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บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัการพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2 โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบ
เชิงพฤติกรรม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2  ปีการศึกษา  2551 จ  านวน  2 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาไดแ้ก่ 1) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 2) แบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบ          
เชิงพฤติกรรม 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย
และค่าร้อยละ 
 

สรุปผลการศึกษา  
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็ก 

ท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2 มีประสิทธิภาพร้อยละ 90.66/94.17   
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดร้อยละ 80/80 ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

2. เปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กท่ี        
เรียนรู้ชา้ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมโดยก่อน        
การใชแ้บบฝึกทกัษะมีคะแนนเฉล่ีย 6.62 คิดเป็นร้อยละ 16.56 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 
 35.87 คิดเป็นร้อยละ 89.68 
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อภิปรายผล 
การวจิยัการพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและ

เทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรม ส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1และ2  นั้น ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีใกลเ้คียงมากล่าวอา้งในคร้ังคืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ มากล่าวอา้งในงานวจิยัในคร้ังน้ี 
พบวา่ 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ใชแ้บบฝึกทกัษะ
และเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1และ2 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบัร้อยละ 90.66/94.17  สูงกวา่เกณฑ ์      
ท่ีก าหนด สามารถน าไปใชพ้ฒันาทกัษะดา้นการอ่านเขียนได ้ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันา 
การอ่านเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้พิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหา
ทางดา้นการอ่านการเขียนของกลุ่มตวัอยา่ง ศึกษาทฤษฏีเทคนิควธีิการสร้างแบบฝึกทกัษะต่าง ๆ 
ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะในคร้ังน้ี แลว้น าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กนัทั้ง 5 ท่านและในการสร้างแบบฝึกทกัษะนั้นผูว้จิยัไดจ้ดัท าใหมี้กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  
มีสีสัน สวยงาม สะดุดตา เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้ลุ่มตวัอยา่งสนใจในการท าแบบฝึกทกัษะ และ
กิจกรรมในแต่ละแบบฝึกจะใหฝึ้กท าซ ้ า ๆ จากง่ายไปหายาก ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบันกัวชิาการและผูว้จิยัหลายท่าน เช่น  เครือวลัย ์ชรสุวรรณ (2541) ไดก้ล่าววา่ 
แบบฝึก ท่ีสร้างข้ึนควรยดึหลกัการคือ มีแบบฝึกหลายรูปแบบ มีค าช้ีแจงถูกตอ้ง เหมาะสมเวลา 
และ ความสนใจของผูเ้รียน โดยอาศยักระบวนการฝึกหลาย ๆ คร้ัง เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการสะกด
ค าท่ีถูกตอ้ง นริศรา  คงทอง (2539) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกวา่ ตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะสม
กบันกัเรียนค านึงถึงหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของเด็กและล าดบัชั้นของการเรียนมีความ
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก แบบฝึกตอ้งประกอบดว้ยค าช้ีแจง และตงัอยา่งสั้น ๆ  
ท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่ายใชเ้วลาเหมาะสมและมีหลายรูปแบบ  และสมพร  พนูพนัธ์  (2541) กล่าวถึง 
แบบฝึกท่ีดี วา่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนแลว้ มีเหมาะสมกบัวยัละความสามารถของเด็ก  
มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีจะท าใหเ้ด็กเขา้ใจวธีิท าไดง่้าย ค าช้ีแจงหรือค าสั่งตอ้งกะทดัรัด ใชเ้วลาเหมาะสม  
คือ ไม่ใชเ้วลานานหรือเร็วเกินไป เป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

นอกจากน้ีแลว้ ไดน้ าทฤษฎีและหลกัจิตวทิยาในสร้างแบบฝึกมาผสมผสานเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนใหก้บักลุ่มตวัอยา่งไดฝึ้กปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า เรียนรู้จากง่ายไป
หายาก ท างานไดป้ระสบผลส าเร็จ เกิดความพึงพอใจในการท าแบบฝึกชุดอ่ืนๆอยา่งมีความสุข  
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และแบบฝึกทกัษะยงัท าให ้กลุ่มตวัอยา่งได ้ลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียน     
จากการกระท าซ ้ า ๆ ท าใหรู้้ผลการกระท าทนัทีและสามารถแกไ้ขปัญหา ช่วยใหเ้กิดทกัษะ              
การเขียนไดดี้ ข้ึนไดส้ร้างความภูมิใจใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง เป็นอยา่งดี ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี 
กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ มีประเด็นท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ กฎแห่งความพร้อม  เม่ือนกัเรียน 
มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจแลว้ก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  กฎแห่งความพึงพอใจหรือกฎ
แห่งผลก็เช่นกนัเม่ือนกัเรียนมีความพึงพอใจ  มีความสุขสนุกสนานในการท ากิจกรรมประสบ
ผลส าเร็จ ก็ยอ่มเกิดการเรียนรู้ท่ีดีและกฎแห่งการฝึกหดันั้นเม่ือนกัเรียนไดฝึ้กฝนอยูเ่ป็นประจ า 
ก็ยอ่มท่ีจะเกิดทกัษะในการเรียนรู้ในทางท่ีดีมากข้ึน เช่นเดียวกบัพงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2542, 
หนา้ 105) ท่ีมีความเช่ือวา่การเรียนรู้จะไดผ้ลตอ้งอาศยัการฝึกหรือท าซ ้ า ๆ สม ่าเสมอ การสร้าง 
แบบฝึกตอ้งค านึงถึงรูปแบบใหแ้ตกต่างกนัไปและค านึงถึงความยากง่ายใหเ้หมาะสมกบัวยัและ
ระดบัชั้น ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองจากการใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีภาพประกอบและมีเกม ใหก้ลุ่มตวัอยา่งได้
ลงมือปฏิบติัจริงและเล่น กิจกรรมสลบักบัการท าแบบฝึกทกัษะทุกคร้ัง กลุ่มตวัอยา่งจึงให ้
ความสนใจ และท าไดต้ามความถนดัของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมท่ีเล่นมีหลากหลายใหฝึ้กพร้อม 
ในการอ่านการเขียนหากไดมี้การฝึกฝนบ่อย มีภาพอธิบายค าท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการพฒันา
ทกัษะไปดว้ย รวมไปถึงการเร้าความสนใจในการเล่นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านการเขียน  
จึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถหลงัการอ่านการเขียนสูงข้ึน ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั จรีลกัษณ์   
จิรวบิูรณ์  (2544) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีมีปัญหาใน
การเรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน ผลการวจิยัพบวา่ 
ประสิทธิภาพของการสอนซ่อมเสริมแบบเล่นปนเรียนคือร้อยละ84.90/83.03 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไวร้้อยละ 80/80 และอจัฉรา นาคทรัพย ์(2546) ไดว้จิยัเร่ืองการศึกษาความสามารถในการอ่านของ
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่านโดยวธีิการสอนอ่านเป็นค า  ผลการวจิยัพบวา่ การสอน
อ่านเป็นค ามีค่าประสิทธิภาพ 94.44/92.45 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และอรัญญา  เช้ือทอง 
(2546) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค ายากของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3ในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม โดยใชชุ้ดฝึกอ่านค ายากโดยใชบ้ทร้อยกรองมี
ประสิทธิภาพร้อยละ83.90/83.80 

นอกจากน้ีแลว้แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวน้ั้น เน่ืองมา จากผูว้จิยัได้
น าแบบฝึกทกัษะหน่วยธรรมชาติร่ืนรมยผ์า่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน
ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมของเน้ือหา ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีไม่ยากมีขั้นตอนในการเรียน
จากง่ายไปหายาก เรียงตามล าดบั มีเน้ือหาง่าย ๆ สั้น ๆ มีรูปภาพประกอบ เช่น บอกความหมายของ
ค า อ่านเขียนประโยคความเดียวพร้อมภาพ  อ่านเขียนประโยคความรวมพร้อมภาพ อ่านเขียน
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ขอ้ความพร้อมภาพ อ่านเขียนเร่ืองราวพร้อมภาพ และมีค าช้ีแจงสั้น ๆ ตลอดจนความเหมาะสม 
ของรูปเล่มมีขนาดพอเหมาะง่ายต่อการน ามาใชมี้ความเหมาะสมของภาพเป็นภาพท่ีชดัเจน ส่ือ
ความหมายไดดี้ และไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
แบบฝึกทกัษะมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.94 มีค่ามากกวา่ค่า 0.5 แสดงวา่แบบฝึกทกัษะมี
คุณภาพประสิทธิภาพน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายได ้ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัผดุง อารยะวิญญู (2545) 
วจิยัเร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมส าหรับสอนเด็กท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้รูปแบบการวจิยั 
ท่ีเลือกใช ้คือ การวิจยัแบบกลุ่มเด่ียว ซ่ึงเหมาะกบัการวจิยัทางการศึกษาพิเศษ เพราะมีกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีค่อนขา้งจ ากดัชนิดท่ีเลือกใชคื้อ  Single Baseline Design - ABA กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กแอลดี 7 คน 
อายรุะหวา่ง 7-18  ปี นวตักรรมผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและไดรั้บการทดลองใช ้1 คร้ัง 
น ามาปรับปรุง 1 คร้ัง แลว้น าไปทดลองใชอี้กเป็นคร้ังท่ี 2 เวลาท่ีใชใ้นการทดลองใชน้วตักรรมคือ
ชุดละ 20 ชัว่โมงไดน้วตักรรมท่ีพิสูจน์แลว้วา่ สามารถพฒันาทกัษะในการอ่านออกเขียนไดข้อง
นกัเรียน 17 ชุด 

 2.  ผลการพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและ
เทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1,2 มาทดลองใชก้ลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ สามารถพฒันาการอ่านการเขียน โดยก่อนการใชแ้บบฝึก
ทกัษะมีคะแนนเฉล่ีย 6.62 คิดเป็นร้อยละ 16.56 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 35.87 คิดเป็นร้อยละ 
89.68 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแบบฝึกทกัษะมีความหลากหลายและมีเน้ือหาสั้ นๆง่าย เรียงตามล าดบั
ความยากง่าย มีภาพประกอบทุกกิจกรรมตรงกบัความสนใจของนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ท่ีวา่ควรท าแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ไดก้วา้งขวาง          
และส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความคิด และยงัสอดคลอ้งกบักฎของ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของธอร์นไดค ์(ทิศนา แขมมณี,2550 หนา้ 68) ท่ีใหค้  านึงวา่นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจแตกต่างกนั  ฉะนั้น ในการสร้างแบบฝึกจึงตอ้งพิจารณาถึง  
ความเหมาะสมคือตอ้งไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปและควรมีหลาย ๆ รูปแบบ การจูงใจผูเ้รียน 
ควรจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจนกัเรียน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการฝึก 
และช่วยย ัว่ยใุหอ้ยากฝึกต่อไป ควรใชแ้บบฝึกสั้น ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย    

นอกจากน้ีแลว้ ค าในหน่วยธรรมชาติร่ืนรมยท่ี์ใชก้ าหนดในการท าแบบฝึกทกัษะนั้นเป็น
ค าพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นค าท่ีคุน้ตากลุ่มตวัอยา่งจะจ าไดง่้ายสามารถอ่านได้
เขียนไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผดุง  อารยะวิญญูไดก้ล่าวไวว้า่ (2542 หนา้ 72) ค าคุน้ตาสามารถ
ท่ีจะอธิบายไดห้ลากหลายความหมาย  ค าเหล่าน้ีผูอ่้านจะสามารถจ าไดท้นัทีท่ีเห็นโดยท่ีไม่ตอ้ง
หยดุและวเิคราะห์ค า  โดยใชเ้ทคนิคการจ าแนกค า เช่นเดียวดบัวธีิการสอนหน่วยเสียง ค าคุน้ตา 
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เป็นค าท่ีเด็กใชบ้่อย ๆ และไม่ใชค้  าท่ีเป็นไปตามกฎของการสะกดค าอ่านซ่ึงเด็กไม่สามารถออก
เสียงอ่านได ้ เด็กสามารถเรียนรู้ท่ีจะจ าค าไดโ้ดยการมองรูปค าทั้งหมด โดยปราศจากการลงัเลใจ 
การอ่านค าท่ีมี  ค  าคุน้ตาเขา้ไปเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั เด็กจะมีพื้นฐานท่ีดีในการอ่าน เม่ือเด็ก
สามารถอ่านค าไดท้นัทีโดย ไม่มีการลงัเลใจ ท าใหเ้ด็กสนใจการอ่าน และน าไปสู่ความเขา้ใจใน
การอ่านมากยิง่ข้ึน ซ่ึงตรงกบัความคิดของ Beldem (อา้งใน ฉววีรรณ  คูหาภินนัท,์ 2545 หนา้ 30) 
ท่ีวา่เด็กๆ มกัอ่านไดดี้ถา้เขามีความสุขและอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยครูใหก้ าลงัใจ ซ่ึงเป็นการ
เสริมแรงใหก้ารอ่านมีผลดียิง่ข้ึนซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั รัตนา  แพงจนัทร์ (2542) ไดศึ้กษา
ความสามารถเขียนค าของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดบั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบา้น
ดงชา้ง จากการสอนเขียนแบบบูรณาการกบัเกมพบวา่ความสามารถในการเขียนค าของนกัเรียน 
หลงัไดรั้บการสอนเขียนค าสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนเขียนค าและความสามารถเขียนค าอยูใ่น
ระดบัดี และจรีลกัษณ์ จีรวบิูรย ์(2544) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจากการสอนซ่อมเสริม โดยสอนแบบเล่นปนเรียน ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอ านวยกนกศิริอนุสรณ์ จ านวน 15 คน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านออกเสียง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และสกุณา  นองมณี (2549) การพฒันาทกัษะการอ่านค า 
ท่ีมีสระประสมของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 โดยใชเ้พลง  
ผลการศึกษาพบวา่การพฒันาทกัษะใน การอ่านค าท่ีประสมดว้ยสระเอีย เอือ อวั ของนกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีไดรั้บการฝึกโดยการใชเ้พลงสูงข้ึน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และไดส้อดคลอ้งกบัชยัวฒัน์  ปิงเมือง (2550) ไดศึ้กษา 
ผลการพฒันาความสามารถในการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส่ื้อประสม พบวา่ ความสามารถในการอ่านหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นจ าป่าหวาย 
อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 โดยใชส่ื้อประสม 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาการอ่านค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมีคะแนน
หลงัเรียนเรียนสูงกวา่ก่อนนั้น ยงัไดส้อดคลอ้งกบันกัวิจยั หลาย ๆ ท่านท่ีไดศึ้กษา เช่นไดส้อดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ เกตุมณี  มากมี (2540) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนการสอน
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนชา้ ในสังกดัส านกังาน           
การประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านออกเสียง  
อ่านในใจและอ่านจบัใจความ  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุดในการอ่านในใจ  82.26  รองลงไป
คือ การอ่านจบัใจความ ร้อยละ 72.53 และดา้นการอ่านออกเสียง 65.52  และดวงแกว้ วรรณสังข ์ 
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(2541) ไดศึ้กษาความสามารถในการจ าพยญัชนะไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนจากการสอน
โดยใชชุ้ดการสอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทย ความสามารถจ าพยญัชนะไทยของเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัจากการสอนโดยใชชุ้ดการสอนนิทานประกอบภาพ
พยญัชนะไทยอยูใ่นระดบัดี จรีลกัษณ์  จิรวบิูรณ์ (2544) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริม
โดยการสอนแบบเล่นปนเรียน ผลการวจิยัพบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงหลงัการทดลอง
สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สมศรี  อดุลยรัตนพนัธ์ุ (2546)  ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การศึกษาความสามารถ ในการเรียนรู้ค าศพัทข์องเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์
ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะอยูใ่นระดบัดี 
และความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทห์ลงัไดรั้บ การจดักิจกรรมศิลปะสูงข้ึน  อจัฉรา  นาคทรัพย ์
(2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้น
การอ่านโดยวธีิการสอนอ่านเป็นค า และมีความสามารถอ่านค าหลงัการสอนอ่านเป็นค าสูงกวา่ก่อน
การสอนอ่านเป็นค า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อรัญญา  เช้ือทอง (2546) ไดท้  าการวจิยั
เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค ายากของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม โดยใชบ้ทร้อยกรอง ผลการวจิยัพบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค า
ยาก ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

นอกจากน้ีแลว้ผูว้จิยัไดใ้ชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท า 
ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง มีการพฒันาทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนตามท่ี ทรรศนีย ์ วนัชาดี (2545)ไดศึ้กษา 
วธีิการสอนในการพฒันาการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนสาธิต สถาบนั
ราชภฎัมหาสารคาม โดยการฝึกทกัษะพฒันาการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมท่ีหลากหลายนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2545 พบวา่ การโยงค า แผนท่ี
ความคิด และพหุปัญญา ควบคู่ไปกบัแผนการจดักิจกรรมจากการทดสอบก่อนฝึกนกัเรียน มีทกัษะ
พฒันาการทางการอ่านร้อยละ 0 และผลจากการทดสอบหลงัฝึกพบวา่ ทกัษะพฒันาการอ่านสูงข้ึน
ร้อยละ 71.42 จึงท าใหเ้ด็กท่ีมีพฒันาการดา้นการอ่านท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ดีข้ึนอยา่งชดัเจน 
สามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการอ่านค าและท าความเขา้ใจการใชค้  า วลี และประโยคท่ียากข้ึน       
จากการสังเกตและประเมินผล ในรูปแบบการฝึกอนัหลากหลายท าใหท้ราบวา่เด็กมีความสุข มี
พฒันาการทางอารมณ์ เกิดการเรียนรู้และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถอยูก่บัเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และสังคมภายนอกโรงเรียน ไดอ้ยา่งดีและมีความสุขและ และผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสอนตามแบบหรือ
สอนใหอ่้านตามครู ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความมัน่ใจและสามารถอ่านไดค้ล่องจึงท าใหห้ลงัเรียน    
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มีคะแนนสูงข้ึน ตามท่ี สมคิด  บุญบูรณ์ (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถดา้น               
การอ่านภาษาไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
วธีิสอนอ่านตามแบบ ผลการวจิยัพบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทางดา้นการอ่าน มีความสามารถ
ในดา้นการอ่านภาษาไทยหลงัจากไดรั้บการสอนอ่านตามแบบสูงข้ึน และมีความสามารถในดา้น
การอ่านภาษาไทยก่อนและหลงัจากการใชว้ธีิการสอนอ่านตามแบบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และการสร้างแบบฝึกเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนท่ีเหมาะสมโดยไดฝึ้ก
ปฏิบติัจากง่ายไปหายาก  มีรูปภาพประกอบ  มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมาประสมประสานเพื่อใหง่้าย
ต่อการเรียนรู้ ดงัท่ี จินดา อุ่นทอง (2548) ไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาใน
การเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ี
มีปัญหาในการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเรียนร่วมในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีมารับ
บริการเสริมทกัษะการอ่านท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุตรดิตถ ์จ  านวน 5 คน ในภาคเรียน
ท่ี 2  ปีการศึกษา 2548  ผลการศึกษาพบวา่แบบฝึกทกัษะการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนเม่ือน าไปใชใ้นการเรียนการสอนแลว้ สามารถช่วยให้นกัเรียนท่ีมี
ปัญหาในการเรียนรู้ดา้นการอ่านมีพฒันาการทางการอ่านสูงข้ึนและสอดคลอ้ง สมควร  นอ้ยเสนา 
(2549) ไดศึ้กษาผลการพฒันาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนโคกวชิยั อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2 – 5 จ านวน 9 คน ผล
จากการศึกษาพบวา่ หลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนมีคะแนน
เฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน  
 อน่ึงการจ าโดยผา่นสายตาเน่ืองกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้และรับรู้ชา้ ดงันั้นการเรียนการสอน
ผูว้จิยัไดใ้ชบ้ตัรภาพ บตัรค า ประกอบการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายจ าค าจากการ
มองเห็นก่อน จึงท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ไดเ้ร็วส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
ดงัท่ีจุมพล  บุญฉ ่า (2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการสอนอ่านดว้ยวธีิการจ าผา่นสายตา จากการใชบ้ตัร
ภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการอ่านค า ภาษาไทยของเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการวจิยั
พบวา่ ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงก่อน         
การใชว้ธีิการสอนอ่านค าภาษาไทย โดยใชว้ธีิการจ าผา่นสายตา จากการใชบ้ตัรภาพอยูใ่นระดบั
ตอ้งแกไ้ขและความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ช่วง
หลงัการใชว้ธีิการสอนอ่านค าภาษาไทยโดยใชว้ธีิการจ าผา่นสายตา จากการใชบ้ตัรภาพอยูใ่นระดบั
ดี และยงัไดส้อดคลอ้งกบั มณฑเ์ธียร  พฒันาวงศ ์(2548)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทาง  
การเรียนรู้ จากชุดการสอนทกัษะการอ่านและการเขียนผา่นประสาทสัมผสัพบวา่ชุดการสอน 
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ทกัษะ ความสามารถทางการอ่านการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทาง         
การเรียนรู้ หลงัการสอนดว้ยชุดการสอนการอ่านและการเขียนผา่นประสาทสัมผสัสามดา้นสูงข้ึน 

นอกจากน้ีแลว้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสามารถพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้กลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาการอ่านการเขียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนนั้นผูว้ิจยั
ไดใ้ชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมไดแ้ก่ การวิเคราะห์งาน (Task analysis) โดยไดแ้ตกงาน 
ออกเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆโดยการอ่านแตกงานออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) บอกความหมายของค า          
2) อ่านประโยคความเดียวจากภาพ 3) อ่านประโยคความรวมจากภาพ 4) อ่านเขา้ใจขอ้ความ 5) อ่าน
เขา้ใจเร่ืองราว และการเขียนแตกงานออกเป็น 9 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) โยงเส้นรูปภาพกบัค า 2)  เติม
พยญัชนะหรือสระใหเ้ป็นค าศพัทท่ี์สมบูรณ์ 3) เขียนค าจามภาพ  4) เติมค าใหป้ระโยคสมบูรณ์         
5) เรียงค าให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 6) แต่งประโยคจากภาพ 7) เลือกค าท่ีก าหนดใหไ้ปเติมใน
ช่องวา่งใหป้ระโยคสมบูรณ์ 8) เขียนเร่ืองราวจากภาพท่ีก าหนดให ้9) เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
และวาดภาพประกอบ จะเห็นไดว้า่การแตกงานออกเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ นั้นจะท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งได้
เรียนรู้จากง่ายไปหายาก ไดมี้โอกาสท ากิจกรรมซ ้ า ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย  2) เทคนิคการแนะ 
(Prompting)   เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ชา้ ฉะนั้นการแนะจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจเช่น 
กลุ่มเป้าหมายจะอ่านค าวา่ เหยีย่ว แต่อ่านไม่ได ้ผูว้จิยัจึงไดใ้ชเ้ทคนิคการแนะให้ดูปากและขยบัรูป
ปากออกเสียงเหยีย่วแต่ไม่ไดอ้อกเสียง ซ่ึงเป็นการแนะท่ีใหก้ลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยตาและจ าใหข้ึ้นใจ 
(Keep In Mind)  และยงัไดใ้ชเ้ทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา (Shaping Procedure) เช่นกลุ่มตวัอยา่ง
อ่านไม่ได ้เขียนไม่ได ้ไม่สามารถอ่านสะกดไดค้รูจะตะล่อมกล่อมเกลาโดยกระตุน้เตือน สาธิตใหดู้
ใหเ้ลียนแบบ จนกลุ่มตวัอยา่งท าได ้ และเทคนิคการให้รางวลัโดยผูว้ิจยัไดน้ ามาใชทุ้กคร้ังท่ีมีกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อเป็นส่ิงเร้าเป็นแรงจูงใจในการอ่านการเขียนถา้กลุ่มตวัอยา่งอ่านเขียนไดถู้กตอ้ง
ผูว้จิยัจะให้รางวลัท่ีเป็นของกิน ของใช ้และลดการให้รางวลัท่ีเป็นของกิน เป็นรางวลัทางสังคมท่ีเป็น
ค าชมเชย เช่น เก่งมาก ดีมาก เป็นตน้ และกลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านเขียนไดส้ามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดคื้อ เทคนิคการสานต่อพฤติกรรม (Chaining Procedure) โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายท า
แบบฝึกทกัษะต่อไปโดยไม่ตอ้งใหค้รูตอ้งช้ีแนะและใชเ้ทคนิคการขยายผลพฤติกรรม 
(Generalization Procedure) เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการอ่านการเขียนไดค้ล่องแลว้จึงขยายผล
โดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านเขียนค าไดใ้นบริบทต่าง ๆ เช่น อ่านหนงัสือพิมพอ่์านนิทาน เขียน
เรียงความ เขียนความรู้สึกได ้และยงัไดใ้ชเ้ทคนิคการคงรักษาไวซ่ึ้งทกัษะท่ีท าไดแ้ลว้ (Maintaining 
Previously Learned Skill Procedure) เม่ือเรียนค าใหม่ก็จะมีทบทวนอ่านเขียนค าท่ีเคยเรียนมาแลว้
อยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยในคร้ังนี ้
1. ควรจดัเตรียมส่ืออุปกรณ์เสริม เช่น ของจริง  บตัรภาพ  บตัรค า  แถบประโยค เพื่อช่วย 

ในการฝึกการอ่านค าใหน้กัเรียนไดจ้บัตอ้ง สัมผสักบัของจริงหรือเห็นภาพคู่ค  ามาก ๆ นกัเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนมากข้ึน 

2. ครูผูส้อนจะตอ้งวเิคราะห์งานใหต้รงตามศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยา่ง 
3 ครูผูส้อนควรน าเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมไดแ้ก่  เทคนิคการกระตุน้เตือน เทคนิค 

การตะล่อมกล่อมเกลา เทคนิคการสาธิต การเลียนแบบ และเทคนิคการให้รางวลั  น ามาผสมผสาน
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กบักรณีศึกษา จะช่วยให้เด็กมีก าลงัใจและประสบผลส าเร็จในการเรียน
ในการเรียนสูงข้ึน 
 4.  แบบฝึกทกัษะจะใชใ้ห้ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัแผนการสอน
เฉพาะบุคคล(IIP)และตอ้งตรวจแบบฝึกให้นักเรียนรู้ผลทนัที พร้อมกบัเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้งให้
นกัเรียนไดท้ราบผลการเรียนและขอ้บกพร่องทุกคร้ัง 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการพฒันาความสามารถในการอ่านการเขียนค าพื้นฐานในระดับ   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของเด็กเรียนชา้ โดยใชส่ื้อท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 




