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การศึกษาความมันใจของนั
่
กเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้ อย จากการสอนโดยใช้วีดิทศั น์ แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling) ร่วมกับวิธี Skill Streaming
A STUDY ON SELF-CONFIDENCE OF GRADE 4-6 STUDENTS
WITH MILD INTELLECTUAL DISABILIES THROUGH VIDEO SELFMODELING AND SKILLSTREAMING METHODS
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Juthaporn Pantawang 1, Daranee Saksiriphol 2, Paitoon Pothisaan 3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความมันใจของนั
่
กเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
4-6 ทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling) ร่วมกับวิธี Skill Streaming กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70) ไม่มคี วามพิการซ้อน กาลังศึกษาอยูช่ นั ้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนพิบลู ประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 5
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื
แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ฝึกความมันใจในการพู
่
ดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนจานวน 17 แผน, แบบ
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ความมันใจทางด้
่
านการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน และสือ่ วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง (Video
Self-Modeling) แบบแผนการทดลองครัง้ นี้เป็ น One Group Pretest–Posttest Design และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ มัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range = IOR),
The Signed Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched–Pairs
Signed–Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า
1.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการสอน
โดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง(Video Self-Modeling)ร่วมกับวิธี Skill streaming อยูใ่ น
ระดับมาก (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 39 ; t = 5, P-value = 1.000)
2.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการสอน
โดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง (VideooSelf-Modeling)ร่วมกับวิธี Skill streaming สูงขึน้
(T = 0, p< .05)
คาสาคัญ
ความมันใจ,
่
วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง, Skill streaming, บกพร่องทางสติปญั ญา

Abstract
The purpose of this research was to study of self-confidence ofgrade 4-6
students with mild intellectual disabilities Through Video Self-Modeling and
Skillstreaming Methods. The samples were selected by purposive sampling, consisting
of 5 students in Grade 4-6 in Piboonprachasan School during the second semester
of Academic Year 2014. The instruments used in this study were 17 lesson plans
focusing on promoting student self-confidence in term of oral presentationin class and
assess the behavioral of self-confidence in oral presentation in class. The research
used One Group Pretest-Posttest Design. The statistics used for the data analyses
included median, interquartile range. The Signed Test for Median: One Sample and
The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Rank Test.
The results of the study were as follows: .............................................................
1. The confidence level of students of grade 4-6 students with mild
intellectual disabilities after the use of Video Self-Modeling and Skillstreaming
methods were in very good level (Mdn = 20 from total score 39; t = 5, P-value =
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1.000)…………………………………………
2. The confidence level of students of grade 4-6 students with mild
intellectual disabilities after the use of Video Self-Modeling and Skillstreaming
methods were higher than prior to the treatment (T = 0, p < .05)
Keyword

confidence, Video Self-Modeling, Skillstreaming, Intellectual disabilities
นักเรียนต่อปญั หาต่างๆ โดยจะแสดงออกมา
บทนา
เป็ นบุคลิกภาพของความมันใจที
่ ม่ ลี กั ษณะ
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า
มันคง
่ ไม่วติ กกังวลต่อสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ช่วย
นักเรียนไทยส่วนใหญ่มกั ประสบปญั หาการ
ให้นกั เรียนพร้อมต่อการเผชิญกับสถานการณ์
ขาดความมันใจเมื
่
อ่ ต้องอยูใ่ นสถานการณ์พดู
ใหม่ (อัญชลี ฉิมพลี. 2551: 2) ความ
รายงานหน้าชัน้ เรียน นักเรียนมักแสดงท่าที
แตกต่างทางด้านสติปญั ญาของบุคคล ได้แก่
ประหม่ามีอาการมือสัน่ ขาสัน่ พูด
ความสามารถของบุคคลในการจา การคิดการ
ตะกุกตะกัก ลืมเรือ่ งทีจ่ ะพูด พูดผิดบ่อยๆ
ตัดสินใจ การแก้ปญั หา การเรียนรู้ รวมทัง้
พูดเสียงเบา เสียงสัน่ และพูดวกวน เป็ นต้น
ความสามารถในการปรับตัว ล้วนมีผลทาให้
(สาลิน เชิญรุง่ เรืองหิรญ
ั . 2549; ละออ
เกิดความแตกต่างต่อการเรียนรูท้ กั ษะในด้าน
โพธิภริ มย์. 2550; ธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ.
การพูดรวมทัง้ ความมันใจของบุ
่
คคลในเด็กทีม่ ี
2551; อัญญารัตน์ อดุลย์รตั นนุกุล. 2554)
ความบกพร่องทางสติปญั ญาจะพบว่าเด็กมัก
ศตายุ สองจันทร์ (2546) ได้กล่าวว่าแม้
ขาดความมันใจในตนเอง
่
มีความจาระยะสัน้
นักเรียนจะรับรูว้ า่ มีการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
มีความสนใจสัน้ เมือ่ ต้องเผชิญกับสภาพทีเ่ ป็ น
และได้มกี ารเตรียมตัวมาเป็ นอย่างดีจากการ
ปญั หามักจะเกิดความท้อถ้อยหรือคับข้องใจ
ฝึกพูดหน้ากระจกมาก่อน แต่พอออกมาพูด
หากเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาได้รบั
นาเสนอหน้าชัน้ นักเรียนก็ยงั เกิดความวิตก
ประสบการณ์ทล่ี ม้ เหลวในการทาสิง่ ต่างๆ
กังวล ขาดความมันใจในการพู
่
ด ซึง่ พบว่า
เรือ่ ยมาเด็กจะมีแนวโน้มพัฒนาไปสูค่ วามสิน้
ปญั หาส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากนักเรียนไม่ได้
หวังจากการเรียนรู้ (Learned
รับการฝึกการออกมาพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
Helplessness) เด็กจะยอมแพ้ต่อสิง่ ต่างๆ
อย่างสม่าเสมอโดยวิธกี ารทีเ่ ป็ นระบบ ฉะนัน้
ได้งา่ ยเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทค่ี ดิ ว่า
การส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกฝนการพูด
ยาก ทัศนคติในทางลบดังกล่าวจะส่งผลให้
นาเสนอหน้าชัน้ เรียนอย่างสม่าเสมอ จึงเป็ น
เด็กประสบกับความล้มเหลวในการเรียนรู้
หนทางหนึ่งในการเพิม่ ทักษะในการพูด ให้แก่
และการทางาน (สุรางค์ โค้วตระกูล.l2553;
นักเรียน ช่วยในการกากับความคิดของ
ผดุง อารยะวิญญู. 2542 :o44-46;oเนตร
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ทราย อยูส่ วัสดิ ์. 2552; กุลยา ก่อ
สุวรรณ.2553: 65) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) ได้ให้ความสาคัญในการ
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคนให้มคี วามสมดุล
โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญทีส่ ดุ ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ รวมไปถึงในการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่อง
ทางสติปญั ญานัน้ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิ
และโอกาสในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ น
พิเศษ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้การศึกษา
และฝึกอบรมเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปญั ญาเกีย่ วกับทักษะการพูดนาเสนอหน้า
ชัน้ เรียนด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องเหมาะสมกับ
ความสามารถเพือ่ ให้บรรลุตามศักยภาพที่
แท้จริงของตัวเด็กเอง อย่างไรก็ตามเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยที่
อยูใ่ นชัน้ เรียนร่วมสามารถเรียนรูแ้ ละฝึกฝน
ทักษะบางด้านด้วยวิธกี ารทีส่ อดคล้องกับการ
เรียนรูข้ องตัวเด็กซึง่ จาเป็ นต้องอาศัยเวลา
วิธกี ารสอนทีช่ ดั เจน เป็ นขัน้ ตอน มีการ
ทบทวนทักษะทีส่ อนไปแล้วอย่างสม่าเสมอ
และเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะดังกล่าวใน
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะช่วยให้เด็กสามารถ
พัฒนาทักษะดังกล่าวให้ใกล้เคียงกับเพือ่ นใน
ชัน้ เรียนปกติได้ (พรพรรณ แสนแปงวัน.
2555: 19; อ้างอิงจากดารณี ธนะภูม.ิ
2542: 42) การช่วยเหลือเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาให้มที กั ษะการพูด
นาเสนอหน้าชัน้ เรียนจึงมีความสาคัญทัง้ เป็ น
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การเสริมสร้างความมันใจและเป็
่
นการเพิม่ พูน
ทักษะการใช้ภาษาซึง่ จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก
เข้าสูส่ งั คม และการทางานต่อไปในอนาคตได้
......
ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา่
ประสบการณ์ของความคิดทางสังคมมีบทบาท
ต่อพัฒนาการ และการปรับเปลีย่ นทาง
พฤติกรรม เด็กเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ๆ จากผู้
ทีเ่ ลีย้ งดู การเลียนแบบพ่อแม่ หรือบุคคลที
เด็กชื่นชอบ การเลียนแบบเป็ นส่วนประกอบ
ในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ของเด็กทุกคน เด็กที่
ยังไร้ประสบการณ์จงึ เรียนรูผ้ า่ นการสังเกตตัว
แบบ และการฟงั ซึง่ จะช่วยทาให้เด็กมีขอ้ มูล
มากพอทีจ่ ะจดจา และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ จน
พัฒนาไปเป็ นพฤติกรรม เมือ่ เติบโตขึน้ (นพ
มาศ อุง้ พระ. 2546; อ้างอิงจาก Bandura.
1989) การใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling) หรือ VSM ถือเป็ น
รูปแบบหนึ่งของการใช้ตวั แบบวีดทิ ศั น์ในการ
สอนทักษะต่างๆ โดยตัวผูเ้ รียนเป็ นตัวแบบใน
วีดทิ ศั น์นนั ้ เอง VSM เป็ นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
แสดงให้ผเู้ รียนเห็นว่าตนเองสามารถแสดง
ทักษะต่างๆ ได้ดกี ว่าระดับปกติ ซึง่ ตาม
ทฤษฎีของแบนดูรา่ เชื่อว่าการมีประสบการณ์
ทีป่ ระสบความสาเร็จในการจัดการกับความ
กลัว และสภาพทีก่ ลัวจะช่วยเพิม่ ความ
คาดหวังเกีย่ วกับความสามารถของตัวเอง
และช่วยลดความกลัวในตัวผูเ้ รียนให้กล้าทีจ่ ะ
เผชิญหน้ากับความวิตกกังวลภายในใจ
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(นพมาศ อุง้ พระ.2546: 398) นอกจากนัน้
ประโยชน์จากการใช้ VSM คือ การทีต่ วั
ผูเ้ รียนได้เห็นตนเองประสบความสาเร็จในการ
ทาสิง่ ต่างๆ ทาให้ผเู้ รียนได้รบั รูถ้ งึ
ความสามารถของตนเอง ซึง่ เป็ นสิง่ เสริมแรงที่
มีผลต่อการเรียนรูเ้ ป็ นอย่างมากทัง้ นี้ตวั แบบ
วีดทิ ศั น์นนั ้ ได้ถูกนามาใช้เป็ นสือ่ ในการเรียน
การสอนของเด็กในชัน้ เรียนพิเศษอย่าง
แพร่หลายไม่วา่ จะเป็ นในการศึกษาโดยใช้วดี ิ
ทัศน์เพือ่ ฝึกพฤติกรรมการเล่นทีเ่ หมาะสม
การสอนทักษะทางสังคม ทักษะการใช้
ชีวติ ประจาวันทักษะ การควบคุมอารมณ์โกรธ
หรือสอนด้านการพูดคุยสือ่ สารเนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับการเรียนรูข้ องเด็ก ทีม่ ี
ความต้องการพิเศษ นันคื
่ อการเรียนรูผ้ า่ นการ
มองเห็น และการเลียนแบบ (Marjorie H.
Charlop-Christy. Loc Le.& Kurt A.
Freeman. 2000) จากงานวิจยั พบว่าการใช้
ตนเองเป็ นตัวแบบมีผลต่อการเรียนรูส้ งู (Tom
Buggey. 2012) จึงเป็ นวิธกี ารสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะในเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องในระดับต่างๆ(Stacy Litras,
Dennis Moore & AngelikaoAnderson.
2010; Angelika Juliet E. Hart. 2012;
AilsaoE.oGoh. 2013) การสอนโดยวิธี
Skillstreaming นัน้ ได้พฒ
ั นารูปแบบโดยอาร์
โนลด์ พี โกลด์สตีน และแอลเลน แมคจิน
นิส (Arnold P. Goldstein &Ellen
McGinnis.1997) มีพน้ื ฐานมาจาก ทฤษฎี
การเรียนรูท้ างสังคมของอัลเบิรต์ แบนดูรา่
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(Albert Bandura. 1973) เป็ นวิธกี ารสอน
ทักษะทางสังคมรูปแบบหนึ่งโดยให้
ความสาคัญกับการจัดการพฤติกรรมทีเ่ ป็ น
ปญั หา และพัฒนาทักษะสังคมในผูท้ ม่ี ี
พัฒนาการล่าช้า สามารถนามาจัดการกับ
วัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวไม่กล้าแสดง
ออก แสดงพฤติกรรมไม่สมวัย โดยมีขนั ้ ตอน
การสอนเริม่ จากการแนะนาทักษะ (Define
the Skills) การใช้ตวั แบบ (Modeling) การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role-playing)การให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Performance feedback)
และการมอบหมายงาน(Assign skill
homework) (Goldstein, A. P., &
McGinnis, E. 2001; Melissa Timochko.
2010) โดยวิธกี ารสอนทักษะทีผ่ นวกเข้า
ด้วยกันดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ทีไ่ ด้กล่าวถึงหลักการสอนบุคคลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาไว้วา่ การสอนจะต้อง
ส่งเสริมประสาทสัมผัส ซึง่ เด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญา จะเรียนรูไ้ ด้ดผี า่ น
การรับรูท้ างสายตา การฟงั ควรสอนเป็ น
รูปธรรมมากกว่านามธรรมบวกกับการให้เด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากทีส่ ดุ เพราะเด็กไม่
สามารถเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมได้ และ
ใช้หลักการสอนแบบ 3Rs คือ การสอนซ้า
และใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ การสอน
แบบไม่ตงึ เครียด และการสอนให้เป็ นกิจวัตร
ประจาวันโดยอาศัยการให้แรงจูงใจ และการ
เสริมแรงเมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมตามที่
คาดหวัง(ผดุงOอารยะวิญญู.O2542; พัชรีวลั ย์
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เกตุแก่นจันทร์. 2540) เด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปญั ญาก็จะมีแนวโน้มในการพัฒนาการ
เรียนรู้ และทักษะทีฝ่ ึกฝนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุทไ่ี ด้กล่าวมาจึงควรทา
การสร้างความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยโดยใช้วดี ิ
ทัศน์แสดงต้นแบบของตนเอง(Video SelfModeling) ร่วมกับ วิธี Skillstreamingโดย
การทีเ่ ด็กได้รบั รูพ้ ฤติกรรมประสบความสาเร็จ
ในการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนผ่านวีดทิ ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเอง (Video SelfModeling) เพือ่ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมันใน
่
ตนเองต่อการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ร่วมกับการฝึกทักษะโดยวิธี Skillstreaming
ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับการ
เรียนรูข้ องเด็กทีข่ าดทักษะในด้านดังกล่าว ซึง่
จะช่วยให้เด็กมีแนวทางในการปฏิบตั ติ วั เมือ่
ต้องพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน นอกจากนี้
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการทดลองจะสามารถนาไป
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เป็ นแนวทางดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ครู ผูป้ กครอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยที่
ประสบปญั หาด้านการพูดนาเสนอหน้าชัน้
เรียนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความมันใจของ
่
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
เล็กน้อย หลังการใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเอง (Video Self-Modeling) ร่วมกับวิธี
Skillstreaming
2. เพือ่ เปรียบเทียบความมันใจของ
่
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
เล็กน้อยก่อน และหลังการใช้วดี ทิ ศั น์แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling)
ร่วมกับวิธี Skillstreaming
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การสอนโดยใช้วีดิทศั น์ แสดงต้นแบบของตนเอง (VSM) ร่วมกับวิ ธี Skillstreaming
ขัน้ ตอนการสอน
เนื้ อหา
1. แผนการศึกษา
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศั น์ แสดง 1. การพูดแนะนาตัว
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันในระดับชัน้
เนื้ อหาที่ใช้ในการ
ต้นแบบของตนเอง (VSM) ร่วมกับวิ ธี
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6
นาเสนอ
Skillstreaming
2. การพูดให้ข้อมูล
การเรียนรู้ และฝึกฝน 1) ขัน้ แนะนาทักษะ
การเล่านิทานสอนใจ ปฏิบตั ิ
การพูดเนื้อเรือ่ งที่
1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน
เช่นเดียวกันในระดับชัน้
กาหนดไว้ให้เกิดความ
1.2 อธิบายขัน้ ตอนการฝึกทักษะทีน่ กั เรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6
เข้าใจ
ต้องฝึกฝนเพือ่ สร้างความมันใจ
่
3. การกล่าวลาผูฟ
้ ั ง ปฏิบตั ิ
ทีถ่ กู ต้อง
2) ขัน้ แสดงทักษะ
เกิดความคุน้ เคย
เช่นเดียวกันในระดับ
2.1ให้นกั เรียนดูสอ่ื วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบ
และสามารถจดจาข้อมูล ของตนเอง (VSM)
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6
ในการพูดนาเสนอ
2.2 ให้นกั เรียนได้สงั เกต และเรียนรูพ้ ฤติกรรม
หน้าชัน้ เรียน
การมีความมันใจในการพู
่
ดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
3)ขัน้ แสดงบทบาทสมมติ
ให้นกั เรียนแสดงบทบาทสมมติโดยการจาลอง
สถานการณ์พดู นาเสนอหน้าชัน้ เรียนตามขัน้ ตอน
ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการศึกษาวีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบ
ของตนเอง (VSM)
4)ขัน้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผูส้ อนแสดงความคิดเห็น และให้คาแนะนาหลังจาก
นักเรียนจบการแสดงบทบาทสมมติ
5)ขัน้ มอบหมายงาน
ให้นกั เรียนทบทวนทักษะทีฝ่ ึกในแต่ละครัง้
เพือ่ เพิม่ ความต่อเนื่องในการฝึกทักษะใหม่
และสร้างความคุน้ เคยต่อหัวข้อทีน่ กั เรียนพูด
(Arnold P. Goldstein &Ellen McGinnis.
1997)

ความ
มันใจ
่
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สมมติฐานการวิจยั
1.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling)ร่วมกับวิธี
Skillstreaming หน้าชัน้ เรียน
อยูใ่ นระดับดี
2.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการ
สอนโดยใช้ วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling)ร่วมกับวิธี
Skillstreaming สูงขึน้

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ น
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
เล็กน้อย มีระดับสติปญั ญาระหว่าง 50-70
ไม่มคี วามพิการซ้อน ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
เรียนร่วม ระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 4-6
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ น
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
เล็กน้อย มีระดับสติปญั ญาระหว่าง 50-70
และไม่มคี วามพิการซ้อน กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
เรียนร่วมระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิบลู
ประชาสรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 5 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารเลือกแบบ
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เจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ความ
มันใจ
่
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
.
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง
(Experimental Research) ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest –
Posttest Design (ล้วนสายยศและอังคณา
สายยศ. 2538: 249) มีขนั ้ ตอนการทดลอง
ดังนี้
1.lแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่ามี
กิจกรรมให้ออกมาเล่านิทานเรือ่ งที่ 1 หน้า
ชัน้ เรียน และแจกนิทานพร้อมภาพประกอบ
เพือ่ ให้นกั เรียนนาไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1
สัปดาห์
1.1 ผูส้ อนให้นกั เรียนทา
แบบทดสอบวาดภาพบ้าน-ต้นไม้-คน
(House-Tree-Person Test หรือ H-T-P
Test) เป็ นรายบุคคล เพือ่ ประเมินความวิตก
กังวลก่อนการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
2.lเมือ่ นักเรียนออกมาพูด
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน ครูประจาชัน้ ผูร้ ว่ ม
ประเมิน และผูส้ อนประเมินความมันใจโดย
่
ใช้แบบประเมินพฤติกรรมความมันใจด้
่ านการ
พูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนดาเนินการสอน (Pretest) ใน
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 พร้อมทัง้ ทา
การบันทึกวีดทิ ศั น์ขณะนักเรียนนาเสนอหน้า
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ชัน้ เรียน และนาส่วนของพฤติกรรมของผูพ้ ดู
และผูฟ้ งั เก็บไว้
3. ดาเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเองโดยแบ่งการสอนออกเป็ น 2 ช่วง
ได้แก่
3.1 สอนการฝึกพูดตาม
ประเด็นทีศ่ กึ ษาตามแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นกั เรียน โดยในครัง้ ที่ 4 ของการฝึก
พูด ครูผสู้ อนทาการบันทึกวีดทิ ศั น์สว่ นของ
เนื้อหาการพูดนาเสนอไว้ เพือ่ นาไปตัดต่อ
รวมกับวีดทิ ศั น์ในส่วนของพฤติกรรมของผูพ้ ดู
และผูฟ้ งั ทีเ่ ตรียมไว้ จากนัน้ ดาเนินการ
ประเมินการพูดตามประเด็นทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
เป็ นรายบุคคล
3.2 สอนนักเรียนโดยใช้สอ่ื
วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง(Video SelfModeling)ร่วมกับวิธกี ารสอน Skillstreaming
มีวธิ กี ารดาเนินการ ดังนี้
โดยแผนการจัดการเรียนรูท้ จ่ี ดั ทา
ขึน้ ใช้เวลาในการสอนกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา
l5lสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ตัง้ แต่วนั จันทร์
ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 15.10 - 16.10 น.
จากนัน้ 1 สัปดาห์ต่อมา จัดการประเมิน
พฤติกรรมความมันใจด้
่ านการนาเสนอหน้าชัน้
เรียนของนักเรียนโดยเนื้อหา แต่ละแผนการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วนาไปหาค่าความเทีย่ งตรง
ของแผนการจัดการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
และสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรูก้ บั
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จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ซึง่ มีคา่ IOC
เป็ น 1.00 (ล้วน สายยศ; และอังคณา
สายยศ. 2543: 248-249) เป็ นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น
เกณฑ์ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาทีใ่ ช้ได้ผลการ
พิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ได้คา่ IOC
เป็ น 1.00
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั .......
1. แผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง
การพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน.เพือ่ เสริมสร้าง
ความมันใจด้
่ านการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
ระดับเล็กน้อย มีจานวน 17 แผน แต่ละ
แผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ผา่ นการพิจารณา
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าได้คา่
IOC เป็ น 1.00
2.lแบบประเมินพฤติกรรมความ
มันใจด้
่ านการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนแบ่ง
ออกเป็ นการประเมินประเด็นพฤติกรรม 5
ด้าน คือการกล่าวทักทายผูฟ้ งั แนะนาตนเอง
น้าเสียงในการพูดความคล่องแคล่วในการพูด
พฤติกรรมขณะพูด และเนื้อหาของเรือ่ งทีพ่ ดู
นาประเด็นพฤติกรรมทัง้ 5 ด้าน
มาสร้างเป็ นแบบประเมินพฤติกรรมความ
มันใจ
่ ด้านการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
จานวน13 ข้อ แบบประเมินได้ผา่ นการ
พิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าได้คา่ IOC
เป็ น 1.00 จานวน 11 ข้อ และ 0.66
จานวน 2 ข้อ
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3. สือ่ วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเอง (Video Self-Modeling) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ พฤติกรรมของผูพ้ ดู
และผูฟ้ งั และเนื้อหาการพูดนาเสนอหน้าชัน้
เรียนโดยเนื้อหาของการพูดนาเสนอหน้าชัน้
เรียนประกอบด้วย การพูดนาเสนอ 3 ส่วน
ได้แก่ การพูดแนะนาตัว :สวัสดีผฟู้ งั แนะนา
ตนเอง และแนะนาถึงเรือ่ งทีน่ าเสนอ การพูด
ให้ขอ้ มูล :การเล่านิทานสอนใจ และการ
กล่าวลาผูฟ้ งั : พูดปิดท้ายการนาเสนอ และ
กล่าวขอบคุณ
สือ่ วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเองได้ผา่ นการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วนาไปไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างหาการเลือกทีใ่ ช้กบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) (ล้วน สาย
ยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249)
ผลการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ได้คา่
IOC เป็ น 1.00......
........................

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

การวิเคราะห์ข้อมูล...................
1.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling)ร่วมกับวิธี
Skillstreaming อยูใ่ นระดับมาก
(ค่ามัธยฐานเท่ากับ 20 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 39 ; t = 5, P-value = 1.000)
2.lความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling)ร่วมกับวิธี
Skillstreaming สูงขึน้ (T = 0, p < .05)

สรุปผลการวิจยั
1. การศึกษาความมันใจของ
่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยจากการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
(Video Self-Modeling) ร่วมกับ วิธี
Skillstreaming
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ตาราง
1 จานวนคะแนน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยก่อนและหลังการ
สอน จากการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง (VideoSelf-Modeling) ร่วมกับวิธี
Skillstreaming ดังตารางที่ 1
คนที่ คะแนน (เต็ม 39 คะแนน)
และระดับ
ก่อนสอน
(X)
1
2
3
4
5

7 (น้อยมาก)
9 (น้อยมาก)
17 (น้อย)
9 (น้อยมาก)
24.5 (ปาน
กลาง)
Mdn 9 (น้อยมาก)
IOR 12.75

ลาดับที่ เครือ่ งหมาย
ของ
ความ
แตกต่าง
+
-

t

Pvalue

หลังสอน
(Y)

ผลต่าง
ของ
คะแนน
D = YX

34.5 (มาก)
34 (มาก)
30 (มาก)
31 (มาก)
31.5 (มาก)

27.5
25
13
22
7

5
4
2
3
1

0*

1.00
0

31.5 (มาก)
3.75

รวม

+5
+4
+2
+3
+1
T+ =
15

T- = 0

:M

>30
:M <30

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 1 แสดงว่าพฤติกรรมความมันใจ
่
ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
ระดับเล็กน้อยก่อนการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเอง (VideolSelfModeling) ร่วมกับ วิธี Skillstreaming มี
คะแนนระหว่าง 7 – 24.5 คะแนนค่ามัธย
ฐานเท่ากับ 9 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์

เท่ากับ 12.75 พฤติกรรมความมันใจอยู
่
ใ่ น
ระดับน้อยมาก และหลังจากการสอนโดยใช้
วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง(Video SelfModeling) ร่วมกับวิธี Skillstreaming
นักเรียนมีคะแนนระหว่าง
30 – 34.5 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 31.5 ค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์เท่ากับ 3.75 พฤติกรรม
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ความมันใจอยู
่
ใ่ นระดับมาก นอกจากนัน้ จาก
การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนและ
หลังจากการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบ
ของตนเองร่วมกับวิธี Skillstreaming พบว่า
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทีต่ งั ้ ไว้วา่
พฤติกรรมความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
ร่วมกับวิธี Skillstreaming อยูใ่ นระดับที่
สูงขึน้

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่
การศึกษาความมันใจของนั
่
กเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปญั ญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้
วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง (Video
Self-Modeling) ร่วมกับวิธี Skillstreaming
สามารถนาผลมาอภิปรายได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาพบว่าความ
มันใจของนั
่
กเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีทl่ี 4-6lทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย
โดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
ร่วมกับวิธี Skillstreaming อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
ทีต่ งั ้ ไว้วา่ ความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย หลัง
การสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเอง ร่วมกับวิธี Skillstreaming ในด้าน
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การพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนอยูใ่ นระดับมาก
เนื่องมาจากการสอนได้เน้นไปทีก่ ระบวนการ
สร้างประสบการณ์ให้นกั เรียนสามารถเอาชนะ
ความวิตกกังวลจากการพูดต่อหน้าผูฟ้ งั จานวน
มากได้ อีกทัง้ การเรียนการสอนผ่านขัน้ ตอน
การวางแผนทีเ่ ป็ นระบบ เริม่ ตัง้ แต่การเรียนรู้
ข้อมูลทีน่ กั เรียนต้องนาเสนอ โดยการทา
ความเข้าใจ และจดจาเนื้อเรือ่ งทีต่ นเองต้อง
พูดนาเสนอ อันถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญ ที่
ส่งผลต่อความมันใจในการพู
่
ด ในขัน้ ตอนนี้จงึ
ได้นากิจกรรมการเล่นเกมแข่งขันเพือ่ ดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน รวมเข้ากับการฝึกฝน
เล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ นอกจากนี้ใน
การเล่ายังให้นกั เรียน มีโอกาสได้ฝึกฝน
หลายๆOครัง้ ซึง่ ช่วยให้นกั เรียนจดจาลาดับ
ของเนื้อเรือ่ งได้ดขี น้ึ ผ่านการมองภาพ ทีม่ ี
ความเป็ นรูปธรรมมากกว่าการจาจากเนื้อเรือ่ ง
ทีเ่ ป็ นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว
ในขัน้ ตอนการสอนได้จดั สือ่ วีดิ
ทัศน์แสดงต้นแบบของตนเองให้นกั เรียน
สังเกตพฤติกรรม การนาเสนอของนักเรียนที่
ได้แก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องกับผดุง อารยะ
วิญญู (2542) และพัชรีวลั ย์ เกตุแก่นจันทร์
(2539) ทีก่ ล่าวถึงรูปแบบการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมกับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปญั ญาระดับเล็กน้อยทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดผี า่ นการ
รับรูท้ างสายตา และการฟงั ด้วยรูปแบบของ
วิดที ศั น์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากการ
ใช้ตวั แบบทีใ่ ช้บุคคลอื่นแสดงทาให้วดิ ที ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเองดึงดูดความสนใจ
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และสร้างความรูส้ กึ คล้อยตามให้แก่นกั เรียนได้
สูง นักเรียนจึงมีสมาธิจดจ่อ และมีความตัง้ ใจ
ในการสังเกตพฤติกรรมทีแ่ สดงในวีดทิ ศั น์
ค่อนข้างสูง หากพิจารณาถึงปญั หาทีม่ กั พบใน
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาตามที่
ผดุง อารยะวิญญู (2542:o44o–o46) รวมถึง
ฮาริง่ และแมคคอมิค (เนตรทราย อยูส่ วัสดิ ์.
2552: 20; อ้างอิงจาก Haring;&
McCormick. 1990: 209 – 212) ได้
กล่าวถึงนักเรียนกลุ่มนี้วา่ มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
อยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากประสบการณ์ทเ่ี คย
ทาสิง่ ต่างๆล้มเหลวมาก่อน จึงแสดงออกโดย
การพยายามหลีกเลีย่ งการกระทาบางสิง่
บางอย่างทีจ่ ะนาความล้มเหลวมาให้ การใช้
วีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเองได้ไปเพิม่
แรงจูงใจจากการสังเกตเห็นตนเองสามารถ
แสดงการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนได้เป็ นอย่าง
ดี ตรงส่วนนี้มผี ลทาให้ความลังเลใจของ
นักเรียนลดลงได้ ช่วยให้ทราบข้อมูล และ
กลวิธใี นการจัดการกับสถานการณ์ทต่ี อ้ งเผชิญ
ได้ ตรงตามการกล่าวอ้างของแบนดูรา่
(Bandura. 1977) ทีพ่ บว่าการสังเกตตัวแบบ
ทีแ่ สดงพฤติกรรมเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ท่ี
นักเรียนคอยหลีกเลีย่ ง และได้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการรับมือกับปญั หา
ดังกล่าวได้โดยเฉพาะในตัวแบบทีม่ รี ะดับ
ความสามารถคล้ายคลึงกับผูส้ งั เกตมากกว่า
ความคล้ายคลึงกันทางด้านอายุ เพศ หรือ
เชือ้ ชาติจะช่วยสร้างความมันใจให้
่
แก่ผสู้ งั เกต
ในการเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน
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นอกเหนือจากนัน้ การฝึกฝนการพูดนาเสนอ
โดยใช้วธิ ี Skillstreaming ยังเป็ นการเพิม่ พูน
การรับรูถ้ งึ ประสบการณ์ความสาเร็จด้านการ
พูดนาเสนอให้แก่นกั เรียน จากการพูดต่อหน้า
ผูฟ้ งั เพียง 1 คนไปจนถึง 10 คน ทาให้
นักเรียนเรียนรูท้ จ่ี ะควบคุมความตื่นเต้น
จัดการกับความวิตกกังวลต่อการพูดนาเสนอ
ให้เกิดสมดุล ได้เรียนรูแ้ นวทาง วิธกี าร
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง และได้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง ย่อมทาให้ความมันใจในการพู
่
ด
นาเสนอของนักเรียนเพิม่ ขึน้ เมือ่ รวมเข้ากับ
ขัน้ ตอนการฝึกฝนการพูดนาเสนอผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติเพือ่ ให้นกั เรียนได้
เผชิญหน้ากับการพูดต่อหน้าผูฟ้ งั จานวนมาก
อันเป็ นสาเหตุของการเกิดความกังวล โดยเริม่
ฝึกการพูดต่อหน้าคนจานวนน้อยแล้วจึงค่อยๆ
เพิม่ ไปสูจ่ านวนคนทีม่ ากขึน้ จนทาให้
นักเรียนคุน้ ชินกับการพูดต่อหน้าผูฟ้ งั และ
เกิดการเรียนรูว้ า่ ตนเองสามารถพูดนาเสนอได้
ระดับความมันใจในการพู
่
ดนาเสนอจึงเพิม่
สูงขึน้ หลังจากการสอน ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปญั ญา
(Social Cognitive Learning) ของแบนดูรา่
(Bandura. 1986) ทีไ่ ด้กล่าวถึงทีม่ าของการ
เกิดความมันใจในบุ
่
คคล โดยในบริบทนี้มา
จากปจั จัยจากประสบการณ์การทางานทีเ่ คย
ประสบผลสาเร็จของนักเรียนจากช่วงของการ
ฝึกฝนแสดงบทบาทสมมติการพูดนาเสนอต่อ
หน้าผูฟ้ งั จานวนมากได้ โดยเป็ นประสบการณ์
ตรงทีส่ ง่ ผลต่อความเชื่อทาให้นกั เรียนเกิด
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ความมันใจในตนเอง
่
ยิง่ นักเรียนได้ผา่ นการ
ฝึกฝน และได้รบั รูว้ า่ ตนเองสามารถพูด
นาเสนอได้อย่างราบรืน่ ได้บ่อยมากเท่าใด
นักเรียนก็จะได้รบั ประสบการณ์ดา้ น
ความสาเร็จหลายๆ ครัง้ ซึง่ จะช่วยทาให้ความ
มันใจในตั
่
วนักเรียนเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
พฤติกรรมการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนเป็ น
การปรับพฤติกรรมนักเรียนทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่
ถูกต้องให้เป็ นไปตามพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ เมือ่ นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะได้อย่างถูกต้องแล้วการได้รบั ข้อมูล
ย้อนกลับในรูปแบบของคาชมเชยจากผูฟ้ งั ย่อม
เป็ นการส่งเสริมความมันใจให้
่
แก่นกั เรียนใน
การปฏิบตั ทิ กั ษะดังกล่าว โดยเมือ่ ทราบว่าสิง่
ทีต่ นทาถูกต้อง และสามารถทาได้ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ
ในแต่ละครัง้ ก็จะเกิดกาลังใจ และเกิดทัศนคติ
ทีด่ ตี ่อการฝึกฝนการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ต่อไป ทักษะและการเรียนรูใ้ หม่นนั ้ จาเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทบทวนเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ป
แล้วอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาทีม่ ขี อ้ จากัดใน
ด้านการจาข้อมูลใหม่เมือ่ กาหนดให้นกั เรียน
ต้องฝึกปฏิบตั กิ ารพูดหน้าชัน้ เรียน
นอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่าเสมอ จึงทา
ให้ทกั ษะใหม่ของนักเรียนมีความคงทนมากขึน้
เมือ่ ต้องปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงนักเรียนจึง
สามารถพูดนาเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว และมี
ความมันใจ
่

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

2. การเปรียบเทียบความมันใจ
่
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย
ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling)
ร่วมกับวิธี Skillstreaming พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทีต่ งั ้ ไว้วา่
ความมันใจของนั
่
กเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปญั ญาระดับเล็กน้อยหลังการสอนโดยใช้วดี ิ
ทัศน์แสดงต้นแบบของตนเอง (Video SelfModeling) ร่วมกับ วิธี Skillstreaming ใน
ด้านการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนสูงขึน้ ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้เนื่องจากการสอนโดยใช้ วีดทิ ศั น์แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling)
ร่วมกับวิธี Skillstreaming เป็ นวิธกี าร ที่
สอดรับกับรูปแบบการเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญา โดยเริม่ ตัง้ แต่
การเรียนรูผ้ า่ นการมองเห็น และการฟงั ใช้
สือ่ การสอนวีดทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเองที่
มีลกั ษณะเฉพาะตัวช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิด
ความสนใจ อยากเรียนรูเ้ นื้อหาทีบ่ รรจุไว้ใน
วีดทิ ศั น์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของโกฮ์และ
แบมบาร่า (Ailsa E. Goh; & Linda M.
Bambara. 2013: Abstract) ทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จในการนาวิดที ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเองสอนทักษะการปฏิบตั งิ านในบุคคลทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาในสถานทีท่ างาน
ผ่านการสอนการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ตามทีบ่ ุคคลนัน้ ได้รบั ผิดชอบ พบว่าผูเ้ ข้าร่วม
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การฝึกทัง้ 3 คนมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ขึน้ เป็ นการยืนยันว่าวิดที ศั น์แสดงต้นแบบของ
ตนเองสามารถนาไปปรับใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์การเรียนรูข้ องบุคคลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาได้ดี การนาวิดที ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเองไปใช้ในการสอน
พฤติกรรมต่างๆ นัน้ ยังประสบผลสาเร็จใน
การนาไปประยุกต์ใช้สอนในบุคคลทีม่ ภี าวะ
ออทิสซึมซึง่ สนใจสิง่ แวดล้อมน้อย และมีระยะ
ความสนใจต่อการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่จากัด โดย
เป็ นการสอนในด้านทักษะทางสังคม กระตุน้
การมีปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียนของลิทราสมัวร์
และแอนเดอร์สนั (Stacey Litras. Dennis
W.Moore; & Angelika Anderson. 2010:
Abstract) และฮาร์ทและวาลอน (Juliet E.
Hart; &Kelly J. Whalon. 2012: Abstract)
ตามลาดับ กรณีดงั กล่าวสามารถสรุปได้วา่
วิดที ศั น์แสดงต้นแบบของตนเองสามารถชักนา
ความสนใจของบุคคล ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ให้เกิดความสนใจในเนื้อหาของวิดที ศั น์ได้ ซึง่
ส่งผลต่อการรับสารทีต่ อ้ งการ จะถ่ายทอดไป
ยังบุคคลผูน้ นั ้ จนนาไปสูก่ ารสอน และการ
เรียนรูใ้ นลาดับถัดไป
นอกจากนี้ขนั ้ ตอนการฝึกทีช่ ว่ ยลด
ความกลัวในการพูดนาเสนอต่อหน้าผูฟ้ งั
จานวนมากอย่างเป็ นระบบ ในบรรยากาศที่
เป็ นมิตร และผ่อนคลาย ร่วมกับการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับทีส่ ง่ เสริมพฤติกรรม ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องให้เข้มแข็งมากขึน้ และการที่
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนฝึกฝน
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ทักษะการพูดนาเสนออย่างต่อเนื่องเป็ นอีก
ปจั จัยหนึ่งทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะในการพูด
นาเสนอของนักเรียน จนกลายเป็ นความมันใจ
่
ทีส่ งู ขึน้ หลังการสอน จากงานวิจยั ทีไ่ ด้นา
รูปแบบการสอน Skillstreaming ไปใช้ในการ
ฝึกทักษะทีบ่ กพร่องของนักเรียนแล้วพบว่า
ให้ผลไปในทางบวกแทบทัง้ สิน้ ดังเช่นการ
วิจยั ของซาร์แมนโทและคณะ (Sarmento,
P., Almeida, K., Rauktis,M. E; &
Bernardo, S.2008: Abstract) ได้
ทาการศึกษาการเพิม่ ความสามารถทางสังคม
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีม่ ปี ญั หา
พฤติกรรมต่อต้านทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนโดยใช้
ขัน้ ตอนการสอนของ Skillstreaming ร่วมกับ
การให้สงิ่ เสริมแรงทางบวก และการฝึกฝน
ทักษะ พบว่าเมือ่ นักเรียนได้รบั การฝึกฝน
ทักษะในกลุ่มอย่างสม่าเสมอ ผลทาง
ความสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะก็จะสูงตาม
ไปด้วย รวมถึงในการวิจยั ของโลพาทาร์และ
คณะ (Lopata, C., Thomeer, M. L.,
Volker, M. A., Nida, R. E; & Lee, G.
K. 2008: Abstract) และเชอริแดนและคณะ
(Sheridan , MacDonald , Donlon M,
Kuhn B, McGovern K; &Friedman H.
2011: Abstract) ทีป่ ระสบผลสาเร็จจากการ
นารูปแบบการสอน Skillstreaming ไปใช้ใน
การสอนทักษะทางสังคมให้แก่นกั เรียนก็
สามารถยืนยันได้วา่ รูปแบบการสอน
Skillstreaming มีประสิทธิภาพในการสอน
ทักษะทีบ่ กพร่องของผูเ้ รียนให้พฒ
ั นาดีขน้ึ ได้
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โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้มกี ารจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูก้ จิ กรรมนาเข้าสู่
บทเรียนและสือ่ การสอนวิดที ศั น์แสดงต้นแบบ
ของตนเองทีใ่ ช้ในการทดลองทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการ
นาไปทดลองใช้ (try out) แล้วนามาปรับปรุง
แก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้สอนจริงจึงส่งผลให้
ความมันใจในตนเองของนั
่
กเรียนหลังจากการ
สอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดงต้นแบบของตนเอง
ร่วมกับ วิธี Skillstreaming สูงขึน้
ข้อสังเกตจากการทดลอง
จากการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling)
ร่วมกับ วิธี Skillstreaming มีขอ้ สังเกตจาก
การทดลอง คือ เวลาของการสอนอยูใ่ นช่วง
หลังเลิกเรียน ส่งผลให้นกั เรียนเกิดความ
เหนื่อยล้าจากการเรียน รวมถึงมีความกังวล
เรือ่ งการทาการบ้านและงานทีค่ า้ งส่ง
อาจทาให้นกั เรียนสูญเสียสมาธิในการเรียนได้
จึงแก้ไขปญั หาดังกล่าวโดยสอนการบ้าน
และให้นกั เรียนทางานทีค่ า้ งให้เสร็จก่อนเริม่
การเรียนทุกครัง้ ซึง่ ส่งผลให้นกั เรียนมีสมาธิ
จดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีเ่ รียน และให้ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
เล็กน้อยและการวิจยั ในครัง้ ต่อไปดังนี้
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1. ควรจัดกลุ่มนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถในการเรียนรูใ้ กล้เคียงกันให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน
2. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในระยะ
เริม่ ต้นของการฝึก ควรเน้นทีก่ ารให้สงิ่
เสริมแรงทางบวกแก่นกั เรียน เนื่องจากใน
ระยะเริม่ ต้นของการฝึก ระดับความวิตกกังวล
ต่อการพูดนาเสนอของนักเรียนยังมีอยูม่ าก
นักเรียนอาจมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อการถูก
ตาหนิ ซึง่ อาจพัฒนาไปสูก่ ารมีทศั นคติทางลบ
ในการฝึกครัง้ ต่อๆไป ดังนัน้ ในช่วงแรกของ
การฝึกจึงเน้นไปทีก่ ารให้สงิ่ เสริมแรงทางสังคม
ทัง้ จากผูว้ จิ ยั และเพือ่ นนักเรียนซึง่ จะช่วยให้
นักเรียนเกิดกาลังใจ และมีทศั นคติทด่ี ใี นการ
ฝึกฝนการพูดนาเสนอต่อไป
3. ควรนาการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเอง (Video SelfModeling) ร่วมกับวิธี Skillstreaming
ไปทดลองสอนการนาเสนอหน้าชัน้ เรียนในวิชา
อื่นๆ เช่น การรายงานผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การพูดสนทนาเป็ น
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น.................................
4. ควรนาการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์
แสดงต้นแบบของตนเอง (Video SelfModeling) ร่วมกับวิธี Skillstreaming ไป
ทดลองสอนกับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ประเภทอื่น เช่น นักเรียน
ออทิสติก นักเรียนสมาธิสนั ้ เป็ นต้น
5. ควรศึกษาความคงทนของ
พฤติกรรมการมีความมันใจในตนเองต่
่
อการ
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นาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยใช้วดี ทิ ศั น์แสดง
ต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling)
ร่วมกับวิธี Skillstreaming

อ้างอิง
ดารณี ธนะภูม.ิ (2542). สาระน่ารูเ้ กีย่ วกับบุคคลปญั ญาอ่อน. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข
.
ตรัยธนา เชาวน์ปรีชา. (2555). การใช้การสอนแบบมุง่ เนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊กเพือ่ เพิม่ พูน
ความสามารถในการพูดนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเองของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่
4. ปริญญานิพน์ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
. ถ่ายเอกสาร.
เนตรทราย อยูส่ วัสดิ ์. (2552). การศึกษาการเข้าใจความหมายภาพสัญลักษณ์ทใี ่ ช้ใน
ชีวติ ประจาวันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่
1 ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับ
ปานกลางจากการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย
. ปริญญานิพน์กศ.ม.
(การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
ผดุง อารยะวิญญู. (2542). การศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ
: ราไทยเพลสจากัด.
พรพรรณ แสนแปงวัน. (2555). การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้หอ้ งน้ าของ
เด็กปฐมวัยทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาโดยใช้กจิ กรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
. ปริญญานิพน์กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พาหล ร่วมใจ. (2552). การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 จังหวัดพังงาโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้ นงาน
ปฏิ บตั ิ และการฝึ กปฏิ บตั ิ ในสถานการณ์จริ ง. ปริญญานิพน์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

934

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

พัชรีวลั ย์ เกตุแก่นจันทร์. (2540). การจัดบริการการศึกษาของบุคคลปญั ญาอ่อน: การเรียนร่วม
ระหว่างเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญากับเด็กปกติ
. เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรระยะสัน้
. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลราชานุกลู .
พิชติ ฤทธิ ์จรูญ. (2544). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
พิมพ์พาภรณ์ นกแก้ว. (2552). รูปแบบความผูกพัน ความเชือ่ มันในตั
่ วเองกับความเข็มแข็งในการ
มองโลกของนิสติ ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที ่
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขต
บางเขน. วารสารสวนปรุง, 25, 39.
ไพบูลย์ ดวงจันทร์. (2542). การใช้ภาษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
. รุทธ
ประวัง. (2549). เทคนิคการนาเสนอผลงาน. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ . (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู.้ พิมพ์ครัง้ ที่ 2 .
กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก .
-----------. (2538) เทคนิคการวิจยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมวิชาการ
ละออ โพธิภริ มย์. (2550). การพัฒนาการกล้าแสดงออก. สืบค้นเมือ่ 12 พฤศจิกายน 2556,
จาก
www.rtc.ac.th/www_km/03/0317/032_1-2555.pdf
ลักขณา ดารามาตร์. (2554). ผลของโปรแกรมพัฒนาการพูดนาเสนอหน้าชัน้ เรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่
1 โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร. สาระนิพน์
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ ์. (2548). การพูด. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วารี ถีระจิตร. (2541). การศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
.
วารุณี เจริญรัตนโชติ.(2543). แนวโน้มและอัตราการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมความเชือ่ มันใน
่
ตนเองของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบปฏิบตั กิ ารทดลอง.
ปริญญานิ
พน์กศ.ม. (การศึกษา ปฐมวัย).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

935

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

ศตายุ สองจันทร์. (2546). การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกเพือ่ พัฒนาการพูดหน้าชัน้ เรียน
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่
6. ปริญญานิพน์กศ.ม. (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
ศรียา นิยมธรรม. (2542). การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
.
สมบัติ คามูลแก้ว. (2555). การใช้แผนผังความคิดร่วมกับการอภิปรายกลุ่มเพือ่ เพิม่ พูน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูดนาเสนอของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 5. ปริญญานิพน์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ถ่ายเอกสาร.
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาวะบกพร่องทางสติปญั ญา / ภาวะปญั ญาอ่อน (Intellectual
Disabilities / Mental Retardation). (2552) สถาบันราชานุกลู . สืบค้นเมือ่ 12
พฤศจิกายน 2556, จาก ttp://rajanukul.go.th/main/index.php?mode=academic&group
=&submode=academic&idg roup=8&group=1
สยาม ชุตมิ า. (2551). การใช้การสอนภาษาทีเ่ น้นสมรรถภาพเพือ่ เพิม่ พูนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษและความมันใจของนั
่
กศึกษาระดับปริญญา
. ปริญญานิพน์ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)
. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
สันทัด ศะศิวณิช. (ม.ป.พ). การพูดให้ชุมชนฟงั . สืบค้นเมือ่ 30 ตุลาคม 2556, จาก
iad.dopa.go.th/subject/speech52.doc
สาลิน เชิญรุง่ เรืองหิรญ
ั . (2549). การศึกษาการพัฒนาความเชือ่ มันในตนเองโดยการเอาชนะ
่
ความกลัวต่อการพูดในทีช่ ุมชนของสมาชิกโทสแมสเตอร์คลับ
. สืบค้นเมือ่
12 พฤศจิกายน 2556, จาก
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1AO36S9352563.3673
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2552). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
สืบค้น เมือ่ 17 พฤศจิกายน 2556, จาก
www.moe.go.th/edtechfund/.../prb_study(final).pdf
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). คูม่ อื หลักสูตรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ
3-5 ปี). กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

936

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

สิตา ทายะติ. (2551). การใช้กจิ กรรมเว็บเควสเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความสามารถทางการพูดนาเสนอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ปริญญานิพน์ ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ายเอกสาร.
สุจติ ราภา ชัยจารัส. (2554). ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีม่ ผี ลต่อความมันใจใน
่
ตนเอง
ของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพน์กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2551. สืบค้น
เมือ่ 8 กันยายน 2556, จาก www.psc.ac.th/docs/laws/education_core2551.pdf
อติกานต์ ทองมาก. (2552). การใช้วธิ กี ารสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพือ่ พัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่
5 โรงเรียน
บ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง
. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
อัญฉลี ฉิมพลี. (2551). ความเชือ่ มันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการสอน
แบบเดินเรือ่ ง
. ปริญญานิพน์กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
อัญญารัตน์ อดุลย์รตั นนุกุล. (2554). การใช้กจิ กรรมทีเ่ น้นรูปแบบภาษาเพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที ่
1. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.

