
 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงวิจยัก่ึงการทดลอง  
ดงันั้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดวิธีการวิจยัไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  อนัจะท าให้ผลการวิจยัเกิดความน่าเช่ือถือและเกิดประโยชน์ทางวิชาการ
ใหม้ากท่ีสุด ดงัน้ี   
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จ  านวน 764 คน   และครูผูส้อน จ านวน 160 คน ของโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วม  32  โรง ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2550   
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความ บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จ  านวน 11 คน และครูผูส้อน จ านวน 10 คน และผูบ้ริหารโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนร่วม 4  คน ไดแ้ก่   โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี   โรงเรียนบา้นขุนกลาง  โรงเรียนบา้นตาลเหนือ  
และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า   
 

วธีิกำรคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
รุนแรง  และมีผลการพฒันาดา้นการอ่านต ่ามาก  จ  านวน 11 คนจากห้องเรียน 9 ห้อง  ครูผูส้อนท่ี
รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน จ านวน 10  คน และผูบ้ริหารโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 4 คน 
ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี  โรงเรียนบา้นขุนกลาง  โรงเรียนบา้นตาลเหนือ  และโรงเรียน
ชุมชนบา้นดอยเต่า ดงัน้ี 
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  1) โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี มีนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 3 
คน ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 จ านวน 1 คน 
 2) โรงเรียนบา้นขุนกลางมีนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน  3 คน  
ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 1 คน  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 1 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 2 คน   
 3) โรงเรียนบา้นตาลเหนือมีนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 3 คน  
ได้แก่  นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ  านวน 2 คน  และนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา           
ปีท่ี 6  จ  านวน 1 คน 
 4)  โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่ามีนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 2 
คน  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 1 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี 2  จ านวน 1 คน 
 
ตำรำง 1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเด็กทีม่ีควำมต้องกำรพเิศษ และครูผู้สอน จ ำแนกตำมโรงเรียน 

 
ที่ 

 
รำยช่ือโรงเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

 
ช้ัน 

จ ำนวน
ครูผู้สอน 

จ ำนวน 
เด็ก 

 
รวม 

1 โรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี ่ 3 ป.3 
ป.4 

1 
2 

1 
2 

3 

2 โรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 3 ป.2 
ป.4 
ป.6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 

3 โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ 
 

2 ป.5 
ป.6 

1 
1 

2 
1 

3 

4 โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ 2 ป.2 
ป.3 

1 
1 

1 
1 

2 

 รวม 9  10 11 11 
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กำรออกแบบกำรทดลอง 
 การทดลองคร้ังน้ีเป็นการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมและน ารูปแบบกิจกรรมมาทดลอง 
ใช้  เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงก่ึงทดลอง (รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้) โดยก าหนดรูปแบบการทดลองให้กลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้
ในห้องเรียนทดลอง   ห้องเรียนละ 1 หรือ 2  คน  ต่อครูผูส้อน 1 คน มีครูทั้งหมดจ านวน10  คน 
รวมมีห้องทดลอง 9  ห้อง  ทั้งน้ี ทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกนัในแต่ละ
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม กล่าวคือ นกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน
แต่ละโรงเรียนมีสภาพบกพร่องต่างกนั  ดงันั้น คณะผูว้จิยัจึงก าหนดรูปแบบท่ีใชท้ดลองจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพบกพร่องของเด็กแต่ละบุคคล    โดยสร้างรูปแบบกิจกรรมจาก
หลกัการของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท่ีระบุรูปแบบการจดักิจกรรมและแบบฝึก
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน จ านวน 4 รูปแบบ คือ  
  รูปแบบท่ี 1 กิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนบา้น
ปากทางท่าล่ี จ  านวน 5 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
โรงเรียนบา้นขนุกลาง จ านวน 3 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการอ่านค า ประโยคและขอ้ความสั้นๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษโรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน  3 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการอ่านส าหรับ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรทดลอง คือ 
 1)  เอกสารท่ีใชใ้นการพฒันาครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  ประกอบดว้ย 
  1.1)  คู่มือการคดักรอง  และการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  1.2)  แบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ
ออทิสซึม (KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism/PDDs)  
  1.3)  เทคนิคการสอนอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
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 2)  เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน  4 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 
  รูปแบบท่ี 1 กิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนบา้น
ปากทางท่าล่ี จ  านวน 5 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
โรงเรียนบา้นขนุกลาง จ านวน 3 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการอ่านค า ประโยคและขอ้ความสั้นๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษโรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน  3 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการอ่านส าหรับ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 สามารถจ าแนกเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการพฒันาครูโรงเรียนแกนน า
จดัการเรียนร่วม  และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวมรวมขอ้มูลผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
 1)  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 
  2.1)  แบบนิเทศ ติดตามการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ี
มีความท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เป็นแบบนิเทศปลายเปิดใช้สอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้  มี 2 ตอน ดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1  การทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สอบถามสภาพ
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม   การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้  การจดัท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  การจดัห้องเรียนทดลอง  การใชกิ้จกรรมเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้  และผลการใชกิ้จกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้  จ  านวน 5  ค าถาม 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการ
ด าเนินการศึกษา 
  2.2)  แบบบนัทึกการสังเกตการสอน ใช้เก็บขอ้มูลจากการสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วมกบัผูบ้ริหารในดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  และสังเกตครูผูส้อนใน
ห้องเรียนทดลองในดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  การจดัห้องเรียนทดลอง  การใช้กิจกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้   ผลการใช้กิจกรรมเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้  และขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
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         2.3)  แบบสังเคราะห์เอกสาร ใชเ้ก็บขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน า
จดัการเรียนร่วม   และผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
รายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมดว้ยแบบสรุปผลการ
จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้  ใน 6  ประเด็น คือ   
         2.2.1)  ขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  
 2.2.2)  ขอ้มูลของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.2.3)  นวตักรรมและลกัษณะของนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 2.2.4)  วธีิการผลิตและใชน้วตักรรม 
 2.2.5)  ผลการพฒันานกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.2.6)  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบเรียนร่วม  หลักสูตรและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เอกสาร ต ารา และรายงานการวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาวางแนวทางในการก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ 
 2. สร้างแบบนิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ   แบบบนัทึกการสังเกตการสอนอยา่งมีส่วนร่วม  และแบบสังเคราะห์เอกสาร  
 3. ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของแบบนิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ   แบบบนัทึกการสังเกตการสอนอย่างมีส่วนร่วม  และแบบสังเคราะห์เอกสาร ไดค้่าความ
สอดคลอ้ง    0.709, 0.741 และ 0.667 ตามล าดบั 
 4. น าเคร่ืองมือมาแกไ้ขปรับปรุง  
 5. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี 
โรงเรียนบา้นขนุกลาง โรงเรียนบา้นตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งขั้นตอนในการด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  กำรเตรียมกำร  
 เป็นการเตรียมการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ดว้ยการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรครูในโรงเรียน
แกนน าจดัการเรียนร่วมและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้   โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้แก่ครูผูส้อนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
แกนน าจดัการเรียนร่วม  ซ่ึงมีวธีิการเตรียมการ ดงัน้ี 
  1)  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความจ าเป็นในการพฒันาครูผูส้อนในโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนร่วม  และรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจภาวะท่ีเป็นอุปสรรคต่อจดักิจกรรมการเรียนรู้   การคดักรองเพื่อวิเคราะห์เด็กท่ี
มีลกัษณะแตกต่างจากเด็กปกติ  ความแตกต่างระหวา่งเด็กแต่ละบุคคล  วธีิการสอน  และเทคนิคการ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ตลอดจนรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
 2)  จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้ครูผูส้อนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
แกนน าจดัการเรียนร่วม 160 คน เร่ืองเร่ืองการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  การคดักรองเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้แบบคดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ น มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/LD/Autism/PDDs)  และการจดัท าแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)     
 3)  ครูผูส้อนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมน า
แนวทางการคดักรองไปคัดกรองเด็กท่ีมีพฤติกรรมในลักษณะบกพร่องทางการเรียนรู้   และ
วางแผนการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 4)  คดัเลือกโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมท่ีมีนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ท่ีรุนแรง  และมีผลการพฒันาด้านการอ่านต ่ากว่าเกณฑ์มาก เป็นโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  จ  านวน 4 โรง 
 5)  จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้แก่ครูผูส้อนจ านวน 10 คน ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเร่ือง เทคนิคการสอนการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  การสร้าง
รูปแบบการจดักิจกรรมจากแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และการวจิยัในชั้นเรียน   
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 ขั้นตอนที ่2  กำรวำงแผน  
 เป็นการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ซ่ึงมีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 
 1)  จดัประชุมปฏิบติัการ ครูผูส้อน 10  คน   ผูบ้ริหาร 4 คน   ศึกษานิเทศก์ 2 คน   และ
ผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และผูเ้ช่ียวชาญ
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  โดยน าทฤษฎี  องค์ความรู้ ประสบการณ์  และผล
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1  มาอภิปรายร่วมกนัเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  
และรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้   
 2)  สร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านเพื่อไปทดลองใช้  โดยให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดและขอ้มูลพื้นฐานของเด็กกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละบุคคล  และใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา  ตรวจสอบคุณภาพ  และความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
 3)  เตรียมการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน  และแบบฝึก
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน จ านวน 4 รูปแบบ คือ  
       รูปแบบท่ี 1 กิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี จ  านวน 5 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โรงเรียนบา้นขนุกลาง จ านวน 3 กิจกรรม 
 รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการอ่านค า ประโยคและขอ้ความสั้น ๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน  3 กิจกรรม 
  รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการอ่านส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม 
 4)  สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  แบบนิเทศ ติดตามการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความท่ีมีความต้องการพิเศษ ใช้เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร และ
ครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้  และแบบสรุปผลการทดลองรูปแบบการ
จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้  โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอขอ้มูลดว้ยการรายงานการวิจยัในชั้นเรียน  
และน าเคร่ืองมือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
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ขั้นตอนที ่3  กำรทดลองจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้และบันทกึผล  
 เป็นการน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  มาทดลองใช้เพื่อพฒันาการเรียนรู้  
โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1)  ครูผูส้อนทดลองจดักิจกรรมและใชแ้บบฝึกประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ตามรูปแบบ  ของแต่ละโรงเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2550  ซ่ึงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้จะเป็นการสอนในลกัษณะสอดแทรกระหว่างท่ีเด็กกลุ่มตวัอย่างเรียนร่วมกนัเด็กปกติ  และ
อาจเจาะจงสอนเพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติ   
        2) ศึกษานิเทศก ์ ด าเนินการนิเทศ ติดตามการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษของแต่ละโรงเรียน จ านวน  2 คร้ัง  ในวนัท่ี 14-17 สิงหาคม และวนัท่ี  5-8 
พฤศจิกายน 2550 โดยใชแ้บบนิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ ให้ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนเป็นผูต้อบ  และสังเกตการสอนโดยใช้แบบบนัทึกการ
สังเกตการสอนอยา่งมีส่วนร่วมกบัครู 
  3)  ครูผูส้อนบนัทึกผลความสามารถในการอ่าน  พฒันาการการเรียนรู้  พฤติกรรม
ระหว่างเรียนของเด็กกลุ่มตวัอย่าง  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียนของเด็กกลุ่มตวัอย่างและ
ระหวา่งการสอนของครูผูส้อน 
 ขั้นตอนที ่4  กำรรำยงำนผลกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 เป็นการรายงานผลการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยด าเนินการ ดงัน้ี  
 1)  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการครูผูส้อนเป็นเวลา 2 วนั  เพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ผลการ
ทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน  และครูผูส้อนเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของ
ตนเอง 
 2)  คณะผูศึ้กษาวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากรายงานการวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อน  โดยใชแ้บบสังเคราะห์เอกสารเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบดว้ย  f-test   วิเคราะห์
ภาพรวมและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างของ  4 กลุ่ม  (N < 30)  โดยน าคะแนนผลการทดสอบ
การอ่านของนกัเรียนแต่ละคนมาคิดเป็นร้อยละมาเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี 
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 ระดบัท่ี 1  หมายความวา่ ควรปรับปรุง  คือ นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ 50 หรือต ่ากวา่ 
 ระดบัท่ี 2  หมายความวา่ พอใช ้ คือ นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ 50.01 – 66.67 
 ระดบัท่ี 3  หมายความวา่ ดี  คือ นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ 66.68 – 83.34 
 ระดบัท่ี 4  หมายความวา่ ดีมาก  คือ  นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ 83.35 – 100.00 
 แลว้น าค่าเฉล่ียของนกัเรียนแต่ละโรงเรียนมาคิดเป็นผลการประเมินความกา้วหนา้หลงัจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย    0.00-1.74    หมายถึง   มีผลการประเมินความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ีย 1.75-2.74  หมายถึง  มีผลการประเมินความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัพอใช ้
 ค่าเฉล่ีย 2.75-3.49  หมายถึง  มีผลการประเมินความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัดี 
 ค่าเฉล่ีย 3.45-4.00  หมายถึง   มีผลการประเมินความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัดีมาก 
 2. วิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะห์เชิง
อรรถาธิบาย (Explanatory analysis) โดยน าผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้มาวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิด
และหลกัการต่างๆ ท่ีไดศึ้กษารวบรวมไว ้ 
 
  
 




