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การศึกษาความมัน่ใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4-6  ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  จากการสอนโดยใช้วีดิทศัน์แสดง
ต้นแบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  ร่วมกบัวิธี  Skill  Streaming 
A  STUDY  ON  SELF-CONFIDENCE  OF  GRADE  4-6  STUDENTS   
WITH  MILD  INTELLECTUAL  DISABILIES  THROUGH  VIDEO  SELF-
MODELING  AND  SKILLSTREAMING  METHODS 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาความมัน่ใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย  จากการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง   
(Video  Self-Modeling)  รว่มกบัวธิ ี Skill  Streaming  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย  (IQ  50  –  70)  ไมม่คีวามพกิารซอ้น  ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค ์ ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2557  จ านวน  5  
คน  ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  (purposive  sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื  
แผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ฝึกความมัน่ใจในการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนจ านวน  17  แผน,  แบบ
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ความมัน่ใจทางดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  และสือ่วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  
Self-Modeling)  แบบแผนการทดลองครัง้น้ีเป็น  One  Group  Pretest–Posttest  Design  และการ
วเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่มธัยฐาน  (Median)  คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile  Range  =  IOR),  
The  Signed  Test  for  Median  :  One  Sample  และ  The  Wilcoxon  Matched–Pairs  
Signed–Rank  Test   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการสอน
โดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง(Video  Self-Modeling)รว่มกบัวธิ ี Skill  streaming  อยูใ่น
ระดบัมาก  (คา่มธัยฐานเทา่กบั  20  คะแนนจากคะแนนเตม็  39  ;  t  =  5,  P-value  =  1.000) 
  2.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการสอน
โดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  (VideooSelf-Modeling)รว่มกบัวธิ ี Skill  streaming  สงูขึน้ 
(T  =  0,  p<  .05) 
 
ค าส าคญั 
 ความมัน่ใจ,  วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง,  Skill  streaming,  บกพรอ่งทางสตปิญัญา 
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 
บทน า 
 จากการศกึษางานวจิยัพบวา่
นกัเรยีนไทยสว่นใหญ่มกัประสบปญัหาการ
ขาดความมัน่ใจเมือ่ตอ้งอยูใ่นสถานการณ์พดู
รายงานหน้าชัน้เรยีน  นกัเรยีนมกัแสดงทา่ที
ประหมา่มอีาการมอืสัน่  ขาสัน่  พดู
ตะกุกตะกกั  ลมืเรือ่งทีจ่ะพดู  พดูผดิบ่อยๆ  
พดูเสยีงเบา  เสยีงสัน่  และพดูวกวน  เป็นตน้    
(สาลนิ  เชญิรุง่เรอืงหริญั.  2549;  ละออ   
โพธภิริมย.์  2550;  ธรรมโชต ิ เอีย่มทศันะ.  
2551;  อญัญารตัน์  อดุลยร์ตันนุกุล.  2554)  
ศตาย ุ สองจนัทร ์ (2546)  ไดก้ล่าววา่แม้
นกัเรยีนจะรบัรูว้า่มกีารน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  
และไดม้กีารเตรยีมตวัมาเป็นอยา่งดจีากการ
ฝึกพดูหน้ากระจกมาก่อน  แต่พอออกมาพดู
น าเสนอหน้าชัน้นกัเรยีนกย็งัเกดิความวติก
กงัวล  ขาดความมัน่ใจในการพดู  ซึง่พบวา่
ปญัหาสว่นใหญ่มสีาเหตุมาจากนกัเรยีนไมไ่ด้
รบัการฝึกการออกมาพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน
อยา่งสม ่าเสมอโดยวธิกีารทีเ่ป็นระบบ  ฉะนัน้
การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนการพดู
น าเสนอหน้าชัน้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ  จงึเป็น
หนทางหน่ึงในการเพิม่ทกัษะในการพดู  ใหแ้ก่
นกัเรยีน  ช่วยในการก ากบัความคดิของ

นกัเรยีนต่อปญัหาต่างๆ  โดยจะแสดงออกมา
เป็นบุคลกิภาพของความมัน่ใจทีม่ลีกัษณะ
มัน่คง  ไมว่ติกกงัวลต่อสิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้  ช่วย
ใหน้กัเรยีนพรอ้มต่อการเผชญิกบัสถานการณ์
ใหม ่ (อญัชล ี ฉิมพล.ี  2551:  2)  ความ
แตกต่างทางดา้นสตปิญัญาของบุคคล  ไดแ้ก่  
ความสามารถของบุคคลในการจ า  การคดิการ
ตดัสนิใจ  การแกป้ญัหา  การเรยีนรู ้ รวมทัง้
ความสามารถในการปรบัตวั  ลว้นมผีลท าให้
เกดิความแตกต่างต่อการเรยีนรูท้กัษะในดา้น
การพดูรวมทัง้ความมัน่ใจของบุคคลในเดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาจะพบวา่เดก็มกั
ขาดความมัน่ใจในตนเอง  มคีวามจ าระยะสัน้  
มคีวามสนใจสัน้เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสภาพทีเ่ป็น
ปญัหามกัจะเกดิความทอ้ถอ้ยหรอืคบัขอ้งใจ  
หากเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาไดร้บั
ประสบการณ์ทีล่ม้เหลวในการท าสิง่ต่างๆ
เรือ่ยมาเดก็จะมแีนวโน้มพฒันาไปสูค่วามสิน้
หวงัจากการเรยีนรู ้ (Learned  
Helplessness)  เดก็จะยอมแพต้่อสิง่ต่างๆ  
ไดง้า่ยเมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีค่ดิวา่
ยาก  ทศันคตใินทางลบดงักล่าวจะสง่ผลให้
เดก็ประสบกบัความลม้เหลวในการเรยีนรู ้ 
และการท างาน  (สรุางค ์ โคว้ตระกลู.l2553;  
ผดุง  อารยะวญิญ.ู  2542  :o44-46;oเนตร
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ทราย  อยูส่วสัดิ.์  2552;  กุลยา  ก่อ
สวุรรณ.2553:  65)  ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิ พุทธศกัราช  2542  แกไ้ข
เพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 2)  ไดใ้หค้วามส าคญัในการ
จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนใหม้คีวามสมดุล  
โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีส่ดุ  ทุกคนสามารถ
เรยีนรู ้ และพฒันาตนเองได ้ รวมไปถงึในการ
จดัการศกึษาส าหรบับุคคลซึง่มคีวามบกพรอ่ง
ทางสตปิญัญานัน้ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธ ิ 
และโอกาสในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น
พเิศษ  จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหก้ารศกึษา  
และฝึกอบรมเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาเกีย่วกบัทกัษะการพดูน าเสนอหน้า
ชัน้เรยีนดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบั
ความสามารถเพือ่ใหบ้รรลุตามศกัยภาพที่
แทจ้รงิของตวัเดก็เอง  อยา่งไรกต็ามเดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยที่
อยูใ่นชัน้เรยีนรว่มสามารถเรยีนรูแ้ละฝึกฝน
ทกัษะบางดา้นดว้ยวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูข้องตวัเดก็ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัเวลา  
วธิกีารสอนทีช่ดัเจน  เป็นขัน้ตอน  มกีาร
ทบทวนทกัษะทีส่อนไปแลว้อยา่งสม ่าเสมอ  
และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กทกัษะดงักล่าวใน
ชวีติประจ าวนั  ซึง่จะชว่ยใหเ้ดก็สามารถ
พฒันาทกัษะดงักล่าวใหใ้กลเ้คยีงกบัเพือ่นใน
ชัน้เรยีนปกตไิด ้ (พรพรรณ  แสนแปงวนั.  
2555:  19;  อา้งองิจากดารณ ี ธนะภูม.ิ  
2542:  42)  การชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาใหม้ทีกัษะการพดู
น าเสนอหน้าชัน้เรยีนจงึมคีวามส าคญัทัง้เป็น

การเสรมิสรา้งความมัน่ใจและเป็นการเพิม่พนู
ทกัษะการใชภ้าษาซึง่จะชว่ยเปิดโอกาสใหเ้ดก็
เขา้สูส่งัคม  และการท างานต่อไปในอนาคตได ้ 
...... ตามทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม  
(Social  Learning  Theory)  ของแบนดรูา่  
ประสบการณ์ของความคดิทางสงัคมมบีทบาท
ต่อพฒันาการ  และการปรบัเปลีย่นทาง
พฤตกิรรม  เดก็เรยีนรูพ้ฤตกิรรมใหม่ๆ   จากผู้
ทีเ่ลีย้งด ู การเลยีนแบบพอ่แม ่ หรอืบุคคลที
เดก็ชื่นชอบ  การเลยีนแบบเป็นสว่นประกอบ
ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ  ของเดก็ทุกคน  เดก็ที่
ยงัไรป้ระสบการณ์จงึเรยีนรูผ้า่นการสงัเกตตวั
แบบ  และการฟงัซึง่จะชว่ยท าใหเ้ดก็มขีอ้มลู
มากพอทีจ่ะจดจ า  และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ  จน
พฒันาไปเป็นพฤตกิรรม  เมือ่เตบิโตขึน้  (นพ
มาศ  อุง้พระ.  2546;  อา้งองิจาก  Bandura.  
1989)  การใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
(Video  Self-Modeling)  หรอื  VSM  ถอืเป็น
รปูแบบหน่ึงของการใชต้วัแบบวดีทิศัน์ในการ
สอนทกัษะต่างๆ  โดยตวัผูเ้รยีนเป็นตวัแบบใน
วดีทิศัน์นัน้เอง  VSM  เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ย
แสดงใหผู้เ้รยีนเหน็วา่ตนเองสามารถแสดง
ทกัษะต่างๆ  ไดด้กีวา่ระดบัปกต ิ ซึง่ตาม
ทฤษฎขีองแบนดรูา่เชื่อวา่การมปีระสบการณ์ 
ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดัการกบัความ
กลวั  และสภาพทีก่ลวัจะชว่ยเพิม่ความ
คาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตวัเอง  
และชว่ยลดความกลวัในตวัผูเ้รยีนใหก้ลา้ทีจ่ะ
เผชญิหน้ากบัความวติกกงัวลภายในใจ 
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(นพมาศ  อุง้พระ.2546:  398)  นอกจากนัน้
ประโยชน์จากการใช ้ VSM  คอื  การทีต่วั
ผูเ้รยีนไดเ้หน็ตนเองประสบความส าเรจ็ในการ
ท าสิง่ต่างๆ  ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูถ้งึ
ความสามารถของตนเอง  ซึง่เป็นสิง่เสรมิแรงที่
มผีลต่อการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งมากทัง้น้ีตวัแบบ
วดีทิศัน์นัน้ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีน
การสอนของเดก็ในชัน้เรยีนพเิศษอยา่ง
แพรห่ลายไมว่า่จะเป็นในการศกึษาโดยใชว้ดีิ
ทศัน์เพือ่ฝึกพฤตกิรรมการเล่นทีเ่หมาะสม  
การสอนทกัษะทางสงัคม  ทกัษะการใช้
ชวีติประจ าวนัทกัษะ  การควบคุมอารมณ์โกรธ  
หรอืสอนดา้นการพดูคุยสือ่สารเน่ืองจากมี
ความสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องเดก็  ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ  นัน่คอืการเรยีนรูผ้า่นการ
มองเหน็  และการเลยีนแบบ  (Marjorie  H.  
Charlop-Christy.  Loc  Le.&  Kurt  A.  
Freeman.  2000)  จากงานวจิยัพบวา่การใช้
ตนเองเป็นตวัแบบมผีลต่อการเรยีนรูส้งู  (Tom  
Buggey.  2012)  จงึเป็นวธิกีารสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพต่อการพฒันาทกัษะในเดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งในระดบัต่างๆ(Stacy  Litras,  
Dennis  Moore  &  AngelikaoAnderson. 
2010;  Angelika  Juliet  E.  Hart.  2012;  
AilsaoE.oGoh.  2013)  การสอนโดยวธิ ี 
Skillstreaming  นัน้ไดพ้ฒันารปูแบบโดยอาร์
โนลด ์ พ ี โกลดส์ตนี  และแอลเลน  แมคจนิ
นิส  (Arnold  P.  Goldstein  &Ellen  
McGinnis.1997)  มพีืน้ฐานมาจาก  ทฤษฎี
การเรยีนรูท้างสงัคมของอลัเบริต์  แบนดรูา่  

(Albert  Bandura.  1973)  เป็นวธิกีารสอน
ทกัษะทางสงัคมรปูแบบหน่ึงโดยให้
ความส าคญักบัการจดัการพฤตกิรรมทีเ่ป็น
ปญัหา  และพฒันาทกัษะสงัคมในผูท้ีม่ ี
พฒันาการล่าชา้  สามารถน ามาจดัการกบั
วยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วไมก่ลา้แสดง 
ออก  แสดงพฤตกิรรมไมส่มวยั  โดยมขีัน้ตอน
การสอนเริม่จากการแนะน าทกัษะ    (Define  
the  Skills)  การใชต้วัแบบ  (Modeling)  การ
แสดงบทบาทสมมต ิ (Role-playing)การให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั  (Performance  feedback)  
และการมอบหมายงาน(Assign  skill  
homework)    (Goldstein,  A.  P.,  &  
McGinnis,  E.  2001;  Melissa  Timochko.  
2010)  โดยวธิกีารสอนทกัษะทีผ่นวกเขา้
ดว้ยกนัดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ทีไ่ดก้ล่าวถงึหลกัการสอนบุคคลทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาไวว้า่  การสอนจะตอ้ง
สง่เสรมิประสาทสมัผสั  ซึง่เดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญา    จะเรยีนรูไ้ดด้ผีา่น
การรบัรูท้างสายตา  การฟงั  ควรสอนเป็น
รปูธรรมมากกว่านามธรรมบวกกบัการใหเ้ดก็มี
สว่นรว่มในกจิกรรมใหม้ากทีส่ดุเพราะเดก็ไม่
สามารถเรยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมได ้ และ
ใชห้ลกัการสอนแบบ  3Rs  คอื  การสอนซ ้า  
และใชเ้วลาสอนมากกวา่เดก็ปกต ิ การสอน
แบบไมต่งึเครยีด  และการสอนใหเ้ป็นกจิวตัร
ประจ าวนัโดยอาศยัการใหแ้รงจงูใจ  และการ
เสรมิแรงเมือ่เดก็แสดงพฤตกิรรมตามที่
คาดหวงั(ผดุงOอารยะวญิญ.ูO2542;  พชัรวีลัย ์ 
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เกตุแก่นจนัทร.์  2540)  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางสตปิญัญากจ็ะมแีนวโน้มในการพฒันาการ
เรยีนรู ้ และทกัษะทีฝึ่กฝนไดอ้ยา่ง    มี
ประสทิธภิาพ  ดว้ยเหตุทีไ่ดก้ล่าวมาจงึควรท า
การสรา้งความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยโดยใชว้ดีิ
ทศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง(Video  Self-
Modeling)  รว่มกบั    วธิ ี Skillstreamingโดย
การทีเ่ดก็ไดร้บัรูพ้ฤตกิรรมประสบความส าเรจ็
ในการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนผา่นวดีทิศัน์
แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-
Modeling)  เพือ่ช่วยเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ใน
ตนเองต่อการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  
รว่มกบัการฝึกทกัษะโดยวธิ ี Skillstreaming  
ซึง่มขี ัน้ตอนทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ทีข่าดทกัษะในดา้นดงักล่าว  ซึง่
จะชว่ยใหเ้ดก็มแีนวทางในการปฏบิตัติวัเมือ่
ตอ้งพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  นอกจากน้ี
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการทดลองจะสามารถน าไป

เป็นแนวทางด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่
คร ู ผูป้กครอง  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยที่
ประสบปญัหาดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้
เรยีนต่อไปในอนาคต   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาความมัน่ใจของ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อย  หลงัการใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเอง  (Video  Self-Modeling)  รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความมัน่ใจของ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อยก่อน  และหลงัการใชว้ดีทิศัน์แสดง
ตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  
รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
การสอนโดยใช้วีดิทศัน์แสดงต้นแบบของตนเอง  (VSM)  ร่วมกบัวิธี  Skillstreaming 
ขัน้ตอนการสอน เน้ือหา 
1.  แผนการศึกษา
เน้ือหาท่ีใช้ในการ
น าเสนอ 
การเรยีนรู ้ และฝึกฝน
การพดูเน้ือเรือ่งที่
ก าหนดไวใ้หเ้กดิความ
เขา้ใจ 
ทีถ่กูตอ้ง   
เกดิความคุน้เคย   
และสามารถจดจ าขอ้มลู
ในการพดูน าเสนอ 
หน้าชัน้เรยีน 

2.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศัน์แสดง
ต้นแบบของตนเอง  (VSM)  ร่วมกบัวิธี  
Skillstreaming 
1)  ขัน้แนะน าทกัษะ 
1.1  แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรยีน   
  1.2  อธบิายขัน้ตอนการฝึกทกัษะทีน่กัเรยีน 
ตอ้งฝึกฝนเพือ่สรา้งความมัน่ใจ 
2)  ขัน้แสดงทกัษะ   
  2.1ใหน้กัเรยีนดสูือ่วดีทิศัน์แสดงตน้แบบ 
ของตนเอง  (VSM)   
  2.2  ใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต  และเรยีนรูพ้ฤตกิรรม 
การมคีวามมัน่ใจในการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
3)ขัน้แสดงบทบาทสมมติ   
ใหน้กัเรยีนแสดงบทบาทสมมตโิดยการจ าลอง
สถานการณ์พดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนตามขัน้ตอน 
ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการศกึษาวดีทิศัน์แสดงตน้แบบ 
ของตนเอง  (VSM)   
4)ขัน้ให้ข้อมลูย้อนกลบั   
ผูส้อนแสดงความคดิเหน็  และใหค้ าแนะน าหลงัจาก
นกัเรยีนจบการแสดงบทบาทสมมติ 
5)ขัน้มอบหมายงาน   
ใหน้กัเรยีนทบทวนทกัษะทีฝึ่กในแต่ละครัง้   
เพือ่เพิม่ความต่อเนื่องในการฝึกทกัษะใหม ่  
และสรา้งความคุน้เคยต่อหวัขอ้ทีน่กัเรยีนพดู 
 

1.  การพดูแนะน าตวั 
ปฏบิตัเิชน่เดยีวกนัในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4-6   
2.  การพดูให้ข้อมลู 
การเลา่นิทานสอนใจ  ปฏบิตัิ
เชน่เดยีวกนัในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4-6   
3.  การกล่าวลาผูฟั้ง  ปฏบิตัิ
เชน่เดยีวกนัในระดบั 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6 
 
 
 
 
 

(Arnold  P.  Goldstein  &Ellen  McGinnis.  
1997) 

 

 

ความ
มัน่ใจ 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
(Video  Self-Modeling)รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming  หน้าชัน้เรยีน 
อยูใ่นระดบัด ี
 2.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการ
สอนโดยใช ้ วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
(Video  Self-Modeling)รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming  สงูขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง  
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อย  มรีะดบัสตปิญัญาระหวา่ง  50-70  
ไมม่คีวามพกิารซอ้น  ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
เรยีนรว่ม  ระดบัชัน้ประถมศกึษา  ปีที ่ 4-6   
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อย    มรีะดบัสตปิญัญาระหวา่ง  50-70  
และไมม่คีวามพกิารซอ้น  ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  ภาค
เรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2557  โรงเรยีนพบิลู
ประชาสรรค ์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
จ านวน  5  คน  ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบ

เจาะจง  (Purposive  Sampling)   
  ตวัแปรทีศ่กึษา  ไดแ้ก่  ความ
มัน่ใจ 
 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู .  
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง  
(Experimental  Research)  ใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบ  One  Group  Pretest  –  
Posttest  Design  (ลว้นสายยศและองัคณา
สายยศ.  2538:  249)  มขีัน้ตอนการทดลอง  
ดงัน้ี 
  1.lแจง้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบวา่มี
กจิกรรมใหอ้อกมาเล่านิทานเรือ่งที ่ 1  หน้า
ชัน้เรยีน  และแจกนิทานพรอ้มภาพประกอบ
เพือ่ใหน้กัเรยีนน าไปฝึกซอ้มล่วงหน้า  1  
สปัดาห ์
   1.1  ผูส้อนใหน้กัเรยีนท า
แบบทดสอบวาดภาพบา้น-ตน้ไม-้คน  
(House-Tree-Person  Test  หรอื  H-T-P  
Test)  เป็นรายบุคคล  เพือ่ประเมนิความวติก
กงัวลก่อนการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
  2.lเมือ่นกัเรยีนออกมาพดู
น าเสนอหน้าชัน้เรยีน  ครปูระจ าชัน้ผูร้ว่ม
ประเมนิ    และผูส้อนประเมนิความมัน่ใจโดย
ใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรมความมัน่ใจดา้นการ
พดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนกบันกัเรยีนกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนด าเนินการสอน  (Pretest)  ใน
วนัที ่ 25  กนัยายน  พ.ศ.  2557  พรอ้มทัง้ท า
การบนัทกึวดีทิศัน์ขณะนกัเรยีนน าเสนอหน้า
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ชัน้เรยีน  และน าสว่นของพฤตกิรรมของผูพ้ดู
และผูฟ้งัเกบ็ไว ้
  3.  ด าเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยตนเองโดยแบ่งการสอนออกเป็น  2  ชว่ง  
ไดแ้ก่ 
   3.1  สอนการฝึกพดูตาม
ประเดน็ทีศ่กึษาตามแผนการจดัการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัเรยีน  โดยในครัง้ที ่ 4  ของการฝึก
พดู  ครผููส้อนท าการบนัทกึวดีทิศัน์สว่นของ
เน้ือหาการพดูน าเสนอไว ้   เพือ่น าไปตดัต่อ
รวมกบัวดีทิศัน์ในสว่นของพฤตกิรรมของผูพ้ดู
และผูฟ้งัทีเ่ตรยีมไว ้ จากนัน้ด าเนินการ
ประเมนิการพดูตามประเดน็ทีศ่กึษาคน้ควา้
เป็นรายบุคคล   
   3.2  สอนนกัเรยีนโดยใชส้ือ่ 
วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง(Video  Self-
Modeling)รว่มกบัวธิกีารสอน  Skillstreaming  
มวีธิกีารด าเนินการ  ดงัน้ี 
  โดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัท า
ขึน้  ใชเ้วลาในการสอนกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา
l5lสปัดาห ์ สปัดาหล์ะ  5  วนั  ตัง้แต่วนัจนัทร์
ถงึวนัศุกร ์ ระหวา่งเวลา  15.10  -  16.10  น.  
จากนัน้  1  สปัดาหต์่อมา  จดัการประเมนิ
พฤตกิรรมความมัน่ใจดา้นการน าเสนอหน้าชัน้
เรยีนของนกัเรยีนโดยเน้ือหา    แต่ละแผนการ
จดัการเรยีนรูไ้ดผ้า่นการพจิารณาความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญแลว้น าไปหาค่าความเทีย่งตรง
ของแผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม
และสอดคลอ้งระหวา่งสาระการเรยีนรูก้บั

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ (IOC)  ซึง่มคีา่  IOC  
เป็น  1.00  (ลว้น  สายยศ;  และองัคณา   
สายยศ.  2543:  248-249)  เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่น
เกณฑค์วามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาทีใ่ชไ้ดผ้ลการ
พจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่  ไดค้า่  IOC  
เป็น  1.00 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั....... 
  1.  แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง
การพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความมัน่ใจดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน
ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา
ระดบัเลก็น้อย  มจี านวน  17  แผน  แต่ละ
แผนการจดัการเรยีนรูไ้ดผ้า่นการพจิารณา
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่ไดค้า่  
IOC  เป็น  1.00 
  2.lแบบประเมนิพฤตกิรรมความ
มัน่ใจดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนแบ่ง
ออกเป็นการประเมนิประเดน็พฤตกิรรม  5  
ดา้น  คอืการกล่าวทกัทายผูฟ้งั  แนะน าตนเอง  
น ้าเสยีงในการพดูความคล่องแคล่วในการพดู
พฤตกิรรมขณะพดู  และเนื้อหาของเรือ่งทีพ่ดู 
  น าประเดน็พฤตกิรรมทัง้  5  ดา้น  
มาสรา้งเป็นแบบประเมนิพฤตกิรรมความ
มัน่ใจ  ดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  
จ านวน13  ขอ้  แบบประเมนิไดผ้า่นการ
พจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ  พบวา่ไดค้า่  IOC  
เป็น  1.00  จ านวน  11  ขอ้  และ  0.66  
จ านวน  2  ขอ้ 



            วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                926                         ปีที ่9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558  
              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

  3.  สือ่วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเอง  (Video  Self-Modeling)  แบ่ง
ออกเป็น  2  สว่น  คอื  พฤตกิรรมของผูพ้ดู
และผูฟ้งัและเน้ือหาการพดูน าเสนอหน้าชัน้
เรยีนโดยเน้ือหาของการพดูน าเสนอหน้าชัน้
เรยีนประกอบดว้ย  การพดูน าเสนอ  3  สว่น  
ไดแ้ก่  การพดูแนะน าตวั  :สวสัดผีูฟ้งั  แนะน า
ตนเอง  และแนะน าถงึเรือ่งทีน่ าเสนอ  การพดู
ใหข้อ้มลู  :การเล่านิทานสอนใจ  และการ
กล่าวลาผูฟ้งั:  พดูปิดทา้ยการน าเสนอ  และ
กล่าวขอบคุณ   
  สือ่วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเองไดผ้า่นการพจิารณาความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้น าไปไปหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งหาการเลอืกทีใ่ชก้บั
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ (IOC)    (ลว้น  สาย
ยศ;  และองัคณา  สายยศ.  2543:  248-249)  
ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่    ไดค้า่  
IOC  เป็น  1.00...... 
........................ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู................... 
 1.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง
(Video  Self-Modeling)รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming  อยูใ่นระดบัมาก 
(คา่มธัยฐานเทา่กบั  20  คะแนนจากคะแนน
เตม็  39  ;  t  =  5,  P-value  =  1.000) 
 2.lความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
(Video  Self-Modeling)รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming  สงูขึน้  (T  =  0,  p  <  .05) 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1.  การศกึษาความมัน่ใจของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยจากการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
(Video  Self-Modeling)  รว่มกบั  วธิ ี 
Skillstreaming 
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 ตาราง   1  จ านวนคะแนน  คา่มธัยฐาน  คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ และการเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยก่อนและหลงัการ
สอน  จากการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  (VideoSelf-Modeling)  รว่มกบัวธิ ี 
Skillstreaming  ดงัตารางที ่ 1 
 
คนที ่ คะแนน  (เตม็  39  คะแนน)   

และระดบั 
ผลต่าง
ของ
คะแนน 
D  =  Y-
X 

ล าดบัที่
ของ
ความ
แตกต่าง 

เครือ่งหมาย 
 

t P-
value   
 

ก่อนสอน 
(X) 

หลงัสอน 
(Y) 

 

 + -  

1 

2 

3 

4 

5 

7  (น้อยมาก) 

9  (น้อยมาก) 

17  (น้อย) 

9  (น้อยมาก) 

24.5  (ปาน

กลาง) 

34.5  (มาก) 

34  (มาก) 

30  (มาก) 

31  (มาก) 

31.5  (มาก) 

27.5 

25 

13 

22 

7 

5 

4 

2 

3 

1 

+5 

+4 

+2 

+3 

+1 

 

 

 

 

 

0* 

 

 

 

1.00
0   
 

 

 

Mdn 

IOR 

9  (น้อยมาก)
12.75 

31.5  (มาก) 
3.75 

รวม T+  =  
15 

T-  =  0 :M  >30 

:M  <30 

 
*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05   
 
จากตาราง  1  แสดงว่าพฤตกิรรมความมัน่ใจ
ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
ระดบัเลก็น้อยก่อนการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์
แสดงตน้แบบของตนเอง  (VideolSelf-
Modeling)  รว่มกบั  วธิ ี Skillstreaming  มี
คะแนนระหวา่ง  7  –  24.5  คะแนนคา่มธัย
ฐานเทา่กบั  9  คา่พสิยัระหวา่งควอไทล์

เทา่กบั  12.75  พฤตกิรรมความมัน่ใจอยูใ่น
ระดบัน้อยมาก  และหลงัจากการสอนโดยใช้
วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง(Video  Self-
Modeling)  รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  
นกัเรยีนมคีะแนนระหวา่ง 
30  –  34.5  คา่มธัยฐานเทา่กบั  31.5  คา่
พสิยัระหวา่งควอไทลเ์ทา่กบั  3.75  พฤตกิรรม
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ความมัน่ใจอยูใ่นระดบัมาก  นอกจากนัน้จาก
การเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและ
หลงัจากการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบ
ของตนเองรว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  พบวา่
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่ 2  ทีต่ัง้ไวว้า่
พฤตกิรรมความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง
รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  อยูใ่นระดบัที่
สงูขึน้ 
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่
การศกึษาความมัน่ใจของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาระดบัเลก็น้อย  จากการสอนโดยใช้
วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  
Self-Modeling)  รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  
สามารถน าผลมาอภปิรายไดด้งัน้ี 
  1.  จากการศกึษาพบวา่ความ
มัน่ใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีทีl่4-6lทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย  
โดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  
รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  อยูใ่นระดบั 
ดมีาก  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่ 1  
ทีต่ัง้ไวว้า่  ความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย  หลงั
การสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเอง  รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  ในดา้น

การพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนอยูใ่นระดบัมาก  
เน่ืองมาจากการสอนไดเ้น้นไปทีก่ระบวนการ
สรา้งประสบการณ์ใหน้กัเรยีนสามารถเอาชนะ
ความวติกกงัวลจากการพดูต่อหน้าผูฟ้งัจ านวน
มากได ้ อกีทัง้การเรยีนการสอนผา่นขัน้ตอน
การวางแผนทีเ่ป็นระบบ  เริม่ตัง้แต่การเรยีนรู้
ขอ้มลูทีน่กัเรยีนตอ้งน าเสนอ  โดยการท า
ความเขา้ใจ  และจดจ าเน้ือเรือ่งทีต่นเองตอ้ง
พดูน าเสนอ  อนัถอืเป็นสว่นประกอบส าคญั  ที่
สง่ผลต่อความมัน่ใจในการพดู  ในขัน้ตอนน้ีจงึ
ไดน้ ากจิกรรมการเล่นเกมแขง่ขนัเพือ่ดงึดดู
ความสนใจของนกัเรยีน  รวมเขา้กบัการฝึกฝน
เล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบ  นอกจากน้ีใน
การเล่ายงัใหน้กัเรยีน  มโีอกาสไดฝึ้กฝน
หลายๆOครัง้  ซึง่ชว่ยใหน้กัเรยีนจดจ าล าดบั
ของเน้ือเรือ่งไดด้ขีึน้  ผา่นการมองภาพ  ทีม่ี
ความเป็นรปูธรรมมากกว่าการจ าจากเน้ือเรือ่ง
ทีเ่ป็นตวัอกัษรเพยีงอยา่งเดยีว 
  ในขัน้ตอนการสอนไดจ้ดัสือ่วดีิ
ทศัน์แสดงตน้แบบของตนเองใหน้กัเรยีน
สงัเกตพฤตกิรรม  การน าเสนอของนกัเรยีนที่
ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัผดุง  อารยะ
วญิญ ู (2542)    และพชัรวีลัย ์ เกตุแก่นจนัทร ์ 
(2539)  ทีก่ล่าวถงึรปูแบบการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาระดบัเลก็น้อยทีเ่รยีนรูไ้ดด้ผีา่นการ
รบัรูท้างสายตา  และการฟงั  ดว้ยรปูแบบของ
วดิทีศัน์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างจากการ
ใชต้วัแบบทีใ่ชบุ้คคลอื่นแสดงท าใหว้ดิทีศัน์
แสดงตน้แบบของตนเองดงึดดูความสนใจ  
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และสรา้งความรูส้กึคลอ้ยตามใหแ้ก่นกัเรยีนได้
สงู  นกัเรยีนจงึมสีมาธจิดจอ่  และมคีวามตัง้ใจ
ในการสงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงในวดีทิศัน์
คอ่นขา้งสงู  หากพจิารณาถงึปญัหาทีม่กัพบใน
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาตามที่
ผดุง  อารยะวญิญ ู (2542:o44o–o46)  รวมถงึ
ฮาริง่  และแมคคอมคิ  (เนตรทราย  อยูส่วสัดิ.์  
2552:  20;  อา้งองิจาก  Haring;&  
McCormick.  1990:  209  –  212)  ได้
กล่าวถงึนกัเรยีนกลุ่มน้ีวา่มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
อยูใ่นระดบัต ่า  เน่ืองจากประสบการณ์ทีเ่คย
ท าสิง่ต่างๆลม้เหลวมาก่อน  จงึแสดงออกโดย
การพยายามหลกีเลีย่งการกระท าบางสิง่
บางอยา่งทีจ่ะน าความลม้เหลวมาให ้ การใช้
วดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเองไดไ้ปเพิม่
แรงจงูใจจากการสงัเกตเหน็ตนเองสามารถ
แสดงการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี ตรงสว่นนี้มผีลท าใหค้วามลงัเลใจของ
นกัเรยีนลดลงได ้ ช่วยใหท้ราบขอ้มลู  และ
กลวธิใีนการจดัการกบัสถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิ
ได ้ ตรงตามการกล่าวอา้งของแบนดรูา่
(Bandura.  1977)  ทีพ่บวา่การสงัเกตตวัแบบ
ทีแ่สดงพฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ที่
นกัเรยีนคอยหลกีเลีย่ง  และไดเ้หน็ถงึ
ความสามารถในการจดัการรบัมอืกบัปญัหา
ดงักล่าวไดโ้ดยเฉพาะในตวัแบบทีม่รีะดบั
ความสามารถคลา้ยคลงึกบัผูส้งัเกตมากกวา่
ความคลา้ยคลงึกนัทางดา้นอาย ุ เพศ  หรอื
เชือ้ชาตจิะชว่ยสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูส้งัเกต
ในการเผชญิกบัสถานการณ์เดยีวกนั  

นอกเหนือจากนัน้  การฝึกฝนการพดูน าเสนอ
โดยใชว้ธิ ี Skillstreaming  ยงัเป็นการเพิม่พนู
การรบัรูถ้งึประสบการณ์ความส าเรจ็ดา้นการ
พดูน าเสนอใหแ้ก่นกัเรยีน  จากการพดูต่อหน้า
ผูฟ้งัเพยีง  1  คนไปจนถงึ  10  คน  ท าให้
นกัเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมความตื่นเตน้  
จดัการกบัความวติกกงัวลต่อการพดูน าเสนอ
ใหเ้กดิสมดุล  ไดเ้รยีนรูแ้นวทาง  วธิกีาร
ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง  และไดฝึ้กฝนอยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ือง  ยอ่มท าใหค้วามมัน่ใจในการพดู
น าเสนอของนกัเรยีนเพิม่ขึน้  เมือ่รวมเขา้กบั
ขัน้ตอนการฝึกฝนการพดูน าเสนอผา่นการ
แสดงบทบาทสมมตเิพือ่ใหน้กัเรยีนได้
เผชญิหน้ากบัการพดูต่อหน้าผูฟ้งัจ านวนมาก
อนัเป็นสาเหตุของการเกดิความกงัวล  โดยเริม่
ฝึกการพดูต่อหน้าคนจ านวนน้อยแลว้จงึคอ่ยๆ  
เพิม่ไปสูจ่ านวนคนทีม่ากขึน้  จนท าให้
นกัเรยีนคุน้ชนิกบัการพดูต่อหน้าผูฟ้งั  และ
เกดิการเรยีนรูว้า่ตนเองสามารถพดูน าเสนอได ้ 
ระดบัความมัน่ใจในการพดูน าเสนอจงึเพิม่
สงูขึน้หลงัจากการสอน  ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมเชงิพทุธปิญัญา  
(Social  Cognitive  Learning)  ของแบนดรูา่  
(Bandura.  1986)  ทีไ่ดก้ล่าวถงึทีม่าของการ
เกดิความมัน่ใจในบุคคล  โดยในบรบิทนี้มา
จากปจัจยัจากประสบการณ์การท างานทีเ่คย
ประสบผลส าเรจ็ของนกัเรยีนจากช่วงของการ
ฝึกฝนแสดงบทบาทสมมตกิารพดูน าเสนอต่อ
หน้าผูฟ้งัจ านวนมากได ้ โดยเป็นประสบการณ์
ตรงทีส่ง่ผลต่อความเชื่อท าใหน้กัเรยีนเกดิ
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ความมัน่ใจในตนเอง  ยิง่นกัเรยีนไดผ้า่นการ
ฝึกฝน  และไดร้บัรูว้า่ตนเองสามารถพดู
น าเสนอไดอ้ยา่งราบรืน่ไดบ้่อยมากเท่าใด  
นกัเรยีนกจ็ะไดร้บัประสบการณ์ดา้น
ความส าเรจ็หลายๆ  ครัง้ซึง่จะชว่ยท าใหค้วาม
มัน่ใจในตวันกัเรยีนเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย 
  การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่
พฤตกิรรมการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเป็น
การปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนทีย่งัปฏบิตัไิม่
ถูกตอ้งใหเ้ป็นไปตามพฤตกิรรมตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว ้ เมือ่นกัเรยีนสามารถปฏบิตัิ
ทกัษะไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้การไดร้บัขอ้มลู
ยอ้นกลบัในรปูแบบของค าชมเชยจากผูฟ้งัยอ่ม
เป็นการสง่เสรมิความมัน่ใจใหแ้ก่นกัเรยีนใน
การปฏบิตัทิกัษะดงักล่าว  โดยเมือ่ทราบวา่สิง่
ทีต่นท าถูกตอ้ง  และสามารถท าไดด้ขีึน้เรือ่ยๆ  
ในแต่ละครัง้กจ็ะเกดิก าลงัใจ  และเกดิทศันคติ
ทีด่ตี่อการฝึกฝนการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีน
ต่อไป  ทกัษะและการเรยีนรูใ้หมน่ัน้จ าเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทบทวนเนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป
แลว้อยา่งสม ่าเสมอ  โดยเฉพาะในนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่ขีอ้จ ากดัใน
ดา้นการจ าขอ้มลูใหมเ่มือ่ก าหนดใหน้กัเรยีน
ตอ้งฝึกปฏบิตักิารพดูหน้าชัน้เรยีน
นอกเหนือจากเวลาเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ  จงึท า
ใหท้กัษะใหมข่องนกัเรยีนมคีวามคงทนมากขึน้  
เมือ่ตอ้งปฏบิตัใินสถานการณ์จรงินกัเรยีนจงึ
สามารถพดูน าเสนอไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  และมี
ความมัน่ใจ 

  2.  การเปรยีบเทยีบความมัน่ใจ
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย
ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดง
ตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  
รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  พบวา่  แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่ 2  ทีต่ัง้ไวว้า่  
ความมัน่ใจของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหลงัการสอนโดยใชว้ดีิ
ทศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-
Modeling)  รว่มกบั  วธิ ี Skillstreaming  ใน
ดา้นการพดูน าเสนอหน้าชัน้เรยีนสงูขึน้  ทีเ่ป็น
เชน่น้ีเน่ืองจากการสอนโดยใช ้ วดีทิศัน์แสดง
ตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  
รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  เป็นวธิกีาร  ที่
สอดรบักบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  โดยเริม่ตัง้แต่
การเรยีนรูผ้า่นการมองเหน็  และการฟงั  ใช้
สือ่การสอนวดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเองที่
มลีกัษณะเฉพาะตวัชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิ
ความสนใจ  อยากเรยีนรูเ้น้ือหาทีบ่รรจุไวใ้น
วดีทิศัน์  เชน่เดยีวกบังานวจิยัของโกฮแ์ละ
แบมบารา่  (Ailsa  E.  Goh;  &  Linda  M.  
Bambara.  2013:  Abstract)  ทีป่ระสบ
ผลส าเรจ็ในการน าวดิทีศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเองสอนทกัษะการปฏบิตังิานในบุคคลทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาในสถานทีท่ างาน
ผา่นการสอนการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั
ตามทีบุ่คคลนัน้ไดร้บัผดิชอบ  พบวา่ผูเ้ขา้รว่ม
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การฝึกทัง้  3  คนมทีกัษะในการปฏบิตังิานทีด่ี
ขึน้เป็นการยนืยนัวา่วดิทีศัน์แสดงตน้แบบของ
ตนเองสามารถน าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั
สถานการณ์การเรยีนรูข้องบุคคลทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาไดด้ ี การน าวดิทีศัน์
แสดงตน้แบบของตนเองไปใชใ้นการสอน
พฤตกิรรมต่างๆ  นัน้ยงัประสบผลส าเรจ็ใน
การน าไปประยกุตใ์ชส้อนในบุคคลทีม่ภีาวะ
ออทสิซมึซึง่สนใจสิง่แวดลอ้มน้อย  และมรีะยะ
ความสนใจต่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหมจ่ ากดั  โดย
เป็นการสอนในดา้นทกัษะทางสงัคม  กระตุน้
การมปีฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีนของลทิราสมวัร ์ 
และแอนเดอรส์นั  (Stacey  Litras.  Dennis  
W.Moore;  &  Angelika  Anderson.  2010:  
Abstract)  และฮารท์และวาลอน  (Juliet  E.  
Hart;  &Kelly  J.  Whalon.  2012:  Abstract)  
ตามล าดบั  กรณีดงักล่าวสามารถสรปุไดว้า่
วดิทีศัน์แสดงตน้แบบของตนเองสามารถชกัน า
ความสนใจของบุคคล  ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ใหเ้กดิความสนใจในเน้ือหาของวดิทีศัน์ได ้ ซึง่
สง่ผลต่อการรบัสารทีต่อ้งการ  จะถ่ายทอดไป
ยงับุคคลผูน้ัน้  จนน าไปสูก่ารสอน  และการ
เรยีนรูใ้นล าดบัถดัไป   
 นอกจากน้ีขัน้ตอนการฝึกทีช่ว่ยลด
ความกลวัในการพดูน าเสนอต่อหน้าผูฟ้งั
จ านวนมากอยา่งเป็นระบบ  ในบรรยากาศที่
เป็นมติร  และผอ่นคลาย  รว่มกบัการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัทีส่ง่เสรมิพฤตกิรรม  ทีป่ฏบิตัไิด้
อยา่งถูกตอ้งใหเ้ขม้แขง็มากขึน้  และการที่
นกัเรยีนไดใ้ชเ้วลาวา่งจากการเรยีนฝึกฝน

ทกัษะการพดูน าเสนออยา่งต่อเน่ืองเป็นอกี
ปจัจยัหน่ึงทีช่ว่ยพฒันาทกัษะในการพดู
น าเสนอของนกัเรยีน  จนกลายเป็นความมัน่ใจ
ทีส่งูขึน้หลงัการสอน  จากงานวจิยัทีไ่ดน้ า
รปูแบบการสอน  Skillstreaming  ไปใชใ้นการ
ฝึกทกัษะทีบ่กพรอ่งของนกัเรยีนแลว้พบวา่
ใหผ้ลไปในทางบวกแทบทัง้สิน้  ดงัเชน่การ
วจิยัของซารแ์มนโทและคณะ  (Sarmento,  
P.,  Almeida,  K.,  Rauktis,M.  E;  &  
Bernardo,  S.2008:  Abstract)  ได้
ท าการศกึษาการเพิม่ความสามารถทางสงัคม
ในนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีม่ปีญัหา
พฤตกิรรมต่อตา้นทีศ่กึษาในโรงเรยีนโดยใช้
ข ัน้ตอนการสอนของ  Skillstreaming  รว่มกบั
การใหส้ิง่เสรมิแรงทางบวก  และการฝึกฝน
ทกัษะ  พบวา่เมือ่นกัเรยีนไดร้บัการฝึกฝน
ทกัษะในกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ    ผลทาง
ความสามารถในการปฏบิตัทิกัษะกจ็ะสงูตาม
ไปดว้ย  รวมถงึในการวจิยัของโลพาทารแ์ละ
คณะ  (Lopata,  C.,  Thomeer,  M.  L.,  
Volker,  M.  A.,  Nida,  R.  E;  &  Lee,  G.  
K.  2008:  Abstract)  และเชอรแิดนและคณะ  
(Sheridan  ,  MacDonald  ,  Donlon  M,  
Kuhn  B,  McGovern  K;  &Friedman  H.  
2011:  Abstract)  ทีป่ระสบผลส าเรจ็จากการ
น ารปูแบบการสอน  Skillstreaming  ไปใชใ้น
การสอนทกัษะทางสงัคมใหแ้ก่นกัเรยีนก็
สามารถยนืยนัไดว้า่  รปูแบบการสอน  
Skillstreaming  มปีระสทิธภิาพในการสอน
ทกัษะทีบ่กพรอ่งของผูเ้รยีนใหพ้ฒันาดขีึน้ได ้

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donlon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21675558
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 โดยในการวจิยัครัง้น้ีไดม้กีารจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมน าเขา้สู่
บทเรยีนและสือ่การสอนวดิทีศัน์แสดงตน้แบบ
ของตนเองทีใ่ชใ้นการทดลองทีผ่า่นการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ  มกีาร
น าไปทดลองใช ้ (try  out)  แลว้น ามาปรบัปรงุ
แกไ้ขก่อนน าไปทดลองใชส้อนจรงิจงึสง่ผลให้
ความมัน่ใจในตนเองของนกัเรยีนหลงัจากการ
สอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดงตน้แบบของตนเอง
รว่มกบั    วธิ ี Skillstreaming  สงูขึน้ 
 ข้อสงัเกตจากการทดลอง  
  จากการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์แสดง 
ตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  
รว่มกบั  วธิ ี Skillstreaming  มขีอ้สงัเกตจาก
การทดลอง  คอื  เวลาของการสอนอยูใ่นชว่ง
หลงัเลกิเรยีน  สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิความ
เหน่ือยลา้จากการเรยีน  รวมถงึมคีวามกงัวล
เรือ่งการท าการบา้นและงานทีค่า้งสง่   
อาจท าใหน้กัเรยีนสญูเสยีสมาธใินการเรยีนได ้  
จงึแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยสอนการบา้น     
และใหน้กัเรยีนท างานทีค่า้งใหเ้สรจ็ก่อนเริม่ 
การเรยีนทุกครัง้  ซึง่สง่ผลใหน้กัเรยีนมสีมาธิ
จดจอ่อยูก่บัสิง่ทีเ่รยีน  และใหค้วามรว่มมอืใน
การท ากจิกรรมมากขึน้   
 ข้อเสนอแนะ  
  จากการวจิยัครัง้น้ีมขีอ้เสนอแนะ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนส าหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
เลก็น้อยและการวจิยัในครัง้ต่อไปดงัน้ี 

  1.  ควรจดักลุ่มนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถในการเรยีนรูใ้กลเ้คยีงกนัใหอ้ยู่
ในกลุ่มเดยีวกนั   
  2.  การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในระยะ 
เริม่ตน้ของการฝึก  ควรเน้นทีก่ารใหส้ิง่
เสรมิแรงทางบวกแก่นกัเรยีน  เน่ืองจากใน
ระยะเริม่ตน้ของการฝึก  ระดบัความวติกกงัวล
ต่อการพดูน าเสนอของนกัเรยีนยงัมอียูม่าก  
นกัเรยีนอาจมอีารมณ์อ่อนไหวงา่ยต่อการถูก
ต าหนิ  ซึง่อาจพฒันาไปสูก่ารมทีศันคตทิางลบ
ในการฝึกครัง้ต่อๆไป  ดงันัน้ในชว่งแรกของ
การฝึกจงึเน้นไปทีก่ารใหส้ิง่เสรมิแรงทางสงัคม
ทัง้จากผูว้จิยัและเพือ่นนกัเรยีนซึง่จะชว่ยให้
นกัเรยีนเกดิก าลงัใจ  และมทีศันคตทิีด่ใีนการ
ฝึกฝนการพดูน าเสนอต่อไป 
  3.  ควรน าการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์ 
แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  Self- 
Modeling)  รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming   
ไปทดลองสอนการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนในวชิา 
อื่นๆ  เชน่  การรายงานผลการทดลองทาง 
วทิยาศาสตร ์ การพดูสนทนาเป็น 
ภาษาองักฤษ  เป็นตน้................................. 
  4.  ควรน าการสอนโดยใชว้ดีทิศัน์
แสดงตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-
Modeling)  รว่มกบัวธิ ี Skillstreaming  ไป
ทดลองสอนกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ประเภทอื่น  เช่น  นกัเรยีน 
ออทสิตกิ  นกัเรยีนสมาธสิัน้  เป็นตน้ 
  5.  ควรศกึษาความคงทนของ
พฤตกิรรมการมคีวามมัน่ใจในตนเองต่อการ
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น าเสนอหน้าชัน้เรยีน  โดยใชว้ดีทิศัน์แสดง
ตน้แบบของตนเอง  (Video  Self-Modeling)  
รว่มกบัวธิ ีSkillstreaming 
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