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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับ
นักเรียนทีบ่กพรองทางสตปิญญาระดับรนุแรง กอนและหลังการใชการฝกโดยการวิเคราะหงาน
รวมกับการใชภาพประกอบ 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรยีนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดบั
รุนแรง ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองในการใชทักษะการใชหองน้ําไดอยางถูกตอง จากโรงเรียน      
สงขลาพัฒนาปญญา  ตําบลพะวง  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 3 คน โดยการเลือกแบบ
วิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ใชเวลาทดลองคนละ 15 นาทีตอครั้ง วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 
5 วัน 
 การทดลองใชแบบแผนการวิจัยแบบ A – B – A Design (Withdrawal Design) ผูวิจัย
ไดสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ํา รูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลอืตนเองในดานการใชหองน้ํา แบบบันทึก
พฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา วิเคราะหขอมูลดวยการพิจารณาทาง
สายตาจากกราฟเสน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบตัิ
ทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าไดถูกตองทุกขั้นตอนหลังไดรับการฝกโดยการ
วิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 2. หลังไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบตัิทักษะการชวยเหลือตนเองใน
การใชหองน้ําไดดีกวากอนการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
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 The purpose of this study was to examine the self-help skills of students with 
severe mental retardation using task analysis plus visual strategies. The sample 
consisted of  3  students with severe mental retardation who had limited or no toileting 
skill from Songkhla Pattanapanya School selected by purposive sampling. They were 
taught for 15 minutes for each session, 2 sessions a day, 5 days a week. 
 The A – B – A Design (Withdrawal Design) was applied in this study. The 
instruments were the lesson plan in toileting using task analysis plus visual strategies. 
The data were gathered using the behavioral checklist. The collected data were 
analyzed using visual inspection. 
 The results were as follows : 
 1. All three students with severe mental retardation acquired self-help skill in 
toileting after using task analysis plus visual strategies. 
 2. After using task analysis plus visual strategies, three students with severe 
mental retardation gained better self-help skill  than these before using task analysis 
plus visual strategies. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โดยทั่วไป เด็กปกติสามารถที่จะเรียนรูการชวยเหลือตนเองไดจากการสังเกต ความ
อยากรูอยากเห็นโดยธรรมชาติ และจากการไดรับการฝกปฏิบัติจนสามารถพัฒนาทักษะดานการ
ชวยเหลือตนเองไดระหวางวัย 3 – 7 ป ซ่ึงเปนวัยที่มีการพัฒนาทักษะตามขั้นตอนปกติ  คือ  
การพัฒนาทักษะดานรางกาย ดานการเขาใจภาษา ดานอารมณ จิตใจ สังคมและการชวยเหลือ
ตนเอง เด็กปกติในวัยน้ีสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายไดอยางคลองแคลว ควบคุม
กลามเน้ือและสามารถใชประสาทสัมผัสระหวางมือและตา  เพ่ือชวยเหลือตนเองในดานตางๆ  
แตเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติ  พัฒนาการไมสมวัยมี
ปญหาในเรื่องการปรับตัว การสื่อสาร   การชวยเหลือตนเองและการเรียนไมสามารถเรียนรูได
จากวิธีการเรียนการสอนเหมือนเด็กปกติ  ตองอาศัยการฝกซ้ําๆ ไมสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ตามลําพังได  มีผลกระทบตอตนเองและสังคม (อางถึง จันทรเพ็ญ เหลานรเศรษฐ. 2544: 1) ถา
ปราศจากการชวยเหลือที่เปนระบบจากสังคมและชุมชน จะสงผลทําใหไมสามารถดํารงชีวิตให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข (พัชรี เกตุแกนจันทร. 2542: 1)   การเรียนรูที่จะดูแลตนเองใน
เรื่องกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพ่ือให
เกิดพัฒนาการทางดานอ่ืนๆแตเน่ืองจากเด็กทุกคนมีชวงพัฒนาการชาหรือเร็วตางกัน ในชวง
แรกของชีวิตเปนเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรูที่จะดูแลตนเอง ชวงเวลานี้เด็กจะตอสูด้ินรนเพื่อ
อิสรภาพเด็กตองการชวยตนเอง เด็กตองทํางานหนักตามความสามารถที่มีอยูในแตละคน เพ่ือ
พยายามที่จะเรียนรูวิธีชวยเหลือตนเอง  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู (สมเกตุ อุทธโยธา. 
2539: 1) 
 สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation) 
สวนมากมีพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรูจํากัด สามารถสื่อสารทางวาจาไดเปนคําๆ หรือ  
ไมสามารถสื่อสารทางวาจาไดเลย มีทักษะดานการเคลื่อนไหวลาชา กลามเนื้อไมแข็งแรง     
การทรงตัวไมดี โดยเฉพาะทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน ทักษะการรับประทานอาหาร ทักษะ
การแตงกายและการขับถาย ฯลฯ นักเรียนทําไดนอยมาก หรือทําไมไดเลย จําเปนตองพ่ึงพา
ผูอ่ืนเกือบตลอดเวลา 
 อยางไรก็ตาม  ในการสอนนักเรียนที่มีความบกรองทางสติปญญาไมวาจะมีความ
รุนแรงระดับใดก็ตาม  เปาหมายสูงสุดคือ  การสอนใหนักเรียนเหลานี้สามารถเติบโตขึ้นไปเปน
ผูใหญที่สามารถชวยเหลือตนเองมากที่สุด  และพ่ึงพาผูอ่ืนนอยที่สุด  สามารถที่จะทํากิจกรรม
และดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขตามศักยภาพ  ดังนั้นการสอนทักษะการชวยเหลือตนเองจึงจําเปน



 2 

อยางยิ่งสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรอง
ระดับรุนแรง 
 การชวยเหลือตนเองสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง ที่มี
ทักษะการเคลื่อนไหวลาชาและการเรียนรูจํากัด   ซ่ึงบางครั้งเรียนรูจากการสังเกตการเลียนแบบ
บุคคลแวดลอมรอบตัว แตที่ตองไดการฝกนั้นนอกจากใหเด็กเรียนรูในการดูแลตนเองแลวยังเปน  
การสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อและสายตาของเด็กดวย (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2547: 26) 
  จะเห็นไดวานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง มีความสามารถใน   
ดานตางๆ   จํากัดแตกตางไปจากเด็กปกติ  เชน  มีขอจํากัดดานการเรียนรู   การพัฒนาการ
ทางภาษา  ในดานการพูด  การฟงและการเขาใจคําสั่งตางๆ  การเคลื่อนไหวลาชา  ไมสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดเต็มที่ การดูแลตนเองตองการความชวยเหลือ  ดังน้ันการฝกทักษะการชวยเหลือ
ตนเอง จึงตองใชเวลาและวิธีฝกเฉพาะเพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองได การจัด
ประสบการณที่จําเปนโดยคํานึงถึงความสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรมนั้นสําเร็จ ผูเกี่ยวของ
ตองจัดเตรียมกิจกรรมและอุปกรณที่เหมาะสม และจําเปนที่ตองฝกบอยๆ อยางสมํ่าเสมอเปน
ประจํา จะทําใหนักเรียนพัฒนาไดเต็มศักยภาพรูจักชวยเหลือและดูแลตนเองในชีวิตประจําวันได 
 และโดยสวนใหญแลว  นักเรียนที่ มีความบกพรองทางสติปญญาอยางรุนแรง  
(Severe Mental Retardation) มีปญหาเปนอยางมากในการใชหองนํ้า ทั้งน้ี เน่ืองจากนักเรียน
เหลานี้มีความจํากัดในหลายเรื่อง เชน ไมสามารถเขาหองนํ้าไดดวยตนเอง ไมสามารถบอกได
เม่ือมีความตองการเขาหองนํ้า ไมสามารถทําความสะอาดหลังการใชหองนํ้าได เปนตน และ
กอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากมาย ผลกระทบตอตัวนักเรียน  ไดแก  นักเรียนไม
สามารถรักษาความสะอาดของรางกายได  กอใหเกิดกลิ่นหมักหมม คนทั่วไปรังเกียจในกลิ่นที่
ไมพึงประสงคและไมสนทนาดวย  การขับถายเรี่ยราด ไมถูกสุขลักษณะอนามัย ผลกระทบตอ  
พ่ีเลี้ยง ไดแก  เพ่ิมภาระงานในการทําความสะอาดรางกาย เบื่อหนายตองานที่ทํา และอาจ    
ทําใหตองออกจากงานที่ทํา  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอผูปกครอง ไดแก  มีความยากลําบาก
ในการดูแล  การนําพาไปสูสาธารณะสถานกอใหเกิดความยากลําบาก  เม่ือมีเหตุจําเปนใน   
การฝากฝงใหเพ่ือนบานดูแลก็ไมสามารถกระทําได 
 ในการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอยางรุนแรงใหไดผลที่ดีน้ัน ตองแบง
งานที่ยุงยากซับซอนออกเปนขั้นตอนยอยๆ  เพ่ือชวยใหการสอนและการประเมินผลทําไดงาย
ขึ้น  ซ่ึงหน่ึงในกระบวนการสอนแบบแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ ที่ไดรับความนิยม  คือ การสอน
แบบลูกโซไปขางหนาอยางตอเน่ือง  (Forward Chaining) (สมเกตุ อุทธโยธา. 2539: 3) ซ่ึง  
การสอนแบบลูกโซไปขางหนาอยางตอเน่ืองนั้น  เปนการนําทักษะการชวยเหลือตนเองหนึ่ง
ทักษะมาทําการวิเคราะหงานใหแยกยอยเปนขั้นตอนตามลําดับกอนหลัง  การสอนแบบลูกโซไป
ขางหนาอยางตอเน่ืองทําโดยเอาขั้นแรกของงานมาสอนกอน  แลวตามดวยขั้นตอไปอีกเรื่อยๆ 
จนถึงขั้นสุดทาย 
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 วิธีการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองดานแตงกาย ของประภัสสร ปรีเอ่ียม (ประภัสสร   
ปรีเอ่ียม. 2539: บทคัดยอ) การทําความสะอาดเสื้อผา ของ จันทรเพ็ญ เหลานรเศรษฐ (2544: 
บทคัดยอ) ทักษะการรับประทานอาหาร ของ วีรานุตร พูลทองคํา (วีรนุตร พูลทองคํา. 2545: 
บทคัดยอ) ชี้ใหเห็นวา เด็กประสบผลสําเร็จในการสรางพฤติกรรมไดเปนอยางดี โดยวิธีการสอน
แบบการแยกยอยงาน 
 การใชภาพมาประกอบในการเรียนการสอน  เพราะภาพเปนสื่อหรือสัญลักษณสําคัญ
เชนเดียวกับภาษาพูดและภาษาเขียน  ที่ใชในการสื่อสารและสื่อความหมายไดเปนอยางดี  และ
เปนรูปธรรมอธิบายความหมายได   สามารถทําใหเด็กเรียนรูความหมายตางๆไดดีและเขาใจ
มากขึ้นกวาการฟงเพียงอยางเดียว   ซ่ึงเด็กจะเกิดการเรียนรูไดโดยการรับรูไดทางสายตา 
(Visual Perception) เปนการรับรูตั้งแตแรกเกิด  และจะมีการพัฒนาตามลําดับขั้น  ตามอายุ  
และวุฒิภาวะ  ถาจะให  การรับรูทางสายตามีประสิทธิภาพดี  ตองไดรับการฝกใหมีพัฒนาความ
พรอมสามประการ  คือ  วิธีการรับรูทางสายตา  ความตั้งใจ  และความสนใจ  ซ่ึงเปนการนําไปสู
การใชสายตาอยางสมบูรณ (จําเปน  จิตจํา  2529: 10;  อางอิงจาก  บังอร  ตนปาน  2528: 18 - 
19 )    
 จากงานวิจัยของจําเปน  จิตจํา (จําเปน  จิตจํา. 2529: บทคัดยอ) เกี่ยวกับวิธีการฝก   
การรับรูทางสายตาทั้ง 3 แบบ พบวาเด็กมีความเขาใจในการอานกอนและหลังการฝกการรับรู
ความแตกตางแบบใชภาพและอักษรในกลุมทดลองทั้ง 3 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การเขาใจความหมายจากภาพสัญลักษณ ของประพิมพพงศ พละพงศ (ประพิมพพงศ 
พละพงศ. 2544: บทคัดยอ) พบวาเด็กมีความสามารถในการเขาใจความหมายจากภาพ
สัญลักษณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใช
ภาพประกอบในการทดลองฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง   
ทางสติปญญาระดับรุนแรง จึงนํามาใชในการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  ดานการใชหองน้ํา
พรอมกับนําภาพสัญลักษณมาใชในการสื่อความหมาย ซ่ึงเปนสื่อที่เปนรูปธรรม จะชวยให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจทางภาษามากขึ้นใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิต
ไดอยางมีความสุข 
    

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา   
ระดับรุนแรง ที่ไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา  
ระดับรุนแรง  กอนและหลังการใชการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลของการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ครูหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง     ในการปรับใชวิธีการฝกทักษะ        
การชวยเหลือตนเองโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ   เพ่ือชวยใหนักเรียน
สามารถชวยเหลือตนเองได ทั้งยังเปนการลดภาระใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ และชวยใหนักเรียน
สามารถดํารงชีวิตไดโดยไมตองพ่ึงพาบุคคลอื่น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควา  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ   นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับรุนแรง ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับรุนแรง   ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองในทักษะการใชหองนํ้าไดอยางถูกตอง จากโรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การฝกทักษะโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใช
ภาพประกอบ 
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะในการชวยเหลือตนเอง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง หมายถึง นักเรียน
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา อายุระหวาง 20 - 22 ป ที่ยังไมมีทักษะดานการใช
หองน้ํา 
  2. ทักษะการชวยเหลือตนเอง (Self-help skills) หมายถึง ความสามารถ   
ในการปฏิบัติทักษะที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเองในดานตางๆ เชน การรับประทานอาหาร    
การแตงกาย แตในงานวิจัยครั้งน้ี ทักษะการชวยเหลือตนเอง ผูวิจัยศึกษาเฉพาะทักษะการใช
หองน้ําเพื่อการขับถายเทานั้น 
  3. ทักษะการใชหองนํ้า หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถปฏิบัติขั้นตอนตางๆ 
ในการใชหองน้ําเพื่อการขับถายไดอยางถูกตองเหมาะสม   
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  4. การวิเคราะหงาน  หมายถึง  การแยกยอยงานที่มีความสลับซับซอน  
ยุงยากออกเปนขั้นตอนยอยๆ ซ่ึงทําใหการสอนในทักษะนั้นๆ งายขึ้น เชน  การถอดกางเกง  
สามารถ แยกยอยออกมาเปน  การเอามือจับขอบกางเกง  การดึงกางเกงลงไปในระดับเขา   
การยกขาเพื่อดึงขาออกจากกางเกงทีละขาง  เปนตน 
  5. การใชภาพประกอบ  หมายถึง  การที่ผูวิจัยไดนําขั้นตอนตางๆ ในการสอน
ทักษะการเขาหองน้ํามาทําเปนภาพลายเสน  เพ่ือใชประกอบในการสอน 
  6. แผนการฝกการชวยเหลือตนเอง  หมายถึงแผนการฝกทักษะการชวยเหลือ
ตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชการวิเคราะหงานรวมกับใชภาพประกอบ  เปนการแบงทักษะใหญ
ออกเปนขั้นตอนยอยๆ หลังจากแบงทักษะเปนขั้นยอยๆ แลว จึงเริ่มฝกโดยใชการสอนดวยวิธี
ลูกโซ (Forward Chaining) โดยผูฝกเริ่มสอนนักเรียนจากขั้นตอนแรกไปจนกระทั่งถึงขั้นตอน
สุดทาย 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดกําหนดกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1  
 

 นักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 
ระดับรุนแรง อายุระหวาง 20 – 22 ป 

 

   

 ทักษะการชวยเหลือตนเอง 
-  การใชหองนํ้า (กอนการทดลอง) 

 

   

 การฝกโดยใชการวิเคราะหงาน 
รวมกับการใชภาพประกอบ 

 

   

 ทักษะการชวยเหลือตนเอง 
-  การใชหองนํ้า  (หลังการทดลอง) 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
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สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมีทักษะการชวยเหลือตนเอง
เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับใชภาพประกอบ 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.1 ความหมายของความบกพรองทางสติปญญา 
  1.2 ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา 
  1.3 ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง 
  1.4 การชวยเหลือระยะเริ่มแรก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 2. หลักการฝกทักษะสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.1 หลักการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.2 ทักษะการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.3 การฝกทักษะการปรับตัว 
  2.4 กิจกรรมการพัฒนาการพฤติกรรมการปรับตัว 
 3. ทักษะการชวยเหลือตนเอง 
  3.1 ความหมายของทักษะการชวยเหลือตนเอง 
  3.2 คุณคาและประโยชนของการชวยเหลือตนเอง 
  3.3 วิธีการชวยเหลือตนเอง 
  3.4 การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย 
  3.5 การชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา 
 4. การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน 
  4.1 ความหมายของการฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน 
  4.2 ลักษณะการฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน 
  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการวิเคราะหงาน 
 5. การใชภาพประกอบ 
  5.1 ความหมายของรูปภาพ 
  5.2 หลักการใชรูปภาพในการสอน 
 6. การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject Research Design) 
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1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 1.1 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา   ตามคํานิยามของ   American 
Association on Mental Retardation (AAMR) ภาวะความบกพรองทางสติปญญา (Mental 
Retardation ) หมายถึง  ภาวะที่มีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาปกติ ปรากฏรวมกับมี
ขอจํากัดทางทักษะดานการปรับตัวอยางนอย 2  ทักษะหรือมากกวา คือ ทักษะการสื่อ
ความหมาย การดูแลตนเอง  สุขอนามัยและความปลอดภัย  การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจําวัน  
การใชเวลาวาง  และการทํางาน   ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาเกิดขึ้นกอนอายุ  18  ป  
จะเห็นไดวาเกณฑของภาวะความบกพรองทางสติปญญา  AAMR  คือ     
 1. ระดับความสามารถทางสติปญญา  ต่ํากวา  70 - 75 
 2. ลักษณะของความจํากัดในทักษะการปรับตัวอยางนอย  2  ทักษะหรือมากกวา 
ดังตอไปน้ี 
  2.1 การสื่อความหมาย (Communication)   
  2.2 การดูแลตนเอง (Self Care)  
  2.3 การดํารงชีวิตในบาน  (Home Living)  
  2.4 ทักษะทางสังคม (Social Skills)  
  2.5 การใชบริการสาธารณะ (Community Use)  
  2.6 การควบคุมตนเอง  (Self Direction)  
  2.7 สุขอนามัยและความปลอดภัย  (Health and Safety)  
  2.8 การเรียนรูทางวิชาการที่ใชในชีวิตประจําวัน  (Functional Academics)   
  2.9 การใชเวลาวาง  (Leisure)   
  2.10 การทํางาน  (Work)   
 3. ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาตองปรากฏกอนอายุ 18 ป (พัชรีวัลย    
เกตุแกนจันทร. 2542: 1 – 2) 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการลาชากวาคนปกติ
ทั่วไป  เม่ือวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว  ปรากฏวามีระดับสติปญญาต่ํา
กวาบุคคลทั่วไป  เม่ือสังเกตจากพฤติกรรมการปรับตัว  จะพบวาบุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วไปในวัยเดียวกัน (ผดุง อารยะวิญู. 2539: 39)  
 สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทาง
สติปญญาต่ํากวาปกติ เม่ือวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน ปรากฏรวมกับมี
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ความจํากัดทางทักษะดานการปรับตัว อยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวาและจะตองเกิดขึ้นกอน
อายุ 18 ป  
 
 1.2 ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา 
 การแบงระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ปจจุบันแบงตาม
คํานิยามของ AAMR 1992 เพ่ือความสะดวกในการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ          
ทางการศึกษา จึงแบงระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดดังน้ี 
 1. แบงตาม AAMR ได 4 ระดับ คือ  
  1.1 ระดับตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราว (Intermittent)   
  1.2 ระดับตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด (Limit) 
  1.3 ระดับตองการความชวยเหลือหลายดานและระยะเวลาตอเน่ือง (Extensive) 
  1.4 ระดับตองการชวยเหลือในทุกดานอยางทั่วถึงและตองการมากที่สุด 
(Pervasive) 
  ซ่ึงรูปแบบของการชวยเหลือเปนการชวยเหลือ  เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ตองการปรับตัวและความสามารถในการอยูรวมกัน การใหความชวยเหลืออาจจะ
เปนระยะเวลานานหรือตามความจําเปนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งชีวิต (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2542: 2)     
  1.2.2 แบงตาม Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder4th ed.    
(DSM IV) เปน 4 ระดับ  ดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 การแบงระดับความรุนแรงตาม DSM IV 
 

ความรุนแรง ระดับเชาวปญญา รอยละที่พบ 
ความบกพรองทางสติปญญาเล็กนอย 
Mild Mental Retardation 

50 - 55 ถึง 70 - 75 85 

ความบกพรองทางสติปญญาปานกลาง 
Moderate Mental Retardation 

35 – 40 ถึง 50 – 55 10 

ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง 
Severe Mental Retardation 

20 - 25 ถึง 35 - 40 3 - 4 

ความบกพรองทางสติปญญารุนแรงมาก 
Profound Mental Retardation 

ต่ํากวา 20 ถึง 25 1 – 2 

 

ที่มา: (วีรานุตร พูลทองคํา. 2545: 8; อางอิงจาก American Psychiatic Association. 1994: 40) 
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 1.3 ภาวะบกพรองระดับสติปญญาระดับรุนแรง 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation)      
มีลักษณะเฉพาะดังตอไปน้ี 
 1. มีระดับสติปญญาเทากับ 20 – 34 
 2. มีพัฒนาการทางภาษาคอนขางจํากัด สามารถสนทนางายๆได 
 3. เขาใจคําสั่งตางๆ 
 4. การดูแลตนเองลาชา ตองการความชวยเหลือในบางราย 
 5. ทักษะการเคลื่อนไหวชา 
 6. ไมสามารถพึ่งพาตนเองไดเต็มที่ 
 7. มีปญหาความบกพรองดานอ่ืนๆ เกิดรวมดวย 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  มีภาวะความบกพรองยิ่งรุนแรงมากเทาใดความ
ลาชาของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏใหเห็นเร็วเทานั้น  กลุมที่มีภาวะความบกพรองทางสติปญญา
ระดับรุนแรงจะพบวามีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวลาชาอยางชัดเจนในชวงวัยขวบปแรก 
 
 1.4 การชวยเหลือระยะเริ่มแรก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
 1. ความหมายของการชวยเหลือระยะเริ่มแรก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา 
  การชวยเหลือระยะเริ่มแรกสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง
กระบวนการพัฒนาระยะแรกเริ่มแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนกระบวนการระยะ
ยาว มีหลายขั้นตอน และตองพัฒนาตั้งแตระยะแรกเกิดหรือทันทีที่พบวา เด็กมีความบกพรอง
ทางสติปญญา เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาไปตามขั้นตอนเชนเดียวกับเด็กปกติมากที่สุด (สุวิมล                
อุดมพิริยะศักดิ์. 2538: 37)           
  สรุปไดวา การชวยเหลือระยะเริ่มแรกจะตองกระทําทันทีที่พบวา เด็กมีความ
บกพรองทางสติปญญาและชวยเหลือพัฒนาไปตามขั้นตอนใหเร็วที่สุด    
 2. เปาหมายของการชวยเหลือระยะเริ่มแรก  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา              
  เปาหมายของการชวยเหลือระยะเริ่มแรก  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาในวัยกอนเรียนขึ้นอยูกับระดับของความบกพรองทางสติปญญา  ซ่ึงมี 2 รูปแบบคือ
รูปแบบแรกสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในระดับปานกลาง   และรูปแบบสอง
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในระดับรุนแรงมาก  โดยเนนหลักการในการพัฒนา
เด็ก  ในดานสําคัญตางๆ ใหเปนไปอยางชาๆ ใหสามารถทํางานตามวัตถุประสงคของกิจกรรม  
การทํางานที่ตั้งไวในดานการดํารงชีวิตประจําวันได   แตในสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
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สติปญญาในระดับนอยหรือเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยง  จะเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน
ทางวิชาการในชั้นเรียนตอไปดวย 
  เปาหมายหลักของการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่มี
ความตองการพิเศษ  ที่มีอายุต่ํากวา 5 ป คือ 
  2.1 อยางนอยที่สุดหรือถาเปนไปได  จะตองแกไขความบกพรองและพัฒนาการที่
ลาชาทางดานสติปญญาในรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน 
  2.2 การสนับสนุนครอบครัว  ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ดานความ
พยายามใหประสบผลสําเร็จในดานสติปญญาของเด็ก  อาชีพ และ การใชชีวิตในสังคมของเด็ก
(Hickson, Blackman; & Reis. 1995: 223) 
 สรุปไดวา  เปาหมายของการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม คือ การแกไขความบกพรองและ
พัฒนาการที่ลาชาของเด็ก  ครอบครัวของเด็กมีสวนสนับสนุนใหเด็กมีความพรอมในการเรียน
หรือการทํางานตอไป 
 3. ประสิทธิภาพในการจัดโปรแกรมการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  สําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา 
  ประสิทธิภาพในการจัดโปรแกรมการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  สําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญานั้น  ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาและเกณฑการวัดการทํางานในการเรียนรู  
การคิดของเด็กที่มีผลตอประสิทธิภาพของการจัดโปรแกรมที่มีนัยสําคัญ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการรูการคิด ใหสามารถนําไปใชในการเรียนในชั้นเรียนตอไปได   ตลอดจนนําไปปรับปรุง   
แบบแผนชีวิตใหมีรูปแบบที่แนนอน  โดยเรียนรูไดจากในโปรแกรมการชวยเหลือระยะแรกเริ่มที่
กําหนดออกแบบและสรางไว 
  จากการที่ใหเด็กไดทํางานตามโปรแกรมการชวยเหลือระยะแรกเริ่มอยางเต็ม
รูปแบบ  จะพบวาระดับสติปญญาสามารถทํานายความสําเร็จของเด็กทางการเรียนตามแบบ
แผนของโรงเรียนไดอยางนาเชื่อถือ  โดยเปรียบเทียบระหวางการวัดคาของระดับสติปญญากับ
ความสําเร็จทางวิชาการ  ถึงแมวาจะไมมีการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบทางดานพฤติกรรมในชั้น
เรียนของเด็ก  แตเปนการพัฒนาทางดานทักษะการรูการคิดโดยทั่วไป  ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่มี
โอกาสในการเรียนรูสูงสุดของเด็กและสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายในการประกอบอาชีพชั้นสูง
ตอไป 
  การคนพบและการชวยเหลือเด็กตั้งแตระยะแรกเริ่มจากโรงเรียน  จะชวยใหเด็ก
ไดรับการแกไข  ปรับปรุงโครงสรางรูปแบบการเรียนรูใหม หรือการเรียนรูที่ยังไมดีพอ  โดย
ผูเชี่ยวชาญจะตองจัดโปรแกรมการฝกเด็กใหเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกจิ
และสุขภาพอนามัย โดยครอบครัวตองใหการสนับสนุนตลอดเวลา  และสังคมจะตองชวย
เคลื่อนไหวและสนับสนุนอยางเต็มที่ในการจัดหาอาชีพใหเหมาะสมแกเด็กตามขอจํากัดที่เขามี
อยู   
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 สรุปไดวา  การจัดโปรแกรมชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาใหมีประสิทธิภาพนั้น  ตองขึ้นอยูกับความสามารถของระดับสติปญญาของเด็ก  และ
เกณฑการวัดการทํางานทางการเรียนรู  การคิดของเด็ก  จะตองคนพบและใหความชวยเหลือ
อยางเร็วที่สุด 
 

2.  หลักการฝกทักษะสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 2.1 หลักการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 หลักการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  จําเปนตองมีวิธีฝกที่แตกตางไปจาก
การสอนปกติ  เพ่ือสนองความตองการพิเศษของเด็กเหลานี้ ซ่ึงมีหลักการฝกดังน้ี 
 1. ครูตองคํานึงถึงความพรอมในการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
เพราะเด็กมีความพรอมชากวาปกติกอนทําการฝก  สิ่งใดครูจะตองเตรียมความพรอมกอนนานๆ 
เม่ือเด็กมีความพรอมแลวครูจึงทําการฝกในวิชานั้นๆ 
 2. ฝกตามความสามารถ  และความตองการของเด็กแตละคนโดยจัดสภาพการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กนั้น      
 3. ฝกตามระดับสติปญญา  เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  มีระดับ
สติปญญาต่ํากวาเด็กทั่วไปที่มีอายุเทากัน        
 4. ยอมรับความสามารถ  และพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก  อยาตามใจ
หรือคอยชวยเหลือมากเกินไป หรือลงโทษทั้งทางกายและวาจามากเกินไป    
 5. พยายามฝกใหเด็กชวยตัวเองใหมากที่สุดจะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ัน
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเองและแบงเบาภาระจากผูเลี้ยงดู  
 6. ฝกตามหลักการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ 
หลายๆ ขั้นเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสนใหเด็กประสบความสําเร็จในงาน     
ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อม่ันในตนเองแกเด็ก 
 7. ใชหลักการแบบ 3 R’s คือ 
  7.1 Repetition คือ การฝกซ้ําและใชเวลาฝกมากกวาเด็กปกติใชวิธีหลายๆ วิธีใน
เน้ือหาเดิม  
  7.2 Relaxation  คือ  การฝกแบบไมตึงเครียด  ไมฝกเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน  
15  นาที  ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเปนการเลน  รองเพลง  ดนตรี  เลานิทานหรือใหเด็กได
ลงมือปฏิบัติจริง 
  7.3 Routine  คือ  การฝกใหเปนกิจวัตรประจําวัน  เปนกิจกรรมที่จะตองทําเปน
ประจําสม่ําเสมอในแตละวัน 
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 8. ฝกโดยการแบงหมูตามตารางฝก   สามารถทําไดดีในกรณีที่เด็กมีระดับสติปญญา
ใกลเคียงกัน 
 9. เม่ือเด็กฝกทํากิจกรรมตางๆ ตองพยายามแทรกการฝกทักษะหลายๆ ดานบูรณาการ
เขาดวยกัน 
 10. ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดีถาเขามี
ความรูสึกประสบความสําเร็จ 
 11. ฝกทีละขั้นจากสิ่งที่ใกลตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว  หรือจากงายไปหายาก  เพ่ือไมให
สับสน  งานบางอยางที่เด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นวางาย  แตเด็กเหลานี้อาจสับสนไมเขาใจ 
 12. ฝกโดยลงมือปฏิบัติจริง 
 13. ฝกสิ่งที่ มีความหมายสําหรับเด็ก และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
โดยเฉพาะสิ่งที่เปนนามธรรม  ซ่ึงเด็กเขาใจไดงาย  ครูตองพยายามอธิบายโดยใชคํางายๆ และ
ยกตัวอยางประกอบ 
 14. ตองพยายามจัดการฝกใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีประสบการณๆ 
เพ่ือฝกใหเด็กคิด  
 15. ฝกโดยใชของจริงหรืออุปกรณประกอบทุกครั้ง  ตองใหเวลาเด็กมากพอสมควรใน
การเปลี่ยนกิจกรรมอยางหนึ่งไปสูอีกอยางหนึ่ง 
 16. การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองอาศัยแรงจูงใจและการเสริมแรง 
 17. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดาน  อยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําขอมูลที่
ไดไปปรับเปลี่ยนวิธีการฝกใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 18. ครูตองเชื่อวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีความสามารถและศักยภาพใน
ตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในในสังคมไดอยางมีคุณคาและ        
มีประสิทธิภาพไดทุกคน 
 19. การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา นอกจากการฝกดานวิชาการแลว ตอง
คํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว  ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  สงเสริมพัฒนาการ
ดานอารมณ  ภาษา  และพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมๆ กัน เน่ืองจากสิ่งเหลานี้  เปนปจจัยที่ทํา
ใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 20. การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยายามใหเด็กลดการพึ่งพา
บุคคลอื่นลง (Step to Independence) ฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและแสวงหาการจาง
งานในอนาคต (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2542: 15 -16) 
 สรุปไดวาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นควรเนนใน
ดานการฝกทักษะพื้นฐานโดยเฉพาะการชวยเหลือตนเอง  ทักษะทางสังคมและทักษะที่จําเปน
ตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขและไมเปนภาระตอสังคมตอไป 
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 2.2 ทักษะการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 จุดหมายทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในวัยเรียน ใน   
การพัฒนาทางดานทักษะการปรับตัว จะตองมีการกําหนดขีดความสามารถของเด็กกอน (หรือ
ขอจํากัดที่เด็กมีอยู) ที่จะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําความรูที่เรียนรูในโรงเรียนไปประยุกตใช    
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันปกติได โดยขึ้นอยูกับอายุของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ของแตละคน  ความตองการที่จะพัฒนาทักษะใหเหมาะสมสําหรับการกระทําตามแบบแผน      
ความตองการของโรงเรียน  การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การพัฒนาการทางอารมณ
และการชวยเหลือตนเองดังน้ี 
 
ตาราง 2 ทักษะตางๆ ในการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  

ทักษะการปรับตัว 
ตัวอยางของทักษะทีต่องการฝก 

และการชวยเหลือ 
การกระทําตามแบบแผนความตองการของ
โรงเรียน 
 
 
 
การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
 
 
 
 

- การตั้งใจในการเรียนรูการทํางาน 
- การจัดระบบการทํางาน 
- การกระทําตามคําชี้แนะ 
- การบริหารเวลา 
- การถามคําถาม 
- การเรียนรูที่จะทํางานรวมกับบุคคลอื่นๆ 
- การตอบสนองตอแนวทางของสังคมใน 
  สิ่งแวดลอม 
- การใชภาษที่เปนที่ยอมรับของสังคม 
- การตอบสนองที่เหมาะสมตอคําชี้แนะ 
  และแนวทางของครู 
- การรับรูทางสังคมเปนอยางดี ( การแสดง 
  ออกที่เหมาะสมรวมกับประสบการณที่ 
  ตนเองมีอยูรวมกับบุคคลอื่น) 
- การเขาใจคําสั่งคําแนะนํา 
- การติดตอสื่อสารตามที่ตนอยาก 
  และตองการ 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การรับฟงอยางตั้งใจ 
- การใชระดับเสียงและทวงทํานองไดอยางถูกตอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ทักษะการปรับตัว 
ตัวอยางของทักษะทีต่องการฝก 

และการชวยเหลือ 
การพัฒนาการทางอารมณ 
 

- การพยายามมีสวนรวมของสังคมและมี 
  ปฏิสังคม 
- การลดการหลีกเลี่ยงการทํางานและประสบ 
  การณทางสังคม (ตัวอยางเชน การเฉื่อยชา 
  เกียจคราน  การถอยจากสังคม 

 
ที่มา:  วีรานุตร พูลทองคํา. 2545: 13; อางอิงจาก Drew, Hardman; & Logan. 1996: 221–

222. 
 
 สรุปไดวา  ในการพัฒนาทางดานทักษะการปรับตัว  สิ่งที่สําคัญจะตองมีการกําหนด     
ขีดความสามารถของเด็กกอนที่จะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําความรูไปประยุกต  เพ่ือใชใน    
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันปกติได  โดยขึ้นอยูกับอายุของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 
 2.3 การฝกทักษะการปรับตัว 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โรงเรียนรัฐตางๆ ที่ทําการกีดกันการรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาเขาเรียนในศตวรรษนี้  ปจจุบันโฉมหนาเหลานี้ไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
เห็นไดชัด  ในดานการจัดประสบการณการศึกษารวมกับความตองการสวนบุคคลสําหรับเด็ก
นักเรียนเหลานี้โปรแกรมการศึกษาจึงขยายกวาง  ในดานการเพิ่มพูนการเรียนรูทักษะการ
ปรับตัวที่จําเปน  เพ่ือจะเปนการลดการพึ่งพาบุคคลอื่นและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน  
ใหเด็กไดเปนสวนหน่ึงของสังคม  การฝกทักษะการปรับตัวใหแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลักการที่วา  ทักษะเหลานี้ตองไมฝกในรูปแบบที่เปนทางการ  
เพราะจะทําใหเด็กไมเกิดการเรียนรู  แตสําหรับเด็กปกติการสอนทักษะเหลานี้  ไมมีความจํา
เปนมากนักเพราะเด็กเหลานี้สามารถเรียนรูไดจากประสบการณในชีวิตประจําวัน 
 ทักษะการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ในวัยเรียนเน้ือหาจะ
ประกอบดวยการเคลื่อนไหว   การดูแลตนเอง  ทางสังคม  การติดตอสื่อสาร ทักษะการเรียน
ทางดานวิชาการเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนาทางทักษะทางกลไกกลามเน้ือใหญและ
กลามเนื้อเล็ก เด็กจะตองไดรับการฝกใหประสบผลสําเร็จเปนอันดับแรกกอนที่จะเรียนรูในทักษะ
ดานอ่ืนๆ โดยการพัฒนาทักษะกลไกกลามเนื้อใหญจะสัมพันธกับการเคลื่อนไหว ความสมดุล



 16 

และรูปแบบของการเคลื่อนไหว   รวมทั้งการควบคุมการเคลื่อนไหวคอและศีรษะ    การกลิ้งตัว  
การเคลื่อนไหวตัวที่ถูกตอง  การนั่ง  การคลาน  การเลื้อยตัว  การยืน  การเดิน  การวิ่ง      
กระโดดขาม  การฝกกลไกกลามเนื้อเล็ก  ประกอบดวยการเรียนรูที่จะเอ้ือมแขน  กํามือและ
หยิบจับสิ่งของสําหรับการพัฒนาทักษะกลไกกลามเนื้อของเด็ก  จําเปนตองใหเด็กสามารถ
กระทําไดทั้งเปาหมายที่อยูน่ิงและเปาหมายที่เคลื่อนที่ (การสัมพันธกันของตา – มือ) ทั้ง 2 สิ่งน้ี
เปนสิ่งตองทําไดกอน เพ่ือเปนการฝกทักษะการควบคุมสิ่งของที่จะตองนําไปใชในสถานการณ
การประกอบอาชีพและเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู เพ่ือที่จะนําไปใชในกิจกรรมการใชเวลาวาง 
 ทักษะการดูแลตนเองเปนสิ่งที่จําเปน ที่จะทําใหเด็กพึ่งพาตนเองไดทั้งในบานและ
โรงเรียน  ขอบเขตของการดูแลตนเองขั้นพ้ืนฐานนั้น คือ ความปลอดภัย การแตงกาย 
สุขอนามัยและการรับประทานอาหาร 
 ตัวอยาง  การฝกทักษะดานความปลอดภัย  จะตองใหเด็กใชโทรศัพทในสถานการณ
ฉุกเฉิน 191 ได  โดยอธิบายถึง  12  ขั้นตอนการฝกทักษะนี้ คือ  
 1. ตําแหนงของโทรศัพท 
 2. ยกหูโทรศัพทออกจากแปน        
 3. หมุนหมายเลข 1 
 4. หมุนหมายเลข 9 
 5. หมุนหมายเลข 1 
 6. ยกหูโทรศัพทมาแนบหู 
 7. ฟงพนักงานโทรศัพทตอบรับ 
 8. บอกชื่อ – นามสกุล 
 9. บอกที่อยูของตนเอง 
 10. บอกเบอรโทรศัพทตนเอง 
 11. อธิบายถึงภาวะฉุกเฉิน 
 12. ถือหูโทรศัพทไวรอพนักงานโทรศัพทตอบรับวาจะทําอะไรตอไป 
 การฝกทักษะการแตงกาย  จะตองเรียนรูถึงการติดกระดุม  รูดซิบ  รัดเข็มขัด  และ 
ผูกเน็คไท  ทักษะสุขอนามัยสวนบุคคลประกอบดวยการเขาหองสวม  การลางหนา  การลางมือ  
การอาบน้ํา  การแปรงฟน  การสระผมและหวีผม  ทักษะการรับประทานอาหารประกอบไปดวย  
การเรียนรูที่ใชน้ิวหยิบอาหารรับประทาน  การใชภาชนะตางๆ การดื่มนํ้าจากแกว และการบริการ
อาหาร 
 การฝกทักษะทางสังคมเปนการประยุกตทักษะการดูแลตนเองหลายๆ ดาน มาพัฒนา
สัมพันธภาพระหวางบุคคลในทางดี  การฝกทักษะทางสังคมจะเนนถึงความเหมาะสม ทางดาน
ภาพลักษณทางกาย มารยาท การใชเวลาวาและพฤติกรรมทางเพศ การติดตอสื่อสารจะสัมพันธ
กับการพัฒนาทางสังคมอยางแนนแฟน  เพราะวาไมมีการติดตอสื่อสารประเภทใดที่ไมมี       
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ปฏิสังคม การติดตอสื่อสารอาจจะมีทั้งการสื่อสารโดยใชคําพูดและไมใชคําพูด (ตัวอยางเชน  
การใชภาษา  สัญลักษณ  การเขียนบนกระดาน)  แตสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูที่วาการติดตอสื่อสารจะ
นําเสนอในรูปแบบใด (วีรานุตร พูลทองคํา. 2545: 15; อางอิงจาก Drew, Hardman; &  Logan. 
1996: 240 – 241) 
 สรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรไดรับการฝกทักษะการปรับตัว   
ซ่ึงมีความจําเปนมาก เพราะวาเด็กเหลานี้มีขอจํากัดทางการเรียนรูจากประสบการณใน
ชีวิตประจําวัน ในการฝกทักษะการปรับตัวเปนการเพ่ิมความรู  เพ่ือใหเด็กสามารถดํารงชีวิตได   
ดวยตนเองใหมากที่สุดตามศักยภาพของตนเองที่มีอยู 
  
 2.4 กิจกรรมพัฒนาการพฤติกรรมการปรับตัว 
 พฤติกรรมการปรับตัวหรือแนวคิดตางๆ  มีสวนสัมพันธในการกอใหเกิดการให       
คําจํากัดความ  และการจัดแบงระดับขั้นความบกพรองทางสติปญญาเปนอยางมาก ในอดีตที่
ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ  35  ปที่ผานมา  อยางไรก็ตามการพัฒนาในแนวคิดนี้ไดแสดง
ใหเห็น   อยางมากมายในรูปของตารางแสดงรูปแบบตางๆ ของหลายบุคคล  ทําใหเกิดความ
ยากของการที่จะนําไปใช แตในการยึดรูปแบบการใชพฤติกรรมการปรับตัวในการทํางาน  
ปจจุบันยังคงใช AAMR Manual on Terminology and Classification in 1966 หลังจากทําการ
ปรับปรุงใหมพัฒนาใหม เพ่ือนําไปใช คือ มีการจัดแบงเปนตารางแสดงระดับชั้นพฤติกรรม
ปรับตัวตามพัฒนาการของมนุษย    ดังแสดงในตาราง 3 ที่แสดงใหเห็นระดับชั้นของพฤติกรรม
การปรับตัวตามอายุ 
 
ตาราง 3  ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาการพฤติกรรมการปรับตัวโดยสัมพันธกับอายุ 
 

อายุและระดบัความบกพรอง
ทางสติปญญา 

ตัวอยางแสดงถึงระดับสงูสุดของพฤตกิรรม 
การปรับตัว 

อายุ 3 ป   : ระดับนอย 
อายุ 6 ป    : ระดับปานกลาง 
อายุ 9 ป   : ระดับรุนแรง 
อายุ 12 ปขึ้นไป: ระดับรุนแรงมาก 
 

การทํางานดวยตนเอง 
    สามารถรับประทานอาหารไดดวยชอน (พวกธัญญาพืช
หรืออาหารออน) แตยังคงทาํหกเลอะเทอะอยู  ด่ืมนํ้าไดเอง 
สามารถถอดเสื้อไดเองบางบางอยาง (เชน ถุงเทา เสื้อขางใน 
กางเกงใน เสือ้ผา)  พยายามที่จะอาบน้ําเองหรือใชมือถูทํา
ความสะอาดได  แตยังตองใหการชวยเหลอืรวมดวย  และ
ยังคงมีอุบัติเหตุทางดานการขับถาย  ในการปสสาวะเปยก 
เสื้อผา  โดยไมยอมบอก ยังตองชวยในการพาไปเขาหองสวม 



 18 

ตาราง 3 (ตอ) 
 

อายุและระดบัความบกพรอง
ทางสติปญญา 

ตัวอยางแสดงถึงระดับสงูสุดของพฤตกิรรม 
การปรับตัว 

 ทางรางกาย 
    สามารถขึ้น – ลงบันไดได  แตจังหวะเทายังไมสัมพันธกัน
สามารถวิ่ง  กระโดดขาม  แตอาจจะถนัดสมดุลที่เทาขางใด
ขางหนึ่ง  สามารถเดินขามผานลูกบอลไปหาคนอื่นได  
สามารถเคลื่อนยายสิ่งของ  บางทีอาจจะสามารถเลนตวัตอ
ภาพไดอยางแบบงายๆ โดยไมตองใหการชวยเหลือ 
การติดตอสือ่สาร 
    สามารถพูดได  2  หรือ  3  ประโยค  ชื่อคํางายๆ  เขาใจ 
คําสั่งงายๆ  รูจักชื่อคน  ถาไมใชการสื่อสารดวยคําพูดจะ 
สามารถแสดงทาทางในการตองการขอความชวยเหลือจากคน
อ่ืนๆได 
ทางสงัคม 
    สามารถเลนกับคนอื่นๆไดในกิจกรรมงายๆ  ชอบเลนกับ
คนใดคนหนึ่งหรือ 2 คน  มากกวาเลนทั่วๆไปกับคนอ่ืนๆใน
กลุม    
 

อายุ 6 ป   : ระดับนอย 
อายุ 9 ป    : ระดับปานกลาง 
อายุ 12 ป : ระดับรุนแรง 
อายุ 15 ปขึ้นไป: ระดับรุนแรงมาก 
 

การทํางานดวยตนเอง 
    สามารถรับประทานอาหารไดดวยชอน และสอมแตยังคงมี
หกหลนดวย  สวมใสเสื้อผาไดดวยตนเอง  แตยังคงตองให
การชวยเหลือในการติดกระดุมเม็ดเล็กๆ  หรือรูดซิปเสื้อแจ็ค
เก็ต  พยายามที่จะอาบน้ําดวยตนเอง  แตยังตองใหการ
ชวยเหลืออยู  สามารถทาํความสะอาดไดบางสวน  แตบางทีก็
ยังมีอุบัติเหตทุางดานการขับถายอยูบาง 
ทางรางกาย 
    สามารถกระโดดหรือกระโดดขาม  ขึ้นบันไดไดดวยเทาที่
สลับสัมพันธกนัเปนอยางดี  ถีบจักรยานได (จักรยานสําหรับ
เด็กอายุมากกวา 8 ป)   บางทีปนตนไมเลนในพงหญา   
เลนเกมเตนราํ  โยนบอล   กระโดดตีวตัถทุี่ตั้งเปนเปาไวได  
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

อายุและระดบัความบกพรอง
ทางสติปญญา 

ตัวอยางแสดงถึงระดับสงูสุดของพฤตกิรรม 
การปรับตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

การติดตอสือ่สาร 
    สามารถติดตอสื่อสารดวยประโยคทีส่มบูรณแบบพูดได
อยางสมบูรณแบบรวมกับการใชคําวา  “เพราะวา” และ “แต”
จําสัญลักษณและคําตางๆได  แตไมสามารถอานบทกลอน
ดวยความเขาใจได 
ทางสงัคม 
    สามารถเขารวมกิจกรรมกลุมไดดวยตนเอง  สามารถเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมเกมแขงขันกัน  อยางงายๆได  บางที
มีเพ่ือนสนิท  แตตองรูจักคุนเคยกันมากกวา 1 อาทิตย  
กิจกรรมทางการเงิน 
    บางทีสามารถสั่งใหไปทาํกิจกรรมทางการซื้อของอยาง
งายๆได  แตตองจดใสกระดาษให  รูคาของเงิน  แตไมรูวา  
จะใชเงินอยางไร (ยกเวนการใชเงินในตูหยอดเหรียญทีใ่ชใน
การซื้อสินคา) 
ทางอาชีพการงาน 
    อาจไดเตรียมอาหารงายๆได เชน  แซนวิส  ชวยงานบาน
งาๆ เชน  เกบ็ที่นอน  กวาดบาน  ดูดฝุน  จัดและทําความ
สะอาดโตะอาหารได 
การควบคุมตนเอง  
    บางที่อาจถามไดวา  คณุตองการใหเขาทํางานอะไร มี
สมาธิในการทาํงานได   10  นาทีหรือมากกวา  พยายาม
ทํางานเองและปฏิบตัิงานดวยความรับผดิชอบสามารถ 

อายุ 12 ป   : ระดับนอย 
อายุ 15 ปขึ้นไป: ระดับปาน 
                         กลาง        

การทํางานไดดวยตนเอง 
    รับประทานอาหาร  อาบนํ้า  แตงกายไดเอง  บางทีเลือก
เสื้อผาใสเอง  อาจเตรียมอาหารแบบงายๆไดเอง ( แซนวิส )
ใหสําหรับตนเองและผูอ่ืน  หวีผม  แปรงผม  อาจสระผมและ
จัดแตงทรงผมเอง  อาจซักผา  รีดผาและจัดเก็บเสื้อผาของ
ตนเองได 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

อายุและระดบัความบกพรอง
ทางสติปญญา 

ตัวอยางแสดงถึงระดับสงูสุดของพฤตกิรรม 
การปรับตัว 

 ทางรางกาย  
    ควบคุมตนเองไดเปนอยางดีทางความสัมพันธของ
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก 
การสื่อสาร  
    อาจสนทนาในบทสนทนางายๆ  ในการใชประโยคที่
สมบูรณ  บางทีอาจอานประโยค  คําคุณศัพท  สัญลักษณ
หรือบทกลอนงายที่พอเขาใจได 
 ทางสังคม 
    มีปฏิสังคมกับคนอื่นไดเปนอยางดีในการเขารวมและ
แขงขันกับคนอื่น 
กิจกรรมทางการเงิน 
    บางทีสามารถสั่งใหไปซ้ือของหลายๆรายการได  โดยไม
ตองเขียนใสกระดาษ  แตจะตองไมใชเงินในราคามากๆ  ใน
การรวมคารวมเงินเหรียญเปนคาเงินสูงทางอาชีพการงาน 
    อาจทํางานบานงายๆในกิจวัตรประจําวันได (ปดฝุน    
ถายของออกจากกระเปาเดินทาง  ลางจาน  เตรียมอาหาร
งายๆ ที่ตองมีสวนผสม) 
การควบคุมตนเอง 
    อาจทํากิจกรรมไดดวยตนเองไดมากที่สุดดวยความตั้งใจ
ในการทํางาน  15 – 20 นาที (หรือมากกวา) บางทีจะปฏิบตัิ
หนาที่ไดถูกตองตามคําสั่งในการทํางานที่ตั้งใจไวดวย    
ความรับผิดชอบ  

 
ที่มา: วีรานุตร พูลทองคํา. 2545: 17 – 21; อางอิงจาก Drew, Logan; & Hardman.1992: 23–26. 
  
 สรุปไดวา  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ในการฝกทักษะการปรับตัว
จะตองเลือกกิจกรรมใหสัมพันธกับอายุและดูความสามารถของเด็ก  เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา
ทักษะตางๆใหเด็กทํางานไดประสบผลสําเร็จ 
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3.  ทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 3.1 ความหมายของทักษะการชวยเหลือตนเอง 
 ทักษะการชวยเหลือตนเอง หมายถึง  ทักษะที่สําคัญที่สุด ที่เด็กจําเปนตองเรียนรู          
จนสามารถปฏิบัติไดและเกิดเปนความเคยชิน  ติดตัวนําไปใชในชีวิตประจําวันได แมวาผูฝก
จะตองลําบากและใชเวลาอยางมากกับเด็กในการฝกทักษะ แตผลที่ไดรับจะมีคามหาศาลทั้ง   
ตอเด็กและผูเกี่ยวของ  เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองทั้งยังชวยเสริมสรางสุขภาพจิต   
ของครอบครัวใหดีขึ้นดวย ทุกคนไมตองเหน็ดเหนื่อย คอยใหความเชื่อเหลือแกเด็กตลอดทั้งวัน  
ถาเราทุกคนยอมเหนื่อยและชวยกันฝกทักษะการชวยเหลือตนเองใหแกเด็กไดทุกเรื่อง เทาที่ 
เด็ก จะมีความสามารถ ทําไดในขั้นต่ํา  ในที่สุดเราและเด็กก็จะพบความสุขมากขึ้น (ประภัสสร  
ปรีเอ่ียม. 2539: 24)  
 

 3.2 คุณคาและประโยชนของการชวยเหลือตนเอง 
 การมีพัฒนาการในพฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง  ทําใหเด็กมีความสุข  มีอิสระใน
ครอบครัวและชุมชน เด็กจะพ่ึงตนเองไดมากขึ้นเปนการลดภาระของสมาชิกครอบครัวใน     
การดูแลเด็ก  เปนประโยชนของการชวยเหลือตนเอง (ศูนยพัฒนศึกษาแหงประเทศไทย. 2529: 
96)  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในดาน    

1. การสรางความอิสระ 
  ในชวงขวบแรกๆ เปนเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรูที่จะดูแลตนเอง  ชวงนี้เปนเวลา 
ที่ เด็กทุกคนจะตอด้ินรนเพื่ออิสรภาพ  เด็กๆอยากชวยตนเองซึ่งเปนการทํางานหนัก
ความสามารถ ที่มีอยูในแตละคน  จะพบวาเด็กๆ จะเฝามองและเลียนแบบการชวยเหลือตนเอง
ของเด็กที่โตกวา  หรือผูใหญและทดลองเองครั้งแลวครั้งเลา  ถึงแมจะถูกหรือผิดแตน่ันก็คือ
ความพยายามที่จะเรียนรูวิธีชวยตนเอง  ซ่ึงจัดเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 

2. เด็กรูสึกวาตนไดประสบผลสําเร็จและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  ความภูมิใจและความปติยินดีที่เกิดจากการทํากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญความภาคภูมิใจ
แบบน้ันมองเห็นไดชัด  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถเรียนรูทักษะนี้ได
เชนกันเด็กเหลานี้สามารถเรียนรูถึงความรูสึกที่ดี  เม่ือทําสิ่งตางๆ ไดเอง 
  

 3.3 วิธีการฝกการชวยเหลือตนเอง 
 วิธีการฝกการชวยเหลือตนเองควรกําหนดขั้นตอนไวดังน้ี    
 1. พฤติกรรมเปาหมาย (Behavior Objective) หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการจะสอน
เด็ก  ซ่ึงจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กจะตองทําได  เพ่ือแสดงถึงทักษะที่จะเกิดขึ้นแกเด็กในชวงเวลา
การฝกที่กําหนด  และพยากรณถึงสิ่งที่เด็กจะทําไดในตอนทาย  สวนประกอบที่สําคัญในการวาง
พฤติกรรมเปนเปาหมายมี  4  ประการ 
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  1.1 ชื่อเด็ก  ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 
  1.2 พฤติกรรมที่คาดหวังวาเด็กจะทําได  เม่ือเด็กไดเรียนรูทักษะ หลังจากที่ไดรับ
การฝกสอนแลว 
  1.3 เง่ือนไขที่กําหนด  บอกถึงจํานวนพฤติกรรมการชวยเหลือตนเองที่ตองฝก 
  1.4 ผลสําเร็จในการฝกในการวางระดับความสําเร็จโดยทั่วไป  100 เปอรเซ็นและ
ตองสัมพันธกับเง่ือนไขที่วางไว 
 2. การแยกยอยขั้นตอนการฝก (Task Analysis)  หมายถึง  การนําพฤติกรรมตาม
รายการตรวจพฤติกรรม มาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอย เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้น 
จะเริ่มไปตามลําดับจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เม่ือแยกยอยขั้นตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยาก
เกินไป  สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก  และไมตองใชเวลาในการฝกนานเกินไปในแตละ
ขั้นตอน 
 3. วิธีการชวยเหลือในการฝกเด็ก  (Type of Aid) 
  3.1 ทางรางกาย  คือ  การชวยจับ  ซ่ึงมักจะใชในการฝกกลามเนื้อ 
  3.2 ทางคําพูด  คือ  การชวยใหเด็กทําไดดวยการพูดบอกเด็ก ซ่ึงชวยในการฝก
พัฒนาการทุกดาน 
  3.3 ทางสายตา คือ การชวยโดยการกระตุนสายตาเด็กเพื่อใหเด็กทําไดงายขึ้น 
  3.4 กระบวนการแกไขเพ่ือใหเด็กปฏิบัติไดถูกตอง (Correction Procedures) เม่ือ
เลือกพฤติกรรมที่จะฝกโดยวางเปาหมาย แยกยอยขั้นตอน เลือกดําเนินวิธีการฝกและการใช      
แรงเสริมกอนจะฝกโดยเนนเฉพาะแตสิ่งที่ถูกตองขณะฝก ถาเด็กทําไมไดตองหาวิธีแกไขเพ่ือให
เด็กทําตามใหไดจึงจําเปนตองมีแรงเสริมชวย (ศูนยพัฒนศึกษาแหงประเทศไทย. 2529: 104 – 
111) 
  
 3.4 การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย 
 การชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมที่เปน
กระบวนการที่ตอเน่ือง และซับซอน มีลําดับขั้นตอนพัฒนาการเฉพาะ  ซ่ึงสังเกตพฤติกรรม
เหลานี้ไดในเด็กปกติตั้งแตอายุประมาณ 1 ปจะเริ่มใหความรวมมือในการแตงกาย  พออายุ 18 
เดือน  เด็กจะเริ่มใชมือในการถอดเสื้อ กางเกง ถุงเทา และรองเทาจนอายุ 2 ป  ทักษะการใชมือ
จะดีขึ้นมาก  เด็กสามารถถอดเสื้อ กางเกงไดเอง  อายุ 5 ป เด็กสามารถถอดเสื้อและใสเสื้อ 
กางเกงไดอยางสมบูรณ  ไมตองอาศัยคนอื่น  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ซ่ึงมี
พัฒนาการทางทักษะการแตงตัวชากวาเด็กปกติ บางครั้งเด็กจะเรียนรูจากการลองผิดลองถูก  
โดยการสังเกตจากผูใหญและหากผูที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือไดถูกตอง จะเปดโอกาสใหเด็ก
ไดฝกฝนและเรียนรูที่จะชวยตนเองได  (สมเกตุ  อุทธโยธา. 2539: 15) 
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 ดังน้ันการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย   เปนทักษะที่ มีความจําเปนใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก  ผูฝกควรเริ่มฝกเด็กตั้งแตอายุยังนอย  และพยายามฝกใหเด็กเรียนรู
ชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด 
 
 3.5 การชวยเหลือตนเองดานการใชหองนํ้า 
 การชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมที่สามารถ
แสดงออกอยางตอเน่ือง  หรือการประสานสัมพันธกันระหวางกันของอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกายโดยเด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ควบคุมกลามเนื้อมัดเล็กและ
สามารถใช  ประสาทสัมผัสระหวางมือและสายตา  เพ่ือชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา เชน  
วิธีการนั่ง การยืน การใชอุปกรณในทําความสะอาด 
 ดังน้ันการชวยเหลือตนเองดานการใชหองน้ํา คือการทํางานของอวัยวะที่มีประสานกัน
ระหวางตาและมือ เพ่ือใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมดานการใชหองน้ําไดเองตามศักยภาพที่เขามีอยู 
หรือในบางครั้งอาจตองการความชวยเหลือนอยที่สุด 
 สรุปไดวา  การที่จะใหเด็กบกพรองทางสติปญญาเรียนรูทักษะการดูแลตนเองไดน้ัน
จะตองคํานึงถึงความสามารถของเด็กกอน  และในชวงปฐมวัยเปนระยะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับ  
การฝกทักษะการชวยเหลือตนเองใหแกเด็ก  และควรแยกยอยงานแตละอยางเปนขั้นๆ เม่ือเด็ก
ทําสําเร็จไดทีละขั้นเล็กๆ ก็จะนําไปสูความสําเร็จของงานนั้นได  และชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจ
ในตนเองทําไดเต็มความสามารถที่เขามีอยูหรือตองการความชวยเหลือนอยที่สุด และไมเปน
ภาระแกผูอ่ืนมาก 
   

4.  การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน 
 4.1 ความหมายของการฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน (ศูนยพัฒนาการศึกษา
แหงประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย.  2539: 104) 
 การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน หมายถึง การนําพฤติกรรมตามรายการตรวจ
พฤติกรรมมาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอย   เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้น เม่ือแยกยอย
ขั้นตอนแลว จะทําใหเด็กรูสีกวาปฏิบัติไมยากเกินไป สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก และไมตอง
ใชเวลาในการฝกนานเกินในแตละขั้นตอน 
 สรุปไดวา  การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานเปนการฝกโดยใชขั้นตอนการฝกที่ 
แยกยอยงานแตละอยางออกเปนขั้นๆ  และเริ่มฝกเด็กตามขั้นตอน จนสามารถที่จะทํางานนั้นได
ตามเปาหมายในการทํางาน 
 
 



 24 

 4.2 ลักษณะการฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงาน 
 การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานมี  2  ลักษณะคือ 
 1. การฝกดวยวิธีลูกโซแบบเดินหนา (Forward Chaining)  คือ  การฝกเริ่มจาก
ขั้นตอนเปนตนไปเม่ือเด็กสามารถทําขั้นที่ 1ไดดวยตนเองตามเกณฑที่ตั้งไว จึงเริ่มฝกในขั้น
ตอไป 
 2. การฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง (Backward Chaining) คือ  การฝกเริ่มจาก     
ผูฝกจับมือเด็กทําขั้นสุดทายใหไดกอน  เม่ือสําเร็จขั้นสุดทายแลว  ผูฝกจึงยอนหลังจากขั้น
สุดทายมาอีกขั้นหนึ่ง  ทําเชนเดียวกันจนถึงขั้นตอนแรก   
 สรุปไดวา  การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานสามารถทําได  2  ลักษณะ คือ      
การฝกจากหนาไปหลังและการฝกแบบถอยหลัง  
 
 4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการวิเคราะหงาน 
 จากงานวิจัยเรื่อง การใชการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง ในการสอนการชวยเหลือ
ตัวเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา  50–70 โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 คน  จากมูลนิธิสถาบันแสงสวาง มาทําการทดลองฝกทักษะการชวยเหลือตนเองดาน
การแตงกาย โดยใชการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง ใน 3 ทักษะคือ การใสเสื้อ การนุงกางเกง
และการใสถุงเทา  ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว  แบบ A-B-A โดยแบงเปน  3  ระยะ  
ระยะที่  1  ทดสอบหาความสามารถเบื้องตน  ระยะที่  2  ทดลองการแตงกายดวยการฝกดวยวธิี
ลูกโซแบบถอยหลัง  ระยะที่  3  ทดสอบความสามารถดานการแตงกายของกลุมตัวอยาง  
ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการฝกการแตงกายโดยวิธีการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง ตาม
ขั้นตอนแลวเด็กสามารถชวยเหลือตนเอง  ในการแตงกายไดเอง (สมเกตุ อุทธโยธา. 2539: 
บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการชวยเหลือตนเองดาน    
การแตงกายเปนรายบุคคล  โดยใชหลักการวิเคราะหงานของเด็กกลุมอาการดาวน  โดยใชกลุม
ตัวอยางเด็กกลุมอาการดาวน 6–9 ป  ระดับเชาวนปญญา  35–68 จากโรงพยาบาลราชานุกูล  
จํานวน 16  คน  ไดรับการฝกการชวยเหลือตนเอง  ดานการแตงกายดวยแบบการฝกที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  โดยใชหลักการวิเคราะหงานในการฝกการทดลองเปนแบบ Randomized One Group 
Pretest Design  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนความสามารถในการชวยเหลือตนเองหลัง          
การทดลองสูงขี้นกวากอนทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ประภัสสร ปรีเอ่ียม. 
2539: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัย เรื่อง ผลของการฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานเพื่อพัฒนาทักษะ          
การทําความสะอาดเสื้อผาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 35 – 50 
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จากสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญาหญิง  จํานวน  3  คน  ไดรับการฝกทักษะ    
การทําความสะอาดเสื้อผา  โดยใชหลักการวิเคราะหงาน  ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบกลุมตัวอยาง
เดียวแบบ A – B ผลการวิจัยพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการฝกทักษะ             
การทําความสะอาดเสื้อผา โดยใชหลักการวิเคราะหงาน มีทักษะการทําความสะอาดเสื้อผา     
(จันทรเพ็ญ เหลานรเศรษฐ. 2544: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาทักษะการรับประทานอาหารของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ระดับฝกได  จากการใชชุดฝกทักษะการรับประทานอาหารเชิงวิเคราะหงานโดย
ใชกลุมตัวอยาง  จากสถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา  จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน  8  คน  ไดรับการฝกทักษะการรับประทานอาหาร  ดวยชุดฝกทักษะการรับประทาน
อาหาร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใชหลักการวิเคราะหงาน  ในการฝกการทดลองแบบ  One – 
group Pre-test / Post-test design ผลการวิจัยพบวา เด็กมีทักษะในการรับประทานอาหารดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (วีรานุตร พูลทองคํา. 2545: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัย  เรื่อง การศึกษาความสามารถในการเขาใจความหมายจากภาพ
สัญลักษณของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จาก
การสอนโดยใชชุด  การสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ  จํานวน 8 คน ไดรับการฝกดวย
ชุดการสอน    การสื่อความหมายภาพสัญญาลักษณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบวา เด็กมีความสามารถในการเขาใจ
ความหมายจากภาพสัญญาลักษณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (ประพิมพพงศ พละพงศ.  
2544: บทคัดยอ) 
   จากผลงานวิจัยที่กลาวมา  จะเห็นไดวาการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาได    โดยใชหลักการวิเคราะหงาน  และใชภาพประกอบซึ่งเปนอีก
วิธีหน่ึงที่สามารถทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี  และประสบผลสําเร็จใน
การทํางาน สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

5.  การใชภาพประกอบ 
 5.1 ภาพ (Figure)   
 ภาพ   หมายถึง  สิ่งใดก็ตามที่ทําใหเกิดการสัมผัสกอน  เปนจุดเนน  หรือจุดสําคัญ
ตอผูรับรู หรือ  ภาพหมายถึง  สวนที่ลอยเดนอยูขางหนาและออกมาจากพื้นมีลักษณะและ
ขอบเขตจํากัด หรือ สิ่งที่เปนภาพมีรูปรางเห็นชัดและรูไดสวนพ้ืนยงัไมมีลักษณะดังกลาว (สุนทรี      
กระตายแกว. 2548: 26  อางมาจาก  จําเนียร  ชวงโชติ.: 86, 31 - 32) 
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 5.2 หลักการใชรูปภาพในการสอน 
 หลักการใชรูปภาพในการสอน  ดังน้ี 
 1. ใชรูปภาพครั้งละนอยๆ  ภาพจะไดผลกวาใชมากๆ ภาพ  หมายความวา เราควร
ใชเฉพาะที่จะชวยสื่อความหมายใหไดตามที่ตองการเทานั้นเปนพอ  ถึงจะมีภาพที่เกี่ยวของอีก
มาก ก็ไมคอยจะเอาออกมาใชหมดในคราวเดียวกัน  ผูดูจะเบื่อและหมดความสนใจ 
 2. ใชใหตรงจุดประสงคของเรื่องที่จะสอน  บางคนคิดวามีรูปภาพมาใชในสอนได ก็
พอใจและไดใชอุปกรณแลว  แตถามันไมเหมาะกับความมุงหมาย  จะดึงดันใชไปก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร  กับทําใหเสียเวลาเปลาก็ได 
 3. ใชรูปภาพรวมกับอุปกรณประกอบการสอนอยางอ่ืน  ลําพังรูปภาพนั้นไมสามารถ
ถายทอดความหมายทุกสิ่งที่ใหแกผูเรียนไดสมบูรณ  จําเปนจะตองประกอบไปกับอุปกรณ  
อยางอ่ืน เชน  ภาพนกเขาอาจใชคูกับเทปบันทึกเสียงนกเขาก็ได  หรือระเบิดปรมาณูกําลัง
ระเบิดใชคูกับเทปบันทึกเสียง  หรือประกอบกับแผนภูมิแสดงการแผกระจายของอํานาจระเบิด  
หรือใชหลังจากที่ดูภาพยนตรเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองแลวก็ได นอกจากนี้อาจจะใชคูกับ
หุนจําลองตัวอยางของจริงเปนตน 
 4. เลือกดูวาเวลานําภาพออกแสดงจะใชวิธีไหนจึงจะเหมาะที่สุด  เชน  อาจจะใชวิธี  
ชูใหดูหรือติดไวบนปายนิเทศ  หรือเอาเขาเครื่องฉายทึบแสง  หรือทําเปนสมุดลําดับภาพ  หรือ
ผานไปไดดูทุกคนเปนตน 
 5. เวลาใช ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวย  เชน  อภิปรายไปชาๆ หรือแนะนําให
คนควาเอาเองจากแฟมรูปซ่ึงจัดหมวดหมูเขาไว  เพ่ือหารายละเอียดที่เขาตองการเปนตน 
 6. สอนวิธี "อาน"  รูปภาพใหแกนักเรียน  การที่คนเราอานตัวขยุกขยิกของตัวหนังสือ
รูเรื่องก็เพราะไดรับการสอนวิธีอานมาแลว  รูปภาพก็เชนเดียวกัน  ถาไมรูจักวิธีการอานก็อาจจะ
ทําใหดูรูปภาพแลวไมเขาใจดี  วิธีการ "อาน" รูปภาพ  ครูอาจทําไดงายๆ โดยสอนใหนักเรียนทํา
ดังน้ี 
  6.1 ใหมองหาความสําคัญของเร่ืองในภาพเสียกอน วาเปนภาพของอะไร 
  6.2 ใหมองหาความแตกตางหรือเหมือนกันของวัตถุ  แนวความคิดหรือของ
เหตุการณที่ปรากฏในภาพ  เชน  ใหรูจักเปรียบเทียบวาการแตงกายของชายญี่ปุนกับหญิงญี่ปุน    
ที่น่ังอยูในบานตางกันอยางไร  ตางกับของไทยอยางไร  อะไรบางที่ดูแลวเหมือนกัน 
  6.3 ใหมองหาความเกี่ยวของ  หรือตอเน่ืองกันของขบวนการหรือขั้นของการ
กระทําสิ่งตางๆ ที่ปากรกฎในภาพ  เชน ดูวาหลังจากที่แมลงปอขึ้นจากน้ําแลวมันเปลี่ยนแปลง
อยางไรบาง  จึงกลายเปนแมลงปอ  หรือดูวาขบวนการอยางหนึ่งม่ันเริ่มตนตรงไหนและไป
สิ้นสุดที่ตรงไหน  เปนตน 
  6.4 ใหมองหาแง "เกี่ยวพัน" ของสิ่งที่ปรากฏในภาพเพื่อชวยความเขาใจใน  
ขนาด  เสียง การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ เชน รูปภาพของจรวดที่กําลังเคลื่อนออกจากการยิงจรวด  
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ถาเราเห็นสีทางทายจรวดแดงจนเกือบขาว  สีก็เปน "แงเกี่ยวพัน" ที่ทําใหเขาใจไดวาเชื้อเพลิงที่
จรวดขับออกมานั้นคงรอนมาก  ที่เราเห็นควันคลุมไปหมด เราก็เขาใจไดวา  เสียงมันคงดังมาก  
พ้ืนดินคงสะเทือน  นํ้าหนักของมันคงมาก และการที่เราเห็นคนอยูดวย  เราก็ทราบไดวา ขนาด
ของมันเทากับที่ของคนดังน้ี เปนตน 
 7. เม่ือเทียบกับการใชอุปกรณอยางอ่ืนที่หาไดแลว  เห็นวารูปภาพจะไดผลดีกวา  จึง
คอยใชรูปภาพ  น่ีก็เปนขอที่ตองพิจารณาอยางยิ่ง  เม่ือเวลาจะใชรูปภาพ  ถาเห็นวา ภาพยนตร 
จะถายทอดเรื่องราวไดถูกจุดประสงคเราก็ใชภาพยนตร  ถาเม่ือใดเห็นวารูปภาพเหมาะสมแก
การสอนตอนนั้นมากกวาอยางอ่ืน เราจึงใชรูปภาพหรือภาพชุดหนึ่งอาจจะดีกวาภาพยนตรเรื่อง
เดียวกัน 
 

6.  การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว  (Single Subject Research Design) 
 6.1 ความหมายการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว  หมายถึง   การวิจัยที่ใชกับกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอย  
อาจเปนเพียง 1 คน หลายคนหรือเปนกลุมเล็กๆ สวนมากเปนการศึกษาคนไขทางคลินิก หรือ
การศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษ  สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  มีปญหาทาง
พฤติกรรม  การวิจัยแบบนี้มีจุดประสงคจะแกปญหาหรือผอนคลายปญหาทางพฤติกรรมของ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา  การวิจัยกลุมตัวอยางนี้มักใชกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมรวมดวย  
(สุนทรี กระตายแกว.: 2548: 35- 39; อางมาจาก Lehman. 1991: 509 - 512) 
 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยวซึ่งปกติใชใน
การแพทยแตการศึกษาพิเศษนํามาใช เปนรูปแบบของการวิจัยอยางหน่ึง ที่มีกระบวนการวิจัย
ครบถวนตามกระบวนการวิจัยทุกประการ แตมีกลุมตัวอยางคอนขางจํากัด อาจใชตัวอยางคน
เดียวหรือหลายคนก็ได (2 คน หรือ 3 คน หรือมากกวา) (ผดุง อารยะวัญู. 2546: 48) 
 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หรือ Small N Design หมายถึง รูปแบบหนึ่งของ  
การทดลองในทางพฤติกรรมศาสตร   ซ่ึงมีใชมานานกอนการทดลองรายกลุม  เปนการวิจัย   
กับตัวอยางรายเดียวและทําซ้ําๆ หลายครั้งมากกวาจะทําการทดลองเปนกลุม เพราะการทดลอง
รายกลุมน้ันจะใชเวลานอยกวาแตตองพ่ึงพาสถิติในการวิเคราะหขอมูล (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 
2543: 206; อางอิงจาก Goodwin.1995: 206) 
 ไดใหความหมายการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การทดลองที่การวัดผล
ซํ้าๆ ในตัวอยางที่ทําการศึกษาเพียงคนเดียว ซ่ึงหมายถึง N = 1 ในการวัดตัวแปรตามซ้ําๆ ผล
จาก การวัดอาจเปนคะแนนหรือคาเฉลี่ยในแตละสภาวะ มักใชในการศึกษาทางจิตวิทยา 
การศึกษาลักษณะทางคลินิกของคนไขซ่ึงมีอาการเฉพาะแตละราย การปรับพฤติกรรมหรือ
การศึกษาปจจัย ที่มีผลตอการเพ่ิมความสามารถในการประกอบกิจกรรมของเด็ก (พวงเพชร    
ชูวงคสิทธ ิ์. 2544: 48; อางอิงจาก  Heiman. 1995: 332) 
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 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง รูปแบบการทดลองซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล
เปนรายบุคคล อาจเรียกวา Single Case Design ตัวอยางที่ใชในการศึกษามีมากกวา 1 คน 
ปกติมี 3 – 8 คน การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมักใชศึกษากับการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบ
การกระทํา (Operant Conditioning) และใชในการศึกษาการปรับพฤติกรรม การศึกษา 
กระบวนการจิตสรีระวิทยา (Psychophysislogical Process) รวมทั้งการรับความรูสึกและ     
การรับรู (Sensation and Perception) (พวงเพชร  ชูวงคสิทธ ิ์. 2544: 48; อางอิงจาก Leary. 
1995: 302) 
 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว ใชกันมากในการวิจัยประยุกต (Applied Research) 
เพ่ือตองการดูความกาวหนาของตัวอยางที่ศึกษาเปนรายบุคคล เม่ือไดรับการบําบัดดวย
โปรแกรม การชวยเหลือตางๆ ที่เฉพาะเจาะจง การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวเปนการวัดตัว
แปรตามซ้ําๆ ในชวงระยะกอนใหตัวแปรอิสระ ขณะใหตัวแปรอิสระและหลังจากใหตัวแปรอิสระ 
ซ่ึงตามปกติแลว ตัวแปรอิสระคือ การใหการชวยเหลือ ตัวแปรตามคือ สภาพความเปนมนุษย
ของแตละบุคคล (Stocks. 200: Online) 
 สรุปไดวา การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มี
กระบวนการวิจัยครบถวน ตามกระบวนการวิจัยทุกประการ แตมีกลุมตัวอยางเดียวหรอืหลายคน
ก็ได ใชในการศึกษาดานการปรับพฤติกรรม ดานจิตวิทยา และการศึกษาทางคลินิก 
 
 6.2 ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 1. มีตัวอยางรายเดียว (Single Subject) หรือจํานวนนอยราย ที่มีปญหาทาง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
 2. การจัดกระทํา คือ วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการปรับพฤติกรรมซึ่งอาจปรับที่ตัว
บุคคลโดยตรง ปรับที่สภาพแวดลอมหรือทั้งสองอยาง 
 3. การศึกษาผล (ประสิทธิภาพของวิธีการปรับพฤติกรรมที่ทําการทดลองใช) ไมใช
การเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (Control Group) แตใชการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ
บุคคลนั้น พฤติกรรมที่จะสังเกตนี้จะตองถูกนิยามใหชัดเจนและทําการสังเกตไดชัดเจน 
          4. กอนการทดลองปรับพฤติกรรม ผูวิจัยจะทําการสังเกตหลายครั้งจนเกิดเสนฐาน
ของพฤติกรรม (Baseline) ซ่ึงจะใชเพ่ือการเปรียบเทียบกับแนวโนมของพฤติกรรมเดียวกัน หลัง
การทดลองปรับพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงการสังเกตซ้ําหลายครั้งทั้งกอนและหลังการจัดกระทํา เปน
ลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของการทดลองเฉพาะราย 
 5. การตัดสินใจวาวิธีการปรับพฤติกรรมนั้น การจัดกระทํา ไดผลหรือไมไมไดขึ้นกับ
การใชสถิติเปนหลัก แตใชการพิจารณาจากภาพการเปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงดวยแผนภูมิ (Graph) 
ประกอบการพิจารณาอื่นๆ  
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 6. สถิติที่นําเสนอเปนสถิติที่ไมสลับซับซอน การนําเสนอขอมูลมักใชกราฟเสน
นําเสนอวามีพัฒนาเพิ่มอยางไร  โดยใหแกน x  เปนชวงเวลาที่วัดพฤติกรรมชวงเทาๆ กัน   เชน  
ทุกวันหรือทุกสัปดาห และใหแกน y เปนคะแนนที่ไดจากการวัดตัวแปรตาม ซ่ึงตองใชวิธีการวัด
เหมือนกันตลอดการวิจัย 
       7. ผลการทดลอง  มุงใชจํากัดเฉพาะรายที่ทดลอง  หรือรายที่มีสภาพพื้นฐานและ
เง่ือนไขทางสภาวะแวดลอมใกลเคียงกันเทานั้น (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 206-207; 
อางอิงจาก Goodwin. 1995: 315–316) 
 สรุปไดวา ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว น้ันใชกลุมตัวอยางนอย
หรือใชกลุมตัวอยางเดียว ใชวิธีการอยางอยางหนึ่งในการจัดกระทํา สถิติที่ นํามาใชไม
สลับซับซอนและผลการทดลองมุงใชจํากัดเฉพาะเรื่องที่ทดลองเทานั้น 
 

 6.3 หลักการควบคุมการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 การควบคุมเปนองคประกอบของการทดลองทุกรูปแบบ การควบคุม หมายถึง      
การควบคุมอิทธิพลของปจจัยแทรก (Rival Variables) ที่จะรวมมีอิทธิพลตอผลการทดลอง
นักวิจัยตองการสรุปวา วิธีการปรับพฤติกรรม (Treatment) ที่ไดทดลองใชน้ีเปนปจจัยสําคัญ    
ที่สงผลใหพฤติกรรมของผูรับการทดลองเปลี่ยนไป 
 รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว  เปนการทดลองเฉพาะราย ใชวิธีการสังเกต     
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบในคนๆ เดียว ไมใชการเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม ดังเชน การทดลองรายกลุม การหารูปแบบของพฤติกรรม หรือเสนฐานพฤติกรรม 
(Baseline) กอนการให Treatment จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเปรียบเทียบกับเสนแนวโนม
พฤติกรรมหลังการจัดกระทํา 
 เหตุผลของการใชเสนฐานคือ เสนฐานสามารถบอกรูปแบบพฤติกรรมจากการสังเกต
หลายครั้งจนเปนแนวโนมหรือตัวแทนของพฤติกรรมตามธรรมชาติที่คอนขางคงที่ จึงเชื่อถือได
มากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง ซ่ึงอาจจะไมใชตัวแทน
ของพฤติกรรมของคนๆ น้ัน (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 208; อางอิงจาก Goodwin. 
1995: 315–316) 
 สรุปไดวา การควบคุมน้ันเปนองคประกอบของการวิจัยทุกรูปแบบ แตหลักเกณฑใน
การควบคุมการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว น้ันใชวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
การใชเสนฐานในการดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 
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  6.4  รูปแบบของการวิจัยกลุมตัวอยางเดียว  
 รูปแบบของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว มีหลายชนิด แตในที่น้ีจะขอเสนอเพียง 2 
แบบ คือ A-B Design และ A-B-A Design 
 1. A-B  Design เปนรูปแบบพ้ืนฐาน มีองคประกอบงายๆ คือ 
  A หมายถึง ระยะเสนฐานพฤติกรรม (Baseline Phase) เปนระยะการสังเกต
พฤติกรรมกอนการทดลองปรับ 
  B หมายถึง ระยะของการทดลองปรับพฤติกรรม (Intervention or Treatment 
Phase) 
  การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิ (Graph) ดังภาพประกอบ 6 จะชวยให
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ พฤติกรรมไดงายขึ้นกวาการใชตารางขอมูล โดยมีหลักการ
เขียนแผนภูมิคือ 
  2.1 ชวงระยะเสนฐาน (Baseline Phase) กับระยะที่ใหการจัดกระทํา 
(Intervention Phase) แบงแยกโดยเสนประ 
        2.2 เสนกราฟระหวางจุดของขอมูล (Data Points) จะไมเชื่อมตอกันระหวางระยะ 
ทั้งสอง             
  ปญหาของรูปแบบ A-B คือ ขอสรุปของผลการปรับพฤติกรรมยังไมชัดเจน เพราะ
ยังไมอาจยืนยันไดวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนผลจากวิธีที่ใชในการปรับพฤติกรรม อาจมี
ผลจากปจจัยแทรกอื่นๆ หรืออิทธิพลจากพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 
2543: 208-209; อางอิงจาก Goodwin. 1995: 315–316) 
 2. A-B-A Design เปนรูปแบบการถอดถอน (Withdrawal Design) แรงเสริม (วิธีการ
ที่ทดลองใชเปน Treatment) แลวทําการสังเกตวา พฤติกรรมจะกลับมาเหมือนเดิมกอนใหแรง
เสริมหรือไม ถากลับมาเหมือนเดิมแสดงวา แรงเสริมน้ันชวยปรับพฤติกรรมไดจริง กลาวคือเม่ือ
ไมมี Treatment พฤติกรรมที่พึงประสงคก็ไมเกิด 
  การทดลองรูปแบบ  A-B-A Reversal Design อธิบายความหมายไดคือ 
  A1  เปนระยะที่มีการบันทึกขอมูล ทําการสังเกตพฤติกรรมโดยยังไมมีการจัดกระทํา 
  B   เปนระยะที่มีการจัดกระทํา (Intervention) กับพฤติกรรมเปาหมาย ทําการ
สังเกตพฤติกรรม 
  A2 เปนระยะที่งดการจัดกระทํา เพ่ือติดตามผลจากการให Intervention โดยที่
ผูวิจัยบันทึกขอมูล เหมือนกับที่อยูในระยะเสนฐานแรก (A1) ทําการสังเกตพฤติกรรม 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว  น้ันไมมีความจําเปนในการใช
สถิติวิเคราะห โดยทั่วไปเปนการพรรณนาอยางงายก็เพียงพอแลว ที่ใชมากที่สุดคือ การแสดง
ดวยกราฟ ซ่ึงสามารถบอกไดวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม 
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 สรุปไดวา รูปแบบที่ไดนําเสนอทั้ง แบบ A-B Design และ A-B-A Design เปนรูปแบบ
ที่พบบอยในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  
 อยางไรก็ตาม  รูปแบบการวิจัยน้ีก็จะมีจุดบกพรองเชนเดียวกัน  เชน  ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  พฤติกรรมบางอยางเกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นเลย  ไมอาจเปลี่ยนแปลงหรือเรา
เรียกผลกระทบนี้วา  Sleeper effect แตจะแสดงผลตามมาในภายหลัง ซ่ึงอาจเปนชวงเวลาระงับ
การจัดกระทบก็ได ทําใหสรุปไดยาก  ดังน้ัน จึงควรใชรูปแบบน้ีกับพฤติกรรมบางพฤติกรรม
เทานั้น 
 รูปแบบการวิจัย  มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมาย  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เราตองการเปลี่ยนแปลง 
 2. เก็บขอมูลในชวงเสนฐานอยางตอเน่ืองจนกระทั่งไดขอมูลที่คงที่ 
 3. ทดลองใชวิธีการจัดกระทํา (treatment) 
 4. บันทึกขออยางตอเน่ืองในชวงการจัดกระทํา 
 5. ระงับหรือหยุดการใชวิธีการจัดกระทํา (Withdrawal Design) มีการบันทึกขอมูล    
อยางตอเน่ือง  น่ันคือกระทําเชนเดียวกับชวงเสนฐาน 
 6. อาจทดลองใชวิธีเดียวกันน้ีกับเด็กอ่ืน (ศิริพร สุริยา. 2548: 41; อางอิงจาก ผดุง  
อารยะวิญู. 2546:  58-64) 
 
 6.5 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 
 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลมีดังน้ี 
 1. การศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว จะไมใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเหมือน     
การทดลองกลุม จะวิเคราะหขอมูลในแนวทางเชิงบรรยายโดยใชแผนภูมิเปนหลัก (Graphical 
Analysis) หรือ (Visual Inspection) 
  ในการทดลองปรับพฤติกรรมกับนักเรียนกลุมเล็กตามแบบของ Small N Design 
จะมีการใชสถิติในกลุม Non – Parametric ซ่ึงเปนสติติงายๆ ที่ไมมีความยุงยาก เชน Sign Test 
และ Mann – Whitney U Test ใชเพ่ือทดสอบนัยสําคัญของ การจัดกระทําในระดับกลุม และถา
เสริมดวยการแสดงแผนภูมิขอมูลเฉพาะราย ก็จะทําใหไดขอมูลครบถวนทั้งระดับกลุมและระดับ
บุคคล  
 2. การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิ แผนภูมิที่แสดงพฤติกรรมทั้งชวง เสนฐาน และชวง
การจัดกระทํา สามารถนําเสนอขอมูลดังน้ี 
   2.1 ทําใหเห็นผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายคน โดยดูวามี         
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดแจง (Abrupt Change) หรือไมสังเกตจากเสนฐานกับการจัดกระทําหางกัน
แบบขั้นบันได 
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    2.2 ใหขอมูลเชิงเปรียบเทียบระหวางบุคคลในกรณีที่ทดลองกับนักเรียน 2 – 3 
คนโดย นําขอมูลพฤติกรรมของแตละคนลงกราฟ โดยแยกเสนกราฟแตนําเสนอบนแกนเดียวกัน 
ทําใหทราบวาการปรับพฤติกรรมใชไดผลเพียงใดกับนักเรียนแตละราย 
    2.3 ใหขอมูลภาพรวมของกลุม ในกรณีที่เปนการทดลองกลุมเล็ก (Small N 
Design) เชน ทดลองกับนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมคลายกัน 6 ราย อาจจําเสนอผลการทดลอง
ดวยแผนภูมิขอมูลทั้งรายกลุมและรายบุคคล ในกรณีที่นําเสนอรายกลุม อาจใชคาเฉลี่ยความถี่
ของพฤติกรรมของทุกคน 
     2.4  แสดงเสนแนวโนมของพฤติกรรม (Trend Line) การวิเคราะหการเปลี่ยน
พฤติกรรม (กอน - หลังการรักษา) จะชัดเจนขึ้นถาใชวิธีการหาเสนแนวโนมของพฤติกรรมจาก
แผนภูมิขอมูล (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 212 – 214; อางอิงจาก Wilson. 1995: 82) 
 สรุปไดวา การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ของการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
ไมใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเหมือนการทดลองกลุม จะวิเคราะหขอมูลในแนวทาง           
เชิงบรรยายโดยใชแผนภูมิเปนหลัก โดยการบรรยายนั้นจะบรรยายถึงผลของพฤติกรรม แลว
นํามาเปรียบเทียบระหวางบุคคล และบรรยายถึงแนวโนมของพฤติกรรมอยางชัดเจน 
 
 6.6 ขอดีและขอจํากัดของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  
 ไดกลาวถึง การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว และการทดลองรายกลุม มีขอดี และ
ขอจํากัดตางกัน สําหรับการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมีขอดีและขอจํากัดดังน้ี 
 1. ขอดีของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
  1.1  ผลการวิจัยเฉพาะรายใหขอมูลที่เที่ยงตรงเฉพาะกรณี ตามปกติเม่ือทําการ
ทดลองรายกลุมขอมูลที่วัดไดจะนํามาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงขอมูลรายเฉลี่ยเชนนี้ ไมอาจใหภาพที่
เที่ยงตรงของพฤติกรรมทุกรายในกลุมน้ัน 
  1.2 การวิจัยเฉพาะรายใชกับกรณีที่ไมพบบอยเชน กลุมเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ และเด็กสมาธิสั้น ซ่ึงจะมีปญหาเฉพาะตัวและมีจํานวนนอยราย 
  1.3 รูปแบบการวิจัยเฉพาะรายมีความยืดหยุนการจัดกระทํา ที่จะใหจะไมใช
วิธีการที่เหมือนกันทุกประการในทุกรายที่ศึกษา จะแตกตางกันไปขึ้นกับแตละราย รวมทั้ง
วิธีการสังเกตเพื่อเก็บขอมูล ก็อาจปรับใหเหมาะสมได 
  1.4 ผลการของการวิจัย (ประสิทธิภาพของวิธีการปรับพฤติกรรม) ไมขึ้นอยูกับ
จํานวนคนในกลุมตัวอยาง (N) ตางจากในกรณีของการทดลองรายกลุม ซ่ึงยิ่งคนจํานวนมาก
โอกาสที่จะพบความแตกตางใน “ทางสถิติ” จะยิ่งมาก ซ่ึงอาจไมใชความแตกตางในทางปฏิบัติ 
(Practical Significant) กรณีดังกลาว การพึ่งพาสถิติจึงไมไดหมายความวา จะกอใหเกิด    
ความมั่นใจได 
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  1.5 จรรยาบรรณในการวิจัยในการทดลองรายกลุม การใหหรือไมให การจัดกระทํา 
เปนการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิของนักเรียนบางราย แตในกรณีการทดลองเฉพาะรายปญหา
เชนนี้ยังคงมีแตนอยกวาเพราะ   Treatment   ที่ใหจะเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับบุคคล     
(ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 207; อางอิงจาก McBurney. 1994: 278-281) 
 2. ขอจํากัดของการทดลองเฉพาะราย 
            ขอจํากัดของการทดลองเฉพาะรายมีดังน้ี 
      2.1 การสรุปผลของการรักษาทําไดยาก ถาในระยะเสนฐานมีแนวโนมของ
พฤติกรรมเพ่ิมขึ้นหรือลดลอง หรือพฤติกรรมไมมีความคงที่ ในกรณีที่พฤติกรรมระยะเสนฐานไม
คงที่ มีแนวทางแกไข คือ 
   2.1.1 พยายามหาสาเหตุและควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ใหได 
   2.1.2 คอยจนกวาพฤติกรรมคงที่ 
   2.1.3 ทําขอมูลในรูปของคาเฉลี่ย 
  2.2  มีความเที่ยงตรงภายนอกจํากัด  แตอาจใชการรักษาเฉพาะนี้นําไปอางอิง  
คนอ่ืนได ถามีการออกแบบเปนการวิจัยแบบหลายเสนฐานหรือ Single Group ของกลุมตัวอยาง 
  2.3 ไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายๆ ตัว    
(พวงเพชร  ฟูวงคสิทธิ์. 2544: 58; อางอิงจาก Shaughnessy, Zechmeister; & Zechmeister. 
2000: 350 - 367) 
 สรุปไดวา การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว มีขอดีคือ ไดขอมูลเที่ยงตรงเฉพาะกรณี ใช
ในกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษซ่ึงมีปญหาเฉพาะตัว รูปแบบการวิจัยมีการยืดหยุนปญหา
จรรยาบรรณในการวิจัยมีนอย ขอจํากัดคือ การสรุปผลทําไดยากถาพฤติกรรมระยะเสนฐานไม
คงที่ มีความเที่ยงตรงภายนอกจํากัด และไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรหลายๆ ตัว 
 เลียรี่ (Leary. 1992: 291-302,401) กลาววา รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว  
(Single Subject Design) หมายถึง รูปแบบการวิจัยที่มีการวิเคราะหขอมูลเปนรายกรณีหรืออาจ
เรียกวา รูปแบบการวิจัยแบบรายกรณี (Single-Case Design) ตัวอยางที่ใชในการศึกษามักมี
มากกวา 1 คน ปกติแลวมี 3 - 8 คน รูปแบบการวิจัยแบบรายกรณี มักใชศึกษาการเรียนรูการ
วางเงื่อนไขแบบการกระทํา  (Operant Conditioning)  ศึกษาการปรับพฤติกรรม ศึกษา
กระบวนการทางจิตสรีวิทยา (Psychophysiological Process)  และศึกษาเกี่ยวกับการรับ
ความรูสึกและการรับรู (Sensation and Perception) การออกแบบการทดลองมีหลายชนิด เชน  
A-B  Design  หรือ  A-B-A Design หรือ A-B-A-B Design 
 การนําเสนอขอมูลจาก รูปแบบการวิจัยแบบรายกรณี จะใชกราฟแสดงผลการทดลอง
เปนรายบุคคล สรุปผลการวิจัยโดยใชการตรวจดูดวยสายตา  (Visual Inspection)  ขอจํากัดของ
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การวิจัยแบบนี้คือการอางอิงไปสูประชากรทําไดนอย แตผลคุมคาที่ไดจากการวิจัยคือ เปนการ
ชวยแกไขปญหาเฉพาะเจาะจงของตัวอยางที่ทําการศึกษา (สุนทรี กระตายแกว.: 2548: 36) 
 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจเลือกใชการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยวแบบ A – B - A มาทํา  
การทดลองฝกทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับ
รุนแรง โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพความพรอม
ความสามารถ ความสนใจ เพ่ือเปนการพัฒนาเด็กใหสามารถมีทักษะในการชวยเหลือตนเองเต็ม
ตามศักยภาพได 
 
  6.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 จากงานวิจัย เรื่อง การใชการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง ในการสอนการชวยเหลือ
ตัวเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 50–70 โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 คน  จากมูลนิธิสถาบันแสงสวาง    มาทําการทดลองฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง
ดานการแตงกาย  โดยใชการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลังใน 3 ทักษะคือ  การใสเสื้อ  การนุง
กางเกง และการใสถุงเทา  ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว  แบบ A-B-A โดยแบงเปน  
3  ระยะ  ระยะที่ 1 (A1)  ทดสอบหาความสามารถเบื้องตน  ระยะที่  2 (B) ทดลองการแตงกาย
ดวยการฝกดวยวิธีลูกโซแบบถอยหลัง  ระยะที่  3 (A2) ทดสอบความสามารถดานการแตงกาย
ของกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการฝกการแตงกายโดยวิธีการฝกดวยวิธีลูกโซ
แบบถอยหลัง ตามขั้นตอนแลวเด็กสามารถชวยเหลือตนเอง  ในการแตงกายไดเอง (สมเกตุ 
อุทธโยธา. 2539: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัย  เรื่อง ผลของการใชเทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก
ที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน  กลุมตัวอยางเปนเด็กออทิสติก
กอนวัยเรียน  จํานวน  12  คน  อายุ 4 – 6 ป  ที่ไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจง เพ่ือแบง
ออกเปนกลุมทดลอง  2  กลุม  กลุมละ  6  คน   โดนกลุมที่ 1  ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยผู
ฝกสอนเปนตัวแบบ  ควบคูกับการชี้แนะ  และการเสริมแรงทางบวก  สวนกลุมที่ 2  ไดรับการใช
เทคนิคตัวแบบโดยเพื่อนรวมวัยเปนตัวแบบ  ควบคูกับการชี้แนะ  และการเสริมแรงทางบวก  
แบบแผนการทดลองที่ใชเปนแบบ  A-B-A  Design  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ระยะ  ไดแก ระยะที ่ 1  
เปนระยะเสนฐานพฤติกรรมหรือกอนการทดลอง (A1)  2 สัปดาห  ระยะที่ 2 เปนระยะทดลอง 
(B) 4 สัปดาห  และระยะที่ 3  เปนระยะหลังการทดลอง (A2)  2 สัปดาห ตามลําดับ โดยทําการ
ทดลองสัปดาหละ 3 ครั้ง บันทึกพฤติกรรมเปาหมายของกลุมทดลอง แตละกลุมทุกครั้งดวยวิธี
สังเกตแบบสุมเวลา (Time Sampling)   ผลของการวิจัยพบวา กลุมทดลอง 1 และ 2 มี
พฤติกรรมความรวมมือทั้งในระยะการทดลองและระยะหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากระยะกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ของพฤติกรรมความรวมมือระหวางกลุมทดลอง 1 และ 2 ทั้งในระยะการทดลองและระยะหลัง
การทดลอง ตามลําดับ (ศศธร  สังขอู. 2547: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัย เรื่องผลของการเสริมแรงพฤติกรรมแบบ ดีอารโอ ตอการลดพฤติกรรม
แยงสิ่งของ ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเพศ
ชาย  อายุ  10  ป  จํานวน  1  คน  กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน
นครสวรรคปญญานุกูล   เปนการศึกษารายกรณี (Single Subject Design)  แบบ  A-B-A  
Design โดยแบงเปน  3  ระยะ   ระยะที่ 1 (A1)  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมแยงสิ่งของ   ระยะ
ที่ 2 (B) ระยะทดลองใหการเสริมแรง (treatment) ใชโปรแกรมการเสริมแรงพฤติกรรมแบบดีอาร
โอ สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  ระยะที่ 3 (A2)  ระยะถอดถอนการเสริมแรง (Extinction) ไมได
ใชโปรแกรมการเสริมแรงพฤติกรรมแบบ ดีอารโอ สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  ผลการวิจัย
พบวา  หลังจากการใชการเสริมแรงพฤติกรรมแบบ ดีอารโอ  นักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีพฤติกรรมยงสิ่งของลดลง  โดยมีคาเฉลี่ยลดลงในระยะที่ 2  คือระยะที่มีการให    
การเสริมแรงพฤติกรรมแบบ ดีอารโอ  (ระวิพร  ธรรมสอน. 2548: บทคัดยอ) 
 จากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของกิจกรรมการกระตุนการรับรูความรูสึก และ    
การเคลื่อนไหวท่ีมีตอแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ความสามารถในการสบตา  การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูใหญของเด็กออทิสติก  โดยใชกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 1 คน  กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 2 
จากโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  มาทําการทดลองดวยการใชกิจกรรมการกระตุน    
การรับรูความรูสึกและการเคลื่อนไหว  ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  
รูปแบบ A-B-A  Design หลายเสนฐานขามพฤติกรรม (Multiple Baseline Across Behaviors) 
โดยแบงเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 (A1) ยังไมมีการฝก ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ระยะที่ 2 
(B) ทําการฝกดวยชุดแบบฝกกระตุนการรับความรูสึก และ การเคลื่อนไหว สังเกตและบันทึก
พฤติกรรม  ระยะที่ 3 (A2) หยุดทําการฝกทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  ผลการวิจัยพบวา  
การฝกเด็กออทิสติกดวยกิจกรรมกระตุนกิจกรรมการรับรูความรูสึก และการเคลื่อนไหวมีการ
แสดงพฤติกรรมซ้ําๆ ลดลง  และมีความสามารถในการสบตา   การมีปฏิสัมพันธกับผูใหญเพ่ิม
มากขึ้น  (พัชรีวรรณ ตันกุระ. 2551: ออนไลน) 
 จากงานวิจัยเรื่องผลของวิธีการชี้แนะและการเสริมแรงดวยอาหารตอการลดพฤติกรรม
อยูไมน่ิงในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาล   จากโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล  มาทดลองการปรับพฤติกรรมอยูไมน่ิงในชั้นเรียน  
โดยใชวิธีการชี้แนะและการเสริมแรงดวยอาหาร   ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยรายกรณีโดยใช
รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวรูปแบบ A-B-A  โดยแบงเปน  3  ระยะ   
 ระยะที่ 1(A1)  สังเกตพฤติกรรมอยูไมน่ิงของเด็กออทิสติก   มีความถี่วันละ 7–11 ครั้ง  
 ระยะที่ 2 (B) ระยะทดลองใชวิธีการชี้แนะในขณะทําการสอนและใหแรงเสริมดวย
อาหารหลังสอนกับเด็กออทิสติก  
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 ระยะที่ 3 (A2) สังเกตพฤติกรรมไมอยูน่ิงของเด็กออทิสติก   มีความถี่วันละ 4–6 ครั้ง   
ผลการวิจัย พบวา การใชวิธีการชี้แนะและการเสริมแรงดวยอาหารทําใหพฤติกรรมการอยูไมน่ิง
ของเด็กออทิสติกลดลง  (มหิศร  แสงมณีรัตนไชย.  2551:  ออนไลน) 
 จากงานวิจัยที่กลาวมา   จะเห็นไดวาการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
และเด็กออทิสติก  ใหไดรับการพัฒนาการเรียนรูหรือการปรับพฤติกรรม  โดยใชรูปแบบ A-B-A 
Design มาทําการทดลองทําใหเด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู และสามารถลดหรือเพ่ิมพฤติกรรม
ใหไปสูพฤติกรรมเปาหมายไดประสบผลสําเร็จ 
 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือการศึกษาคนควาเรื่อง การสอนทักษะการชวยเหลือ
ตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใช
ภาพประกอบ  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. แบบแผนการทดลอง 
 3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 4. ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 5. วิธีดําเนินการทดลอง 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  
ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับ
รุนแรง  จํานวน 3 คน จากโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก  คือ นักเรียน           
ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองในทักษะการใชหองนํ้าไดอยางถูกตอง ไมมีปญหาทางสายตาหรือ    
การมองเห็น   ฟงคําสั่งและสามารถเลียนแบบได   โดยพิจารณาจากรายงานของครูประจําชั้น     
การสัมภาษณผูปกครองและยินดีใหเด็กเขารวมการวิจัย  ดังน้ี 
 1. ผูที่ไดรับการฝกคนที่ 1 อายุ  22  ป  เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับรุนแรง  มีรางกายสมสวน  นิสัยน่ิงเงียบ มักนั่งน่ิงๆ ไมกระตือรือรน ไมชอบการเคลื่อนไหว 
การทรงตัวไมดี เดินทิ้งตัวไปขางหนา การใชมือหยิบจับสิ่งตางๆ สามารถทําไดดี  ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันซ่ึงบางอยางสามารถทําไดเอง เชน การรับประทานอาหารทําไดแตไมทํา 
เน่ืองจากมีผูดูแลใกลชิด  ด้ือร้ันในบางครั้งที่โดนขัดใจ ขาดทักษะทางสังคม ไมตองการใหผูอ่ืน
มายุงกับตนเอง   แตสามารถทํากิจกรรมกับเพ่ือนได พูดสื่อสารไมได แตเม่ือตองการที่จะสื่อสาร
จะใชมือชี้บอกสิ่งตางๆ ที่ตองการไดกับบุคคลที่คุนเคย  สามารถเขาใจคําสั่งงายๆ และปฏิบัติ
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ตามได  การดูแลตนเองในดานสุขอนามัยและความสามารถในการแตงกาย ตองมีผูดูแล          
มีภาวการณชักรวมดวย  ตองรับประทานยากันชักอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
 2. ผูที่ไดรับการฝกคนที่ 2 อายุ  22  ป  เปนนักเรียนกลุมอาการดาวนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  มีรางกายเล็กไมสมสวนแตแข็งแรง  การเดินมีการทรงตัวดี  
นิสัยเงียบเฉย  อารมณดี  ชอบแยกตัว   ชอบเลนคนเดียว   สนใจสิ่งใดมักจะชอบอยูในสิ่งนั้น   
พูดสื่อสารไมได   แตสามารถฟงคําสั่งเขาใจและปฏิบัติตามแบบได การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของตนเอง ในดานการรับประทานอาหาร  การแตงกายงายๆ ได   การดูแลดานสุขอนามัยตองมี
ผูดูแล   
 3. ผูที่ไดรับการฝกคนที่ 3 อายุ  21  ป  เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับรุนแรง มีรางกายไมสมสวน  การเคลื่อนไหวในการเดินทําไดเองแตลักษณะของกลามเนื้อ
เกร็ง  เดินโยตัวไปดานหนา  นิสัยราเริงแจมใส   ยิ้มเกง  มีทักษะทางสังคมดี มักอยูในกลุม
เพ่ือนๆ รวมทํากิจกรรมกับเพ่ือนได ชอบเสียงเพลง เคลื่อนไหวแบบอิสระตามเพลงได  พูด
สื่อสารไมได แตสามารถเขาใจและรับรูสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันที่คุนเคยสามารถปฏิบัติตาม
และเลียนแบบได  เม่ือตองการที่จะสื่อสารอยากไดสิ่งที่ตองการในดานการรับประทานเชน หิวนํ้า
หยิบแกวน้ํา หิวขาวหยิบจาน หรือแสดงทาทางบอกได  การดูแลตนเองในดานสุขอนามัยและ
ความสามารถในการแตงกายตองมีผูดูแล  
 ในการดําเนินการทดลองครั้งน้ี    ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองคือ   A-B-A Design 
ซ่ึงไดแบงระยะการทดลองเปน 3 ชวง คือ 
 1.  ชวงเสนฐาน (Baseline หรือ A1)   เปนระยะที่มีการบันทึกขอมูลทําการสังเกต
พฤติกรรมโดยยังไมมีการจัดกระทํา 
 2. ชวงการจัดกระทํา   (Treatment หรือ B)    เปนระยะที่ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยเริ่มทําการสอนโดยการวิเคราะหงานการใชหองน้ํารวมกับการใชภาพประกอบ ซ่ึงทําใหเรา
ทราบวานักเรียนมีพฤติกรรมเปาหมายเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเสนฐาน 
จากการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  ตาม
แผนการจัดประสบการณและทําการสังเกตพรอมบันทึกพฤติกรรมแรก   เม่ือนักเรียนทํา
พฤติกรรมทั้งหมดไดเปนเวลา 3  วันติดตอกัน  จึงเริ่มในชวงงดการจัดกระทํา 
 3. ชวงงดการจัดกระทํา ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือติดตามผลจากการสอนโดยการวิเคราะห
งานพรอมกับการใชภาพประกอบโดยที่ผูวิจัยหยุดสอน  แตยังบันทึกขอมูล เหมือนกับที่อยูใน
ระยะเสนฐานแรก  (A1)   
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เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 เครื่องมือในการทดลองมี 3 ชุดคือ 
 1. แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า โดยการวิเคราะหงาน
รวมกับการใชภาพประกอบ  เปนการเขียนแผนการจัดประสบการณโดยมีจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม อุปกรณ   การเตรียมตัว   รางวัล    ขั้นตอนการฝกและการประเมินผล 
 2. แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
 3. สื่อรูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
 

ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดังน้ี 
 1. แผนการจัดประสบการณ ชุดแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองน้ําโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา    
การวิเคราะหงาน  และการใชภาพประกอบ 
  1.2 ดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณ  ชุดแผนการฝกทักษะการชวยเหลอื
ตนเองในดานการใชหองนํ้า  โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  โดยกําหนด
เน้ือหา  ดังน้ี 
   1.2.1 การเปดประตูหองน้ํา 
   1.2.2 การปดประตูหองน้ํา 
   1.2.3 การใสกลอนประตูหองน้ํา 
   1.2.4 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง  เพ่ือเตรียมดึงกางเกงลง 
   1.2.5 การใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา 
   1.2.6 การนั่งโถสุขภัณฑ 
   1.2.7 การใชมือขางที่ถนัดหยิบขันตักน้ํา 
   1.2.8 การราดน้ําทําความสะอาดอวัยวะขับถาย   
   1.2.9 การวางขันนํ้าลงในภาชนะใสนํ้า 
   1.2.10 การลุกขึ้นยืน 
   1.2.11 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง  เพ่ือเตรียมดึงกางเกงขึ้น 
   1.2.12 การใชมือทั้งสองดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว 
   1.2.13 การถอดกลอนประตูหองน้ํา 
   1.2.14 การเปดประตูหองน้ํา 
   1.2.15 ลางมือในอางดานนอกหองน้ํา 
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  1.3 นําแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า โดยการ
วิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน  3  คน ไดแก ดร.พัชรี  
จ๋ิวพัฒนกุล  ดร.นิรัชรินทร  ชํานาญกิจ  และ  อาจารยวันทนีย  บางเสน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสอดคลองในการดําเนินกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
 2. แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า  ผูวิจัยได
ดําเนินการ  ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า โดยการ
วิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  
  2.2 ดําเนินการสรางแบบบันทึกพฤติกรรมการใชหองน้ํา  โดยแบบบันทึก
พฤติกรรมนี้  ผูวิจัยทําการบันทึกโดยหากกิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดก็จะทําเครื่องหมาย    
ลงในชอง  สวนกิจกรรมใดที่นักเรียนทําไมได  ก็จะทําเครื่องหมาย  -  ลงในชอง 
  2.3 นําแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า ไป
ใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา จํานวน  3  คน  ไดแก  ดร.พัชรี  จ๋ิวพัฒนกุล  ดร.นิรัชรินทร ชํานาญกิจ  
และอาจารยวันทนีย  บางเสน เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  จนสามารถใชงานได  
แลวนําไปใชในการทดลองตอไป  ดังตัวอยางตาราง 4 
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ตาราง 4  แสดงแบบบันทึกพฤติกรรมการใชหองน้ํา 
 

วันเดือนป 
  ลําดับ พฤติกรรม 

เช
า 

บา
ย 

เช
า 

บา
ย 

บันทึกพฤติกรรม 

1 การเปดประตหูองน้ํา      
2 การปดประตหูองน้ํา      
3 การใสกลอนประตูหองน้ํา      
4 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง        

เพ่ือเตรียมดึงกางเกงลง 
     

5 การใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา      
6 การนั่งโถสุขภัณฑ      
7 การใชมือขางที่ถนัดหยิบขันตักน้ํา      
8 การราดน้ําทําความสะอาดอวัยวะขับถาย        
9 การวางขันน้ําลงในภาชนะใสนํ้า      
10 การลุกขึ้นยืน      
11 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกงเพื่อ

เตรียมดึงกางเกงขึ้น 
     

12 การใชมือทั้งสองดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว      
13 การถอดกลอนประตูหองน้ํา      
14 การเปดประตูหองน้ํา      
15 ลางมือในอางดานนอกหองน้ํา      

ผลรวมของพฤติกรรม      

 
 3. สื่อรูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า  
ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 
  3.1 ศึกษาแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา  โดย     
การวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
  3.2 ดําเนินการสรางสื่อรูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  
ในดานการใชหองน้ํา  โดยวาดในลักษณะของภาพลายเสนในพฤตกิรรมที่จะดําเนินการสอน 
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  3.3 นําสื่อรูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใช
หองนํ้า ใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา จํานวน  3  คน  ไดแก  ดร.พัชรี  จ๋ิวพัฒนกุล  ดร.นิรัชรินทร  
ชํานาญกิจ  และอาจารยวันทนีย  บางเสน เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  จนสามารถ
ใชงานได  แลวนําไปใชในการทดลองตอไป 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. ขั้นกอนดําเนินการทดลอง 
  1.1 จัดหาผูชวยผูวิจัย  ซ่ึงเปนครูประจําชั้นนักเรียนบกพรองทางสติปญญา ระดับ
รุนแรง  จํานวน 1 คน  โดยมีหนาที่ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเทานั้น ไมมีสวนเกี่ยวของ
กับงานวิจัยในสวนอ่ืน 
  1.2 การเตรียมผูชวยวิจัย 
   1.2.1 นิยามศัพทของพฤติกรรมที่ตองการสังเกตและบันทึกใหชัดเจน 
   1.2.2 ผูวิจัยและผูชวยวิจัย ทําความเขาใจกับพฤติกรรม ที่ตองทําการบันทึก
ใหตรงกัน โดยการศึกษาทําความเขาใจจุดมุงหมายของการวิจัย  นิยามของพฤติกรรมที่ตองการ
สังเกตและบันทึก  และแบบบันทึกพฤติกรรม  เพ่ือใหเขาใจตรงกันและใชไดถูกตอง 
   1.2.3 ทดลองการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกับนักเรียนคนอ่ืน ที่ มี
พฤติกรรมเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง  จนกวาจะมีคาความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต 
(Interobserver reliability : IOR) ไมต่ํากวารอยละ 80 เปนเวลา 5 วันติดตอกัน จึงเริ่มทําการ
ทดลอง  
  1.3  จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการฝก 

 1.3.1 กางเกงเอวยางยืด ขาสั้น 
 1.3.2  อุปกรณที่ใชในหองน้ํา ไดแก ขันน้ํา 
 1.3.3  รูปภาพแทนขั้นตอนที่ใชในการฝก 

  1.4  การวิเคราะหงานการใชหองน้ํา 
   1.4.1 เปดประตูหองน้ํา 
   1.4.2 ปดประตูหองน้ํา 
   1.4.3 ใสกลอนประตูหองน้ํา 
   1.4.4 ใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง  เพ่ือเตรียมดึงกางเกงลง 
   1.4.5 ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา 

 1.4.6 น่ังที่โถสุขภัณฑ 
 1.4.7 หลังขับถายเสร็จ ใชมือขางที่ถนัดหยิบขันตักน้ํา 
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   1.4.8 ราดน้ําทําความสะอาดอวัยวะขับถาย  
   1.4.9 วางขันนํ้าลงในภาชนะใสนํ้า 
   1.4.10 ลุกขึ้นยืน 
   1.4.11 ใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางกาง 
   1.4.12 ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงขึ้นใหมาอยูในระดับเอว 
   1.4.13 ถอดกลอนประตูหองน้ํา 
   1.4.14 เปดประตูหองน้ําออก 
   1.4.15 ลางมือในอางดานนอกหองน้ํา 
 2. ขั้นดําเนินการทดลอง 
  ในขั้นนี้เปนการดําเนินการทดลอง ที่ทดลองการสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง     
โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ   ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับรุนแรง  สวนการฝกและการบันทึก  ผูวิจัยกระทําตามแผนการฝก  ดังตอไปน้ี 
  2.1 ระยะเสนฐาน (Baseline หรือ A1)   ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมการขับถาย
ของนักเรียน และบันทึกขอมูลเสนฐาน โดยใชแบบบันทึกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง เปนระยะเวลา 5 
วันติดตอกัน เพ่ือทราบขอมูลเสนฐาน โดยที่มีผูชวยวิจัยรวมสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
  2.2 ระยะจัดกระทํา  (Intervention หรือ B)   ผูวิจัยเริ่มทําการสอนทักษะการใช
หองน้ําโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน 
(ตามแผนการฝกทักษะ) ซ่ึงขณะที่ทําการสอน ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะทําการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมไปพรอมๆกัน ผูวิจัยจะทําการสอนในระยะนี้จนกระทั่งกลุมตัวอยางทั้งสามคน  
สามารถปฏิบัติทักษะนั้นได 100%  เปนเวลา 3  วันติดตอกัน   จึงจะเร่ิมในระยะที่ 3 
  2.3 ระยะงดการจัดกระทํา (Baseline หรือ A2)   ผูวิจัยหยุดใหการจัดกระทํา  คือ 
การสอนดวยวิธีการวิเคราะหงานและภาพประกอบ และทําการสังเกตและบันทึกขอมูล
เชนเดียวกับระยะ A1  เพ่ือเปนการติดตามผลของการสอน (Follow up) 
  2.4 เวลาที่ใชในการทดลอง 
   เวลาที่ใชในการทดลองการฝกทักษะการใชหองนํ้าโดยการวิเคราะหงาน 
รวมกับการใชภาพประกอบ ใชเวลาคนละ 15 นาทีตอครั้ง วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน คือ   
วันจันทร – วันศุกร   และไดแบงเวลาการทดลองดังตัวอยางตอไปน้ี 
    นักเรียนคนที่ 1 เวลา 9.30 – 9.45  น.  14.00 – 14.15 น. 
   นักเรียนคนที่ 2 เวลา 9.50 – 10.05  น. 14.20 – 14.35 น. 
   นักเรียนคนที่ 3 เวลา 10.10 – 10.25 น. 14.40 – 14.55 น. 
  2.5 ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนการฝก  รวมกับการ
เสริมแรง ซ่ึงเปนรางวัลภายนอก  ไดแก  คําชมเชย   ของที่รับประทานได  ในการสอนแตละ
ขั้นตอนนั้น ผูวิจัยใหการเสริมแรงดวยคําชมเชย เม่ือนักเรียนทําไดสําเร็จในแตละขั้นตอน แตเม่ือ
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ทําสําเร็จทุกขั้นตอนแลว  ผูวิจัยใหการเสริมแรงดวยของที่นักเรียนชอบ  เชน  ขนม  นม  
นํ้าหวาน 
 3. ขั้นสรุปผล  นําผลการทดลองมาสรุปและพิจารณา  หากมีขอบกพรอง  ผูวิจัยจะได
ทําการแกไขปรับปรุงตอไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เปนสถิติพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
  1.1 คาความถี่   ( f )   ของพฤติกรรม 
  1.2 คารอยละ    (%)   ของพฤติกรรม 
 2. การวิเคราะหขอมูล กระทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และคารอยละ
พฤติกรรมจากการทดลองของนักเรียนแตละคนของทักษะดานการใชหองนํ้า  และนําขอมูลมา
วิเคราะหดวยสายตาจากกราฟ  (Visual Inspection) 
 3. การนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลใน  2  รูปแบบ  คือ 
  3.1 ตารางความถี่  และ  รอยละ 
  3.2 กราฟแสดงผลทดสอบความสามารถเบื้องตนและทักษะดานการใชหองนํ้าของ
นักเรียนแตละคน 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การสอนทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง  โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1. การนําเสนอรายละเอียดผลการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของ
นักเรียนคนที่ 1  ตามตาราง 5 และภาพประกอบ 2 
 2. การนําเสนอรายละเอียดผลการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของ
นักเรียนคนที่  2  ตามตาราง 6 และภาพประกอบ 3 
 3. การนําเสนอรายละเอียดผลการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของ
นักเรียนคนที่  3  ตามตาราง 7 และภาพประกอบ 4 
 
ตาราง 5  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ําของนักเรียนคนที่ 1 ทั้ง 3 ระยะ 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

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

ระยะเสนฐาน 

10 2 
คาเฉลีย่  =  2 

11 2 
12 2 
13 2 

ระยะจัดกระทํา 

14 2 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

15 3 
16 4 
17 3 
18 5 
19 7 
20 10 
21 6 
22 8 
23 7 
24 11 
25 10 
26 12 
27 12 
28 9 
29 10 
30 13 
31 10 
32 13 
33 14 
34 15 
35 15 
36 12 
37 12 
38 13 
39 15 
40 15 
41 15 

ระยะจัดกระทํา 

42 13 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

43 15 
44 15 
45 15 
46 15 
47 15 

ระยะจัดกระทํา 

48 15 
คาเฉลีย่  =  10.26 

49 15 
50 15 
51 15 
52 15 
53 15 

ระยะงดการจัดกระทํา 

54 15 
คาเฉลีย่  =  15 
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จํานวนทักษะ 
    ------ระยะเสนฐาน-------|------------------------------------ระยะจัดกระทํา---------------------------------|-ระยะงดการจัดกระทํา- 

ครั้ง 
 
ภาพประกอบ  2  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ของ
ผูรับการฝกคนที่ 1 

 
 จากตาราง  5  และภาพประกอบ  2  พบวา  ในระยะเสนฐาน  ผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูลกับนักเรียนคนที่  1  เปนเวลา  5  วัน  นักเรียนสามารถปฏิบัติในทักษะการชวยเหลือ
ตนเองไดเพียง  2  ขั้น  จากทั้งหมด  15  ขั้นตอน  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  2  ในระยะจัดกระทํา  
เด็กสามารถแสดงทักษะการชวยเหลือตนเองไดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  โดยใชเวลาในการฝกในระยะนี้
รวมทั้งสิ้น 19 วัน นักเรียนจึงสามารถทําทักษะไดตามเกณฑที่กําหนดไว สวนในระยะติดตามผล  
ผูวิจัยไดทําการติดตามผลโดยใชเวลา  3  วันติดตอกัน  นักเรียนคนที่  1  ยังคงสามารถปฏิบัติ
ทักษะนี้ไดถูกตองทั้ง  15  ขั้น  มีคาเฉลี่ยเทากับ  15 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

ตาราง 6  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ําของนักเรียนคนที่ 2 ทั้ง 3 ระยะ 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

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

ระยะเสนฐาน 

10 0 
คาเฉลีย่  =  0 

11 0 
12 0 
13 0 
14 3 
15 3 
16 4 
17 1 
18 3 
19 3 
20 7 
21 4 
22 8 
23 8 
24 11 
25 8 
26 12 
27 11 

ระยะจัดกระทํา 
ระยะจัดกระทํา 

28 13 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

29 12 
30 15 
31 11 
32 14 
33 13 
34 15 
35 13 
36 12 
37 14 
38 15 
39 15 
40 15 
41 15 
42 15 
43 15 

 

44 15 
คาเฉลีย่  =  9.5 

45 15 
46 15 
47 15 
48 15 
49 15 

ระยะงดการจัดกระทํา 

50 15 
คาเฉลีย่  =  15 
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จํานวนทักษะ 
    --------ระยะเสนฐาน-------|------------------------------------ระยะจัดกระทํา--------------------------------|-ระยะงดการจัดกระทํา- 

ครั้ง 
 
ภาพประกอบ 3  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ของ
ผูรับการฝกคนที่ 2 

 
 จากตาราง  6  และภาพประกอบ  3  พบวา  ในระยะเสนฐาน  ผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูลกับนักเรียนคนที่  2  เปนเวลา  5  วัน  นักเรียนไมสามารถปฏิบัติในทักษะการชวยเหลือ
ตนเองได ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  0  ในระยะจัดกระทํา นักเรียนสามารถแสดงทักษะการชวยเหลือ
ตนเองไดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  โดยใชเวลาในการฝกในระยะนี้รวมทั้งสิ้น  17  วัน  นักเรียนจึงสามารถ
ทําทักษะไดตามเกณฑที่กําหนดไว  สวนในระยะติดตามผล  ผูวิจัยไดทําการติดตามผลโดยใช
เวลา  3  วันติดตอกัน  นักเรียนคนที่  2  ยังคงสามารถปฏิบัติทักษะนี้ไดถูกตองทั้ง 15 ขั้น มี
คาเฉลี่ยเทากับ  15 
 
ตาราง 7  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ําของนักเรียนคนที่  3  ทั้ง  3  ระยะ 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

1 4 ระยะเสนฐาน 
 2 4 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

ระยะเสนฐาน 
 

10 4 
คาเฉลีย่  =  4 

11 4 
12 4 
13 4 
14 6 
15 5 
16 7 
17 6 
18 8 
19 7 
20 9 
21 10 
22 9 
23 8 
24 9 
25 9 
26 14 
27 12 
28 15 
29 13 

ระยะจัดกระทํา 

30 11 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ระยะการทดลอง ครั้งที ่ จํานวนทักษะที่ทําได 

31 14 
32 12 
33 13 
34 14 
35 13 
36 12 
37 13 
38 15 
39 15 
40 12 
41 11 
42 14 
43 13 
44 14 
45 15 
46 15 
47 15 
48 15 
49 15 

ระยะจัดกระทํา 

50 15 
คาเฉลีย่  =  11.13 

51 15 
52 15 
53 15 
54 15 
55 15 

ระยะงดการจัดกระทํา 

56 15 
คาเฉลีย่  =  15 
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จํานวนทักษะ 
    ------ระยะเสนฐาน-------|--------------------------------------ระยะจัดกระทํา---------------------------------|-ระยะงดการจัดกระทํา- 

ครั้ง 
 
ภาพประกอบ  4  แสดงทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ของ
ผูรับการฝกคนที่ 3 

 
 จากตาราง  7  และภาพประกอบ  4  พบวา  ในระยะเสนฐาน  ผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูลกับนักเรียนคนที่  3  เปนเวลา  5  วัน  นักเรียนไมสามารถปฏิบัติในทักษะการชวยเหลือ
ตนเองได ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  4  ในระยะจัดกระทํา นักเรียนสามารถแสดงทักษะการชวยเหลือ
ตนเองไดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  โดยใชเวลาในการฝกในระยะนี้รวมทั้งสิ้น  20  วัน  นักเรียนจึงสามารถ
ทําทักษะไดตามเกณฑที่กําหนดไว  สวนในระยะติดตามผล  ผูวิจัยไดทําการติดตามผลโดยใช
เวลา  3  วันติดตอกัน  นักเรียนคนที่  3  ยังคงสามารถปฏิบัติทักษะนี้ไดถูกตองทั้ง 15 ขั้น มี
คาเฉลี่ยเทากับ  15 
 

 ดังจะเห็นแลววา นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคน
สามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าไดถูกตองหลังไดรับการฝก  โดย    
การวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง  เพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเอง
สําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา ระดับรุนแรง ที่ไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับ
การใชภาพประกอบ  ซ่ึงสรุปขั้นตอนและผลของการศึกษาคนควาไดดังน้ี 
    

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา ระดับ
รุนแรง ที่ไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา  
ระดับรุนแรง  กอนและหลังการใชการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 

สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมีทักษะการชวยเหลือตนเอง
เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการฝกโดยใชการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 

 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร  เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง ที่กําลังศึกษา
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา       
ระดับรุนแรง   ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองในทักษะการใชหองนํ้าไดอยางถูกตอง จากโรงเรียน     
สงขลาพัฒนาปญญา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   จํานวน 3 คน 
 3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3.1 แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า โดยการวิเคราะห
งานรวมกับการใชภาพประกอบ 
  3.2 แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
  3.3 สื่อรูปภาพประกอบแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
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 4. วิธีดําเนินการทดลอง 
  4.1 กอนการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยนําแผนการฝก  พรอมทั้งสื่อรูปภาพ
ประกอบแผนการฝก  ไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 3 คน ไดแก ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล ดร.นิรัชรินทร 
ชํานาญกิจ  และอาจารยวันทนีย  บางเสน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
ความสอดคลองในการดําเนินกิจกรรม  และสื่อการเรียนการสอน   
  4.2 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยทําความเขาใจกับพฤติกรรมที่ตองทําการบันทึกให
ตรงกัน   โดยการศึกษาทําความเขาใจจุดมุงหมายของการวิจัย     นิยามของพฤติกรรมที่
ตองการสังเกตและบันทึก  และแบบบันทึกพฤติกรรม  เพ่ือใหเขาใจตรงกันและใชไดถูกตอง 
  4.3 ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมการขับถายของนักเรียน และบันทึกขอมูลเสน
ฐาน โดยใชแบบบันทึกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง  เปนระยะเวลา 5 วันติดตอกัน   โดยที่มีผูชวยวิจัย
รวมสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
  4.4 ผูวิจัยเริ่มทําการสอนทักษะการใชหองน้ํา โดยการสอนดวยวิธีการวิเคราะห
งานรวมกับการใชภาพประกอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน  (ตามแผนการฝก
ทักษะ) ใชเวลาคนละ 15 นาทีตอครั้ง วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน คือ วันจันทร – วันศุกร 
  4.5 เม่ือกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติทักษะนั้นได 100%  เปนเวลา 3 วันติดตอกัน  
ผูวิจัยหยุดการสอนโดยวิธีการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ   และทําการสังเกต และ
บันทึกขอมูลตอไป เพ่ือเปนการติดตามผลของการสอน 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบัติ
ทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองนํ้าไดถูกตองทุกขั้นตอน   หลังไดรับการฝกโดย        
การวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 2. หลังไดรับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ  นักเรียนที่มี   
ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงทั้งสามคน สามารถปฏิบัติทักษะการชวยเหลือตนเอง      
ในการใชหองน้ําไดดีกวากอนการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา  ผูศึกษาคนควาไดทําการศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง    โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใช
ภาพประกอบ  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 ทักษะการชวยเหลือตนเองสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง ที่
ได รับการฝกโดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ดีกวากอนการฝกโดย           
การวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว  ที่เกิดผลเชนนี้
อาจเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ  ประการแรก  การฝกที่ผูศึกษาคนควานําการวิเคราะห
งานรวมการใชภาพประกอบมาสอนกลุมตัวอยางในการใชหองนํ้านั้น  การวิเคราะหงานเปนการ
แบงทักษะใหญๆ  ที่อาจยากตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  เพราะเปนทักษะที่ซับซอน  ให
แยกออกเปนขั้นตอนยอยๆ    เพ่ือใหสะดวกในการเรียงลําดับความคิด    งายตอการปฏิบัติ   
นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะในขั้นตอนยอยๆ ไดงายกวา การฝกเปนขั้นๆ  จึงใชเปนกลยุทธใน
การสงเสริมแบบแผนการรับรูและความคิดในดานความทรงจํา  ความเขาใจ  (Hickson, 
Blackman; & Reis. 1995: 170)  ประการที่สอง  การนําภาพมาประกอบในการสอนทักษะแตละ
ขั้นตอน  ทําใหนักเรียนสามารถมองเห็นการทํางานอยางเปนรูปธรรม  ชวยใหเด็กเขาใจไดงาย  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประพิมพพงศ  พละพงศ (ประพิมพพงศ  พละพงศ. 2544) ที่ได
ทําการศึกษาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  จํานวน  
12  คน  โดยใชชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ  ซ่ึงนําภาพสัญลักษณมาประกอบ
ในการสอน  แลว  ทําใหเด็กสามารถเขาใจความหมายของภาพสัญลักษณได  ประการที่สาม  
การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงครั้งนี้  เปนการสอนในชีวิตจริง  
ทําใหนักเรียนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดจริง  โดยไมตองมีการถายโยงการเรียนรูจาก
หองเรียนสูชีวิตจริงอีกทอดหนึ่ง  นอกจากนี้การสอนจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลักการที่วา  
ทักษะเหลานี้ตองไมฝกในรูปแบบที่เปนทางการ  เพราะจะทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู  
(Drew, Hardman; & Logan.  1996 : 240)  ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี  นักเรียนทั้งสามคนซึ่งเปน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  สามารถทําทักษะการชวยเหลือตนเองใน
ดานการเขาหองนํ้าไดเองโดยไมตองมีการชวยเหลือจากผูอ่ืนเลย  และนักเรียนทั้งสามคนนี้ใช
เวลาในการทําทักษะทั้งหมดไดที่ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน  
 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ 
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง ที่ไดรับการฝกโดยใชชุดฝก
ทักษะการชวยเหลือตนเอง  โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบนั้น  นอกจากจะ
พัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ําแลว  ยังชวยพัฒนาในดานอารมณ  เพราะการ
ฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการใชหองน้ํา  ทําใหนักเรียนมีความสุขและมีความกระตือรือรน
ที่จะฝก  เน่ืองจากทําใหนักเรียนรูสึกวาตนเองสามารถทําใหสําเร็จดวยตนเอง    รวมไปถึงทําให
นักเรียนมีสมาธิดีขึ้นดวย  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูของนักเรียนในระดับตางๆ 
ตอไป 
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ขอเสนอแนะในการใชผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาคนควาพบวา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
รุนแรง  นอกจากกลามเนื้อไมแข็งแรงแลว ยังมีความจํากัดในดานภาษา ความเขาใจ การรับรู 
การฟงศัพท  และการปฏิบัติตาม  การทดลองตองใชการสาธิตและการกระตุนเปนสวนใหญ  
ควรหลีกเลี่ยงการอธิบายเนื้อหาที่ยุงยาก  ภาษาที่ใชตองสั้น  กระชับ  งาย  ไมซับซอน 
 2. ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองคํานึงเสมอ  เน่ืองจากนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง  ไมสามารถพึ่งพาตนเองไดเต็มที่  เชน  การลื่นไถลเพราะ
พ้ืนหองน้ําเปยก การกระแทกกนกับโถสุขภัณฑ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการใชการวิเคราะหงานรวมกับภาพประกอบในการพัฒนาทักษะ   
ดานอ่ืนๆ ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง 
 2. ควรมีการศึกษาวิธีการฝกแบบอ่ืนๆ ในการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการใช
หองน้ํา  เพ่ือจะไดทราบวาจะใชวิธีการใดที่จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จไดเร็วกวากัน 
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                                                            มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา     
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                                                            มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า  
โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนการฝก           ทักษะการชวยเหลือตนเอง         เร่ือง     การใชหองน้ํา    
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. นักเรียนสามารถเปดประตูหองน้ําได 
 2. นักเรียนสามารถปดประตูหองน้ําได 
 3. นักเรียนสามารถใสกลอนประตูหองน้ําได 
 4. นักเรียนสามารถใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง  เพ่ือเตรียมดึงกางเกงลงได 
 5. นักเรียนสามารถใชมือทั้งสองขางดึงลงแคเขาได 
 6. นักเรียนสามารถนั่งโถสุขภัณฑได 
 7. นักเรียนสามารถใชมือขางทีถ่นัดหยิบขันตักน้ําได 
 8. นักเรียนสามารถราดน้ําทําความสะอาดอวยัวะขับถายได  
 9. นักเรียนสามารถวางขนันํ้าลงในภาชนะใสนํ้าได 
 10. นักเรียนสามารถลุกขึน้ยืนได 
 11. นักเรียนสามารถใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง เพ่ือเตรียมดึงกางเกงขึ้นได 
 12. นักเรียนสามารถใชมือทั้งสองดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอวได 
 13. นักเรียนสามารถถอดกลอนประตูหองน้ําได 
 14. นักเรียนสามารถเปดประตูหองน้ําได 
 15. นักเรียนสามารถลางมือในอางดานนอกหองน้ําได  
 

สื่อ / อุปกรณ 
 1. ประต ู
 2. ลูกบิดประต ู  
 3. กลอนประต ู
 4. กางเกง 
 5. ขันน้ํา 
 6. อางลางมือ 
 7. ภาพประกอบแผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองน้ํา 
 

การเตรียมตวั 
 1. เตรียมตัวนักเรียน 
 2. เตรียมสถานที่ 
 3. เตรียมสื่อ / อุปกรณ 
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รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั ( สิ่งที่นักเรียนชอบ )      เชน    
 - ขนมปง   - นํ้าผลไม - ขนมเคก   - เยลลี่     
 - ลูกอม  - ชอกโกแลต - นมเย็น   - ขนมถุง  
 
ข้ันตอนการฝก 
 ทักษะที่ 1 การเปดประต ู
 1. ครูนําภาพการจับลูกบิดกําลังเปดประตูมาใหดูและสาธติการเปดประตู พรอมกับ 
พูดวา “ เปดประตู ” 
 2. ครูบอกใหนักเรียนเปดประตพูรอมกับใชภาพการเปดประตูประกอบ(เอยชื่อ
นักเรียน     เปดประตซิู)  โดยทําไปพรอมกับครใูชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกพรอมใชภาพประกอบใหนักเรียนเปดประตูหองน้ําเอง ใหแรงเสริมเปนของ
รางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  ลูกอม 
 4. ครูพานักเรียนเดินเขาหองน้ํา 

 

 ทักษะที่ 2 การปดประต ู
 1. ครูนําภาพกําลังปดประตูมาใหดูและสาธติการปดประตูพรอมกับพูดวา “ปดประต”ู 
 2. ครูบอกใหนักเรียนปดประตพูรอมกับใชภาพการปดประตูประกอบ (เอยชื่อนักเรียน
 เปดประตูซิ)  โดยทําไปพรอมกับครใูชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกใหนักเรียนปดประตหูองน้ําเองพรอมกับใชภาพประกอบ ใหแรงเสริมเปน 
คําชม 

 

 ทักษะที่ 3 การใสกลอนประต ู
 1. ครูนําภาพการใสกลอนประตูมาใหดูและสาธิตการใสกลอนประตู พรอมกับพูดวา 
“ใสกลอนประต”ู 
 2. ครูบอกใหนักเรียนใสกลอนประตู พรอมกับใชภาพการใสกลอนประตูมาประกอบ 
(เอยชื่อนักเรยีน  ใสกลอนประตซิู) โดยทําไปพรอมกับครใูชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย 
(การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา ( การบอก )  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกใหนักเรียนใสกลอนประตู พรอมกับใชภาพการใสกลอนประตูมาประกอบ 
(เอยชื่อนักเรยีน  ใสกลอนประตซิู)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 

 

 ทักษะที่ 4 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง  เพื่อเตรยีมดงึกางเกงลง 
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 1. ครูทบทวนใหนักเรียนปฏบิตัิทักษะที่ 1 – 3 เองและทําการฝกทักษะที่ 4 ตอ  
 2. ครูจับมือนักเรยีนทั้งสองใหจับเอวกางเกงของตนเอง 

 3. ครูนําภาพการถอดกางเกงที่ใชมือทั้งสองขางจับที่ขอบเอวกางเกง เพ่ือเตรียมดึง
กางเกงลง มาใหนักเรียนดู  พรอมพูดวา  “ ถอดกางเกง ” 
 4. ครูบอกใหนักเรียนถอดกางเกง (ใชมือทัง้สองขางจับที่ขอบเอวกางเกงเพื่อเตรียม
ดึงกางเกงลง) พรอมใชภาพประกอบ (เอยชื่อนักเรียน  ถอดกางเกงซิ)  โดยทําไป
พรอมกับครู ใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรง
เสริมโดยการใหคําชม 
 5. ครูบอกใหนักเรียนถอดกางเกงเอง (เอยชื่อนักเรียน ถอดกางเกงซิ) พรอมใช
ภาพประกอบ  ใหแรงเสริมเปนคําชม 
 

 ทักษะที่ 5 การใชมือทั้งสองขางดงึลงแคเขา 
 1. ครูนําภาพการถอดกางเกงที่ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา  มาใหนักเรียนดู  
พรอมพูดวา  “ ดึงกางเกงลง ” 
 2. ครูบอกใหนักเรียนถอดกางเกง (ที่ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา) พรอมใช
ภาพประกอบ  (เอยชื่อนักเรียน  ดึงกางเกงลงซิ) โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุน
เตือนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกใหนักเรียนดึงกางเกงลงเอง (เอยชื่อนักเรียน ถอดกางเกงซิ) พรอมใช
ภาพประกอบ  ใหแรงเสริมเปนคําชมและของรางวัล (สิง่ที่นักเรียนชอบ) เชน  ชอกโกแลต 

 

 ทักษะที่ 6 การน่ังโถสุขภัณฑ 
 1. ครูชวยจับนักเรียนใหน่ังที่โถสุขภัณฑ พรอมเอยวา  “ น่ังลง ” 
 2. บอกใหนักเรียนนั่งที่โถสุขภัณฑ  โดยใชภาพการนั่งที่โถสุขภัณฑมาประกอบ    
(เอยชื่อนักเรยีน  น่ังลงซิ)  โดยครูใชวิธีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับ 
ทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม   
 3. ครูสั่งใหนักเรยีนนั่งที่โถสุขภัณฑ  โดยใชภาพประกอบ และครูไมชวยเหลอื 
นักเรียนสามารถนั่งไดเอง ใหแรงเสริมเปนของรางวัล  ( สิ่งที่นักเรียนชอบ ) เชน  เยลลี่   

 

 ทักษะที่ 7 การใชมือขางทีถ่นัดหยิบขันตักนํ้า 
 1. ครูจับมือนักเรยีนใหหยิบขันตักน้ํา พรอมบอกวา  “ หยิบขัน ” 
 2. บอกใหนักเรียนหยิบขันตักน้ํา  โดยใชภาพการหยิบขนัตักน้ํามาประกอบ (เอยชือ่
นักเรียน  หยิบขันตักน้ําขึ้นมาซิ) โดยครูใชวิธีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก) ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
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 3. ครูสั่งใหนักเรยีนหยิบขันตกัน้ํา โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียนสามารถทําได                    
ใหแรงเสริมเปนคําชม   

 

 ทักษะที่ 8 การราดนํ้าทําความสะอาดอวัยวะขับถาย 
 1. ครูจับมือนักเรยีนใหทําความสะอาดอวัยวะหลังขบัถาย โดยใชมือขางหนึ่ง         
จับขันตกัน้ําราด และใชมือขางที่ถนัดไมทําความสะอาดอวัยวะ พรอมกับการอธิบายไปดวย  
 2. บอกใหนักเรียนทําความสะอาดอวัยวะหลังการขับถาย  โดยใชภาพประกอบ                    
ครูคอยแนะนาํใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การบอก)  เม่ือ
นักเรียนทําได  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม   
 3. บอกใหนักเรียนทําความสะอาดอวัยวะเอง โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียน
สามารถทําได  ใหแรงเสริมเปนของรางวัล  (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  ขนมปง   
 

 ทักษะที่ 9 การวางขันนํ้าลงในภาชนะใสนํ้า 
 1. ครูจับมือนักเรยีนใหวางขันนํ้าลงในภาชนะใสนํ้า หลังทําความสะอาดอวัยวะแลว 
พรอมบอกวา “ วางขันลง ” 
 2. บอกใหนักเรียนวางขันน้ําลงในภาชนะใสนํ้า  โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียน
สามารถทําได  ใหแรงเสริมเปนของรางวัล  (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  ขนมถุง 

 

 ทักษะที่ 10 การลุกข้ึนยืน 
 1. ครูอธิบายเมื่อทําความสะอาดอวัยวะเสร็จแลวใหลุกขึ้นยืน  โดยแสดงภาพประกอบ 
 2. ครูบอกนักเรียนปฏิบตัิตามภาพ พรอมพูดวา (เอยชื่อนักเรียน ลุกขึ้นยืนซ)ิ 
เม่ือนักเรียนทาํไดเอง ใหแรงเสริมโดยการใหคําชมและของรางวัล (สิง่ที่นักเรียนชอบ) เชน  นํ้า
ผลไม 

 

 ทักษะที่ 11 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง เพื่อเตรียมดึงกางเกงข้ึน  
 1. ครูทบทวนใหนักเรียนปฏบิตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ตั้งแตขั้นตอน
ที่ 1 – 10  โดยใชวธิีการกระตุนเตือนทางวาจา  (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม เม่ือ
นักเรียนปฏบิตัิไดตามขัน้ตอน 
 2. ครูจับมือใหนักเรียนใชมือทัง้สองจับขอบเอวกางเกง เพ่ือเตรียมดึงกางเกงขึ้น  
พรอมบอกวา  “ ใสกางเกง ” 
 3. ครูบอกใหนักเรียนใชมือทั้งสองจับขอบเอวกางเกง  พรอมใชภาพประกอบ (ใชมือ
ทั้งสองขางจับที่ขอบเอวกางเกงเพื่อเตรียมดึงกางเกงขึ้น)  (เอยชื่อนักเรียน  ใสกางเกงซิ) 
โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การ
บอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
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 4. ครูบอกใหนักเรียนปฏิบตัติามภาพ (เอยชื่อนักเรียน ใสกางเกงซิ)เม่ือนักเรียน
สามารถทําไดใหแรงเสริมเปนคําชม 

 

 ทักษะที่ 12 การใชมือทั้งสองดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว 
 1. ครูนําภาพการใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงขึ้นใหมาอยูในระดับเอว  มาใหนักเรียนดู 
และจับมือนักเรียนใหปฏบิตัิ พรอมบอกวา  “ ดึงกางเกงขึ้น ” 
 2. ครูบอกใหนักเรียนดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว  พรอมใชภาพประกอบ  (ใชมือ
ทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกงดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว)  (เอยชื่อนักเรียน  ดึงกางเกง
ขึ้นซิ)โดยทําไปพรอมกับคร ู  ใชวิธีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทางวาจา 
(การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกใหนักเรียนปฏิบตัติามภาพ  (เอยชื่อนักเรียน  ดึงกางเกงขึ้นซิ) เม่ือ
นักเรียนสามารถทําไดใหแรงเสริมเปนคําชม  
 

 ทักษะที่ 13 การถอดกลอนประตูหองนํ้า 
 1. ครูจับมือใหนักเรียนถอดกลอนประตู   พรอมบอกวา “ ถอดกลอนประตู ” 
 2. ครูบอกใหนักเรียนถอดกลอนประตู   พรอมกับใชภาพการถอดกลอนประตมูา
ประกอบ (เอยชื่อเด็ก     ถอดกลอนประตูซิ)  โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือน     
ทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การบอก) ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกใหนักเรียนปฏิบตัติามภาพ (เอยชื่อนักเรียน        ถอดกลอนประตูซิ) เม่ือ
นักเรียนสามารถทําไดใหแรงเสริมของรางวัล ( สิ่งที่นักเรียนชอบ ) เชน  ขนมเคก 

   

 ทักษะที่ 14 การเปดประตู 
 1. ครูบอกใหนักเรียนเปดประต ู พรอมกับใชภาพการเปดประตูประกอบ (เอยชื่อ
นักเรียน เปดประตูซิ) โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 2. ครูบอกพรอมใชภาพประกอบใหนักเรียนเปดประตูหองน้ําเอง ใหแรงเสริม                    
เปนของรางวลั (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  ลูกอม 
 3. ครูพานักเรียนเดินออกจากหองน้ํา 

 

 ทักษะที่ 15 การลางมือในอางดานนอกหองนํ้า 
 1. ครูใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ตั้งแตขั้นตอนที่ 1 – 
14  โดยใชวธิกีารกระตุนเตอืนทางวาจา  (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม  เม่ือนักเรียน
ปฏิบตัิไดตามขั้นตอน 
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 2. ครูนําภาพการลางมือในอางลางหนามา  พรอมอธิบายวธิีการลางมือ และจับมือ
นักเรียนทําไปพรอมกับครู  โดยครูใชวธิกีารกระตุนเตอืนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทาง
วาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ครูบอกพรอมใชภาพประกอบใหนักเรียนลางมือเอง ใหแรงเสริมเปนของรางวลั    
(สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  นมเย็น 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัขิั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ขั้นตอนที่ 1 – 15 ได
เอง 3 ครั้งติดตอกัน โดยครูไมตองชวยเหลือ  
       



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า  
โดยการวิเคราะหงานรวมกับการใชภาพประกอบ 

(แผนแยกยอย) 
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนที ่ 1  เร่ือง  การเปดและปดประต ู               
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถเปดและปดประตูหองน้ําได  
 
อุปกรณ 
 1. ประต ู
 2. ลูกบิดประต ู  
 3. ภาพวาดการเปดและปดประต ู
 
การเตรียมตวั 
 เตรียมภาพการเปดและปดประต ู
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชนขนมปง  นํ้าหวานใสนํ้าแข็ง  
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูนําภาพการจับลูกบิดกําลังเปดประตูมาใหดูและสาธติการเปดประตู พรอมกับ 
พูดวา “ เปดประตู ” 
 2. ครูบอกใหนักเรียนเปดประต ู พรอมกับใชภาพการเปดประตูประกอบ (เอยชื่อ
นักเรียน เปดประตูซิ) โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ฝกใหเปดนักเรียนประตูเองหลายๆ ครั้ง  โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อนักเรียน
  เปดประตูซิ) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรยีน
ชอบ)  เชน   ขนมปง  นํ้าหวานใสนํ้าแขง็ เม่ือนักเรียนเปดประตูได  ครูบอกใหนักเรียนเดินเขา
หองน้ํา (เอยชื่อนักเรียน เดินเขาไปในหองน้ํา) 
 4. ครูนําภาพกําลังปดประตูมาใหดูและสาธติการปดประตูพรอมกับพูดวา “ปดประต”ู 
 5. ครูบอกใหนักเรียนปดประตพูรอมกับใชภาพการปดประตูประกอบ (เอยชื่อนักเรียน
 เปดประตูซิ)  โดยทําไปพรอมกับครใูชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
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 6. ฝกใหนักเรียนปดประตเูองหลายๆครั้ง โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อนักเรียน ปด
ประตูซิ) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน    ขนมปง  
นํ้าหวานใสนํ้าแข็ง 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถเปดและปดประตูหองน้ําได 3 ครั้งติดตอกัน  โดยครูไมตองชวยเหลือ
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนที ่ 2  เร่ือง  การใสและถอดกลอนประตหูองน้ํา                  
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถใสและถอดกลอนประตูหองน้ําได  
 
อุปกรณ 
 1. ประต ู
 2. กลอนประต ู  
 3. ภาพวาดการใสและถอดกลอนประตูหองน้ํา 
 
การเตรียมตวั 
 เตรียมภาพการใสและถอดกลอนประตูหองน้ํา 
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน  ลูกอม  ชอกโกแลต  
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูนํานักเรียนเขาไปในหองน้ําและบอกใหนักเรียนปดประตูหองน้ํา 
 2. ครูนําภาพการใสกลอนประตูมาใหดู และสาธติการใสกลอนประตู พรอมกับพูดวา   
“ใสกลอนประต”ู 
 3. ครูบอกใหนักเรียนใสกลอนประตู พรอมกับใชภาพการใสกลอนประตูมาประกอบ
(เอยชื่อนักเรยีน  ใสกลอนประตซิู)  โดยทําไปพรอมกับครใูชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย 
(การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 4. ฝกใหนักเรียนใสกลอนประตเูองหลายๆ ครั้ง  โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อ
นักเรียน ใสกลอนประตซิู) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล( สิ่งที่นักเรียน
ชอบ )  เชนลกูอม  ชอกโกแลต  
 5. ครูนําภาพการถอดกลอนประตูมาใหดูและสาธติการถอดกลอนประต ู พรอมกับ   
พูดวา  “ ถอดกลอนประตู ” 
 6. ครูบอกใหนักเรียนถอดกลอนประต ู พรอมกับใชภาพการถอดกลอนประตูมา
ประกอบ (เอยชื่อเด็ก  ถอดกลอนประตูซิ)  โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือน
ทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
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  7. ฝกใหนักเรียนถอดกลอนประตูเองหลายๆ ครั้ง  โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อ
นักเรียน ถอดกลอนประตูซิ) เม่ือนักเรียนทําได ใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรียน
ชอบ)  เชนลูกอม  ชอกโกแลต 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถใสและถอดกลอนประตูหองน้ําได 3 ครั้งติดตอกัน โดยครูไมตอง
ชวยเหลือ 
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนที ่ 3  เร่ือง การถอดกางเกง                     
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถถอดกางเกงได  
 
อุปกรณ 
 1. กางเกง 
 2. ภาพวาดการถอดกางเกง 2 ขั้นตอน 
 
การเตรียมตวั 
 1. เลือกกางเกงที่มีขอบเอวเปนยางยึด 
 2. เตรียมภาพการถอดกางเกง 2 ขั้นตอน (จับเอวเพ่ือเตรียมดึงกางเกงลง , จับ
กางเกงดึงลงแคเขา) 
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั ( สิ่งที่นักเรียนชอบ )  เชน  นมเย็น 
 
ข้ันตอนการฝก 
 ข้ันที่ 1 
 1. ครูจับมือนักเรยีนทั้งสองใหจับเอวกางเกงของตนเอง 
 2. ครูนําภาพการถอดกางเกงที่ใชมือทั้งสองขางจับที่ขอบเอวกางเกง เพ่ือเตรียมดึง
กางเกงลงมาใหนักเรียนดู  พรอมพูดวา  “ ถอดกางเกง ” 
 3. ครูบอกใหนักเรียนถอดกางเกง พรอมใชภาพประกอบ (ที่ใชมือทั้งสองขางจับที ่
ขอบเอวกางเกงเพื่อเตรียมดึงกางเกงลง)  (เอยชื่อนักเรียน  ถอดกางเกงซิ) โดยทําไป   
พรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทางวาจา (การบอก) ใหแรง
เสริมโดยการใหคําชม 
 4. ฝกใหนักเรียนทําเองหลายๆครั้ง โดยใชภาพประกอบ ( เอยชื่อนักเรียน ถอด
กางเกงซิ) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล ( สิ่งที่นักเรียนชอบ ) เชน นมเย็น 
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 ข้ันที่ 2  
 5. ครูนําภาพการถอดกางเกงที่ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา มาใหนักเรียนดู  
พรอมพูดวา  “ ดึงกางเกงลง ” 
 6. ครูบอกใหนักเรียนถอดกางเกงพรอมใชภาพประกอบ(ที่ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกง
ลงแคเขา)  (เอยชื่อนักเรียน  ดึงกางเกงลงซิ)  โดยทําไปพรอมกับคร ู ใชวธิีการกระตุนเตือน
ทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 7. ฝกใหนักเรียนทําเองหลายๆครั้ง  โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อนักเรียน    
ดึงกางเกงลงซิ) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน 
ขนมเคก   
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถถอดกางเกงทั้งสองขั้นตอนได 3 ครั้งติดตอกัน โดยครูไมตองชวยเหลือ
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนที ่ 4  เร่ือง  การนั่งที่โถสุขภัณฑ                
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถนั่งที่โถสขุภัณฑได 
 
อุปกรณ 
 1. โถสุขภัณฑ 
 2. ภาพวาดการนั่งที่โถสุขภัณฑ  
 
การเตรียมตวั 
 1. เตรียมภาพการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา  ขั้นตอนที่  1 - 5 
 2. เตรียมภาพวธิีการนั่งที่โถสขุภัณฑ  
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั ( สิ่งที่นักเรียนชอบ )  เชนเยลลี่  ขนมถงุ 
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูบอกใหนักเรียนไปหองน้ํา ปฏิบัติขัน้ตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ําที่ฝก
มาแลวในขั้นที่ 1 - 5โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียนทําตามขั้นตอนได  โดยครูชวยเหลือ ให    
แรงเสริมเปนคําชม และฝกตอในขั้นตอนที่ 6 
 2. บอกใหนักเรียนนั่งที่โถสุขภัณฑ  โดยใชภาพการนั่งที่โถสุขภัณฑมาประกอบ (เอย
ชื่อนักเรียน  น่ังลงซิ)  โดยครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทาง
วาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. เม่ือครูสั่งใหนักเรียนนั่งที่โถสุขภัณฑเอง โดยใชภาพประกอบ และครูไมชวยเหลอื 
นักเรียนสามารถนั่งไดถูกวธิ ีใหแรงเสริมเปนของรางวัล  (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน เยลลี่   
 4. บอกใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา โดยใชภาพประกอบ 
ขั้นตอนที ่ 1 - 3 เองหลายๆ ครั้ง เม่ือนักเรียนทําไดเอง ใหแรงเสรมิโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่
นักเรียนชอบ)  เชน เยลลี ่
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 5. บอกใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา โดยใชภาพประกอบ 
ขั้นตอนที่ 4 - 6 โดยครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การ
บอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 6. บอกใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา โดยใชภาพประกอบ 
ขั้นตอนที่ 4 - 6 เองหลายๆครั้ง เม่ือนักเรียนทําไดเอง ใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่
นักเรียนชอบ)  เชน  ขนมถงุ 
 7. บอกใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา โดยใชภาพประกอบ 
ขั้นตอนที่ 1 - 6 เองหลายๆ ครั้ง เม่ือนักเรียนทําไดเอง ใหแรงเสริมโดยการใหคําชมและของ
รางวัล  (สิ่งทีนั่กเรียนชอบ)  เชน เยลลี่  ขนมถุง 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัขิั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ําขั้นตอนที่ 1 - 6 ไดเอง   
3 ครั้งติดตอกนั  โดยครูไมตองชวยเหลือ  
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  

 
แผนที ่ 5  เร่ือง  ขั้นตอนการทาํความสะอาดอวัยวะหลังการขับถาย   
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. นักเรียนสามารถใชมือขางทีถ่นัดหยิบขันตักน้ําได 
 2. นักเรียนสามารถราดน้ําพรอมใชมือขางที่ไมถนัดทําความสะอาดอวัยวะขับถายได 
 3. นักเรียนสามารถวางขนัน้ําลงในภาชนะใสนํ้าได 
 4. นักเรียนสามารถลุกขึน้ยืนได 
 
อุปกรณ 
 1. ขันน้ํา 
 2. ภาพขั้นตอนการทําความสะอาดอวัยวะหลังการขับถาย ( ขั้นที่ 7 – 10 )  
 
การเตรียมตวั 
 เตรียมภาพขัน้ตอนการทําความสะอาดอวัยวะหลังการขับถาย ( ขั้นที่ 7 – 10 )  
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั ( สิ่งที่นักเรียนชอบ )  เชน  ขนมถุง  ขนมปง  นํ้าผลไม 
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูบอกใหนักเรียนไปหองน้ํา ปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ําที ่    
ฝกมาแลวในขั้นที่ 1 – 6  โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียนทําตามขั้นตอนได  โดยครูชวยเหลอื 
ใหแรงเสริมเปนคําชม และฝกตอในขั้นตอนที่  7 ตอไป 
 2. บอกใหนักเรียนหยิบขันตักน้ํา  โดยใชภาพการหยิบขนัตักน้ํามาประกอบ (เอยชือ่
นักเรียน หยิบขันตักน้ําขึ้นมาซิ)  โดยครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับ
ทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ฝกใหนักเรียนหยิบซํ้าหลายๆ ครั้ง โดยใชภาพประกอบ และครูไมชวยเหลือ  ให
แรงเสริมโดยการใหคําชม 
 4. ครูนําภาพการทําความสะอาดอวัยวะมาใหดู อธิบายวธิีการทําความสะอาดอวัยวะ
พรอมกับใชภาพประกอบ  และครจัูบมือทําความสะอาดอวัยวะตามขั้นตอนไปพรอมกับการ
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อธิบาย ซ่ึงใชวิธีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา (การบอก) ใหแรง
เสริมโดยการใหคําชม 
 5. ใหนักเรียนทําความสะอาดอวัยวะหลังการขับถาย  โดยใชมือขางหนึ่งจับขันตักน้าํ
ราด และใชมือขางที่ถนัดไมทําความสะอาดอวัยวะ  ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง โดยใชภาพประกอบ เม่ือ
นักเรียนทําไดตามขั้นตอนใหแรงเสริมเปนคําชม 
 6. ครูสาธติการวางขันนํ้าลงในภาชนะใสนํ้าหลังทําความสะอาดอวยัวะแลว โดยใช 
ภาพประกอบและบอกใหนักเรียนทํา เม่ือนักเรียนสามารถทําได ใหแรงเสรมิโดยการใหของ
รางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน ขนมถุง 
 7. ครูอธิบายเมื่อทําความสะอาดอวัยวะเสร็จแลวใหลุกขึ้นยืน  โดยใชภาพประกอบ 
และใหบอกนักเรียนปฏบิัตติามภาพ  พรอมพูดวา (เอยชื่อนักเรียน  ลุกขึ้นยืนซิ) เม่ือ
นักเรียนทําไดเอง ใหแรงเสริมโดยการใหคําชมและของรางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ) เชน  ขนมปง 
 8. ทบทวนใหนักเรียนปฏบิัตขิัน้ตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา โดยใช
ภาพประกอบ เริ่มขั้นตอนที่ 7 – 10 โดยครูใชวธิกีารกระตุนเตอืนทางกาย (การจับมือทํา) 
รวมกับทางวาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 9. บอกนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา เริ่มขั้นตอนที่ 7–10 
เองหลายๆ ครั้งโดยใชภาพประกอบ  เม่ือนักเรียนทําไดเองใหแรงเสริมโดยการใหคําชมและของ
รางวัล  (สิ่งทีนั่กเรียนชอบ) เชน  ขนมถุง  นํ้าผลไม 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัขิั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ําขั้นตอนที่ 1–10 ไดเอง 
3 ครั้งติดตอกนั  โดยครูไมตองชวยเหลือ 
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  
 

แผนที ่ 6  เร่ือง   การใสกางเกง      
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถใชมือทั้งสองจับขอบเอวกางเกงเพื่อดึงขึ้นใหอยูในระดับเอวได  
อุปกรณ 
 1. กางเกง 
 2. ภาพวาดการดึงขอบเอวกางเกงขึ้นใหอยูในระดับเอว  2  ขั้นตอน 
 
การเตรียมตวั 
 1. เลือกกางเกงที่มีขอบเอวเปนยางยึด 
 2. เตรียมภาพการดึงขอบเอวกางเกงขึ้นใหอยูในระดับเอว  2  ขั้นตอน  
  (จับขอบเอวกางเกง , จับเอวกางเกงดึงขึน้ใหมาอยูในระดับเอว) 
 
รางวลั 
 คําชมเชย  และของรางวลั (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน ขนมถุง  นมเปรี้ยว 
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ตั้งแตขั้นตอนที่ 1 – 
10  โดยใชวิธกีารกระตุนเตอืนทางวาจา  ( การบอก )  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม เม่ือนักเรียน
ปฏิบตัิไดตามขั้นตอน 
 2. ครูบอกใหนักเรียนใชมือทั้งสองจับขอบเอวกางเกง (ที่ใชมือทั้งสองขางจับที่ขอบ
เอวกางเกงเพือ่เตรียมดึงกางเกงขึ้น)  พรอมใชภาพประกอบ  (เอยชือ่นักเรียน  ใส
กางเกงซิ)  โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิกีารกระตุนเตอืนทางกาย (การจับมือทํา)  รวมกับทาง
วาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ฝกใหนักเรียนทําเองหลายๆครั้ง  (เอยชื่อนักเรียน  ใสกางเกงซิ)เม่ือ
นักเรียนทําได ใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน ขนมถุง 
 4. ครูนําภาพที่ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงขึ้นใหมาอยูในระดับเอว   มาใหนักเรียนด ู
พรอมอธิบายวาเปนการ  “ ดึงกางเกงขึ้น ” 
 5. ครูบอกใหนักเรียนดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว  พรอมใชภาพประกอบ (ใชมือ
ทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกงดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว) (เอยชื่อนักเรียน  ดึงกางเกง
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ขึ้นซิ)  โดยทําไปพรอมกับครูใชวธิีการกระตุนเตือนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทางวาจา 
(การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 6. ฝกใหนักเรียนทําเองหลายๆ ครั้ง  โดยใชภาพประกอบ (เอยชื่อนักเรียน      
ดึงกางเกงขึ้นซิ) เม่ือนักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวลั (สิ่งที่นักเรยีนชอบ) เชน 
นมเปรี้ยว 
 7. บอกนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา เริ่มขั้นตอนที่ 1 – 12 
เองหลาย ๆ ครั้ง โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียนทาํไดเองใหแรงเสริมโดยการใหคําชม และ     
ของรางวัล  (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน  ขนมถุง  นมเปรี้ยว 
 
การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัขิั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ขั้นตอนที่ 1 – 12 ได
เอง  3  ครั้งตดิตอกัน  โดยครูไมตองชวยเหลือ 
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แผนการจัดประสบการณแผนการจัดประสบการณ  
 

แผนที ่ 7  เร่ือง  การลางมือ       
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 นักเรียนสามารถลางมือในอางลางมือได  
 
อุปกรณ 
 1. อางลางมือ 
 2. สบู 
 3. ภาพวาดการลางมือในอางลางหนา 
 
การเตรียมตวั 
 1. เตรียมสบู 
 2. เตรียมอางลางมือ 
 3. เตรียมภาพการลางมือในอางลางหนา 
 
รางวลั 
  คําชมเชย  และของรางวลั (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน เยลลี่  นํ้าหวาน 
 
ข้ันตอนการฝก 
 1. ครูใหนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา ตั้งแตขั้นตอนที่ 1–14  
โดยใชวธิีการกระตุนเตือนทางวาจา  (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม เม่ือนักเรียน
ปฏิบตัิไดตามขั้นตอน 
 2. ครูนําภาพการลางมือในอางลางหนามา พรอมอธิบายวธิีการลางมือ และให
นักเรียนทําไปพรอมกับครู  โดยครูใชวธิกีารกระตุนเตอืนทางกาย (การจับมือทํา) รวมกับทาง
วาจา (การบอก)  ใหแรงเสริมโดยการใหคําชม 
 3. ฝกใหนักเรียนทําเองหลายๆ ครั้ง  (เอยชื่อนักเรียน      ไปลางมือซิ) เม่ือ
นักเรียนทําไดใหแรงเสริมโดยการใหของรางวัล (สิ่งที่นักเรียนชอบ)  เชน เยลลี ่
 4. บอกนักเรียนปฏิบตัิขั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา เริ่มขั้นตอนที่ 1 – 15 
เองหลายๆ ครั้ง  โดยใชภาพประกอบ เม่ือนักเรียนทาํไดเองใหแรงเสริม โดยการใหคําชม และ   
ของรางวัล (สิง่ที่นักเรียนชอบ)  เชน  เยลลี่  นํ้าหวาน 
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การประเมินผล 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัขิั้นตอนการวิเคราะหงานการใชหองน้ํา  ขั้นตอนที่ 1 – 15     
ไดเอง 3 ครั้งติดตอกัน โดยครูไมตองชวยเหลือ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

สื่อรูปภาพประกอบ 
แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในดานการใชหองนํ้า 
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การเปดประตูหองน้ํา 
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การปดประตูหองน้ํา 
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การใสกลอนประตูหองน้ํา 
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การใชมอืท้ังสองขางจับขอบเอวกางเกง   
เพื่อเตรียมดึงกางเกงลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

การใชมอืท้ังสองขางดึงกางเกงลงแคเขา 
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การนั่งโถสุขภัณฑ 
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การใชมอืขางท่ีถนัดหยิบขันตักนํ้า 
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การราดน้ําทําความสะอาดอวัยวะขับถาย 
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การวางขนันํ้าลงในภาชนะใสนํ้า 
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การลกุขึน้ยืน 
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การใชมอืท้ังสองขางจับขอบเอวกางเกง 
เพื่อเตรียมดึงกางเกงขึ้น 
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การใชมอืท้ังสองดึงกางเกงขึ้นมาอยูในระดับเอว 
 

 
 
 
 
 
 



 101 

 
การถอดกลอนประตูหองน้าํ 
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การเปดประตูหองน้ํา 
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ลางมือในอางดานนอกหองน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

แบบบันทึกพฤติกรรมการใชหองนํ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกพฤติกรรมการใชหองน้ํา 
 

ชื่อ        นามสกุล        
 

วัน / เดือน / ป 
     

ลําดับ พฤติกรรม 

เช
า 

บา
ย 

เช
า 

บา
ย 

เช
า 

บา
ย 

เช
า 

บา
ย 

เช
า 

บา
ย บันทึกพฤติกรรม 

1 การเปดประตูหองน้ํา            
2 การปดประตูหองน้ํา            
3 การใสกลอนประตูหองน้ํา            
4 การใชมือทั้งสองจับขอบเอวกางเกง เพื่อเตรียมดึงกางเกงลง            
5 ใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงลงแคเขา            
6 นั่งที่โถสุขภัณฑ            
7 การใชมือขางที่ถนัดหยิบขันตักน้ํา            
8 การราดน้ําทําความสะอาดอวัยวะขับถาย            
9 การวางขันน้ําลงในภาชนะใสน้ํา            
10 การลุกขึ้นยืน            
11 การใชมือทั้งสองขางจับขอบเอวกางเกง เพื่อเตรียมดึงกางเกงขึ้น            
12 การใชมือทั้งสองขางดึงกางเกงขึ้นใหมาอยูในระดับเอว            
13 การถอดกลอนประตูหองน้ํา            
14 การเปดประตูหองน้ํา            
15 ลางมือในอางดานนอกหองน้ํา            

ผลรวมของพฤติกรรม                                                

 
หมายเหต ุ ทําเครื่องหมาย       ในชองที่ผูรับการฝกทําได 

 ทําเครื่องหมาย    —    ในชองที่ผูรับการฝกทําไมได        
    ลงชื่อ    ผูบันทึก 

                   (                                   ) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวมาศพร  แกลวทนง 
วันเดือนปเกิด   8  ธันวาคม  2503 
สถานที่เกิด   จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน  439/21  หมูที่  2  ตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู  คศ.2   
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

   ตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2521  มัธยมศึกษาตอนตน     
     จาก  โรงเรียนสตรวีัดระฆงั  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2523  มัธยมศึกษาตอนปลาย   
     จาก  โรงเรียนวชิรานุกลู  จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2528  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (วิชาเอกสุขศึกษา) 
     จาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 พ.ศ. 2551  การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

