
การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

โดยใชวิธีการวเิคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

สันติยา   ชวยหน ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

พฤษภาคม  2551 



   

การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

โดยใชวิธีการวเิคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

สันติยา   ชวยหน ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

พฤษภาคม  2551 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  



   

การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

โดยใชวิธีการวเิคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

สันติยา   ชวยหน ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

พฤษภาคม  2551 

  



   

สันติยา  ชวยหน.ู (2551).  การพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา โดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 

(การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ :  อาจารย ดร. กุลยา  กอสุวรรณ 

 

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเองของเด็ก   

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการสอนแบบ        

การวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กที่มี   

ความบกพรองทางสติปญญาที่ไมมีความพิการซ้ําซอน  ระดับเชาวนปญญา  35-49  อายุ  8-13  ป   

จํานวน 5  คน  จากโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)   กําหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single  Subject  

Research Design)  โดยใชวิธีหลายเสนฐานขามพฤติกรรม   (Multiple Baseline Design across 

Behaviors)    

               เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก  แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  และ แบบ

บันทึกพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือตนเอง  ผลการวิจัยพบวาหลังจากใชวิธีการสอน

แบบการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถ

ชวยเหลือตนเองได   
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     The purpose of this study was to investigate the ability in self help skill  of  

children with mental retardation. Using  task  analysis and backward chaining technique. 

              Five   individuals  with moderate mental retardation , aged  8 -13, selected   

from  Songklapattanapanya  School  participated in  the  study.  A single subject  

multiple  baseline  design   across  behaviors  was  used.  The   instruments  used  in  

this  study   were  the  lesson  plans  and  the  behavioral  checklist. 

              The  result  of  this  study  showed  that  after  using   task  analysis  and  

backward  chaining  technique,  the children  with  mental  retardation   were  able  to  

perform  self help  skill   independently. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
        ภาวะความบกพรองทางสติปญญาทําใหเด็กมีพัฒนาการลาชากวาปกติ  ความสามารถ

ที่จะผานพัฒนาการในแตละขั้นตอนเปนไปไดชา  และมีขอจํากัดอยูในระดับหนึ่งตามศักยภาพของ

ตน  ดังนั้นพัฒนาการจึงไมสมวัย และมักจะมีปญหาในเรื่องการปรับตัว  การสื่อสาร  การชวยเหลอื

ตนเองและการเรียน ซึ่งไมสามารถเรียนรูไดจากวิธีการเรียนการสอนเหมือนเด็กปกติทั่วไปตอง

อาศัยการฝกซ้ํา ๆ ไมสามารถดํารงชีวิตในสังคมตามลําพังได  มีผลกระทบตอตนเอง  ครอบครัว

และสังคม  (ผดุง  อารยะวิญู. 2539: 37-38) การชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ในทุกๆ ดานควรกระทําทันทีที่ทราบวาเด็กมีความบกพรองทางสติปญญา  เพื่อสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการใกลเคียงกับเด็กปกติมากที่สุด  

            การใหการศึกษาแกบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงเปนสิ่งจําเปนและตองจัด

ใหเหมาะสม  ควรคํานึงถึงศักยภาพของแตละบุคคล รวมถึงความจําเปนและความตองการของ

สังคมที่อาศัยอยู  เพราะบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญามีขอจํากัดเรื่องทักษะการปรับตัว      

การจัดหลักสูตรการศึกษาควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองใน

การดํารงชีวิตประจําวัน  อันหมายถึงการฝกการรับประทานอาหาร  อาบน้ํา การแตงกาย การรกัษา

ความสะอาดรางกาย  ซึ่งทักษะเหลานี้เปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาที่ควรไดรับการฝกฝนตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งโตเปนผูใหญ   เพื่อให

พวกเขาเติบโตเปนผูใหญที่สามารถดูแลตนเองและดํารงชีวิตตามลําพังไดดวยตนเอง หากบุคคลที่

มีความบกพรองทางสติปญญาไมมีทักษะดังกลาว  จะกอใหเกิดปญหามากมาย  และไมสามารถ

พึ่งพาตนเองไดเมื่อตองใชชีวิตตามลําพัง  ซึ่งนอกจากจะเปนภาระที่ไมส้ินสุดแกผูปกครองและ

สมาชิกในครอบครัวแลว  ยังเปนภาระแกสังคมอีกดวย 

            ดังนั้นการฝกทักษะการดํารงชีวิตประจําวันจึงเปนสิ่งจําเปน  โดยเฉพาะการฝก

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย ซึ่งถือวาเปนทักษะที่จําเปนที่สุดอยางหนึ่ง

ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมทั่วไปเฉกเชนผูอ่ืน  เด็กที่ขาดทักษะดานนี้จําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืน  เชน 

พอแม สมาชิกในครอบครัวเกือบตลอดเวลา ซึ่งการขาดทักษะนี้นอกจากจะสงผลกับเด็กโดยตรง

แลวยังกระทบถึงคนรอบขางโดยการเปนภาระอยางมากใหกับเขาเหลานี้ จากงานวิจัยดาน

พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในโรงเรียน   เพื่อเปรียบเทียบกับ
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เด็กปกติ  พบวาเด็กเหลานี้ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง  การดูแลสุขภาพอนามัย การแตงกาย 

การดูแลตนเอง  (จันทรเพ็ญ  เหลานรเศรษฐ. 2544; อางอิงจาก Drew , Logan; &  Hardman. 

1992)  ดวยเหตุนี้การฝกทักษะการชวยเหลือตนเองจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กที่มี    

ความบกพรองทางสติปญญา 

 เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีขอจํากัดดานการเรียนรู การแตงกายจึง

เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและซับซอน  วิธีการสอนใหเด็กชวยเหลือตนเองใหประสบผลสําเร็จ  ผูที่

เกี่ยวของจะตองจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสม และตองฝกบอย ๆ หากผูที่เกี่ยวของชวยกระตุน

อยางสม่ําเสมอจะทําใหเด็กเรียนรูและชวยเหลือตนเองไดเร็วขึ้น   การวิเคราะหงาน  (Task 

Analysis) เปนเทคนิคการสอนที่ลําดับข้ันตอนจากงายไปหายาก และคอย ๆ เพิ่มความยากขึ้นที

ละนอย จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  (ศรีสมร  กสิวัฒน.  2537: 10)  และการสอน

แบบลูกโซยอนกลับ (Backward  Chaining)  ซึ่งเปนวิธีการสอนโดยการนําเอาขั้นสุดทายของงาน

มาสอนกอน แลวตามดวยขั้นรองสุดทายและฝกเรื่อย ๆ จนถึงขั้นแรกของงาน  เปนเทคนิคการสอน

อีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการนํามาใชฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในการสอนเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา 

             ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองโดยใชหลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีการสอนแบบลูกโซยอนกลับ    ทดลองโดยใชวิธีการแตงกายทักษะการรอย

และการผูกเชือกรองเทา  ในเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันได

อยางมีความสุข  และไมเปนภาระตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  
        ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

              เพื่อพัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเองโดยใชวิธีการสอนแบบหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธี

ลูกโซยอนกลับ 

 

ความสําคัญของการวิจัย   
              เพื่อเปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในการ

ปรับใชวิธีการสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการสอนแบบหลักการวิเคราะหงานรวมกับ
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วิธีลูกโซยอนกลับ  และเพื่อใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได  โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืนทั้งเปนการ

ชวยลดภาระใหแกผูที่เกี่ยวของ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา  

35–49 ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน  อายุ  8-13  ป 

                  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเชาวน

ปญญา  35 –49   ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน  อายุ  8-13  ป  ที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง ที่พัก

อาศัยอยูที่หอพักโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  จํานวน  5 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง     
                     
 ตัวแปรที่ศึกษา 
     1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ               

        2.  ตัวแปรตาม   ไดแก ทักษะการชวยเหลือตนเอง  

 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
        1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการลาชากวาเด็ก

ปกติทั่วไป  เมื่อวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว  มีสติปญญาต่ํากวาเกณฑคนปกติ

ทั่วไป      

 2.  การชวยเหลือตนเอง    หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองในเรื่อง การรอย

และการผูกเชือกรองเทา  โดยไมตองมีการชวยเหลือจากผูอ่ืน   

 3.  การวิเคราะหงาน   หมายถึง  การแยกยอยงานแตละอยางออกเปนขั้น ๆ โดยเริ่ม 

ฝกจากขั้นตอนที่งาย  และเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ จนบรรลุเปาหมายในการทํางาน  

        4.  วิธีลูกโซยอนกลับ   หมายถึง   การสอนที่เนนขั้นตอนสุดทายเปนขั้นแรก  โดยให

เด็กไดสามารถทําดวยตนเอง  เพื่อใหเด็กไดรูสึกถึงความสําเร็จของงาน  แลวสอนยอนลงมาเรื่อย ๆ  

จนกระทั่งถึงขั้นแรก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                     

เด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญา 

 หลักการวิเคราะหงาน
รวมกับ          

วิธลีูกโซยอนกลับ 
 

ทักษะ 
การชวยเหลอืตนเอง 

 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
         เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการฝกทักษะการชวยเหลอืตนเอง โดยใช

วิธีการวิเคราะหงานรวมกับวธิีลูกโซยอนกลบัตามขั้นตอนแลวสามารถชวยเหลือตนเองได 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

             ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางสติปญญา 

  1.1 ความหมายของความบกพรองทางสติปญญา 

  1.2 ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา 

  1.3 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือตนเอง 

  2.1 ความหมายของการชวยเหลือตนเอง 

  2.2 วิธีการฝกการชวยเหลือตนเอง 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน 

  3.1 ความหมายของการวิเคราะหงาน 

  3.2 วิธีการวิเคราะหงาน 

  3.3 ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน 

         4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

   4.1 ความหมายของวิธีลูกโซยอนกลับ 

  4.2 วิธีการสอนแบบลูกโซยอนกลับ 

  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีลูกโซยอนกลับ 

            5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมตัวอยางเดี่ยว 

                5.1   ความหมายของการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว 

           5.2   ลักษณะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

        5.3   ลักษณะของการวิจัยแบบหลายเสนฐาน 
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1. เอกสารที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางสติปญญา 
 1.1  ความหมายของความบกพรองทางสติปญญา 
        ความหมายตาม  American  association  on  Mental  Retardation. (AAMR)   ภาวะ

ความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีขีดจํากัดตอการปฏิบัติงานในขณะนั้น แสดง

ลักษณะความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาปกติโดยการวัดระดับสติปญญาไดตํ่ากวา  70 –75   

และมีความจํากัดในทักษะการปรับตัวตอไปนี้อยางนอย 2 ทักษะ หรือมากกวา ไดแก การสื่อ

ความหมาย การดูแลตนเอง  และการดํารงชีวิตประจําวันในบาน  ทักษะทางสังคม  การใช

สาธารณะสมบัติ การควบคุมตนเอง  สุขอนามัย  ความปลอดภัย  การเรียนวิชาการ เพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน  โดยลักษณะความบกพรองทางสติปญญาเกิดขึ้น

กอนอายุ 18 ป (กรุณา  ญาณวินิจฉัย. 2545: 7;   อางอิงจาก  Luckasson; &  others.1992.) 

          ความหมายในทางการแพทย  องคการอนามัยโลก  ไดนิยามความบกพรองทาง

สติปญญาตามการจัดประเภทของ “ ICD” (International  Classification  of  Disease) หมายถึง  

ภาวะที่สมองหยุดพัฒนาการหรือพัฒนาการไมสมบูรณทําใหเด็กมีความบกพรองของทักษะตางๆ 

ในระยะพัฒนาการ จึงสงผลกระทบตอระดับเชาวนปญญาทุกๆ ดาน เชน ความสามารถดาน

สติปญญา  ภาษา การเคลื่อนไหว  และทักษะทางสังคม  ทั้งมีความบกพรองในเรื่องการปรับตัว

และอาจจะมีหรือไมมีความผิดปกติทางกายหรือทางจิตรวมดวย (ศรียา  นิยมธรรม. 2542: 221-

223) 

 ผดุง  อารยะวิญู (2542: 39)  กลาววา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง

บุคคลที่มีพัฒนาการลาชากวาคนปกติทั่วไป  เมื่อวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว 

ปรากฏวามีสติปญญาต่ํากวาบุคคลปกติทั่วไป  เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะพบวาบุคคลประเภทนี้

มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน 

    สรุปความหมายของความบกพรองทางสติปญญา คือ ภาวะที่พัฒนาการของสมอง

ทํางานไมสมบูรณ หรือมีขีดจํากัดตอการปฏิบัติงานในขณะนั้นทําใหความสามารถทางสติปญญา 

ตํ่ากวาปกติและมีความบกพรองหรือมีความจํากัดในทักษะการปรับตัว  ซึ่งสงผลกระทบตอระดับ 

เชาวนปญญาทุกๆดาน โดยลักษณะความบกพรองทางสติปญญาเกิดขึ้นกอน 18 ป 
               
   1.2  ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา 
             ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   AAMR   แบงออกเปน    

4 ระดับคือ 
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    1.  ระดับความตองการชวยเหลือเปนครั้งคราว   (Intermittent) 

    2.  ระดับความตองการชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด   (Limited) 

    3.  ระดับความตองการชวยเหลือติดตอกันไป   (Extensive) 

    4.  ระดับความตองการชวยเหลือในทุกๆ ดานอยางทั่วถึงและตองการมากที่สุด   

 (Pervasive)   (Luckasson; &  others. 1992: 26) 

           นอกจากนี้ในระบบของ  DSM   IV ไดแบงระดับความบกพรองทางสติปญญาออกเปน   

4 ระดับ  ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  การแบงระดับความบกพรองทางสติปญญาตาม   DSM   IV 

 

ระดับความรุนแรง ระดับเชาวนปญญา (I.Q) รอยละที่พบ 

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับนอย 

(Mild  Mental  Retardation) 

 ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  

(Moderate Mental  Retardation) 

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง   

(Severe  Mental  Retardation) 

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก   

(Profound  Mental  Retardation) 

50 -  55   ถึง  70  - 75 

 

35 – 40   ถึง  50 – 55 

 

20 – 25  ถึง  35 – 40 

 

ตํ่ากวา  20 -25 

85 

 

10 

 

3 – 4 

 

1 - 2 

  

ที่มา:   American  Psychiatric  Association.  (1994).  Diagnostic and  Statistical  Manual   

 Disorders.  p. 40. 

   

     1.3 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
           เกณฑการมองภาวะความบกพรองทางสติปญญา (กุลยา  กอสุวรรณ. 2540: 10 ; 

อางอิงจาก  พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2537) 

 1. มีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย  คือมีระดับสติปญญาต่ํากวา 70-

75 
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 2. มีความจํากัดในทักษะการปรับตัวอยางนอย  2 ดาน ซึ่งทักษะการปรับตัวมีดังนี้ 

   2.1 การสื่อความหมาย  (Communication)  หมายถึงความสามารถในการเขาใจ   

และการแสดงออกเกี่ยวกับขอมูลที่ส่ือสารผานพฤติกรรมที่เปนสัญลักษณและไมเปนสัญลักษณ 

    2.2 การดูแลตนเอง (Self  Care)  หมายถึงทักษะที่ประกอบดวยการกิน  การแตงตัว   

การทําความสะอาดรางกาย  การเขาหองน้ํา และสุขอนามัย 

  2.3   การดํารงชีวิตในบาน (Home Living) หมายถึงการปฏิบัติงานตามกิจวัตร

ประจําวันในบาน  อาจรวมถึงการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม  การมีปฏิสัมพันธทางสังคม 

  2.4   ทักษะทางสังคม   (Social Skills) หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม  

เชน  การแสดงความยินดี  การใหความรวมมือกับผูอ่ืน  การเลนอยางเหมาะสม 

  2.5 การใชบริการสาธารณะ  (Community  Use)  หมายถึงการใชสาธารณะสมบัติ 

ไดอยางเหมาะสม  ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทาง  การจับจายสินคา การรับบริการในชุมชน  เชน 

โรงเรียน  หองสมุด  โรงภาพยนต   

  2.6 การควบคุมตนเอง (Self Direction) หมายถึงการสรางทางเลือกสําหรับตัวเอง 

ในการปฏิบัติตัวตางๆ เชน การเรียนรู  การปฏิบัติตัวตามตารางที่กําหนดไว  การปฏิบัติภารกิจที่

ไดรับมอบหมาย  

  2.7   สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) หมายถึงการดํารงชีวิตของ 

ตนเองใหเปนสุข  ควบคุมการบริโภคอยางเหมาะสม  บอกอาการเจ็บปวย  รักษาและปองกันตัวเอง

จากโรคภัย 

  2.8   การเรียนรูทางวิชาการที่ใชในชีวิตประจําวัน (Functional Acadimics) หมายถึง 

ความสามารถในการรับรูทางสติปญญา  และทักษะที่เกี่ยวของกับการเรียน  เชน การเขียน       

การอาน การคํานวณพื้นฐาน เปนตน ในการเรียนไมไดเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ แตอยูที่     

การรับรูและการนําทักษะทางวิชาการไปใชในชีวิตประจําวัน 

    2.9 การใชเวลาวาง (Leisure) หมายถึงความสนใจในดานนันทนาการและการใช 

เวลาวาง ซึ่งสะทอนถึงความพอใจสวนบุคคล เกี่ยวของกับกิจกรรมที่คนทั่วไปกระทําอยาง

เหมาะสมกับวัย 

           2.10  การทํางาน (Work) อาจเปนงานที่ทําเต็มเวลาหรือบางเวลา  หรือเปน

อาสาสมัครทํางานในชุมชนนั้นๆ ทักษะที่เกี่ยวของไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน  การตรงตอ

เวลา การยอมรับคําวิจารณ 

            3.  ภาวะที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองปรากฏกอนอายุ 18 ป  
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           เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สามารถสรุปพฤติกรรมแตละระดับไดดังตาราง  2 

(ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 41  ; อางอิงจาก  Sloan; &  Birch. 1955) 

 

ตาราง 2   ความสามารถของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 

ปฐมวัย 

(0-5 ขวบ) 

วัยเรียน 

(6 – 21 ป) 

วัยผูใหญ 

(21 ป ข้ึนไป) 

อาย ุ

 

ระดับปญญาออน วุฒิภาวะและพัฒนาการ การศึกษา สังคมและอาชพี 

1.ขั้นเล็กนอย 

   (Mild) 

สามารถพัฒนาทักษะในการ

ส่ือสารความหมายและทักษะ

ทางสังคมได   

สามารถเรียนหนังสือได

สูงสุดประมาณชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  

สามารถประกอบอาชพี

และอยูในสังคมได   

หากไดรับการศึกษา 

 

 

 

ยังไมสามารถสงัเกตความ

แตกตางจากเด็กปกติไดมาก

นักจนกวาเด็กจะโตขึ้น 

เมื่อเด็กมีอายใุนวัยรุนไม

สามารถเรียนวิชาสามัญ

ไดเทาเทียมกับเด็กปกติ

ควรไดรับศึกษาที่จัด

เฉพาะเด็กประเภทนี้ 

และการฝกอาชีพอยาง

เพียงพอตองการการดูแล

และเอาใจใสจากผูที่

เกี่ยวของ โดยเฉพาะเมื่อ

มีปญหาทางสังคมและ

เศรษฐกิจ 

2.ขั้นปานกลาง 

(Moderate) 

สามารถพูดได  พอส่ือสารกับ

ผูอื่นได มีพฒันาการชา   

พอชวยตัวเองได  ตองการการ

ควบคุมดูแลจากผูใกลชิด 

สามารถเรียนหนังสือได

ถึงประมาณชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 เมื่อ

อายุถึงวัยรุน  หากไดรับ

การศึกษาที่เหมาะสม 

สามารถทํางานประเภทที่

ไมตองใชทักษะมากนัก 

ตองการการดูแลเอาใจใส

จากผูใกลชิด 

3.ขั้นรุนแรง 

(Severe) 

มีปญหาในการเคลื่อนไหว 

พูดไมคอยได หรือพูดไมไดเลย  

ชวยตัวเองไมได 

เรียนหนังสือไมได 

สอนใหพูดไดบาง   

ฝกเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัยไดบาง 

ตองการการดูแลเอาใจใส

จากผูใกลชิด  ชวย 

ตัวเองไดบางแตนอย 

4. ขั้นรุนแรงมาก 

(Profound) 

ชวยตัวเองไมได  มีความ 

สามารถนอยทีสุ่ด ตองการ

ไดรับ การดูแลจากแพทย 

ฝกใหชวยตัวเองไดบาง

แตไมคอยไดผลมากนัก 

ชวยตัวเองไมไดตองอยู

ภายใตการควบคุมดูแล

อยางใกลชิด 
 

ที่มา:    ผดุง   อารยะวิญู.  (2542).  การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ.  หนา 41. 
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 ลักษณะพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
             กรุณา   ญาณวินิจฉัย  (กรุณา  ญาณวินิจฉัย.  2545: 10;  อางอิงจาก  Seifert; & 

Hoffnung. 1994: 5-6)   กลาวถึงพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

ไวดังตอไปนี้ 

             1.  พัฒนาการทางดานรางกาย และสุขภาพเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

นอยจะไมมีความแตกตางจากเด็กปกติ  แตเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก

ข้ึนปญหาทางสุขภาพก็จะมากขึ้นตามไปดวย   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญารุนแรงมาก

เทาใด ลักษณะผิดปกติทางรางกายยิ่งแสดงชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย   เด็กบางคนอาจจะมี

ปญหาในการมองเห็น   การไดยิน  การพูด  และการแยกแยะทางประสาทตั้งแตแรกเริ่ม   ซึ่งเด็ก

ลักษณะนี้ควรจะไดรับการชวยเหลือและทําการรักษาโดยทันที  นอกจากนี้ลักษณะพัฒนาการทาง

รางกายที่เห็นเดนชัดวาชากวาเด็กปกติ คือ  น้ําหนัก  สวนสูง และการเคลื่อนไหวในดานการทรงตัว  

การเคลื่อนที่   

     2.  พัฒนาการทางดานสติปญญา  ลักษณะพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา เปนความสามารถในดานการเรียนรูในดาน  ความจํา  ภาษา  และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ    

       ความจํา  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความลําบากในการจําคํา  เสยีงและ

รูปภาพ  และนอกจากนั้นยังมีปญหาและมีความลําบากในการใชกลยุทธในการเรียนรู (Learning  

Strategies)  เชนการจัดระบบจํา  การใชวิธีการจํา 

         ภาษา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีปญหาทางการพดูและภาษา  เชน  

พูดไมชัด  และพูดชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีแนวโนมจะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  เนื่องจากความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเด็กปกติ 

            3.  พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมี

ปญหาทางดานอารมณและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานการคบเพื่อนใหม  และการมี

ความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา  ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักจะมี

ลักษณะปดตนเองไมสนใจคนอื่น  มีพฤติกรรมกอกวนเพื่อนในชั้นเรียน  และเด็กปกติมักจะรังเกียจ

ไมตองการใกลชิดดวยดวยเหตุนี้ทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการสราง

สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นจึงมีแนวโนมขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  และไมยอมทํางานที่ทาทาย

ความสามารถของตนเอง (Hallahan; &  Kauffman. 1991: 95-98) 
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           เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีสภาพปญหา  ความตองการและ

ความสามารถที่แตกตางกันในแตละระดับ  ในทางการศึกษาไดแบงระดับเพื่อจัดการศึกษาใหกับ

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไว 3 ระดับ คือ  (ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 42 –45) 

 1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนหนังสือได 

 2. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได 

 3. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก 

     1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนหนังสือได   มีระดับสติปญญาอยู

ระหวาง  50-70  มีความบกพรองทางสติปญญาไมมากนัก  มีพัฒนาการลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคตอ

การเรียนรู  และมีลักษณะทั่วไปที่สังเกตไดคือ 

                 1.1  ลักษณะทางบุคลิกภาพ  มักจะขาดความมั่นใจในตนเอง ตองการพึ่งพาอาศัย  

ผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

                    1.2   ลักษณะการเรียนรู  มีลักษณะดังนี้ 

        1.2.1 มีความสนใจเรียนในระยะสั้น   

        1.2.2 เสียสมาธิงาย มักจะหันเหความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ 

                         1.2.3 มีปญหาในการหาความสัมพันธ  (ความเหมือน) และการจําแนก 

ความแตกตาง เชน ไมสามารถบอกความเหมือนและความแตกตางกันของรูปทรงเรขาคณิตได 

                        1.2.4 มีปญหาในดานความจํา  ลืมงาย 

1.2.5   มีปญหาในการถายโยงความรูได เชน ไมสามารถนําความรูที่เรียนมาไป 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

                         1.2.6 มีปญหาในการเรียนสิ่งที่เปนนามธรรม   

            1.3  ภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีปญหาในการพูด

และภาษา  เชน พูดไมชัด รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง เปนตน  เนื่องจากมี

ขอจํากัดทางภาษารางกายและสุขภาพ 

          1.4 รางกายและสุขภาพเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีพัฒนาการทาง

รางกายชากวาเด็กปกติทําใหสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉลี่ยต่ํากวาเด็กปกติ  และมักมีปญหา

เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ 

          1.5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําแทบทุกวิชา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอานเพื่อ

ความเขาใจการเรียนคณิตศาสตรทั้งในดานการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  และโจทยปญหา 
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          2.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได  มีระดับสติปญญาอยูระหวาง  35-

49  โดยประมาณ  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขั้นปานกลาง มีลักษณะสวนมาก

คลายคลึงกับเด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได แตกตางกันที่ความรุนแรง  เด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับฝกไดมีปญหาและระดับความรุนแรงมากกวาเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเรียนหนังสือได เนื่องจากมีระดับสติปญญาต่ํากวาและมีลักษณะที่สังเกตไดคือ 

(ผดุง อารยะวิญู.  2542: 63-64) 

  2.1   การเคลื่อนไหว  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดมักจะมีปญหา

ในการทํางานของกลามเนื้อ ทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก  ตลอดจนมีปญหาในการทํางาน

ประสานกันระหวางมือกับสายตา               

  2.2  การชวยตนเอง  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดจะมีปญหาใน

การชวยตนเองหากไมไดรับการฝกที่เพียงพอ  การเรียนจึงมุงเนนการชวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การรับประทานอาหาร  การขับถาย  การแตงตัว 

                  2.3 ภาษาและการพูด  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได มีปญหาใน

การพูด  เด็กหลายคนพูดไมชัด มีความรูทางภาษาจํากัด  หากไดรับการฝกที่เพียงพอสามารถ

ส่ือสารกับผูอ่ืนได 

                  2.4 การเรียน  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได  มักประสบความ

ลมเหลวทางการเรียน  มีความสามารถในการเรียนคอนขางจํากัด  ครูตองทบทวนบทเรียนอยูเสมอ   

           3.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก  มีระดับสติปญญาต่ํา

กวา 35 ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีระดับสติปญญา 20- 34  เปนกลุมที่มีระดับสติปญญา

ตํ่ามาก  และกลุมที่มีระดับสติปญญาต่ํากวา 20 เปนกลุมที่มีปญญาต่ําที่สุด  ลักษณะทั่วไปที่

สังเกตไดคือ 

               3.1 การเคลื่อนไหว   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก 

มีปญหาในการเคลื่อนไหว  สวนมากจะเดินไมได 

  3.2 ความพิการซ้ําซอน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญา      

ตํ่ามาก บางคนมีความพิการซ้ําซอน  เชนพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากเกณฑปกติ  มีความบกพรองใน

ดานประสาทการรับรู พูดไมได  และสมองเปนอัมพาต เปนตน 

          4.  พฤติกรรมเบี่ยงเบน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญาต่ํามาก  มี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนอยางเห็นไดชัด  ที่พบเห็นบอยๆ เชน กาวราวซึ่งแสดงออกโดยการทําลาย    



   

 

13 

 

ขาวของ และทํารายรางกายผูอ่ืนหรือตนเอง  และแสดงพฤติกรรมที่ไรความหมาย เชน โยกตัวไป

มาตลอดเวลา หรือโบกมือไปมา เปนตน 

                สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง  เดก็ทีม่พีฒันาการลาชาเกอืบ

ทุกๆ ดาน และปรากฏใหเห็นเดนชัด  เชน ลักษณะทางบุคลิกภาพ  ลักษณะการเรียนรูภาษา      

และการสื่อความหมาย  รวมถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสุขภาพ เชนสวนสูง น้ําหนัก      

การเคลื่อนไหว เปนตน  ซึ่งสงผลสืบเนื่องมาจากความจํากัดทางดานความสามารถทางสติปญญา 

ซึ่งเกิดรวมกับทักษะในการปรับตัว 

 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือตนเอง 

       การมีพัฒนาการที่ลาชากวาปกติของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   หากไมไดรับ

การฝกฝนอยางเพียงพอ  จะไมสามารถชวยเหลือตนเองได การเรียนการสอนจึงมุงเนนจาก

ประสบการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความสามารถแตกตางไปจากเด็กปกติ  การฝกชวยเหลือ

ตนเองจึงเปนทักษะที่ตองใชเวลาและวิธีการฝกเฉพาะเพื่อชวยใหเด็กสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ส่ิงที่สําคัญมากสําหรับเด็กเหลานี้ คือการจัดประสบการณในแตละกิจกรรมจะตองมีกระบวนการ

และโครงสรางที่แนนอน  จึงจะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาประสบผลสําเร็จ  

(ประกฤติ  พูลพัฒน.  2534: 58-59) 

  การชวยเหลือตนเอง  เปนการเรียนรูที่ใหเด็กดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 

การแตงกาย  การทําความสะอาดรางกาย  เปนทักษะแรกที่เด็กควรไดรับการเรียนรู  รวมถึง      

การเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืนและครอบครัว  ความสามารถในการชวยเหลือตนเองเกี่ยวของกับ 

การพึ่งตนเองใหอิสระในครอบครัวและชุมชน  (ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย. 2529: 96)  

ซ่ึงทําใหเด็กมีความสุข  สรางความเปนอิสระและความเชื่อมั่นในตนเอง 

 การแตงกายเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและซับซอน สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา  บางครั้งเด็กจะเรียนรูจากการลองผิดลองถูก  โดยสังเกตจากผูใหญ  และหากผูที่

เกี่ยวของใหการชวยเหลือไดถูกตองจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนและเรียนรูที่จะชวยตนเอง 

(สรอยสุดา วิทยากร. 2532: 77)  วิธีสอนใหเด็กชวยเหลือตนเองประสบผลสําเร็จ  จะตองฝก

บอยๆ และกระตุนอยางสม่ําเสมอซึ่งจะทําใหเด็กแตงกายไดเร็วขึ้น  แตถาหากไมใหโอกาสเด็กได

เรียนรูดวยตนเองจะเปนภาระแกที่ผูเกี่ยวของตลอดไป  (Rafaloski. 1993: 6) 
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 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ใหสามารถแตงกายไดดวยตนเอง

สามารถใชวิธีการและเทคนิคการสอนไดหลายวิธี  เชน   การสอนโดยใชเทคนิคการวิเคราะหงาน  

(Task  Analysis) 

 การสอนโดยใชวิธีลูกโซยอนกลับ  (Backward  Chaining)    การสอนโดยใชเทคนิค 

การเลียนแบบ  (Modeling)  การสอนโดยใชเทคนิคการกระตุนใหเด็กทาํตาม  (Prompting) 

 

     2.1  ความหมายของการชวยเหลือตนเอง 
            ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย  (2529: 96) ไดใหความหมายการชวยเหลือ

ตนเอง ไววา การชวยเหลือตนเอง หมายถึง การเรียนรูที่ใหเด็กดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทาน

อาหาร  การแตงกาย  การทําความสะอาดรางกายเปนทักษะแรกที่เด็กควรไดรับการเรียนรู  รวมถึง

การเรียนรูการอยูกับผูอ่ืนและครอบครัว  ความสามารถในการชวยเหลือตนเองเกี่ยวของกับ       

การพึ่งตนเองใหอิสระในครอบครัวและชุมชน 

            ศูนยฝกเด็กปญญาออนประภาคารปญญา  (2545: 1) กลาววา ทักษะการชวยเหลือ

ตนเอง เปนความสามารถที่พัฒนาผสมผสานจากทักษะกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก 

เพื่อทํากิจกรรมตางๆ  การที่เด็กสามารถทํากิจกวัตรประจําวันไดดวยตนเองนั้น เปนสิ่งสําคัญ

พื้นฐาน  เพราะเขาจะสามารถดูแลตนเองไดโดยไมตองเปนภาระกับคนอ่ืน 

             ประภัสสร  ปรีเอี่ยม  (2539: 24)  กลาววา  ทักษะการชวยเหลือตนเองหมายถึง การจัด

กระบวนการเรียนรูในเรื่องกิจวัตรประจําวันใหเด็กสามารถทําไดดวยตนเองเต็มความสามารถที่เขา

มีอยูหรือตองการความชวยเหลือนอยที่สุด  

            ทักษะการชวยเหลือตนเอง แบงออกเปน 3 ดานคือ  (ประภัสสร  ปรีเอี่ยม. 3539: 25) 

             1.  ดานการกิน / การดื่ม  คือ การรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา  การรับประทาน

อาหารดวยชอน    การรับประทานอาหารดวยมือ  และการดื่มน้ําจากแกวน้ํา 

              2.  ดานการแตงกาย  คือ การถอด-สวมเสื้อยืดทางศีรษะ  การติด-ปลดกระดุมเสื้อ    

การถอด-สวมกางเกงยางยืด  การถอด-สวมเสื้อผาหนา การถอด-ใสรองเทา และการถอด-ใสถุงเทา 

             3.  สุขอนามัยและการขับถาย  คือ การลางมือ  การแปรงฟน  การลางหนา  การอาบน้ํา   

การลางกน  การหวีผม  การขับถาย  การถายปสสาวะ  และการถายอุจจาระ 

            ตัวอยางทักษะการชวยเหลือตนเองในชวงอายุตางๆ  ดังตาราง  3 
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ตาราง  3   ตัวอยางทักษะการชวยเหลือตนเองในชวงอายุตางๆ 

 

อายุ การแตงตัว การกนิอาหาร 
การอาบน้ําและ 
การเขาหองน้ํา 

ทั่วไป 

2-3 ป สามารถถอดเสื้อออก

ไดหรือเปล่ียนเสื้อได  

แตอาจยกเลิกไดงายๆ 

มักตองการคน 

ชวยเหลือ  แต 

รวมมอืดี 

ใชชอนสอมไดแตชอบ

ใชมือและชอน

มากกวา  ปอนอาหาร

ที่ชอบไดเองดื่มน้ํา

จากแกวได 

บอกวาจะเขาหองน้ําได

โดยไมทําเลอะกอน 

สามารถกลั้นปสสาวะ

อุจจาระไดนานขึ้น 

สามารถเปดประตูเล่ือน

หรือท่ีมีลูกบิดไดขึ้นลง

บันไดโดยเกาะราวได 

เล่ือนเกาอี้มารองเพื่อปน

หยิบส่ิงที่ตองการได 

3.-4 ป ถอดเสื้อไดเรียบรอย

และ รวดเร็ว  ใสเส้ือ 

ถอดกระดุมซปิได 

ใชชอนสอมไดคลอง

รินน้ําจากเหยือก 

ใสแกวไดกินอาหาร

รวมกับคนอื่นใน 

ชอบอาบนํ้าเอง   

โดยเฉพาะถาไดเลนน้ํา

ในอางจะไมคอยเลิก 

และอาบไม 

บอกอายุ  เพศ และชื่อ

นามสกุลของตนเองได  

ทําตามคําส่ัง 2-3 อยาง

ไดแยกจากพอแม 

 คลอง  เก็บเส้ือ 

แขวนเสื้อในตูได 

ครอบครัวได แตอาจ

อืดอาดและไมเลิก

งายๆ 

สะอาดนัก  มักตื่นนอน

กลางวันและขอใหพา

ไปหองน้ํา 

ไปโรงเรียนชั้นปฐมวัยได 

4-5 ป รอยเชือกรองเทาได 

บางคนก็เรียนรูที่จะ

ผูกได ถอดเสื้อและใส

เส้ือเองได 

โดยมีคนชวย 

เล็กนอย  หรือไมตอง

มีคนชวยแลว 

แตชนิดของเสื้อผา

อาจชาหรือแตงมาก

เกินไป  บอกหนาหลัง

ของเสื้อได  

แตอาจยังใสกลับ 

อยูบาง 

ใชมีด  ชอนสอมได 

เหมาะสม กินอาหาร 

ไดเองโดยไมตองปอน 

แตอาจคลุกหรือฉีก

เนื้อจากชิ้นโตๆ ให

กอน 

อาบน้ําเช็ดตัวไดเอง 

เขาหองน้ํา  ลางมือลาง

กนไดเอง  แตบางครั้งก็

อาจไมเรียบรอยนัก 

เลนกับเพื่อนบานและเมื่อ

เรียกก็จะกลับ  

ทิ้งของเลนที่เลนแลว 

ตองเตือนใหเก็บ   

ชวยงานบานไดบาง  เชน

จัดโตะ  เทขยะ  ใหอาหาร

สัตว  แตก็อาจลืมใน

บางครั้ง 

ที่มา:  ผดุง   อารยะวิญู.  (2539).  การเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย.   หนา 167. 
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          สรุปความหมายของการชวยเหลือตนเอง คือ ทักษะการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่

พัฒนาผสมผสานจากทักษะกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเปนทักษะที่เด็กควรไดรับ

การเรียนรู  เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเองโดยไมตองเปนภาระกับผูอ่ืน 

 

 2.2  วิธีการฝกการชวยเหลือตนเอง  
     สมเกตุ   อุทธโยธา. (2539:13)   ไดกลาวถึงวิธีการฝกการชวยเหลือตนเองไวดังตอไปนี้ 

   1. พฤติกรรมเปาหมาย (Behavior  Objective)  หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการจะสอน

เด็ก ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กจะตองทําได  เพื่อแสดงถึงทักษะที่จะเกิดขึ้นแกเด็กในชวงเวลาฝกที่

กําหนด  และพยากรณถึงสิ่งที่เด็กจะตองทําไดในตอนทาย  สวนประกอบที่สําคัญในการวาง

พฤติกรรมเปนเปาหมายมี 4 ประการ 

              1.1  ชื่อเด็ก ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 

  1.2 พฤติกรรมที่คาดหวงัวาเด็กจะทําได  เมื่อเด็กไดเรียนรูทกัษะหลังจากที่ไดรับ 

การฝกสอนแลว 

                 1.3  เงื่อนไขที่กําหนด บอกถึงจํานวนพฤติกรรมการชวยเหลือตนเองที่ตองฝก 

                 1.4  ผลสําเร็จในการฝกในการวางระดับความสําเร็จโดยทั่วไปใช 100% และตอง

สัมพันธกับเงื่อนไขที่วางไว 

  2.  การแยกยอยขั้นตอนการฝก (Task  Analysis)  หมายถึง การนําพฤติกรรมตาม

รายการตรวจพฤติกรรม  มาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอย  เพื่อสะดวกในการสอนเด็กแตละขั้น  

จะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงาย และจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอยจนบรรลุเปาหมายสิ่งสําคัญ

คือตองใหเด็กทําขั้นตอนงายใหไดกอนแลวจึงใหทําขั้นตอนที่ยากขึ้น 

            3. วิธีการชวยเหลือในการฝกเด็ก (Type of Aid) 

                 3.1 การชวยจับ  คือ การชวยจับ  ซึ่งมักจะใชในการฝกกลามเนื้อ 

                 3.2  ทางคําพูด    คือ  การชวยใหเด็กทําไดดวยการพูดบอกเด็ก ซึ่งชวยใน 

การฝกพัฒนาการทุกดาน  

                3.3 ทางสายตา คือ การชวยโดยการกระตุนสายตาเด็ก  เพื่อใหเด็กทําไดงายขึ้น 

           4.  กระบวนการแกไขเพื่อใหเด็กปฏิบัติตามไดถูกตอง (Correction Procedures) 

เมื่อเลือกพฤติกรรมที่จะฝกโดยวางเปาหมายไว  แยกยอยขั้นตอน  เลือกดําเนินวิธีการฝก  ถาเด็ก

ทําไมไดตองหาวิธีการแกไขเพื่อใหเด็กทําไดจนบรรลุผลสําเร็จตามที่วางไว 
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             วิธีการฝกทักษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย  โดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับ

วิธีลูกโซยอนกลับ  เปนการปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับความบกพรองเพื่อลดความบกพรอง

ของเด็กลงใหมากที่สุด 

            แบบแผนการฝกการชวยเหลือตนเองโดยใชหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซ

ยอนกลับ มีดังนี้ 

 1.  วัดความสามารถพื้นฐาน  การชวยเหลือตนเอง  

    2.  การเลือกกิจกรรมที่จะฝก 

       3.  วิธีการฝก 

    4.  การวิเคราะหงาน 

   5.  ข้ันตอนการฝก 

    6.  การจดบันทึก 

           7.  เวลา 

         8.  วัสดุฝก 

       9.  สถานที่ 

     10. รางวัลและหลักการใหรางวัล 

       1. วัดความสามารถพื้นฐาน   การชวยเหลือตนเองของเด็ก    โดยการประเมิน

ความสามารถกอนฝก ตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

              2. การเลือกกิจกรรมที่จะฝก  เลือกจากการประเมินความสามารถและความเหมาะสม

กับความพรอมของเด็ก  โดยไมเลือกกิจกรรมที่ยากเกินความพรอมของเด็กเพราะอาจจะตองใช

เวลาในการฝกนาน  และจะตองแกไขพฤติกรรมหลายๆ คร้ัง 

      3.  วิธีการฝก แบงออกเปน 3 ระดับ  โดยประเมินจากความสามารถของเด็กกอนการสอน   

                 3.1 การสอนดวยการสาธิต  หรือการทําตัวอยาง  (Modeling) เปนการสอนที่ใหเด็ก

ไดเห็นทาทางพรอมไปกับการออกคําสั่งดวยวาจา  เด็กปฏิบัติตามคําสั่ง และรับรูดวยการเห็นและ 

การฟง เชน ตองการใหเด็กปลดกระดุมเสื้อเม็ดสุดทายออกจากรังดุม  ตองสาธิตวิธีจับกระดุมและ 

ดึงออกจากรังดุมพรอมพูดวา  “ ทําอยางนี้”  แสดงเฉพาะขั้นตอนที่ตองการใหเด็กทําขณะนั้นไมใช 

ทั้งหมดของทักษะ  ผูฝกตองแสดงแบบอยางชาๆ และชัดเจนหลายครั้ง 

                  3.2   การสอนโดยจับมือทํา  หรือการชี้แนะดวยทาทาง  (Physical  Guidance)  เปน

การสอนที่ผูสอนจับมือ  หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของเด็กใหเด็กทําตาม  เด็กจะรับรูไดดวย    

การสัมผัสและการฟง  การสอนดวยการจับมือใหทําหรือการชี้แนะดวยทาทาง  เปนการสอน
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ประเภทหนึ่งของการชี้แนะ (Prompting)  เชน ผูฝกยืนขางหลังของเด็ก จับนิ้วมือของเด็กใหไปแตะ

ที่กระดุม  และดึงกระดุมที่ถูกปลดออกจากรังดุมไวคร่ึงเม็ดกอนหนานี้แลว   ตอไปลดการชวยเหลือ

ในการจับมือ ซึ่งในครั้งแรกผูฝกจะจับอยางแนน  เมื่อเด็กเริ่มเคลื่อนไหวไดเองบางผูฝกจะคอยๆ 

จับมือเด็กใหเบาลงและเลื่อนจากการจับนิ้วมาจับที่มือ  ขอมือ  แขน  ขอศอก และเหลือเพียงคําพูด

ที่บอกวาใหเด็กทําอะไร 

         3.3 การสอนดวยคําพูด   หรือการออกคําสั่งดวยคําพูด  (Verbal  Prompting)  คือ

การชี้แนะดวยการใชคําพูดตางๆ เพื่อใหเด็กแสดงพฤติกรรมเปาหมาย  เปนการสอนอีกประเภท

หนึ่งของการชี้แนะ เด็กรับรูไดดวยการฟงซึ่งใชควบคูไปกับการสอนดวยการสาธิตและจับมือใหทํา  

เชน การสอนการปลดกระดุมเสื้อจากขั้นแรกที่ใหเด็กดึงกระดุมเสื้อคร่ึงเม็ดที่เหลืออยูในรังดุมออก 

ขณะที่สาธิตใหเด็กดู ผูฝกจะตองบอกเด็กดวยวา  “ ดึงออกซิ ” คําพูดที่ใชจะตองสั้นและเขาใจงาย  

ไมซับซอนเพราะจะทําใหเด็กสับสน  พูดตรงเฉพาะเรื่องที่เขาจะตองทําขณะนั้นเทานั้น  ถาเด็กไม

เขาใจใหใชคําสั่งซ้ํา พรอมกับใหการชวยเหลือใหเด็กทําจนสําเร็จและลดการชวยเหลือลงเมื่อเด็ก

เร่ิมทําไดเอง  คําสั่งที่ใชควรเปนคําสั่งแบบเดิมทุกครั้ง  และเมื่อเด็กเกิดการเรียนรูแลวให

เปลี่ยนเปนคําสั่งแบบตางๆ เพื่อใหเด็กรูจักสิ่งที่แตกตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน    การลด

การชวยเหลือตองคอยๆ ลดทีละนอยและตองแนใจวาเด็กสามารถทําแตละขั้นตอนไดดีแลว  จึง

เปลี่ยนจากการสาธิตใหมาเปนการจับมือ และการสอนดวยคําพูดตามลําดับ 

  การวิเคราะหงาน  การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานเปนการฝกโดยใชหลกัการแบง

ทักษะใหญออกเปนขั้นตอนยอย   โดยมีเกณฑวัดความสําเร็จในข้ันตอนนั้นๆ   

 5. ข้ันตอนการฝก  หลังจากไดแตกยอยทักษะเปนขั้นตอนเล็กๆ แลว  เร่ิมฝกโดยดู 

ความพรอมของเด็ก  โดยเลือกฝกตามความสามารถพื้นฐานของเด็กโดยใชวิธีการสอน   3 ข้ันตอน

ดังที่กลาวมาแลว  และใชวิธีการฝกแบบวิธีลูกโซยอนกลับ  คือ การฝกแบบถอยหลัง  โดยเริ่มจากผู

ฝกจับมือเด็กใหทําขั้นตอนสุดทายใหไดกอน  เมื่อสําเร็จข้ันสุดทายแลวจึงยอนหลังจากขั้นตอน

สุดทายมาอีกขั้นหนึ่ง  ทําเชนเดียวกันจนถึงขั้นตอนแรก  

                 ใหรางวัลทุกครั้งที่เด็กทําสําเร็จทุกขั้นตอนแมวาผูฝกจะตองชวย  และกอนเปลี่ยนไป

ฝกขั้นตอนใหมตองแนใจวาเด็กทําขั้นตอนนั้นๆ ไดดวยตนเองติดตอกัน 4-5 คร้ัง ถาเปลี่ยนขั้นตอน

ใหมแลว  เด็กทําขั้นตอนใหมไมได  แมวาจะใชวิธีสอน 3 ข้ันตอนดังกลาวแลวก็ตาม  ผูฝกตอง

ยอนกลับไปฝกขั้นตอนที่เด็กเคยทําไดดวยตนเองมาแลว  เพื่อเสริมความมั่นใจในความสําเร็จกอน  

จึงเริ่มข้ันตอนใหมอีกครั้ง 
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           6.  การจดบันทึก  เปนการจดบันทึกความกาวหนาประจําวันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ

เด็กและเพื่อใหทราบวางานดําเนินไปตามขั้นตอนที่วางไวหรือไม  เพื่อนํามาพิจารณาวาควรฝก

ตอไปตามขั้นตอนที่วางไว  หรือควรปรับปรุงแกไขขั้นตอนใหมหรือควรยกเลิกรางวัลที่เคยเลือกไว  

และเปลี่ยนเปนสิ่งใหมถาเด็กไมสนใจรางวัลแบบเกา 

            7.  เวลา  ในการฝกแตละทักษะกําหนดตามเวลาของกิจวัตรประจําวัน  คือหลังจาก

อาบน้ําเชา กลางวันและเย็น ในการฝกแตละครั้งใชเวลาไมเกิน 10 นาที ทั้งนี้สังเกตจากความพรอม 

ของเด็ก            

           8.  วัสดุฝก  เลือกวัสดุฝกที่สะดวกตอการใช  โดยมีทั้งขนาดใหญกวาปกติ  เพื่อใหเด็ก 

ทําสําเร็จไดงายขึ้น   และขนาดปกติเพื่อใหเด็กไดนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 

             9.  สถานที่   จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับทักษะที่จะฝก เชน ฝกแตงตัวหนาหองกระจก  

โดยใหหางไกลจากสิ่งรบกวนเพื่อไมใหมีส่ิงลอใจมาทําลายสมาธิของเด็ก 

             10.  รางวัลและหลักการใหรางวัล  เปนการใชหลักการเรียนรู ในดานการปรับพฤติกรรม

ใหเปลี่ยนไปในทางที่ตองการอันเปนผลมาจากความพอใจที่ไดรับตามมา  ซึ่งจะตองหารางวัลที่มี

ความหมายสําหรับเด็กจริงๆ  เปนรางวัลที่เขาชอบและตองการจึงจะทําใหพฤติกรรมนั้นเกิดซ้ําอีก 

            กลาวไดวา วิธีการฝกการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตอง

กําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนและแยกยอยขั้นตอนการฝก หรือวิเคราะหงานแตละทักษะให

ละเอียดเพื่อสะดวกในการสอน  จากนั้นจึงเลือกวิธีการชวยเหลือในการฝก  และวิธีการแกไขเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน 
     3.1  ความหมายของการวิเคราะหงาน  
      ผดุง   อารยะวิญู  (2542: 65)  ไดใหความหมายการวิเคราะหงานไววา  การวิเคราะห

งานเปนการจําแนกเนื้อหาที่จะสอนเปนขั้นตอนยอยๆ หลายขั้นตอน  และจัดเรียงลําดับจากงายไป

หายาก  พรอมทั้งกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละขั้นตอนอยางครบถวน 

 สมเกตุ   อุทธโยธา  (2539:14)  กลาววา  การวิเคราะหงาน เปนการนําพฤติกรรมตาม

รายการตรวจพฤติกรรมมาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอยเพื่อสะดวกในการสอนเด็ก แตละขั้นจะ

เร่ิมจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอยจนบรรลุเปาหมาย เมื่อแยก

ข้ันตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป  สามารถทําไดสําเร็จโดยไมยาก  และไมตองใชเวลา

ในการฝกนานแตละขั้น  จะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงาย  และจะเพิ่มความยากขึ้นทีละนอย  จน
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บรรลุเปาหมาย  เมื่อแยกยอยขั้นตอนแลวจะทําใหเด็กรูสึกวาไมยากเกินไป  สามารถทําไดสําเร็จ

โดยไมยาก  และไมตองใชเวลาในการฝกนานเกินไปในแตละขั้นตอน ส่ิงสําคัญคือ  ตองใหเด็กทํา

ข้ันตอนงายใหไดกอนแลวจึงใหทําขั้นตอนที่ยากขึ้น 

 ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงประเทศไทย    (2539: 104)  ใหความหมายหลักการวิเคราะห

งานไววา เปนการนําพฤติกรรมตามรายการตรวจพฤติกรรมมาวิเคราะหแยกเปนขั้นตอนยอย  เพื่อ

สะดวกในการสอนเด็กแตละขั้น  จะเริ่มจากพฤติกรรมที่เด็กทําไดงายและจะเพิ่มความยากขึ้นทีละ

นอยจนบรรลุเปาหมาย 

 สรุปไดวา  การฝกโดยใชหลักการวิเคราะหงานเปนการฝกที่แยกงานออกเปนขั้นตอนยอยๆ  

โดยเริ่มจากขั้นตอนที่งายกอนแลวจึงเพิ่มข้ันตอนที่ยากขึ้นเรื่อยๆ  จนบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 

   3.2 วิธีการวิเคราะหงาน 
        การวิเคราะหงาน  เปนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพรองทางสตปิญญาวธิี

หนึ่ง ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้  (เบญจา ชลธารนนท;  และศิริวิมล  ใจงาม.  2543: 96) 

              1.  กําหนดงานเปาหมาย  และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

             2.  วิเคราะหออกเปนขั้นตอนยอย  หรืองานยอย 

 3.  จัดลําดับของงานยอย 

 4.  วิเคราะหโดยกําหนด ทักษะบังคับเบื้องตน 

 5. จัดลําดับทักษะบังคับเบื้องตน 

 6. จัดทําแผนภูมิ  (Flow  Chart  หรือ   Sequence Chart) 

 7. ทําสอบ 

 8. จัดประเภทพฤติกรรมเปาหมาย 

 9. สอนโดยอธิบายไปตามขั้นตอน  แตบางครั้งตองสอนโดยบูรณาการขั้นตอนยอยเขา

ดวยกัน 

 ประกฤติ  พูลพัฒน  (2546: 92)  กลาวถึงวิธีการวิเคราะหงานไวดังนี้ 

 1. แบงงานแตละงานเปนขั้นตอนการทํายอยๆ  ไดมากเทาที่คิดวาจําเปน 

 2. ระบุทักษะยอยที่เปนขั้นตอนสําคัญไววาคืออะไร 

 3. สอนใหเด็กทํางานที่กําหนดไดสําเร็จ 

 4.  แกไขดัดแปลง  เครื่องมืออุปกรณตางๆ สําหรับเด็กที่ไมสามารถเรียนรูในบางทักษะ

ได 
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 เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท  (2536: 67)  ไดกําหนดหลักการวิเคราะหงานไวดังนี้ 

 1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหเด็กไดรับอะไร  และเด็กแสดงออกวา

ไดรับส่ิงนั้นอยางไร   พยายามตั้งวัตถุประสงคใหใกลเคียงกับความเปนจริง 

 2. หาเสนฐาน (Baseline) ความประพฤติของนักเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวบันทึกวาจะตองใชทักษะความรูหรือการปรับ

พฤติกรรมแบบไหนจึงจะบรรลุวัตถุประสงคได 

           4. ถาสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นมีส่ิงอื่นเกิดขึ้นกอน    เชน   การเรียนการคูณจะตองรูจัก         

การบวกกอนก็ใหเขียนสิ่งเหลานั้นมาตามลําดับกอนหลัง 

             ศรียา  นิยมธรรม  (2534: 95) กลาววาวิธีวิเคราะหงาน เปนการนําเอางานที่จะเรียนรูมา

แบงยอยเปนขั้นตอนโดยละเอียดจากงายไปยากตามลําดับประกอบกับการใชแรงเสริมอยาง

ตอเนื่องจะทําใหเด็กประสบความสําเร็จตามศักยภาพไดในที่สุด  การวิเคราะหข้ันตอนของงานจึง

จําเปนตองจัดใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน   โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กทําไดไปยังสิ่งที่ยากและซับซอน  

การจัดลําดับข้ันเปนการใหโอกาสเด็กกาวไปสูความสําเร็จ 

             ตัวอยาง  การวิเคราะหงานการถอดถุงเทา 

  1. ผูฝกและเด็กนั่งในทาที่ถนัดบนพื้นราบ  เด็กใสถุงเทาทั้งสองขาง  เร่ิมฝกทีละขาง 

             2.  จับบริเวณขอบถุงเทาดวยมือทั้งสองขาง 

  3. สอดนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางเขาไปในขอบถุงเทาดานใน นิ้วมือที่เหลือจับขอบถุงเทา

ใหแนน 

          4.  ดึงขอบถุงเทาเลื่อนลงมาที่สนเทา 

        5.  จับสนเทายกขึ้นพรอมกับดึงถุงเทาผานสนเทา 

     6.  ดึงถุงเทาออกจากปลายเทา 

           ตัวอยาง  การวิเคราะหงานการใสถุงเทา 

      1.  ใหเด็กนั่งในทาที่ถนัดบนพื้นราบ 

 2.  หยิบถุงเทาขึ้นมาทีละขาง 

 3.  สอดนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางลงไปในขอบถุงเทาดึงใหกวางออก 

 4.  นําถุงเทามาสวมที่ปลายเทา 

 5.  จับขอบถุงเทาที่ใสอยูที่ปลายเทาดึงขึ้นมาจนผานสนเทา 

 6.  ดึงถุงเทาจากสนเทาจนสุดความยาวของถุงเทา 

             7. จัดมุมของถุงเทาใหถูกตอง 
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    กลาวไดวา วิธีการวิเคราะหงาน เร่ิมตนจากความเหมาะสมของเด็กแตละคนและเริ่ม

แบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ จากงายไปยาก  และนําขั้นตอนเหลานี้ไปสอนเด็กจนบรรลุผลสําเร็จ 

หรือถาไมประสบผลสําเร็จ ก็สามารถแกไขดัดแปลง เครื่องมืออุปกรณ  ตามสภาพปญหาและ

ความเหมาะสม 

 

 3.3  ประโยชนของการวิเคราะหงาน 
     อุนเรือน  อําไพพัสตร (2542: 39) กลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหงานไววา 

         1.  การวิเคราะหงานสามารถบันทึกความกาวหนาของเด็กอยางเปนระบบ และใชเปน

ขอมูลในการประชุมระหวางผูปกครองและครูเกี่ยวกับความสามารถในเรื่องการเรียนของเด็ก 

         2.  ชวยใหครูสามารถพัฒนาวิธกีารสอนใหดีข้ึน เนื่องจากการวิเคราะหงานทําให        

การแกปญหาการเรียนไดตรงจุด  ครูสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     ประกฤติ  พูลพัฒน. (2546: 92)    กลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหงานไววา 

        1. ทําใหผูสอนตัดสินใจไดวา จะสอนอะไรตอจากเนื้อหาที่สอนไปแลว 

        2. ทําใหผูสอนทราบวาเด็กมีปญหาตรงไหน และทําขั้นตอนใดไมสําเร็จ 

        3. ทําใหผูสอนแยกขั้นตอนยอยที่จําเปน  เพื่อใหเด็กทํางานแตละขั้นไดสําเร็จ 

 4. ทําใหผูสอนรูวาจะตองเปลี่ยนและปรับปรุงอะไรบางที่จะชวยใหเด็กทํางานที่ไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จ   

        5. ทําใหผูสอนหาวิธีอ่ืนๆ เพื่อใหเด็กพิเศษทํางานไดสําเร็จ 

            สรุปไดวา การวิเคราะหงานมีประโยชนในดานการรายงานความกาวหนาของเด็กอยาง

เปนระบบ ทําใหผูที่เกี่ยวของทราบปญหาอยางแทจริง  และแกปญหาไดตรงจุด  สงผลใหเด็ก

ประสบความสําเร็จในการเรียนในที่สุด             

                  

 3.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน   
 ประภัสสร  ปรีเอี่ยม. (2539) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการ

ชวยเหลือตนเองดานการแตงกายเปนรายบุคคล  โดยใชหลักวิเคราะหงานของเด็กกลุมอาการ

ดาวน  โดยใชกลุมตัวอยางอายุ  6-9  ป  ระดับเชาวนปญญา  35-68  จากโรงพยาบาลราชานุกูล   

จํานวน  16   คน ไดรับการฝกการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายดวยการฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ผลการวิจัยพบวาคะแนน   ความสามารถในการชวยเหลือตนเองหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอน   

การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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        จันทรเพ็ญ  เหลานรเศรษฐ  (2544)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการฝกโดยใชหลักการ

วิเคราะหงาน  เพื่อพัฒนาทักษะการทําความสะอาดเสื้อผาของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเชาวปญญา  35 – 50  โดยใชกลุมตัวอยางอายุ  15 – 20 ป จากสถานสงเคราะห

เด็กพิการทางสมองและปญญาหญิง  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  3 คน ไดรับการฝก

ทักษะการทําความสะอาดเสื้อผา  โดยใชหลักการวิเคราะหงานตามขั้นตอนแลวมีทักษะการทํา

ความสะอาดเสื้อผาในทุกทักษะและสามารถทําไดถูกตองโดยไมตองชวยเหลือ 

          จะเห็นไดวา ผลจากการวิจัยที่กลาวมาแลว การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ใหมีความสามารถในการเรียนรู โดยใชหลักการวิเคราะหงาน เปนวิธีการหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ

และทําใหเด็กสามารถเกิดการเรียนรูได 

 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีลูกโซยอนกลับ 
 4.1  ความหมายของวิธีลูกโซยอนกลับ                
 อุนเรือน  อําไพพัสตร (2540: 42)   ไดใหความหมายการสอนโดยใชวิธีลูกโซยอนกลับ ไววา

เปนการสอนเริ่มตนจากขั้นสุดทายหรือข้ันงานเสร็จสมบูรณแลวไดรับแรงเสริมจากนั้นจึงถอยหลัง

กลับไปหาขั้นตนทีละขั้น  แตละขั้นจะไดรับแรงเสริม  เมื่องานนั้นสําเร็จจนกระทั่งผูถูกฝกสามารถ

ทํางานตั้งแตข้ันตนถึงขั้นสุดทายไดทั้งหมด    

 ศรีสมร  ทินานนท. (2536: 98-99)  กลาววา  การสอนโดยใชวิธีลูกโซยอนกลับ  เปนการ

เอาขั้นสุดทายของงานมาสอนกอน  แลวตามดวยขั้นรองสุดทาย  และฝกเรื่อยๆ  จนถึงขั้นแรกของ

งาน  

             กุลยา   กอสุวรรณ (2547:  5)  กลาววา  การสอนโดยใชวิธีลูกโซยอนกลับ เปนการสอน

ยอนกลับโดยเริ่มจากขั้นตอนสุดทายนํามาสอนเปนขั้นตอนแรก  และยอนลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง

ข้ันตอนแรก    

              สรุปไดวา การสอนโดยใชวิธีลูกโซยอนกลับ  หมายถึง  การสรางพฤติกรรมลูกโซยอนศร

เปนการสอนโดยการนําขั้นสุดทายขึ้นมาสอนกอน  เมื่อเรียนรูข้ันตอนสุดทายนั้นดีแลวก็จะเพิ่ม

ข้ันตอนกอนสุดทายเขาไปอีก  จะคอยๆ  เพิ่มข้ันตอนขึ้นไปเรื่อยๆ  ในลักษณะยอนศรขึ้นไปทีละ

ข้ันๆ จนกระทั่งสามารถเรียนรูทุกขั้นตอนตามลําดับไดทั้งหมด 
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      4.2 วิธีการสอนแบบลูกโซยอนกลับ 
            อุนเรือน อําไพพัสตร.   (2540: 43)    ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบลูกโซยอนกลับ วาการ

ดําเนินการจะตองเริ่มจากการวิเคราะหพฤติกรรมแตละขั้นตอนใหเปนไปตามกระบวนการลูกโซ 

เพราะพฤติกรรมแตละสวนที่ เรียงลําดับนั้นมีความสําคัญมากตอพฤติกรรมที่ เปนเปาหมาย   

พฤติกรรมแตละสวนจะตองวางไวเปนลําดับ  เพราะถาพฤติกรรมแตละสวนไมเชื่อมโยงกันก็จะไมเกิด

พฤติกรรมขั้นสุดทายที่สมบูรณ  ตัวอยางการสอนใสเสื้อคอกลมแบบลูกโซยอนกลับดังภาพ 

ประกอบ 1 

                                                                                                  ข้ันที่  5               
 

    
 

ข้ันที่   4 
 

       
 

ข้ันที่   3 

 

    
 

ข้ันที่   2 
 

    
 

ข้ันที่  1 
 

 

ใสคอเสื้อบน

ศีรษะ 

 

ดึงคอเสื้อลง

มาที่คอ 

 

ใสแขนขาง

ซาย 

 

ใสแขนขางขวา 
 

 

ดึงชายเสื้อจาก

อกลงมาที่เอว 
         1                     2                      3                        4                         5 

                                         พฤติกรรมการใสเสื้อ  5  ข้ันตอน 

 

........................................     =    ผูฝกทําให 

                                             =    ผูถูกฝกทําไดเองหลังจากไดรับการชี้แนะ  (prompt) 

 

                           ภาพประกอบ 1  การสอนใสเสื้อคอกลมแบบลูกโซยอนกลับ 

 

               ศรียา นิยมธรรม  (2548:174)  กลาวถึงวิธีการสอนแบบลูกโซยอนกลับไววา  การทํางาน

บางอยางเหมาะที่จะสอนจากขางหลังไปขางหนา  เชน การติดซิปเสื้อหนาวหรือกางเกง  ซึง่มลํีาดบั

ข้ันตอนดังนี้ 

 

ไดแรงเสริม 
 

ไดแรงเสริม 
 

ไดแรงเสริม 
 

ไดแรงเสริม 
 

ไดแรงเสริม 



   

 

25 

 

       1.  ดึงเสื้อดานหนาสองชิ้นมาชิดกันที่สวนกลาง 

   2.  เอกปลายซิปใสในชองของอีกดาน 

 3.  จับปลายซิปใหมั่นดูใหตรงกัน 

 4.  จับที่รูดซิป 

 5.  ดึงซิปข้ึนมา 

 6.  ผลักที่จับใหนอนลงเพื่อจะไดไมหลุดงาย 

               การสอนยอนหลังทําโดยใหเด็กทําตั้งแตข้ันที่  6 – 5 – 4 ไปตามลําดับ  คือการใหเด็ก

เร่ิมทําจากสวนที่งายที่สุดไปกอนถึงขั้นที่ยาก   และจะยังไมทําในขั้น  3  จนกวาเด็กทําขั้น  4- 5 -6 

ไดดีแลว  เด็กอาจตองใชเวลาบาง  แตก็เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหเด็กเรียนรูไดในที่สุด 

               ถาเด็กยังคงทําไมไดก็ตองวางโปรแกรมการสอนใหม    ครูจะเปลี่ยนลําดับหรือขนาด

ของขั้นตอนเองจนกระทั่งเด็กทําได  ครูตองซื่อสัตยที่จะชวยใหเด็กทุกคนไดเรียนรูและสามารถมี

ทักษะในการชวยตัวเองได        

               กุลยา  กอสุวรรณ  (2547: 5)   ไดยกตัวอยางขั้นตอนการสอนแบบลูกโซยอนกลับไววา

สมมติงานมีทั้งหมด  8  ข้ันตอน เร่ิมดําเนินการสอนดังตอไปนี้ 

 1. เร่ิมสอนจากขั้นที่  8  ซึ่งเปนขั้นสุดทาย 

 2. สอนข้ันที่  7  และ  8 

 3. สอนข้ันที่  6  , 7  และ  8  ตามลําดับ 

 4. สอนข้ันที่  5 , 6 , 7 และ 8  ตามลําดับ 

 5. จนถึงขั้นที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  และ 8  ตามลําดับ 
           
   4.3  ขอดีของการสอนแบบลูกโซยอนกลับ             
 1. เด็กเริ่มจากขั้นตอนที่งายไปหายาก 

 2. เปนขั้นตอนที่ตอเนื่อง 

 3. ทําแลวเด็กไดรับความสําเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจ 

 4. เด็กมีความมั่นใจและรูวาตนเองสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน 

 

    4.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีลูกโซยอนกลับ                
             การสอนโดยใช วิธีลูกโซยอนกลับไดมีการวิจัยในตางประเทศ โดย  ธอมปสัน (Thompson.  

1995: 74)  ไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีลูกโซยอนกลับ  และการใหแรงเสริมเปนตัวนําของ

วิธีการแตงกายของผูใหญที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับรุนแรงและรุนแรงมาก  พบวา  
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วิธีการทั้งสองไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ  แกส; และคนอื่นๆ  (Gast; & others.  

1992)  ไดทดลองการวิเคราะหงานและวิธีการลูกโซยอนกลับ  สอนการปฐมพยาบาลแกเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา  สามารถประยุกตใชทักษะการปฐมพยาบาลไดเทาเทียมกับเด็กปกติ  

หลังจากไดรับการพิสูจนจากสัปดาหที่ 1  ถึงสัปดาหที่ 18  และการวิเคราะหขอมูลพบวาผลการ

ทดลองเปนทางบวก 

 ในประเทศไทย  สมเกตุ   อุทธโยธา (2539) ไดทําการวิจัย  เพื่อศึกษาการใชวิธียอนกลับ

อยางตอเนื่อง (หรือลูกโซยอนกลับ)  ในการสอนการชวยเหลือตัวเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา  ระดับเชาวนปญญา  50-70  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน  จากมูลนิธิแสงสวางมา

ทําการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  ดานการแตงกายโดยใชวิธียอนกลับอยางตอเนื่อง  3  ทักษะ

คือการใสเสื้อ  การนุงกางเกง  และการใสถุงเทา  ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการฝกการแตงกาย  

โดยวิธียอนกลับอยางตอเนื่อง  ตามขั้นตอนแลว  เด็กจะสามารถชวยเหลือตนเองในการแตงกายได  

 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว 
 5.1  ความหมายของการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject Design) 
 ผดุง  อารยะวิญู (2546: 3)   ไดใหความหมายของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยววา

หมายถึง การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว  นักการศึกษานํามาใชเปนรูปแบบของกลุมตัวอยางที่มี

คอนขางจํากัด  อาจใชกลุมตัวอยางคนเดียวหรือหลายคนก็ได 

 เลียร่ี (Leary. 1995: 302) กลาววาการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  หมายถึง  การวิจัยที่

รูปแบบการทดลองมีการวิเคราะหเปนรายบุคคล  มักใชในการศึกษากับการเรียนรู  การวางเงื่อนไข

แบบการกระทําและใชในการศึกษาปรับพฤติกรรม  การศึกษากระบวนการจิตสรีระวิทยา  

เชนเดียวกับ ไฮแมน  (Heiman.1995: 322-323; Stocks.2004: online) ใหความหมายเพิ่มเติมวา  

การวิจัยแบบ กลุมตัวอยางเดี่ยว  หมายถึง  การทดลองที่มีตัวเลขวัดผลซ้ําๆ ในตัวอยางที่

ทําการศึกษาเพียงคนเดียว  มักใชกันมากในการวิจัยประยุกต (Applied Research) เพื่อตองการดู

ความกาวหนาของตัวอยางที่ศึกษาเปนรายบุคคลเมื่อไดรับการบําบัดดวยโปรแกรมการชวยเหลือ

ตางๆ ที่เฉพาะเจาะจง   

          ลีแมน  (Lehman. 1991: 509) กลาววาการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  หมายถึงการ

วิจัยที่มีตัวอยาง  1 คน  สวนมากเปนการศึกษาคนไขในคลีนิก  ใชสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูหรือพฤติกรรม  มีจุดประสงคเพื่อแกปญหาพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง  จะไมใชในการวิจัย

เพื่อทดสอบทฤษฎีตางๆ  
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 พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล   (2549:  89)   กลาววา การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  เปนการ

วิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการวิจัยที่เหมาะกับการศึกษาดานจิตวิทยา  การปรับพฤติกรรม  และ

การศึกษาทางคลินิก  เหมาะกับการศึกษาวิจัยที่มีกลุมตัวอยางนอย 

           สรุปวา  การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  เปนการวิจัยที่มีรูปแบบหนึ่ง  ที่มีการวิเคราะห

เปนรายบุคคล   ใชในการศึกษาการปรับพฤติกรรมดานจิตวิทยา  การเรียนรู  การศึกษาทางคลีนิก 

เพื่อศึกษาความกาวหนาของตัวอยางที่ศึกษาเปนรายบุคคล  เปนรูปแบบของกลุมตัวอยางที่มี

คอนขางจํากัด  อาจใชกลุมตัวอยางคนเดียวหรือหลายคนก็ได  

  

       5.2 ลักษณะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject Design)  
           ผดุง  อารยะวิญู  (2546: 6)   แบงลักษณะการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวตามตัวแปร

ที่ตองการศึกษาเปน  2  ลักษณะใหญๆ   คือ  

             1.  รูปแบบเสนฐานเดี่ยว  (Single  Baseline  Design) 

               2.  รูปแบบเสนหลายฐาน  (Multiple Baseline Design) 

             ทั้ง   2  ลักษณะประกอบดวย  ระยะเสนฐาน  (Baseline)  และระยะการจัดกระทํา 

(Treatment)  ซึ่งมีรูปแบบพื้นฐานที่สําคัญ  3  แบบใหญๆ  ดังนี้           

 1.  รูปแบบการวิจัยชนิด A-B Design เปนรูปแบบเสนฐานและการจัดกระทํา (Baseline  

and  Intervention  Design)  ประกอบดวย A    เปนเสนฐาน (Baseline)  และ B  เปนการทดลอง 

(Treatment)  เมื่อส้ินสุดการทดลองก็เสร็จการวิจัย 

 2.  รูปแบบการวิจัยชนิด   A-B-A design  เปนรูปแบบระงับวิธีการจัดกระทํา  

(Withdrawal  Design)   ประกอบดวย  A  ซึ่งเปนเสนฐาน และ B เปนการทดลอง   และ A  เปน

เสนฐานอีกครั้ง  มีลักษณะคลายรูปแบบ  A- B  แตมีการเพิ่มชวงระยะเวลาในชวงที ่3 มาอกี 1 ชวง  

ซึ่งเปนชวงระงับการใหวิธีการจัดกระทํา  (Treatment)  หรือระยะคงไวซึ่งพฤติกรรม 

 3.  รูปแบบการวิจัยชนิด  A-B-A-B  Design  เปนรูปแบบการวิจัยแบบสลับกลับ 

(Reversal  Design)   ประกอบดวย A   ซึ่งเปนเสนฐาน B   เปนการทดลอง   คร้ังที่  1  เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของตัวแปรตนหรือวิธีการจัดกระทําเพียง  1  วิธี  แลวกลับไปใช    A เปนเสนฐาน 

และ B เปนการทดลองอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นนําขอมูลในชวงเสนฐาน คร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2  มา

เปรียบเทียบกัน  และนําขอมูลในชวงทดลอง  คร้ังที่ 1  และครั้งที่ 2   มาเปรียบเทียบกัน  เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม    
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 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  สามารถแบงตามตัวแปรที่ตองการศึกษาไดเปน 2 

ลักษณะดังนี้ (ผดุง  อารยะวิญู.  2546: 6) 

 1.  การวิจัยแบบเสนฐานเดี่ยว (Single Baseline Design) เปนการศึกษาตัวแปรตัว

เดียว หรือขอมูลบนเสนฐานเดียว 

 2.  การวิจัยแบบหลายเสนฐาน (Multiple Baseline Design)   เปนการศึกษาที่มีตัวแปร

ตนตัวเดียว  แตมีตัวแปรตามไดหลายตัว ซึ่งตัวแปรตามอาจเปนพฤติกรรมหลายพฤติกรรม  กลุม

ตัวอยางหลายคน  หรือสถานการณหลายอยาง  ซึ่งมีลักษณะ 3 แบบดังนี้  (Heiman .1995:322-

323)  

        2.1 แบบหลายเสนฐานขามพฤติกรรม (Multiple Baseline Design across 

Behaviors) เปนการวัดเสนฐานของกลุมตัวอยางคนเดียวที่วัดหลายพฤติกรรมแตใหการปรับ

พฤติกรรมทีละพฤติกรรมในชวงเวลาที่แตกตางกัน  ภายหลังจากที่เสนฐานไดเกิดขึ้นในอัตราที่คงที่

แลวสถานการณที่ทดลองจะถูกนํามาใชสําหรับพฤติกรรมหนึ่งเทานั้น  ขณะที่ยังคงเก็บขอมูลเสน

ฐานจากพฤติกรรมอื่นอยางตอเนื่องไปเร่ือยๆ  พฤติกรรมที่ถูกนํามาใชกับเงื่อนไขการทดลองนั้นถูก

คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่พฤติกรรมอ่ืนยังคงอยูที่เสนฐาน เมื่ออัตราของพฤติกรรมแรก

เปลี่ยนแปลงถึงระดับเกณฑที่ต้ังไว เงื่อนไขก็จะถูกนํามาใชกับพฤติกรรมที่สอง และตอไปก็เปน

พฤติกรรมที่สามตามลําดับ   จนกวาพฤติกรรมทั้งหมดจะไดรับการแกไข  (กุลยา กอสุวรรณ. 2540: 

33)   

            ข้ันตอนการวิจัยแบบหลายเสนฐานขามพฤติกรรม  มีดังนี้ 

   2.1.1 เลือกพฤติกรรมเปาหมาย  2 พฤติกรรม   พฤติกรรมทั้งสองควรมี

ความสัมพันธกันโดยธรรมชาติ  เชนการรองไห  และการตบศีรษะตนเองของเด็กออทิสติก 

   2.1.2 เลือกวิธีจัดกระทํา 1วิธี 

   2.1.3 บันทึกขอมูลในชวงเสนฐาน  ลักษณะเดนประการหนึ่งของการวิจัยแบบ

หลายเสนฐาน  คือ  การบันทึกขอมูลในชวงเสนฐาน  ผูวิจัยจะตองบันทึกพฤติกรรมตัวแปรตามทุก

ตัวไปพรอมๆ กัน และใชเกณฑวัดอันเดียวกัน  เชน  จํานวนนาทีที่เด็กตั้งใจเรียนจํานวนขอที่เด็กทํา

เลขโจทยปญหาไดถูกตอง   รอยละของพฤติกรรมที่มีใจจดจออยูกับงาน (on-task - bahavior) 

จนกระทั่งไดขอมูลที่คงที่ของพฤติกรรมที่ 1 

   2.1.4 เร่ิมใหวิธีการจัดการกระทําสําหรับพฤติกรรมที่ 1 แตมิไดใหวิธีการจัด

กระทําสําหรับพฤติกรรมที่ 2 แตบันทึกขอมูลสําหรับชวงเสนฐานไปเรื่อยๆ สําหรับพฤติกรรมที่ 2 

และพฤติกรรมตอๆ ไป จะเร่ิมใหวิธีการจัดกระทําสําหรับพฤติกรรมที่ 2 ก็ตอเมื่อพฤติกรรมที่ 1 
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เปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑที่กําหนดไวกอนลงมือทําการทดลอง  หรือขอมูลแสดงแนวโนมไปใน

ทิศทางที่กําหนด  อยางนอย 3 คร้ังติดตอกัน 

   2.1.5 ปฏิบัติเชนเดียวกันกับขอ 4   สําหรับพฤติกรรมที่  3   และ   4 ตามลําดับ 

จนกวาจะครบทุกพฤติกรรมที่กําหนดไว  ดังภาพประกอบ  2 

 

 

 

   

 

 

            

ภาพประกอบ 2  รูปแบบการวิจัยแบบหลายเสนฐาน 
 

      2.2  แบบหลายเสนฐานขามบุคคล (Multiple Baseline Design across  Subjects) 

เปนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตนตัวเดียวที่มีตอบุคคลสองคนหรือมากกวา  ซึ่งแสดงพฤติกรรม

ที่เหมือนกัน  ภายใตสภาวะแวดลอมเดียวกัน  หลังจากที่พฤติกรรมของแตละคนมีอัตราคงที่

เงื่อนไขการทดลองจะถูกนํามาใชกับบุคคลเพียงคนเดียวขณะที่ขอมูลเสนฐานของคนอื่นๆ ยังคง

รวบรวมตอไป  พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกทดลองควรจะเปลี่ยนไปในขณะที่พฤติกรรมของบุคคลที่

ยังไมไดทําการแกไขไมควรจะเปลี่ยนแปลง  เมื่อพฤติกรรมคงที่แลวเงื่อนไขจะถูกนํามาใชกับบุคคล

ที่สองจนกวาพฤติกรรมของทุกคนไดรับการแกไข จนครบ  รูปแบบนี้เปนประโยชนกับพฤติกรรม

เปาหมายที่เกิดขึ้นในบุคคลหลายคน  (กุลยา  กอสุวรรณ. 2540: 34;  อางอิงจาก  Kazdin. 1980: 

104-108; Tawney; & Gast. 1989: 226 -268)  

      2.3  แบบหลายเสนฐานขามสถานการณ  (Multiple Baseline Design across 

Situations) เปนการวัดเสนฐานพฤติกรรมของกลุมตัวอยางคนเดียวที่วัดพฤติกรรมเดียวใน

สถานการณที่แตกตางกัน  เชน  เวลาที่ตางกันโดยปรับทีละสถานการณในชวงเวลาที่แตกตางกัน  

หลังจากเก็บขอมูลเสนฐานคงที่ในแตละสถานการณ   เงื่อนไขจะถูกนํามาใชกับสถานการณแรก

ขอมูลเสนฐานสําหรับสถานการณอ่ืนยังถูกเก็บรวบรวมตอไป   เงื่อนไขการทดลองจะถูกนํามาใช

กับแตละสถานการณจนกระทั่งทุกสถานการณถูกวางเงื่อนไขจนหมด  ประสิทธิภาพของการแกไข

แสดงใหเห็นตอเมื่อพฤติกรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณที่ถูกวางเงื่อนไขเทานั้น  (กุลยา 

กอสุวรรณ.  2540: 33)   

ระยะเวลา 
 

เสนฐานพฤติกรรมที่ 1      วิธีการจัดกระทํา 
เสนฐานพฤติกรรมที่ 2                                   วิธีการจัดกระทํา 
เสนฐานพฤติกรรมที่ 3                                                                   วิธีการจัดกระทํา 
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 ขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามาแสดงโดยใชกราฟ   ดังตัวอยางในภาพประกอบ  3     
  

                                       เสนฐาน         การจัดกระทํา 
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ภาพประกอบ  3   ตัวอยางการนําเสนอขอมูลการวิจยัแบบหลายเสนฐาน 

        

 รูปแบบการวิจัยแบบหลายเสนฐานถูกนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตโดย

เบียรวูลฟ  และริสลีย   (กุลยา  กอสุวรรณ. 2540:30;  อางอิงจาก Bear, Wolf; & Risley. 1968;   

Tawney; & Dast. 1987: 9-15)   รูปแบบนี้ไดถูกนํามาใชในการศึกษาอยางกวางขวางและมีความ

เหมาะสมกับการวิจัยประยุกต  ดังนี้ 

 1.  รูปแบบการวิจัยสามารถวัดประสิทธิผลของโปรแกรมได 

 2.  ไมจําเปนที่จะตองถอดถอนวิธีการทดลอง  (Treatment)  ออกไป 

 3.  เปนวิธีการวิจัยที่ทั้งครูและผูปกครองที่จะนําไปใช 

  
 ความเที่ยงตรงภายใน  (Internal  Vaildity)  
 เพื่อที่จะแสดงการควบคุมทางการทดลองโดยใชรูปแบบการวิจัยแบบหลายเสนฐาน  

กอนอื่นนักวิจัยจะตองรวบรวมขอมูลเสนฐาน (Baseline Data) ในเวลาเดียวกันทั้ง 3 ขอมูล หรือ

มากกวา (เชน ระหวางพฤติกรรม  ระหวางสถานการณ  ระหวางบุคคล) เมื่อขอมูลเสนฐานมีระดับ

คงที่  จึงจะทําการแกไขหรือทดลองกับเสนฐานแรก  โดยหลักการแลวการทดลองจะตองทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทันทีกับขอมูลแรก  ในขณะที่ขอมูลของเสนฐานอื่นยังคงที่  และเมื่อมีการแสดง

พฤติกรรมตามเกณฑที่คาดหวังไว  จึงจะเริ่มการทดลองกับขอมูลฐานเสนที่สอง และในทํานอง

เดียวกันจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในขณะที่ขอมูลเสนฐานที่ยังไมไดทําการทดลองยัง

 จ
ําน
วน
คร
ั้งท
ีต่อ
บถ
ูก 

คร้ังที ่
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ไมเปลี่ยนแปลง  กระบวนการกระทําเชนนี้จนกระทั่งหมดเปาหมาย  ในการประเมินผลจะตอง

ตระหนักไวเสมอวา  เมื่อทําการทดลองจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  สวนขอมูลฐานอื่นที่ยังไม

ทําการทดลองยังคงไมเปลี่ยนแปลง 

 แนวทาง (Guideline)  ในการใชการวิจัยแบบหลายเสนฐาน   นักวิจัยตองคํานึงถึงสิ่ง

ตอไปนี้ 

 1.  กําหนดเปาหมายของผลลัพธ  กอนที่จะเริ่มทดลอง 

 2.  จะทําการทดลองตอเมื่อชุดขอมูลฐานอยูในระดับคงที่หรือมีแนวโนมที่จะคงที่ 

 3.  จะตองทดลองกับขอมูลเสนฐานใหมก็ตอเมื่อขอมูลเสนฐานแรกบรรลุเกณฑที่ต้ังไว

แลว 

 4.  จะตอง 3 เสนฐานหรือมากกวา 

 5.  จะตองแยกเสนฐานที่ทําหนาที่อิสระตอกันเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมกัน 

 6.  จะตองแยกพฤติกรรมที่ทําหนาที่คลายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการ

ทดลองที่ไมคงที่ (กุลยา  กอสุวรรณ . 2540: 31-32 ; อางอิงจาก Kazdin .1980:104-108; 

Tawney; & Gast. 1989: 226-268) 

 สรุปไดวาการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมีรูปแบบการวิจัยที่มีพื้นฐานประกอบดวย      

2 สวนสําคัญ คือ สวนที่เปนเสนฐาน (Baseline) และสวนที่มีการทดลองหรือจัดกระทํา 

(Treatment/Intervention) ในการสรางการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว   สามารถออกแบบการวิจัย

ไดหลายรูปแบบ เชนการวิจัยแบบเสนฐานเดี่ยวแบบ A-B แบบ A-B-A แบบ A-B-A-B และการวิจัย

แบบหลายแบบเสนฐาน (Multiple  Baseline  Designs) สําหรับรูปแบบที่ใชการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

การวิจัยแบบหลายเสนฐานระหวางพฤติกรรม (Multiple Baseline Design across Behaviors) 

 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

           ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  4. การวิเคราะหขอมูล 

  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับเชาวนปญญา 

35 – 49   ที่ไมความพิการซ้ําซอน   อายุ   8 -13   ป              

          กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง  เลือกมาจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา     

เด็กที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง   ที่พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   จํานวน  5 คน   โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ   เด็กอายุ  8 - 13  ป  

ที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง  จากคํารายงานของพี่เลี้ยงประจําหอพัก รวมกับการประเมิน

ทักษะเบื้องตนของผูวิจัยดังตอไปนี้ 

 1.  เด็กคนที่ 1 อายุ 9 ป 7 เดือน  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

(Moderate  mental  retardation) (IQ = 38   เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2548) กลามเนื้อมือและ

กลามเนื้อขา  ใชงานไดปกติทั้ง 2 ขาง   สามารถฟงคําสั่งและปฏิบัติตามไดอยางคลองแคลว  พูดจา 

ชัดเจน  สามารถดูแลตนเองในดานสุขภาพอนามัยได มทีักษะในการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน ไมสามารถ

แตงกายไดดวยตนเองในบางดาน  

          2.  เด็กคนที่  2 อายุ  12  ป  6   เดือน  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

ปานกลาง   (Moderate  mental  retardation) (IQ < 50   เมื่อวันที่  26  มกราคม  2549) บุคลิก

ราเริงพูดจาไพเราะ  ชอบฟงเพลง  สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว  สามารถฟงคําสั่ง

งายๆ เขาใจ   พูดจาโตตอบไดชัดเจน  ชอบซักถาม  กลามเนื้อมือใชงานไดปกติทั้ง 2 ขาง   

กลามเนื้อขาขางขวาไมคอยแข็งแรงตองเดินเขยงเทา    มีบุคลิกราเริง ไมสามารถแตงกายไดดวย

ตนเองในบางดาน   ตองไดรับการชวยเหลือจากพี่เลี้ยงหรือเพื่อนๆ   
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            3. เด็กคนที่ 3 อายุ  10  ป  6  เดือน  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

ปานกลาง   (Moderate  mental  retardation) (IQ = 38   เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2548)       

มีนิสัยราเริง  ชอบรองเพลง  กลามเนื้อมือและกลามเนื้อขา  ใชงานไดปกติทั้ง 2 ขาง  สามารถฟง

คําสั่งงายๆ เขาใจ   พูดจาโตตอบไมคอยชัดแตพอเขาใจ  สามารถใชชีวิตในโรงเรียนดวยตนเองได   

ไมสามารถแตงกายไดดวยตนเองในบางดาน   ตองไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนหรือผูใหญ   

           4. เด็กคนที่  4  อายุ  11  ป  6  เดือน  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

ปานกลาง  (Moderate  mental  retardation) (IQ = 36   เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2549) มีนิสัย

ราเริงชอบชวยเหลือผูอ่ืน  กลามเนื้อมือและกลามเนื้อขา  ใชงานไดปกติทั้ง 2 ขาง  สามารถฟง

คําสั่งงายๆ เขาใจ   พูดจาโตตอบไมชัดแตมีความพยายาม   ไมสามารถแตงกายไดดวยตนเองใน

บางดาน  สามารถใชชีวิตดวยตนเองในโรงเรียนได  

                5.  เด็กคนที่  5  อายุ  12  ป  5  เดือน  เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

ปานกลาง  (Moderate  mental  retardation) (IQ  < 50   เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2549)        

มีนิสัยขี้อาย   มีบุคลิกเชื่องชาลืมงาย    กลามเนื้อมือดานขวาไมคอยแข็งแรงมีอาการเกร็งเล็กนอย

ในขณะใชงาน    กลามเนื้อขาใชงานไดปกติทั้ง  2 ขาง  สามารถฟงคําสั่งเขาใจ พูดจาโตตอบพอ   

รูเร่ือง พูดชาๆ แตเสียงเบา มีลักษณะไมมั่นใจ  ไมกลาแสดงออก ไมสามารถแตงกายไดดวยตนเอง

ในบางดาน  

     

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
          1.  แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  

            2.  แบบบันทึกพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือตนเอง  

 
             การสรางและการตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
         1.  แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  

              1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  

                  1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน  

                 1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกทักษะโดยการใชหลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

                 1.4   เขียนแผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  
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               1.5  นําแผนการการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง   ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา

พิเศษ  จํานวน 3 คน  ไดแก  อาจารยพัชรี   จิ๋วพัฒนกุล   อาจารยนิรัชรินทร  ชํานาญกิจ  และ

อาจารยวันทนีย  บางเสน  ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา  เพื่อความเหมาะสมของกิจกรรม 

                 1.6  นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

                 1.7  นําแผนการฝกทักษะที่ไดปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  

             2. แบบบันทึกพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือตนเอง             

              2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของเด็ก 

         2.2  สรางแบบบันทึกพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือตนเองทั้ง  3  ดาน  

ไดแก    การรอยเชือกรองเทาผาใบ  การผูกเชือกรองเทาปมแรก  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย   

    2.3 นําแบบบันทึกพฤติกรรมของทักษะการชวยเหลือตนเอง แตละดานไปให

ผูเชี่ยวชาญชุดเดิม  จํานวน  3  คน พิจารณาความเหมาะสมในดานรายการประเมิน  วิธีการ

ประเมิน  และวิธีการใหคะแนน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

             2.4  นําแบบบันทึกพฤติกรรมของทักษะการชวยเหลือตนเองไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

 วิธีดําเนินการทดลอง 
          1.  แบบแผนการทดลอง กําหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  

โดยใชวิธีหลายเสนฐานขามพฤติกรรม  (Multiple Baseline Design across Behaviors)   ดังนี้ 

                 1.1 ระยะที ่1  (A)  ระยะเสนฐาน  ผูวจิัยทําการบันทกึขอมูลในชวงเสนฐานทั้ง        

3 พฤติกรรมพรอมๆ กัน  โดยใชเกณฑการวัดเดียวกนั  

                    1.2  ระยะที ่2  (B)  ระยะจัดกระทําโดยเริ่มใหวธิีการจัดกระทาํสําหรับพฤตกิรรมที่    

1  พรอมกบับันทกึขอมูลในชวงเสนฐานสาํหรับพฤติกรรมที่  2 และพฤตกิรรมที่ 3 ตอไป   

                    1.3   เร่ิมใหวิธีการจัดกระทําพฤติกรรมที่ 2   ก็ตอเมื่อพฤติกรรมที่ 1 เปลี่ยนแปลงไป

ตามเกณฑที่กําหนด อยางนอย 2  คร้ังติดตอกัน 

                    1.4   ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1.3  สําหรับพฤติกรรมที่  3     

           2.  ข้ันตอนการทดลอง                   

                    2.1 ข้ันกอนดําเนินการทดลอง 

                          2.1.1 ดําเนนิการสาํรวจเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 

35–49   ที่ไมความพิการซ้าํซอน   อายุ    8 -13  ป  จากคํารายงานของพี่เลีย้งประจาํหอพัก  รวมกับ

การประเมนิทกัษะเบื้องตนของผูวิจัย   
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                          2.1.2  ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีความบกพรองทางสติปญญา  35 – 

49  ที่ไมความพิการซ้ําซอน   อายุ    8 -13  ป   จํานวน  5  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือกคือ  กลุมตัวอยางขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง  

จากคํารายงานของพี่เลี้ยงประจําหอพักวานักเรียนกลุมนี้ไมสามารถรอยและผูกเชือกรองเทาผาใบ

ไดดวยตนอง ตองไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ  หรือพี่เลี้ยง  และผูวิจัยไดใหนักเรียนกลุม

ดังกลาวทดลองการรอยและการผูกเชือกรองเทา  และเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน  

                        2.1.3 ผูวิจัยลงมือทําการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กทั้ง  5  คน   

ทีละคนในทักษะทั้ง  5  ทักษะคือ  ทักษะการถอดรองเทาแบบหุมสนไมมีเชือกผูกรองเทา  ทักษะ

การใสรองเทาหุมสนแบบไมมีเชือกผูกรองเทา ทักษะการรอยเชือกรองเทาผาใบ ทักษะการผูกเชือก

รองเทาปมแรก   ทักษะการผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย    โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมการชวยเหลือ

ตนเองดานการแตงกายที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แตจากการประเมินทักษะทั้ง  5  ทักษะของเด็กทั้ง  5  คน  

พบวาทักษะที่ 1  และทักษะที่ 2  คือ  ทักษะการถอดรองเทาแบบหุมสนไมมีเชือกผูกรองเทา และ

ทักษะการใสรองเทาหุมสนแบบไมมีเชือกผูกรองเทา  เด็กทั้ง 5 คนสามารถทําไดเองแลวโดยไมตอง

มีการชวยเหลือ  ผูวิจัยจึงเลือกทักษะที่  3 ,4  และ 5 คือทักษะการรอยเชือกรองเทาผาใบ  ทักษะ

การผูกเชือกรองเทาปมแรก   และทักษะการผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายมาทําการสอน                  

                         2.1.4  เลือกผูชวยวิจัย  โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย  จะศึกษาทําความเขาใจ

จุดมุงหมายของการวิจัย  นิยามศัพทเฉพาะของการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธี      

การสอนแบบหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  และแบบบันทึกพฤติกรรมแตละ

ทักษะการชวยเหลือตนเอง เพื่อใหเขาใจตรงกันและใชไดถูกตอง  จากนั้นฝกการสังเกตและบันทึก

ขอมูล  โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย ดําเนินการทดลองกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไมใช

กลุมทดลอง   และสังเกตบันทึกพฤติกรรมดวยกัน   แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต  

(Interobserver    Reliability)  จนไดคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต  90%   เปนเวลา  3  วัน

ติดตอกันจึงเริ่มดําเนินการทดลอง  ซึ่งตรงกับที่  เคสดิล  (Kazdin. 1982: 59) ไดกลาวไววา        

คาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตที่คํานวณได  จะตองมีคาตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป  จึงจะถือไดวา

ขอมูลเชื่อถือได    

                            การหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต (Interobserver Reliability) ทําได

โดยนําแบบบันทึกพฤติกรรมของผูวิจัยและผูชวยวิจัยมาเปรียบเทียบในแตละชวงเวลา  เพื่อศึกษา

วามีการบันทึกพฤติกรรมตรงกันหรือไม  ตลอดเวลาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  ซึ่งการหาคา

ความเชื่อมั่นหรือคาความเที่ยงตรงนี้  คํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้ 
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 A  

 
คาความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต   =  

A + D 
X 100 

 

 

                                    เมื่อ   A   =   จํานวนครั้งที่เห็นตรงกัน 

                                             D   =   จํานวนครั้งที่เห็นไมตรงกัน  

                              

    ไดคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต    =  90 %                              

                         2.1.5  จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการฝก  ดังนี้ 

                                 1) รองเทาผาใบแบบผูกเชือก 

                                 2) เชือกรองเทาที่จุมปลายเชือกขางหนึ่งสีแดง  อีกขางหนึ่งสีเขียว 

                                 3) ลูกโปง 

                                 4) สีเทียน 

                                           5) ขนม                              

            2.2 ข้ันดําเนินการทดลอง 

                          2.2.1 ผูวิจัยฝกทักษะการชวยเหลือตนเองกับกลุมทดลองโดยใชแผนการฝก

ทักษะการชวยเหลือตนเองโดยวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

                                1) ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขอมูลในระยะเสนฐานของเด็ก

ทั้ง 5 คนในทักษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย 3 ทักษะที่กลาวมาแลวในขอ 2.1 เปนเวลา  

3 คร้ังติดตอกัน  

                                2) ผูวิจัยเริ่มทําการสอนทักษะการชวยเหลือตนเองในทักษะที่ 1  คือ

ทักษะการรอยเชือกรองเทาผาใบ  กับเด็กคนที่ 1  โดยวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ 

ในขณะเดียวกันยังคงบันทึกขอมูลในระยะเสนฐานของทักษะที่ 2 และทักษะที่ 3 ไปดวย  

                              3) เมื่อทักษะที่  1  คือ การชวยเหลือตนเองในทักษะการรอยเชือก

รองเทาผาใบ  ของเด็กคนที่ 1 ถึงเกณฑที่กําหนดไว  คือ  รอยละ  80  จึงเริ่มทําการสอนทักษะที่ 2 

คือ การชวยเหลือตนเองในทักษะการผูกเชือกรองเทาปมแรก   กับเด็กคนที่ 1  ขณะเดียวกันยังคง

บันทึกขอมูลในระยะเสนฐานของทักษะที่  3  คือ  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย ไปดวย  

                               4) เมื่อทักษะที่ 2   คือการผูกเชือกรองเทาปมแรก  ถึงเกณฑทีก่าํหนดไว 

คือรอยละ  80  ผูวิจัยจึงเริ่มทําการสอนทักษะที่ 3  คือการผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย                               
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                       2.2.2 นักเรียนคนที่  2 – 5 ผูวิจัยทําการสอนเชนเดียวกับนักเรียนคนที่ 1     

             2.3  ข้ันหลังการทดลอง 

                      นําคะแนนผลการประเมินจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการชวยเหลือ

ตนเองมารวบรวมเพื่อวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
          หลังจากการไดคะแนนจากการบันทึกพฤติกรรมการชวยเหลือตนเองแลว  นําขอมูลมา

จัดกระทําดังนี้ 

      1.  นําขอมูลจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทั้ง 3  ทักษะ  มาจัดทําตารางแสดง

ความถี่และรอยละของพฤติกรรมการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซ

ยอนกลับ เปนรายบุคคล 

        2.  เสนอขอมูลเปนกราฟแสดงคารอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของ

ทุกทักษะเปนรายบุคคล 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   เปนสถิติพื้นฐานไดแก 

                  1.1   คารอยละ       

                    1.2   คาความถี่     

       2.  หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบบันทึกพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือ

ตนเอง  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 89)  โดยใชสูตร 
 

 ∑R  

 
IOC   =  

N 
 

 
 

                 เมื่อ  IOC  คือ ดัชนีความสอดคลองเชิงเนือ้หาของแบบบันทกึพฤติกรรมของ

แผนการฝก ทกัษะการชวยเหลือตนเอง  

                          R    คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาทั้งหมด 

                           N    คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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      3.  หาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต (Interobserver  Reliability)     โดยใชสูตร  IOR  

ดังนี้ 
 

 A  

 
IOR   =  

A+D 
X 100 

 
 

                          เมื่อ    A   =   จํานวนครั้งที่เห็นตรงกัน 

                                   D   =   จํานวนครั้งที่เห็นไมตรงกัน  

 

       คาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตที่คํานวณไดจะตองมีคาตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป  จึงจะ

ถือไดวาขอมูลเชื่อถือได   (Kazdin.  1982: 59)  

 

               

  

 

                                   

  



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
            เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะห
ขอมูลเปนทีเ่ขาใจตรงกนั  ผูวิจัยจงึไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

               f       แทน ความถี ่

               %      แทน ความถี่คิดเปนรอยละ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
       ภายหลังจากที่ผูวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินทักษะการชวยเหลือตนเองกับ

กลุมทดลอง  และบันทึกพฤติกรรมการชวยเหลือตนเองลงในแบบบันทึกการชวยเหลือตนเองแลว  

ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห และการแปลผล  นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

       1.  ตารางแสดงความถี่และรอยละของทักษะการชวยเหลือตนเองของกลุมตัวอยาง 

แตละคนของทุกทักษะ ดังตาราง  4- 8  

    2.  กราฟแสดงความสามารถในการชวยเหลือตนเองของกลุมตัวอยางแตละคนของทุก

ทักษะการชวยเหลือตนเอง ดังภาพประกอบ  3- 7 
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ตาราง 4  แสดงความถี่และรอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่ 1  กอนและหลังการทดลอง 

  

ระยะที ่ คร้ังที ่
ทักษะที ่1 

f                   % 

ทักษะที ่2 

f                    % 

ทักษะที ่3 

f                    % 

1 

( ระยะเสนฐาน ) 

 

1 

2 

3 

2                   18 .18 

2                   18.18  

2                   18.18   

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

2 

( ระยะทดลอง ) 

4 

5 

6 

6                   54.54 

8                   72.72 

8                   72.72 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11   

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 7 

8 

9                81.81 
10                 90.90 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

 0                      0 

 0                      0   

 9 

10 

11                  100 

11                  100 

 3                  33.33 

 4                  44.44    

 0                      0 

 0                      0 

 11 

12 

11                  100 

11                  100 

5 55.55 

7                  77.78 

 0                      0 

 0                      0      

 13 

14 

11                  100 

11                  100 

8              88.89 
8              88.89    

 0                      0 

 0                      0      

 15 

16 

11                  100 

11                  100 

9                  100 

9                  100 

 3                      30 

 3                      30    

 17 

18  

11                  100 

11                  100 

9                  100 

9                  100 

 4                      40 

 6                      60  

 19 

20 

11                  100 

11                  100 

9                  100 

9                  100 

 9                  90 
 9                  90 

 21 11                  100 9                  100 10                   100 
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                                           เสนฐาน         การวเิคราะหงาน + วิธีลูกโซยอนกลับ 
 

                             

                                 

                             
0

20
40
60
80

100
120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
 

                                                                 จํานวนครั้งของการปรับพฤติกรรม 
 

ภาพประกอบ  4   แสดงคารอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่ 1 กอนและหลังการทดลอง 
 

             จากตาราง  4  และภาพประกอบ 4   พบวา  ในระยะเสนฐาน  เด็กคนที่ 1 สามารถทํา

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ  ไดสูงสุด  18.18%   ทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรก   

11.11  % ทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย    0.00 %  ในระยะจัดกระทํา  เด็กคนที่  1  

สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ   ไดถึงเกณฑที่กําหนดคือ  80% 2  วันติดตอกัน 

โดยใชเวลา  5  วัน  สามารถทําทักษะที่ 2  การผูกเชือกรองเทาปมแรก ไดถึงเกณฑที่กําหนด 2 วัน

ติดตอกัน  โดยใชเวลา 6 วัน  และสามารถทําทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดถงึเกณฑ

ที่กําหนดโดยใชเวลา 6  วัน    
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ตาราง  5  แสดงความถี่และรอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่  2  กอนและหลังการทดลอง 

 

ระยะที ่ คร้ังที ่
ทักษะที ่1 

f                   % 

ทักษะที ่2 

f                    % 

ทักษะที ่3 

f                    % 

1 

( ระยะเสนฐาน ) 

 

1 

2 

3 

1                    9.09 

1                    9.09  

1                    9.09   

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

2 

( ระยะทดลอง ) 

4 

5 

6 

6                   45.45 

7                   63.63 

8                   72.72 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11   

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 7 

8 

9                81.81 
9                81.81 

  1                 11.11 

  1                 11.11   

 0                      0 

 0                      0   

 9 

10 

10                  90.90 

10                  90.90 

 3                  33.33 

 5                  55.55   

 0                      0 

 0                      0 

 11 

12 

11                  100 

11                  100 

6                  66.66  

6                  66.66 

 0                      0 

 0                      0   

 13 

14 

15 

16  

11                  100 

11                  100 

11                  100 

11                  100 

 7                  77.78 

7                  77.78 
8              88.89 
8              88.89   

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 17 

18 

11                  100 

11                  100 

9                   100 

9                   100 

 4                     40 

 5                     50     

 19 

20 

21 

11                  100 

11                  100 

11                  100 

9                   100 

9                   100 

9                   100 

 7                     70 
 8                 80 
 9                 90 

 22 11                  100 9                   100 10                  100 
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                                           เสนฐาน      การวิเคราะหงาน + วิธีลูกโซยอนกลับ 

                                                

                                        

                                       
0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
 

                                                                           จํานวนครั้งของการปรับพฤติกรรม 

 

ภาพประกอบ  5    แสดงคารอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่  2   กอนและหลังการทดลอง 

 

            จากตาราง  5   และภาพประกอบ 5  พบวา ในระยะเสนฐาน  เด็กคนที่  2 สามารถทํา

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ  ไดสูงสุด   9.09 %   ทักษะที่ 2  การผูกเชือกรองเทาปมแรก 

11.11% และทักษะที่ 3   การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย  0.00%  ในระยะจัดกระทํา   เด็กคนที่  2  

สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ   ไดถึงเกณฑที่กําหนดคือ   80%  2  วันติดตอกัน 

โดยใชเวลา 5 วัน  สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรก  ไดถึงเกณฑที่กําหนด  2  วัน

ติดตอกัน  โดยใชเวลา 8 วัน และสามารถทําทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย ไดถงึเกณฑ

ที่กําหนดโดยใชเวลา  5  วัน                        
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ตาราง 6  แสดงความถี่และรอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่  3   กอนและหลังการทดลอง 

             

ระยะที ่ คร้ังที ่
ทักษะที ่1 

f                   % 

ทักษะที ่2 

f                    % 

ทักษะที ่3 

f                    % 

1 

( ระยะเสนฐาน ) 

 

1 

2 

3 

2                   18.18 

2                   18.18 

2                   18.18   

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

2 

( ระยะทดลอง ) 

4 

5 

6 

6                   45.45 

7                   63.63 

8                   72.72 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

  1                 11.11   

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 7 

8 

9                81.81 
10              90.90 

  1                 11.11 

  1                 11.11 

 0                      0 

 0                      0   

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

 4                  44.44 

 6                  66.66 

 7                  77.78 

 7                  77.78 
 8               88.88 
 9               100      

 0                      0 

 0                      0   

 0                      0 

 0                      0   

 0                      0 

 0                      0   

 15 

16 

11                 100 

11                 100 

 9                   100 

 9                   100 

 4                     40 

 6                     60     

 17 

18 

11                 100 

11                 100 

 9                   100 

9                   100 

 7                     70 

 7                     70     

 19 

20 

21 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

 9                   100 

9                   100 

9                   100 

 7                     70 
8                  80    
9                  90 

 22 11                 100 9                   100 10                   100 
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                                           เสนฐาน              การวิเคราะหงาน + วธิีลูกโซยอนกลับ  

                                                   

                                         

                                         
0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  

                                                            จํานวนครั้งของการปรับพฤติกรรม 

 

ภาพประกอบ 6  แสดงคารอยละของพฤตกิรรมทักษะการชวยเหลือตนเองทุกทักษะของเด็กคนที่ 3   

กอนและหลังการทดลอง 

                                                                              

               จากตาราง  6   และภาพประกอบ  6   พบวาในระยะเสนฐาน  เด็กคนที่ 3 สามารถทํา

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ  ไดสูงสุด  11.18 %   ทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรก 

11.11 % และ ทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 0.00%  ในระยะจัดกระทํา  เด็กคนที่  3  

สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ   ไดถึงเกณฑที่กําหนดคือ  80%   2  วันติดตอกัน  

โดยใชเวลา  5  วัน  สามารถทําทักษะที่  2  การผูกเชือกรองเทาปมแรก  ไดถึงเกณฑที่กําหนด  2  

วันติดตอกัน  โดยใชเวลา  6  วัน  และสามารถทําทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย ไดถึง

เกณฑที่กําหนดโดยใชเวลา  7   วัน                                                
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ตาราง 7  แสดงความถี่และรอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง ของทกุทักษะของเดก็

คนที่ 4  กอนและหลังการทดลอง 

    

ระยะที ่ คร้ังที ่
ทักษะที ่1 

f                   % 

ทักษะที ่2 

f                    % 

ทักษะที ่3 

f                    % 

1 

( ระยะเสนฐาน ) 

 

1 

2 

3 

3                   27.27 

3                   27.27 

3                   27.27   

  3                 33.33 

  3                 33.33 

  3                 33.33  

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

2 

( ระยะทดลอง ) 

4 

5 

6 

7 

8 

6                   45.45 

7                   63.63 

7                   63.63 

8                   72.72 

8                   72.72 

  3                 33.33 

  3                 33.33 

  3                 33.33  

  3                 33.33    

  3                 33.33 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0   

 9 

10 

10              90.90 
11              100 

  3                 33.33    

  3                 33.33 

 0                      0 

 0                      0   

 11 

12 

13 

11                  100 

11                  100 

11                  100 

6                  66.66 

7                  77.77  

7                  77.77 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 14 

15 

11                  100 

11                  100 

9               100 
9               100      

 0                      0 

 0                      0 

 16 

17 

18 

19 

11                  100 

11                  100 

11                  100 

11                  100 

9                   100 

9                   100 

9                   100 

9                   100 

 3                     30 

 4                     40  

 5                     50 

 6                     60     

  20 

 21 

11                  100 

11                  100 

9                   100 

9                   100 

8                  80 
 9                  90 

 22 11                  100 9                   100 10                   100 
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                                           เสนฐาน       การวิเคราะหงาน + วิธีลูกโซยอนกลับ  
                           

                                        

                                        

                                      
0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
                                                 จํานวนครั้งของการปรบัพฤติกรรม 
 

ภาพประกอบ 7  แสดงคารอยละของพฤตกิรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทกัษะของเด็ก 

คนที่ 4  กอนและหลังการทดลอง 
 

                    จากตาราง  7   และภาพประกอบ  7 พบวา ในระยะเสนฐาน  เด็กคนที่ 4 สามารถทํา

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบไดสูงสุด  27.27%  ทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรก  

33.33%  และทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 0.00%  ในระยะจัดกระทํา  เด็กคนที่  4  

สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดถึงเกณฑที่กําหนดคือ   80 %   2  วันติดตอกัน 

โดยใชเวลา  7  วัน สามารถทําทักษะที่ 2  การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดถึงเกณฑที่กําหนด   2  วัน

ตอกัน  โดยใชเวลา   5   วัน  และสามารถทําทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย  ไดถึง

เกณฑที่กําหนดโดยใชเวลา  6   วัน 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

                      

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

               
   

  ค
าร
อย
ละ
ขอ
งพ
ฤต
กิร
รม

 



   

 

48 

 

ตาราง 8   แสดงความถี่และรอยละของพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทักษะของเด็ก

คนที่ 5  กอนและหลังการทดลอง 

 

ระยะที ่ คร้ังที ่
ทักษะที ่1 

f                      % 

ทักษะที ่2 

f                    % 

ทักษะที ่3 

f                    % 

1 

( ระยะเสนฐาน ) 

 

1 

2 

3 

3                   27.27 

3                   27.27 

3                   27.27   

  3                 33.33 

  3                 33.33 

  3                 33.33  

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

2 

( ระยะทดลอง ) 

4 

5 

6 

7 

6                   45.45 

8                   72.72 

8                   72.72 

8                   72.72    

  3                 33.33 

  3                 33.33 

  3                 33.33 

  3                 33.33    

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 0                      0 

 8 

9 

10              90.90 
11              100 

  3                 33.33 

  3                 33.33    

 0                      0 

 0                      0   

 10 

11 

12 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

  5                 55.55 

  6                 66.66 

  6                 66.66    

 0                      0 

 0                      0  

 0                      0  

 13 

14 

11                 100 

11                 100 

 7                 77.77 

 7                 77.77 

 0                      0 

 0                      0 

 15 

16 

11                 100 

11                 100 

 8              88.88 
 9              100      

 0                      0 

 0                      0 

 17 

18 

19 

11                 100 

11                 100 

11                 100  

 9                 100 

 9                 100 

 9                 100 

 5                     50 

 6                     60 

 6                     60     

 20 11                 100   9                 100  7                     70 

 21 

22 

23 

11                 100 

11                 100 

11                 100 

 9                 100 

  9                 100 

  9                 100 

 7                     70 
 9                 90 
10                100 
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                                        เสนฐาน     การวิเคราะหงาน + วิธีลูกโซยอนกลับ  

                                  

                                  

                                
0
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100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
                                                       จาํนวนครั้งของการปรับพฤติกรรม 
               

ภาพประกอบ 8  แสดงคารอยละของพฤตกิรรมทักษะการชวยเหลือตนเองของทุกทกัษะของเด็ก 

คนที่ 5   กอนและหลังการทดลอง 
                                  

        จากตาราง  8   และภาพประกอบ 8  พบวา  ในระยะเสนฐาน  เด็กคนที่ 5 สามารถทํา

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ  ไดสูงสุด  27.27%    ทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรก 

33.33%  และทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย  0.00%  ในระยะจัดกระทํา  เด็กคนที่  5  

สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดถึงเกณฑที่กําหนดคือ   80%   2  วันติดตอกัน 

โดยใชเวลา  6  วัน สามารถทําทักษะที่ 2  การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดถึงเกณฑที่กําหนด 2 วัน

ตอกัน  โดยใชเวลา  7  วัน และสามารถทําทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย ไดถึงเกณฑที่

กําหนดโดยใชเวลา 7  วัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาโดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ มีการสรุปผล การอภิปรายผล 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ไวดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนาความสามารถในการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา ที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการสอนแบบหลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

 

สมมติฐานในการวิจัย 
  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได ที่ไดรับการฝกทักษะการชวยเหลือ

ตนเอง โดยใชหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ ตามขั้นตอนแลว จะสามารถ

ชวยเหลือตนเองใน ไดมากกวากอนไดรับการฝก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 

35 -50 ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน อายุระหวาง 8-13 ป 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดไมมี 

ความพิการซ้ําซอน อายุ 8 - 13 ป ที่ขาดทักษะการชวยเหลือตนเอง ที่พักอาศัยอยูที่หอพักโรงเรียน

สงขลาพัฒนาปญญา จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

  1.  แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเอง  

  2.  แบบบันทกึพฤติกรรมของแตละทักษะการชวยเหลือตนเอง  

  การศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single 

Subject Design) โดยใชวิธีหลายเสนฐานขามพฤติกรรม (Multiple Baseline Design across 

Behaviors) ผูวิจัยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางที่คัดเลือก จํานวน 5 คน ทําการทดลองครั้งละ
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ประมาณ 30 นาที ตอกลุมตัวอยาง 1 คน วันละ 1 คร้ัง ทุกวันจันทร – วันศุกร โดยกําหนดเวลาใน

การทดลองสอนทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการสอนแบบหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธี

ลูกโซยอนกลับ เปนเวลา 3-4 สัปดาห / เร่ือง ของแตละกลุมตัวอยางแตละบุคคลผลการทดลองจะ

บันทึกโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต ( Interobserver Reliability) 

90% 

  

สรุปผลการวิจัย 
  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 35-49 ที่ไดรับการฝกทักษะ

การชวยเหลือตนเอง โดยวธิกีารวิเคราะหงานรวมกับวธิีลูกโซยอนกลับ ตามขั้นตอนแลวสามารถ

ชวยเหลือตนเองได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  1.  เด็กคนที่ 1 สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดโดยใชเวลาในการฝก 

5 วัน สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดโดยใชเวลาในการฝก 6 วัน และสามารถ

ทําทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดโดยใชเวลาในการฝก 6 วัน  

  2.  เด็กคนที่ 2 สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดโดยใชเวลาในการฝก  

5 วัน สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดโดยใชเวลาในการฝก 8 วัน และสามารถ

ทําทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดโดยใชเวลาในการฝก 5 วัน  

 3.  เด็กคนที่ 3 สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดโดยใชเวลาในการฝก 

5 วัน สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดโดยใชเวลาในการฝก 6 วัน และสามารถ

ทําทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดโดยใชเวลาในการฝก 7 วัน  

  4.  เด็กคนที่ 4 สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบ ไดโดยใชเวลาในการฝก 

7 วัน สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดโดยใชเวลาในการฝก 5 วัน และสามารถ

ทําทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดโดยใชเวลาในการฝก 6 วัน  

  5. เด็กคนที่ 5 สามารถทําทักษะที่ 1 การรอยเชือกรองเทาผาใบไดโดยใชเวลาในการฝก 

6 วัน สามารถทําทักษะที่ 2 การผูกเชือกรองเทาปมแรกไดโดยใชเวลาในการฝก 7 วัน และสามารถ

ทําทักษะที่ 3 การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดโดยใชเวลาในการฝก 7 วัน  
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเอง โดยใชวิธีการวิเคราะหงาน

รวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ จากผลการวิจัยพบวาเด็กทุกคนเมื่อไดรับการฝกทักษะการชวยเหลือ

ตนเองโดยใชวิธีการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับตามขั้นตอนแลว สามารถปฏิบัติทักษะ
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การรอยเชือกรองเทาผาใบ การผูกเชือกรองเทาปมแรก และการผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทายได ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  

 1.  การใชวิธีการวิเคราะหงาน เปนการนําเอางานที่จะเรียนรูมาแบงยอยเปนขั้นตอนโดย

ตามลําดับจากงายไปหายากและคอย ๆ เพิ่มความยาวขึ้นทีละนอย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูงานได

อยางเหมาะสม ซึ่งการจัดลําดับข้ันเปนการใหโอกาสเด็กกาวไปสูความสําเร็จ ทําใหเด็กมีกําลังใจที่

จะเรียนตอไปในลําดับเนื้อหาที่ยากขึ้น การเริ่มตนในลักษณะนี้เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ

มากสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพราะจะชวยใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก

ข้ึน เปนแรงเสริมที่ทําใหเด็กมีกําลังใจในการทํางานขั้นตอไป ( ผดุง อารยะวิญู. 2533: 205) และ

สอดคลองกับ Hickson, Blackman and Reis ที่กลาวไววาหลักการวิเคราะหงานมักนิยมนํามาใช

ในการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพื่อใหมองเห็นการทํางานเปนแบบรูปธรรมที่ใชใน

การฝกเปนขั้น ๆ ซึ่งเปนกลยุทธในการสงเสริมแบบแผนการรับรูและความคิดในดานความทรงจํา 

ความเขาใจ ตลอดจนการประมวลปญหาไดดวยตนเอง (Hickson, Blackman and Reis. 1995: 

170)  

 2. การใชวิธีลูกโซยอนกลับ เปนการสอนที่เนนขั้นตอนสุดทายเปนขั้นตอนแรก โดยให

เด็กสามารถทําไดดวยตนเอง เพื่อใหเด็กไดรูสึกถึงความสําเร็จของงาน แลวสอนยอนลงไปเรื่อยๆ 

จนกระทั่งถึงขั้นแรก ซึ่งวิธีการนี้ทําใหเด็กรูสึกวาเขาสามารถทําได เนื่องจากงานที่เปนขั้นสุดทาย

ไดรับการเสริมแรงในตัวของมันเอง เพราะขั้นนี้เปนขั้นพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางสมบูรณ การเริ่มตน

จากขั้นสุดทายจึงเปนวิธีการที่ไดผลดีมาก ซึ่งสอดคลองกับศรีสมร ทินานนท (2536: 99) และ 

สรอยสุดา วิทยากร (2532 :79) ที่กลาวไวเหมือนกันวา การฝกขั้นสุดทายของงานแลวตามดวย   

ข้ันรองสุดทาย และฝกเรื่อย ๆ ทําใหเด็กประสบผลสําเร็จและรูวาตนเองสามารถชวยเหลือตนเองได

โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน  

  3.  การนําวิธีการวิเคราะหงานและวิธีลูกโซยอนกลับ มาใชในการฝกทักษะการชวยเหลอื

ตนเอง ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาทําใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของประภัสสร ปรีเอี่ยม ( 2539. บทคัดยอ.) ที่ไดศึกษา

ประสิทธิภาพของแบบฝกการชวยเหลือตนเองดานการแตงกายเปนรายบุคคล โดยใชหลักการ

วิเคราะหงานของเด็กกลุมอาการดาวน ในโรงพยาบาลราชานุกูล ซึ่งผลวิจัยพบวา คะแนน

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และงานวิจัยของสมเกตุ อุทธโยธา ( 2539 : บทคัดยอ ) ที่ใชวิธีลูกโซยอนกลับในการ

สอนการชวยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเชาวนปญญา 50 -70 
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โดยใชกลุมตัวอยาง 3 คนจากมูลนิธิสถาบันแสงสวาง  ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการฝกการ

แตงกายโดยวิธีลูกโซยอนกลับ ตามขั้นตอนแลว สามารถชวยเหลือตนเองในการแตงกายได 

 ในกรณีที่เด็กคนที่ 2 สามารถทําทักษะที่ 2 ไดชากวาคนอื่นทั้งๆ ที่ในทักษะที่ 1 และ

ทักษะที่ 3 สามารถทําไดเร็วกวาหรือเทากับคนอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในขณะที่ทดลอง ผูฝกได

ใชวิธีการฝกเชนเดียวกับเด็กคนอื่น ๆ กลาวคือ ผูฝกไดใชวิธีการสาธิตใหดู ตอจากนั้นผูฝกจะจับมือ

เด็กทําตามขั้นตอนที่สาธิต แลวใหเด็กทําเองพรอมกับใหการชวยเหลือบางในบางขั้นตอนโดยการ

จับมือหรือชี้แนะดวยคําพูด และลดการชวยเหลือในแตละขั้นตอนลงเรื่อย ๆ จากจับมือทําใหเหลือ

เพียงแนะนําดวยคําพูด หลังจากนั้นผูฝกใหเด็กทําเอง ซึ่งจากวิธีการฝกดังกลาวในขั้นตอนการออก

คําสั่งที่เกี่ยวกับมือขางซายและขางขวา ผูฝกไดสังเกตพบวา เด็กคนที่ 2 ลังเลไมมีความมั่นใจ เมื่อ

ผูฝกใหคําแนะนําเด็กจึงจะกลาตัดสินใจ หลังจากสังเกต 2-3 คร้ังเด็กก็ยังคงมีอาการเชนเดิมอีก    

ผูฝกจึงสอนเรื่องทิศทางขางซายและขางขวาจนมั่นใจวาเด็กไมสับสน กอนที่จะทดลองในทักษะที ่2 

ตอไป ซึ่งวิธีการดังกลาวผูฝกจะตองใชวิธีการสังเกต และใชกลยุทธในการฝก ซึ่งสอดคลองกับ    

ฮิคสัน, แบลคแมน; และรีส  (Hickson, Blackman; & Reis. 1995 : 170) ที่กลาวไววาสิ่งสําคัญ

ของการฝก ผูฝกจะตองมีการสังเกต ศึกษา คนหา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและ

สถานการณของเด็กแตละคน การที่จะฝกทักษะตาง ๆ จะตองขึ้นกับศักยภาพและความพรอมของ

เด็กดวย จึงจะทําใหการฝกบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  
  

ขอเสนอแนะ 
  1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

   1.1  ควรทําการเผยแพรเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหงาน และ วิธีลูกโซยอนกลับ 

ใหแกผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา นําไปใชประโยชนตอไป 

   1.2 ควรทําการเผยแพรเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหงาน และ วิธีลูกโซยอนกลับ ไปสู

การฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในทักษะอื่น ๆ เพื่อชวยใหเด็กสามารถดํารงชีวิตใน

สังคมปกติได 

  2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

   2.1  ควรทําการวิจยัเปรียบเทยีบวิธีลูกโซยอนกลับกับวิธีลูกโซ (Forward chaining)   

ในทักษะการชวยเหลือตนเองเพื่อจะไดทราบวา วธิีการใดที่จะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จไดเร็วกวา 

   2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ ในทักษะ

การชวยเหลือตนเองดานอื่น ๆ เชน การแปรงฟน การใสเสื้อผา การแตงตัว เปนตน  
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ  
 
1. อาจารย ดร. พชัรี     จิ๋วพฒันกุล 

          วุฒกิารศึกษา              ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาพิเศษ 

          ตําแหนงปจจุบัน          อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ   

                                             มหาวทิยาลยัราชภัฎสงขลา 

 

2. อาจารย ดร. นิรัชรินทร       ชํานาญกิจ  

         วุฒิการศึกษา               ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ 

          ตําแหนงปจจุบัน           อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ   

                                             มหาวทิยาลยัราชภัฎสงขลา 

 

3. อาจารยวนัทนยี   บางเสน             

         วุฒิการศึกษา                ปริญญาโท  สาขาการศึกษาพิเศษ 

          ตําแหนงปจจุบัน           อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ   

                                              มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ตารางแสดงคาดัชนีความแมนยําตรงเชิงเนื้อหา  IOC 
 

              ตารางแสดงคาดัชนีความแมนยาํตรงเชิงเนื้อหา  IOC   ของแบบบันทกึพฤติกรรมทักษะ 

การชวยเหลือตนเอง  
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การวิเคราะหคาดัชนีความแมนยําตรงเชิงเนื้อหา  IOC 
ของแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง  

จากการสอนดวยวธิีหลักการวิเคราะหงานรวมกับวธิีลกูโซยอนกลับ 
 

ตาราง  9  แสดงคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญตอแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลอื

ตนเอง    
 

แบบบันทกึพฤติกรรม

ทักษะ 

การชวยเหลือตนเอง  

 
 

ข้ันตอน 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ของแผนการสอน 

1 +1 +1 +1 / 

2 +1 +1 +1 / 

3 +1 +1 +1 / 

4 +1 +1 +1 / 

5 +1 +1 +1 / 

6 +1 +1 +1 / 

7 +1 +1 +1 / 

8 +1 +1 +1 / 

9 +1 +1 +1 / 

10 +1 +1 +1 / 

ทักษะที ่1 

การรอยเชือกรองเทา

ผาใบ 
 

11 +1 +1 +1 / 

1 +1 +1 +1 / 

2 +1 +1 +1 / 

3 +1 +1 +1 / 

4 +1 +1 +1 / 

5 +1 +1 +1 / 

6 +1 +1 +1 / 

7 +1 +1 +1 / 

8 +1 +1 +1 / 

ทักษะที ่ 2 
การผูกเชือกรองเทา

ปมแรก 

9 +1 +1 +1 / 
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ตาราง  9  (ตอ) 

 

แบบบันทกึพฤติกรรม

ทักษะ 

การชวยเหลือตนเอง  

 
 

ข้ันตอน 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ของแผนการสอน 

1 +1 +1 +1 / 

2 +1 +1 +1 / 

3 +1 +1 +1 / 

4 +1 +1 +1 / 

5 +1 +1 +1 / 

6 +1 +1 +1 / 

7 +1 +1 +1 / 

8 +1 +1 +1 / 

9 +1 +1 +1 / 

ทักษะที ่3 

 การผูกเชือกรองเทา

ข้ันสุดทาย 
 

10 +1 +1 +1 / 

 

 

 คําชี้แจง   หลกัเกณฑการเลอืกแบบบันทกึพฤติกรรมทกัษะการชวยเหลือตนเอง   

            ตอนที่ 1  แบบบันทกึพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง   ทักษะที่ 1  การรอยเชือก

รองเทาผาใบ   

    สอดคลองกับวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวในแผนการฝกทักษะการชวยเหลือ

ตนเองทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ  โดยผูเชีย่วชาญลงความเหน็ตรงกันเทากับ  1 ทัง้   

11   ข้ันตอน 

         ตอนที่ 2   แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเอง  ทกัษะที่ 2  การผูกเชือกรองเทาปมแรก   

    สอดคลองกับวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวในแผนการฝกทักษะการชวยเหลือ

ตนเองทักษะที่ 2  การผูกเชอืกรองเทาปมแรก  โดยผูเชีย่วชาญลงความเหน็ตรงกันเทากับ 1 ทั้ง  9   

ข้ันตอน 
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        ตอนที่ 3  แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเอง   ทักษะที ่3   การผูกเชือกรองเทาขั้น

สุดทาย   

                สอดคลองกับวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวในแผนการฝกทักษะการชวยเหลือ

ตนเอง ทักษะที่ 3   การผูกเชือกรองเทาขัน้สุดทาย   โดยผูเชี่ยวชาญลงความเหน็ตรงกันเทากับ  1   

ทั้ง  10  ข้ันตอน 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  
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 จากการสอนดวยวธิีหลกัการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

    1.  แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ   ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ 

    2.  แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย  จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  ทักษะที ่2  การผกูเชือกรองเทาปมแรก 

    3.  แผนการฝกทกัษะการชวยเหลือตนเองดานการแตงกาย จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  ทักษะที ่3  การผกูเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 
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แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง    
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ    

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ 
 

  การวเิคราะหงาน 
 การวิเคราะหงานแบงเปน   11ข้ันตอน คือ  
  1. เด็กนั่งชนัเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทาอยูแตยงัไมไดรอยเชือกรองเทา 

  2. ใชนิว้หวัแมมือและนิ้วชี้ของมือขวา จับปลายเชือกดานสีแดง 

  3. สอดปลายเชือกจากดานบนลงดานลาง  เขาไปในรูที ่1   ของดานขวารองเทา  

  4. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึ้นดานบน  เขาไปในรูที ่1 ของดานซายรองเทา 

  5. ใชมือดึงเชอืกใหเทากนัทัง้  2 ดาน 

  6. สอดปลายเชือกดานสีเขยีวจากดานลางขึ้นดานบนเขาไปในรูที่ 2  ของดานซายรองเทา 

  7. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึ้นดานบนเขาไปในรูที่ 2 ของดานขวารองเทา  

  8. ใชมือดึงเชอืกใหเทากนั  2  ดาน 

  9. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึ้นดานบนเขาไปในรูที่  3 ของรองเทา

ดานซาย 

    10. สอดปลายเชือกดานสีเขียวจากดานลางขึ้นดานบนเขาไปในรูที่ 3 ของรองเทาดานขวา 

    11. ใชมือดึงเชือกใหเทากนัทั้ง 2 ดาน   

 
จุดประสงค   
 เด็กสามารถรอยเชือกรองเทาไดถูกตอง  
 
อุปกรณ  
 1.  รองเทานักเรียนแบบผูกเชือก   

  2.  เชือกผูกรองเทาที่จุมปลายเชอืกสีแดงขางหนึ่ง   และ สีเขยีวขางหนึ่ง 

 
การเตรยีมตวั 
 เลือกรองเทานกัเรียนที่มีขนาดเทาเด็ก  
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รางวลั   
 คําชมเชย   และของรางวัล  ( ส่ิงที่เด็กชอบ )  เชน   สีเทยีน  ขนม  ลูกโปง   ปโป    
 
ขั้นตอนการฝก   
  1.  ครูสาธิตวิธีการรอยเชือกรองเทานักเรียนตามขั้นตอนการวิเคราะหงาน  11 ข้ันตอน 

 พรอมอธิบายทีละขั้นตอน 

 2.  บอกใหเด็กทํา  (  ออกคําสัง่..............รอยเชือกรองเทาซิ  ) 

   3.  ครูหยุดเล็กนอยเพื่อใหโอกาสเด็กทําเอง 

 4.  ข้ันตอนที่เดก็ทําไมได  ครูใชการกระตุนเตือน ทางกาย  คือ การจับมอืทําพรอมทัง้ 

อธิบายทีละขัน้ตอน 

 5. ครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทาํไดแลว แตครูจะพูดกระตุนวา  

 “ แลวทําอยางไรตอนะ ”  

 6.  ข้ันตอนที่เดก็ทําได  ครูใหการเสริมแรง โดยวิธีการดังตอไปนี้ 

     6.1  เมื่อเด็กทาํไดแตละขั้นตอน  ใหการเสริมแรงโดยการใหคําชมเชย 

   6.2  เมื่อเดก็ทาํไดครบทุกขั้นตอน ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวัล  

(ส่ิงที่เด็กชอบ)  เชน   สีเทียน  ขนม  ลูกโปง   ปโป 
 
การประเมินผล    
 เด็กสามารถรอยเชือกรองเทาไดเองทกุขั้นตอนโดยไมตองชวยเหลือ 
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แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง  
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานและวิธีลูกโซยอนกลับ  

ทักษะที่ 2   การผูกเชือกรองเทาปมแรก 
  
   

การวิเคราะหงาน    
 การวิเคราะหงานแบงเปน  9  ข้ันตอน  คือ 
   1.  เด็กนั่งชันเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทาและรอยเชือกอยู 

  2.  ใชมือซายจับปลายเชือกดานซาย  และใชมือขวาจับปลายเชือกดานขวา  แลวดึง

เชือกขึ้นมาใหตึง 

   3.  ใชมือขางขวาที่จับปลายเชือกสีเขียว วางเชือกพาดไปทางดานซาย 

   4.  ใชมือขางซายที่จับปลายเชือกสีแดงวางเชอืกพาดทับเชอืกปลายสีเขียวไปทางดานขวา 

  5.  ใชมือขวาจับปลายเชือกสีแดงในขณะมือซายจับปลายเชอืกสีเขียวยกขึ้นมาเลก็นอย  

   6. มือขวาที่จบัปลายเชือกสแีดงสอดปลายเชือกเขาใตปลายเชือกสเีขียว 

  7. ปลอยมือขวาแลวจับปลายเชือกที่โผลข้ึนมา 

   8.  ใชมือซายจับปลายเชือกดานซาย ในขณะที่มือขวาจบัปลายเชือกดานขวา 

   9.  ดึงปลายเชอืกดานซายไปทางซาย ในขณะเดียวกนัดงึปลายเชือกดานขวาไปทางขวา  
 
จุดประสงค  
 เด็กสามารถผกูเชือกรองเทาปมแรกไดถูกตอง   
 
อุปกรณ 
 1.  รองเทานักเรียนแบบผูกเชือก    

  2.  เชือกผูกรองเทาที่จุมปลายเชอืกสีแดงขางหนึ่ง   และ สีเขยีวขางหนึ่ง  

 
การเตรยีมตวั    
 เลือกรองเทานกัเรียนที่มีขนาดเทาเด็ก  

 
รางวลั   
  คําชมเชยและของรางวัล ( ทีเ่ด็กชอบ )  เชน   สีเทียน  ขนม  ลูกโปง   ปโป 
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ขั้นตอนการฝก 
 1. ครูสาธิตวิธกีารรอยเชือกรองเทานกัเรียนตามขัน้ตอนการวิเคราะหงาน  9 ข้ันตอน 

 พรอมอธิบายทีละขั้นตอน 

    2. บอกใหเด็กทํา  (  ออกคําสั่ง..............ผูกเชือกรองเทาซิ  ) 

 3. ครูหยุดเล็กนอยเพื่อใหโอกาสเด็กทําเอง 

    4. ข้ันตอนที่เดก็ทําไมได  ครูใชการกระตุนเตือน ทางกาย  คือ การจับมอืทําพรอมทัง้ 

 อธิบายทีละขัน้ตอน 

   5.  ครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทาํไดแลว   แตครูจะพูดกระตุนวา  

“แลวทําอยางไรตอนะ”  

   6. ข้ันตอนที่เดก็ทําได  ครูใหการเสริมแรง   โดยวธิีการดังตอไปนี้ 

    6.1  เมื่อเด็กทาํไดแตละขั้นตอน  ใหการเสริมแรงโดยการใหคําชมเชย 

  6.2  เมื่อเด็กทาํไดครบทุกขั้นตอน  ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวัล  

(ส่ิงที่เด็กชอบ)  เชน   สีเทียน  ขนม  ลูกโปง   ปโป 
 
การประเมินผล    
 เด็กสามารถผกูเชือกรองเทาปมแรก ไดเองทุกขั้นตอนโดยไมตองชวยเหลือ  
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แผนการฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง    
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานและวิธีลูกโซยอนกลับ    

ทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 
  

 การวิเคราะหงาน    
 การวิเคราะหงานแบงเปน10  ข้ันตอน  คือ 

  1. เด็กนั่งชนัเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทารอยเชือกและผูกเชือกปมแรกอยู 

 2. ใชมือซายจบัปลายเชือกดานซาย ในขณะที่มือขวาจบัปลายเชือกดานขวา 

   3. ดึงปลายเชอืกดานซายไปทางซาย ในขณะเดียวกนัดงึปลายเชือกดานขวาไปทางขวา

ใหตึง 

   4. ใชมือซายพบัปลายเชือกดานซายประมาณ  ½  ถือไว 

   5. ใชมือขวาจบัตรงกลางเชอืกดานขวา  

   6. วางพาดบนปลายเชือกดานซายทีพ่ับไวทั้ง   2 เสน 

   7. ใชนิว้กลางและหัวแมมือจับตรงจุดที่เชอืก 2 เสนไขวกัน 

   8. ใชนิว้ขวาดนัเชือกที่อยูดานบนสอดเขาใตระหวางเชือก  2  เสนทีท่ับกันอยู 

   9. ปลอยเชือกที่อยูในมือซาย  แลวดงึเชือกที่สอดพับไว 

             10. ใชมือทัง้  2  ขางดึงเชือกใหตึง    
 
จุดประสงค    
 เด็กสามารถผกูเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดถูกตอง    
 
อุปกรณ 
 รองเทานักเรียนแบบผูกเชือก    
 
การเตรยีมตวั 
 เลือกรองเทานกัเรียนที่มีขนาดเทาเด็ก  
 
รางวลั    
 คําชมเชยและของรางวัล ( ส่ิงที่เด็กชอบ )  เชน   สีเทียน  ขนม  ลูกโปง   ปโป 
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ขั้นตอนการฝก  
 1. ครูสาธิตวิธกีารรอยเชือกรองเทานกัเรียนตามขัน้ตอนการวิเคราะหงาน  10 ข้ันตอน 

พรอมอธิบายทีละขั้นตอน 

   2. บอกใหเด็กทํา  (  ออกคําสั่ง..............ผูกเชือกรองเทาซิ  ) 

    3.  ครูหยุดเลก็นอยเพื่อใหโอกาสเด็กทําเอง 

   4. ข้ันตอนที่เดก็ทําไมได  ครูใชการกระตุนเตือน ทางกาย  คือ การจับมอืทําพรอมทัง้ 

 อธิบายทีละขัน้ตอน 

   5.  ครูคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงในขั้นตอนที่เด็กทาํไดแลว แตครูจะพูดกระตุนวา 

“แลวทําอยางไรตอนะ”  

   6. ข้ันตอนที่เดก็ทําได  ครูใหการเสริมแรง โดยวิธีการดังตอไปนี้ 

    6.1  เมื่อเด็กทาํไดแตละขั้นตอน  ใหการเสริมแรงโดยการใหคําชมเชย 

   6.2  เมื่อเด็กทาํไดครบทุกขั้นตอน  ใหการเสริมแรงโดยการใหของรางวลั  

(ส่ิงที่เด็กชอบ)  เชน   สีเทียน  ขนม  ลูกโปง   ปโป    
 
การประเมินผล    
 เด็กสามารถผกูเชือกรองเทาขั้นสุดทายไดเองทุกขัน้ตอนโดยไมตองชวยเหลือ   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

  แบบบันทึกพฤติกรรมทกัษะการชวยเหลือตนเอง  
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 จากการสอนดวยวธิีหลกัการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

          1. แบบบันทึกพฤติกรรมทกัษะการชวยเหลือตนเอง   จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ   ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ 

                2. แบบบันทึกพฤติกรรมทกัษะการชวยเหลือตนเอง   จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ   ทักษะที่ 2  การผกูเชือกรองเทาปมแรก 

               3. แบบบันทกึพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง   จากการสอนดวยวิธหีลักการ

วิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ   ทักษะที่ 3  การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 
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แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง  
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานและวิธีลูกโซยอนกลับ  

ทักษะที่ 1  การรอยเชือกรองเทาผาใบ 
  

เด็กคนที ่ ..........   
  

วันที ่ 

ลําดับ
ที่  

          

พฤติกรรม 
     

1. เด็กนั่งชันเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทาอยูแตยังไมไดรอย

เชือกรองเทา 

     

2. ใชนิ้วหัวแมมอืและนิ้วชี้ของมือขวา จับปลายเชือกดานสแีดง      

3. สอดปลายเชือกจากดานบนลงดานลาง  เขาไปในรูที่ 1   ของ

ดานขวารองเทา                                      
     

4. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึน้ดานบน  เขาไป 
ในรูที่ 1 ของดานซายรองเทา 

     

5. ใชมือดึงเชือกใหเทากนัทัง้  2 ดาน      

6. สอดปลายเชือกดานสีเขียวจากดานลางขึ้นดานบนเขาไป 
ในรูที่ 2  ของดานซายรองเทา 

     

7. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึน้ดานบนเขาไป 
ในรูที่ 2 ของดานขวารองเทา  

     

8. ใชมือดึงเชือกใหเทากนั  2  ดาน      

9. สอดปลายเชือกดานสีแดงจากดานลางขึน้ดานบนเขาไป 
ในรูที่  3 ของรองเทาดานซาย 

     

10. สอดปลายเชือกดานสีเขียวจากดานลางขึ้นดานบนเขาไป 
ในรูที่ 3 ของรองเทาดานขวา 

     

11. ใชมือดึงเชือกใหเทากนัทัง้ 2 ดาน                                        

รวม      

 
หมายเหต ุ /       หมายถงึ  เด็กสามารถทําทกัษะนั้นไดโดยไมตองชวยเหลือ 

                   -    หมายถงึ  เด็กไมสามารถทําทักษะนัน้ได 
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แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง  
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

 ทักษะที่  2   การผูกเชือกรองเทาปมแรก 
 

เด็กคนที ่ ..........   

 

วันที ่ 

ลําดับ
ที่  

          

พฤติกรรม 
     

1. นั่งชนัเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทาและรอยเชือกอยู      

2. ใชมือซายจับปลายเชือกดานซาย  และใชมือขวาจับปลาย

เชือกดานขวา  แลวดึงเชือกขึ้นมาใหตึง                     
     

3. ใชมือขางขวาที่จับปลายเชือกสีเขียว วางเชือกพาดไปทาง

ดานซาย 
     

4. ใชมือขางซายที่จับปลายเชือกสีแดงวางเชอืกพาดทับเชอืก

ปลายสีเขียวไปทางดานขวา 
     

5. ใชมือขวาจับปลายเชือกสีแดงในขณะมือซายจับปลายเชอืก 
สีเขียวยกขึน้มาเล็กนอย  

     

6. มือขวาที่จับปลายเชือกสีแดงสอดปลายเชอืกเขาใตปลาย

เชือกสีเขียว 
     

7. ปลอยมือขวาแลวจับปลายเชือกที่โผลข้ึนมา      

8. ใชมือซายจับปลายเชือกดานซาย ในขณะที่มือขวาจับปลาย

เชือกดานขวา 
     

9. ดึงปลายเชือกดานซายไปทางซาย ในขณะเดียวกนัดึงปลาย

เชือกดานขวาไปทางขวา  
     

รวม      

 
 หมายเหตุ   /      หมายถงึ  เด็กสามารถทําทกัษะนั้นไดโดยไมตองชวยเหลือ 

- หมายถงึ  เด็กไมสามารถทําทักษะนัน้ได 
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แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะการชวยเหลือตนเอง  
จากการสอนดวยวิธีหลักการวิเคราะหงานรวมกับวิธีลูกโซยอนกลับ  

 ทักษะที่  3   การผูกเชือกรองเทาขั้นสุดทาย 
 

เด็กคนที ่ ..........   

 

วันที ่ 

ลําดับ
ที่  

          

พฤติกรรม 
     

1. นั่งชนัเขาบนพืน้  ในขณะที่ใสรองเทารอยเชือกและผูกเชอืก

ปมแรกอยู 
     

2. ใชมือซายจับปลายเชือกดานซาย ในขณะที่มือขวาจับปลาย

เชือกดานขวา 
     

3. ดึงปลายเชือกดานซายไปทางซาย ในขณะเดียวกนัดึงปลาย

เชือกดานขวาไปทางขวาใหตึง 

     

4. ใชมือซายพับปลายเชือกดานซายประมาณ  ½  ถือไว      

5. ใชมือขวาจับตรงกลางเชือกดานขวา       

6. วางพาดบนปลายเชือกดานซายที่พับไวทั้ง   2 เสน      

7. ใชนิ้วกลางและหัวแมมือจับตรงจุดที่เชือก 2 เสนไขวกนั      

8. ใชนิ้วขวาดันเชือกที่อยูดานบนสอดเขาใตระหวางเชือก  2  

เสนทีท่ับกนัอยู 
     

9. ปลอยเชือกทีอ่ยูในมือซาย  แลวดึงเชือกทีส่อดพับไว      

10. ใชมือทั้ง  2  ขางดึงเชือกใหตึง         

รวม      

 
 หมายเหตุ   /        หมายถงึ  เด็กสามารถทําทกัษะนั้นไดโดยไมตองชวยเหลือ 

                  -    หมายถงึ  เด็กไมสามารถทําทักษะนัน้ได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล                           นางสันติยา     ชวยหน ู

วัน เดือน ปเกิด                        8   มถิุนายน  2509 

สถานที่อยูปจจุบัน                   36   ถ.ราชดําเนิน  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา   90000 

ตําแหนงการงานปจจุบัน         ครูชํานาญการ  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

                                                 ต.พะวง  อ.เมอืง  จ.สงขลา   90100 
ประวัติการศกึษา                  
         พ.ศ. 2526              มัธยมศึกษาปที่ 6 

                                               จาก  โรงเรียนเบญจมราชูทศิ    จ. นครศรีธรรมราช 

         พ.ศ. 2531                การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิชาเอกคหกรรมศาสตร 

                                                จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ บางแสน  

         พ.ศ. 2551              การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

                                                จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ    
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