
บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิ่มเติม 2545 หมวด ๒ วา่ดว้ย สิทธิและหนา้ท่ี

ทางการศึกษาใน มาตรา ๑๐ การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน         
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่ 
เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือ   
พบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

จากพระราชบญัญติัดงักล่าวช้ีชดัวา่โรงเรียนทุกโรงและโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษทุกประเภท ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะตอ้งใหบ้ริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัศกัยภาพแก่เด็กทุกกลุ่มตามท่ีกฎหมายก าหนด (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน
การศึกษา, 2543, หนา้ 4) 

เด็กท่ีเรียนชา้ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่เป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้
หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีระบุในพระราชบญัญติัวา่เป็นเด็กท่ี 
ควรไดรั้บสิทธิทางการศึกษาใหไ้ดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบัผูอ่ื้นเด็กกลุ่มน้ีเป็นจ านวนสูงมากเม่ือเทียบ
กบัจ านวนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ จากสถิติปี พ.ศ. 2542 พบวา่ จ  านวนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษทั้งหมดประมาณ 700,000 คน เป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ประมาณ  
350,000 คน (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หนา้ 6-7) นบัวา่เป็นตวัเลขท่ีมากในขณะนั้น และในปัจจุบนั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าลงัใหค้วามส าคญักบั  
การแกปั้ญหากลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ (LD : Learning Disabilities)หรือท่ีเรียกวา่ เด็กแอลดี 
ซ่ึงมีการส ารวจเบ้ืองตน้พบมีจ านวนหลกัแสนคนทัว่ประเทศ ดร.สุจินดา  ผอ่งอกัษร ท่ีปรึกษาดา้น
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การศึกษาพิเศษและผูด้อ้ยโอกาส ถึงสถานการณ์กลุ่มเด็กแอลดีในประเทศไทย และแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ข ส าหรับส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้ ใหค้วามหมายเด็ก
แอลดีวา่ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ซ่ึงจริง ๆ เด็กแอลดีก็มีลกัษณะเหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป  
แต่มีปัญหาทางการเรียนในบางเร่ือง โดยท่ีไม่ไดต้าบอด ไม่ไดหู้หนวก ไม่ไดบ้กพร่องทางดา้น
สติปัญญา ไม่ไดด้อ้ยโอกาส ไม่ไดถู้กละทิ้ง ไม่ไดข้าดโอกาส หรือไม่มีปัญหาทางวฒันธรรมท่ีมี
การสอนภาษาทอ้งถ่ินก่อนแต่อยา่งใด แต่การจะรู้วา่เป็นเด็กแอลดีหรือ ไม่นั้นเราตอ้งสังเกตดู
ลกัษณะอาการท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง หากสงสัยวา่จะเป็นเด็กแอลดี เราก็จะใชแ้บบคดักรองเบ้ืองตน้ 
ซ่ึงในปีการศึกษา 2550 ท่ีผา่นมา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้การประเมิน
นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยแบบคดักรองไปแลว้ใน 2,700 โรงเรียนทัว่ประเทศ  
จากโรงเรียนในสังกดัทั้งหมดประมาณ 30,000 โรงเรียน พบมีเด็กท่ีเป็นแอลดีหรือเรียนรู้ชา้ 
จ านวนกวา่ 50,000 คน ซ่ึงเดิมเคยมีการส ารวจแบบคร่าว ๆ กบัครูผูส้อนทัว่ประเทศประมาณ 
การวา่จะมีเด็กท่ีเป็นแอลดีหรือเรียนรู้ชา้อยูป่ระมาณ130,000 คน แต่เม่ือลงส ารวจดว้ยแบบคดักรอง
ไดเ้พียง 2,700 โรงเรียน ก็พบมีมากกวา่ 50,000 คนแลว้ จึงเป็นไปไดว้า่จะมีเด็กท่ีเป็นแอลดี  
ทัว่ประเทศจ านวนมากกวา่ 130,000 คน ในปีการศึกษา 2551 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีการประเมินนกัเรียนโดยใชแ้บบคดักรองอีก 11,000 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียน
แกนน า 5,000 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอีก 6,000 โรงเรียน และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนจะประเมินใหค้รบทั้งกวา่ 30,000 โรงเรียน ภายในปีการศึกษา  
2552-2554 (สุจินดา ผอ่งอกัษร, 2552, หนา้ 1) จากพระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหเ้ด็ก 
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทเรียนชา้หรือประเภทท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดก้ าหนดไวเ้ขา้เรียนร่วมกบันกัเรียนทัว่ไป พบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีมากถึงร้อยละ 5 
ของประชากรในวยัเรียน (ผดุง อารยะวญิญู, 2544, หนา้ 7) และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหมเ่ขต 1และ2 มีโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการจดัการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนร่วมท่ีสามารถด าเนินการและเป็นแบบอยา่งส าหรับโรงเรียนทัว่ ๆ ไปได ้จ านวน 101 
โรงเรียน ซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ70 ของกลุ่ม
ประชากรของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กกลุ่มน้ีมีปัญหาในการเรียนมกัจะเรียนชา้ รับรู้ชา้  
มาจากสาเหตุท่ีแตกต่างกนั เช่น  พนัธุกรรม  การเจบ็ป่วย ถูกละเลยจากผูป้กครองหรือครูผูส้อน  
เป็นเด็กชาวเผา่ต่าง ๆ เช่น มง้ แมว้ ไทยใหญ่ มูเซอ กะเหร่ียง เป็นตน้ และนอกจากน้ีแลว้บางคน 
มีระดบัสติปัญญาปกติแต่มีการท างานของสมองบางส่วนผดิปกติ  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาอยา่งเด่นชดั
ในดา้นการเรียนโดยเด็กจะมีความยากล าบากในการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ (ผดุง  อารยะ
วญิญู, 2542, หนา้ 7-8)  ปัญหาหรือความล าบากของเด็กกลุ่มน้ี สามารถส่งผลไปถึงวยัผูใ้หญ่ได ้
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หากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ  ในการจดัการเรียนการสอนเด็กเหล่าน้ีใหส้ามารถเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น  ความรู้ความเขา้ใจในภาวะปัญหาของ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
ตลอดถึง เทคนิคในการจดัการเรียนการสอน การใชส่ื้อท่ีเหมาะกบัเด็ก ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาท
อยา่งมากในการพฒันาดา้นวิชาการใหก้บัเด็กไดแ้ก่ ครูผูส้อน ซ่ึงปัจจุบนัเป็นปัญหามาก ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ี  ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนไม่บรรลุผลส าเร็จ ผูว้ิจยัเห็นวา่ 
การจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มดงักล่าวควรใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เรียนรู้ดว้ย 
ความสนุกสนานมีความสุขในการเรียน  จึงไดจ้ดัท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนดว้ย 
การฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนจากชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนและเทคนิคการสอน
เชิงพฤติกรรม เพื่อช่วยใหค้รูผูส้อนในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมสามารถพฒันาการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ดา้นการอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และ 2 สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดส้นองนโยบายในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมกบัเด็กปกติ และโรงเรียนวดัช่างเค่ียน และโรงเรียนบา้นริมใตไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียน
ตน้แบบและเป็นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม โดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้
เรียนร่วมกบัเด็กปกติ ผูว้จิยัและคณะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี เป็นครูการศึกษาพิเศษสอนเสริมวชิาการ ซ่ึงมี
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มเรียนชา้ หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เรียนร่วมในชั้นเรียน
ปกติเตม็เวลาและไดรั้บบริการการสอนเสริมในหอ้งเสริมวชิาการ ซ่ึงจากการสังเกตพฒันาการ
เรียนรู้ การคดักรองเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ การประเมินความสามารถพื้นฐาน และแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education  Plan : IEP)  ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียน 
วดัช่างเค่ียน จ านวน 8 คน และโรงเรียนบา้นริมใตจ้  านวน 3  คน ซ่ึงคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) พบวา่ จุดเด่นคือ เด็กสามารถพดูส่ือสารไดแ้ละสามารถอ่านและเขียนไดเ้ป็นบางค า เช่น  
ตา พา มา ขา พอ่ แม่ พี่ นอ้งโรงเรียน เป็นตน้ สามารถเขียนค าท่ีมีประสบการณ์ในการเขียนบ่อย ๆ 
ทุกวนั เช่น วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ มกราคม มีนาคม เป็นตน้ จุดดอ้ย นกัเรียนอ่านและเขียนค า
พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นค าท่ีจะตอ้งอ่านเขียนในชีวติประจ าวนัไม่ได ้ ส่งผลให้
นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก ขาดความมัน่ใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองต ่า มีความจ าสั้นจะลืมใน
ส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น สมาธิสั้น ลุกเดินบ่อย ๆ  หนีออกหอ้งเรียน
เป็นประจ า  อา้งปวดหวั ปวดทอ้ง ขออนุญาตไปห้องน ้า ไปด่ืมน ้า  บ่อย ๆ ในขณะเรียนไม่สนใจ 
ส่ิงท่ีครูสอนมกัจะมีพฤติกรรมดงัน้ี เช่น เล่นของเล่น กินขนม ดูภาพการ์ตูน  บางคนนัง่แกะเล็บมือ  
บางคนนัง่เหม่อลอย บางคนชวนเพื่อนคุย เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มน้ีแลว้จะสนใจดูหนงัสือท่ีมีรูปภาพ 
ท่ีมีสีสันเช่นหนงัสือเก่ียวกบัสัตวแ์ละนิทานต่าง ๆ ท่ีเป็นหนงัสือส าหรับเด็ก แต่ค าประโยคภาษา 
ท่ีใชจ้ะยากเกินกวา่ความสามารถจึงท าใหไ้ม่สามารถอ่านไดท้  าใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีเดาเหตุการณ์ 
จากภาพสามารถบอกเร่ืองราวไดแ้ต่ไม่ละเอียดและตรงกบัเน้ือหามากนกั ท าใหเ้กิดความไม่มัน่ใจ
คิดวา่ตนเองไม่สามารถอ่านไดเ้หมือนเพื่อน และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน ดงันั้นผูว้จิยั
จึงมีความสนใจสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน ซ่ึงมีภาพประกอบ ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่
ชดัเจน  ใชภ้าษาท่ี ง่าย ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้พลิดเพลินในการอ่าน มีรูปภาพประกอบค าและ
ประโยคเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ส าหรับเน้ือหาและการออกแบบ ส าหรับเด็กท่ีเรียนชา้ 
หรือมีปัญหาทาง การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ค  าพื้นฐานง่าย ๆ ในระดบัช่วงชั้นท่ี 2 การออกแบบ ใหมี้ 
ความเหมาะสม โดยเนน้การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  มีภาพประกอบทุกขั้นตอนเพื่อดึงดูด 
ความสนใจ เร้าใจ กระตุน้ให้กลุ่มตวัอยา่งสนใจในการอ่าน การเขียนมากข้ึน เพราะจะใชร้ะดบั
ภาษาท่ีง่าย ๆ และเป็นค าท่ีนกัเรียนใชใ้นชีวติประจ าวนั และเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
จึงไดใ้ชท้ฤษฎีการสอนเชิงพฤติกรรม (Teaching Behavior Techniques) ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ 
หน่ึงท่ีจ าเป็นส าหรับการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค ์  ไดแ้ก่ 1) เทคนิคการวเิคราะห์งาน (Task analysis)  2) เทคนิคการแนะ (Prompting)    
3) เทคนิคการใหร้างวลั (Reinforcements)  4) เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลาทกัษะหรือพฤติกรรม
ใหม่ๆ (Shaping Procedure)  5) เทคนิคการสานต่อพฤติกรรม (Chaining Procedure)  6) การขยาย
ผลพฤติกรรม (Generalization Procedure)  7) การคงพฤติกรรมท่ีเรียนไปแลว้ใหม้ัน่คง 
(Maintaining Previously Learned Skill Procedure) 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรม
ส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2                                                                                     

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กท่ี 
เรียนรู้ชา้ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรม   
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร ไดแ้ก่ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 32 โรง และ เขต 2 จ านวน 39 โรง ปีการศึกษา 2552 

กลุ่มตัวอย่ำง ไดแ้ก่  โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ 2  ปีการศึกษา  2552 จ  านวน 2 โรงเรียน 

2.  เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  เป็นเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามบญัชี ค า
พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  กำรพฒันำกำรอ่ำน กำรเขียน  หมำยถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้หรือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  โดยใชกิ้จกรรมการสอน
การอ่านและการเขียนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน  และฝึกทกัษะอยา่งหลากหลายดว้ยชุด
พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยและแบบฝึกทกัษะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4วดัไดจ้าก
ทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ค ำทีใ่ช้ในชีวติประจ ำวนั  หมำยถึง  ค าตามบญัชีพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
ท่ีผูว้จิยัไดค้ดัเลือกค าท่ีนกัเรียนจะน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไดน้ ามาทดสอบประเมินเพื่อคดัเลือก
เฉพาะค าท่ีนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งอ่านไม่ไดเ้ขียนไม่ได ้มาวจิยัในคร้ังน้ี 

 แบบฝึกทกัษะ หมำยถึง แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ท่ีคณะวจิยัสร้างข้ึนส าหรับแกปั้ญหาการอ่าน การเขียนส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้หรือนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาท่ี 4 ประกอบดว้ย ดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบฝึก
ทกัษะการอ่าน แบบฝึกทกัษะการเขียน 
  เทคนิคกำรสอนเชิงพฤติกรรม (Teaching Behavior Techniques) หมำยถึง วธีิการสอนท่ี
ผูว้จิยัน าประยกุตใ์ชป้ระกอบการเรียนการสอนเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ซ่ึงเป็นเทคนิคการเสริมสร้าง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ 1) เทคนิคการแตกงานหรือทกัษะท่ีจะสอนออกเป็นส่วนยอ่ย   
(Task analysis) 2) เทคนิคการแนะ (Prompting) 3) เทคนิคการใหร้างวลัและการลงโทษ
(Reinforcements And Punishments) 4) เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลาทกัษะหรือพฤติกรรมใหม่ ๆ 
(Shaping Procedure) 5) เทคนิคการสานต่อพฤติกรรรม (Chaining Procedure) 6) เทคนิคการขยาย
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ผลพฤติกรรม (Generalization Procedure) 7) เทคนิคการคงรักษาไวซ่ึ้งทกัษะท่ีท าไดแ้ลว้ 
(Maintaining Previously Learned Skill Procedure) 

นักเรียนที่เรียนรู้ช้ำ หมำยถึง  เด็กท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชา้กวา่เด็กปกติ  มีระดบัสติปัญญาปกติซ่ึงเรียนร่วมในชั้นเรียนเตม็เวลา หรือบางเวลาในโรงเรียน
ปกติ  และมีผลการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทยต ่ากวา่ร้อยละ 20  ของจ านวนค าใน
บญัชีค าพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชค้  าท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น นกัเรียน
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้หรือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.  ไดมี้แบบฝึกดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้
ชา้และมีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

2.  นกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
   คณะผูว้จิยัภาคสนามเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างแบบฝึกทกัษะชุดพฒันาทกัษะ          
การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการพฒันาการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้โดยใชแ้บบฝึก
และเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




