
 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการวเิคราะห์งานยอ่ยและ
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการกิจกรรม         
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม และเพื่อศึกษาผลการพฒันารูปแบบการกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบใชรู้ปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 เท่านั้น ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 3 โรง  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันานกัวิจยัในทีมงาน ไดแ้ก่ ชุดฝึกอบรมเร่ือง  
การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิค 
การสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัวจิยัก่อน
อบรมหลงัอบรม และนวตักรรมท่ีเป็นผลงานของนกัวจิยั ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะโดยใชรู้ปแบบ
วเิคราะห์งานยอ่ย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบ
นวตักรรม แบบวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 

สรุปผลการศึกษา 
วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบวิเคราะห์งาน

ยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนแกนน า
เรียนร่วม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นั้น จากการพฒันาทีมนกัวิจยัทั้ง 3 โรงเรียน  
พบวา่ ทีมนกัวิจยัทั้ง 3 โรงเรียน ไดใ้ชชุ้ดการฝีกอบรมการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ 
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พิเศษและไดแ้สดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม ทีมนกัวิจยัมีความรู้ความเขา้ใจในการจดั 
การเรียนการสอน ผลการประเมินการอบรมของทีมนกัวจิยัมีความรู้ความเขา้ใจน าไปประยุกตใ์ช้
ในพฒันากลุ่มสาระต่าง ๆ ได ้มากท่ีสุด นกัวจิยัทั้ง 3 โรงเรียน จ านวน 35 คน ไดพ้ฒันาการจดั 
การเรียนรู้ใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนโดยสร้างนวตักรรมทั้งหมดไดค้รบตาม
เป้าหมายร้อยละ 100 และการพฒันาของทีมนกัวิจยัและครูผูส้อนทั้ง 3 โรงเรียนความรู้ความเขา้ใจ
ในการพฒันารูปแบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและเทคนิค 
การสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีความแตกต่างกนั โดยก่อน 
การอบรมมีความรู้ความเขา้ใจร้อยละ 61.65 หลงัการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจร้อยละ 82.97 
และครูพฒันาความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.62 
  วตัถุประสงคท่ี์ 2  เพื่อศึกษาผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
พบวา่ ทีมนกัวิจยัทั้ง 3 โรงเรียนได ้ สร้างนวตักรรมแบบฝึกแบบวิเคราะห์งานยอ่ยโดยใชรู้ปแบบ
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม จดัการเรียนการสอน ผลการประเมินนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน ดงัน้ี   

1. ผลการใช้นวตักรรมของโรงเรียนวดัช่างเคี่ยน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ นกัเรียนท่ี บกพร่องทางสติปัญญาและนกัเรียนประเภทออทิสติก ก่อนและ
หลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและ
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 33.12 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 83.75 และนกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการพฒันาในการอ่านการเขียนภาษาไทยสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 50.63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนรู้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาและนกัเรียนประเภทออทิสติก ก่อนและหลงั 
การทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและเทคนิค
การสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ีย 
ร้อยละ 17.50  หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 65.00 และนกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 47.50 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศของนกัเรียน 

ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนัโดยก่อน 
การทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 32.22 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 76.66  และนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
เฉล่ียร้อยละ 44.44 

กลุ่มสาระการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้สาระการงานพื้นฐานอาชีพและ

เทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลอง  
การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอน
เชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 
80.00 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 85.00 และนกัเรียนมีความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.00 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้สาระศิลปะ ของนกัเรียนท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนรู้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาและนกัเรียนประเภทออทิสติก ก่อนและหลงั       
การทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและ
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 36.66 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 91.66 และนกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้สาระศิลปะสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 53.00 

กลุ่มเตรียมความพร้อม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้กลุ่มเตรียมความพร้อมของ มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและนกัเรียนประเภทออทิสติก กลุ่มปานกลาง
และรุนแรง ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ
วเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลอง
นกัเรียนมีความสามารถร้อยละ 17.50 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถร้อยละ 77.50  
และนกัเรียนความกา้วหนา้ในการเรียนรู้กลุ่มเตรียมความพร้อม สูงข้ึนร้อยละ 60.00 
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2. ผลการใช้นวตักรรมของ โรงเรียนวดัสวนดอก 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน-การเขียน 

ความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อน 
การทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 43.75 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 87.08 และนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการพฒันาในการอ่านการเขียนภาษาไทย
สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ  43.33 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
วเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลอง
นกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 42.14 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ     
92.85 และนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 50.71 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการจ าแนกส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติของนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อน 
การทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 38.75 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 76.25 และนกัเรียนความกา้วหนา้ในการพฒันาทกัษะ การจ าแนกส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวติสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 37.50 

3. ผลการใช้นวตักรรมของโรงเรียนวดัขะจาว 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย      
ความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมี
ความแตกต่างกนั โดยก่อนการทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 25.83 หลงัการ
ทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 72.91 และนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการพฒันา 
ในการอ่านการเขียนภาษาไทย สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 47.08 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของนกัเรียน

ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลอง การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมมีความแตกต่างกนั โดยก่อน 
การทดลองนกัเรียนมีความสามารถเฉล่ียร้อยละ 25.00 หลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ
เฉล่ียร้อยละ 85.00 และนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 60.00 
 

อภิปรายผล  
 1.  การพฒันารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในคร้ังน้ี พบวา่ ทีมนกัวจิยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 3 โรงเรียนไดพ้ฒันา มีความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัไดพ้บจากแบบทดสอบ
และการสร้างนวตักรรมชนิดแบบฝึกท่ีใชรู้ปแบบแบบวิเคราะห์งานยอ่ยและใชเ้ทคนิคการสอน          
เชิงพฤติกรรมทั้ง 6 รูปแบบผสมผสานในการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ และไดน้ ารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมท่ี
เนน้แบบฝึกแบบวเิคราะห์งานยอ่ย  (Task Analysis) จดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ ยงัไดใ้ช้
เทคนิคการกระตุน้เตือน เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา เทคนิคการสาธิตการเลียนแบบ เทคนิค
การให้รางวลัและเทคนิคการผสมผสาน ประยกุตใ์ชจ้ดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ นอกจากน้ีทีมนกัวจิยั ยงัไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บสร้างนวตักรรมแบบฝึกทกัษะแบบวิเคราะห์
งานยอ่ยจ านวน 35 นวตักรรมโดยแยกเป็นกลุ่มสาระภาษาไทย ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการอ่าน         
การเขียนแบบวเิคราะห์งานยอ่ย (Task Analysis) จ านวน 13 เร่ือง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่  
แบบฝึกทกัษะการคิด ค านวณ แบบวิเคราะห์งานยอ่ยจ านวน 10  เร่ือง  กลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ แบบฝึกโดยใช ้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 1 เร่ือง กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน ภาษาองักฤษ จ านวน 3 เร่ือง  กลุ่มสาระ
ศิลปะ จ านวน 3  เร่ือง  ไดแ้ก่  การสร้างคู่มือวธีิการสอนลีลานาฏศพัทพ์ื้นฐานร าวงมาตรฐาน 
(เพลงงามแสงเดือน) แบบวเิคราะห์งานยอ่ย  ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  แบบฝึกทกัษะ
การเรียนรู้ความถูกตอ้งของการใชสี้ โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยส าหรับเด็กออทิสติก  
แบบฝึกทกัษะเคร่ืองดนตรีประเภทตี (ฉ่ิง โหม่ง) โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบวเิคราะห์งานยอ่ย 
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ กลุ่มวทิยาศาสตร์ จ  านวน 1 เร่ือง และกลุ่มปฐมวยั จ  านวน 



 
107 

 

5  เร่ืองจะเห็นไดว้า่ การพฒันาครูผูส้อนท าให้ครูมีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บั 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติและไม่สามารถเรียนรู้ไดเ้หมือนเช่นเด็ก
ทัว่ไป ครูมีความเขา้ใจจดักิจกรรมให้ตรงตามศกัยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
นโยบายของรัฐและคณะอนุกรรมการคดัเลือกจ าแนกความพิการเพื่อการศึกษา (2547) วา่เด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษทุกประเภทตอ้งเขา้รับการศึกษาในลกัษณะเรียนร่วมในโรงเรียนกบัเด็กทัว่ไป
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ไดก้ าหนดใหบุ้คคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการ
การศึกษาพิเศษและควรไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเรียนร่วม และควรจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของเด็กเป็นรายบุคคล 

นอกจากน้ียงัไดส้อดคลอ้งกบั ผดุง  อารยะวิญญู (2533)  กล่าววา่  ทฤษฎีพื้นฐานของ 
การเรียนร่วม คือ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความตอ้งการและความสามารถซ่ึงต่างจากเด็กทัว่ไป 
เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั ดงันั้นควรการใหก้ารศึกษาควรมีรูปแบบและวธีิการท่ี
แตกต่างออกไปจากรูปแบบและวธีิการของเด็กปกติทัว่ไป การจดัการศึกษา จึงตอ้งจดัเพื่อพฒันา
ทุกดา้นใหสู้งสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาศกัยภาพในการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  จึงควรเตรียม  
ตั้งแต่เยาวว์ยั เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได ้การให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
มีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปเท่าท่ีสามารถจะท าไดจ้ะช่วยใหทุ้กคนสามารถด ารงชีวิตร่วมกนัใน
สังคมไดอ้ยา่งปกติ  

2.  การใชน้วตักรรมแบบฝึกทกัษะโดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ยทั้งหมด 35  นวตักรรม 
พบวา่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง  3 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทออทิสติก  ประเภทบกพร่อง 
ทางสติปัญญา และประเภทท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน 
เน่ืองจากนวตักรรมทั้งหมดเป็นแบบฝึกทกัษะท่ีเนน้การวิเคราะห์งานยอ่ยโดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก
และไดแ้ตกขั้นตอนการเรียนรู้ออกเป็นหลาย ๆ ขั้นตอนส่งผลใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ี 
ง่าย ๆ ไปหาส่ิงท่ียากซ่ึงใหส้อดคลอ้งกบัการตอบสนองของนกัเรียนเป็นรายเฉพาะบุคคลขั้นตอน
ดงักล่าวจะครอบคลุม ทุกส่วนของงานท่ีจ าเป็นต่อการกา้วไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์อง
นกัเรียน ซ่ึงการเรียนรู้แบบวิเคราะห์งานยอ่ยส่งผลใหน้กัเรียน ทั้ง 3 กลุ่ม เรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 กลุ่มน้ีจะมีปัญหาในการเรียนรู้ชา้กวา่เด็กปกติทัว่ไป ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ผดุง  อารยะวิญญู (2546)  เพญ็แข   ล่ิมศิลา (2540)  กล่าววา่ เด็กออทิสติก  
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องในพฒันาการดา้นการส่ือความหมาย  ไม่วา่จะเป็นการใชสี้หนา้ท่าทาง
หรือการใชภ้าษาถอ้ยค ามีปัญหาทางพฤติกรรม มีปัญหาทางสังคม มีพฤติกรรมท่ีแปลก ๆ ซ ้ า ๆ 
ส่งผลท าใหก้ารเรียนรู้ชา้  จึงมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา  เด็กกลุ่มน้ีตอ้งการการศึกษาพิเศษ



 
108 

 

ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการศึกษาท่ีใหก้บัเด็กปกติ  นอกจากน้ี ผดุง  อารยะวิญญู (2533, 2544) 
ยงักล่าวอีกวา่ การเรียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะเรียนรู้ไดช้า้กวา่เด็กปกติ 
ก่อนท าการสอนส่ิงใดครูจะตอ้งเตรียมความพร้อม สอนตามความสามารถและความตอ้งการของ
นกัเรียนแต่ละคน โดยจดัสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของนกัเรียน
คนนั้น สอนตามระดบัสติปัญญา เพราะนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดบั สติปัญญา
ต ่ากวา่นกัเรียนทัว่ไปท่ีมีอายุเท่ากนั  และเม่ือครูยอมรับความสามารถและพยายามสร้างเสริม
ความสามารถของนกัเรียนโดยใชรู้ปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงการสอนแบบวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
เป็นการสอนโดยแตกงานเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ หลาย ๆ ขั้นเรียงตามล าดบัจากง่ายไปหายากเพื่อไม่ 
ใหน้กัเรียนสับสนใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในงานซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง
ใหแ้ก่นกัเรียน  

3.   การใชเ้ทคนิคการสอนพบวา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 กลุ่มตอ้งใชเ้ทคนิค         
การสอนแบบเชิงพฤติกรรมนอกจากใชเ้ทคนิคการสอนแบบวเิคราะห์งาน(Task Analysis) โดย   
แตกงานเป็นขั้นตอนยอ่ยแลว้ยงัมีอีกหลากหลายเทคนิคท่ีครูจ าเป็นตอ้งน ามาประกอบการสอน
ไดแ้ก่ เทคนิคการกระตุน้เตือน เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา เทคนิคการสาธิตและการเลียนแบบ
และเทคนิคการให้รางวลัโดยครูผูส้อนน าหลาย ๆ เทคนิคผสมผสานจดัการเรียนรู้ส่งผลใหก้บัเด็ก 
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3  ประเภท ประสบผลส าเร็จในการเรียนและมีก าลงัใจในการเรียนสูงข้ึน 

นอกจากน้ีครูผูส้อนไดใ้ชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม มาประยกุตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบติั
อยา่งเป็นกระบวนการผสมผสานแต่ละเทคนิคใหมี้ความเหมาะสมกบัภาวะความบกพร่อง
สภาพแวดลอ้ม  และประเภทของทกัษะท่ีท าการพฒันา  เพื่อให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 
ประเภทไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละสาระอยา่งต่อเน่ือง  แบบฝึกแต่ละ 
ไดท้  าการแบ่งขั้นตอนของงานออกเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ ท าการฝึกในแต่ละขั้นตอน จนกวา่จะเกิด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ จึงท าการฝึกในขั้นตอนต่อไป ในแต่ละขั้นตอนของการสอนจะมีขั้นของ
การทวนขั้นตอนก่อนหนา้ขั้นตอนท่ีจะท าการสอนใหม่  ซ่ึงเป็นการเนน้ย  ้า ซ ้ าทวน ท าใหเ้กิดความ
ช านาญในการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนไดเ้ป็นอยา่งดี  และจากการฝึกซ ้ า ๆ มีการเนน้ย  ้า ซ ้ าทวนอยู่
เสมอ ท าให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 ประเภท เกิดความช านาญ สามารถท าไดร้วดเร็ว  
ถูกตอ้ง และสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองได ้อีกทั้งท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
จนสามารถท่ีจะท าแบบฝึกท่ีก าหนดให้โดยเร่ิมจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยไดเ้ป็นอยา่งดี  

การแนะน าวธีิการเรียนให้แก่เด็กทีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 ประเภทยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีท าใหก้ารฝึกประสบผลส าเร็จ  โดยในแบบฝึกทกัษะท่ีมีการแนะน าวธีิปฏิบติัของผูส้อน เม่ือเด็ก
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ไม่สามารถท่ีจะลงมือปฏิบติัได ้โดยสอดแทรกวธีิการเสริมแรง และสร้างแรงจูงใจ จนกระทัง่เด็ก
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้กล่าวไดว้า่ แบบฝึกทกัษะโดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม           
ท่ีทีมนกัวจิยัจดัท าข้ึนเพื่อใชก้ารฝึกปฏิบติั  สามารถท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีพฒันาการท่ีดีข้ึนจริง            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์เพญ็  เหล่านรเชษฐ ์ (2544) ซ่ึงไดท้  าการวจิยัถึงผลของการฝึก
โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์งาน เพื่อพฒันาทกัษะการท าความสะอาดเส้ือผา้ส าหรับกรณีศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเชาวปั์ญญา 35-50 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานสงเคราะห์
กรณีศึกษาพิการทางสมอง และปัญญาหญิง อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จ านวน 3 คน พบวา่ 
กรณีศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะโดยใชห้ลกัวเิคราะห์งาน ซ่ึงเป็นหลกัการของเทคนิคการสอน 
เชิงพฤติกรรม มีทกัษะในการท าความสะอาดเส้ือผา้ดีข้ึน เช่นเดียวกบั บวัแกว้  ใหม่ศรี (2545)  
ซ่ึงไดท้  าการศึกษาวจิยัเพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ในดา้นการแต่งกาย  
โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับกรณีศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบั
อนุบาล จ านวน 3 คน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะ  
สามารถช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายได ้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม เป็นการพฒันาการเรียนรู้
ท่ีสามารถน ามาใชง้านไดใ้นชีวติจริง เพื่อเกิดการพฒันาปรับพฤติกรรมเบ่ียงเบนใหก้ลายเป็น
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2544)  
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนรู้ท าใหเ้กิดพฒันาการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม 
และอารมณ์  ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกบั สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2541)ไดก้ล่าวไว้
วา่ การเรียนรู้ เป็นแนวคิดของนกัจิตวทิยากลุ่มพฤติกรรมมนุษยท่ี์ไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ข 
พฒันาพฤติกรรมของมนุษยท่ี์วางวธีิการแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม เรียกวา่ การปรับพฤติกรรม  
ซ่ึงวธีิการปรับแกพ้ฤติกรรม ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ เทคนิคเชิงพฤติกรรม อีกทั้งยงัมีความ
สอดคลอ้งกบั ศรีสมร ทินานนท ์(2533) และกองทุนรัฐวฒัน์ตนัมณีเพื่อกรณีศึกษาออทิสติก  
(2548) และศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต 8 ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมท่ีส าคญั คือ เทคนิค
การแตกงานยอ่ย  เทคนิคการแนะ  การเลียนแบบ  เทคนิคการให้รางวลัและการลงโทษ เทคนิค 
การตะล่อมกล่อมเกลา  เทคนิคการปฏิบติัในสถานการณ์ทัว่ไปหรือเทคนิคการสานต่อพฤติกรรม 
เป็นเทคนิคท่ีสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ท่ีพึงประสงค ์หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เบ่ียงเบน อีกทั้งใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาทกัษะของกรณีศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเรียนรู้อยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และ
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Keilitz I. (1990) ไดศึ้กษาผลของการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัฝึกได ้ใหมี้ทกัษะการดูแลตนเอง ในดา้นการแปรงฟัน โดยใชเ้ทคนิคการสอน 
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เชิงพฤติกรรม ประกอบไปดว้ยเทคนิคการกระตุน้เตือน โดยใชก้ารกระตุน้เตือนทางกาย และ 
การกระตุน้เตือน ทางวาจา  เทคนิคการเลียนแบบ และการสาธิต และก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ
แรงเสริมจากสังคมร่วมดว้ย โดยท าการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 8 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดสามารถพฒันาทกัษะและปฏิบติัการแปรงฟันไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน และยงัไดค้น้พบ
อีกวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
เช่น พฤติกรรมกา้วร้าว  พฤติกรรมไม่อยูน่ิ่ง พฤติกรรมแยกตวัออกจากสังคม ของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษทั้ง 3 ประเภท มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคส์ามารถอยูร่่วมกบัสังคมได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง 
Hodge R. (1990) ไดท้  าการศึกษาผลของการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกได ้ 
ใหมี้ทกัษะการดูแลตนเองในดา้นการท าอาหารแบบง่าย ๆโดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
โดยการเลียนแบบ ซ่ึงไดท้  าการจดัเตรียมรูปภาพขั้นตอนในการเตรียม และท าการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใชรู้ปภาพในการสอน อีกกลุ่มหน่ึงใชก้ารบรรยายโดยไม่มีรูปภาพ
ประกอบ พบวา่ กลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม โดยการเลียนแบบ
รูปภาพในแต่ละขั้นตอน สามารถท่ีจะปฏิบติัทกัษะในการเตรียมอาหารไดดี้กวา่และสามารถร่วม
กิจกรรมทางสังคมได ้

4.    ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ ไดแ้ก่ การบริหารการจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้าง SEAT และการใชโ้รงเรียน 
เป็นฐานจากการนิเทศติดตาม  การด าเนินงานพบวา่ มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ บุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสนบัสนุน 
ดา้นส่ืออุปกรณ์และโรงเรียนวดัช่างเค่ียนมีการบริการพี่เล้ียงซ่ึงท าใหน้กัเรียนท่ีบกพร่องขั้นรุนแรง 
และปานกลางมีการพฒันากา้วหนา้ไดเ้ร็วกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บบริการจากพี่เล้ียง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั เบญจา ชลธานนท ์(2546) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนตอ้งมีระบบโดยใชโ้ครงสร้าง 
SEAT  ซ่ึงมีการเตรียมพร้อมนกัเรียนทั้ง 2  กลุ่ม คือ นกัเรียนทัว่ไปและนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ มีการเตรียมสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัความบกพร่องของเด็กในแต่ละประเภท  
มีการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยปรับหลกัสูตร การจดัท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล การสอนเสริม และใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  
และมีการเตรียมเคร่ืองมือส่ือและอุปกรณ์ การบริการใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  

ปัญหาทางพฤติกรรมท่ีพบในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีปัญหาทาง    
การเรียนรู้ เด็กออทิสติกท่ีมีสติปัญญาต ่า เกิดจากความจ ากดัทางการเรียนรู้เฉพาะตวับุคคลท่ีมีอยู ่
ต ่ากวา่ปกติ ท าให้เกิดมีขอ้จ ากดัในการปรับตวัให้เขา้กบัการด ารงชีวิตในสังคมและส่ิงแวดลอ้ม        
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การแกปั้ญหาเหล่าน้ีสามารถจะน าหลกัการทฤษฎีการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
เป็นเทคนิคการพฒันาปรับพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนใหก้ลายเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดย 
การผสมผสานแต่ละเทคนิคใหเ้หมาะสมกบัภาวะความบกพร่องของแต่ละบุคคล สภาพแวดลอ้ม
และประเภทของทกัษะท่ีตอ้งการพฒันา จากการท่ีผูศึ้กษาไดค้น้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและได้
น ามาเพื่อเป็นแนวทาง พบวา่ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสามารถฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เกิดการเรียนรู้  
และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม การจดัการเรียนการสอนใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษยงัพบวา่ครูจะตอ้ง
ด าเนินสอนแบบเล่นปนเรียน  ไม่ตึงเครียด  ไม่เร่งรีบใหเ้ด็กท างานให้เสร็จอยา่งรวดเร็ว การท างาน
ในแต่ละช้ืนงานในระยะสั้น ๆ อาจจะไม่ใช่ ความคงทน ความถาวรของการเรียนรู้ ฉะนั้นจะตอ้ง
สอนซ ้ า ๆ ย  ้าทวนบ่อย ๆ เด็กเหล่าน้ีจะสามารถจ าไดอ้ยา่งถาวร  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการสอน
ของ ผดุง  อารยะวิญญู (2533) และ พชัรีวลัย ์ เกตุแก่นจนัทร์ (2539) วา่ครูใชห้ลกัการสอนแบบ             
3 R’S คือ  Repetition คือ การสอนซ ้ าและใชเ้วลาสอนมากกวา่นกัเรียนปกติใชว้ธีิสอนหลาย ๆ วธีิ
ในเน้ือหาเดิม Relexation คือ  การสอนแบบไม่ตึงเครียดไม่สอนเน้ือหาวชิาเดียวนานเกิน 15 นาที 
ควรเปล่ียนกิจกรรมการสอนวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรือใหน้กัเรียนได ้
ลงมือปฏิบติัจริง  Routine  คือ  การสอนให้เป็นกิจวตัรประจ าวนั  เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าสม ่าเสมอ
ในแต่ละวนั 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องใน 

ดา้นอ่ืน ๆ อาทิ ความบกพร่องทางการไดย้นิ ทางการมองเห็น  หรือทางสุขภาพ ร่างกายต่อไป 
2. ควรก าหนดนโยบายของโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย 
3. ควรก าหนดนโยบายของโรงเรียนในเร่ืองพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจ  เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 
 
 




