
 

 

 

ชื่อเรื่อง ผลการใชก้ารสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงส าหรับเด็กพิการซ้อน 
 ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสลักจติ  ค าวัน 

ทักษะท่ีใช้ในการวิจัย/กจิกรรม   ทักษะการชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน                          
กิจกรรม การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงส าหรับเด็กพิการซ้อน 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          ตามที่ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา ได้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาไว้ 9 ประเภทความ
พิการ เพื่อมีเป้าหมายให้มุ่งพัฒนาเด็กพิการตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า 
หรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน กลุ่มทกัษะการชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันในผู้เรียนพิการซ้อน 
เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวตัรประจ าวันได ้  

จากการที่ข้าพเจ้า นางสาวสลักจติ  ค าวัน ต าแหน่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวดัพะเยา 
ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิการซ้อนระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา ซึง่มีนักเรียนที่รับผิดชอบจ านวน 6 คน จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2                 
ปีการศึกษา 2561 จากการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้เรียนพิการซ้อน กลุ่มทักษะการชว่ยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั ทักษะการแต่งกาย ทักษะย่อย                 
การถอด – สวมเสื้อ พบปัญหาว่าผู้เรียนมีข้อจ ากดัด้านการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในการรับค าสั่งและการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง ร่วมกับพยาธิสภาพซึ่งมีปัญหาการควบคุมสะโพกและเข่าที่ไม่ดี กล้ามเน้ือสะโพกยืดกล้ามเน้ือ
อ่อนแรง ความรัดกุมของกล้ามเน้ือ ความเสี่ยงต่อความฝืดรว่มและ การย่นกล้ามเน้ือ มักยืนอยู่ในท่างอเข่า 
ปลายเท้าหันออกด้านนอก ซึ่งส่งผลให้การสวมใส ่และถอดกางเกงมีความยากล าบากในการท างานให้แล้วเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว 

จากปัญหาที่พบของกรณศีึกษาและแนวทางการชว่ยเหลือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยว 
กับรูปแบบการสอนซึ่งมีหลายวิธีในการฝึกสวมใสแ่ละถอดเสื้อผ้าส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษผู้วิจัย
เห็นว่าการใชว้ิธีสอนแบบลูกโซ่ (Chaining) เป็นการแบ่งข้ันตอนการท ากจิกรรมเป็นข้ันย่อย ๆ เพือ่ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติทีละขั้นตอน ซึ่งสามารถท าได ้ 2 แบบ คือการสอนแบบลูกโซ่ไปข้างหน้า (Forward Chaining) เป็นวิธี
สอนที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจากเริ่มต้นจนจบไปทีละขั้นและการสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับ (Backward 
Chaining) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเริ่มฝึกปฏิบัติย้อนจากขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมก่อน แล้วฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนรองสุดท้าย และขั้นตอนต่อๆมาจนถึงข้ันตอนแรกของการท ากจิกรรม ในการจดักิจกรรมการเรียนรูจ้ะ
เริ่มจาก ครูปฏิบัติกิจกรรมในขั้นแรกจนถึงข้ันรองสุดท้ายแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติในข้ันสุดท้าย เมื่อปฏิบัติได้แล้วจึง
ให้ผู้เรียนปฏิบัติขั้นรองสุดท้ายโดยครูปฏิบัติข้ันแรกและข้ันต่อๆไปเมื่อถึงขั้นรองสุดท้ายให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ท 
าเช่นนี้เรื่อยไปจนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้เองทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาที่สามารถฟังค าสั่ง



และท างานได้ทีละขั้นตอน การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับ (Backward Chaining)  เป็นวิธีหน่ึงที่จะท าให้
กรณีศึกษามีพลังในการฝกึเนื่องจากเห็นผลส าเร็จในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกแล้วนั้น สอดคล้องกับ สันติยา 
ช่วยหนู (2551 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพฒันาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยใชว้ิธีการวเิคราะห์งานร่วมกับวิธีลูกโซ่ย้อนกลับของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่มี
ความพกิารซ้ าซ้อนระดับเชาว์ปัญญา 35-49 อาย ุ 8 ถึง 13 ปีจ านวน 5 คนจากโรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา
จากการทดลองพบวา่หลังจากใชว้ิธีการสอนแบบการวิเคราะห์งานรว่มกับวิธีลูกโซ่ย้อนกลับเด็กที่มคีวาม 
บกพร่องสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้ยังไดใ้ช้ทฤษฏีการเรียนรู้ของ John Dewey คือ 
“Learning by doing” การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง โดยผู้วิจัยเชื่อวา่กรณีศึกษาจ าเป็นต้องได้เรยีนรู้จากจาก
ประสมการณต์รง จากการปฏิบัติจริง จึงจะท าให้กรณีศึกษามีการปรับตวัเพื่อให้กรณีศกึษาเกิดการเรียนรู้จาก
การกระท า ฝึกปฏิบัติ ฝกึคิด ฝึกลงมือท า หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) และทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Vygotsky การจดัการเรียนรู้จะตอ้งค านึงถึงระดับพัฒนาการ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual 
Development Level) และระดับพัฒนาการทีส่ามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level) ซึ่ง
ตรงกับการวิจัยในครั้งนี ้ หากผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาในทกัษะการสวมใส่–และถอดกางเกง อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความยากล าบากในการด าเนินชีวิต ในเรื่องของการขบัถ่ายที่ส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถถอด
กางเกงเมื่อต้องการขับถ่ายได้เอง และยังท าให้มคีวามเสี่ยงด้านสุขภาวะรวมทั้งลดภาระของผู้ปกครอง ด้วยเหตุ
นี้จึงท าวิจัยเรื่อง การใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงส าหรับเด็กพิการซ้อน 
ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา    ทีจ่ะช่วยให้กรณีศกึษาสามารถเพิ่มทักษะ
การสวมใส่และถอดกางเกงได้ดียิ่งข้ึนอันจะส่งผลต่อการด ารงชวีิตอยา่งอิสระต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย         
 1.เพื่อศึกษาความสามารถก่อน และหลังการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และ
ถอดกางเกงส าหรับเด็กพกิารซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา 
1.ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 กรณีศึกษา         
 เลือกแบบเจาะจงจ านวน 1 คน จากกลุ่มนักเรียนพิการซ้อนจ านวน 6 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ห้องเตรยีม
ความพร้อม 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เพศ ชายรูปรา่งเล็ก ผิวสีคล้ า มักยืนอยู่ในท่างอเข่า 
ปลายเท้าหันออกด้านนอก โดยมักจะใช้มือซ้ายมากกว่ามือขวา สามารถย้ายสิ่งของจากมือซ้ายไปขวา จากมือ
ขวาไปซ้ายได้   

1.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ตัวแปรต้น    การใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกง  
 ตัวแปรตาม   ผู้เรียนมีทกัษะการสวมใส่และถอดกางเกงเพิ่มขึ้น    
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เรือ่ง        
  1)การถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด       
  2)การสวมใส่กางเกงขาสัน้เอวยืด  



1.3ขอบเขตด้านสถานที่        
 ห้องเรียนเตรียมความพรอ้ม ห้องที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
 4.ขอบเขตด้านเวลา         
 ใช้เวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2562 - เดือน มีนาคม 2562    

2.วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง/กรณีศึกษา 

ประชากร         
 นักเรียนระดับเตรียมความพร้อมทีร่ับบริการในศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ห้องเตรียมความพร้อม 5 จ านวน 6 คน      
 กรณีศึกษา         
 เลือกแบบเจาะจงจ านวน 1 คน จากกลุ่มนักเรียนพิการซ้อนจ านวน 6 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ห้องเตรยีม
ความพร้อม 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เพศ ชายรูปรา่งเล็ก ผิวสีคล้ า มักยืนอยู่ในท่างอเข่า 
ปลายเท้าหันออกด้านนอก โดยมักจะใช้มือซ้ายมากกว่ามือขวา สามารถย้ายสิ่งของจากมือซ้ายไปขวา จากมือ
ขวาไปซ้ายได้ เป็นการวจิัยเชิงทดลองโดยศกึษาจากกรณีศึกษา 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่       
 3.1 แบบประเมินความสามารถดา้นการสวมใส่-ถอด กางเกงขาสั้นเอวยืด   
 3.2 แบบรวมรวมข้อมูลโดยใช้กรอบ  Ecological Framework     
 3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมแผนการสอนการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอด
เสื้อผ้าจ านวน 8 แผน ดงันี ้         
  1)แผนการสอนการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด 
จ านวน 4 แผน           
  2)แผนการสอนการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่กางเกงขาสั้นเอวยืด
จ านวน 4 แผน           
 3.4 แบบประเมินผลการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใสแ่ละถอดกางเกงขาสั้นเอว
ยืด 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู          
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้วิจยั
ด าเนินการทดลองกับกรณีศึกษาที่เป็นนักเรียนพิการซ้อน ตามล าดับข้ันตอนดังนี ้   
 4..1 ท าหนังสือเพื่อขออนุญาตผู้ปกครอง และผู้อ านวยการโรงเรียนในการเก็บข้อมูลของกรณีศึกษา 
การเก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลอง        
 4.2 น าแผนการสอนเฉพาะบุคคลการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่  และถอด
เสื้อผ้าจ านวน 8 แผน สอนแผนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาท ีรวมทั้งสิ้นจ านวน 16 ครั้ง   



 4.3 บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง หลังการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 4.4 สรุปผลจากการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล การสอนการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึก
การสวมใส่และถอดกางเกง 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย        
 การวิจัยครั้งนี ้ วิเคราะหข์้อมูลจากพัฒนาการของกรณีศึกษาหลังจากที่ไดเ้รียนรู้ทักษะการช่วยเหลอื
ตนเอง การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกง โดยการหาคา่เฉลี่ยและหาค่าร้อยละ
ของคะแนน น าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟแสดงพัฒนาการก่อนและหลังการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับ
เพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงส าหรับผูเ้รียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนผลพัฒนาการก่อน และหลังการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึก
การถอดกางเกงส าหรับผูเ้รียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 

 แผนภูมิรูปภาพท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการก่อน และหลังการใชก้ารสอนแบบลูกโซ่
ย้อนกลับเพื่อฝึกการถอดกางเกงส าหรับผู้เรียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดพะเยา 
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ร้อยละ 



 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภูมิรูปภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการก่อน และหลังการใช้
การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่กางเกงส าหรับผูเ้รียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อม                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า......................................... 

 ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนผลพัฒนาการก่อน และหลังการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึก
การสวมใส่กางเกงส าหรบัผูเ้รียนพิการซ้อน ระดบัเตรียมความพร้อมศูนยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 

 แผนภูมิรูปภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการก่อน และหลังการใชก้ารสอนแบบลูกโซ่
ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่กางเกงส าหรับผู้เรียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภูมิรูปภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการก่อน และหลังการใช้
การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่กางเกงส าหรับผูเ้รียนพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อม                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า......................................... 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการใชก้ารสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงส าหรับเด็ก
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พิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ผลการวจิัยพบวา่เมื่อฝึกจาก
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนท าให้เห็นความส าเร็จของงาน ส่งผลดีต่อการสร้างพลังทางบวกท าให้กรณีศกึษาสามารถ
ประมวลผลข้อมูลในการรับค าสั่งและการปฏิบัติตามค าสั่งจากการฝึกปฏิบัติย้อนจากขั้นตอนสุดท้ายของ
กิจกรรมก่อน แล้วฝกึปฏิบัติขั้นตอนรองสุดท้าย และขั้นตอนต่อๆมาจนถึงข้ันตอนแรกของการท ากจิกรรม 
สามารถมีทักษะการสวมใส่และถอดกางเกงได้ดว้ยตนเองจนส าเร็จ 

 
อภิปรายผลวิจัย 
 การศกึษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใชก้ารสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกง
ส าหรับเด็กพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พบว่าเมื่อฝึกจาก
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนท าให้เห็นความส าเร็จของงาน ส่งผลดีต่อการสร้างพลังทางบวกท าให้กรณีศกึษาสามารถ
ประมวลผลข้อมูลในการรับค าสั่งและการปฏิบัติตามค าสั่งจากการฝึกปฏิบัติย้อนจากขั้นตอนสุดท้ายของ
กิจกรรมก่อน แล้วฝกึปฏิบัติขั้นตอนรองสุดท้าย และขั้นตอนต่อๆมาจนถึงข้ันตอนแรกของการท ากจิกรรม 
สามารถมีทักษะการสวมใส่และถอดกางเกงได้ดว้ยตนเองจนส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ มาศพร แกลว้ทะนงค์ 
(2551: 56) ได้ศึกษาเรื่องการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับ
รุนแรงโดยการวิเคราะหง์านร่วมกับการใช้ภาพประกอบของนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาต าบลพะวง
อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาจ านวน 3 คนพบว่า        
 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงทั้งสามคนสามารถปฏิบัติทักษะช่วยเหลือ
ตนเองในการใช้ห้องน้ าได้ถูกต้องทุกขั้นตอนหลังได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ 
 2. หลังได้รับการฝึก โดยการวิเคราะห์งาน ร่วมกบัการใช้ภาพประกอบนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคนสามารถปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือตนเองในการเข้าห้องน้ าไดด้กีว่าก่อนการ
ฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ       
 สันติยา ชว่ยหนู (2551 บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการชว่ยเหลือตนเองของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วธิีการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลกูโซ่ย้อนกลับของเด็กที่มีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาที่ไม่มีความพิการซ้ าซ้อนระดับเชาว์ปัญญา 35-49 อายุ 8 ถึง 13 ปีจ านวน 5 คนจากโรงเรียนสงขลา
พัฒนาปัญญาจากการทดลองพบว่าหลังจากใช้วธิีการสอนแบบการวิเคราะห์งานร่วมกับวิธีลูกโซ่ย้อนกลับเด็กที่
มีความ บกพร่องสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสวมใส่ – ถอดกางเกง ส าหรับผู้เรียนพิการซ้อน                 
ซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีภาวะความบกพร่องตั้งแต ่2 ความพิการขึ้นไปจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความสามารถโดยรอบดา้นเพื่อค้นหาความสามารถที่แท้จริงหลักจากนั้นควรประเมินการแตกย่อยงานออกเป็น
ขั้นตอนย่อยที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา ร่วมกับการใช้แรงเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน  

 2. เพื่อตรวจสอบความสามารถการสวมใส่ – ถอดกางเกง ให้คงที่ควรใช้การสอนแบบลูกโซ่ไปข้างหน้า 
(Forward Chaining) ที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจากเริ่มต้นจนจบไปทีละขั้น 


