
 

 

1. ช่ือผลงาน  

ผลการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนค าของเด็กท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities ) 

2. ค าส าคัญ : การเขียนเทคนิค Number follow, เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 

3. สรุปผลงานโดยย่อ  
 ผลการศกึษาพบวา่ วิธีการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีความสามารถในการเขียน

ของเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ พบวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 33.3 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยคา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่คา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนร้อยละ 40 แสดงวา่ผล

การสอนเขียน โดยใช้เทคนิค Number follow  ท าให้ความสามารถในการเขียนระดบัค า ของเด็กท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สงูขึน้ 

4. ช่ือและที่อยู่ขององค์กร 

 กลุม่งานการศกึษาพิเศษ สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต กระทรวง

สาธารณสขุ 

5. สมาชิกทมี  

คณะนกัวิชาการศกึษา กลุม่งานการศกึษาพิเศษ สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรม

สขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 

6. เป้าหมาย  

เพื่อศกึษาผลการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนค าของ

เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities ) 

 

 

 

 



 

 

 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สว่นใหญ่มีปัญหาด้านการเขียนระดบัค า ครูจึงควร
คิดหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัปัญหาของเด็กเพื่อช่วยให้เด็กมีความสามารถทางการเขียน
ระดบัค าเพิ่มขึน้ การสอนเขียนค าส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities ) ควรจดั
วิธีการสอนเขียนอยา่งเป็นล าดบัเรียงตามตวัเลข เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเขียนค าได้งา่ยขึน้   และมีความ
ถกูต้อง ซึง่วิธีการสอนนีไ้ด้สอดคล้องสมัพนัธ์กบั ทกัษะการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยครูท าการ
วางแผนการสอนอยา่งมีเปา้หมาย และแบง่กิจกรรมหรืองานใดงานหนึง่เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ จากขัน้ตอนแรก
ไปจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย และสอนไปตามล าดบัขัน้ตอนทีละขัน้จนเด็กท าได้ส าเร็จ (Http://web.nrru.ac.th) 
และสอดคล้องกบัทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike's ConnectionismTheory) 
(Thorndike1976 : 81, อ้างอิงใน กิตติคณุ รัตนเดชก าจาย 2542 : 159-163) ท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ ดงันี ้การสอนในชัน้เรียนครูควรก าหนดวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน จดัแบง่เนือ้หาเป็นล าดบั
เรียงจากงา่ยไปยาก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจติดตามบทเรียนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ท่ีดีขึน้ 
 
8. กิจกรรมการพัฒนา 
 การสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ใช้กับค าศัพท์ของบัญชีค าพืน้ฐานระดับชัน้     ป.3 
จ านวน 1,210 ค า โดยผู้วิจัยเลือกมาจาก 3 ลกัษณะของค า คือ ค า 1 พยางค์ ค า 2 พยางค์ ค า 3 พยางค์ 
โดยสุม่มาจ านวน  30 ค า คือ ค า 1 พยางค์ จ านวน 10 ค า ค า 2 พยางค์ จ านวน 10 ค า และค า 3 พยางค์ 
10 ค า เพื่อศึกษากับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียนท่ีได้รับการประเมินจากแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบุคคล ระดบัชัน้ ป.3 จ านวน 1 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
 1. แบบทดสอบการเขียนก่อนเรียน และหลงัเรียน 

 2. ชุดการสอน Number follow  

 3. แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิค Number follow 

 2. ศึกษา และเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาใช้ในเทคนิค Number follow ตามวตัถุประสงค์และขอบเขต

การวิจยั  

http://web.nrru.ac.th/


 

 

 3. จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการใช้เทคนิค Number follow โดยผู้วิจยัได้สร้าง

ขึน้เอง  

 4. น าเคร่ืองมือของการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียน

ระดบัค าของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ทดลอง

กบักลุม่ทดลองท่ีเข้ามารับบริการในกลุม่งานการศกึษาพิเศษ 

 
9. ประเมินผลการเปล่ียนแปลง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Reserach) และเป็นการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม 
วดัก่อนและหลงัการฝึก (The one-Group pretest Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศกึษาผลการ
สอนเขียนโดยใช้โดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนระดับค าของเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ขอบเขตด้านเนือ้หามุ่งศึกษาสาระส าคญัการเขียนระดบัค า คือ  ค า 1 พยางค์ ค า 2 
พยางค์ และค า 3 พยางค์ กรณีศกึษา คือ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาด้านการอ่านระดบัค าโดย
การประเมินจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน 1 คน อาย ุ9 ปี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพศชาย ท่ีเข้า
มารับบริการในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 1. แบบทดสอบการเขียน
ก่อนเรียน และหลงัเรียน 2. ชุดการสอน Number follow น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช้วิธีหาค่าร้อยละ 
(Percent) 

ผลการศกึษาพบว่า วิธีการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow ท่ีมีความสามารถในการเขียน
ของเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ พบวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 33.3 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน               
คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 40 แสดงว่าผล
การสอนเขียน โดยใช้เทคนิค Number follow  ท าให้ความสามารถในการเขียนระดบัค า ของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สงูขึน้    
 
10. บทเรียนที่ได้รับ 
 10.1 การสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number follow เหมาะส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การเขียน ท่ีมีปัญหาในการเขียนระดบัค าผิด ตกหลน่พยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ และตวัสะกด แตเ่ด็ก
ต้องมีพืน้ฐานการรู้จกัและเรียงล าดบัตวัเลขก่อน



 

 

 


