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สารบัญ 
                   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย        ก 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ        ข  
กติติกรรมประกาศ        ค 
สารบัญ          ง 
สารบัญตาราง         ซ 
บทที ่ 1 บทน า         1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา       4 
 ขอบเขตของการศึกษา       5 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ       5 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษา      6 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้        6 
บทที ่ 2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง      7 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    9 
  ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    9 
  สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้     10 
    ประเภทของเด็กเรียนชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  11 
  ลกัษณะของเด็กเรียนชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  12 
  พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการเขียน  15 
  ปัญหาทางดา้นสมาธิและความสนใจของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 16 
  วธีิการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    16 
  ขอ้ควรตระหนกัส าหรับการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  18 
  หลกัการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    19 
  การฝึกทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสายตา   21 
  การฝึกทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการฟัง   22 
  การฝึกทกัษะในการจดัล าดบัขอ้มูล     23 
  การฝึกความคิดรวบยอด      23 
  การฝึกความเร็วในการคิด      24 
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สารบัญ (ต่อ) 
                               หน้า 
 แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง      25 
  ทฤษฏีการเรียนรู้จากการฝึกฝนของ Thorndike   25 
  ทฤษฏีการเรียนรู้โดยการกระท าของ John Dewey   26 
  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference)   26 
  ความพร้อม (Readiness)      26 
  ความตอ้งการ (Need)      27 
  การจูงใจ (Motivation)      27 
  การเสริมแรง (Reinforcement)     28 
  เจตคติ (Attitude)       29 
  ทฤษฏีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)                29 
  หลกัการเสริมแรงทางบวกอยา่งมีประสิทธิภาพ   31 
 แนวทางการจดัการเรียนการสอน      32 
  หลกัการสอนส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   32 
  การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ ดา้นการเขียน   35 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน      38 
  ความส าคญัของการอ่าน      38 
  ความหมายของการอ่าน      39 
  จุดมุ่งหมายในการอ่าน      40 
  การสอนอ่าน       42 
  องคป์ระกอบส าคญัในการสอนภาษาหรือการอ่าน   42 
  ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน  44 
  การสอนอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   45 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน      46 
  ความส าคญัของการเขียนค า      46 
  ความหมายของการเขียนค า      48 
  ปัญหาการเขียนค า       49 
  การสอนเขียนค า       52 
  กิจกรรมการสอนเขียนสะกดค า     54 
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สารบัญ (ต่อ) 
                               หน้า 
 แบบฝึกทกัษะ        55 
  ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ   55 

ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ     56 
 ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกทกัษะ     57 
 หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ     58 
 หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ  59 
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม (Teaching Applied  Behavior)  61 
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 67 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)     68 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       69 

บทที ่ 3 วธีิด าเนินการวจัิย       73 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      73 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั       74 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองวิจยั      74 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล       79 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล       80 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล      80 
บทที ่ 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 82 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       82 
บทที ่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     88 
 สรุปผลการศึกษา       88 
 อภิปรายผล        89 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัในคร้ังน้ี      96 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป      96 
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ภาคผนวก         105 
 ภาคผนวก  ก รายนามผูเ้ช่ียวชาญ      106 
 ภาคผนวก  ข รายช่ือนกัวจิยั      108 
 ภาคผนวก  ค  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั     110  
 ภาคผนวก  ง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน    159 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                     หน้า 

1 จ านวนครูผูส้อนและจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้     74 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     

2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอน  83 
เชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอน  84 
เชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

4 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอน  85 
เชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และเขต 2 

5 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  86 
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
และเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

6 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  87 
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
และเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 




