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บทคดัย่อ 
 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาแผนกิจกรรมการฝึกทกัษะชีวิตประจาํวนั ดา้น
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการช่วยเหลือครอบครัว และทักษะการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์งาน 
2) ศึกษา       ผลการใชแ้ผนกิจกรรมการฝึกทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะ ท่ีมีต่อพฒันาการดา้น
ทกัษะชีวิตประจาํวนั สังคม และอารมณ์ของเด็ก และ3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูดู้แลเด็กใน
ครอบครัว ในการพฒันาทกัษะชีวิตประจาํวนั สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เรียนได ้ 

กลุ่มทดลองได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ซ่ึงเป็นนักเรียน                
ท่ีเรียนร่วมอยูใ่นโรงเรียนวดัช่างเค่ียน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในปีการศึกษา 
2550 ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือกจาํนวน 3 คน และผูดู้แลเด็กในครอบครัว
ของเดก็ทั้ง 3 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดัเลือกเดก็ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
ได้แก่ แบบสํารวจทักษะชีวิตประจําวันทั้ ง 3 ทักษะ แบบสัมภาษณ์ผูดู้แลเด็กในครอบครัว 
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แบบบันทึกพฤติกรรมความสามารถเบ้ืองต้นจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า และแบบสังเกต
พฤติกรรมทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะ ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเดก็ไดแ้ก่ แผนกิจกรรม
การฝึกท่ีพฒันาโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์งานแบบกา้วไปขา้งหนา้ (Forward Chaining) สาํหรับการ
ฝึกทกัษะการร้อยและผูกเชือกรองเทา้ การฝึกทกัษะการซักเส้ือผา้ การฝึกทกัษะการระบายสีภาพ 
และการป้ันดินนํ้ ามัน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างและหลงัทดลอง ได้แก่                     
แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะ และแบบสมัภาษณ์ผูดู้แลเดก็ในครอบครัว 

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (ƒ) และค่าเฉล่ีย ( X ) การเทียบกับเกณฑ ์             
การประเมินความสาํเร็จ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวจิัย 
 1. การพัฒนาแผนกิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตประจําวันทั้ ง 3 ทักษะ  ผู ้วิจัยพัฒนา                  
แผนตน้แบบ ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์งานในแต่ละทกัษะเท่ากนัสาํหรับเด็กทั้ง 3 คน เพื่อใชเ้ป็น            
แผนกลางในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผูช่้วยผูว้ิจัย และผูดู้แลเด็กในครอบครัว ให้มีความรู้             
ความเขา้ใจในการฝึกตามหลกัการวิเคราะห์งาน สามารถนําแผนตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปใช้ใน          
การฝึกกบัเด็กไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เม่ือนําแผน
ตน้แบบไปใชฝึ้กกบัเดก็กลุ่มทดลองแลว้พบวา่ จาํเป็นตอ้งยดืหยุน่ ปรับแก ้โดยการปรับเพิ่มขั้นตอน
และปรับลดขั้นตอนการวิเคราะห์งาน เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเดก็แต่ละคน 
 2.  ผลการใชแ้ผนกิจกรรมการฝึกทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดยใช้
หลกัการวิเคราะห์งานแบบกา้วไปขา้งหน้า พบว่า แผนกิจกรรมการฝึกท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันา                    
เดก็กลุ่มทดลองใหมี้ทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะ จนผา่นเกณฑร์ะดบั 4 ทุกคนคือ ทาํไดถู้กตอ้ง        
โดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ ติดต่อกนั 3 คร้ัง แต่ใชเ้วลาและจาํนวนคร้ังในการฝึกไม่เท่ากนั รวมระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการฝึกทั้งส้ิน 3-5 เดือน ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างในดา้นศกัยภาพของเด็ก ความร่วมมือ           
ในการฝึก ตลอดจนการใชส่ื้อ เทคนิคต่างๆ และแรงเสริมของผูดู้แลเด็กในครอบครัว เม่ือทดสอบ
ความสามารถดา้นทกัษะชีวิตประจาํวนั ทั้ง 3 ทกัษะหลงัดาํเนินการฝึกเสร็จส้ินแลว้ 1 สปัดาห์ พบวา่ 
เดก็กลุ่มทดลองทุกคนสามารถปฏิบติัทกัษะท่ีผา่นมาไดทุ้กทกัษะ 

  ส่วนผลท่ีมีต่อพฒันาการดา้นสังคม และอารมณ์ของเด็กกลุ่มทดลองทั้ง 3 คนนั้น พบว่า 
เด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึนกล่าวคือ  มีความมัน่ใจ และมีสมาธิในการทาํงานมากข้ึน กลา้ซกัถาม พูดคุย
กบัครู และเด็กบางคนสามารถแนะนาํ หรือเป็นพี่เล้ียงให้กบัเพื่อนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในการฝึก
ทกัษะชีวิตประจาํวนัได ้ทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนมากข้ึน 
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 3.  ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการฝึกทกัษะชีวิตประจาํวนัทั้ง 3 ทกัษะของผูดู้แลเด็กใน
ครอบครัว พบว่า ผูดู้แลเด็กในครอบครัวทั้ง 3 ครอบครัวให้ความร่วมมือในการวางแผนกิจกรรม 
ร่วมฝึก ร่วมพฒันาแผน และร่วมประเมินผล โดยไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับวิธีการฝึกให้
เหมาะสม และร่วมสะทอ้นบทเรียนอยา่งจริงใจ ดว้ยความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เป็นปัจจยัสาํคญั           
ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการฝึกทกัษะชีวิตประจาํวนั สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเรียนไดค้ร้ังน้ี  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีผลทาํให้ครู และผูดู้แลเด็กในครอบครัว มีความเขา้ใจเก่ียวกบัศกัยภาพ
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนไดม้ากข้ึน โดยเห็นความสาํคญัของการพฒันา
เด็กท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากผู ้เก่ียวข้องหลายฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนและครอบครัว                         
เห็นความสําคญัของการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั การให้ขอ้มูลแก่กันอย่างเปิดเผย           
การเปิดโอกาสใหผู้ดู้แลเด็กในครอบครัวมีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาในการเรียนรู้ 
ปรับกิจกรรมและขั้นตอนการฝึก ให้ความสําคญักับการฝึกซํ้ าๆ และมีการทบทวนขั้นท่ีผ่านมา         
โดยให้เด็กปฏิบติัเองทุกคร้ังก่อนฝึกขั้นตอนใหม่ การวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง การใชส่ื้อ            
ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ใชส่ิ้งท่ีใกลต้วัและส่ิงท่ีเด็กคุน้เคย และเทคนิคต่างๆ ในการฝึก รวมทั้งการให้
แรงเสริมทางบวกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความช่ืนชอบของเด็กเป็นรายบุคคล ท่ีสําคญั
การวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ผูดู้แลเด็กในครอบครัวเกิดความตระหนักในการพฒันาเด็กมากข้ึน ตลอดจน            
มีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึง หรือร่วมเป็นเจา้ของงานวิจยัคร้ังน้ี และยินดี            
ในการเป็นแกนนาํในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัครอบครัวในการพฒันาเด็ก 
ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
This research aims to 1) develop activity plans for daily life skill training in 

three aspects: self-assistance skills, family helping skills, and skills in effective use of 

leisure time, using task analysis principles, for the educable mentally retarded 

children; 2) study the outcomes of the activity plan implementation in terms of 

development of the daily life skills together with social and emotional skills; 3) study 

the participation of the caretakers in the children’s families in the training process. 

The experimental cases are three educable mentally retarded children 

attending Wat Chang Kien School, Office of Chiang Mai Educational Service Area 1, 

during the academic year 2007. They are purposively selected using the specific 

selection criteria. Three caretakers in these children’s families also take parts in this 

study. 
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The tools used in this research are composed of the tools for selecting the 

children as the experimental cases which include the survey forms of daily life skills 

on the three aspects, the interviews with the caretakers in the families, the behavior 

records on the children’s basic capabilities as shown in their progress reports, and the 

observation forms of the children’s daily life skills. The tools used for the 

development of the children are the activity plans designed by using forward chaining 

task analysis principles for training skills of tying the shoelace, skills of laundry, skills 

of painting and creating sculptures with artificial clay. The tools used for data 

collection during and after the experiment are the behavior observation forms for the 

children’s daily life skills on the three aspects and the interview form to be used with 

the caretakers in the children’s families. 

 The data were analyzed using frequency (f), means ( X ), the evaluative 

comparison between the observed results and the set criteria of success, and content 

analysis. 

  

Research Findings 

1. For the development of the activity plans to be used for training of the three 

daily life skills, the researcher firstly developed original or master plans each with 

equal steps for all three children. These are used in the workshop for assistant 

researchers and the caretakers in the families so that they gain knowledge and 

understanding in training according to the task analysis principles and as a result, are 

able to correctly train the children in the same direction. However, when 

implementing the activity plans among the mentally educable retarded children who 

are the experimental cases, the findings show that the plans need more flexibility, 

further adjustments, additions or reductions for certain procedures of each task to 

make the training steps more appropriate to the potentials of each child.  

2. The results of using the developed activity plans on the training of the three 

daily life skills by using the task analysis principles with forward chaining point out 

that the developed activity plans can help the experimental children gain the three 

daily life skills. All of them are able to pass the success criteria at Level 4, which 

means they can accomplish the tasks correctly without help for three times 

consecutively. Each of the samples, however, needs different length of time and 
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frequencies of practices. The total period of times for the training stands between 

three and five months depended on potential differences among the children, the 

levels of cooperation during training, and the intensity levels of the use of media, 

techniques and the reinforcements by the caretakers in the families. When testing the 

abilities of the three daily life skills of the children one week after they finish the 

training, the researcher finds that the samples can perform all the tasks related to the 

skills they have learned. 

 In terms of the outcomes relating to the development of social skill and 

emotional control of the children, the research shows that these children have better 

development, which appears in their higher level of confidence and concentration in 

working on the tasks. They dare to ask questions or talk to the trainers or teachers, and 

some of them can advise their friends with special needs in practicing the daily life 

skills, and as the result, they gain better acceptance among their friends.    

 3. The observation on the caretakers’ participation in the training of the three 

daily life skills for these children reveals that the caretakers from the three families 

offer cooperation in constructing the activity plans, participate in the training, make 

necessary adjustments for the plan, and join the evaluation sessions. These caretakers 

participate in the sessions by sharing their learning, adjusting the training methods 

and giving their reflections on the lessons fully with trust. It is an important factor that 

influences the success of the training of the three daily life skills for children with 

educable mental retardation status in this research. 

 This research produces deeper understanding for the teachers and children’s 

caretakers in the families about the potentials of the educable mentally retarded 

children. The teachers and caretakers perceive the importance of developing the 

children through full cooperation with relevant sectors especially the schools and the 

families, the importance of accepting opinions of every participant as well as giving 

or sharing information to others, openly providing the chances for the caretakers to 

participate in identifying the training objectives, learning contents, and adjustment of 

activities and training steps. Besides, to give successful training, emphasis must be 

put on repetitive training, revisions of the previous learning steps with children’s 

actual performance every time before next training steps, continuous measurement 

and evaluation, usage of concrete media as well as usage of familiar things and the 
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rehearsal of many techniques in training including positive reinforcement that 

correspond to the needs and preferences of each individual child. More importantly, 

this research builds the awareness among the caretakers of the families for the 

possible development of the children. They have pride and good feeling to be parts of 

this research, and are happy to be the leaders in promoting cooperation between the 

schools and the families for further development of the children. 

 
 


