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⌦⌫ 
 ⌫
   
ผศ.วรวิทย นิเทศศิลป
ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารยประจำวิทยาเขตเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษา (Education) เปนกระบวนการวิธกี ารทีท่ ำใหบคุ คลเปลีย่ นไปในทางทีด่ ที ี่
สุด เพือ่ จะไดปรับตัวเองใหเขากับสังคมแวดลอมไดเปนอยางดี สงเสริมความผาสุกของตนเอง
และสังคม อีกนัยหนึง่ การศึกษาคือกระบวนการวิธกี ารแหงความเจริญงอกงาม Education
is Growth ทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และทางศีลธรรมจรรยา การศึกษานัน้ ไมมที สี่ นิ้
สุดตราบใดมีชวี ติ ก็ตอ งมีการศึกษา ฉะนัน้ การศึกษาคือชีวติ (Education is Life) ไมวา มนุษย
ทีเ่ กิดมาจะสมบูรณ หรือไมสมบูรณทงั้ รางกาย สติปญ
 ญา ก็จำเปนตองศึกษาเรียนรู
การเรียนรู (Learning) หมายถึง ผลลัพธ (Outcomes) ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวบุคคลซึง่
เกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดกระทำกิจกรรม หรืออยูในเหตุการณตางๆ ที่เปนประสบการณ
(Experiences) การเรียนรกู อ ใหเกิดความรู (Knowledge) ความชำนาญ (Skill) ความรสู กึ
(Feeling) เจตคติ (Attitude) การเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตองเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเปน
ผลเนือ่ งมาจากไดรบั ประสบการณ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนัน้ มีลกั ษณะสำคัญ คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูเกิดขึ้นในแตละบุคคล และลักษณะพฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงจะตองครอบคลุมกลมุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ๓ ดานคือ ดานพุทธิพสิ ยั คือความรู
(Cognitive Domain) ดานจิตพิสยั คือ มีคณ
ุ คาทางเจตคติทดี่ ี (Affective Domain)๑ และ
ดานทักษะพิสยั คือ ความสามารถในทางปฏิบตั ไิ ด (Psychomotor Domain)
๑
หนา ๑.

อาภรณ ใจเทีย่ ง, หลักการสอน, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๐),
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สุมน อมรรัตน, ๒๕๔๒ : ๘ กลาวไววา การเรียนควรอาศัยกระบวนการสัมผัสทัง้ ๖
ของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ไดสมั ผัสและสัมพันธกบั สิง่ เรา เกิดธาตุรู (รสู กึ ,
หมายร,ู รคู ดิ , รแู จง ) และมีการกระทำโตตอบ ฝกฝนอบรมตนเองโดยกัลยาณมิตรจนประจักษ
ผล (ความรแู ละความดี)สมรรถภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร)
และอิสรภาวะ (พนจากทุกขและความเปนทาส)๒
การเรียนรตู ามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาว
ไววา การกระทำของคนทีป่ รารถนาจะทำความเขาใจกับประสบการณทไี่ ดพบจึงอาจจะเกีย่ ว
โยงกับการเพิม่ พูนทักษะความรคู วามเขาใจ คานิยม รวมทัง้ ศักยภาพในการใครครวญ การเรียน
รทู มี่ ปี ระสิทธิผลยอมจะนำพาไปสกู ารเปลีย่ นแปลงการพัฒนาและความปรารถนาทีจ่ ะเรียนรไู ด
มากยิง่ ขึน้ ไปอีก
สิง่ สำคัญประการแรกตองทำความเขาใจกอนวา เด็กพิการทางสมอง ในทีน่ หี้ มายถึง
บุคคลลักษณะใด ตองศึกษาพรอมทำความเขาใจอยางลึกซึง้ และถูกตอง กอนจะลงมือวางแผน
เพือ่ จัดการศึกษาในขัน้ ตอๆ ไป การคนคิดวิธกี ารสอนแบบใหมๆ ใหทนั ยุคทันสมัย การสราง
วัสดุและอุปกรณทางการเรียนรสู ำหรับเด็กเปนสำคัญ ตามปกติคณ
ุ ครูผถู า ยทอดสอนเนือ้ หา
ก็คอ นขางยากอยแู ลวกับเด็กทีป่ กติทางสมอง โดยอาศัยเรียนรดู ว ยตนเองเพือ่ ใหเกิดความเขา
ใจอยางถองแท และศึกษาเพิม่ เติมจากตำราทีท่ างกระทรวงศึกษากำหนด ขัน้ แรกขอนำทานผู
อานมารจู กั กับเด็กพิการทางสมองกันกอน
ผศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล หนวยจิตเวชเด็กและวัยรนุ โรงพยาบาลศิรริ าช ใหความ
รเู กีย่ วกับภาวะการเรียนบกพรอง หรือ ผเู ขียนใหคำเรียกวา ความไรความสามารถทางการ
รับรแู ละเรียนรู (Learning Disorders - LD) โดยอธิบายไว ดังนี้ LD คือความบกพรอง
ของกระบวนการเรียนรู ทีเ่ กิดจากการทำงานทีผ่ ดิ ปกติของสมอง ทำใหความสัมฤทธิผ์ ลดาน
การเรียนต่ำกวาความเปนจริง ความบกพรองนีอ้ าจเกิดขึน้ เฉพาะความสามารถดานใดดานหนึง่
๒

สุ ม น อมรรั ต น , การพั ฒ นาการเรี ย นรู ต ามแนวพุ ท ธศาสตร ทั ก ษะกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๘.
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เชน การอาน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณ หรือหลายๆ ดานรวมกัน พบประมาณ ๑
ใน ๑๐ ของเด็กทัว่ ไปมีปญ
 หาการเรียนจนตองไดรบั การศึกษาพิเศษและเกือบครึง่ หนึง่ ของเด็ก
จำนวนนีม้ ี LD การศึกษาของเด็กในวัยเรียนพบวารอยละ ๖-๑๐ จะมี LD เด็กชายจะมีปญ
 หา
มากกวาเด็กหญิงในอัตราสวน ๔ : ๑
สาเหตุมาจากความผิดปกติของการทำงานของสมองทีไ่ มสามารถถอดรหัสตัวอักษร
ออกมาได (เชือ่ มโยงภาพตัวอักษรเขากับเสียงไมได) และกรรมพันธุ จึงสงผลทำใหเกิดปญหา
การเรียนรทู างดานสติปญ
 ญาบกพรอง หรือปญญาออน (Mental Retardation) วิตกกังวล
หรือซึมเศรา (Anxiety or Depression) สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder ADHD) ความไรความสามารถทางการรับรูและเรียนรู (Learning Disorder LD) เจ็บปวยเรือ้ รัง (Chronic Illness) ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแรงจูงใจ (Lack of
Motivation)
ประเภทของความไรความสามารถทางการรับรแู ละเรียนรู มีดงั นี้ ดานการเขียนและ
สะกดคำ ดานการอาน ดานการคำนวณ และหลายๆ ดานรวมกัน ขอใหทา นผอู า นพิจารณา
ลักษณะของเด็กไรความสามารถทางการรับรูและเรียนรู ที่สังเกตเห็นได คือ ลากเสนวนๆ
ไมรวู า จะมวนหัวเขาในหรือออกนอก ขีดวนๆ ซ้ำๆ เรียงลำดับอักษรผิด เชน สถิติ เปน สติถิ
(ผิด) เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขสลับกัน เชน ม เปน น, ภ เปน ถ, ด เปน ค, พ เปน ผ, b เปน
d, p เปน q, ๖ เปน ๙, ๓ เปน ๘ เขียนพยัญชนะ ก ถึง ฮ ไมได แตบอกใหเขียนเปนตัวๆ ได
บางตัวอักษรเทานัน้ เขียนพยัญชนะ หรือ ตัวเลขกลับดาน คลายมองจากกระจกเงา เขียน
คำตามตัวสะกด เชน เกษตร เปน กะเสด (ผิด) คุณ เปน คุน (ผิด) จับดินสอหรือปากกาแนน
มาก สะกดคำผิด โดยเฉพาะคำพองเสียง ตัวสะกดแมเดียวกัน ตัวการันต เขียนหนังสือชา
เพราะกลัวสะกดผิด เขียนไมตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไมเทากัน ลักษณะขึน้ เขาลงหวย ไม
เวนขอบ ไมเวนชองไฟ เขียนติดตอกันตลอดจนเลยบรรทัดเลยหนากระดาษทีก่ ำหนดไว ลบบอยๆ
จนกระดาษขาดเปนรู เขียนทับคำเดิมหลายครัง้
ลักษณะของเด็กไรความสามารถทางการรับรูและการเรียนรูดานการอาน มีดังนี้
อานชา อานคำตอคำ ตองสะกดคำจึงจะอานได อานออกเสียงไมชดั เจน เดาคำ เวลาอานอาน
ขาม อานเพิม่ คำ อานผิดประโยคหรือผิดตำแหนง อานโดยไมเนนคำ หรือเนนขอความบางตอน
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ผันเสียงวรรณยุกตไมได ไมรคู วามหมายของเรือ่ งทีอ่ า น เลาเรือ่ งทีอ่ า นไมได จับใจความสำคัญ
ไมได
ลักษณะของเด็กไรความสามารถทางการรับรแู ละเรียนรดู า นการคำนวณ มีดงั นี้ ไม
เขาใจคาของตัวเลขเชนหลักหนวยสิบรอยพันหมืน่ เปนเทาใด นับเลขไปขางหนาหรือถอยหลัง
ไมได ไมเขาใจสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน + - ด ธ ค ณ = < > \ คำนวณบวกลบคูณหาร
โดยการนับนิว้ จำสูตรคูณไมได เขียนเลขกลับกันเชน ๑๓ เปน ๓๑ ทดไมเปนหรือยืมไมเปน
ตีโจทยเลขไมออก คำนวณเลขจากซายไปขวาแทนทีจ่ ะทำจากขวาไปซาย ไมเขาใจเรือ่ งเวลา
พฤติ ก รรมและอารมณ ข องเด็ ก ไร ค วามสามารถทางการรั บ รู แ ละการเรี ย นรู
จะพยายามหลีกเลี่ยงการอานการเขียน ทำสมุดการบานหายบอยๆ ตอตานแบบดื้อเงียบ
ดูเหมือนเด็กเกียจคราน ไมมสี มาธิในการเรียน ทำงานชาทำงานไมเสร็จในชัน้ เรียน ความจำไม
ดี ไดหนาลืมหลัง ขาดความมัน่ ใจ กลัวเพือ่ นลอ ไมอยากมาโรงเรียนโทษครูวา สอนไมดเี พือ่ น
แกลง เบือ่ หนายทอแทกบั การเรียน รสู กึ วาตัวเองไมเกงดอยกวาคนอืน่ มักตอบคำถามวา ทำ
ไมได ไมรู และ ไมชอบ อารมณหงุดหงิดขึน้ ลงงายคับของใจงาย กาวราวกับเพือ่ น ครูพอ แม
ปญหาทีพ่ บทางดานการรับรแู ละการเรียนรทู ไี่ รประสิทธิภาพ ปญหาการพูด มีปญ
 หา
ในการฟงและพูด เชน พูดชาพูดสับสน เรียบเรียงประโยคไมคอ ยได หาคำพูดเพือ่ มาตอบคำถาม
ไมถกู ตอง ปญหาการเขียน มีความลำบากในการอาน การเขียน และ การสะกดคำ เชน
อานไมเขาใจ อานออกเสียงไมถกู ตอง อานตัวอักษรสลับกัน ปญหาการคำนวณ ไมเขาใจแนว
คิดพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรทำเลขไมได ปญหาในกระบวนความคิด สับสนในการเรียบเรียง
และบูรณาการขอมูลและความคิดตางๆ ปญหาความจำ จำขอมูลและคำสัง่ ตางๆ ไมคอ ยได
นึกอะไรไมคอ ยออก อาการทีเ่ กีย่ วของกัน มีลกั ษณะแยกแยะขนาดสีและรูปรางไมออก มีปญ
 หา
ความเขาใจเกี่ยวกับเวลา เขียน/อานตัวอักษรสลับซาย-ขวา งุมงามการประสานงานของ
กลามเนือ้ ไมดี การประสานงานของสายตา-กลามเนือ้ (Visual-motor Coordination) ไมดี
สมาธิไมดี (เด็ก LD รอยละ ๑๕-๒๐ มีสมาธิสนั้ ADHD รวมดวย) เขียนตามแบบไมคอ ยได
ทำงานชา การวางแผนงานและจัดระบบ (organize) ไมดี ฟงคำสัง่ สับสน คิดแบบนามธรรม
หรือคิดแกปญ
 หาไมคอ ยดี ความคิดสับสนไมเปนขัน้ ตอน ถนัดซายหรือถนัดทัง้ ซายและขวา และ
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ทำงานสับสนไมเปนขัน้ ตอน เด็กบางคนทีเ่ ปน LD อาการจะหายไปไดเมือ่ โตขึน้ เชือ่ วาสาเหตุ
มาจากสมองกลมุ นีพ้ ฒ
ั นาชา แตในทีส่ ดุ ก็สามารถพัฒนาไปได แตในเด็กสวนใหญอาการยังคงอยู
หากไมทำการชวยเหลือแลว การเรียนรทู สี่ บั สนและลำบากมักนำไปสคู วามลมเหลวในการเรียน
และปญหาทางอารมณ ในสมัยกอนยังไมคอ ยมีใครเขาใจเรือ่ ง LD มากนักคนทีเ่ ปน LD เลย
ตองประสบปญหา หลายคนปรับตัวไมไดและตองออกจากโรงเรียน บางคนกลายเปนอันธพาล
เกเร บางคนหางานทำไมได เปนตน การทีเ่ ด็กเรียนรแู บบปกติไมได ทัง้ ๆ ทีส่ ติปญ
 ญาดีนนั้ มัก
ทำใหเด็กมีความหงุดหงิดใจ รสู กึ ตัวเองวาโง เด็กมักถูกเพือ่ นๆ ลอ ถูกผใู หญตำหนิวา ไมพยายาม
เด็กจะมีปฏิกริ ยิ าตอประสบการณดงั กลาวในหลายลักษณะ เชน อาจมีอาการวิตกกังวล ซึม
เศรา หรือไมกม็ พี ฤติกรรมกาวราว ซึง่ ก็ทำใหปญ
 หาการเรียนทีม่ อี ยนู นั้ แยลงไปอีก
หลักการสอนเพือ่ เติมเต็มความรพู รอมเสริมทักษะ ควรสอนจากสิง่ ทีง่ า ยทีส่ ดุ สอน
จากสิง่ ทีเ่ ด็กคนุ เคยไปหาสิง่ ทีเ่ ด็กไมคนุ เคย ใหโอกาสเด็กเลือกเรียน ใหเด็กมีความสุขในการเรียน
ใชประสบการณตรง ใหเด็กเรียนรตู ามขีดความสามารถของตน ใชแรงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ
กระตนุ ใหเด็กใชความคิด ใหเด็กเรียนจากเพือ่ น แจงผลการเรียนใหเด็กทราบโดยเร็ว ทบทวน
บทเรียนบอยๆ สอนโดยการเนนย้ำเชือ่ มโยงกับวิชาอืน่ ดวย จัดหองเรียนใหเอือ้ ตอการเรียน ใช
คำสัง่ ทีส่ นั้ และเขาใจงาย มองหาจุดเดน-จุดดอยของเด็ก
เมือ่ สังเกตลักษณะอาการของเด็กและสงสัยวานาจะมีอาการสมาธิสนั้ (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)) รวมดวย น.พ. จอม ชมุ ชวย โรงพยาบาลยุว
ประสาทไวทโยปถัมภ เสนอแนะวาควรจะพาไปพบจิตแพทยเพื่อใหผูชำนาญทำการทดสอบ
วินจิ ฉัยใหชดั เจนแนนอนกอน แลวคอยไปสกู ารทำการรักษาตอไป ในการรักษานอกจากการ
ใชยารวมดวยแลวทางดานผูปกครองตองมีสวนชวยในการรักษา ในการตระเตรียมสภาพ
แวดลอมโดยมีหวั ขอหลักๆ ๓ ประการดังนี้
๑. ตองมีการจัดสิง่ แวดลอมใหเหมาะสม ไมมสี งิ่ รบกวนและสิง่ เราตอเด็กมากเกิน
ไป พยายามจัดหองหรือบานใหมรี ะเบียบเชนไมมขี องเลนวางเกลือ่ นไปหมด ไมมบี รรยากาศ
วนุ วายสับสน เสียงตะโกน เปดเสียงเพลงดัง จนเด็กไมสามารถรวบรวมสมาธิไดเลย แมแต
การพาไปเทีย่ วนอกสถานทีก่ ไ็ มควรพาไปในทีว่ นุ วายเสียงดัง
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๒. การชวยเสริมสรางวินัยในตัวเด็ก เพราะจะเปนตัวนำไปสูการรูจักควบคุม
ตนเอง เปนการเสริมทางออมใหรจู กั รวบรวมสมาธิ ไดแก การสรางเสริมวินยั ในกิจวัตรประจำ
วัน โดยการจัดตารางงานใหทำเปนเวลา สรางระเบียบพืน้ ฐานในบานแบบกิจวัตรวาใครจะชวย
จัดการอะไรบาง ใครถูพนื้ ใครกวาดบาน ใครลางจาน เปนประจำ วินยั ในการตรงตอเวลา ฝก
ใหเด็กมีตารางเวลาในการทำงาน วาควรทำอะไร ในเวลาไหนจะเสร็จเมือ่ ใด เปนตน การสราง
ระเบียบตางๆ ขางตน ควรเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป ไมมที างสำเร็จถาจะใหทำไดทกุ อยาง
ในเวลาสัน้ ๆ ทันทีทนั ใด และทีส่ ำคัญผปู กครองตองมีสว นรวมในกิจกรรมตางๆ ในตอนเริม่ ตน
และคอยๆ ลดตนเองลงทีละนอย จนเด็กสามารถทำดวยตนเองทัง้ หมด
๓. การหากิจกรรมชวยเสริมทักษะ เชน การเรียนดนตรี การเรียนศิลปะ การ
อานหนังสือ กีฬา หลีกเลีย่ งเกมส กีฬา หรือกิจกรรมทีม่ คี วามรุนแรง เพราะจะกลับไปกระตนุ
อาการสมาธิสนั้ เปนการทำใหอาการแยลงไปอีก
เสริมกลยุทธวธิ กี ารชวยเหลือเด็กอีกทาง โดยทำการสอนเสริม ควรจัดใหเด็กเรียน
ในชัน้ เล็กๆ หรือมีหอ งพิเศษทีจ่ ดั ไวสอนเด็กทีม่ ปี ญ
 หาคลายๆ กัน หรือใหมกี ารเรียนตัวตอตัว ที่
เรียกวา (Resource room) หรืออาจสอนไปตามขัน้ ตอนเทาทีเ่ ด็กรับได ไมควรเรง และจะตอง
ใหเหมาะกับเด็กเปนรายๆ ไป เขียนแผนการเรียนรายบุคคล (Individualized Educational
Plan-IEP) และสอนซ้ำๆ จนเด็กสามารถกาวหนาทีละขัน้ เนนไปในสิง่ ทีเ่ ด็กทำได ใหกำลังใจ
และชมเชยเมือ่ เด็กกาวหนาขึน้ สอนเด็กในชองทางทีเ่ ด็กรับได เชน หากเด็กมีปญ
 หาในดานการ
รับเสียงแตการรับภาพปกติ ก็สอนโดยใชภาพ เชน ใหดรู ปู มากขึน้ หากเด็กมีปญ
 หาในการรับ
ภาพ ก็สอนโดยใชเสียงมากขึน้ เชน เด็กทีอ่ า นหนังสือไมได พอแมกอ็ า นหนังสือใหฟง เปนตน
ใชวธิ เี รียนรหู ลายรูปแบบ (Multimodal Technique) ตามชองทางทีเ่ ด็กเรียนรไู ด เชน เด็กที่
อานไมคลอง พอแมอาจอานหนังสือแลวอัดเทปไวใหเด็กมาเปดฟง ถาเด็กอานขอสอบไมได อาจ
ตองขอใหคณ
ุ ครูอา นขอสอบใหเด็กฟงเปนพิเศษ ใชเครือ่ งมือตางๆ เขามาชวยเด็ก เชน เด็กที่
มีปญ
 หาการเขียนอาจใชเครือ่ งพิมพดดี หรือเครือ่ งคอมพิวเตอรมาชวย เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการคำนวณ
ควรอนุญาตใหใชเครือ่ งคิดเลข สวนเด็กทีม่ ปี ญ
 หาการอานก็ใชเครือ่ งอัดเทปมาชวย เด็กทีส่ บั สน
เกีย่ วกับตัวอักษรก็ควรฝกโดยใชตวั อักษรพลาสติกใหเด็กจับตอง เพือ่ ใหเรียนรทู างการสัมผัส
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รูปภาพ (Pictures) คือ ทัศนวัสดุอยางหนึง่ ใชสอื่ ความหมายเพือ่ แสดงสัญลักษณ ความ
หมายของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับขอเท็จจริง แนวคิดและเสริมความเขาใจ เปนสือ่ การเรียน
การสอนทีห่ างาย ผลิตไดงา ย ราคาถูก ทำใหผเู รียนรสู ามารถเขาใจเรือ่ งราวทีส่ อนไดอยางรวด
เร็ว โนลตัน Knowlton แบงชนิดของภาพตามลักษณะการเรียนรอู อกเปน ๓ ชนิด คือ
๑. ภาพเหมือนจริง (Realistic Pictures) คือภาพรูปรางมีรายละเอียด มีสดั
สวนเหมือนจริงเปนธรรมชาติ ใหขอ เท็จจริงทางรูปรางและสี ไดแก ภาพถาย ภาพเขียน ภาพ
โครงสราง ภาพเหลานีท้ ำหนาทีส่ รางทัศนคติและกอใหเกิดอารมณ
๒. ภาพอุปมาอุปมัย (Analogical pictures) คือภาพทีม่ รี ปู รางตามความเปน
จริง แตใชในความหมายเชิงอุปมาอุปมัย หรือรูปรางผิดเพีย้ นไปจากความจริง ไดแก ภาพการตนู
ภาพลอเลียน ภาพชนิดนีใ้ ชอปุ มาอุปมัย หรือเปรียบเทียบชวยใหเขาใจ ความคิดรวบยอดมากๆ
กระตนุ อารมณขนั ตลก เสียดสี
๓. ภาพนามธรรม (Logical Picture) คือรูปภาพทีไ่ มเหมือนสิง่ ทีเ่ ปนจริง ใช
สัญลักษณ แทนความจริง ไดแก ภาพแผนภูมิ แผนที่ กราฟ ไดอะแกรม ทำหนาทีห่ ลายอยาง
จะขึน้ อยกู บั วัตถุประสงคในการใชแตละครัง้
คุณคาของรูปภาพ มีราคาถูก ผลิตไดเอง มีคณ
ุ คาโดยตรงสำหรับผเู รียน เก็บรักษา
งาย นำไปประยุกตใชไดดี ผสู อนกับผเู รียนเขาใจตรงกัน เรียนรดู กี วาการบรรยายเพียงอยาง
เดียว ประหยัดเวลา มีความนาสนใจ เปดโอกาสมีสว นรวม เขาใจงายขึน้ ในเรือ่ งทีย่ าก เพราะ
งายตอความเขาใจ ออกแบบไดเหมาะสม มีจดุ เนนความสนใจ รูปแบบสอดคลองกับเนือ้ หา
ผสมผสานงานศิลปะ
ขอดีและขอจำกัดของรูปภาพ เด็กเขาใจไดงา ยถึงเนือ้ หาทีเ่ รียน ผลิตงายไมตอ งอาศัย
ความชำนาญ ใชทนุ ในการผลิตไมมาก ใชสะดวกไมยงุ ยาก รักษางาย ผเู รียนเขารวมกิจกรรม
ไดทกุ โอกาส สวนขอจำกัด ใชกบั ผเู รียนกลมุ ยอยเทานัน้ ออกแบบไมดสี ง ผลใหไมเขาใจ ผชู ำนาญ
ดานการผลิตจึงจะผลิตไดดี
สือ่ ตางๆ จะมีคณ
ุ คาหรือประโยชนตอ การถายทอดความรมู ากนอยเพียงใด ยอมขึน้
อยกู บั การใชของผถู า ยทอดเปนสำคัญ ถาไมรจู กั ใชหรือใชไมเหมาะสม นอกจากจะไมเปนประโยชน
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แลวยังอาจทำใหบทเรียนนัน้ ยงุ ยากซับซอนและเสียเวลาอีกดวย ในการเลือกสือ่ ตองคำนึงถึง
หลักการเรียนรทู สี่ มั พันธกบั การใชสอื่ เพราะจะทำใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ แลวยังขึน้ อยู
กับผเู รียนดวย ความสำคัญของการใชสอื่ คือ ทำใหผเู รียนเกิดการเรียนรมู ากทีส่ ดุ สือ่ ไมสอื่ ขึน้
อยทู กี่ ารเลือกดัดแปลง การสรางหรือผลิตสือ่ และคิดวิธกี าร กิจกรรมไดตรงตามเนือ้ หาหรือ
ไม เหมาะสมกับความตองการ ความสนใจของผเู รียนมากนอยเพียงใด ผลการสอนของครูจะมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลออกมาอยางไรจะตองวัดจากความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และเกิด
ทักษะถึงขัน้ เชีย่ วชาญหรือไม ผสู อนทราบดวยตนเอง
เนนย้ำสงทายเด็กทีม่ คี วามไรความสามารถทางการรับรแู ละเรียนรู ไมใชเด็กปญญา
ออน เด็กปญญาออน คือ เด็กทีม่ รี ะดับสติปญ
 ญาต่ำกวา ๗๐ และมีความบกพรองในการเรียน
รแู ละปรับตัวเขากับสังคมและสิง่ แวดลอม ซึง่ ภาวะปญญาออนนีก้ เ็ ปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหเด็กมี
ปญหาดานการเรียนได สวนเด็ก (Learning Disability (LD)) คือเด็กทีม่ คี วามบกพรองและ
ไรความสามารถทางการรับรแู ละการเรียนรู อันเนือ่ งมาจากความผิดปกติในการทำงานของ
สมอง ทำใหเรียนไมไดเต็มทีต่ ามศักยภาพทีม่ อี ยู โดยอาจแสดงออกเปนความบกพรองในการ
ฟง คิด พูด อาน เขียน หรือคำนวณ ซึง่ ความผิดปกติทงั้ หลายเหลานีไ้ มไดมสี าเหตุมาจากตาบอด
หูหนวก ปญญาออนหรือปญหาทางอารมณ โดยทัว่ ไปจะสงสัยวาปญหาการเรียนนัน้ อาจเปน
จาก LD ในเด็กทีด่ วู า มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงมีสติปญ
 ญาปกติ แตเรียนไมไดเต็มทีต่ ามศักยภาพ
ทีม่ อี ยู ซึง่ การทีจ่ ะบอกวาเด็กมีปญ
 หา LD หรือไม ตองทำการตรวจประเมินอยางละเอียด โดย
กุมารแพทยหรือจิตแพทยเด็ก โดยทัว่ ไปเมือ่ เด็กมีปญ
 หาดานการเรียนตองมองในภาพรวมทัง้
ทีต่ วั เด็กและสภาวะแวดลอมทัง้ ทีบ่ า นและทีโ่ รงเรียน เพือ่ ทีจ่ ะไดหาทางแกไขใหมปี ระสิทธิภาพ
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