนได้ 
สาระส าคัญ 

 การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง มโนมติเกี่ยวกับตนเอง และทักษะเฉพาะตน
ของนักเรียนแต่ละคนจะช่วยในการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ความเข้าใจ การรู้จักปรับตัว และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ทักษะกระบวนการ 
 ทักษะการสื่อสาร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ 

 ความสามารถในการสื่อสาร 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 1. รายงานแบบส ารวจจุดเด่น 
 2. รายงานร่างโปรแกรมการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม 
 3. โปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรง 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การวางเงื่อนไขเพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1-2 /สัปดาห์ท่ี 2 ครั้งที่ 1 (ครั้งละ 30 นาที) 
 ขั้นที่ 1 ระบุพฤติกรรมขั้นสุดท้าย 
   1.1 ครูให้นักเรียนส ารวจจุดเด่นของตนเอง โดยใช้แบบส ารวจที่ครูจ าแนกให้ โดย
น าไปท า 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ ถ้าลักษณะใดตรงกัน 3 ครั้ง ก็เป็นจุดเด่นของนักเรียน 
ซึ่งจะพบว่าบางข้อเป็นจุดบกพร่อง (อาจให้ส ารวจพฤติกรรมที่เป็นจุดเด่นโดยให้เพ่ือนในชั้นร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผย เช่น เขียนลงในกระดาษ แล้วส่งคืนเจ้าตัว) และออกมารายงานแต่
ละสัปดาห์ 
 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่ 2 (30 นาที) 
   1.2 ให้นักเรียนเลือกข้อบกพร่องจากข้อ 1.1 ที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรก 
มาก าหนดเป็นพฤติกรรมเป้าหมายพร้อมให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด 
    1.3 ให้ค าจ ากัดความพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ขี้เกรงใจ 
หมายถึง การไม่กล้าปฏิเสธท าให้เสียเวลาและสิ้นเปลือง 
   1.4 หาวิธีการในการวัดพฤติกรรม 
     ให้นักเรียนก าหนดวิธีการวัดพฤติกรรมขี้เกรงใจ โดยตนเอง หรือคนใกล้ชิด 
โดยจะประเมินกี่ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันเท่าใด เช่น การบันทึกความถี่ในการปฏิเสธ/ไม่ปฏิเสธ 
 สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 5 (30 นาที) 
 ขั้นที่ 2 ส ารวจให้ทราบพฤติกรรมก่อนก าหนดโปรแกรม 
   ให้นักเรียนท าการสังเกต/ส ารวจพฤติกรรม โดยการให้บุคคลใกล้ชิดหรือตนเองเป็น     
ผู้บันทึกความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมข้ีเกรงใจ 
 สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 6 เวลา 30 นาที 
 ขั้นที่ 3 วางแผนจัดระบบการเสริมแรง 
   ให้นักเรียนร่างโปรแกรมการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม โดยการให้ท าสัญญา
การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ 
   3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
   3.2 พฤติกรรมที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 
   3.3 ระยะเวลาในการประเมินผลความก้าวหน้า 
    3.4 วิธีการประเมินผล 
   3.5 สิ่งเสริมแรงถ้าท าได้ตามเงื่อนไขจะได้รับอะไรเป็นรางวัล ถ้าท าไม่ได้จะต้องตัด       
สิ่งเสริมแรงอะไรออก 
   3.6 วันเวลาที่จะรายงานผลต่ออาจารย์ผู้สอน 
   3.7 พยานรับทราบเงื่อนไขในการวางแผนการก าหนดสิ่งเสริมแรง และเงื่อนไขใน    
การให้สิ่งเสริมแรง  
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 สัปดาห์ที่ 4 ครั้งที่ 7 เวลา 30 นาที 
 ขั้นที ่4 ด าเนินตามโปรแกรม/ด าเนินการเรียนการสอน 
   ครูด าเนินการสอนตามเวลาที่ก าหนดและจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่มี     
การบอกให้นักเรียนเรียนทราบเป้าหมายในการเรียน เช่น มีพฤติกรรมเช่นไร จะได้คะแนนเท่าใด 
โดยอาจเขียนติดไว้หน้าห้องให้นักเรียนทุกคนทราบ และจัดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือให้นักเรียนเกิด       
การเรียนรู้ โดยมีสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับบทเรียนและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน (ทั้ งนี้ครูกับ
นักเรียนนัดหมายเวลาในการรายงานพฤติกรรมตามความเหมาะสม) 
 สัปดาห์ที่ 5 ครั้งที่ 8 - สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ  30 นาที 
 ขั้นที่ 5 ประเมินผลโปรแกรม 
   ครูเป็นผู้ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดยการสังเกต 
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนหรือความก้าวหน้าของนักเรียนในการเรียนเป็นระยะ ๆ แล้วรายงานผลให้นักเรียน
ทราบโดยอาจมีการลดการเสริมแรง เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้า
พบว่าจุดมุ่งหมายกว้างเกินไปส าหรับนักเรียนหรือเนื้อหากิจกรรมยังไม่เหมาะสมกับนักเรียนอาจมี  
การปรับสิ่งเสริมแรง เช่น  
   ให้คะแนนเมื่อเข้าชั้นเรียน   10  คะแนน 
   ให้คะแนนเมื่อร่วมตอบค าถาม   10  คะแนน 
   ให้คะแนนเมื่อท าการบ้านส่ง   10  คะแนน 
   ให้คะแนนเมื่อท าการบ้านส่งและท าถูกทุกข้อ 10  คะแนน 
 หรืออาจให้นักเรียนมีโอกาสต่อรองเพ่ือให้ได้คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลง เมื่อปรับโปรแกรมการวางเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรมจนเป็นที่พอใจของนักเรียนแล้ว จากนั้นจึง
ด าเนินการตามโปรแกรมหรือการสอนต่อไป 
หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 9 – 13 ด าเนินการตามการสอน 5 ขั้นตอน เพ่ือปรับพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
 สัปดาห์ที่ 14 – 18 ปรับปรุงโปรแกรมการวางเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรมด าเนินการตาม     
การสอน 5 ขั้นตอน เพ่ือปรับพฤติกรรมให้ได้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แบบส ารวจจุดเด่น 
 2. แบบฟอร์มการจัดสิ่งเสริมแรง 
 3. แบบฟอร์มโปรแกรมการวางเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรม 

การประเมินผล 

 1. วิธีการประเมิน 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
  1.2 สังเกตจากการวิเคราะห์และการจัดโปรแกรมระบบสิ่งเสริมแรง 
 2. เครื่องมือ 
  โปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรง 
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ระดับ
คุณภาพ 

ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน ท าใบงานส่ง ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม ให้ความร่วมมือในการท า
โปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรง 

ไม่ผ่าน ไม่ท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ : นักเรียนทั้งหมด .....................คน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี .....................คน  คิดเป็นร้อยละ ............ 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง..........คน  คิดเป็นร้อยละ ............ 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ ............ 
ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
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แบบส ารวจจุดเด่น 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล................................................................ชั้น..................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 

 

รายการพฤติกรรม 

ครั้งที่ 1 

รายการพฤติกรรม 

ครั้งที่ 2 

รายการพฤติกรรม 

ครั้งที่ 3 

หมายเหตุ 
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การจัดระบบสิ่งเสริมแรง 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล................................................................ชั้น..................... 
ภาคเรียนที่.............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 

พฤติกรรมเป้าหมาย: 
 1. ....................................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................. 
 3. ............................................................................................................................. 
 4. .............................................................................................................................. 
 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 1. ............................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................... 
 3. ............................................................................................................................... 
 4. ............................................................................................................................... 
 

การก าหนดสิ่งเสริมแรง 
 

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรม สิ่งเสริมแรง ระยะเวลาใน 

การปรับปรุง
พฤติกรรม 

หมายเหตุ 
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โปรแกรมการวางเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรม 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล...........................................................ชั้น......................... 
ภาคเรียนที่..............................โรงเรียน.......................................................................................... 
 
พฤติกรรม
ที่ต้องการ
ปรับปรุง 

ขั้นตอน
การ

ปรับปรุง
พฤติกรรม 

ระยะเวลาใน
การประเมิน
พฤติกรรม 

วิธีการ
ประเมินผล 

ส่ิง
เสริมแรง 

ระยะเวลา 

ในการ
รายงานผล 

พยาน/ 
ผู้รับรอง 

ลุกจากที่
นั่ง 

1.ขอ
อนุญาต
ก่อนลุก
ออกจากที่
นั่ง 
2.ท างาน
เสร็จ 1ข้อ 

2 สัปดาห์ 1. การนับ
ความถี่ของ 
การลุกออกจาก
ที่นั่งในชั่วโมง 
โฮมรูม 

1. สติก-
เกอร์ 
รูปยิ้ม 

สัปดาห์ละ 
3 ครั้ง 

ครูประจ า
ชั้น 
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ตัวอย่างแผนการช่วยเหลือระยะที่ 3: การพัฒนาโปรแกรมควบคุมตนเอง 
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 เรื่อง การเข้าใจและยอมรับตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับนักเรียนกลุ่มมีปัญหา  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานงานแนะแนว 

 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวชี้วัด 1.1 รู้จักและเข้าใจรูปลักษณ์ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถและ          
ความต้องการของตนเอง 
 ตัวชี้วัด 1.2 รักและเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกสิ่งที่ต้องปรับตัวเมื่อเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ 
 2. เลือกแนวทางในการปรับพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพชั้นเรียนได้ 
 3. ปฏิบัติตนตามโปรแกรมการควบคุมตนเองตามแนวทางท่ีเลือกได้ 
 4. ประเมินผลตามโปรแกรมการควบคุมตนเอง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพ 
ชั้นเรียนได ้
สาระส าคัญ 

 การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง มโนมติเกี่ยวกับตนเอง และทักษะเฉพาะตน
ของนักเรียนแต่ละคนจะช่วยในการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ความเข้าใจ การรู้จักปรับตัว และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ทักษะกระบวนการ 
 ทักษะการสื่อสาร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ 

 ความสามารถในการสื่อสาร 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 1 รายงานแบบส ารวจพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
 2. รายงานโปรแกรมการควบคุมตนเอง 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีข้ันตอนการสอนดังนี้ 
  สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1 (30 นาที) 
 ขั้นที่ 1 ครูแนะน าหลักพฤติกรรมนิยม 
   1.1 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมอะไรก็ได้ในชั้นของเพ่ือนที่ตนเองไม่ชอบ 
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  1.2 ครูน าอภิปรายสาเหตุที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้นักเรียนคิดเดี่ยว คิด
เป็นคู่ แล้วสุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  1.3 ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้จักหลักการควบคุมตนเอง เช่น เวลาโกรธแล้วเราไม่แสดง
อาการก้าวร้าวออกมา จะท าให้คนรอบข้างมีความรู้สึกที่ดีต่อเรา หรือตัวอย่างอ่ืน  ๆ เพ่ือโน้มน้าวให้
ผู้เรียนเต็มใจร่วมโปรแกรม แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ พร้อมสรุปเป็นแผนผังความคิดโดยท า
เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน น าไปติดที่บอร์ดหลังห้องเรียน 
 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2 (30 นาที) 
 ขั้นที่ 2 ระบุพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการควบคุม 
   2.1 ครูรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเดิมของผู้เรียนจากระเบียนสะสม ข้อมูล
จากสัปดาห์ที่ 1 หรือครูที่เคยสอนมาก่อน เพ่ือก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายร่วมกับนักเรียน เช่น 
      ปัญหา   : การท าการบ้าน 
           : ผลการเรียนลดลง 
      พฤติกรรม  : ไม่ท าการบ้าน 
           : คุย 
   2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดวิธีการวัดและตารางการปฏิบัติ เช่น 
      วางแผน   : เมื่อไม่เข้าใจว่าครูให้ท าการบ้านอะไรต้องซักถามให้ 
            เข้าใจ   
              : ถ้ามีเวลาในชั่วโมงเรียนหรือครูสั่งให้ท าในชั่วโมงก็ 
            ลงมือท าตามท่ีครูสั่ง 
           : เมื่อพบว่าท าข้อใดไม่ได้/ไม่เข้าใจให้ถามครู/เพ่ือน 
           : ไม่คุยกับเพ่ือนในเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
           : ถ้าท าแบบฝึกหัดไม่เสร็จในชั่วโมง ต้องจดบันทึกใน 
            สมุดว่าต้องท าการบ้านส่งเมื่อใด 
          : ถ้าท าการบ้านไม่ได้ ให้ถามผู้ปกครอง กรณีท่ีน า 
           กลับไปท าท่ีบ้าน  
   2.3 นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการควบคุม 
 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 3 (30 นาที) 
 ขั้นที ่3 สร้างโปรแกรมการควบคุมตนเอง (Self-control Program) 
   3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและสิ่งเสริมแรง เช่น 
ถ้าท าการบ้านส่งได้ 10 คะแนน ถ้าท าการบ้านถูกหมดได้ 20 คะแนน 
   3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
   เป้าหมายระยะสั้น : สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามแผนที่ก าหนดได้ 
    เป้าหมายระยะยาว : ความถี่ในการส่งการบ้าน (ส่งทุกครั้ง) 
             คุณภาพของงาน (ท าการบ้านถูกต้องมากขึ้น/ 
             ถูกทั้งหมด) 
   3.3 นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลลงในสมุด 
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 สัปดาห์ที ่2 ครั้งที่ 1 (30 นาที) 
   3.4 เขียนโปรแกรมควบคุมตนเอง 
    นักเรียนเป็นผู้เขียนโปรแกรม โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ 
    โปรแกรมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการท าการบ้าน 
      ปัญหา     : การท างาน 
              ผลการเรียนลดลง 
      พฤติกรรม    : ไม่ส่งการบ้าน 
              ท าการบ้านผิด 
              คุยในขณะเรียน 
      วางแผนควบคุมพฤติกรรม   : เมื่อไม่เข้าใจในขณะเรียนต้องซักถาม  
             ลงมือท าแบบฝึกหัดในชั่วโมง/ปฏิบัติตามที่ 
             ครูสั่ง เมื่อลงมือท าแล้วไม่เข้าใจให้ถามครู/ 
             เพ่ือน  
             ไม่คุยกับเพ่ือนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน  
             ถ้าท าแบบฝึกหัดไม่เสร็จให้เอากลับไปท าที่ 
             บ้าน  
            ท าการบ้านมาส่งตามก าหนด (อาจถูกหมด/ 
            หรือมีข้อผิดพลาด) 
      เป้าหมายระยะสั้น   : ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
      เป้าหมายระยะยาว   : มีความถ่ีในการส่งการบ้านเพ่ิมข้ึน 
             ท าการบ้านให้ถูกต้องมากขึ้น 
      สิ่งเสริมแรง    : ท าได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 10 คะแนน 
             : ส่งการบ้านทุกครั้งได้ 10 คะแนน 
             : ส่งการบ้านพร้อมท างานครบตามท่ี 
              มอบหมายได้ 20 คะแนน (ถูกบ้างผิดบ้าง)  
             : ส่งการบ้านพร้อมท างานครบตามท่ี 
              มอบหมายได้ 30 คะแนน (ถูกทุกข้อ) 
   3.5 ก าหนดเวลาที่จะมารายงานกับครู 
      นักเรียนเขียนในโปรแกรมว่าจะรายงานผลกับครู สัปดาห์ที่เท่าใด สัปดาห์ละกี่
ครั้ง 
 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่ 2-3 (30 นาที)  
 ขั้นที่ 4 การติดตามและขยายโปรแกรม 
   4.1 ครูตรวจสอบการปฏิบัติตามโปรแกรมของผู้เรียน โดยการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นและพฤติกรรมการท าการบ้านในชั่วโมงของนักเรียน หรือซักถามผู้ปกครอง และครูที่สอนวิชา
อ่ืนว่านักเรียนได้ปฏิบัติตามโปรแกรมหรือไม่ 
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 สัปดาห์ที่ 3-7 สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (30 นาที)  
  4.2 ครูตรวจสอบความก้าวหน้าจากการที่นักเรียนมารายงานโปรแกรมกับครู โดยครู
อาจแนะน าให้มีการปรับปรุงในด้านแผนการปฏิบัติหรือสิ่งเสริมแรง (กรณีที่นักเรียนยังไม่มี
ความก้าวหน้าในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง) บางรายอาจมีการเสริมแรงด้วยวัตถุ เช่น ให้ขนม
ให้รางวัลที่นักเรียนชอบ เมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 สัปดาห์ที่ 8 -12 สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (30 นาที)   
  4.3 ด าเนินการก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมเป้าหมาย (ใหม่) ที่ต้องการควบคุม กรณีที่
โปรแกรมการควบคุมตนเองโปรแกรมเดิมด าเนินการได้ส าเร็จหรือพึงพอใจแล้ว  
  4.4 ขยายโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมเดิมออกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง กรณีที่ยังไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ 
 

หมายเหตุ 
 สัปดาห์ที่ 13-17 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 -4 เพ่ือเริ่มการควบคุมพฤติกรรมเป้าหมาย 
(ใหม่)/หรือขยายโปรแกรมกรณีที่ประเมินผลแล้วยังไม่พึงพอใจ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แบบส ารวจพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการควบคุม 
 2. แบบฟอร์มโปรแกรมการควบคุมตนเอง 
การประเมินผล 

 1. วิธีการประเมิน 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
   1.2 สังเกตจากการแสดงพฤติกรรมตามระยะเวลาที่รายงานผลตามโปรแกรมการควบคุม
ตนเอง 
 2. เครื่องมือ 

  โปรแกรมการควบคุมตนเอง 
  
 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน ท าใบงานส่ง ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม การท าโปรแกรมการควบคุม
ตนเองและการรายงานผลตามเวลาที่ก าหนด 

ไม่ผ่าน ไม่ท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 4 ข้อ 
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กิจกรรมเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ : นักเรียนทั้งหมด .....................คน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี......................คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง..........คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ ........... 
 

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………….…..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………… 
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แบบส ารวจพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการควบคุม 

ชื่อ.........................................นามสกุล...........................................................ชั้น......................... 
ภาคเรียนที่..................................โรงเรียน.................................................................................... 

 

ปัญหา พฤติกรรม ล าดับ
ความส าคัญ 

การวางแผนแก้ไข 
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โปรแกรมการควบคุมตนเอง 
ชื่อ.........................................นามสกุล..............................................................ชั้น....................... 
ภาคเรียนที่..................................โรงเรียน..................................................................................... 
 

ปัญหา พฤติกรรม การวางแผน
ควบคุม

พฤติกรรม 

เป้าหมาย
ระยะสั้น 

เป้าหมาย
ระยะยาว 

สิ่งเสริมแรง เวลาใน 

การรายงาน
ผล 

ผล 
การเรียน
ลดลง 

1. คุย 
2.ลุกจากที่
นั่งบ่อย 
3. ไม่ส่งงาน 

1. ซักถาม
ครูเมื่อไม่
เข้าใจ 
2. คุย
น้อยลง 
3. ลุกออก
จากที่นั่งเม่ือ
ท างานเสร็จ 

1. ท าตาม
แผนที่
ก าหนด 

1. มีความถ่ี
ในการส่ง
งานมากขึ้น 
2. ท า
การบ้าน
ถูกต้องมาก
ขึ้น 

1. ส่ง
การบ้านทุก
ครั้งแต่ไม่
ถูก ได้ 10 
คะแนน 
2. ส่ง
การบ้านทุก
ครั้งถูกบ้าง
ผิดบ้างได้ 
20 คะแนน 
-ส่งการบ้าน
ทุกครั้งและ
ถูกต้องทุก
ข้อได้ 30 
คะแนน 
ในแต่ละ
สัปดาห์ได้ 
30 คะแนน 
จะได้สมุด
ระบายสี 1 
เล่ม 

สัปดาห์ละ 
3 ครั้งของ
ทุกสัปดาห์
ที่ 2 และ 4 
ของเดือน  
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บทสรุป 

 รูปแบบอาร์ ที ไอ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการช่วยเหลือทางวิชาการและ
พฤติกรรม ที่ช่วยลดการตีตราผู้เรียนว่ามีความบกพร่อง ทั้งนี้รูปแบบอาร์ ที ไอ ใช้วิธีการช่วยเหลือ     
หลายระดับซึ่งพบมากว่า จะใช้การช่วยเหลือ 3 ระดับ ดังนั้นถ้าครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน หรือ
ให้การช่วยเหลือหลายระดับแล้วพบว่า ผู้เรียนไม่ตอบสนองก็สามารถใช้เป็นวิธีการหนึ่งในการคัดแยก
นักเรียนแล้วส่งต่อไปยังแพทย์เพ่ือวินิจฉัยความบกพร่องต่อไป ในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
เป็นการช่วยเหลือก็นับว่าเป็นวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น ผู้เรียน
บางคนสามารถเรียนได้ดีเมื่อเรียนกับเพ่ือนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือบางคนเรียนได้ดีเมื่อเรียน
ตามล าพัง ดังนั้น ครูผู้สอนจะใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ได้ดีนั้น จะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่
ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน หรือพฤติกรรมแล้วน ามาใช้ในการช่วยเหลือระดับต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว
ใน การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทีมครูในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันประเมินผู้เรียน หรือให้การช่วยเหลือทั้งที่บ้าน
และโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ส าเร็จได้ง่ายยิ่งข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม การจะใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ และแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
ได้ดีนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการท าตามขั้นตอนที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด และมีเพ่ือน
ร่วมงานช่วยสะท้อนผล และปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่อง เมื่อท าดังนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือได้
พัฒนาการเรียนรู้ และครูผู้สอนก็ได้พัฒนาการสอน อีกทั้งเพ่ือนร่วมงานยังได้เรียนรู้วิธีการสะท้อนผล 
และมองเห็นภาพการสอนที่ดีในชั้นเรียน  
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ค าถามทบทวน 

 1. ปัญหาทางพฤติกรรมที่พบในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 2. การช่วยเหลือทางพฤติกรรมในชั้นเรียนสามารถท าได้อย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 3. เขียนผังกราฟิกแสดงขั้นตอนการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรม 
 4. ยกตัวอย่างการช่วยเหลือเพ่ือป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมที่สอดคล้อง
กับปัญหาในข้อ 1 
 5. สรุปการช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมโดยเขียนเป็น
แผนผังความคิด 
 6. เขียนแผนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน         
ชั้นเรียนรวม 
 7. เขียนแผนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
 8. เสนอแนวทางในการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมใน    
ชั้นเรียน 
 9. สรุปสาระส าคัญของรูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมโดยเขียนเป็น
แผนผังความคิด 
 10. ออกแบบระดับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 

 



บทท่ี 8 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 การจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จนั้น นอกจากการจัดให้มกีิจกรรม หรือกระบวนการใน
การจัดการเรียนรู้จะมีความส าคัญแล้ว สื่อการเรียนรู้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จส าหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ล้วนมี
ความต้องการสื่อการเรียนรู้เพ่ือช่วยท าให้เรียนรู้หรือเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ดังนั้นครูจะต้องมีความรู้
เรื่องการออกแบบสื่อการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือลดความยุ่งยากของเนื้อหาและท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย
ขึ้นและดียิ่งขึ้น การที่ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ก็จะ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 ค าว่า สื่อ ที่ครูใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาแก่ผู้เรียนนั้น มีค าที่ใช้หลายค า เช่น สื่อการสอน 
สื่อการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 สื่อ (Media) เป็นตัวกลางที่ผู้สอนน ามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยที่สื่อนั้นจะต้องมีคุณภาพ มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ สื่อที่จะน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีมากมายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนที่จะเลือก
มาใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน (ลาวัณย์ วิทยาวุฒิกร, วลัย        
อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรรถพล อนันตวรสกุล, รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ และอุ่นจิต นาคนคร, 2555, 
หน้า 205)  
 สื่อ หมายถึง สื่อการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา หรือเครื่องมือ
ช่วยให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็ ว เช่น หนังสือเสียง 
หนังสืออักษรเบรลล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พ.ศ. 2555, 
หน้า 48) 
 สื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภททั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือขา่ยการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 27) 
 จากความหมายของสื่อการเรียนรู้ ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สื่อการเรียนรู้ หมายถึง 
เครื่องมือที่เป็นตัวกลางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งที่เป็นเด็กปกติ  และเด็ก
พิการให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
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สื่อกับการจัดการเรียนรู้ 
 สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้แก่ผู้เรียน (ลาวัณย์ วิทยาวุฒิกร, วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 
อรรถพล อนันตวรสกุล, รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ และอุ่นจิต นาคนคร, 2555, หน้า 205) นอกจากนี้
แล้วการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง สื่อการเรียนรู้นับเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ในการเลือกใช้สื่อที่ดี และมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนจะส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน รายละเอียดของสื่อกับการจัดการเรียนรู้มี ดังนี้  
 1. ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการได้มีการก าหนดสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้ของคนพิการ มีดังนี้ 
  1.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ก าหนดสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการที่เกี่ยวกับการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้แก่ หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการ
มีสิทธิ คือ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือค้นพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
และมาตรา 8 ได้ระบุเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของสถานศึกษาต่าง ๆ ว่า ให้
สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการ
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง (พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.2551, 2551, หน้า 3-4) 
  1.2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เป็น
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ โดยมีเจตนารมณ์ “คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทาง
การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มีสิทธิได้รับ  สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและการจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ ต้องจัดให้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัด  
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับคนพิการ มีเป้าประสงค์เพ่ือคนพิการได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระบบ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่
ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตสามารถประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ และมีมาตรการที่
สอดคล้องกับเรื่องสื่อการเรียนรู้ คือ พัฒนาระบบและการให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการ แต่
ละประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่งถึง เท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีมาตรการ คือ 
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ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน ตลอดจนการบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 20-21) 
 2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดประเภทของสื่อการศึกษาส าหรับคนพิการออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พ.ศ.2555, หน้า 51)  
  2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน ชุดการเรียน คู่มือครู คู่มือผู้ปกครอง แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เป็นต้น  
  2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เทปเสียง วีดิทัศน์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น 

  2.3 สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ บัตรค า บัตรภาพ บล็อกค าศัพท์ เป็นต้น 
  2.4 สื่อประสม 
 3. การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 27) ได้ระบุถึงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง เลือกใช้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
  3.2 จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้
ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
  3.3 เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  3.4 ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
  3.5 ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  3.6 จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ และ
การใช้สื่อเป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
 ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 154) 
ได้สรุปลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัยไว้ดังนี้ 
 1. มีความแข็งแรงทนทาน 
 2. มีความปลอดภัยต่อเด็ก 
 3. มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 
 4. เป็นสื่อที่หาง่าย หรือผลิตขึ้นเอง 
 5. เป็นสื่อที่มีราคาย่อมเยา 
 6. เป็นสื่อที่มีสีสันสวยงาม 
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 7. เป็นสื่อที่มีคุณค่า 
 8. เป็นสื่อที่สามารถน ามาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นได้ 
 9. เป็นสื่อที่มีประโยชน์และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
             10. เป็นสื่อที่จับต้องได้และมีประโยชน์ส าหรับเด็ก 

 จากรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อและการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า สื่อ         
การเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยครูผู้สอนจะต้องรู้จักผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคนว่าควร
เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใดแล้ว ควรมีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน เตรียมสภาพแวดล้อม 
เตรียมผู้เรียน ด าเนินการใช้สื่อ และประเมินการใช้สื่อเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้สื่อให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนส าหรับการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

 

ตัวอย่างการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการวิจัยของผู้เขียนซึ่งท าในปี พ.ศ. 
2555 โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยเน้นสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 แบบ คือ การเรียนรู้ทางสายตา 
การเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ทางการสัมผัส ประกอบด้วยสื่อของจริงต่าง ๆ ตัวอย่าง
รายการสื่อที่ใช้ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้ 
 1. ตัวอย่างเนื้อหา ขั้นตอนการสอน และสื่อการเรียนรู้ที่ ใช้ในแผนการสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม: การช่วยเหลือระดับที่ 1 ระยะที่ 1 
  สื่อที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมนั้น ใน
การช่วยเหลือระดับที่ 1 ระยะที่ 1 จะมุ่งเน้นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เช่น ของจริงต่าง ๆ 
เช่น พลาสติกรูปหัวใจ ไม้ไอศกรีม และมักกะโรนี ฯลฯ สื่อการเรียนรู้ที่เป็นกึ่งรูปธรรม เช่น บัตรภาพ 
ภาพวงกลม หรือสี่เหลี่ยม เป็นต้น และสื่อที่เป็นนามธรรม เช่น ตัวเลข ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอสื่อตัวแนะ หรือ
ตัวแบบ 2) การลงมือปฏิบัติ 3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้นเรียน 4) การสะท้อน
ผลและสรุปบทเรียน และ 5) การน าความรู้ไปแก้ปัญหา ส่วนเทคนิค และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้มีสาระโดย
สรุป ดังตารางที่ 8.1 
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ตารางที่ 8.1  เทคนิคและสื่อส าหรับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับท่ี 1 ระยะที่ 1 

แผน
ที่ 

เนื้อหา/ขั้นตอนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

1 ความสัมพันธ์ของจ านวน 
การนับถึง 10 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการนับโดยใช้ของจริง รูปภาพ  
รูปวงกลม หรือรูปขีด (/) หรือให้นักเรียนที่เข้าใจสาธิต 
การนับ 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถกูต้องโดย การอธิบายเปน็
ขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดานและการบอกวิธีคิดด้วย
ค าพูด 
3. การเสริมแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของ
นักเรียน 
ทุกคนไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเอง
ด้วยการระบายสีภาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5. การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรวมด้วยการพูด
ให้ก าลังใจและแสดงความสนใจนักเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน เช่นไม่พดูว่านักเรียนไม่เก่ง แต่จะพูดว่า  
ถ้าพยายามและฝึกเพิ่มเติมจะเก่งกว่านี ้

1. ของจริง เช่น 
พลาสติกรูปหัวใจ 7 อัน 
ไม้ไอศกรีม 5 อัน  
ตุ๊กตาโฟมยางรูปสตัว์  
2 ตัว 
2. บัตรตัวเลข 1-10 
3. ใบงาน เร่ืองการนับ
จ านวน 1-10 
 
 

 

2 ความสัมพันธ์ของจ านวน 
การเขียนจ านวน 1- 10 เป็นตัวเลขและตัวหนังสือ 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการนับโดยใช้ของจริง รูปภาพ  
รูปวงกลม หรือรูปขีด (/) หรือให้นักเรียนที่เข้าใจสาธิต 
การเขียนจ านวน 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถกูต้องโดยการอธิบายเปน็
ขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดาน และการบอกวิธีคิดด้วย
ค าพูด 
3. การเสริมแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของ
นักเรียน 
ทุกคนไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมนิความสามารถของตนเอง
ด้วยการระบายสีภาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5.การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรวมด้วยการพูดให้
ก าลังใจ และแสดงความสนใจนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน เช่นไม่พดูว่านักเรียนไม่เก่ง แต่จะพูดว่า ถา้พยายาม และ
ฝึกเพิ่มเติมจะเก่งกว่านี ้

1. สิ่งของที่มีในกระเปา๋
ของนักเรียน 
2. ชุดบัตรภาพแสดง
จ านวน ที่ประกอบด้วย 
บัตรภาพ บัตรตัวเลข 
และบัตรตัวหนงัสือ
ตั้งแต่ 0-10  
3. ใบงาน เร่ือง  
การบอกจ านวนสิ่งของ  
4. ใบงาน เร่ือง จ านวน
ของฉัน 
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ตารางที่ 8.1  เทคนิคและสื่อส าหรับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับท่ี 1 ระยะที่ 1 (ต่อ) 

แผน
ที่ 

เนื้อหา/ขั้นตอนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

3 ความสัมพันธ์ของจ านวน 
การจัดสิ่งของเพื่อแสดงจ านวน 5 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการนับโดยใช้ของจริง 
รูปภาพ รูปวงกลม หรือรูปขีด (/) หรือให้นักเรียนที่
เข้าใจสาธิตการเขียนจ านวน 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถกูต้องโดยการอธิบาย
เป็นขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดาน และการบอกวิธี
คิดด้วยค าพูด 
3. การเสริมแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของ
นักเรียนทุกคน ไม่วา่จะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินความสามารถของ
ตนเองด้วยการระบายสีภาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5.การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรวมด้วย 
การพูดให้ก าลังใจ และแสดงความสนใจนักเรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน เชน่ ไม่พูดว่านักเรียนไม่เก่ง แต่จะพูด
ว่า ถ้าพยายาม และฝึกเพิ่มเติมจะเก่งกว่านี ้

1. สีไม้ หรือสีเทียน 
2. กระดาษเปล่า  
3. กระดาษสีตัดเป็นรปู
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1×1 
เซนติเมตร 
4. ใบงาน เร่ือง การจัด
จ านวน 1-5  
 

 

 
 จากตารางที่ 8.1 สรุปได้ว่า การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมในระดับที่ 1 ระยะที่ 1 นั้น 
จะเน้นการใช้สื่อที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งการให้ตัวแนะเพ่ือการเสริมต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตามลีลากาเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. ตัวอย่างเนื้อหา ขั้นตอนการสอน และส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในแผนการสอนคณิตศาสตร์
ในชั้นเรียนรวม: การช่วยเหลือระดับที่ 1 ระยะที่ 2 

  การจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมส าหรับการช่วยเหลือ
ระดับท่ี 2 ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) เสนอสื่อตัวแนะหรือตัวแบบ 2) การลงมือปฏิบัติ 
3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในชั้น 4) การสะท้อนผลและสรุปบทเรียน และ 5) น า
ความรู้ไปแก้ปัญหาส่วนเทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้มีรายละเอียดดังตารางที่ 8.2 
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ตารางที่ 8.2  เทคนิคและสื่อส าหรับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับท่ี 2 ระยะที่ 1  

 
แผน
ที ่

เนื้อหา/ขั้นตอนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

1 ความสัมพันธข์องจ านวน 
จ านวน 1 ถึง 10 และ 0 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการใช้เส้นจ านวน หรือให้
นักเรียนท่ีเข้าใจสาธิตการใช้เส้นจ านวน 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถูกต้องโดยการอธิบายเป็น
ขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดาน และการบอกวิธีคิดด้วย
ค าพูด 
3. การเสรมิแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของนักเรียน
ทุกคน ไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองด้วย
การระบายสภีาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5. การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรยีนรวมด้วยการพูดให้
ก าลังใจและแสดงความสนใจนักเรยีนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

1. ข้าวโพดอบกรอบชนิด 
ต่าง ๆ  
2. ใบงาน เรื่อง จ านวน 0-10 
กับ 
เส้นจ านวน 
3. กระดาษปรู๊ฟ และสเีมจิก 
ส าหรับบันทึกข้อมลูของ
ข้าวโพดอบกรอบ 
แต่ละชนิด 
 

 

2 การแสดงจ านวน 11-20 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการใช้เส้นจ านวน หรือให้
นักเรียนท่ีเข้าใจสาธิตการใช้เส้นจ านวน 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถูกต้องโดยการอธิบายเป็น
ขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดานและการบอกวิธีคิดด้วยค าพดู 
3. การเสรมิแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของนักเรียน
ทุกคน ไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองด้วย
การระบายสภีาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5. การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรยีนรวมด้วยการพูดให้
ก าลังใจและแสดงความสนใจนักเรยีนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

1. ตัวนับ คนละ 20 ตัว 
2. กรอบแสดงจ านวน 10  
คู่ ๆ ละ 2 แผ่น 
3. ใบงานเรื่อง การแสดง
จ านวน 11-20 
 

3 การคาดคะเนจ านวน 

1. การให้ตัวแบบ โดยครูสาธิตการใช้เส้นจ านวน หรือให้
นักเรียนท่ีเข้าใจสาธิตการใช้เส้นจ านวน 
2. การแสดงวิธีคิดหาค าตอบที่ถูกต้องโดยการอธิบายเป็น
ขั้นตอนด้วยการเขียนบนกระดานและการบอกวิธีคิดด้วยค าพดู 
3. การเสรมิแรงโดยการแสดงการยอมรับค าตอบของนักเรียน
ทุกคน ไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูก 
4. การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองด้วย
การระบายสภีาพด้านล่างของแบบฝึกหัด 
5. การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรยีนรวมด้วยการพูดให้
ก าลังใจและแสดงความสนใจนักเรยีนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

1. มักกะโรนสีีต่าง ๆ  
2. ใบงาน เรื่องการคาดคะเน
จ านวน 
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 จากตารางที่ 8.2 สรุปได้ว่า เทคนิค และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ใน     
ชั้นเรียนรวม ระดับที่ 2 ระยะที่ 1 นั้นจะเน้นการเป็นต้นแบบการหาค าตอบที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 
การลงมือปฏิบัติกับสื่อ ตลอดจนการอธิบายวิธีคิดโดยการอธิบายให้ฟัง หรือการเขียนบนกระดาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. ตัวอย่างเนื้อหา ขั้นตอนการสอน และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในแผนการสอนเสริม
คณิตศาสตร์: การช่วยเหลือระดับที่ 2 ระยะที่ 2   
  การสอนเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงที่ใช้ในการช่วยเหลือระดับที่ 2 
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การแจ้งจุดประสงค์ 2) การเสนอตัวอย่าง หรือสถานการณ์
ที่เป็นรูปธรรม 3) การปฏิบัติตามค าชี้แนะของครูโดยจับกลุ่มหรือจับคู่ 4) การปฏิบัติด้วยตนเอง และ 
5) การสรุปบทเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ ส่วนเทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้มีรายละเอียดดังตารางที่ 
8.3 
 

ตารางที่ 8.3  เทคนิคและสื่อส าหรับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับท่ี 2 ระยะที่ 2  
   

แผน
ที่ 

เนื้อหา/ขั้นตอนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

1 จ านวน 1 ถึง 10 และ 0 

1. การเป็นตัวแบบในการสาธิตการคาดคะเนจ านวนประกอบสื่อ 
2. การให้นักเรียนแสดงการคาดคะเนจ านวนประกอบสื่อ 
3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบายหรือแสดงการได้มาซึ่ง
ค าตอบกับเพื่อนในชั้นเพื่อตัดสินใจว่า ค าตอบที่ถูกต้อง     
ควรเป็นอย่างไร 
4. การแสดงวิธีการคิดหรือการเฉลยค าตอบให้นักเรียนทราบ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้นักเรียนจดจ าวิธีการคิด  และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

1. บัตรภาพแสดงจ านวน  
เพื่อช่วยในการจ าตัวเลข 1-10 
2. บัตรตัวเลข 0-10 
3. ใบงาน เร่ือง จ านวน 0-10  
 

2 การแสดงจ านวน 11-20 

1. การเป็นตัวแบบในการสาธิตการคาดคะเนจ านวนประกอบ
สื่อ 
2. การให้นักเรียนแสดงการคาดคะเนจ านวนประกอบสื่อ 
3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบายหรือแสดงการได้มาซึ่ง
ค าตอบกับเพื่อนในชั้นเพื่อตัดสินใจว่า ค าตอบที่ถูกต้อง     
ควรเป็นอย่างไร 
4. การแสดงวิธีการคิดหรือการเฉลยค าตอบให้นักเรียนทราบ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้นักเรียนจดจ าวิธีการคิด  และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

1. แผนภาพแสดงจ านวน  
11-20 
2. ใบงาน เร่ือง การแสดง
จ านวน 11-20 
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ตารางที่ 8.3  เทคนิคและสื่อส าหรับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับท่ี 2 ระยะที่ 2 (ต่อ) 
 
แผน
ที่ 

เนื้อหา/ขั้นตอนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

3 การคาดคะเนจ านวน 

1. การเป็นตัวแบบในการสาธิตการคาดคะเนจ านวนประกอบ
สื่อ 
2. การให้นักเรียนแสดงการคาดคะเนจ านวนประกอบสื่อ 
3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบาย หรือแสดงการได้มาซึ่ง
ค าตอบกับเพื่อนในชั้นเพื่อตัดสินใจว่า ค าตอบที่ถูกต้อง     
ควรเป็นอย่างไร 
4. การแสดงวิธีการคิดหรือการเฉลยค าตอบให้นักเรียนทราบ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้นักเรียนจดจ าวิธีการคิด  และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

1. แผ่นข้าวโพดอบกรอบรูปดาว   
2. ใบงาน เร่ือง การคาดคะเน
จ านวนข้าวโพดอบกรอบ 
3. ใบงาน เร่ือง การคาดคะเน
จ านวน 
 

 
 จากตารางที่ 8.3 จะเห็นได้ว่า เทคนิคและสื่อที่ใช้ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงในการสอน
เสริมคณิตศาสตร์ จะมุ่งเน้นในการแสดงวิธีคิดให้นักเรียนดู หรือฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อ
ประกอบการคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบกับเพ่ือนในชั้น 

 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2555, หน้า 47) ได้กล่าวถึง สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า ควร เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
ได้แก่ 

 1. แบบฝึกชุดอ่านเขียนกับลุงฮูก  
 2. แบบฝึกชุดอ่าน เขียนเรียนดี  
 3. แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนคล่อง  
 4. สื่อนวัตกรรมชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน  
 5. สื่อชุดหลักเม็ดนับ เป็นต้น  
 สื่อการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้จัดท าขึ้นโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ที่
เน้นการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ส่วนอุปกรณ์ เช่น ที่จับดินสอ ปากกาอ่าน
ข้อความ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวสามารถน าไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษบางประเภท
ได้ด้วยเช่นกัน  
 รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่มี
ความประสงคจะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค. ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีรายละเอียด ดังนี้ (กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคน
พิการมีสิทธิไดรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการให้ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
พ.ศ. 2550, 2550, หน้า 8)  
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บัญชี ข 

ตารางที่ 8.4  รายการสื่อ บัญชี ข 
 

ล าดับที่ รายการ 
 
1 

ส่ือ 

หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น 

2 หนังสือ หรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพ หรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ 
ธรรมดา หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 

3 ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ 

4 อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรค า และบัตรภาพ 

5 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก และประสานสัมพันธ์ 
6 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษา และการสื่อสาร 

7 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ 
8 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 

9 การจัดอาสาสมัคร 

10 การแนะแนวครอบครัว 

11 การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ 

  

ความส าคัญในการเลือกสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากประสบการณ์การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เขียนพบว่าในการใช้
สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความคล้ายคลึงกับเด็กปกติ กล่าวคือ เด็ก
ปกติแต่ละคนมีลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่
สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของแต่ละคน เช่นเดียวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีลีลา
การเรียนรู้แตกต่างกัน ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พบว่ามีความต้องการสื่อการเรียนรู้
ที่มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. ขนาดของสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะชอบสื่อการเรียนรู้
หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น ดินสอแท่งใหญ่ ลูกเต๋าส าหรับการฝึกบวก-ลบ ที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวนูน 
เช่น ตัวเลข หรือ เครื่องหมายบวก-ลบ 
 2. สื่อการเรียนรู้ที่เป็นของจริง เช่น เงิน เป็นสื่อที่ใช้สอนการบวก-การลบที่ช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้เร็ว และง่ายขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับการใช้เงิน 
 3. สื่อการเรียนรู้ส าหรับการสอนการแก้โจทย์ปัญหา ที่เป็นภาพวิว หรือทิวทัศน์ที่ก าหนด
บางรายละเอียดให้ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แล้วให้นักเรียนเติมดวงอาทิตย์ บ้าน สระน้ า หรืออ่ืน  ๆ แล้วให้
ผู้เรียนเล่าเรื่องราวจากภาพ พร้อมฝึกตั้งโจทย์ปัญหา พร้อมหาค าตอบ ผู้เรียนจะมีความสุขกับการเติม
รูปภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
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 4. การแสดงละครเกี่ยวกับสถานการณ์เพ่ือแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียนจะแก้ปัญหาได้ดี 
เนื่องจากผู้เรียนได้เป็นตัวละครในเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ
สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน 
 5. การจ าลองสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายเพ่ือการฝึกการบวก-การลบ โดยใช้เงิน
ประกอบ ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้น และแก้ปัญหาได้ดีกว่าการก าหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้ฝึก
แก้ปัญหา นอกจากนี้แล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าสิ่งของส่วนตัวมาประกอบสถานการณ์จ าลอง 
 6. การใช้สื่อการเรียนรู้ที่รับประทานได้ เช่น การสอนเรื่องจ านวน ครูอาจใช้ข้าวโพดคั่ว
รสต่าง ๆ เพ่ือฝึกเรื่องความหมายของจ านวน ตลอดจนการเปรียบเทียบจ านวน เป็นสื่อที่ช่วยให้
ผู้เรียนเห็นของจริง และสามารถใช้เป็นสิ่งเสริมแรงเม่ือผู้เรียนตอบค าถามได้ 
 7. สื่อการเรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว เช่น การกระโดดบนเส้นจ านวนเพ่ือ
ฝึกเกี่ยวกับการบวก-การลบ จะเป็นการช่วยผ่อนคลายความยากของเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรม
  
 8. สื่อการเรียนรู้ที่เป็นตัวแบบ หรือเครื่องมือช่วยในการคิด เช่น การติดแถบเส้นจ านวน
บนโต๊ะเรียนเพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการบวก-การลบ 
 9. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้ตัดกระดาษเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นตัวช่วยในการนับ หรือสื่อที่ให้ผู้เรียนเตรียมมาจากบ้าน เช่น เมล็ดผัก หรือ ขนมที่
ผู้เรียนชอบ ฯลฯ 
 10. เมื่อใช้สื่อการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีมุมหลังห้องส าหรับวางสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
สอนไปแล้ววางไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้
ในช่วงเวลาว่าง 
 11. ให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าเพ่ือนคนอ่ืนในชั้นเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือสอนเสริมให้กับเพ่ือน
ที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน 
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 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยในการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1  สื่อการเรียนรู้ในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบอาร์ ที ไอ 
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ภาพที่ 8.2 การใช้สื่อการเรียนรู้ของระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
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ภาพที่ 8.3 สื่อการสอน เรื่อง จ านวน 
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ภาพที่ 8.4 เส้นจ านวน 3 ทางเลือก 

 

 

         
 

 
ภาพที่ 8.5 แผ่นแสดงความหมายของจ านวน 
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ภาพที่ 8.6 การบวก-ลบบนเส้นจ านวน 

 
กิจกรรมคณิตศาสตร์ในชั้นเรยีนรวม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.7 กิจกรรมการช่วยเหลือระดับท่ี 1 (Tier-1) 
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กิจกรรมการสอนเสริมคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิตลูกคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.8 กิจกรรมการช่วยเหลือระดับท่ี 2 (Tier-2) 
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ภาพที่ 8.9 กิจกรรมการช่วยเหลือระดับท่ี 2 (Tier-2) 
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บทสรุป 
 สื่อการเรียนรู้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสารจากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน นอกจากนี้แล้วสื่อ  
การเรียนรู้ยังเป็นเครื่องมือส าหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เนื้อหา และการแสดงถึง
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่เรียน ตลอดจนการแสดงถึงความสามารถของผู้เรียนที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 
สื่อการเรียนรู้ที่ดีอาจเป็นสื่อที่เป็นของจริง หรือสื่อที่ครูผู้สอนกับครูร่วมกันวางแผนสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้
ประกอบในการเรียนรู้เนื้อหา คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วสื่อการเรียนรู้  
 การใช้สื่อการเรียนรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนหรือไม่นั้น ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการ
เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนเองให้เข้าใจในสิ่งที่จะสอน เพ่ือเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับผู้เรียน การเตรียมสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่จะใช้สื่อให้ส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ 
การเตรียมผู้เรียน โดยครูจะต้องแนะน าวิธีการใช้สื่อการเรียนรู้กับผู้เรียน ให้หรือว่าจะต้องท าอย่างไร
บ้าง การด าเนินการใช้สื่อเป็นการที่ครูจัดกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับใช้สื่อการเรียนรู้ หลังจากเสร็จ
สิ้นการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
 ส าหรับการใช้สื่อกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น อุปกรณ์การสอนส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรเป็นสื่อที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
ครูผู้สอนจะต้องรู้จักผู้เรียนแต่ละคนว่ามีลีลาการเรียนรู้แบบใด แล้วจัดหาสื่อที่สามารถตอบสนองต่อ
ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบต่าง ๆ และหลากหลาย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติ
กับสื่อ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดความสนใจในการเรียนรู้  และเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้แล้วยังสามารถน าสื่อการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไปมาปรับให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งสื่อการเรียนรู้อาจเป็นสื่อที่ครูผู้สอนผลิตขึ้น
เอง หรือจัดหามาเพ่ิมเติมตามบทเรียนที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน  
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ค าถามทบทวน 

 1. สื่อการเรียนรู้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 2. สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการสอนอ่านมีอะไรบ้าง 
 3. สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการสอนเขียนมีอะไรบ้าง 
 4. สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการสอนคณิตศาสตร์มี
อะไรบ้าง 
 5. สรุปสาระส าคัญของการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เป็นผังกราฟิก 
 6. ลักษณะของสื่อที่ดีส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีอะไรบ้าง  
 7. เขียนแสดงรายละเอียดการวางแผนการคัดเลือกสื่อส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นใดก็ได้มา 1 เนื้อหา โดยระบุเนื้อหาที่สอน เทคนิคการสอนและสื่อท่ีใช้ 
 8. เขียนแสดงรายละเอียดการวางแผนการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ส าหรับการสอน
ภาษาไทย (การอ่าน) ในระดับชั้นใดก็ได้มา 1 เนื้อหา โดยระบุเนื้อหาที่สอน เทคนิคการสอนและสื่อ
การเรียนรู้ที่ใช้ 
 9. เขียนแสดงรายละเอียดของการวางแผนการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ส าหรับการสอน
ภาษาไทย (การเขียน) ในระดับชั้นใดก็ได้มา 1 เนื้อหา โดยระบุเนื้อหาที่สอน เทคนิคการสอนและสื่อ
การเรียนรู้ที่ใช้ 
       10. ยกตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มา  1 ตัวอย่าง 
โดยระบุขั้นตอนการใช้ พร้อมวาดภาพประกอบ 

 



บทท่ี 9 

การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลเพื่อการส่งตอ่ 

 
 การด าเนินการค้นหาข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่า ผู้เรียนแต่ละคนประสบผลส าเร็จ หรือมี
ความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจว่า จะวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
อย่างไร ตลอดจนการจัดหาสื่อการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หรือส่งต่อไปยัง
การศึกษาปกติ การศึกษาพิเศษ การฝึกอาชีพอาชีพและการท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การติดตามความก้าวหน้าจะต้องติดตามเป็นระยะ ๆ 
จากนั้นจะน าผลที่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าไปใช้ในการช่วยเหลือ  หรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน รายละเอียดของการติดตามความก้าวหน้าและ
การประเมินเพ่ือการส่งต่อมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความหมายของการติดตามความก้าวหน้า  
 Parents Reaching Out (2008, P.8) ได้กล่าวถึง การติดตามความก้าวหน้า (Progress 
Monitoring) ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ที่เป็นการด าเนินงานของทีม
โรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ิมเติม โดยมักจะด าเนินการบ่อยครั้งเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง (ถ้ามี) จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน
อย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้วการติดตามความก้าวหน้ามักจะด าเนินการอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ 
 ไรท์ และ ไรท์ (Wright & Wright, 2014, p.1) ได้กล่าวถึง การติดตามความก้าวหน้าว่า
เป็นการปฏิบัติที่อิงวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของเด็กและประเมิน
ประสิทธิผลของการเรียนการสอน การติดตามความก้าวหน้าจะบอกครูเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสิ่งที่จะต้องสอนให้กับผู้เรียน  
 เด็กซเทอร์ และฮัชส์ (Dexter & Hughes, n.d., p.1) ได้กล่าวถึงการติดตามความก้าวหน้า 
ในบริบทของรูปแบบอาร์ ที ไอ ที่ใช้เป็นการปูองกันว่า หมายถึงการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
หรือความสามารถที่มาจากการประเมินผู้เรียนทุกคนเพ่ือระบุว่าผู้เรียนคนใดมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว
ในการเรียน เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์และพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งด าเนินการโดยครู หรือทีม
บุคลากรในโรงเรียน 
 จากความหมายของการติดตามความก้าวหน้าที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น
พอที่จะสรุปได้ว่า การติดตามความก้าวหน้า หมายถึงการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนทุกคน 
เพ่ือค้นหาว่าผู้เรียนคนใดน่าจะมีแนวโน้มในการล้มเหลวในการเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ทั้งนี้การติดตามความก้าวหน้าอาจท าโดยครูผู้สอน หรือทีมของโรงเรียน 
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กระบวนการการติดตามความก้าวหน้า  
 การติดตามความก้าวหน้าประกอบด้วยการประเมินที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ที่หลากหลายที่
เป็นผลจากข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนากลวิธีการเรียนการสอน และการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือก าหนดขอบเขต
เนื้อหาส าหรับผู้เรียนที่มีความยุ่งยาก การติดตามความก้าวหน้าจะเป็นการจัดเตรียมสารสนเทศและ
เอกสารที่สามารถใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินเพ่ือการก าหนดต าแหน่งของผู้เรียน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555, หน้า 14) ได้ระบุตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตามความก้าวหน้า เช่น ตัวบงชี้ที่ 2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลอง
กับผู เรียนเฉพาะบุคคล ค าอธิบาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการวัดและประเมินผล โดยใช
เครื่องมือ/วิธีการในการเก็บรวบรวม วิเคราะห ประเมินและบันทึกผลที่ไดจากการวัดและประเมินทั้ง 
กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน ตลอดจนการชวยเหลือและอ านวยความสะดวกดานการวัดและ
ประเมินผล (Assessment Accommodations) ที่จะต้องสอดคลองกับความตองการจ าเปนของ     
ผูเรียนเป็นรายบุคคล เชน การปรับเครื่องมือ วิธีการทดสอบ เวลา และการบริหารจัดการ ตลอดจน
การให้ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง เพ่ือวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน
ส าหรับประเด็นการพิจารณา ได้แก่ 1) ใชเครื่องมือ/วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลายทั้ง          
กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน  2) มีการชวยเหลือ และอ านวยความสะดวกดานการวัดและ
ประเมินผล (Assessment Accommodations) ที่สอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคลตามที่ได้ก าหนด
ไวใน IIP 3) มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง 
และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน และ 4) ใชผลจากการประเมินเพ่ือวางแผนในการพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล    
 ลักษณะส าคัญของการติดตามความก้าวหน้า ได้แก่ 1) การเน้นความแม่นย าในการแสดง
การเรียนรู้ และสมรรถนะที่เป็นปัจจุบันของผู้เรียน 2) เป็นการด าเนินการซ้ า ๆ และครอบคลุม
ช่วงเวลาสั้น ๆ 3) ควรใช้ในการช่วยเหลือระดับที่ 1 ถ้าจ าเป็นโดยยึดความก้าวหน้าของผู้เรียนส าหรับ
การช่วยเหลือระดับที่ 2 จะมีการติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น และใน 
การช่วยเหลือระดับที่ 3 จะติดตามความก้าวหน้า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 4) ควรใช้เพ่ือตัดสินทั้งสมรรถนะ
และการเจริญเติบโตในทักษะที่เกี่ยวข้อง และ 5) อาจยึดรูปแบบจากเว็บหรือสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง 
(Stoehr, Banks & Allen, 2011, p.80) 
 การติดตามความก้าวหน้า เมื่อใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ครูผู้สอนจะต้องมีการประเมินเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบอาร์ ที ไอ โดยประกอบด้วยการประเมิน
ความก้าวหน้า 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 การประเมินความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 1 ระดับที่ 
2 การประเมินความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 การประเมินความก้าวหน้า
จากการช่วยเหลือระดับท่ี 3 จากการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าพบรายละเอียด ดังนี้ 
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วิธีการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้า 
 จากตัวบ่งชี้ที่ระบุถึงการติดตามความก้าวหน้าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน (2555) ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การติดตามความก้าวหน้ายังเป็นการประเมินเพ่ือ
การจัดการช่วยเหลือ ที่มีลักษณะเป็นการประเมินความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก โดยมีข้อมูลที่ได้จากการ
วัดและประเมินผลที่มีความแม่นย า เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือที่ท าให้ทราบถึงระดับความสามารถหรือ
สัมฤทธิผลทางการเรียน (สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ, 2556, หน้า 111) 
 การติดตามความก้าวหน้าที่นิยมใช้มีหลายวิธี พอที่จะสรุปได้ดังนี้ 
 1. การวัดผลที่อิงหลักสูตร (Curriculum-based Measurement: CBM) 
  การวัดผลที่อิงหลักสูตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินในชั้นเรียน ที่มีลักษณะดังนี้ 
1) อธิบายความสามารถทางวิชาการ ในด้านการอ่าน การสะกดค า และคณิตศาสตร์ 2) เป็นเส้นทาง
พัฒนาทางวิชาการ และ 3) ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน นอกจากนี้แล้วยังเป็นตัวก าหนด
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนทุกคน และส่งเสริมโปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้เรียน
ที่มีความยุ่งยาก ภาระงานในการวัดโดยใช้ CBM ประกอบด้วย 1) การทดสอบการอ่านก่อนการให้
ความช่วยเหลือ (ความคล่องแคล่วในการแยกหน่วยเสียง ความคล่องแคล่วในการออกเสียงตัวอักษร ) 
2) การอ่าน (ความคล่องแคล่วในการระบุค า) ความคล่องแคล่วในการอ่านบทอ่าน 3) คณิตศาสตร์ 
(การค านวณ มโนมติ และการน าไปใช้) 4) การสะกด และการเขียนแสดงความรู้สึก (การเรียงล าดับ 
ค าท่ีถูกต้อง)  
  เด็กซเทอร์ และฮิวจส์ (Dexter & Hughes, n.d., p.3) และ สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 
(2556, หน้า 112) ได้สรุปขั้นตอนของ CBM ไว้ดังนี้ 1) การก าหนดจุดประสงค์ระยะยาว 2) ก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การทดสอบผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน รายละเอียดของ
แบบทดสอบดังที่กล่าวมาข้างต้น 4) การก าหนดการประเมินผล และ 5) การปรับกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล  
 2. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis)  
  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือเป็น
การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ท าให้เกิดค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่
ค าตอบที่ผิด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดก็คือ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทั้งนี้ เนื่องจากเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีรูปแบบของความผิดพลาดที่แตกต่างกัน (สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 
(2556, หน้า 112) 
 2. แฟูมสะสมงานและการวิเคราะห์ตัวอย่างงาน  (Portfolio and Analyzing Samples 
of Students’ Work)  
  แฟูมสะสมงานและการวิเคราะห์ตัวอย่างงานเป็นรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถใช้เพ่ือการ
ประเมินเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนหลังจากท่ีครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือช่วยเหลือ
ตามโปรแกรมการช่วยเหลือ โดยมีข้อควรค านึงในการเก็บสะสมผลงานของผู้เรียนว่าควรจะเป็นงาน
แสดงผลตามหลักสูตร และเก็บในช่วงเวลาที่ก าหนด และงานที่เก็บนั้นจะต้องมาจากวิธีสอน 
สภาพการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์ตัวอย่างงานจะช่วยให้ครูได้ทราบถึง
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วิธีการประเมินส่วนที่บกพร่องของผู้เรียนที่เกิดความบกพร่อง และส่วนที่ผู้เรียนท าได้ดี นอกจากนี้แล้ว
ยังเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและข้อจ ากัดเพ่ือใช้ในการก าหนดวิธีสอน หรือวิธีซ่อมเสริมที่เหมาะสม 
(สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ, 2556, หน้า 112) 
 3. การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Responsiveness to Instruction: RTI)  
  การตอบสนองต่อการเรียนการสอน หรือการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ เป็นวิธีการ
ประเมินเป็นรายบุคคลที่เป็นการประเมินเพ่ือความเข้าใจและกระบวนการช่วยเหลือ การใช้กรอบ
แนวคิดการแก้ปัญหาเพ่ือระบุ และก าหนดว่านักเรียนมีความยุ่งยากทางวิชาการโดยใช้การสอนที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเน้นการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นวิธีการคัดแยกที่ระบุไว้ในกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา หรือ IDEA 2004 โดยมีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การคัดกรองนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น 
ทั้งโรงเรียน ขั้นที่ 2 การช่วยเหลือทีแ่บ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับที่ 1 การช่วยเหลือในชั้นเรียนรวม และ 
ระดับท่ี 2 การสอนเสริม ขั้นที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าโดยใช้แบบวัดความก้าวหน้าที่อิงหลักสูตร 
และขั้นที่ 4 การประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเปลี่ยนระดับการช่วยเหลือจากข้อมูลที่
ได้จากการติดตามความก้าวหน้า (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, 2555) 
 การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพ่ือการช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ประสบผลส าเร็จ 
หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมหลักฐาน 
และหาข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจว่า จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน หรือ
ผู้ปกครองอย่างไรในการวางแผนการเรียนของผู้เรียนในปีต่อ ๆ ไป และเป็นข้อมูลส าหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้นต่อ ๆ ไป ที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนของผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนมากที่สุด นอกจากนี้แล้วถ้าครูผู้สอนมี
หลักฐานว่า ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ครูผู้สอนอาจส่งต่อข้อมูลให้ผู้ปกครองเพ่ือตัดสินใจ
ในการส่งต่อผู้เรียนไปฝึกในสายอาชีพ หรือระบบการศึกษาพิเศษ หรือเป็นข้อมูลประกอบการหา
วิธีการในสอนเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการส่ง
ต่อนั้น จ าเป็นต้องอาศัยทีมที่มีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้เรียน
ให้มากที่สุด  
 

ตัวอย่างการติดตามความก้าวหน้า 
 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ท าการวิจัยที่มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการและพฤติกรรมมีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
 1. การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอาร์ ที ไอ 

  จากการวิจัยในปี พ.ศ. 2555 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอาร์ ที ไอ 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านตูม ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้เขียนได้ใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ โดยมีการติดตามความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าในแต่ละระดับของการช่วยเหลือโดยการประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัดหรือใบงาน และระยะที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการให้ความช่วยเหลือระดับที่ 
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1 และระดับที่ 2 ของนักเรียนทุกคน โดยใช้แบบทดสอบติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเสริม 
  1.2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  และการติดตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วยระดับของการช่วยเหลือ 2 ระดับ คือ 1) ระดับท่ี 1 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
ทุกคน โดยใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนรวม ซึ่งจัดขึ้นในชั้นเรียนปกติและใช้สอนควบคู่กับ
แผนปกติของครูผู้ช่วยวิจัย โดยมีการด าเนินการช่วยเหลือ 2 ระยะ คือ (1) ภายหลังการคัดแยกครั้งที่ 
1 เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ และ (2) ภายหลังการคัดแยกครั้งที่ 2 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 2) ระดับที่ 2 
การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง ภายหลังจากการคัดแยกครั้งที่ 2 โดยมีลักษณะ
การช่วยเหลือเช่นเดียวกับการช่วยเหลือระดับที่ 1 แต่เพ่ิมการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ในชั่วโมง     
ซ่อมเสริม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ นอกจากนี้แล้ว การช่วยเหลือทั้งสองระดับจะยึดแนวคิดการสอนแบบ
รูปธรรมไปสู่นามธรรม แนวคิดการสอนการแก้ปัญหา และแนวคิดการสอนคณิตศาสตร์อย่างมี
ความหมาย ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 ระดับจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการท าใบงานหรือแบบฝึกหัด 
2) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าใน     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทั้ง 2 ลักษณะ คือ ร้อยละ 80 และหลังจากติดตามความก้าวหน้าระหว่างการช่วยเหลือทั้ง 2 ระดับ
แล้ว พบว่า นักเรียนมีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องจัดให้นักเรียนเข้ารับกิจกรรมเสริมก่อน แล้วจึงกลับ
เข้ารับการช่วยเหลือระดับเดิมต่อไป 
 2. การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ RTI MODEL 

  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ RTI MODEL ได้
ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการติดตาม
ความก้าวหน้าทางพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยการประเมินพฤติกรรมด้านสังคม
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภายหลังจากได้รับการช่วยเหลือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจากการวิจัยสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ (จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต, วัชราภรณ์ สุราช, รสสุคนธ์ อุดม, สุรีย์พร สุวรรณพงษ์, 
และจุฑารัตน์ แสงเลิศ, 2557) 
  รายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ และการติดตามความก้าวหน้า
หน้าทางพฤติกรรมมีสาระส าคัญ ดังนี้  
  2.1 รายละเอียดแบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ 
   การบันทึกความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์เป็นการด าเนินการภายหลังการจัด
กิจกรรมการช่วยเหลือที่อิงการวิจัย โดยมีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้บันทึกความก้าวหน้าทาง
คณิตศาสตร์จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย ดังนี้ 
   1. การเปรียบเทียบจ านวน 

2. การเรียงล าดับจ านวน 
3. การบวก-การลบ 
4. การแก้โจทย์ปัญหา 
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    แบบทดสอบย่อยทั้ง 4 เรื่อง แต่ละเรื่อง ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย จ านวน 3 
ชุด แต่ละชุดมีลักษณะการสุ่มจ านวนที่น ามาใช้ในแบบทดสอบแต่ละชุดที่แตกต่างกันออกไป  มี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเป็นกลุ่ม (ท าพร้อมกันทั้งชั้น) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ชื่อ............................................นามสกุล...................................................เพศ................ .................... 
โรงเรียน..................................................................... ......................................................................... 
วันที่ทดสอบ........................................................ชื่อผู้ทดสอบ..................... .......................................... 
 
 

ด้าน
ที ่

เนื้อหา คะแนน 

ที่ได้ (%) 
(ครั้งที่ 1) 

คะแนน 

ที่ได้ (%) 
(ครั้งที่ 2) 

คะแนน 

ที่ได้ (%) 
(ครั้งที่ 3) 

หมายเหตุ 

1 ความรู้สึกเชิงจ านวน 

1. การเปรียบเทียบจ านวน 
(คะแนนเต็ม 63 คะแนน) 
2. การเรียงล าดับ 
(คะแนนเต็ม 63 คะแนน) 

    

2 การบวก-การลบ  

(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
    

3 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
    

4 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
    

 

 การแสดงผลการทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ โดยการทดสอบย่อย 4 ชุด จ านวน 
3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างในการสอบ คือ เดือนเว้นเดือน ภายหลังการทดสอบแต่ละครั้งจะน าคะแนน
จากการทดสอบคณิตศาสตร์แต่ละด้านมาบันทึกกราฟเพ่ือแสดงผลของความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้การทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์จะด าเนินการในการช่วยเหลือ
ระยะที่ 2 ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ระดับที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม และระดับที่ 2 
การสอนเสริมคณิตศาสตร์ โดยครูจะเป็นผู้อ่านคะแนนที่ได้จากการทดสอบในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฟัง 
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนท าเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในตารางตามคะแนนการทดสอบแต่ละด้าน
จ านวน 3 ครั้ง แล้วลากเส้นเชื่อมระหว่างเครื่องหมายกากบาท (×) ดังตัวอย่าง 
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 ( คะแนน (%) ที่ท าได้ภายในเวลาที่ก าหนด) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 (ครั้งที่สอบ)               ครั้งท่ี 1           ครั้งที่ 2           ครั้งที่ 3                             

 การแจ้งผลการติดตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ให้ผู้ปกครองทราบ โดยครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ หรือผู้เรียนจะท าการบันทึกข้อมูลคะแนนจากคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์แต่ละด้าน
เป็นครั้ง ๆ จ านวน 3 ครั้ง ลงในแบบฟอร์มใบแจ้งผลการทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ แล้ว
ให้ผู้ เรียนน าไปแจ้งแก่ผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้ เรียน กรณีที่ผู้ เรียนไม่มี
ความก้าวหน้า หรือมีความก้าวหน้าเล็กน้อย ผู้ปกครองสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผน
ร่วมกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 
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ใบแจ้งผลการทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบจ านวน 

ครั้งที่ 1 

 
ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้ น................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ที่ท าการทดสอบ.................................................... ............................................................. 
 
 ผลการทดสอบ 

 คะแนนเต็ม.......................................................คะแนน  
 คะแนนที่ได้................................. .....................คะแนน 
 
  ผลการพิจารณา               ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
                                    ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
  

การให้ความช่วยเหลือ        การสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนรวม 
                                              การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ 
                                              การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน โดยการฝึกกับเพ่ือน
ในชั้นเดียวกันที่เก่งกว่า ฝึกกับเพ่ือนรุ่นพ่ี หรือฝึกกับผู้ปกครองที่บ้าน เช่น การเล่นเกมทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกการจ าตัวเลข และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบวก-การลบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

ใบแจ้งผลการทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบจ านวน 

ครั้งที่ 2 
ชื่อ-สกุล................................................. ..........................ชั้น................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่ท าการทดสอบ...................................................... .......................................................... 
 
 ผลการทดสอบ 

 คะแนนเต็ม.......................................................คะแนน  
 คะแนนที่ได้......................................................คะแนน  
 
 ผลการพิจารณา                  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
                                                 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
  
 

การให้ความช่วยเหลือ          การสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนรวม 
                                                 การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ 
                                                 การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน โดยการฝึกกับเพ่ือน
ในชั้นเดียวกันที่เก่งกว่า ฝึกกับเพ่ือนรุ่นพ่ี หรือฝึกกับผู้ปกครองที่บ้าน เช่น การเล่นเกมทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกการจ าตัวเลข และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบวก-การลบ 
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ใบแจ้งผลการทดสอบความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบจ านวน 

ครั้งที่ 3 

 
ชื่อ-สกุล................................................ ...........................ชั้น............................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ท าการทดสอบ....................................................................... ........................................ 
 ผลการทดสอบ 

 คะแนนเต็ม.......................................................คะแนน  
 คะแนนที่ได้......................................................คะแนน  
 ผลการพิจารณา             ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
                                             ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

การให้ความช่วยเหลือ      การสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนรวม 
                                             การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ 
                                             การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน โดยการฝึกกับเพ่ือน
ในชั้นเดียวกันที่เก่งกว่า ฝึกกับเ พ่ือนรุ่นพ่ี หรือฝึกกับผู้ปกครองที่บ้าน เช่น การเล่นเกมทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกการจ าตัวเลข และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบวก-การลบ 
 

  2.2 รายละเอียดการบันทึกความก้าวหน้าด้านพฤติกรรม 
   การบันทึกความก้าวหน้าทางพฤติกรรมจะด าเนินการภายหลังจากการจัดกิจกรรม
การช่วยเหลือที่อิงการวิจัยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 
3 แผน แผนละ 20 นาที ทั้งนี้จะท าการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมด้านสังคม (สมาธิสั้น) โดยมีครูประจ าชั้น และครูผู้ช่วยร่วมกันสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
แล้วบันทึกความก้าวหน้าด้านพฤติกรรมมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียน (สมาธิสั้น)  
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี จ านวนนักเรียนที่สังเกต (คน) บันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม
ของนักเรียน 

1 15-19 ก.ค. 2556 37 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2 25-31 ก.ค. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3 5-9 ส.ค. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
4 13-16 ส.ค. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
5 19-23 ส.ค. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
6 26-30 ส.ค. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
7 2-6 ก.ย. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
8 9-13 ก.ย. 2556 4 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

หมายเหตุ: ใช้เวลาสังเกต จ านวน 3 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ คือ วันจันทร์ ,วันพุธ,วันศุกร์  
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บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนด้านสังคม (สมาธิสั้น) 
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 

 1. ระดับปกติ 
  พบนักเรียนมีพฤติกรรมปกติ 
 2. ระดับปานกลาง พบพฤติกรรมดังนี ้
  2.1 ไม่สามามารถท างานที่ครู หรือพ่อแม่มอบหมายให้ท าได้ไม่ส าเร็จต้องคอยกระตุ้น 
  2.2 ไม่มีสมาธิในการท างาน หรือเวลาเล่นกับผู้อ่ืน 
  2.3 ไม่มีความพยามยามในการท างานที่ต้องใช้ทักษะอ่ืนช่วย 
  2.4 ไม่สามารถตั้งใจฟัง และเก็บรายละเอียดไม่ได้ 
  2.5 รอคอยตามล าดับก่อน-หลังไม่เป็น 
  2.6 ชอบขัดจังหวะเวลาผู้อ่ืนพูด 
  2.7 เด็กจะไม่อยู่นิ่ง ควบคุมตนเองไม่ได้ เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
 3. ระดับหนัก พบพฤติกรรมดังนี ้
  3.1 เด็กขาดความตั้งใจในการท างาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้ความคิด) 
  3.2 มักจะแสดงอาการเหม่อลอย (ฝันกลางวัน) 
  3.3 เด็กท างานไม่เสร็จ ผลงานมักจะไม่เรียบร้อย ตก ๆ หล่น ๆ 
  3.4 เด็กมักจะมีลักษณะวอกแวกง่าย (เม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น) 
  3.5 เด็กมักจะมีลักษณะขี้ลืม 
  3.6 เด็กท าของใช้ส่วนตัวหายเป็นประจ า 
  3.7 เด็กมีลักษณะเหมือนไม่ฟังเวลาพูดด้วย 
  3.8 เวลาสั่งให้เด็กท างานอะไร เด็กมักจะลืมท า หรือท าครึ่ง ๆ กลาง ๆ  
  3.9 ไม่รู้จักแบ่งปันอุปกรณ์ขณะท ากิจกรรมกับเพ่ือน 
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บันทึกการสะท้อนผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียน (สมาธิสั้น) 
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
 การจัดกิจกรรมการช่วยเหลือทางพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม
ศิลปะในชั้นเรียนรวมและการจัดกิจกรรมเสริมศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ปรากฏผลดังนี้  
 1. การประเมินพฤติกรรมด้านสังคม ซึ่งจากการด าเนินการคัดแยกในครั้งที่ 1 พบว่า มี 
นักเรียนที่ต้องส่งเสริมและรับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมด้านสังคม จ านวน 4 คน และ มีจ านวน
นักเรียน 33 คน ที่ไม่พบพฤติกรรมด้านสังคมส าหรับนักเรียน จ านวน 4 คน ที่พบปัญหาพฤติกรรม
ด้านสังคมพบว่า มีพฤติกรรม ดังนี้ 1) พฤติกรรมที่เป็นปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ มีอารมณ์
แปรเปลี่ยนง่าย (โดยไม่มีสิ่งเร้ามากระทบ) ชอบแหย่ หยอกล้อ แกล้งเพ่ือน ไม่สนใจฟังเวลาครูสอน 
ชอบรบกวนหรือท าลายสมาธิผู้ อ่ืน ฟังผู้ อ่ืนพูดไม่ค่อยจะจบจะพูดสวน ไม่ชอบท าตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินัย มือเท้าไม่อยู่สุข นั่งไม่ติดเก้าอ้ี 2) พฤติกรรมที่เป็นปัญหาระดับหนัก ได้แก่ ดูเหมือนเป็น
คนขี้ลืมหากไม่สนใจ เปลี่ยนกิจกรรมจากสิ่งโน่นไปสิ่งนี้บ่อย ๆ พูดโพล่งก่อนที่จะฟัง หรือคิดให้
รอบคอบ และชอบพูดขัดจังหวะเวลาครูสอน มักมีอาการเหม่อ ใจลอย ท างานไม่ละเอียด(สะเพร่า   
เร่งรีบท าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย) มีจิตใจวอกแวกง่ายมากกับทุกสิ่งที่มารบกวน เฉื่อยชา (ไม่
กระตือรือร้น) ช่วงความสนใจสั้น (ไม่สนใจท ากิจกรรม) ไม่สามารถท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จ  
 2. การช่วยเหลือทางพฤติกรรมด้านสังคมโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ 2 รูปแบบ คือ       
1) การจัดกิจกรรมศิลปะในชั้นเรียนรวม และ 2) การจัดกิจกรรมเสริมศิลปะ พบว่า นักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรมด้านสังคมตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับหนัก จ านวน 4 คนที่ มีพฤติกรรมด้านสังคมดังนี้ 
นักเรียนมีความตั้งใจในการท างาน มีความอดทนรอคอยตามล าดับก่อน-หลังมากขึ้น สามารถท างานที่
มอบหมายจนส าเร็จ สามารถท างานได้ละเอียด มีความรอบครอบในการท ากิจกรรมมากขึ้น ท างานช้า
ลงไม่รีบร้อน มีสมาธิในการสร้างผลงานให้เสร็จท าให้ผลงานเริ่มดูเรียบร้อยขึ้น สามารถเล่าเรื่องราว
ผลงานที่ท าได้ตามจินตนาการของตนเองมากขึ้น นิ่งขึ้น รู้จักเริ่มที่จะฟังเวลาพูดด้วย เวลาสั่งให้ท า
อะไรก็เรียบร้อยขึ้น ครูไม่ต้องคอยเรียกกระตุ้นบ่อยๆเพ่ือให้ท างาน นอกจากนี้แล้ว เวลาเล่นตามมุมก็
นั่งสามารถเล่นได้นานขึ้น เดินย้ายมุมเดินไปเดินมาทั่วห้องน้อยลง พูดเสียงเบาลงเวลาเล่นกับผู้อ่ืน 
ขณะเล่นอยู่กลางแจ้งเริ่มรู้จักระมัดระวังในการเล่น เช่น ซุ่มซ่ามน้อยลง อดทนรอคอยมากขึ้น รู้จักมี
น้ าใจช่วยเพ่ือนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นของเล่นเสร็จ เวลาอยู่ในห้องเรียนและขออนุญาตครูก่อนจะ
ไปท ากิจกรรมส่วนตัว รู้จักฟังผู้อ่ืนพูดให้จบก่อนไม่พูดแทรกขึ้น อาการเหม่อลอยหายไปเริ่มไปหันมา
ฟังอย่างตั้งใจมากข้ึน และมีค าถามสนทนาถาม-ตอบร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบใน
การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้ ดีขึ้น  

จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ครูผู้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านสังคมและครูพ่ีเลี้ยง มี
ความมั่นใจว่าการน ากิจกรรมศิลปะมาใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมด้านสังคมนั้น สามารถช่วยลด
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับหนักได้มากข้ึน 
 

                                            ผู้บันทึกและสังเกตพฤติกรรม 
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การส่งต่อ  
 การส่งต่อเป็นการด าเนินการที่ด าเนินการต่อจากการติดตามความก้าวหน้า เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการช่วยเหลือที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนแต่ละคนที่มีปัญหาที่ครูประจ าชั้นไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555ก, หน้า 20) ได้ระบุตัวบงชี้ที่ 3.5 
สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) ดังนี้   
 ค าอธิบาย สถานศึกษามีกระบวนการส งตอและการเปลี่ยนผ าน มีการจัดท าแผน        
การเปลี่ยนผาน โดยการส ารวจ จัดท า และจัดเก็บขอมูลของผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษทาง
การศึกษา จัดเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมรวมทั้งการประสานงานภาคีเครือขาย ใหผูเรียนไดรับ      
การบริการดานการศึกษา การแพทย การสังคมสงเคราะห และการอาชีพ เพ่ือลดขอจ ากัดใหนอยที่สุด 
และไดรับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพทั้งการเรียนตอและประกอบอาชีพ ประเด็นการพิจารณา 
1) มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษาเพ่ือการสงตอ 
และการเปลี่ยนผานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 2) มีการจัดท าแผนการสงตอและเปลี่ยนผาน
เฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP) 3) มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงต่อ และผูรับ 
และจัดเตรียมผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน 4) มี       
การด าเนินการสงตอ และการเปลี่ยนผาน และ 5) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง         
การด าเนินงาน 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ได้ก าหนดไว้ว่า
สาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งต่อในยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร และกลไกการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการมีเปูาประสงค์ คือ คนพิการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากระบบบริการด้านการศึกษา 
อาชีพ โดยมีมาตรการ คือ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 22) 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็ก
ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษมีรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งต่อ ดังนี้  
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2555, หน้า 14) ได้กล่าวถึง
การส่งต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้  
 การส่งต่อนักเรียน หมายถึง การส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนหรือเกินขอบเขต          
การช่วยเหลือของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ
ตรงกับสภาพปัญหา และเหมาะสมมากขึ้น  
 แนวทางการพิจารณาการส่งต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. เด็กแอลดีอาจจ าเป็นต้องส่งต่อเพ่ือรับการประเมินและวินิจฉัยทางการแพทย์  เพ่ือรับ
สิทธิในการช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามกฎหมาย 
 2. นักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความซับซ้อนของสภาพจิตใจที่
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
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 การส่งต่อนักเรียนเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม และมีคุณภาพนั้น ควรค านึงถึง
ความพร้อม และสิทธิมนุษยชนของนักเรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้แล้วการส่งต่อยังเป็นการช่วยเหลือ
เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นการส่งต่ออย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่ง  
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2557, หน้า 1-3) กล่าวสรุปถึงขอบเขตของ             
การปฏิบัติงานในการส่งต่อเด็ก และเยาวชนที่จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ โดยสรุปขั้นตอนของ
การท างาน ดังนี้ 
 1. คัดกรองเด็กหรือเยาวชนที่มีความบกพร่อง โดยนักวิชาการอบรมและและฝึกวิชาชีพใช้
แบบคัดกรองเด็กหรือเยาวชนที่มีความบกพร่องในด้านที่สังเกตเห็น 

 2. กรณีพบความบกพร่องของเด็กหรือเยาวชน จะมีการจัดการประชุมนักวิชาชีพเพ่ือวาง
แผนการส่งต่อเด็กหรือเยาวชน 
  กรณีไม่พบความบกพร่องของเด็กหรือเยาวชนให้ใช้แผนแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูของสถาน
แรกรับ ศูนย์ฝึกและอบรม 
 3. ส่งเอกสารของเด็ก และเยาวชนที่มีความบกพร่องให้กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชนส่งต่อ
เด็กหรือเยาวชนไปตามผลการประชุม 
 จากรายละเอียดของการด าเนินการส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กที่มี
ความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ พอที่จะสรุปขั้นตอนของการด าเนินการได้ดังนี้ 1) การคัดกรอง
เด็กที่มีความบกพร่องโดยผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้แบบคัดกรอง 2) จัดประชุมนักวิชาชีพเพ่ือวาง
แผนการส่งต่อเด็ก กรณีที่พบความบกพร่องให้พิจารณาดังนี้ ข้อ 1 ถ้าเข้าข่ายเด็กแอลดีอาจ
จ าเป็นต้องส่งต่อเพ่ือรับการประเมิน และวินิจฉัยทางการแพทย์เพ่ือรับสิทธิในการช่วยเหลือด้าน    
การเรียนการสอนเป็นพิเศษตามกฎหมาย ข้อ 2 นักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวข้องกับความรู้สึก 
ความซับซ้อนของสภาพจิตใจที่จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด กรณีที่ไม่พบความบกพร่อง
ให้ใช้แผนการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ทีจ่ัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
 ส าหรับการประเมินเพ่ือการส่งต่อนั้น จากการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการให้บริการระยะแรกเริ่มพบรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งต่อ ดังนี้         
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 1-2) ได้สรุปสาระส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เกี่ยวกับการส่งต่อไว้ว่า การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ 
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เพ่ือเป็นระบบในการปูองกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังช่วย
เสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข นอกจากนี้แล้วยังได้ก าหนดให้มีการส่งต่อไว้ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะท่ี 1 เป็นการส่งต่อภายใน กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากเกินที่จะช่วยหรือแก้ไขได้ ครูประจ าชั้น
หรือครูที่ปรึกษาจัดบันทึกการส่งต่อให้ครูแนะแนวหรือฝุายปกครอง หรือครูที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
การช่วยเหลือ และลักษณะท่ี 2 เป็นการส่งต่อภายนอก ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ยากต่อการจะ
แก้ไขได้ ก็ด าเนินการส่งต่อภายนอก โดยครูแนะแนว ครูฝุายปกครอง หรือ ครูผู้เกี่ยวข้องส่งต่อให้
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้การส่งต่อทั้ง 2 ลักษณะ ต้องมีการติดตามผลและขอรับรายงานผล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืนกลับมาด้วย 
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 จากการศึกษาการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า ในการปูองกัน  และแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝุายปกครอง 
 2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน 

 กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 89-90) ได้สรุปกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มท่ีเป็นการบริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวว่ามีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ระบบการส่งต่อ (Referral System) เป็นขั้นตอนค้นหาเด็ก จะพบเด็กโดยวิธีใดก็ตาม 
โดย การส่งต่อจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พ่อแม่ แพทย์ พยาบาล ญาติ หรือคนทั่วไป หรือหน่วยงานใดที่
เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อส่งเด็กมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. การประเมินเพ่ือพัฒนาเด็ก (Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือท าการตรวจสอบ
เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กโดยการสอบถามจากผู้ปกครอง  หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
การใช้แบบตรวจสอบ แบบประเมินเพ่ือค้นหาความสามารถที่เป็นจุดเด่นของเด็ก และทักษะที่เด็ก
สามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) 
เป็นการวางแผนเพ่ือการจัดการศึกษาให้กับเด็กภายหลังจากท่ีได้ผ่านขั้นตอนการประเมินผลมาแล้วว่า 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในด้านใด ลักษณะการช่วยเหลือ และการจัดการศึกษาจะต้องมีการจัดการ
อย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กที่จะต้องน ามาวางแผนในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา 
 4. การจัดกิจกรรมการช่วยเหลือที่เหมาะสม (Appropriate Intervention Activities) 
เป็นลักษณะการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์ส าคัญ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะด้านภาษา ทักษะความสามารถทางการเรียนรู้ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และทักษะทางสังคม 
 5. การประเมินความก้าวหน้าซ้ า (Re-Assessment) ในการให้บริการแก่เด็กนั้นจะต้องมี
การจดบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากทุกฝุาย นอกจากนี้ยังจัดประชุมเพ่ือประเมิน  และสรุป
ความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนเพื่อน ามารายงานความก้าวหน้าให้พ่อแม ่และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 6. การจัดท าแผนช่วงต่อ (Transition Plan) เป็นการวางแผนส่งต่อเด็ก หรือการถ่ายโอน
เด็กจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่งในสถานที่เดิมและสถานที่ใหม่ โดยครูที่อยู่ชั้นเดิมจะต้องเตรียม
สรุปผลการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ ความสามารถ รวมถึงการวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในการสอน การจัดกิจกรรมในระดับต่อไป และการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก เพ่ือส่งต่อให้กับครู หรือผู้รับผิดชอบเด็กท่ีมี ความต้องการพิเศษในระดับต่อไป 
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 จากรายละเอียดของการส่งต่อที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การส่งต่อเป็นการประเมินเพ่ือ
ค้นหาความบกพร่อง หรือปัญหาของเด็กโดยใช้วิธีการต่าง ๆ แล้วรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท า
แผนการเปลี่ยนผาน โดยเริ่มต้นจากการส ารวจ จัดท า และจัดเก็บขอมูลของผูเรียนที่มีความตองการ
จ าเปนพิเศษทางการศึกษา จัดเตรียมผูเรียนใหมีความพรอม รวมทั้งการประสานงานกับภาคีเครือขาย
เพ่ือให้ผูเรียนไดรับการบริการดานการศึกษา การแพทย การสังคมสงเคราะห และการอาชีพเพ่ือลด       
ขอจ ากัดใหนอยที่สุด และท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพทั้งการเรียนตอ และ 
การประกอบอาชีพ    
 

การเปลี่ยนผ่าน 
 มาตรฐานการเรียนร่วม ตัวบงชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) 
ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งต่อ แต่จากการศึกษา ค าว่า Transition มี
ภาษาไทยที่ใช้คือ ระยะเปลี่ยนผ่าน และการจัดช่วงเชื่อมต่อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 Transition ในความหมายทั่วไป หมายถึง การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น 
การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเปูาหมายอยู่
ข้างหน้าที่ดีกว่าสภาพปัจจุบัน ดังนั้น การจัดช่วงเชื่อมต่อส าหรับผู้พิการจึงหมายถึง กระบวนการเลื่อน
ระดับการด าเนินชีวิตจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น จากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนจากชั้นเรียนหนึ่งสู่อีกชั้นเรียนหนึ่ง และจากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็น
ต้น (สมพร หวานเสร็จ, ม.ป.ป., หน้า 1) 
 สมพร หวานเสร็จ (ม.ป.ป., หน้า 2-6) กล่าวถึงกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อส าหรับผู้เรียน
พิการ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การจัดช่วงเชื่อมต่อเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียนเมื่อครอบครัวของผู้เรียนพิการรับทราบว่า 
บุตรหลานต้องเข้าเรียน จ าเป็นต้องแสวงหาสถานที่เรียนส าหรับบุตรหลานเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษา
หรือระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลที่ต้องแสวงหาบริการแก่บุตรหลาน โดย
การไปพบปะผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครู นักวิชาชีพ หรือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการศึกษา  
 2. การจัดช่วงเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรียนและการเลื่อนชั้น เมื่อผู้พิการจบการศึกษาในแต่
ละระดับชั้น และต้องเข้าสู่การศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น จ าเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมผู้เรียนพิการ และ
ครูผู้รับการเชื่อมต่อในชั้นถัด ๆ ไป ให้ครูรับทราบข้อมูลและความต้องการจ าเป็นของผู้พิการเพ่ือให้  
การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ครูผู้รับการเชื่อมต่อผู้เรียนพิการจึงควรมาเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้พิการ 
สังเกตพฤติกรรม สภาพแวดล้อมของผู้เรียน และน าข้อมูลมาเตรียมความพร้อมในการจัดชั้นเรียนให้ 
ผู้พิการได้อย่างเหมาะสม 
 3. การจัดช่วงเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียน จะด าเนินการเมื่อผู้เรียนพิการจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาหนึ่งแล้ว หรือมีการย้ายสถานศึกษา จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานศึกษา
เดิมให้สถานศึกษาใหม่ที่รับส่งต่อ โดยสถานศึกษาใหม่อาจแต่งตั้งผู้ประสานงานที่ให้ผู้เรียนพิการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง และผู้เรียนพิการอ่ืนในโรงเรียนใหม่ รับ
สมัครเพ่ือนอาสาเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้เรียนพิการ และเตรียมพร้อมความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต
ในโรงเรียนใหม่แก่ผู้เรียนพิการ 
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 4. การจัดช่วงเชื่อมต่อจากระดับมัธยมศึกษาสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นการสร้างเปูาหมายชีวิตหลัง
ออกจากโรงเรียน หรือเมื่อผู้เรียนพิการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วต้องการเข้าสู่การศึกษา
เฉพาะทาง หรือการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การจัด             
ช่วงเชื่อมต่อในระยะนี้ เป็นระยะส าคัญที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองในการด าเนินชีวิต จึงต้องมีการเตรียม
แผนการบริการและ แหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลการเปลี่ยนผ่านที่ด าเนินการมาทั้งหมด
มาพิจารณาจุดแข็ง และเปูาหมายของผู้เรียนพิการที่ควรส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การวางแผนจัดช่วง
เชื่อมต่อส าหรับการด าเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ  
   จากรายละเอียดของการจัดช่วงเชื่อมต่อที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดช่วงเชื่อมต่อ
เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้เรียนโดยครูผู้สอนภายหลัง
จากได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้ว จากนั้นครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนจะท าการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลื่อนระดับของการช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือให้ไปสู่ระดับที่ดีขึ้น และเหมาะสมกับผู้เรียนแต่
ละคนทั้งในด้านวิชาการเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการฝึกฝนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 

บทสรุป 
 การติดตามความก้าวหน้า หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนทุกคน เพ่ือ
ค้นหาว่า ผู้เรียนคนใดน่าจะมีแนวโน้มในการล้มเหลวในการเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ทั้งนี้การติดตามความก้าวหน้าอาจท าโดยครูผู้สอน หรือทีมโรงเรียน  ส าหรับการใช้การติดตาม
ความก้าวหน้าเพ่ือประเมินความสามารถทางวิชาการและพฤติกรรมของผู้เรียนมีหลายวิธี ได้แก่           
1) การวัดผลที่อิงหลักสูตร เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินในชั้นเรียนที่ 2) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
เป็นหารประเมินผลอีกรูปแบบหนึ่งที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือวางแผนการช่วยเหลือที่
เหมาะสม  3) แฟูมสะสมงานและการวิเคราะห์ตัวอย่างงานเป็นการประเมินรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถ
ใช้เพ่ือเป็นการประเมินในการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนหลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
ช่วยเหลือตามโปรแกรมการช่วยเหลือ ส่วนการวิเคราะห์ตัวอย่างงานจะท าให้ครูทราบถึงการประเมิน
ส่วนที่บกพร่องของผู้เรียนที่เกิดความบกพร่อง และส่วนที่ผู้เรียนท าได้ดี เป็นการวิเคราะห์ถึงจุ ดเด่น
และข้อจ ากัดเพ่ือการก าหนดวิธีสอน หรือวิธีซ่อมเสริมที่เหมาะสม และ 4) การตอบสนองต่อการเรียน
การสอนเป็นการประเมินรายบุคคลที่เป็นการประเมินเพ่ือท าความเข้าใจผู้เรียน และกระบวนการ
ช่วยเหลือโดยใช้กรอบแนวคิดของการแก้ปัญหาเพ่ือระบุและก าหนดว่านักเรียนมีความยุ่งยากทาง
วิชาการโดยใช้การสอนที่มีประสิทธิผล และเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
 การส่งต่อเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง         
การเรียนรู้ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กล่าวคือ เมื่อมีการคัดแยก/คัดกรองเด็กแล้ว จะต้องมี 
การส่งต่อผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนแต่
ละคน จากนั้นจะเป็นการวางแผนการออกแบบการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนระหว่างการช่วยเหลือ 
และภายหลังเสร็จสิ้นการช่วยเหลือจะมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน เพ่ือตัดสินใจใน         
การเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือหรือการให้การสนับสนุนเพิ่มเติม หรือส่งต่อไปยังทีมสหวิทยาการ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการช่วยเหลือ และประกอบอาชีพตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
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ค าถามทบทวน 

 1. การติดตามความก้าวหน้าหมายความว่าอย่างไร 
 2. การติดตามความก้าวหน้ามีประโยชน์อย่างไร 

 3. การส่งต่อหมายความว่าอย่างไร 
 4. ท าไมจึงต้องมีการส่งต่อ 
 5. ถ้าท่านเป็นผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ท่านจะมีวิธีการติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียนอย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 6. ถ้าท่านพบว่าผู้เรียนของท่านมีปัญหาด้านพฤติกรรมกับเพื่อนในชั้น และครูผู้สอน ท่าน
จะมีวิธี การส่งต่อผู้เรียนคนนี้อย่างไร 
 7. ถ้าท่านใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านวิชาการ ท่านจะมีวิธีการใน
การติดตามความก้าวหน้าอย่างไรบ้างในกรณีที่ผู้เรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 8. ถ้าท่านใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านวิชาการ ท่านจะมีวิธีการใน
การติดตามความก้าวหน้าอย่างไรบ้างในกรณีที่ผู้เรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
และการเขียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 9. ถ้าท่านใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านพฤติกรรม ท่านจะมีวิธีการ
ในการติดตามความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
        10. ถ้าท่านต้องการใช้แนวคิด Curriculum-based Measurement เพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ท่านจะด าเนินการอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 



บทท่ี 10 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ปกติให้ ได้นั้น ครูจะต้องออกแบบหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้ เด็กที่มี            
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละบทเรียน โดย
จะต้องมีการปรับสื่อการเรียนรู้ และบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัยและส่งเสริมให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จได้ง่ายๆ โดยครูจะต้องส ารวจและค้นหาให้ได้ว่า เด็กแต่
ละคนในห้องเรียนมีพหุปัญญาด้านใดบ้าง หรือมีลีลาการเรียนรู้ทางสายตา ทางการได้ยิน การอ่าน/
การเขียน การเคลื่อนไหวหรือการสัมผัส เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สอดคล้อง
กับลักษณะของเด็กแต่ละคน ดังนั้น การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น
สากลที่เปิดโอกาสส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน และรูปแบบอาร์ ที ไอ ที่มุ่งเน้นการสอน
หรือการช่วยเหลือที่แบ่งเป็นระดับ ๆ ตามความแตกต่างของเด็ก จะช่วยให้ครูสามารถออกแบบ    
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

 

การออกแบบการช่วยเหลือโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

 การออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล จาก
งานวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI MODEL โดย     
การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรที่ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้ผู้เขียนได้น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านตูม อ าเภอกุมภวาปี และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ าเภอวังสามหมอ และ จุฬามาศ    
จันทร์ศรีสุคต และคณะ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL 
โดยไดอ้อกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ และการช่วยเหลือทางพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
โดยการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรที่ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด       
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และโครงสร้างการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดประสงค์ของการช่วยเหลือผู้เรียนโดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนบ้านตูมและโรงเรียนโนนถ่อนโนนสมบูรณ์ พบว่า 
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีความยุ่งยากคือการบวก-การลบและการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง การบวก-การลบ และการแก้โจทย์ปัญหา อีกทั้งนักเรียนยังขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า 
เนื้อหาที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียน คือ การแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่
พบว่า นักเรียนที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์จะมีความยุ่งยากในเรื่อง การบวก-การลบและการแก้
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โจทย์ปัญหา ดังนั้นจึงก าหนดจุดประสงค์ของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ไว้ ว่า เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการบวก-การลบ การแก้โจทย์ปัญหา  
 2. การก าหนดสื่อการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จะเรียนรู้ได้ดี โดย      
การลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรม การเรียนรู้จากตัวแบบหรือตัวแนะ เช่น การแสดงตัวอย่างที่
แสดงขั้นตอนชัดเจนที่นักเรียนสามารถท าตามแบบได้ นอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังเรียนรู้ได้ดีจาก    
การเล่น การร้องเพลง การมองเห็นภาพ การฟังความคิดจากครูหรือเพ่ือนแล้วน ามาปฏิบัติตาม ดังนั้น 
จึงก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1) สื่อที่ใช้เพ่ือ
เป็นตัวแนะเพ่ือช่วยในการจดจ า เช่น บัตรภาพ บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ส าหรับนักเรียน
ทุกคนไว้ใช้เมื่อมีปัญหา หรือเส้นจ านวนที่แสดงความหมายของจ านวนที่ ติดไว้กับโต๊ะเรียนของ
นักเรียนทุกคน เส้นจ านวนที่ติไว้หน้าชั้นเรียน และเส้นจ านวนติดที่พ้ืนห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนฝึก  
การบวก-การลบโดยใช้เส้นจ านวน อีกทั้งเส้นจ านวนที่ท าไว้ในกระดาษที่ตัดเป็นแผ่น  ๆ วางไว้หลัง  
ชั้นเรียนเพื่อนักเรียนหยิบมาใช้แสดงการหาค าตอบการบวก-การลบ หรือทบทวนกับเพ่ือนในช่วงเวลา
ว่าง 2) สื่อที่ใช้เพ่ือใช้ประกอบการนับ การแสดงจ านวน การเปรียบเทียบจ านวนและเรียงล าดับ
จ านวน ได้แก่ มักกะโรนี ไม้ไอศกรีมและแผ่นพลาสติกรูปต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการนับ การแสดง
จ านวน และการเปรียบเทียบจ านวน 3) เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน เช่น กรอบแสดงจ านวน 5 และกรอบแสดงจ านวน 10 4) สื่อที่ใช้เป็นตัวช่วยในการฝึกสร้าง
โจทย์ปัญหาการบวก-การลบ ได้แก่ ภาพวิว ภาพต้นไม้ เป็นต้น และ 5) สื่อที่ใช้เพ่ือประเมินความรู้
ความเข้าใจ ได้แก่ ใบงาน ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ เพื่อตรวจสอบความมั่นใจในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดย ท้ายใบงานจะมีรูปภาพให้นักเรียนระบายสีภาพ โดยจ านวนภาพที่นักเรียนระบายสี
จะสื่อถึงความมั่นใจในการตอบค าถามของนักเรียน อีกทั้งยัง ท ากรอบที่เป็นช่องว่างเพ่ือให้นักเรียน
แสดงวิธีคิดแก้ปัญหาที่จะเป็นข้อมูลให้ครูทราบถึงความเข้าใจของนักเรียน 

 3. การก าหนดวิธีสอนโดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิผลส าหรับนักเรียนที่มีความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ทั้งใน และต่างประเทศ พบว่า การสอนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย การสอนจาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรม ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และทฤษฎีภาระทางปัญญา มาสรุปและ
สังเคราะห์เพ่ือให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) การสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่เป็นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกคน โดยมุ่งเน้นการให้
นักเรียนฝึกคิดโดยใช้วิธีการหาค าตอบที่หลากหลายโดยใช้สื่อประกอบ และส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร
ความคิดในการแก้ปัญหาออกมาในลักษณะของการวาดภาพประกอบ หรือ การพูดอธิบาย ซึ่ง      
การสอนรูปแบบนี้จะใช้สอนในชั่วโมงปกติควบคู่กับการสอนปกติของครู และ 2) การสอนเสริม
คณิตศาสตร์ ที่เป็นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริม โดยมุ่งเน้น การให้นักเรียนฝึกตามตัวแนะที่แสดงเป็นตัวอย่าง
ในใบงาน 
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 4. การจัดบรรยากาศเชิงบวก จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมและทฤษฎีทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา แล้วน าแนวคิดการเสริมแรงทางบวกมาใช้ใน   
การจัดบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ด้วยการแจกรางวัลแก่นักเรียนที่ท างานเสร็จ ท างานถูกต้อง 
หรือตั้งใจท างาน ซึ่งเงื่อนไขการแจกรางวัล จะเน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ
รางวัลตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และพบว่า ถ้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้เรียนมักต้องการรางวัลที่เป็นเงิน จะช่วยเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการตั้งใจเรียน และตั้งใจ
ท างาน นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยใช้รูปภาพหน้ายิ้ม หน้าบึ้งและ
หน้าร้องไห้ เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูลว่างานที่ท าแต่ละครั้งประสบผลส าเร็จเพียงใด อีกทั้งจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิงบวก โดยจัดให้มีการน าสื่อการสอนที่ใช้สอนแต่ละชั่วโมง
มาวางไว้มุมห้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น ามาฝึกฝน ทบทวนในเวลาว่าง หรือเพ่ือใช้เป็นตัวแนะ
ในการช่วยแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาระหว่างเรียนและจัดให้มีการน าผลงานที่นักเรียนท าเสร็จ
มาติดที่ผนังข้างห้อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่ามีความสามารถ และได้รับการยอมรับซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) หรือรูปแบบอาร์ ที ไอ  รวมถึงภาระหน้าที่
ของครูที่ท าเป็นประจ า พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับครูในการจัด       
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลเพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง   
2) การประเมินผลเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนระหว่างการช่วยเหลือโดยการประเมินจาก
การท าแบบฝึกหัดท้ายแต่ละเนื้อหาและการท าแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้  และ                  
3) การประเมินผลเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด าเนินการภายหลังการช่วยเหลือระดับ
ที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังภาพที่ 10.1 
 
 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 10.1  การสังเคราะห์การออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อ    
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิด UDL และ RTI 

ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวอย่างการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอกับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
 การน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางวิชาการ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ โดยได้มี
การทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตูม โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในการน าไปใช้จะเน้นในเรื่องของการออกแบบ
การช่วยเหลือทางวิชาการ ถึงอย่างไรก็ตามรูปแบบอาร์ ที ไอ ยังสามารถน าไปใช้ในการเป็นเครื่องมือ
ในการคัดแยก กล่าวคือ เมื่อใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ให้การช่วยเหลือครบทั้ง 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ แล้ว 
พบว่า ผู้เรียนคนใดไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือในระดับที่ 2 ครูผู้สอนสามารถส่งต่อผู้เรียนเหล่านั้น
ไปยังแพทย์เพ่ือวินิจฉัยความบกพร่อง ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความบกพร่องด้านใด นอกจากนี้แล้ว 
รูปแบบอาร์ ที ไอ ยังสามารถใช้ในการช่วยเหลือทางพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี จากงานวิจัยของผู้เขียน
และคณะที่ท าในปี พ.ศ. 2557 โดยท าการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ใช้รูปแบบอาร์ ที  ไอ ไอ พัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบของระบบการช่วยเหลือ 
        องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ เป็น     
การค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการคัดแยก 
จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
  1.2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์และการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ คือ การช่วยเหลือระดับที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียน ทุกคน โดยใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ปกติของครูผู้ช่วยวิจัย และเพ่ิมแผนการสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม และการช่วยเหลือระดับที่ 2 การสอนเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยง โดยใช้แผนการสอนเช่นเดียวกับการช่วยเหลือระดับที่ 1 คือ แผนการสอนปกติของครู
ผู้ช่วยวิจัยและแผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม และเพ่ิมแผนการสอนเสริมคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มภีาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือ
ทั้ง 2 ระดับ จะมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่ง จะด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของการช่วยเหลือแต่ละระดับ (ติดตาม1) เมื่อพบว่า นักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเข้ารับการจัดกิจกรรมเสริมแล้วจึงช่วยเหลือในระดับเดิมต่อไป ระยะที่ 2          
เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างให้การช่วยเหลือระดับที่ 1 และ ระดับที่ 
2 (ติดตาม 2) เมื่อพบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรับกิจกรรมเสริมก่อน หลังจากรับกิจกรรมเสริม
แล้วนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ 1 ก็กลับเข้ารับการช่วยเหลือ ระดับที่ 1 ต่อไป ส่วนนักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่ 2 ก็
ต้องกลับเข้ารับการช่วยเหลือระดับท่ี 2 เช่นเดิมต่อไป 

  1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการตอบสนองต่อการช่วยเหลือทาง
คณิตศาสตร์ภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ระบบช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นลง 
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 2. หลักการของระบบ 

  2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
สู่การต่อยอดความรู้ในชั้นที่สูงขึ้น 
   2.2 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นการป้องกันและให้    
ความช่วยเหลือก่อนที่นักเรียนจะเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกเวลา
เรียน 

   2.3 เน้นการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและมี        
ความเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ย่อยหรือจับคู ่
   2.4 ใช้การวัดและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับการปรับปรุงและ
ช่วยเหลือโดยมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนเสริมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน      
2) การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการตัดสินใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า
ผู้เรียนที่ไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้หลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นลงว่า เป็นเด็กที่มีความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้นจากทีมสหวิทยาการต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ของระบบ 
  เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 4. องค์ประกอบของระบบ โดยภาพรวมระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นั้น ประกอบด้วย 
  4.1 การคัดแยก เป็นการค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือคัดแยกว่าผู้ เรียนคนใดน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด       
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการคัดแยก จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนคนใดที่มีคะแนนจากการทดสอบ
รวมทุกด้านต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งโรงเรียนจะถือ
ว่า มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยงที่ 1 คือ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของการคัดแยกครั้งที่ 2 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการคัดแยกครั้งที่ 1 และมีคะแนน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดกลุ่มเสี่ยงที่ 2 คือ นักเรียน ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การคัดแยกทั้ง 2 ครั้ง 
   ข้อตกลงเบื้องต้นในการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่ งยากทาง
คณิตศาสตร์ ผู้เรียนที่จะเข้ารับการคัดแยกเพ่ือให้การช่วยเหลือระดับท่ี 1 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. ผ่านการคัดแยกเบื้องต้นจากทางโรงเรียนว่า ไม่มีความบกพร่องอ่ืน ๆ เช่น                   
1) ความบกพร่องทางสติปัญญา 2) ความบกพร่องทางการมองเห็น 3) ความบกพร่องทางการได้ยิน 
และ 4) ความบกพร่องซ้ าซ้อน อ่ืน ๆ 
   2. ผ่านการคัดแยกโดยใช้แบบคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ 
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  4.2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  และการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยระดับของการช่วยเหลือ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนทุกคน โดยใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนรวม ซึ่งจัดขึ้นในชั้นเรียนปกติและใช้
สอนควบคู่กับแผนปกติของครูผู้ช่วยวิจัย โดยมีการด าเนินการช่วยเหลือ 2 ระยะ คือ 1) ภายหลัง  
การคัดแยกครั้งที่ 1 เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ และ 2) ภายหลังการคัดแยกครั้งที่ 2 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ระดับที่ 2 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงภายหลังการคัดแยกครั้งที่ 2 โดยมี
ลักษณะการช่วยเหลือเช่นเดียวกับการช่วยเหลือระดับที่ 1 แต่เพ่ิมการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ใน
ชั่วโมงซ่อมเสริม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ นอกจากนี้แล้ว การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ทั้งสองระดับจะ
ยึดแนวคิดการสอนแบบรูปธรรมไปสู่นามธรรม แนวคิดการสอนการแก้ปัญหา และแนวคิดการสอน
คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย ซึ่งในระหว่างการให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 ระดับจะมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จาก
การท าใบงานหรือแบบฝึกหัด 2) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์ของการผ่านการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้คือ เกณฑ์ร้อยละ 80 และหลังจากติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างการช่วยเหลือทั้ง 2 ระดับแล้ว พบว่า นักเรียนมีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องจัดให้นักเรียนเข้า
รับกิจกรรมเสริมก่อน แล้วจึงกลับเข้ารับการช่วยเหลือระดับเดิมต่อไป 
  4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) เป็นการประเมินผลการตอบสนองต่อ    
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคนที่ได้รับระบบช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าการประเมิน 2 ระยะ คือ        
1) ภายหลังเสร็จสิ้นการช่วยเหลือทันที จะท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ และ 2) ภายหลังเสร็จสิ้นการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพ่ือวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 จากรายละเอียดขององค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เมื่อจะน าไปปฏิบัติจริง นั้นควรท า     
ความเข้าใจถึงกิจกรรมที่ต้องท าในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10.1  กิจกรรมในการคัดแยก 
 

วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1. คัดแยกครั้งที่ 1 กับนักเรียน
ทุกคน (ตามข้อตกลงเบื้องต้น
ในการคัดแยก)  
2. คัดแยกครั้งที่ 2 ภายหลัง 
การช่วยเหลือระดับท่ี 1 กับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจาก 

การคัดแยกครั้งที่ 1 

1. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

1. ครูคณิตศาสตร์ 
(ผู้ปกครอง ถ้าจ าเป็น) 
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 จากตารางที่ 10.1 จะเห็นได้ว่า การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์นั้น จะท าการคัดแยก 2 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด       
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ส าหรับการคัดแยกครั้งที่ 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงว่านักเรียนคนใดที่
สงสัยว่าน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ แล้วให้ความช่วยเหลือระดับที่ 1 
ภายหลังการช่วยเหลือระดับท่ี 1 จึงท าการคัดแยกครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการคัดแยกครั้งที่ 
1 ก่อนที่จะตัดสินใจว่า นักเรียนกลุ่มเสี่ยงคนใดควรได้รับการช่วยเหลือระดับท่ี 1 ต่อไป และคนใดควร
ได้รับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับที่ 2 เพ่ิมเติม ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินว่าการมีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ คือ มีคะแนนจากการคัดแยกโดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 โดยมีครูคณิตศาสตร์และ
อาจให้ผู้ปกครองร่วมตัดสินใจ (ถ้าจ าเป็น) 
 

ตารางที่ 10.2  การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับของการช่วยเหลือ 

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนระดับของ 
การช่วยเหลือ 

การช่วยเหลือระดับท่ี 1 

(การสอนคณิตศาสตร์ 
ในชั้นเรียนรวม) 

การช่วยเหลือระดับท่ี 2 

(การสอนเสริมคณิตศาสตร์) 

ความต้องการด้านการสอน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
คืออะไร 
 
หมายเหตุ : ไม่วินิจฉัยว่า
นักเรียนมีความบกพร่อง
หรือระบุว่า นักเรียนมี  
ความบกพร่องทาง        
การเรียนรู้ 

1. ด าเนินการสอนอย่างเป็น
ทางการเป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ โดย
ใช้ข้อมูลจากการคัดแยกครั้งที่ 1 
ก่อนได้รับการช่วยเหลือ, ข้อมูล  
จาการสังเกตในห้องเรียนหรือที่
บ้าน 
 
 

1. ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อ
และข้อมูลจากการคัดแยก
นักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 จากผล 
การประเมินจากการใช้       
แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าต่อไป 

 2. ด าเนินการสอนอย่างเป็น
ทางการอย่างต่อเนื่องเป็นในชั่วโมง
ปกติเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ภายหลังจากการคัดแยกครั้งที่ 2 

2. ด าเนินการสอนอย่างเป็น
ทางการโดยใช้แผนการสอนของ
การช่วยเหลือระดับท่ี 1 ในชั้น
เรียนปกติและสอนเสริมในชั่วโมง
ซ่อมเสริมเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
จากผลของการคัดแยกครั้งที่ 2 

เครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ 1. ข้อมูลจากการคัดแยกครั้งที่ 2       
โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ 

1. ข้อมูลจากการคัดแยกครั้งที่ 2 
โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด        
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้า 



244 
 

 จากตารางที่ 10.2 จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจส าหรับการเปลี่ยนระดับของการช่วยเหลือ จะ
ใช้เป็นข้อมูล 2 ประการ คือ 1) การตัดสินใจเพ่ือการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม
โดยใช้ข้อมูลจากการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดความยุ่ งยากทางคณิตศาสตร์                 
2) การตัดสินใจเพื่อการจัดการเรียนการสอนเสริมคณิตศาสตร์ โดยใช้ผลจากการคัดแยกเด็กที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ และการติดตามความก้าวหน้าภายหลังการสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมไปแล้ว 3-5 สัปดาห์ 
 นอกจากนี้แล้ว ผลที่ได้จากการประเมินหลังการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่พบว่า มี
นักเรียนคนใดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ครูจะใช้วิธีการแสดงการคิดออกมาดัง  ๆ เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการคิดแก้ปัญหาแก่นักเรียน หรือให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์แสดงหรือบอกวิธีการที่ใช้
แก้ปัญหาเพื่อเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาแก่นักเรียน หรืออาจให้ฝึกจากใบงานเพ่ิมเติม 
 
ตารางที่ 10.3  กิจกรรมในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
 

การช่วยเหลือ การช่วยเหลือระดับที่ 1 

(การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม) 
การช่วยเหลือระดับที่ 2 

(การสอนเสริมคณิตศาสตร์) 
จะตัดสนิภายหลังจาก    
การด าเนินการคัดแยกและ
การติดตามความกา้วหน้า
ว่านักเรียนควรได้รับ         
การช่วยเหลือระดับใด 
 

1. การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการจัดกิจกรรม
เสริมในชั้นเรียนรวมส าหรับนักเรียนทุกคน 
สัปดาห์ละ 3-5 คร้ัง ๆ ละ 30-45 นาที ก่อน
เรียนเนื้อหาปกติหรือควบคู่กับเนื้อหาปกติ 
2. เรียนร่วมกับเพื่อนทุกคนในชัน้เรียนรวม
ตามข้อ 1 ทุกประการและมีกิจกรรมเสริมให้
เลือกเรียนตามความสามารถหลังจากท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนทั้งชั้นเสร็จแล้ว 

1. การสอนเสริมในชั่วโมงซ่อม
เสริม สัปดาห์ละ 3-5  คร้ัง ๆ 
ละ  30 นาท ี

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ครูคณิตศาสตร์และผูป้กครอง (นักจิตวิทยา
ประจ าโรงเรียน ถ้าจ าเป็น) 

ครูคณิตศาสตร์และผูป้กครอง 
(นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน 
ถ้าจ าเป็น) 

การจัดกลุ่มนักเรียน การเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนปกติ ทุกคน 
 

จัดเป็นกลุ่มย่อย หรือจับคู่ 

กิจกรรมเสริม 1. การเลือกมุมเพื่อฝึกฝนตามความสามารถ 
2. การฝึกฝนกับเพื่อนที่เก่งกว่าหรือรุ่นพี่ 
 
3.  ฝึกฝนกับผูป้กครอง 

1. การเลือกมุมเพื่อฝึกฝนตาม
ความสามารถ 
2. การฝึกฝนกับเพื่อนที่    
เก่งกว่า หรือรุ่นพี่ 
3. ฝึกฝนกับผูป้กครอง 
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 จากตารางที่ 10.3 จะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์นั้นแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับท่ี 1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม ซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักเรียนทุกคนในชั้นที่มีกิจกรรมเสริม
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์จะจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้สามารถเลือกเข้าเรียนตามความสามารถ และหลังจาก
ได้รับการช่วยเหลือระดับท่ี 1 ไปแล้วเป็นเวลา 3-5 สัปดาห์จะมีการประเมินเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์ก็จะรับการช่วยเหลือเฉพาะระดับท่ี 1 ต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดนักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือระดับที่ 1 คือ การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม 10 
สัปดาห์และการช่วยเหลือระดับท่ี 2 คือการสอนเสริมในชั่วโมงซ่อมเสริม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
 นอกจากนี้แล้ว ผลจากการประเมินโดยการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้แต่ละครั้ง
หลังการสอน ถ้าพบว่า นักเรียนคนใดเรียนไม่ทัน ครูให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติม โดยการแสดงแบบอย่าง
ให้ดู ให้งานตามระดับความสามารถหรือให้เล่นเกมในเวลาว่างเพ่ิมเติม เพ่ือฝึกทักษะเกี่ยวกับการนับ 
การเขียนจ านวน การบวก-การลบ และการจัดกิจกรรมเสริม 2 ลักษณะ คือ 1) การฝึกฝนกับ
ผู้ปกครองที่บ้าน และ 2) การฝึกฝนกับเพ่ือนที่เก่งกว่าในชั้นเดียวกันหรือรุ่นพ่ี 
  

การน าระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 

 จากงานวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต และคณะ (2557) ได้ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ     
การช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการใช้ระบบการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

  ขั้นตอนที่ 1  การคัดแยก เป็นการด าเนินการค้นหาผู้เรียนที่สงสัยว่าน่าจะมีภาวะเสี่ยง
ต่อ  การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด  
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการคัดแยกผู้เรียนทุกคน ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ
ความบกพร่องซ้ าซ้อน อ่ืนๆ โดยจะท าการคัดแยกผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 3 หลังเปิดภาคเรียน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานว่า ผู้เรียนมี           
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ในเรื่องใด โดยพิจารณาว่า ผู้เรียนได้คะแนนรวมจากการทดสอบทุกด้าน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้เรียนที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ก่อน
ได้รับการช่วยเหลือ 
  ขั้นตอนที่ 2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์และการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้         
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ ได้แก่ 1) การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม โดยจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมในชั่วโมงเรียนปกติสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30-45 นาที และมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทุกครั้งหลังเรียน โดย
พิจารณาจากการท าแบบฝึกหัด และการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เดือนละ 1 ครั้ง 2) การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็น
การสอนคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยการช่วยเหลือระดับที่ 1 และการสอนเสริมคณิตศาสตร์นอก    
ชั้นเรียนปกติ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งๆ ละ 30 นาทีและมีการติดตามความก้าวหน้าใน     
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การเรียนรู้จากการเรียนเสริมคณิตศาสตร์ ซึ่งจะพิจารณาจากการท าแบบฝึกหัดทุกครั้งหลังเรียน และ
ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะเริ่มให้การช่วยเหลือระดับที่ 1 หลังจากทราบผลจากการคัดแยกโดยใช้
แบบคัดกรองเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนทุกคนในชั้นจะได้รับการช่วยเหลือ
ระดับที่ 1 เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ แล้วท าการคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลว่า มีผู้เรียนจ านวนเท่าใดที่ตอบสองต่อการช่วยเหลือ
ระดับท่ี 1 (ได้คะแนนจากแบบคัดกรองตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ถ้านักเรียนไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ
ระดับที่ 1 (ได้คะแนนจากแบบคัดกรองต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด) จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับ      
การช่วยเหลือระดับท่ี 2 ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ โดยท าการประเมินผลเมื่อการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นลงทันที เพ่ือ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนเพ่ือเปลี่ยน
ระดับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
 2. ระดับและระยะเวลาของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
  การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  แบ่งเป็น  2 ระดับ คือ 
  2.1 ระดับที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม (Inclusive Mathematics) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้สอนควบคู่กับหลักสูตรปกติ โดยใช้เวลาสอนสัปดาห์
ละ 3-5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) วันละ 30-45 นาที เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
  2.2 ระดับที่ 2 การสอนเสริมคณิตศาสตร์ (Enrichment Mathematics) ที่จัดสอน
ในช่วงนอกเวลาเรียน (ชั่วโมงซ่อมเสริม) สัปดาห์ละ 3-5 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 15.00-15.30 น.    
วันละ 30 นาที เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
 3. เอกสารที่ใช้ในระบบ ประกอบด้วย 

  3.1 แผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม จ านวน 45 แผน 
  3.2 แผนการสอนเสริมคณิตศาสตร์ จ านวน 30 แผน 
  3.3 แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  3.4 คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ 
  3.5 คู่มือการใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.6 คู่มือการใช้ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ   
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 4. การจัดการเรียนการสอนตามระบบ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ 
  4.1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม เป็นการสอนที่ใช้สอนสอดแทรกในชั้นเรียน
ปกติสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 30-45 นาที มีขั้นตอนในการปฏิบัติการสอน 5 ขั้นตอน คือ           
1) การน าเสนอสื่อที่เป็นตัวแนะหรือตัวแบบที่สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน เวลา 2 นาที 
2) การลงมือปฏิบัติ เวลา 10 นาที 3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในชั้น เวลา 5 นาที               
4) การสะท้อนผลและสรุปบทเรียน เวลา 3 นาที 5) การน าความรู้ไปแก้ปัญหา โดยการท าแบบฝึก
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หรือท าแบบฝึกหัดที่สื่อสารออกมาโดยใช้การพูด การวาดภาพหรือการเขียน เวลา 10 นาที ซึ่งใช้สอน
สอดแทรกในชั่วโมงเรียนปกติสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที รายละเอียดของการสอนคณิตศาสตร์
ในชั้นเรียนรวม มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอตัวแนะ/ตัวแบบ 2) การลงมือปฏิบัติ 3) การสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนแนวคิด 4) การสะท้อนผลและสรุปบทเรียน และ 5) การน าความรู้ไปแก้ปัญหา  
  4.2 การสอนเสริมคณิตศาสตร์ เป็นการสอนที่ใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 3-5    
ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้ 1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน ใช้เวลา 1 นาที 
2) ครูน าเสนอตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม 4 นาที 3) นักเรียนฝึกปฏิบัติตามค าชี้แนะของ
ครูเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 10 นาที 4) นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 10 นาที และ 5) สรุปบทเรียนและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 5 นาที ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) แจ้งวัตถุประสงค์ 2) เสนอตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม 3) ปฏิบัติตามค าชี้แนะ 4) ปฏิบัติด้วยตนเอง และ 5) สรุปบทเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลภายหลังการให้ความช่วยเหลือโดยใช้
ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นทันที เป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนในด้าน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 6. สื่อการเรียนรู้  
  6.1 ชุดสื่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย ตารางตัวเลข 1-120 แถบจ านวน 
1-100 เส้นจ านวน 1-24 บัตรตัวเลข 1-100 บัตรภาพ และบัตรแสดงจ านวน 1-20 บัตรภาพประกอบ
การสอนเรื่องค่าประจ าต าแหน่ง กระดานฝึกการแสดงค่าประจ าต าแหน่ง แผ่นภาพการสอนการแก้
โจทย์ปัญหา คลิปสีต่าง ๆ ไม้ไอศกรีมสีต่าง ๆ เชือก และคลิปรูปการ์ตูน 
  6.2 ชุดสื่อการเรียนรู้ส าหรับครู ประกอบด้วยรูปการ์ตูน แถบจ านวน 1-100 คลิปสี
ต่าง ๆ กระดานประกอบการสอนเรื่องค่าประจ าต าแหน่ง 
  6.3 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ มีข้อควรค านึงดังนี้ 1) ใช้สื่อการเรียนรู้เหมือนกัน
กับนักเรียนทั้งชั้น 2) ใช้สื่อเป็นหัวข้อในการอภิปรายหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา และ3) ใช้สื่อซ้ า ๆ 
หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย เช่น ใช้บัตรตัวเลข สอนเรื่องจ านวนและค่าประจ า
ต าแหน่ง 
 7. คุณลักษณะของการสอนที่ครูใช้ในการช่วยเหลือ  
  7.1 การสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเน้นการเป็นตัวแบบของครูในการอธิบายและ
สาธิตการแก้ปัญหา 
  7.2 การแสดงตัวอย่างในการสอนแต่ละเนื้อหาจะเริ่มต้นด้วยวัสดุที่เป็นรูปธรรม 
รูปภาพและสัญลักษณ์ ตามล าดับ 

  7.3 เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกับสื่อ เช่น แถบจ านวน เส้นจ านวน 
ตารางร้อย ตัวนับรูปแบบต่าง ๆ ตารางการบวก เป็นต้น 
  7.4 การใช้บัตรค าเกี่ยวกับค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์เมื่อสอนเสร็จแล้ว ครูควรน าบัตร
ค าศัพท์ติดข้างฝา หรือวางที่มุมห้องเพ่ือให้นักเรียนมองเห็น หรือหยิบจับมาดูเพ่ือให้นักเรียนได้จดจ า
ค าศัพท ์
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  7.5 การใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยในการช่วยเหลือแต่ละวิธีจะ 
บูรณาการการสอนระหว่างมโนมติทางคณิตศาสตร์และทักษะ เช่น การสอนนักเรียนที่มีความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบวกแล้วติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดใน    
ใบงาน โดยดูที่จ านวนข้อที่นักเรียนท าถูก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธี         
คิดค านวณเกี่ยวกับการบวกที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดเพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนและจดจ าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาต่อไป 
 8. บทบาทของครู  
  8.1 จัดล าดับการน าเสนอการสอน เช่น แบ่งกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ สั้น ๆ 
และค่อย ๆ ลดตัวแนะและสิ่งกระตุ้นเตือน 
  8.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ และทบทวนการปฏิบัติ เช่น การทดสอบ
ประจ าวัน การใช้สื่อที่หลากหลายในการสอน และให้เด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกับสื่ออย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนหรือมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติเป็นประจ า 
  8.3 ควบคุมระดับความยากหรือกระบวนการในการท างาน เช่น งานที่มอบหมาย
จะต้องเริ่มต้นจากง่ายไปยาก 
  8.4 กิจกรรมการสอนที่ควรท าเป็นประจ า เช่น น าเสนอเนื้อหา ชี้แนะ และการฝึก
ปฏิบัติตามล าพัง 
  8.5 เป็นตัวแบบให้กับนักเรียน เช่น การสาธิตกระบวนการท ากิจกรรมหรือขั้นตอนใน   
การแก้ปัญหาหรืออธิบายเกี่ยวกับการท ากิจกรรม ใช้การคิดออกมาดัง ๆ ให้นักเรียนทราบ 

  8.6 มีความจริงใจในการตอบสนองต่อนักเรียนทุกคน 
  8.7 ให้การเสริมแรงอย่างจริงใจ และสม่ าเสมอเมื่อนักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ดี 
  8.8 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินตนเอง ส าหรับ   
การบันทึกกราฟแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนบันทึกเสร็จ ครูจะเชิญชวนนักเรียนให้ดู
ที่กราฟว่าครั้งนี้คะแนนที่ได้เป็นเท่าไร ครั้งต่อไปนักเรียนคิดว่าจะท าได้เท่าใด (ลองให้นักเรียนเขียนจุด
ลงไปในกราฟให้ตรงกับการสอบครั้งที่ 2) นอกจากนี้แล้วเมื่อนักเรียนบันทึกกราฟครบทั้ง 3 ครั้ง ครู
อธิบายลักษณะเส้นของกราฟแล้วบอกว่ามีความหมายอย่างไร และร่วมชื่นชม แม้นักเรียนจะมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย 

  8.9 การใช้ค าพูดเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นการเรียนรวม
ไม่ใช่การแบ่งแยกหรือการท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม/ไม่ใช่รู้สึกว่าแตกต่างจาก      
คนอ่ืน ๆ เช่น “การที่นักเรียนต้องท ากิจกรรมนี้เพ่ิมเติมจะช่วยท าให้นักเรียนค านวณได้คล่องแคล่ว
และเก่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ” “การท ากิจกรรมต่อไปนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนทุกคนขอให้
สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด” “การเรียนคณิตศาสตร์เสริมตอนเย็น เป็น
การฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเก่งขึ้นนะคะ ไม่ใช่เพราะนักเรียนเป็นคนโง่ ” “เมื่อนักเรียน
ตอบผิด ครูต้องแสดงท่าทางการยอมรับค าตอบของผู้เรียน แล้วใช้ค าพูดเชิญชวนให้นักเรียนที่ตอบผิด
น าเสนอค าตอบ และวิธีคิดให้เพ่ือนในชั้นฟังเพ่ือร่วมกันพิจารณาค าตอบว่าค าตอบที่ถูกต้องเป็น
อย่างไร” 
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 9. บทบาทของนักเรียน 

  9.1 ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าชี้แนะของครู 
  9.2 ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบให้ดีที่สุด 
  9.3 ให้ความสนใจต่อการสอนของครูตลอดเวลา 
  9.4 ให้ความเคารพต่อความคิดของตนเองและผู้อื่น 
  9.5 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม การติดตามความก้าวหน้าและการประเมิน
ตนเอง 
          10. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการเรียนคณิตศาสตร์  
  10.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) ระดับของ
ความสัมพันธ์โดยในระหว่างเรียนคณิตศาสตร์ ครูจะน าเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สื่อประกอบแล้ว
เปิดโอกาสให้นักเรียนพูด และอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนจะใช้ในการหาค าตอบ ถ้า
นักเรียนส่วนใหญ่ร่วมอภิปรายความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับสูง ถ้านักเรียนร่วมอภิปรายน้อย 
ความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับต่ า และ 2) รูปแบบของความสัมพันธ์ มี 2 ลักษณะ คือ (1) การกระตุ้นให้
นักเรียนน าเสนอค าตอบที่หลากหลาย (2) การกระตุ้นให้นักเรียนตัดสินใจเกี่ยวกับค าตอบด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ครูจะไม่ตัดสินว่าค าตอบของใครผิดแต่จะให้นักเรียนร่วมกันประเมิน เพ่ือเป็นการพัฒนา     
ความไว้วางใจกันระหว่างครูและนักเรียน 

  10.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 1) ระดับของ
ความสัมพันธ์ ระดับของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างนักเรียนอยู่ระหว่างระดับต่ าถึงระดับสูง ถ้า
นักเรียนมีโอกาสอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเฉพาะกับเพ่ือนทั้งชั้นความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในทางตรงกันข้ามถ้านักเรียนมีโอกาสอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในกลุ่มย่อย
หรือเป็นคู่ ความสัมพันธ์จะอยู่ในระดับสูง และ 2) รูปแบบของความสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ            
(1) การแลกเปลี่ยนแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (2) การยอมรับแนวคิดของคนอ่ืน (3) การร่วมมือใน      
การแก้ปัญหา 
 11. การจัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลย้อนกลับ เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้
ตามที่คาดหวัง 2) การเสริมแรง เมื่อครบก าหนด 3-5 สัปดาห์ ครูท าการมอบรางวัลแก่ผู้เรียนตาม
กติกาที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ครูต้องพยายามสร้างข้อก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัล (รางวัล
ต้องเป็นสิ่งของที่นักเรียนต้องการจริง ๆ โดยครูจะให้ผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันพิจารณาว่าของรางวัลนั้น
ควรเป็นอะไรเมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์) นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังได้รับ     
การเสริมแรงอ่ืน ๆ อีก เช่น การช่วยเหลือจากครู นักเรียนที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์เป็นครู หรือเป็นผู้ติว
ให้กับผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ต่ ากว่าเกณฑ์ และค าชมเชย 
 12. การจัดห้องเรียน ได้แก่ การจัดบริเวณต่าง ๆ ในห้องเรียนดังนี้ 1) บริเวณผนังใน
ห้องเรียน โดยติดแผ่นป้ายเนื้อหาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ เช่น เส้นจ านวน ค าศัพท์คณิตศาสตร์ เช่น บวก 
ลบ โจทย์ปัญหา ประโยคสัญลักษณ์ ผลลัพธ์ ผลบวก ผลลบ เป็นต้น การติดแถบโจทย์ปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แถบประโยคสัญลักษณ์การบวก-การลบ ส าหรับฝึกการบวก-การลบ 
2) จัดมุมส าหรับนักเรียนฝึกปฏิบัติตามความสนใจ เช่น มุมจ านวน, มุมการนับมุมการบวก -การลบ
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และมุมการแก้ปัญหา และ 3) จัดท าเส้นจ านวนแนวตั้งบนพ้ืนห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการบวก 
– การลบโดยใช้เส้นจ านวน 
 

ตัวอย่างแผนการสอนในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
 จากรายละเอียดของระบบการช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ที่เป็นระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่และ   
การช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุป
ตัวอย่างในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 1. แผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม 

  แผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวมที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ตัวอย่างแผนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม 
สาระการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนและการด าเนินการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนนับ 1-20  และ 0 เรื่อง เส้นจ านวน 
ระยะเวลา  30  นาที 

วันที่..................................................เดือน............................................พ.ศ.  .......................... 
 
สาระส าคัญ 

 จ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน ซึ่งจะเห็นได้จาก ช่วงห่างระหว่างแต่ละจ านวนเช่น 0-1,        
1-2, จะห่างกันเท่ากับ 1 ช่วง หรือ จ านวน 1 (        ) หรือ 1 ช่อง  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของจ านวน 0-10 กับเส้นจ านวนได้ 
 2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 
 3. ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 
สาระการเรียนรู้ 
 ความสัมพันธ์ของจ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. เสนอสื่อตัวแนะหรือตัวแบบ (2 นาที) 
  1.1 ครูสนทนากับผู้เรียนว่า จะเรียนเกี่ยวกับจ านวน 0- 10 กับเส้นจ านวน 
  1.2 ครูแสดงเส้นจ านวนให้ผู้เรียนดูบนกระดาน ดังภาพ  
 

 

 

 

 0 1 2 3 10 9 8 7 
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  1.3 ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับเส้นจ านวน โดยถามว่า ผู้เรียนเห็นอะไรบ้างในภาพ 
เช่นมีผึ้ง (10 ตัว) ทราบได้อย่างไร (นับรูปผึ้งและดูตัวเลขบนเส้นจ านวน) 
 2. ลงมือปฏิบัติ (10 นาที) 
  2.1 ครูให้ผู้เรียนจับคู่ แล้วครูแจกข้าวโพดอบกรอบข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต     
(ทรงกลม) รสหวาน (รูปดาว) รสช็อกโกแลต (วงกลมแผ่นแบนหยัก) ที่บรรจุในถ้วยกระดาษ พร้อม    
ใบงาน เรื่อง จ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน (ใบงานที่ 1) 
  2.2 ผู้เรียนแต่ละคู่ช่วยกันตอบค าถามในใบงาน โดยการนับจ านวนข้าวโพดอบกรอบ 
ตามลักษณะที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ รสช็อกโกแลต (สีน้ าตาลทรงกลม) รสหวาน (สีเหลืองรูปดาว) 
รสช็อกโกแลต (สีน้ าตาลแผ่นแบน) แล้วบันทึกจ านวนข้าวโพดอบกรอบแต่ละชนิดบนเส้นจ านวนใน 
ใบงานข้อ 1 และ 2 
 3. การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้น (10 นาที) 
  3.1 ผู้เรียนน าเสนอผลการปฏิบัติในหัวข้อข้าวโพดอบกรอบที่ฉันชอบ โดยน าใบงานที่ 
1 ติดไว้ข้างผนังห้อง 
  3.2 ครูสุ่มถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนชอบข้าวโพดอบกรอบชนิดไหน มีข้าวโพดอบกรอบ
ชนิดไหนมากที่สุด น้อยที่สุด หรือเท่ากัน   
  3.3 ครูติดกระดาษปรู๊ฟบนกระดาน “พร้อมเขียนหัวข้อข้าวโพดอบกรอบที่ฉันชอบ”  
   3.4 ครูสุ่มผู้เรียน 1 คู่ บันทึกผลในกระดาษปรู๊ฟบนกระดาน โดยน าข้าวโพดอบกรอบ 
จากครูไปติดในช่อง       ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  มี                       จ ำนวน                                แผ่น 

  

 มี                       จ ำนวน                                แผ่น 
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  3.5 ครูถามผู้เรียนว่า มีข้าวโพดอบกรอบชนิดใดมากที่สุดและมีจ านวนเท่าใด ข้าวโพด
อบกรอบชนิดใดน้อยท่ีสุดและมีจ านวนเท่าใด 
  3.6 ครูถามผู้เรียน ค าตอบในใบงานข้อ 1 และ 2 เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
(จ านวนข้าวโพดอบกรอบเท่ากัน แต่เส้นจ านวนวางในลักษณะแตกต่างกัน) 
 4. การสะท้อนผลและสรุปบทเรียน (3 นาที) 
  4.1 ครูทบทวนเกี่ยวกับจ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน ว่า ช่วงห่างระหว่างแต่ละจ านวน 
เช่น 0-1, 1-2, จะห่างกันเท่ากับ 1 ช่วง หรือ จ านวน 1 (          ) หรือ 1 ช่อง  
  4.2 ครูถามผู้เรียนว่า จากเส้นจ านวน ระยะจาก 0-10 แสดงจ านวนเท่าใด ทราบได้
อย่างไร (ให้นักเรียนดูเส้นจ านวนทั้งแนวตั้งและแนวนอน ระยะจาก 0-10 มีค่าเท่ากัน) สุ่มผู้เรียน
ออกมาอธิบายหน้าชั้น 
 5. การน าความรู้ไปแก้ปัญหา (5 นาที) 
  ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในใบงาน เรื่อง จ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการตอบค าถาม 
 2. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. การตรวจแบบฝึกหัด 
เกณฑ์การประเมินผล 

 เกณฑ์การผ่าน คือ ผู้เรียนตอบค าถามในใบงานได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80  
สื่อการเรียนรู้  

 1. ข้าวโพดอบกรอบชนิดต่าง ๆ  
 2. ใบงาน เรื่อง จ านวน 0-10 กับเส้นจ านวน 
 3. กระดาษปรู๊ฟสีเมจิก ส าหรับบันทึกข้อมูลของข้าวโพดอบกรอบแต่ละชนิด 
ข้อเสนอแนะ 

 1. เมื่อพบว่า ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ดี มีความตั้งใจ ครูเสริมแรงโดยให้นักเรียนรับประทาน
ข้าวโพด อบกรอบก่อนท าใบงานที่ 2  
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องเส้นจ านวน ที่จะใช้สอนเกี่ยวกับการบวก -  
การลบ ครูอาจจัดบอร์ดให้ผู้เรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนชอบในแต่ละสัปดาห์บนเส้นจ านวน
และกราฟแท่ง (ท้ังแนวตั้งและแนวนอน) ดังภาพในกิจกรรมข้อ 5.2 
 3. ในช่วงที่มีการสอนเรื่องจ านวน ครูอาจสนับสนุนให้ ผู้ เรียนฝึกเขียนจ านวนโดย 
ก าหนดให้เขียนจ านวนตามล าดับให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 1 นาที 
 2. แผนการสอนเสริมคณิตศาสตร์  
  แผนการเสริมคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยย่อยการเรียนรู้ที่ 1 การบวกของสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9  เวลา  30  นาที 
ครูผู้สอน..............................................................................วนัที่........................ ............... 
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

      ค 1.2 ป 1/1 
      ค 1.2 ป 1/2 
      ค 6.1 ป 1/1 
      ค 6.1 ป 1/2 
      ค 6.1 ป 1/3 
สาระส าคัญ 

 การบวก หมายถึง การรวมจ านวนตั้งแต่ สองจ านวนขึ้นไป และมีผลลัพธ์ ไม่เกิน 20 
สามารถหาค าตอบโดยใช้วิธีบวกในแนวนอนและแนวตั้ง 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1.1 เทคนิคการรวมสิบ เช่น 9 + 1, 8 + 2 , 3 + 7 เป็นต้น 
  1.2 การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 ทั้งแนวนอนและนอนตั้ง  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
 1. เมื่อก าหนดโจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ให้สามารถหาค าตอบ 
และแสดงวิธีท าได้ 
 2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ให้ สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าได้ 
 3. เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีท าได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
 1. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม 
 2. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร และสื่อความหมาย และ         
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
 คุณลักษณะ (A) 
 1. มีความรับผิดชอบ 
 2. มีระเบียบวินัย 
 3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
             2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
             2.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 

 ใบงานที1่ เรื่อง การบวก การลบเลขบนลูกคิดจินตนาการ   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. จากที่ครูสอนเรื่องการใช้ลูกคิด การบวก-การลบบนลูกคิดไปแล้วผู้เรียนคงจ ากันได้ดี
แล้ว ในชั่วโมงนี้เราจะมาฝึกการบวก-การลบ ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20 โดยใช้การจินตนาการบนลูกคิด 
 2. การจินตนาการบนลูกคิด โดยใช้ประสาทสัมผัสช่วยและได้สัมผัสจริง โดยผู้เรียนดู
ลูกคิดของตนเอง และ Clear ลูกคิดให้เรียบร้อย จากนั้นครูจึงบอกโจทย์ หรือให้คนอ่ืน บอกโจทย์ให้ 
และให้นักเรียนใช้นิ้วสัมผัสขอบลูกคิด โดยไม่มีการดีดลูกคิดจริ งๆ แต่การใช้นิ้ว ยังคงสอดคล้องกับ   
การใช้ลูกคิดจริง  
 ตัวอย่างโจทย ์  2-1+1=? (อ่านว่า บวกสอง ลบหนึ่ง บวกหนึ่ง เท่ากับเท่าไร)  
วิธีท า ให้สังเกตการวางนิ้วแล้วท าตาม (นักเรียนไม่เห็นโจทย์มีครูคอยบอก) 
ผู้เรียน:  ใช้นิ้วโป้งแตะขอบลูกคิดตรงต าแหน่ง เม็ดที่ 2 คิดในใจว่าดันลูกคิด 2 เม็ดนี้ขึ้นไป         
ได้ค่าลูกคิด เท่ากับ 2 
ผู้เรียน:  ใช้นิ้วชี้เขี่ยเม็ดที่ 2 ตรงขอบรางลงไป(ไม่ได้เขี่ยลูกคิดจริงๆ) แล้วเลื่อนนิ้วโป้งไปแตะ        
ขอบรางขอบรางตรงต าแหน่งเม็ดที่ 1 ที่เหลือได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 1  
ผู้เรียน :  เลื่อนนิ้วโป้งแตะขอบรางลูกคิดตรงต าแหน่งเม็ดที่ 2 คิดในใจว่าลูกคิดถูกดัน ขึ้นมาอีก        
1 เม็ด ได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 2  
  สุดท้ายนิ้วโป้งอยู่ตรงเม็ดไหน ก็อ่านค าตอบตรงนั้น ในที่นี้คือ ตอบ 2 ครั้งแรกนี้ครูอาจจะ
สาธิต กับลูกคิดครูอันใหญ่หน้าห้องให้ดู 1 รอบก่อน  
 
 ตัวอย่าง  5+1-1 = ? (อ่านว่า บวกห้า บวกหนึ่ง ลบหนึ่ง เท่ากับเท่าไร)  
วิธีท า ให้สังเกตการใช้นิ้วให้ดีแล้วท าตาม  
ผู้เรียน:  ใช้นิ้วชี้แตะรางลูกคิดตรงต าแหน่งเม็ดบน คิดในใจว่านิ้วชี้เขี่ยลูกคิดลงมาได้ ค่าลูกคิด
เท่ากับ 5  
ผู้เรียน:  นิ้วชี้ยังอยู่ตรงเม็ดบน นิ้วโป้งมาแต้ขอบรางตรงต าแหน่งเม็ดล่าง เม็ดที่ 1 คิดในใจว่า 
นิ้วโป้งเขี่ยลูกคิดเม็ดล่างขึ้นมา 1 เม็ด ได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 6  
ผู้เรียน: ใช้นิ้วชี้เขี่ยเม็ดล่างตรงขอบรางลงไป(ไม่ได้เขี่ยลูกคิดจริง) ข้างล่างไม่มีลูกคิดเหลือให้หด
นิ้วโป้งกลับไปไม่ใช้ที่เม็ดใดเลย แล้วเอานิ้วชี้ไปชี้ที่ต าแหน่งเม็ดบนตามเดิม ได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 5  
  ตัวอย่าง 2+6-5=? วิธีท า ผู้เรียน นิ้วโป้งแตะขอบรางตรงต าแหน่ง เม็ดที่ 2 คิดในใจว่า
ลูกคิดถูกเข่ียขึ้น โดยนิ้วโป้ง 2 เม็ด ได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 2  
ผู้เรียน: นิ้วโป้งเลื่อนไปแตะขอบรางตรงต าแหน่งเม็ดที่ 3 นิ้วชี้ แตะขอบรางต าแหน่งเม็ดบน         
คิดในใจว่า นิ้วชี้เขี่ยเม็ดบนลงมา 1 เม็ด นิ้วโป้งเขี่ยเม็ดล่างขึ้นอีก 1 เม็ด พร้อมกับได้ค่าลูกคิดเท่ากับ 8  



255 
 

ผู้เรียน:  คิดในใจว่านิ้วชี้เม็ดบนกลับขึ้นไป แล้วหดนิ้วชี้กลับ นิ้วโป้งยังคงอยู่ต าแหน่งเม็ดที่ 3 ได้ค่า 
ลูกคิดเท่ากับ 3 นิ้วโป้งอยู่ต าแหน่งเม็ดที่ 3 ตอบว่า สาม  
 ข้อสังเกต นิ้วไหนไม่ใช้ให้หดกลับไปไม่ชี้ที่ต าแหน่งได้ ป้องกันการสับสน แต่ทั้งนี้ก็ให้ไป
เป็นตามสะดวก หรือความถนัดของผู้เรียน คือ ถ้าท าแตกต่างไปบ้าง แต่สามารถหาค าตอบได้ถูกต้องก็
ไม่เป็นอะไร 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1  
 2. ใบงานที่1 เรื่อง การบวก การลบเลขบนลูกคิดจินตนาการ               
การวัดและการประเมินผล 
 1. ด้านความรู้  ผู้เรียนท าใบงานที่1 เรื่อง การบวก การลบเลขบนลูกคิดจินตนาการ       
ใบงานที1่ เรื่อง การบวก-การลบเลขบนลูกคิดจินตนาการ ผ่านเกณฑร์้อยละ 60  
 
 2. ด้านทักษะ / กระบวนการ แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 3. ด้านคุณลักษณะแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
เครื่องมือประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

 1. แบบประเมินผลการท าใบงาน 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

........................................................................................................................................................ ........ 
บันทึกหลักการสอน 

 1. ด้านความรู้: K 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 2. ด้านความรู้: P 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ด้านความรู้: A 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ผลการใช้ระบบการช่วยเหลือตามรูปแบบอาร์ ที ไอ 

 การน าระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ซึ่งจากงานวิจัย พบว่า เมื่อใช้ระบบนี้มา
ออกแบบระบบการช่วยเหลือส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตูม โรงเรียน     
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้ว จ านวนนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ลดลง และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. โรงเรียนต้นแบบ RTI MODEL  
  โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI MODEL ประกอบด้วย 
โรงเรียนบ้านตูม และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ผลการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทาง
คณิตศาสตร์ปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10.4  จ านวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ รอบท่ี 3 

 

ชื่อโรงเรียน นักเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

คัดแยกครั้งที่ 1 

นักเรียนที่มี 

ภาวะเสี่ยง 
 (คน) 

คัดแยกครั้งที่ 2 

นักเรียนที่มี 

ภาวะเสี่ยง 
 (คน)  

คัดแยกครั้งที่ 3 

นักเรียนที่มี 

ภาวะเสี่ยง 
 (คน)  

เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 21 5 (23.81) 3 (14.29) 3 (14.29) 
บ้านตูม 18 2 (11.11) 2 (11.11) - 

 หมายเหตุ 
 ( ) หมายถึง ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 
 จากตารางที่ 10.4 แสดงว่า จ านวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ มีจ านวนลดลง ภายหลังได้รับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ 
 

ตารางที่ 10.5  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 
 

รายการ จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ก่อนเรียน/คัดแยก 1 21 10.04 

หลังเรียน/คัดแยก 2 21 16.48 
  
 จากตารางที่ 10.5 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับ         
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์โดยใช้ RTI MODEL สูงกว่าก่อนได้รับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ RTI MODEL 
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 นอกจากนี้แล้ว จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมการส่งงาน   
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและใบงาน และมีความตั้งใจ
ในการท างานให้ส าเร็จ นักเรียนมีการให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือเพ่ือนให้เข้าใจในงานที่ท า 
ตลอดจนขอแบบฝึกหัดท าเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีตัวอย่างที่ชัดเจนท าให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 
ตารางที่ 10.6  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม 
 

รายการ จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ก่อนเรียน/คัดแยก 1 18 11.94 

หลังเรียน/คัดแยก 2 18 17.83 
 
 จากตารางที่ 10.6 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับ         
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์โดยใช้ RTI MODEL สูงกว่าก่อนได้รับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ RTI MODEL 
 จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและใบงานเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจในการท างาน
ให้ส าเร็จ การใช้สื่อที่เป็นของจริง เช่น เงินท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น และเมื่อได้รับการเสริมแรงเป็น
ขนมท าให้นักเรียนอยากท าแบบฝึกหัดมากขึ้น 

2. โรงเรียนที่ใช้ระบบการช่วยเหลือนักเรียนรปูแบบอาร์ ที ไอ 
  โรงเรียนที่ใช้ในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนตามรูปแบบอาร์ ที ไอ คือ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผลการใช้ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10.7  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการใช้ระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ RTI MODEL 
 

รายการ จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่าเฉลี่ย 

ก่อนเรียน/คัดแยก 1 36 15.58 

หลังเรียน/คัดแยก 2 36 24.00 

 

  จากตารางแสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากการใช้ระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ RTI MODEL สูงกว่าก่อนใช้ระบบการช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้ RTI MODEL  
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  จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น และมีพฤติกรรมการส่งงาน และท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จมากขึ้น และมีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม นอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังชอบท าแบบฝึกหัด หรือใบงานที่มีการประเมินตนเอง
โดยการระบายสีภาพที่แสดงถึงระดับความเชื่อม่ันในตนเอง 
  ผลการใช้ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น นอกจากนี้แล้วยังพบว่า จากการจัดกิจกรรม         
การช่วยเหลือระดับท่ี 1 การสอนในชั้นเรียนรวม นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และ
เมื่อนักเรียนได้รับการเสริมแรงจากการสะสมคะแนน นักเรียนมีพฤติกรรมในการส่งงานถี่ขึ้น และเข้า
มาขอรับค าชี้แนะหรือการช่วยเหลือจากครูเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ตนเองท างานได้ส าเร็จ ส าหรับ       
การช่วยเหลือระดับท่ี 2 การสอนเสริมคณิตศาสตร์ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เช่น การใช้กิจกรรมการช่วยเหลือจากรุ่นพ่ี หรือเพ่ือนร่วมชั้นที่เก่งกว่า ท าให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในการท างาน และมีความสุขในการท างานมากขึ้น 
 ส าหรับผลการช่วยเหลือทางพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เช่น มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขกับการเรียน สามารถท างาน
ร่วมกับเพื่อนและท างานได้ส าเร็จ 

 

กรณีศึกษาการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  พบการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือเด็กที่มี         
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามนโยบายการศึกษาของรัฐที่ก าหนดให้โรงเรียนใช้การช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งระบบโรงเรียนที่มีชื่อว่า โครงการ Title-1 มีรายละเอียดการช่วยเหลือของแต่ละโรงเรียน 
ดังนี้ 
 1. Clark Field Charter School (CACS) 
  1.1 โรงเรียนนี้ใช้ RTI Model ในการช่วยเหลือนักเรียนทางด้านวิชาการทั้งด้าน    
การอ่านการเขียน และคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  
   1.1.1 การคัดกรองนักเรียนทุกคน (Universal Screening) โดยท าการประเมิน
ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ PAT Test ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบในด้านต่อไปนี้ 1) ความตระหนัก
ในหน่วยเสียง (Phonological Awareness) 2) โฟนิกส์ (Phonics) 3) มโนมติของเรื่องที่ก าหนดให้
อ่าน (Concepts of Prints) 4) ค าศัพท์ และโครงสร้างค า (Vocabulary and Word Structure) 
และ 5) ความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน (Comprehension and Writing) ส่วนในการประเมิน
ด้านคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การทดสอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในด้าน 1) การแก้ปัญหา (Problem 
Solving) 2) ความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sense) 3) การค านวณ (Computation) 4) การวัด
และเรขาคณิต (Measurement and Geometry) 5) สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and 
Probability) และ 6) พีชคณิต (Algebra) 
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   1.1.2 การช่วยเหลือทางวิชาการ (Academic Intervention) เมื่อครูผู้สอนพบว่า 
ใน ชั้นเรียนมีนักเรียนที่มีความยุ่งยากทางด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ครูจะดึงนักเรียน
ออกมาสอนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 3-5 คน (Tier-2) หรือสอนตัวต่อตัว (Tier-3) ส าหรับยุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือ ได้แก่ 
     1.1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ครูใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนใน Tier-1 คือ การใช้
พหุปัญญา ได้แก่เทคนิคการจ า (Mnemonics) และเมื่อจะต้องสอนเนื้อหาใหม่ครูจะปฏิบัติดังนี้      
1) การพูดคุยเก่ียวกับมโนทัศน์ใหม่ ๆ ที่จะเรียน 2) การใช้เพลง และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการจ า 
และ 3) เปิดโอกาสให้นักเรียนพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     1.1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ครูใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนใน Tier-2 คือ การใช้
การสอนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้วิธีสอนแบบติว และวิธีสอนอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ 
     1.1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ครูใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนใน Tier-3 คือ การใช้
การสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัว โดยใช้วิธีสอนทางตรง (Direct Instruction) การให้ตัวแนะ หรือ       
ตัวแบบ และวิธีสอนอ่ืน ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ 
   1.1.3 การติดตามความก้าวหน้า ครูใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ในการคัดกรอง
นักเรียนทุกคน นอกจากนี้แล้วยังติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คือเมื่อเริ่มต้นภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีการสังเกตความสามารถของนักเรียนระหว่างที่สอนเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการเปลี่ยนระดับของการช่วยเหลือด้วย 
  1.2 โรงเรียนใช้ RTI Model ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนโดยก าหนดนโยบาย
ด้านพฤติกรรมของนักเรียนโดยเริ่มจากก าหนดแผนส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับนักเรียนแต่ละคนประสบผลส าเร็จด้านการเรียน  และมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
โดยใช้ชื่อ แผนว่า Above The Line/Below The Line/Bottom The Line และเมื่อครูหรือทาง
โรงเรียนพบว่า นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Below The Line) ครูจะใช้แผนการแก้ไข
พฤติกรรม (Fix IT Plan) ส าหรับนักเรียนแต่ละคน คือ การให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมที่ไม่              
พึงประสงค์ของนักเรียน แล้วเขียนบอกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะต้องท าต่อไป ส าหรับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่เป็น Bottom The Line ครูจะต้องหารือกับผู้ปกครองหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนเพ่ือให้
การช่วยเหลือต่อไป   
 2. Murray County Central School (Slayton) 
  โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนี้เน้น       
ความสมดุลระหว่างความสามารถทางวิชาการ พฤติกรรม และอารมณ์ส าหรับนักเรียนทุกคน ใช้ RTI 
Model ตามโครงการ Title-1 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ จะด าเนินการช่วยเหลือตั้งแต่ Tier-1, Tier-2 และ Tier-3 
นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของการช่วยเหลือประกอบด้วย 3 องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับ Clark 
Field Charter School ได้แก่ 1) Universal Screening โดยใช้แบบทดสอบจาก AIMSweb ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับ PAT ของ Clark Field Charter School 2) การช่วยเหลือ ใน Tier-1 ยึดตาม
มาตรฐานของรัฐ Minnesota , Tier-2 เป็นการสอนเป็นกลุ่มย่อยส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาโดยครู
พิเศษ (Para Professional) และ Tier-3 การสอนเป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนที่ไม่ตอบสนองต่อ 
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Tier-2 โดยทางโรงเรียนจะมีการทดสอบเด็กทุกคนทุกวันอังคาร แล้วน านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ออกมาสอนทีละคน นอกจากนี้แล้วในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความยุ่งยาก ครูจะใช้ตัวแนะ
หรือตัวแบบ เช่น การให้ตารางการคูณส าหรับประกอบการหาผลคูณ และนักเรียนอนุบาลยุทธศาสตร์
การสอนจะเน้นการใช้กิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติกับสื่อ นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนยังมี 5 Year 
Predict Plan เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนจะพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี้ 1) ความสามารถของนักเรียนจากการทดสอบ Standard Test 2) จากข้อ 1 จะพิจารณาใน
แต่ละมาตรฐานที่นักเรียนไม่ผ่านว่าทางโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนผ่านแต่ละมาตรฐานอย่างไร 
 3. Prairie Elementary School (Worthington) 
  โรงเรียนนี้ใช้ RTI Model ส าหรับการสอนการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ใน     
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เวลาวันละ 30 นาที ระดับระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีครูการศึกษาพิเศษ (Para Professional) 1 คน ช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหา ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีครูร่วมสอน (Co-teacher) จ านวน 1 คน ซึ่งแตกต่าง
จากการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ RTI Model ซึ่งหมายความว่า ไม่ได้ใช้ RTI Model เต็มรูปแบบ แต่
จะเน้นการหาวิธีการช่วยเหลือให้นักเรียนให้ประสบความส าเร็จมากกว่าการค้นหานักเรียนที่ล้มเหลว
เพ่ือให้การช่วยเหลือ และที่ส าคัญคือโรงเรียนนี้เน้นการใช้ RTI Model ช่วยเหลือด้านการอ่านโดยมี
การสอนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยครูพิเศษด้านภาษาท าหน้าที่ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การอ่านโดยครู 1 คนจะสอนนักเรียนกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 5 คน เนื้อหาที่สอน ได้แก่ การอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะ การอ่าน และภาษา ใช้เวลาสอน 30 นาทีทุกวันแล้วส่งเข้าชั้นเรียนปกติ ส าหรับ
ครูประจ าชั้นท าหน้าที่สอนทุกวิชายกเว้น วิชาดนตรี ศิลปะ และพลศึกษา  
  ส าหรับการใช้ RTI Model ในระดับชั้นอนุบาลจะท าการช่วยเหลือเฉพาะด้านการอ่าน 
และมีการใช้การช่วยเหลือครบทั้ง 3 ระดับ โดยใน 1 วัน จะท าการช่วยเหลือโดยใช้ Tier-3 ในช่วง
บ่าย ส าหรับการช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ ที่ใช้ RTI Model จะด าเนินการในเฉพาะช่วงเช้า
โดยการสอน Tier-1 และ Tier-2 มีรายละเอียดดังนี้ 
  Tier-1 สอนรวมทั้งชั้นโดยครูประจ าชั้นปกต ิ
  Tier-2 สอนเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหา โดยดึงออกมาสอนนอกห้องโดยครู 
RTI 
  Tier-3 สอนเป็นรายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่ไม่ตอบสนองต่อ Tier-2 โดยจัดการเรียน
การสอนในช่วงบ่าย ใช้เวลา 30 นาที สอนโดยครู RTI 
  การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุกสัปดาห์  หรือทุกสองสัปดาห์ขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอน และมีการทดสอบคณิตศาสตร์ 6 ครั้ง และการอ่าน 6 ครั้ง ในแต่ละสัปดาห์หรือทุก 2 
สัปดาห์ 
 4. Fulda Elementary School 
  โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น ากระบวนการ 
RTI ตามโครงการ Title-1 ตามที่รัฐก าหนด โดยเริ่มใช้ในระดับประถมศึกษา ส าหรับระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะใช้ Tier-3 ในช่วงเวลา 12.00-12.30 ซึ่งเรียกว่า Power ½  Hour ส าหรับ
การช่วยเหลือในแต่ละระดับ มีสาระส าคัญดงันี้ 
  4.1 Tier-1 ครูแต่ละวิชาจะสอนนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนปกติ โดยใช้การสอนแบบ   
ต่อยอดตามความสามารถที่นักเรียนมีอยู่แล้ว 
  4.2 Tier-2 สอนโดยครู Title-1 สอนเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 4-5 คน และท าหน้าที ่
ดูแลนักเรียนตลอดวัน โดยจะต้องหาข้อมูลเพ่ือพิจารณาว่า นักเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือ
อะไรเป็นพิเศษ 
  4.3 Tier-3 สอนเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 3-4 คน หรือ รายบุคคล โดยครูการศึกษา
พิเศษในช่วง Power ½  Hour  
  4.4 การติดตามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือแต่ละระดับ ครูจะท าการทดสอบใน  
ทุก ๆ สัปดาห์ตามที่ก าหนดใน AIMSweb นอกจากนี้แล้วยังมีการประเมินทุก 3-4 สัปดาห์โดยใช้   
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบทุกสัปดาห์ แต่ถ้าเป็นการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับของ      
การช่วยเหลือจะเป็นการประเมินภายในเวลา 6 สัปดาห์ 
 

บทสรุป 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 
เป็นการออกแบบกิจกรรมที่ยึดหลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลที่ เน้นความยืดหยุ่น
ส าหรับนักเรียนทุกคน และการใช้รูปแบบอาร์ ที ไอ ในการออกแบบการช่วยเหลือหลายระดับที่มุ่งให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จาก
รายละเอียดของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะของระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ พอที่จะสรุปได้ว่า ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ 5 ข้อ ที่ส่งเสริมการผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน หลักการนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถพัฒนาได้ โดย
ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) หลักการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือการด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เป็นหลักการที่เน้นให้ครูผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยตระหนักถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถด าเนินชีวิต
อยู่อย่างมีความสุข 3) หลักความเสมอภาค เป็นหลักการที่ครูผู้สอนจะต้องตระหนัก และยึดเป็นหลัก
ในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มลีักษณะพิเศษในทุกรูปแบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษา ตลอดจนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สื่อ เทคโนโลยี และมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพเท่าที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา
ได้ 4) หลักการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) หลัก
ความสอดคล้อง ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การจัด   
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การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ ตลอดทั้งจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับพัฒนาการของผู้เรียน 

 

ค าถามทบทวน 
 1. สรุปการน าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลไปใช้ในชั้นเรียน โดยยกตัวอย่าง
มา 1 รายวิชา 
 2. เขียนแผนผังความคิดสรุปการน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในชั้นเรียน 
 3. เขียนผังกราฟิกเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น
สากลกับรูปแบบอาร์ ที ไอ 
 4. ออกแบบการช่วยเหลือทางวิชาการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มา 1 
รายวิชาโดยมีการบูรณาการแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลร่วมกับรูปแบบอาร์ ที ไอ โดย
แสดงในรูปผังกราฟิก 

 5. เขียนผังกราฟิกแสดงการจัดห้องเรียน/สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลและรูปแบบ
อาร์ ที ไอ 
 6. สรุปสาระส าคัญของรูปแบบอาร์ ที ไอ ในการช่วยเหลือทางวิชาการและพฤติกรรมใน   
รูปผังกราฟิก 
 7. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลายระดับ (3 ระดับ) เพ่ือช่วยเหลือทางวิชาการ ได้แก่ 
ระดับท่ี 1 การสอนในชั้นเรียนรวมเพ่ือป้องกันปัญหา ระดับที่ 2 การสอนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และระดับ
ที่ 3 การสอนเป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา มา 1 รายวิชา 
 8  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลายระดับ (3 ระดับ) เพ่ือช่วยเหลือทางพฤติกรรม ได้แก่ 
ระดับที่ 1 การสอนในชั้นเรียนรวมเพ่ือป้องกันปัญหา ระดับที่ 2 การสอนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ 
ระดับท่ี 3 การสอนเป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา  
 9  ประโยชน์ของการน าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลและรูปแบบอาร์ ที ไอ 
มาใช้ในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง 
       10. ถ้าจะน ารูปแบบอาร์ ที ไอ ไปใช้ในชั้นเรียนเพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ท่านจะมีวิธีด าเนินการอย่างไร 
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ดัชนีค้นเรื่อง (ต่อ) 
 

 

   หน้า   
           เครื่องมือการคัดแยกส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้......    46 

ต    

           ตัวอย่างการช่วยเหลอืทางพฤติกรรม..................................................  170 

           ตัวอย่างการช่วยเหลือทางวิชาการและพฤติกรรม..............................  168 

           ตัวอย่างการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้........................................................................... 

 202 

           ตัวอย่างแผนการสอนในระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์…………..  250 

ท    

           ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม.................................................   63 

           ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา.........................................   69 

           ทฤษฎีการเรียนรู้ภาระทางปัญญา......................................................   76 

น    

           แนวทางในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้...........  109 

ป    

           ประเภทของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้..............................     4 

           ประสบการณ์การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้..........    59 

           ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง...............  159 

พ              

           พหุปัญญา..........................................................................................   104 

ร    

           ระดับการช่วยเหลือ............................................................................  122 

           รูปแบบการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้………………...    44 

           รูปแบบอาร์ ที ไอ กับการช่วยเหลือทางพฤติกรรม............................  163 

           รูปแบบอาร์ ที ไอ กับการออกแบบการช่วยเหลือ..............................  126 

           รูปแบบอาร์ ที ไอ...............................................................................  118 
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ดัชนีค้นเรื่อง (ต่อ) 
 

 

ล   หน้า   
           ลักษณะปัญหาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยภาพรวม.    13 

           ลีลาการเรียนรู้....................................................................................     98 

ว    

           วธิีการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้า..............................................   221 

ส    

           สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้............................................   10 

           สื่อการเรียนรู้......................................................................................    199 

           สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้………………   207 

ห    

           หลักการของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล..............................    90 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์    
ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูล และการเตรียมตัวเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในเอกสารจะอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบคัดกรอง การให้คะแนนและข้อควรปฏิบัติในการน าแบบคัดกรองไปใช้ซึ่ง
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  แบบคัดกรอง การด าเนินการทดสอบ
กระดาษค าตอบส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน และแบบบันทึกคะแนน 

การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 
เงื่อนไขในการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ฉบับนี้ใช้
ส าหรับคัดแยกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเพ่ือค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด         
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์เข้ารับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบคัดกรองนี้ ได้แก่ 
 1. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 2. คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่ งยากทาง
คณิตศาสตร์  
 
ข้อควรปฏิบัติในการน าแบบคัดกรองนักเรียนที่ มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ 
 ผู้ที่จะใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สาระต่าง ๆ ที่น าเสนอไว้ก่อนน าแบบคัดกรองนี้ไปใช้            
 2. จัดเตรียมแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ดินสอ ยางลบ นาฬิกาจับเวลาและสิ่งจ าเป็น
ส าหรับใช้ในการคัดแยกล่วงหน้าและตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบ และอุปกรณ์ให้เพียงพอกับ 
จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบก่อนวันที่จะด าเนินการทดสอบ 
 3. ศึกษาข้ันตอนการด าเนินการในการคัดแยกให้เข้าใจอย่างละเอียด 
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แบบคัดกรองนักเรียนที่มภีาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 
 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ เป็น
แบบทดสอบส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่สงสัยว่า
น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
โดยท าการคัดแยกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียน   
 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยรายละเอียดของแบบคัดกรอง กระดาษค าตอบครูผู้ด าเนินการทดสอบ เกณฑ์การให้
คะแนนและแบบบันทึกคะแนนการคัดแยกแต่ละด้าน ส าหรับแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ จ าแนกเป็น  3 ด้าน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 3 วัน ดังมี
รายละเอียดที่ส าคัญนี้ 
 ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ใช้เวลาทดสอบ 1 วัน 
ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
  ชุดที่ 1  การนับเพ่ิมทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6  
   ชุดที่ 2  การนับเพ่ิม 2, 5 และ 10                        
 ด้านที่ 2 การเปรียบเทียบจ านวน เป็นแบบทดสอบรายบุคคล   ใช้เวลาทดสอบ 1 วัน 

 ด้านที่ 3 การเรียงล าดับจ านวน เป็นแบบทดสอบรายบุคคล     ใช้เวลาทดสอบ 1 วัน         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เวลาทดสอบ 1 วัน  
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ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า 

 

ค าแนะน าส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ 

 1. ครูผู้ด าเนินการทดสอบแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนนับจ านวนตามที่ก าหนด
ด้วยปากเปล่าโดยไม่ใช้สื่อประกอบการนับ  
 2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบด าเนินการทดสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแบบคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
           3. ครูผู้ด าเนินการทดสอบท าหน้าที่บันทึกการให้คะแนนลงในกระดาษค าตอบของ
นักเรียนแต่ละคน  
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบอนุญาตให้นักเรียนนับจนถึงจ านวนที่ก าหนด แม้ว่านักเรียนจะ
นับผิดหรือนับข้ามก็ตาม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1. ถ้านักเรียนนับได้ถูกต้องตามล าดับ 1 จ านวน จะได้ 1 คะแนน 
 2. ถ้านับไม่ถูกต้องตามล าดับหรือนับข้าม ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
          3. ถ้านักเรียนเกิดความสับสนหรือลังเลในการนับเกิน 3 วินาที ให้ถือว่า ค าตอบนั้นผิด 
ให้ 0 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่าน    
 ถ้าได้คะแนนแต่ละด้านต่ ากว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียน ถือว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านนั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก 

ทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า 
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ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 

 

สิ่งท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า 

 1. กระดาษค าตอบการนับเพ่ิมทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 ส าหรับครูผู้ด าเนินการ
ทดสอบ 
 2. ดินสอ หรือ ปากกา 
 3. นาฬิกาจับเวลา 
 

ค าแนะน าในการด าเนนิการทดสอบ  
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือครูที่ผ่านการอบรมการใช้     
แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 2. เตรียมสถานที่ในการทดสอบ โดยอาจใช้ห้องเรียนหรือห้องสมุด โดยจัดไม่ให้มีเสียงดัง
รบกวนนักเรียนขณะที่เข้ารับการทดสอบ 
 3. เตรียมกระดาษค าตอบด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า ชุดที่ 1 การนับเพ่ิมทีละ 
1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 (ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) เพ่ือบันทึกค าตอบของนักเรียน ตาม
จ านวนของนักเรียนที่จะด าเนินการทดสอบ 
 4. เตรียมนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบโดยมอบหมายงานให้ท า หรืออ่านหนังสือ
ในห้องสมุด 

          5. เตรียมนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบครั้งละ 1 คน 
          6. แจ้งให้นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทราบว่า ครูจะให้นักเรียนนับปากเปล่า โดยไม่ใช้ 
สื่อประกอบ เช่น การนับโดยใช้นิ้ว 
 7. แจ้งนักเรียนว่า จะเริ่มท าการทดสอบ โดยให้เวลานับปากเปล่า 1 นาท ี
 8. สั่งให้นักเรียนนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 ให้ครบ 5 จ านวน 
 9. ครูผู้ด าเนินการทดสอบบันทึกค าตอบ โดยเขียนตัวเลขที่นักเรียนพูดออกมา ตามล าดับ 
ลงในกระดาษค าตอบ (ส าหรับผู้ด าเนินการทดสอบ) 
 10. ครูผู้ด าเนินการทดสอบอนุญาตให้นักเรียนนับจนถึงจ านวนที่ก าหนด แม้ว่านักเรียนจะ
นับผิด หรือนับข้ามก็ตาม  
          11. เมื่อทดสอบนักเรียนแต่ละคนเสร็จให้สรุปคะแนนรวมทั้งหมดที่นักเรียนท าได้ลงใน 
กระดาษค าตอบ 

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก 

ทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า 
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 12. เมื่อนักเรียนทดสอบการนับจ านวนโดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 เสร็จแล้ว ด าเนินการ
ทดสอบต่อโดยให้นักเรียนท าการทดสอบด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า ชุดที่ 2 การนับเพ่ิมที
ละ 2 ตั้งแต่ 0-20 แล้วนับเพิ่มทีละ 5 ตั้งแต่ 0-50 และนับเพ่ิมทีละ 10 ตั้งแต่ 0-100 ตามล าดับ   
 13. เมื่อทดสอบนักเรียนแต่ละคนเสร็จให้สรุปคะแนนรวมทั้งหมดที่นักเรียนท าได้ลงใน
กระดาษค าตอบ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  1.1 ถ้านักเรียนนับได้ถูกต้องตามล าดับ 1 จ านวน จะได้ 1 คะแนน 
  1.2 ถ้านับไม่ถูกต้องที่ล าดับใดแล้วนับใหม่ได้ถูกต้องภายใน 3 วินาที จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 ถ้านับไม่ถูกต้องตามล าดับหรือนับข้าม ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 ถ้านักเรียนเกิดความสับสน หรือลังเลในการนับเกิน 3 วินาที ให้ถือว่า ค าตอบนั้น
ผิด ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่าน    
 ถ้าได้คะแนนแต่ละด้านต่ ากว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียน ถือว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านนั้น ๆ 

 

 
 
 
 

 

 

ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 

 

 

ค าสั่ง  จงนับจ านวนตามท่ีก าหนด 
 

1. จงนับเพิ่มทีละ 1 โดยเร่ิมต้นจาก 3 ให้ครบ 5 จ านวน (เวลา 30 วินาที) 
2. จงนับเพิ่มทีละ 1 โดยเร่ิมต้นจาก 6 ให้ครบ 5 จ านวน (เวลา 30 วินาที) 

 
 
 

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยาก 

ทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า 
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กระดาษค าตอบ (ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า 

ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6 

 

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)...............................................วันที่ท าการทดสอบ ................................................. 
โรงเรียน......................................................อ าเภอ...........................จังหวัด ..........อุดรธานี…………….. 
 

 

ค าชี้แจง: เขียนจ านวนที่นักเรียนพูดลงในช่องว่าง 
 

      การนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3                                                                 
 1. (4)                                                                                                    

 2. (5)                                                                                                 
 3. (6)                                                                                                  
 4. (7)                                                                                                   

5. (8)                                                                                                
  
       การนับเพิ่มทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 6      
 1. (7)                      
       2. (8)       
       3. (9)                    
       4. (10)                     
       5. (11)                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คะแนนรวมที่ได้             คะแนน 

คะแนนเต็ม         10      คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนน 

การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
**************************************** 

 
ชื่อ............................................นามสกุล...................................................เพศ........ ........................... 
โรงเรียน......................................................... ชื่อครูผู้ด าเนินการทดสอบ..................... ...................... 
  

ด้านที่ เนื้อหา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

จากการทดสอบ 

ผล 

การทดสอบ 

คะแนน
ที่

คาดหวัง 

คะแนนที่ได ้ (ผ่าน/  
ไม่ผ่าน) 

คร้ังที่ 
1  

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

1 การนับ 

ชุดที่ 1 การนับเพ่ิมทีละ 1 
โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6  
ชุดที่ 2 การนับเพ่ิมทีละ 2, 5 
 และ 10 

40 
10 
 

30 
 

 
 
 
 

    

2 การเปรียบเทียบตัวเลข 28      

3 การเรียงล าดับตัวเลข 21      

 คะแนนรวม 89      

 
เกณฑ์การตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่าน     
 ถ้าได้คะแนนแต่ละด้านต่ ากว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียน ถือว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านนั้นๆ 

 

เกณฑ์การตัดสินว่ามีภาวะเสี่ยง      
 นักเรียนคนใดมีคะแนนรวมจากการทดสอบทุกด้านต่ ากว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนถือว่า มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 

 

 

 

 

ผลการคัดแยกครั้งที่ 1                        เสี่ยง                  ไม่เสี่ยง 

ผลการคัดแยกครั้งที่ 2                        เสี่ยง                  ไม่เสี่ยง 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือแบบทดสอบความกา้วหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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คู่มือแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
 คู่มือแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้ 
เป็นเอกสารแนะน าการใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เมื่อนักเรียนได้รับ  
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระยะที่ 2 ทั้งการช่วยเหลือระดับที่ 1 และระดับที่ 2 โดยในเอกสารจะ
อธิบายเกี่ยวกับแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบบันทึกความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  

เงื่อนไขในการใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับนี้ ใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างที่นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระยะที่  2 ทั้ง  

การช่วยเหลือระดับที่ 1 และการช่วยเหลือระดับที่ 2 โดยจะท าการทดสอบเนื้อหาละ 3 ครั้ง และ
ก าหนดเกณฑ์ในการผ่าน คือ ร้อยละ 80  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ 
 1. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. แบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ข้อควรปฏิบัติในการน าแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ 
 ผู้ที่จะใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คือ 
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. จัดเตรียมแบบทดสอบส าหรับครู และส าหรับนักเรียน ดินสอ ยางลบและสิ่งจ าเป็นใน 
การทดสอบล่วงหน้า และตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบและอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 3. ศึกษาข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาในการทดสอบให้เข้าใจอย่างละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



288 

 

 

แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
 แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
แบบทดสอบย่อย ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบตัวเลข 
 2. การเรียงล าดับตัวเลข 
 3. การบวก-การลบ 
 4. การแก้โจทย์ปัญหา 
 นอกจากนี้แล้ว แบบทดสอบย่อยทั้ง 4 เรื่อง ดังกล่าว ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 
จ านวน 3 ชุด แต่ละชุดมีลักษณะการสุ่มจ านวนที่น ามาใช้ในแบบทดสอบแต่ละชุดที่แตกต่างกัน
ออกไป ใช้เวลาในการทดสอบชุดละ 3 นาท ี

 
ค าแนะน าในการด าเนินการทดสอบ 

 การด าเนินการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะด าเนินการทดสอบ        
ทุกครั้งหลังการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนจะมีบทบาท  
ดังนี้ 
 

บทบาทของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ใน
แต่ละครั้งลงในแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์บันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ในแต่ละเนื้อหาลงในแบบ
บันทึกคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละเนื้อหา และแจ้งผลการทดสอบแต่ละ
ครั้งให้นักเรียนทราบ 

 3. เมื่อทดสอบในแต่ละเนื้อหาครบ 3 ครั้ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จะแจ้งคะแนน        
การทดสอบให้นักเรียนทราบอีกครั้งว่า ในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนได้คะแนนเท่าใด เพ่ือให้
นักเรียนบันทึกคะแนนความก้าวหน้าในแบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

บทบาทของนักเรียน 

 1. เข้ารับการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกครั้ง 
 2. บันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ก าหนด 
 3. รายงานคะแนนจากการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกครั้งที่มีการสอบ โดยแสดงใบแจ้งผลการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 4. รายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ผู้ปกครองทราบหลังจบแต่ละ
เนื้อหาโดยแสดงคะแนนลงในแบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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การทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
เรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข 

 

การทดสอบ  
 แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข มี
จ านวน 3 ชุด แต่ละชุดมีจ านวน 63 ข้อ ใช้เวลาท าชุดละ 3 นาท ี
 

 
 

 

 

 

 

สิ่งท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า 

 1. เฉลยค าตอบเรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ 
 2. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข  
  3. ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบและนักเรียน 

  4. ดินสอ, ปากกา 
 5. นาฬิกาจับเวลา 
 

ค าแนะน าในการด าเนนิการทดสอบ  
 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ครูผู้ด าเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การเปรียบเทียบตัวเลขให้นักเรียนทุกคน 
 2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบชี้แจงการตอบแบบทดสอบ ว่าในแต่ละกรอบจะน าเสนอตัวเลข 
2 จ านวน    
 3. ครูผู้ด าเนินการทดสอบอธิบายตัวอย่างของแบบทดสอบ โดยให้นักเรียนชี้ที่กรอบที่ 1 
ของตัวอย่างว่า มีตัวเลข 2 จ านวน ในกรอบที่ 1 มีตัวเลขหนึ่งที่มากกว่า และอีกตัวเลขหนึ่งที่น้อยกว่า 
แล้วถามนักเรียนว่า ตัวเลขที่มากกว่าคือตัวเลขอะไร ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง ให้เลื่อนไปดูตัวอย่าง
ในกรอบที่ 2 แต่ถ้านักเรียนตอบผิดครูผู้ด าเนินการทดสอบเฉลยค าตอบให้ แล้วจึงเลื่อนไปดูตัวอย่าง
ในกรอบที่ 3ให้นักเรียนดูตัวอย่างจนครบทั้ง 6 กรอบ 
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบพูดกับนักเรียน ดังนี้ 
  “เมื่อครูผู้ด าเนินการทดสอบบอกว่า ‘เริ่ม’ ให้เริ่มต้นท าแบบทดสอบโดยเริ่มจากกรอบ
แถวบนสุดจากซ้ายมือไปขวามือ (ครูผู้ด าเนินการทดสอบอธิบายโดยการชี้ให้ดูว่าเริ่มต้นที่ต าแหน่งใด) 
พยายามหาให้ได้ว่า ตัวเลขใดมีค่ามากกว่า เมื่อนักเรียนหาค าตอบในกรอบแรกได้ให้ท าเครื่องหมาย

แนวทางในการด าเนินการทดสอบ 

เรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข 
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กากบาท (×) ทับตัวเลขที่มากกว่า เมื่อตอบค าถามกรอบแรกเสร็จ ให้ท ากรอบต่อไป เมื่อท าจนครบ
ทุกกรอบในแถวแรกเสร็จ ให้เริ่มต้นที่แถวต่อไป และพยายามตอบให้ครบทุกแถว” “ครูผู้ด าเนิน        
การทดสอบถามว่ามีใครสงสัยอะไรบ้างไหม ถ้าไม่มีอะไรสงสัย เราจะเริ่มท าการทดสอบ” “เริ่ม” 
 5. ครูผู้ด าเนินการทดสอบกดนาฬิกาจับเวลา เมื่อนักเรียนทุกคนพร้อม 

 6. เมื่อครบก าหนดเวลา 3 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้สัญญาณ นักเรียนหยุดท า
ข้อสอบ 
 7. ครูผู้ด าเนินการทดสอบจะตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ลงใน
แบบทดสอบส าหรับนักเรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
    ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
    2.1 ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
    2.2 ถ้านักเรียนตอบตัวเลขอ่ืนที่ไม่ปรากฏในกรอบ ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
    2.3 ถ้านักเรียนข้ามกรอบใดไป ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
 

เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข ชุดที่ 1 

(ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
  

 แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทดสอบแบบกลุ่ม (ท าแบบทดสอบพร้อมกันทั้งชั้น) ใช้เวลาใน    
การทดสอบชุดละ 3 นาท ีคะแนนเต็ม 63 คะแนน 
 

ค าชี้แจง: ครูผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ครูผู้ด าเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบตัวเลข ชุดที่ 1 (ส าหรับ
นักเรียน) ให้กับนักเรียนทุกคน  
 2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบสั่งให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วให้นักเรียนบอกตัวเลขที่มีค่า
มากกว่า (ให้นักเรียนลองหาค าตอบจากตัวอย่างจนครบทุกข้อ) 
 3. ครูผู้ด าเนินการทดสอบทบทวนค าสั่งว่า ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (×) ทับตัว
เลขที่มีค่ามากกว่า แล้วสั่งให้นักเรียนเริ่มท าแบบทดสอบ พร้อมกับจับเวลา 

 4. เมื่อครบก าหนดเวลา 3 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้สัญญาณ นักเรียนหยุดท า
ข้อสอบ  
 5. ครูผู้ด าเนินการทดสอบบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ลงในแบบทดสอบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
  2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 ถ้านักเรียนตอบตัวเลขอ่ืนที่ไม่ปรากฏในกรอบ ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
   2.3 ถ้านักเรียนข้ามกรอบใดไป ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
 

เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ตัวอย่างค าถาม จงกากบาท (×) ทับตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการตอบที่ถูกต้อง จงกากบาท (×) ทับตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่า  
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   ตัวอย่างแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง การเปรียบเทียบตัวเลข ชุดที่ 1 

(ส าหรับนักเรียน) 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)........................................วันที่ท าการทดสอบ………………………………………………… 

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.................................จังหวัด ......อุดรธานี............ 
 

ตัวอย่างค าถาม จงกากบาท (×) ทับตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการตอบที่ถูกต้อง จงกากบาท (×) ทับตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

คะแนนรวมที่ได้             คะแนน 

คะแนนเต็ม         63       คะแนน 
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การทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข 

 

การทดสอบ 

 1. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข เป็น
แบบทดสอบเป็นกลุ่ม (ทดสอบพร้อมกันทุกคน) มีจ านวนแบบทดสอบทั้งหมด 3 ชุด ที่มีลักษณะ    
การสุ่มจ านวนที่น ามาใช้ในแบบทดสอบแต่ละชุดที่แตกต่างกันออกไป 
 2. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข แต่
ละชุดมีจ านวน 63 ข้อ ใช้เวลาท าชุดละ 3 นาท ี
 
 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า 

 1. เฉลยค าตอบเรื่อง การเรียงล าดับจ านวน ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ 
 2. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข  
ส าหรับครูและส าหรับนักเรียน 

 3. ดินสอ หรือ ปากกา 
 4. นาฬิกาจับเวลา 
 

ค าแนะน าในการด าเนนิการทดสอบ  
 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ครูผู้ด าเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การเรียงล าดับตัวเลขให้นักเรียนทุกคน 
  2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบชี้แจงการตอบแบบทดสอบ ว่าในแต่ละกรอบจะน าเสนอตัวเลข 
3 จ านวนที่เรียงตามล าดับ แล้วมีช่องว่างอีก 1 ช่องให้เติมตัวเลขท่ีเป็นค าตอบ   
 3. ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้นักเรียนชี้ที่กรอบที่ 1 ตัวอย่างข้อทดสอบ แล้วถามนักเรียน
ว่า ตัวเลขที่หายไปคือตัวเลขอะไร ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง ให้เลื่อนไปดูตัวอย่างในกรอบที่ 2 แต่ถ้า
นักเรียนตอบผิดครูผู้ด าเนินการทดสอบเฉลยค าตอบให้ แล้วจึงเลื่อนไปดูตัวอย่างในกรอบที่ 2 
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้นักเรียนดูตัวอย่างจนครบทั้ง 3 กรอบ 
 5. ครูผู้ด าเนินการทดสอบพูดกับนักเรียน ดังนี้ 

แนวทางในการด าเนินการทดสอบ 

เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข 
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 “เมื่อครูผู้ด าเนินการทดสอบบอกว่า ‘เริ่ม’ ให้นักเรียนบอกตัวเลขที่หายไปในแต่ละกรอบ 
โดยเริ่มจากกรอบแถวบนสุดจากซ้ายมือไปขวามือ (ครูผู้ด าเนินการทดสอบอธิบายโดยการชี้ให้ดูว่า
เริ่มต้นที่ต าแหน่งใด) พยายามหาให้ได้ว่า ตัวเลขใดที่หายไป เมื่อนักเรียนตอบค าถามแถวแรกเสร็จ ให้
เริ่มต้นที่แถวต่อไป และพยายามตอบให้ครบทุกแถว” “ครูผู้ด าเนินการทดสอบถามว่ามีใครสงสัย
อะไรบ้างไหม ถ้าไม่มีอะไรสงสัย เราจะเริ่มท าการทดสอบ”  “เริ่ม” 
 6. ครูผู้ด าเนินการทดสอบกดนาฬิกาจับเวลาเมื่อนักเรียนทุกคนพร้อม  
 7. เมื่อครบก าหนดเวลา 3 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบจะให้สัญญาณ นักเรียนหยุดท า
ข้อสอบ 
 8. ครูผู้ด าเนินการทดสอบตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ใน
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
   ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง  จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 ถ้านักเรียนข้ามกรอบใดไป ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การเรียงล าดับตัวเลข ชุดที่ 1 

(ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
 

 
 แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทดสอบแบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 3 นาที คะแนน
เต็ม 63 คะแนน 
 
ค าชี้แจง : ครูผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ครูผู้ด าเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การเรียงล าดับตัวเลข ชุดที่ 1 ให้นักเรียนทุกคน แล้วสาธิตการตอบที่ถูกต้องตามตัวอย่าง และให้
นักเรียนลองตอบค าถามจากตัวอย่างจนครบทุกข้อ 
 2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบทวนค าสั่งว่า ให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่าง 
พร้อมจับเวลา 
 3. เมื่อครบก าหนดเวลา 3 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบจะให้สัญญาณ นักเรียนหยุดท า
ข้อสอบ  
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ลงในแบบทดสอบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 
  2.1 ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 ถ้านักเรียนข้ามกรอบใดไป ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
 

เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ตัวอย่าง จงเติมตัวเลขท่ีหายไปลงในช่องว่าง 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าตอบที่ถูกต้อง จงเติมตัวเลขท่ีหายไปลงในช่องว่าง 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_   1   2  3 1   _   3   4      5   6   7   _    
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ตัวอย่างแบบทดสอบความก้าวความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
เร่ือง การเรียงล าดับตัวเลข ชุดที่ 1 

(ส าหรับนักเรียน) 
 

 
 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)........................................วันที่ท าการทดสอบ…………………………………………………… 

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.................................จังหวัด ........อุดรธานี.......... 
 

 

ตัวอย่าง จงเติมตัวเลขท่ีหายไปลงในช่องว่าง 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าตอบที่ถูกต้อง จงเติมตัวเลขท่ีหายไปลงในช่องว่าง 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนนรวมที่ได้        ...     คะแนน 

คะแนนเต็ม           63      คะแนน 

_   1   2  3 1   _   3   4      5   6   7   _    

0   1   2  3 1   2   3  4     5    6   7   8 



299 

 

 

การทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก-การลบ 

 

การทดสอบ 

 แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-การลบเป็น         
การทดสอบแบบกลุ่ม (ท าพร้อมกันทั้งชั้น) แต่ละชุดมีจ านวน 25 ข้อ ใช้เวลาท าชุดละ 4 นาที คะแนน
เต็ม 25 คะแนน 

 
 
 

 

 

 

สิ่งท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า 

 1. แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-การลบ ส าหรับ 
นักเรียน 
 2. เฉลยค าตอบ เรื่อง การบวก-การลบ ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ 

 3. ดินสอ หรือ ปากกา 
 4. นาฬิกาจับเวลา 
 

ค าแนะน าในการด าเนนิการทดสอบ  
 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แจกแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก -การลบ 
ให้กับนักเรียนทุกคน 
  2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบชี้แจงการตอบแบบทดสอบว่า ในแต่ละกรอบค าถามจะน าเสนอ     
การบวก-การลบระหว่างจ านวน 2 จ านวน      
  3. ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้นักเรียนชี้ที่กรอบที่ 1 ตัวอย่างข้อทดสอบ แล้วถามนักเรียน
ว่า  ผลลัพธ์ของกรอบที่ 1 คือเท่าใด ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้อง ให้เลื่อนไปดูตัวอย่างในกรอบที่ 2 แต่
ถ้านักเรียนตอบผิดครูผู้ด าเนินการทดสอบเฉลยค าตอบให้ แล้วจึงเลื่อนไปดูตัวอย่างในกรอบที่ 3 
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบให้นักเรียนดูตัวอย่างจนครบทั้ง 5 กรอบ 
  5. ครูผู้ด าเนินการทดสอบพูดกับนักเรียน ดังนี้ 
 “เมื่อครูผู้ด าเนินการทดสอบบอกว่า “เริ่ม” ให้นักเรียนเริ่มท าในแถวบนสุดของกระดาษ โดย
เริ่มจากกรอบซ้ายมือไปขวามือ (ครูผู้ด าเนินการทดสอบอธิบายโดยการชี้ให้ดูว่า เริ่มต้นที่ต าแหน่งใด)  
เมื่อนักเรียนตอบค าถามแถวแรกเสร็จ ให้เริ่มต้นที่แถวต่อไปและพยายามตอบให้ครบทุกแถว”   

แนวทางในการด าเนินการทดสอบ 

เรื่อง  การบวก-การลบ 
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“ครูผู้ด าเนินการทดสอบถามว่ามีใครสงสัยอะไรบ้างไหม ถ้าไม่มีอะไรสงสัย เราจะเริ่มท าการทดสอบ”  
“เริ่ม” 
 6. ครูผู้ด าเนินการทดสอบกดนาฬิกาจับเวลาเมื่อนักเรียนทุกคนพร้อม  
 7. เมื่อครบก าหนดเวลา 2 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบ บอกให้นักเรียนหยุดท าข้อสอบ 

 8. ครูผู้ด าเนินการทดสอบท าการตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ลงใน
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1. กรณีบวก-ลบเลข ที่ได้ค าตอบเป็นเลขหลักเดียว คะแนนจะเป็น 0 หรือ 1 
 2. กรณีบวก-ลบเลข ที่ได้ค าตอบเป็นเลขสองหลัก คะแนนจะเป็น 0 หรือ 1 
 
เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก-การลบ ชุดที่ 1 

(ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
 

 แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทดสอบแบบกลุ่ม  ใช้เวลาในการทดสอบครั้งละ 4 นาที คะแนนเต็ม 
25  คะแนน 
 
ค าชี้แจง : ครูผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ครผูู้ด าเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบ เรื่อง การบวก-การลบ ชุดที่ 1ให้นักเรียนทุก
คน แล้วสาธิตการตอบที่ถูกต้องตามตัวอย่าง และให้นักเรียนลองตอบค าถามจากตัวอย่างจนครบทุก
ข้อ 
 2. ครูผู้ด าเนินการทดสอบทวนค าสั่ง ว่า ให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่าง 
พร้อมจับเวลา 
 3. เมื่อครบก าหนดเวลา 4 นาที ครูผู้ด าเนินการทดสอบจะให้สัญญาณ นักเรียนหยุดท า
ข้อสอบ  
 4. ครูผู้ด าเนินการทดสอบท าการตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนที่นักเรียนท าได้ลงใน
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 1. กรณีบวก-ลบเลข ที่ได้ค าตอบเป็นเลขหลักเดียว คะแนนจะเป็น 0 หรือ 1 
 2. กรณีบวก-ลบเลข ที่ได้ค าตอบเป็นเลขสองหลัก คะแนนจะเป็น 0 หรือ 1 
 
เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ตัวอย่างค าถาม จงเติมตัวเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง 
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ตัวอย่างการตอบที่ถูกต้อง จงเติมตัวเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง 
 

  
        1 
        1 
        2        

 
        9 
        7 
        2             

      
        1 
        2 
        3    
                 

 
       12 
         8 
       20          

 
        5 
        1 
        4         
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เฉลยค าตอบ เร่ือง การบวก-การลบ ชุดที่ 1 

(ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
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หมายเหตุ : คะแนนเต็ม  25  คะแนน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวก-การลบ ชุดที่ 1 

(ส าหรับนักเรียน) 
 

 

 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)........................................วันที่ท าการทดสอบ………………………..……  

โรงเรียน.................................................อ าเภอ......................................จังหวัดอุดรธานี  
 

ตัวอย่างค าถาม จงเติมตัวเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง 
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ตัวอย่างการตอบที่ถูกต้อง จงเติมตัวเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง 
 

  
        1 
        1 
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        9 
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        2             
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คะแนนรวมที่ได้             คะแนน 

คะแนนเต็ม          25      คะแนน 

+  
+ 

+  

+  
+ 

+  
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ค าสั่ง : จงเติมตัวเลขที่เป็นค าตอบลงในช่องว่าง 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

 

คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 

 

 คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์
ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลและการเตรียมตัวเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยในเอกสารจะอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบคัดกรอง การให้คะแนน และข้อควรปฏิบัติในการน าแบบคัดกรองไปใช้ซึ่ง
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบคัดกรอง กระดาษค าตอบส าหรับนักเรียนและ
ครูผู้ด าเนินการทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองแต่ละด้านและ       
แบบสรุปผลการคัดกรอง 
 

เงื่อนไขในการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ฉบับนี้ใช้
ส าหรับคัดแยกนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเพ่ือค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด  
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์เข้ารับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบคัดกรองนี้ ได้แก่ 
 1. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 2. คู่มือการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
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แบบคัดกรองนักเรียนที่มภีาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 
 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ เป็น
แบบทดสอบส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่สงสัยว่า
น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
โดยท าการคัดแยกกับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในโรงเรียน  แบบคัดกรองนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ ประกอบด้วยรายละเอียดของแบบคัดกรอง 
กระดาษค าตอบส าหรับนักเรียน และครูผู้ด าเนินการทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน แบบบันทึกคะแนน
การคัดแยกแต่ละด้าน และแบบสรุปผลการคัดกรองส าหรับแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ จ าแนกเป็น 5 ด้าน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 3 วัน ดังมี
รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า (ตั้งแต่ 1-20)  ใช้เวลาในการทดสอบ 1 วัน 
 ด้านที่ 2 การอ่านจ านวน                                  ใช้เวลาในการทดสอบ 1 วัน 
 ด้านที่ 3 การระบุปริมาณของจ านวน                    ใช้เวลาในการทดสอบ 1 วัน 

 ด้านที่ 4 การเปรียบเทียบจ านวน                        ใช้เวลาในการทดสอบ 1 วัน 

 ด้านที่ 5 การเรียงล าดับจ านวน                           ใช้เวลาในการทดสอบ 1 วัน 
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ชุดที่ 3 การระบุปริมาณของตัวเลข 

 

 แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 30 วินาที 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 

ตัวอย่างค าถาม จงบอกหรือชีต้ัวเลขที่ตรงกับรูปภาพต่อไปนี ้
 
 

 

 

 

          

 

ตัวอย่างค าตอบ 
                           
   
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  1.1 ถ้านักเรียนอ่านตัวเลขได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
  1.2 ถ้านักเรียนอ่านไม่ถูกต้องที่แต่อ่านใหม่ได้ถูกต้องภายใน 3 วนิาที จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 

  2.1 อ่านไม่ถูกต้อง ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 
  2.2 อ่านได้ถูกต้องหลังจาก 3 วินาที ให้ถือว่า ค าตอบนั้นผิด ให้ 0 คะแนน 
  2.3 อ่านข้ามตัวเลข ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน 

 

เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
  

ตัวอย่าง 
แบบคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด 

ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 

1 2 3 4 

1 
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ตัวอย่าง 
 

ค าช้ีแจง: จงบอกหรือชีต้ัวเลขท่ีตรงกับจ านวนในรูปภาพ 
 
 

 

 

 

 

          

 
 
 
 

 

 

 

          

 
 
 

 

 

 

          

 
 
 

 

 

 

          

 
 
 

 

 

 

          

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

3 4 5 8



311 

 

 

กระดาษค าตอบ (ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ) 
ชุดที่ 3 การระบุปริมาณของตัวเลข 

 

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)...............................................วันที่ท าการทดสอบ ............................... .................. 
โรงเรียน......................................................อ าเภอ...........................จังหวัด ..........อุดรธานี………………. 
 

ค าชี้แจง: จงบอกหรือชี้ตัวเลขที่ตรงกับจ านวนในรูปภาพ 
 
 1. 2 
 2. 1 
 3. 3 
 4. 4 

5. 5 
6. 4 
7. 2 
8. 1 
9. 5 

 10. 3 
 11. 5 

12. 2 
13. 4 
14. 3 
15. 1 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนนรวมที่ได้             คะแนน 

คะแนนเต็ม           15     คะแนน 



312 

 

 

 
 

 

 

 

ชุดที่ 4 การเปรียบเทียบตัวเลข 

 

  แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 2 นาท ี
คะแนนเต็ม 28 คะแนน 

 

ตัวอย่างค าถาม จงบอกตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 

 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างค าตอบที่ถูกต้อง จงบอกตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 
 

 แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา  กรอบที่ 1 ค าตอบ คือ 7 
   กรอบที่ 2 ค าตอบ คือ  6 
   กรอบที่ 3 ค าตอบ คือ  8 
 แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา    กรอบที่ 1 ค าตอบ คือ 5 
   กรอบที่ 2 ค าตอบ คือ  3 
   กรอบที่ 3 ค าตอบ คือ  9 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบ 

 1. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 
  1.1 ถ้านักเรียนเขียนได้ถูกต้อง 1 จ านวน จะได้ 1 คะแนน 
 2. การให้คะแนนส าหรับค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง 

  ถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกต้องหรือข้ามตัวเลขใดไป ถือว่าค าตอบนั้นผิด ได้ 0 คะแนน      
เกณฑ์การพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ได้คะแนนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนถือว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 7 6 2 8 0 

5 3 3 2 0 9 

แบบคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด 

ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
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ค าสั่ง : จงบอกตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 8 7 5 0 

6 9 3 2 

1 6 

4 8 7 1 

1  9 5 10 2 10 10 9 

7 1 8 7 6 2 0 7 

1 0 9 1 6 0 9 6 

4 3 6 8 9 0 7 5 

2 3 4 1 5  7 9 4 
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กระดาษค าตอบ (ส าหรับครูผู้ด าเนินการทดสอบ)  
ชุดที่ 4 การเปรียบเทียบตัวเลข 

 

 
 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)........................................วันที่ท าการทดสอบ……………………………………………………  
โรงเรียน.................................................อ าเภอ......................................จังหวัด .........อุดรธานี…………… 
 

ค าชี้แจง: เขียนตัวเลขที่นักเรียนพูดออกมา 
 
 1.   …….. (7)                                                15.  …….  (6)                    
 2    …….. (8)                                                 16.  …….  (7)              
 3.   …….. (5)                                                 17.  ……..  (1)             
 4.   …….. (6)                                                 18.   …….  (9)                    
 5.   …….. (9)                                                 19.  …….   (6)                 
 6.  ……... (3)                                                 20.  …….   (9)     
 7.  ……… (7)                                                  21.  …….   (3)       
 8.  ……… (8)                                                  22.  ……..  (4)        
 9.  ……… (9)                                                 23.  ……..  (7)       
10. …….. (10)                                                24.  ……    (9)      
11.  ……. (10)                                                25.  ……    (4)      
12.  ……. (10)                                                26.  ……    (8)                
13.  …….  (7)                                                  27.  …….   (9)   
14.  …….  (8)                                                  28.  ……    (7) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนนรวมที่ได้             คะแนน 

คะแนนเต็ม           28     คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนน 

การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
**************************************** 

ชื่อ............................................นามสกุล...................................................เพศ................ .................. 
โรงเรียน.........................................................ชื่อครูผู้ด าเนินการทดสอบ........................................... 
 

ด้านที่ เนื้อหา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

จากการทดสอบ 

ผล 

การทดสอบ 

คะแนน
ที่

คาดหวัง 

คะแนนที่ได ้ (ผ่าน/ ไม่
ผ่าน) 

คร้ังท่ี 
1  

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

1 การนับจ านวน 1-20 20      

2 การอ่านตัวเลข 56      

3 การระบุปริมาณของตัวเลข 15      

4 การเปรียบเทียบตัวเลข 28      

5 การเรียงล าดับตัวเลข 18      

 คะแนนรวม 137      

 
เกณฑ์การตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่าน ถ้าได้คะแนนแต่ละด้านต่ ากว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียน 
ชั้นอนุบาล ในโรงเรียน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านนั้น ๆ 
 

เกณฑ์การตัดสินว่ามีภาวะเสี่ยง นักเรียนคนใดมีคะแนนรวมจากการทดสอบทุกด้านต่ ากว่า 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 35 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนถือว่า มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความ
ยุ่งยากทางคณิตศาสตร์  
 

 

 
ผลการคัดแยกครั้งที่ 1                       เสี่ยง                  ไม่เสี่ยง 

ผลการคัดแยกครั้งที่ 2                       เสี่ยง                  ไม่เสี่ยง 
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