
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เป็นการวิจยัก่ึงการทดลองดว้ยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี  
โรงเรียนบา้นขนุกลาง  โรงเรียนบา้นตาลเหนือ  และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  (1) แบบนิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  (2)  แบบสังเกตการสอนอยา่งมีส่วนร่วม และ(3)  แบบสังเคราะห์เอกสาร โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย 
(Explanatory analysis) ส าหรับข้อมูลความก้าวหน้าหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมี              
ความตอ้งการพิเศษโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ และf-test ซ่ึงแบ่งผลการวิจยั   
ตามวตัถุประสงคอ์อกเป็น 3  ส่วน ดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                        3. สภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  
 

ผลการพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 เป็นการศึกษาผลการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยการใช้แบบคดักรองเด็กท่ีมี    
ภาวะสมาธิสั้ น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/LD/ 
Autism/PDDs) และการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก    
การนิเทศ และการสังเคราะห์เอกสาร  
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การคดักรองเพื่อวิเคราะห์เด็กท่ีมีลักษณะแตกต่างจากเด็กปกติ   
ความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละบุคคล  วิธีการสอนและเทคนิค  การช่วยเหลือ ตลอดจนรูปแบบ      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  จากการนิเทศ ติดตามสอบถามครูผูส้อน
พบวา่ปัญหาส าคญั คือ นกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเด็กท่ีมี
ลกัษณะบกพร่องทางการเรียนรู้  และไม่ได้รับการคดักรองท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  เน่ืองจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครูผูส้อน  และผูป้กครองไม่เข้าใจและมีเจตคติท่ีไม่ถูกต้องต่อเด็กท่ีมีความต้องการ   
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พิเศษ ไม่เข้าใจวิธีการคัดกรองเด็ก  ตลอดจนครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ         
ขาดความเช่ียวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กเป็นรายบุคคล 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้ครูท่ีรับผิดชอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
แกนน าจดัการเรียนร่วม 160 คน ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 มิถุนายน 2550 เป็นเวลา 2 วนั ในเร่ือง     
การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  การคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใช้แบบคดักรองเด็ก     
ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/ 
LD/ Autism/PDDs)  การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พบวา่ ครูผูส้อนน าแบบคดักรอง 
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/ 
LD/Autism/PDDs) วิเคราะห์เด็ก และคดักรองเด็กภายในโรงเรียนโดยวิเคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ย
ของเด็ก  เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP) 
 ส่วนการอบรมเชิงปฏิบติัการระหวา่งวนัท่ี 11-12 กรกฏาคม 2550 เป็นเวลา 2 วนั ในเร่ือง
เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมจาก
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเป็นการน าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของปีการศึกษา 2549  จากโรงเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ มาวิเคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมา  
จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบวา่ การจดัการเรียนการสอน
โดยแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จ านวน 67 ฉบบั ส าหรับนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ จ านวน 67 คน  โดยจ าแนกลกัษณะความบกพร่องได ้4 ประเภท ดงัน้ี   
 1)  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวน 1 คน 
 2)  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพดู   จ านวน 2 คน 
 3)  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จ านวน 62 คน  
       4)  เด็กพิการซ ้ าซอ้น     จ านวน 2 คน 
 ทั้งน้ี นกัเรียนท่ีมีความกา้วหน้าสามารถพฒันาตนเองไดต้ามเป้าหมายมีจ านวน 56 คน แต่มี
นกัเรียนจ านวน 11 คน จากห้องเรียน 9 ห้อง ท่ีมีผลการพฒันาดา้นการอ่านต ่ากวา่เกณฑ์เป็นอยา่งมาก 
กล่าวคือ นกัเรียนไม่สามารถอ่านภาษาไทยไดเ้ลย  ท าให้เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน  และส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  ดังนั้ น 
คณะผูว้ิจยัจึงน าครูผูส้อน จ านวน 10 คน และนกัเรียนซ่ึงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
จ านวน 11 คน จากห้องเรียนดงักล่าวมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในการศึกษาเชิง
ทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นครูผูส้อนและนกัเรียนจากโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนร่วม 4 โรง คือ 
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  1) โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี มีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 1 คน 
 2) โรงเรียนบา้นขุนกลางมีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน  3  คน  
ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน  1 คน  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4  
จ านวน  1 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  2 คน   
 3) โรงเรียนบา้นตาลเหนือมีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 
1 คน 
 4) โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่ามีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน 2  คน  
ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
จ านวน 1 คน  
 ในการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ด าเนินการโดยจดัประชุมปฏิบติัการ  ครูผูส้อนจ านวน 10 คน  ศึกษานิเทศก์ 2 คน  ร่วมกับ
ผูเ้ช่ียวชาญจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  และผูเ้ ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ระหว่างวนัท่ี 16-17  กรกฎาคม 2550 เป็นเวลา 2 วนั โดยน าทฤษฎี  องค์ความรู้ 
ประสบการณ์  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  มาอภิปราย
ร่วมกนัเพื่อก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้ง 11 คน  
จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบวา่ การสร้างรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านไดส้ร้างแผนการจดัการศึกษาเฉพาะเด็กกลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และสร้างแบบฝึกประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับทดลองใช้
จากการศึกษากฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ        
และรูปแบบวธีิการสอนอ่านค าของ ผดุง  อารยะวญิญู  ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรม  4 รูปแบบ คือ  
 รูปแบบท่ี 1 กิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนบา้นปากทาง
ท่าล่ี จ  านวน 5 กิจกรรม   
 เป็นกิจกรรมท่ีใช้พฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 คน โดยนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งสองคน  ตอ้งฝึกการอ่านด้วยค าพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    
ส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งฝึกการอ่านดว้ยค าพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ซ่ึงการสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่านดว้ยค าพื้นฐานจ านวน 5 แบบฝึกต่อนกัเรียน 1 คน 



 
52 

ไดเ้ลือกค าพื้นฐานภาษาไทยในช่วงชั้นท่ี 1 โดยพิจารณาจากค าอ่านท่ีนกัเรียนแต่ละคนสามารถพบ
หรือใชใ้นชีวติประจ าวนั จ านวน 50 ค  า แบ่งหมวดค าอ่านใน 5 แบบฝึกเป็น 4  หมวด ดงัน้ี 
                     หมวดท่ี 1 ตวัเรา                         มี 10 ค า   
 หมวดท่ี 2 ส่ิงของเคร่ืองใช ้     มี 15 ค า   
 หมวดท่ี 3 การกระท า                มี 15 ค า   
 หมวดท่ี 4 ส่ิงแวดลอ้ม               มี 10 ค า   
 ทั้งน้ี มีลกัษณะของแต่ละแบบฝึกการอ่านดว้ยค าพื้นฐานทั้ง 5 แบบฝึก คือ 
    แบบฝึกท่ี 1 “ค าคู่ภาพ” เป็นการฝึกอ่านค าดว้ยภาพ 
     แบบฝึกท่ี 2 “โยงค าจ าภาพ” เป็นการฝึกอ่านค าดว้ยการโยงค าไปยงัภาพ 
     แบบฝึกท่ี 3 “เลือกฉนัหน่อย” เป็นการฝึกอ่านค าดว้ยภาพ 
     แบบฝึกท่ี 4 “เลือกค าท่ีไดฟั้ง” เป็นการฝึกอ่านค าดว้ยการเลือกค าท่ีไดย้นิจากครู 
     แบบฝึกท่ี 5 “การอ่านค า” เป็นการฝึกอ่านค าท่ีก าหนดใหโ้ดยไม่มีภาพ 
        รูปแบบของกิจกรรมการฝึกอ่าน แบบฝึกท่ี 1  แบบฝึกท่ี 2 และแบบฝึกท่ี 3 

1.    ครูผูส้อนใหน้กัเรียนดูภาพ  เช่น  ภาพมือ   แลว้ใหน้กัเรียนดูบตัรค า “มือ” 
และนกัเรียนอ่านตามบตัรค าวา่  มือ   

2. วางบตัรภาพคู่กบับตัรค า 
3. ฝึกค าอ่ืนดว้ยวธีิการเดียวกนัจนครบ 10 ค า 
4. ทบทวนดว้ยการอ่านบตัรค าคู่บตัรภาพ 
5. ใหท้  าแบบฝึกค าคู่ภาพ โยงภาพ และเลือกภาพ เพื่อทดสอบ 

        ส่วนรูปแบบของกิจกรรมการฝึกอ่าน  แบบฝึกท่ี 4  เร่ิมกิจกรรมการฝึกขั้นท่ี 1 ถึง 4   
ดว้ยวิธีการเดิม  แต่เม่ือท ากิจกรรมขั้นท่ี 5  ให้เลือกค าจากท่ีครูบอกโดยไม่มีภาพ  ส่วนแบบฝึกท่ี 4 
ขั้นตอนสุดทา้ย  ครูใหอ่้านบตัรค าท่ีครูก าหนดใหโ้ดยไม่มีภาพประกอบ 
         ขั้นสุดทา้ยก่อนการทดสอบความกา้วหนา้หลงัเรียน  ครูให้อ่านทบทวนค า ทั้ง 50 ค า
จากทุกหมวด 
 รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนบา้นขนุกลาง จ านวน 3 กิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมท่ีใช้พฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2, 4 และ 6 รวมทั้งส้ินจ านวน 3 คน  โดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
เด็กท่ีมีพฤติกรรมเซ่ืองซึมจึงตอ้งพฒันาการอ่านค าจากการใชบ้ตัรภาพท่ีมีสีสันเหมือนของจริงและ
ใช้บตัรค าประกอบภาพ   ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถอ่านค าได้เพียง
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ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จึงตอ้งพฒันาการอ่านค าจากการเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีรู้จกัในชีวิตจริง  
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เป็นเด็กท่ีมีอาการสมาธิสั้นร่วมดว้ย  สนใจเรียนรู้ในระยะเวลา
สั้นมาก  มีพฤติกรรมการโตต้อบชา้  อ่านภาษาไทยไม่ได ้ แต่สามารถบอกค าไดจ้ากการดูภาพจึงได้
จดัท าแบบฝึกการอ่านค าและประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยใชบ้ตัรค าและบตัรภาพเป็นส่ือ   
 การสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่านดว้ยค าพื้นฐานจ านวน 3 แบบฝึก ส าหรับ
นกัเรียนทั้ง 3 คน โดยพิจารณาเลือกค าอ่านพื้นฐานภาษาไทยจากค าท่ีนกัเรียนแต่ละคนสามารถพบ
หรือใชใ้นชีวติประจ าวนั ดงัน้ี 
  แบบฝึกท่ี 1 บตัรค าคู่ภาพ เป็นแบบฝึกการอ่านค าเก่ียวกบัโรงเรียน อวยัวะของ
ร่างกาย และบุคคลในครอบครัวส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชบ้ตัรภาพคู่กบับตัรค า
เป็น   ส่ือ จ านวน 12 ชุด มีกิจกรรมการฝึกอ่าน ดงัน้ี 

1. ครูฝึกนกัเรียนอ่านภาพ 
2. ฝึกนกัเรียนอ่านค าคู่ภาพ 
3. สลบับตัรภาพ และสลบับตัรค า 
4. นกัเรียนฝึกจบัคู่บตัรภาพกบับตัรค า 
5. ท าแบบฝึก 

  แบบฝึกท่ี 2 หนงัสือภาพ เป็นแบบฝึกการอ่านค าและประโยคสั้นๆ เก่ียวกบัชีวิต 
ประจ าวนัส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้หนงัสือภาพเป็นส่ือ จ านวน 8 เล่ม มี
กิจกรรมการฝึกอ่าน ดงัน้ี 

1. ครูฝึกนกัเรียนอ่านภาพ  
2. ฝึกนกัเรียนอ่านค าคู่ภาพ หรือประโยคคู่ภาพ 
3. สลบับตัรภาพ และสลบับตัรค าหรือบตัรประโยค 
4. นกัเรียนฝึกจบัคู่บตัรภาพกบับตัรค าหรือบตัรประโยค 
5. ท าแบบฝึก 

  แบบฝึกท่ี 3 บตัรค าและบัตรภาพ เป็นแบบฝึกการอ่านค าและประโยคท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนัส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชบ้ตัรค าและบตัรภาพเป็นส่ือ จ านวน 36 ชุด 
โดยมีกิจกรรมการฝึกอ่าน ใชรู้ปแบบของกิจกรรมเช่นเดียวกบัแบบฝึกท่ี 1 
 รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการอ่านค า ประโยค และขอ้ความสั้ นๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน 3 กิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมท่ีใชพ้ฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านในระดบั 
ช่วงชั้นท่ี 2  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน  และนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 
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จ านวน 1 คน  ซ่ึงการสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่านดว้ยค าพื้นฐาน จ านวน   3 แบบฝึก ได้
พิจารณาเลือกค าอ่านจากค าท่ีนกัเรียนแต่ละคนสามารถพบหรือใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดงัน้ี 
  แบบฝึกชุดท่ี 1 เร่ืองเม่ือฉนัต่ืนนอน มี 4 กิจกรรม 
   กิจกรรมท่ี 1 อ่านค า 8 ค  า โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 2 อ่านประโยค 3 ประโยค โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 3 อ่านขอ้ความ 3 ขอ้ความ โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 4 อ่านค า 8 ค  า, ประโยค 3 ประโยค, ขอ้ความ 3 ขอ้ความ โดยไม่มี
ภาพประกอบ 
  แบบฝึกชุดท่ี 2 เร่ืองฉนัไปโรงเรียน มี 4 กิจกรรม 
   กิจกรรมท่ี 1 อ่านค า 8 ค  า โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 2 อ่านประโยค 3 ประโยค โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 3 อ่านขอ้ความ 3 ขอ้ความ โดยมีรูปภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 4 อ่านค า 8 ค  า, ประโยค 3 ประโยค, ขอ้ความ 3 ขอ้ความ โดยไม่มี
ภาพประกอบ 
  แบบฝึกชุดท่ี 3 เร่ืองหนา้ท่ีของฉนั 
   กิจกรรมท่ี 1 อ่านค า 7 ค า   โดยมีภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 2 อ่านประโยค 4 ประโยค โดยมีภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 3 อ่านขอ้ความ 4 ขอ้ความ โดยมีภาพประกอบ 
   กิจกรรมท่ี 4 อ่านค า 7 ค  า, ประโยค 4 ประโยค, ขอ้ความ 4 ขอ้ความ โดยไม่มี
ภาพประกอบ 
 รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการอ่านส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม  
 เป็นกิจกรรมท่ีใช้พฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คน จ านวน 2 คน และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 1 คน โดยใชบ้ทบาท   
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการช่วยฝึกการอ่านท่ีบา้น ประกอบดว้ย   
  1)  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน 10 แผน 

                2)  ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผูป้กครอง เร่ืองการจดักิจกรรมการสอนอ่านตาม
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นการฝึกผูป้กครองจดักิจกรรมสอนเสริมการอ่าน โดยใช้
หนงัสือภาพเป็นส่ือใหผู้ป้กครองฝึกสอนนกัเรียนท่ีบา้น   จ  านวน 10 ชุด ไดแ้ก่ 
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        ชุดท่ี 1  เร่ือง  ฝน    
        ชุดท่ี 2  เร่ือง  รุ้งกินน ้า 
        ชุดท่ี 3  เร่ือง  มดตาช่ืน 
        ชุดท่ี 4  เร่ือง  กระต่ายครอบครัวหน่ึง 
        ชุดท่ี 5  เร่ือง  กาเหวา่เสียงทอง 
         ชุดท่ี 6  เร่ือง  นกกางเขน 
        ชุดท่ี 7  เร่ือง  น ้าตาลกบัเจา้เตย 
               ชุดท่ี 8  เร่ือง  ใบตอง 
        ชุดท่ี 9  เร่ือง   ตวักินมด 
        ชุดท่ี 10  เร่ือง  ลุงด า        
       4)  แบบทดสอบความกา้วหนา้ในการอ่าน 
 ขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกการสอนอ่านจากหนงัสือภาพของโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า 

มี  5 ขั้นตอน 
  1. ครูเล่าเร่ืองจากหนงัสือภาพเพื่อเช่ือมโยงค าและความหมายของค าท่ีก าหนดให ้ 

โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง  พร้อมทั้งใชส่ื้อบตัรค า หรือขอ้ความประกอบ 
  2. ใหน้กัเรียนเลือกบตัรค าหรือขอ้ความท่ีตรงกบัเร่ืองราวในภาพของหนงัสือภาพ 
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพดูคุยถึงความหมายของค าหรือขอ้ความ เพื่อย  ้าความเขา้ใจ

ใหน้กัเรียน 
  4. ฝึกอ่านจากหนงัสือภาพท่ีมีค าหรือขอ้ความประกอบแต่ละชุด   
  6. ฝึกให้อ่านเร่ืองสั้ นๆ ในแบบฝึกท่ีน าออกมาจากหนังสือภาพ และเติมค าใน

ช่องวา่งแต่ละแบบฝึก 
  7. มอบหมายหนงัสือภาพให้ผูป้กครองช่วยฝึกการอ่านท่ีบา้นเพื่อเป็นการทบทวน

ใหมี้ความจ าท่ีคงทนยิง่ข้ึน   
 

ผลการทดลองรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
  เป็นการศึกษาผลการน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  มาทดลองใช้เพื่อพฒันา         
การเรียนรู้  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบนิเทศ ติดตาม การสังเกตการสอน และการสังเคราะห์
เอกสารรายงานการวจิยัในชั้นเรียน 
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 จากแบบนิเทศ ติดตามครูผูส้อนซ่ึงจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 10 คน ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ 
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนคลา้ยคลึงกนั  
คือ จดัใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติเต็มเวลา  โดยให้เด็กกลุ่มตวัอยา่งนัง่เรียน
คู่กบัเพื่อนนกัเรียนท่ีเรียนดีซ่ึงสามารถดูแลช่วยเหลือได ้ จดัให้นัง่แถวหนา้ ใกลค้รู  ห่างจากประตู 
และหน้าต่างเพื่อไม่ให้เด็กเสียสมาธิกับส่ิงรบกวนภายนอกห้อง  ส่วนการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  ไดมี้การประชุมร่วมกนัระหว่างครูกบัผูป้กครอง  เพื่อวางแผนการพฒันา
เด็ก  ในระยะ 1 ภาคเรียน  โดยน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ในการประชุมเชิงปฏิบติัการมาด าเนินการ
จัดท าแผนก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน            
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  ด าเนินการทั้งในเวลาเรียนปกติในห้องเรียน  และจดัสอนเสริมใน
หอ้งบริการสอนเสริมนอกเวลาเรียนในช่วงเวลา 15.30 – 16.00 น. ทุกวนั และจดัหาส่ือ/อุปกรณ์ช่วย
การเรียนรู้  เช่น   บตัรค า  บตัรภาพ หนังสือเสริม  และส่ือเลียนแบบของจริง ผลท่ีได้คือเด็กมี
พฒันาการดา้นการอ่านดีข้ึนตามแบบฝึก โดยเฉพาะการใหเ้ด็กเรียนดีช่วย  

ทั้งน้ี จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วม  
ครูไดจ้ดัท าแผนการการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคลร่วมกบัผูป้กครองเป็นแผนระยะสั้น 1 ภาคเรียน
กิจกรรมโดยใชแ้บบฝึกตามรูปแบบท่ีแต่ละโรงเรียนไดจ้ดัท า  และใชก้ารสอนแบบเนน้ย  ้าให้กบัเด็ก
กลุ่มตวัอยา่งในระหวา่งเวลาท่ีเด็กปกติก าลงัท างานท่ีครูมอบหมาย  หรือบางคร้ังในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัเด็กปกติในกลุ่ม
โดยให้เด็กท่ีเรียนดีคอยดูแลช่วยเหลือ   ในขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม  ครูจะดูแลนกัเรียนอย่าง
ใกลชิ้ด กระตุน้ใหก้ าลงัใจ และช้ีแนะอธิบายเพิ่มเติม เพื่อช่วยใหท้  ากิจกรรมจนเสร็จ ซ่ึงทุกโรงเรียน
จดักิจกรรมการฝึกอ่านในชั่วโมงภาษาไทย  และจดัสอนเสริมนอกเวลาปกติในช่วงเวลา 15.30-
16.00 น. ดว้ย   ส่วนโรงเรียนบา้นตาลเหนือจดัสอนเสริมในเวลา 12.00-12.30 น.  ส าหรับโรงเรียน
ชุมชนบา้นดอยเต่าไดม้อบหมายแบบฝึกการอ่านส าหรับฝึกท่ีบา้นซ่ึงผูป้กครองดูแลและช่วยสอน  
จากการสังเกตพบว่าการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กจากการสอนเสริมนอกเวลาได้ผลมากกว่า  
เน่ืองจากเด็กมีสมาธิ ครูมีเวลา  และการให้ผูป้กครองมีบทบาทช่วยเหลือ เด็กมีขวญัและก าลงัใจ  มี
พฒันาการดีข้ึน  มีความภาคภูมิใจท่ีตนเองอ่านไดแ้ละมีความสุขกบัการเรียนรู้มากข้ึน 
 ขอ้สังเกตเพิ่มเติมจากการสังเกตการสอน  พบว่า การเรียนร่วมในห้องเรียนปกติของเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย เด็กมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน การท่ีครูได้สร้างเจตคติท่ีดีให้กับ
นกัเรียนปกติท าให้สามารถเรียนร่วมกนัไดดี้  เด็กเก่งคอยช่วยเหลือ  แต่การท่ีครูมีจ านวนนกัเรียน
มากในชั้น    ท าให้ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ไดเ้ต็มท่ี  จึงตอ้งใช้เวลาในการสอนเสริมนอกเวลาอีก
วนัละ ประมาณ 30 นาทีหลังเลิกเรียน  แต่สามารถช่วยเน้นย  ้ าการเรียนรู้ของเด็กได้มากข้ึน          
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ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมช่วยเหลือของผูป้กครองโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงใน    
การช่วยทบทวนพฒันาการอ่านของเด็กไดดี้   
             จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน จ านวน 10 คน           
ในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 4 โรง คือ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โรงเรียนบา้นขุนกลาง  
โรงเรียนบา้นตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า ในการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของ
เด็กกลุ่มตวัอยา่ง  ครูผูส้อนวดัและประเมินผล  ดว้ยการบนัทึกพฒันาการจากพฤติกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ซ่ึงประเมินผลหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เม่ือเสร็จส้ิน 1 ภาคเรียน ดว้ยแบบทดสอบท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินไวท่ี้ร้อย
ละ 80  ปรากฏผลจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 11 คน มีผลการพฒันาท่ีน่า
พอใจสูงข้ึนกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ โดยมีพฒันาการดีข้ึนเป็นล าดับและบรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ซ่ึงจากการสังเคราะห์
เอกสารรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบวา่  
 

ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนบา้นปาก
ทางท่าล่ีทั้ง 3 คน  
              หมวดท่ี 1 ตวัเรา  เด็กทั้งสามคนสามารถอ่านเม่ือไม่มีภาพประกอบไดถู้กตอ้งทั้ง 
10 ค าเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม  ใชเ้วลาในการฝึก  3 วนั                       
 หมวดท่ี 2 ส่ิงของเคร่ืองใช ้ เด็กทั้งสามคนสามารถอ่านค าไดถู้กตอ้งทั้ง 15  ค า 
โดยคนท่ีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อ่านไดก่้อน โดยใช้เวลา 3 วนั   ส่วนเด็กท่ีอยู ่ชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 3   ทั้งสองคนใชเ้วลาในการฝึกอ่าน 5 วนั   และยงัไม่ค่อยคล่อง  
 หมวดท่ี 3 การกระท า   เด็กสามารถอ่านค าท่ีแสดงการกระท าได้ยากเม่ือไม่มี
ภาพประกอบ  15 ค า  ใช้เวลาในการฝึก   7 วนั อ่านไดถู้กตอ้ง 2 คน  อีกคน 1 คนคือนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  อ่านไดไ้ม่ครบ  ไดถู้กตอ้ง   13 ค า 
 หมวดท่ี 4   ส่ิงแวดลอ้ม   เด็กสามารถอ่านไดถู้กตอ้งทั้ง 10  ค า โดยใชเ้วลาใน   
การฝึก  7 วนั   

เม่ือทดสอบหลงัเรียนโดยให้อ่านค าทั้ง 50 ค า จากแบบทดสอบความกา้วหน้าในการอ่าน  
ทีละคน  พบวา่มีพฒันาการ ของทั้งสามคนในการอ่านสูงกวา่เกณฑก์ารประเมิน ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 

นักเรียน ระดับช้ัน ร้อยละทีอ่่าน
ได้ 

ร้อยละทีไ่ด้สูงหรือต ่า
กว่า เกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ความหมาย 

คนท่ี 1 ป.3 80.26 สูงกวา่เกณฑ ์0.26 3 ดี 
คนท่ี 2 ป.3 79.58 ต ่ากวา่เกณฑ ์0.42 3 ดี 
คนท่ี 3 ป.4 82.17 สูงกวา่เกณฑ ์2.17 3 ดี 

ค่าเฉลีย่ 80.67 สูงกว่าเกณฑ์ 0.67 3.00 ดี 
  
จากตารางท่ี 2  พบวา่ เด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ีอ่านไดร้้อยละ 80.67  ซ่ึง

สูงกวา่เกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 0.67  โดยมีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านโดยรวมอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.00  

 
ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนบา้น

ขนุกลางทั้ง 3 คน  
รูปแบบท่ี 1  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชบ้ตัรภาพคู่กบับตัรค าเป็น  ส่ือ 

 จ  านวน 12 ชุด  นกัเรียน จบัคู่ภาพกบับตัรค าไดถู้กตอ้ง  12 ชุด ใน 2  สัปดาห์  อ่านค าไดท้ั้ง 12 ชุด  
และท าแบบฝึกค าคู่ภาพได ้  โดยใชเ้วลาประมาณนาน   3 สัปดาห์ ซ่ึงตอ้งฝึกซ ้ าหลายคร้ังจึงจ าได ้  
  รูปแบบท่ี 2  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ฝึกการอ่านค าและประโยคสั้นๆ 
เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั โดยใชห้นงัสือภาพเป็นส่ือ จ านวน 8 เล่ม  นกัเรียนสามารถอ่านภาพโดยไม่มี
ค  าประกอบไดท้ั้งหมด  ในการฝึกอ่านค า สามารถอ่านไดด้ว้ยการจ าค าจากภาพไดใ้นเวลา เพียง 2 
สัปดาห์   เม่ือไม่มีภาพให้ดูให้อ่านแต่ค า  สามารถอ่านได้เพราะจ าได้   ส่วนแบบฝึกการอ่าน
ประโยคจากหนงัสือภาพดว้ยตนเองนกัเรียนอ่านไดด้ว้ยการจ าภาพ  ในชุดท่ี 7-8 เป็นการอ่านเป็น
ประโยคชุดละ  10  ประโยค เม่ือมีหนังสือภาพอ่านได้  แต่เม่ือไม่มีหนงัสือภาพประกอบอ่านได้
เพียงร้อยละ 70 ซ่ึงใชเ้วลาในการฝึก  2  เดือน  
  แบบฝึกท่ี 3 บตัรค าและบตัรภาพ เป็นแบบฝึกการอ่านค าและประโยคท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนัส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชบ้ตัรค าและบตัรภาพเป็นส่ือ จ านวน 36 
ชุด โดยมีกิจกรรมการฝึกอ่าน ใชรู้ปแบบของกิจกรรมเช่นเดียวกบัแบบฝึกท่ี 1 นกัเรียนสามารถอ่าน
ค าได ้ทั้งหมด   แต่การอ่านประโยคสามารถอ่านไดร้้อยละ 70 ของจ านวนประโยคท่ีก าหนดให้ ใช้
เวลาในการฝึก 5 สัปดาห์  
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เม่ือทดสอบความกา้วหนา้ในการอ่านของนกัเรียนทั้ง 3 คน  หลงัเรียนพบวา่มีพฒันาการใน
การอ่านค าสูงกวา่เกณฑ ์ตามตารางท่ี 3 และมีพฤติกรรมชอบอ่านหนงัสือเพิ่มข้ึน 

 
ตารางที ่3 ผลการประเมินความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง 

นักเรียน ระดับช้ัน ร้อยละทีอ่่าน
ได้ 

ร้อยละทีไ่ด้สูงหรือต ่า
กว่า เกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ความหมาย 

คนท่ี 1 ป.2 78.53 สูงกวา่เกณฑ ์1.47 3 ดี 
คนท่ี 2 ป.4 85.16 ต ่ากวา่เกณฑ ์5.16 4 ดีมาก 
คนท่ี 3 ป.6 82.34 สูงกวา่เกณฑ ์2.34 3 ดี 

ค่าเฉลีย่ 82.01 สูงกว่าเกณฑ์ 2.01 3.33 ดี 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ เด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนบา้นขนุกลางอ่านไดร้้อยละ 82.01 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้2.01  โดยมีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.33 

 
 ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนบา้นตาล

เหนือทั้ง 3 คน  ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ  านวน 2 คน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 
1 คน   มีผลการทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึก  3  ชุด ดงัน้ี 

หนงัสือภาพชุดท่ี 1   จ  านวน คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  34  คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 2   ไดค้ะแนน  34  คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  31  คะแนน 

หนงัสือภาพชุดท่ี 2   จ  านวน คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  35  คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 2   ไดค้ะแนน  35  คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  33  คะแนน 

หนงัสือภาพชุดท่ี 3   จ  านวน คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  37 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 2   ไดค้ะแนน  39  คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1   ไดค้ะแนน  36  คะแนน 
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เม่ือทดสอบดว้ยแบบความกา้วหน้าหลงัเรียนพบว่า  ทั้งสามคนมีพฒันาการในการอ่านค า 
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ผลการประเมินความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลเหนือ 

นักเรียน ระดับช้ัน ร้อยละทีอ่่าน
ได้ 

ร้อยละทีไ่ด้สูงหรือต ่า
กว่า เกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ความหมาย 

คนท่ี 1 ป.5 81.57 สูงกวา่เกณฑ ์1.57 3 ดี 
คนท่ี 2 ป.5 79.71 ต ่ากวา่เกณฑ ์0.29 3 ดี 
คนท่ี 3 ป.6 83.56 สูงกวา่เกณฑ ์3.56 4 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ 81.61 สูงกว่าเกณฑ์ 1.61 3.33 ดี 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ เด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนบา้นตาลเหนืออ่านไดร้้อยละ 81.61 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้1.61 โดยมีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านโดยรวมอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.33 

 
              ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนชุมชน
บา้นดอยเต่า พบว่า ในระยะแรกของการฝึกอ่านจากหนงัสือภาพชุดท่ี 1 ถึง 3  เด็กมีพฒันาการช้า
มากเน่ืองจากมีความจ าในและไม่จ  าความหมายของค าหรือข้อความ ใช้เวลาในการฝึกชุดละ
ประมาณ 7 วนั ตอ้งท าซ ้ าหลายคร้ังจึงอ่าน และเติมค าในแบบฝึกได ้ โดยผูป้กครองได้ตั้งใจช่วย
อยา่งเอาใจใส่ดว้ยบรรยากาศของครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจเด็ก  เด็กเกิดความภาคภูมิใจท่ีสามารถอ่าน
ได ้  ในชุดท่ี 4  ถึง 10  ใชเ้วลาสั้นลง  เหลือเร่ืองละ 5 วนั   เด็กทั้งสองคนอ่านเร่ืองจากหนงัสือภาพ
ได ้ โดยเด็กในชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2  อ่านไดค้ล่องกวา่เด็กในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เม่ือทดสอบ
ดว้ยแบบประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านค าจ านวน 30 ค า   โดยเด็กทั้งสองคนมีพฒันาการในการ
อ่านค าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ตามตารางท่ี 5  
 
ตารางที ่5 ผลการประเมินความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยเต่า 

นักเรียน ระดับช้ัน ร้อยละทีอ่่าน
ได้ 

ร้อยละทีไ่ด้สูงหรือต ่า
กว่า เกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ความหมาย 

คนท่ี 1 ป.1 83.39 สูงกวา่เกณฑ ์3.39 4 ดีมาก 
คนท่ี 2 ป.2 85.42 ต ่ากวา่เกณฑ ์5.42 4 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ 84.41 สูงกว่าเกณฑ์ 4.41 4.00 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า เด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนบา้นดอยเต่าไดร้้อยละ 84.41 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้ 4.41 โดยมีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
 
             ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการประเมินความกา้วหน้าในการอ่านของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษจากโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรง ตามตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินความก้าวหน้าในการอ่านของเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษ 

ผลการประเมนิ
ความก้าวหน้า 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.50 2 2.25 4.50 0.31 
ภายในกลุ่ม 0.50 1 0.50 - - 
รวม 5.00 3 - - - 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ การเปรียบเทียบผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษระหวา่งโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรง ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากแบบนิเทศ 
ติดตาม พบว่า ครูผูส้อนแต่ละคนเป็นครูประจ าชั้นซ่ึงรับผิดชอบนกัเรียนในชั้นมากกว่า 30 คน และ
รับผิดชอบสอนทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ไม่สามารถดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได ้        
อย่างเต็มท่ี   นอกจากน้ี ภาระงานอ่ืนท่ีเขา้มาแทรกซ้อน  เช่น การตอ้งเขา้รับการอบรม  การท าหน้าท่ี
การเงินพสัดุ  หรืองานของชุมชน  ท าให้การด าเนินกิจกรรมในการพฒันาเด็กไม่ต่อเน่ือง  บางคร้ังตอ้ง
เร่ิมต้นบทเรียนใหม่เน่ืองจากเด็กกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ไม่คงทน นอกจากน้ี ครูผู ้สอนมีความรู้       
ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการวจิยัในชั้นเรียนไม่ลึกซ้ึงพอ  และครูผูส้อนให้ขอ้เสนอแนะวา่หากใชเ้วลา
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 1 ภาคเรียน ผลการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จะเห็นได้
ชดัมากกวา่น้ี เน่ืองจากการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยปกติใชเ้วลา 1 ปีการศึกษา และ
ควรอบรมหรือพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัท าส่ือ นวตักรรม และกระบวนการวิจยั
ใหมี้ความเช่ียวชาญ 
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สภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
 เป็นการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมเพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม ของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 โรงเรียน 
ได้แก่  โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี  โรงเรียนบา้นขุนกลาง โรงเรียนบา้นตาลเหนือ และโรงเรียน
ชุมชนบ้านดอยเ ต่า   ซ่ึ ง เก็บข้อมูลโดยการนิ เทศ ติดตาม  การสัง เกตอย่าง มี ส่วนร่วม                      
และการสังเคราะห์เอกสาร  
 โรงเรียน จดัระบบการบริหารจดัการทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการมี      
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT) ดงัน้ี 
 1) แต่งตั้งคณะท างานระดบัสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน โครงการจดัการเรียน
ร่วม ก าหนดผูรั้บผิดชอบโครงการ และคณะท างาน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน คณะครูในโรงเรียนและครูผูรั้บผิดชอบ
จดัการเรียนร่วม   
 2) แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการของโรงเรียน ก าหนดผูรั้บผิดชอบโครงการ และ
ด าเนินงานขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน 
 3)  แต่งตั้ งคณะกรรมการการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของสถานศึกษา                 
ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูการศึกษาพิเศษ ครูผูรั้บผิดชอบการสอนเสริม 
ผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการพิจารณา และอนุมติัแผน IEP ลงสู่
การสอน 

4) สถานศึกษาจดักิจกรรมการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความตระหนกั และสร้างเจตคติต่อ
การจดัการศึกษารูปแบบเรียนร่วม ให้กบัผูป้กครองนกัเรียนทั้งท่ีเป็นผูป้กครองเด็กปกติและเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ยอมรับและให้ความร่วมมือในการพฒันาเด็ก     
ทั้งสองกลุ่มในการเรียนร่วมอยา่งมีความสุข 
 5) ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงสร้างซีท (SEAT) และ โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) ตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่   
     S = Student   การคดักรอง การเตรียมความพร้อมนกัเรียนปกติ และนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ  
     E = Environment   การจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ การจดับุคลากร
รับผดิชอบ   
     A = Activities การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเสริมในการพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  
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     T = Tools   การจดัท าIEP จดัหาวสัดุ เคร่ืองมือ รวมถึงการจดัส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
                6) พฒันาบุคลากรครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยการอบรมสัมมนา ประชุม การศึกษาดูงาน             
และการศึกษาต่อดา้นการศึกษาพิเศษ การจดัท าผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ค.ศ.  ตลอดจนการพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 
       7) ด าเนินการทั้งระบบ และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ตามแผนงาน/โครงการ โดย 
            -ผูบ้ริหารสนบัสนุน ส่งเสริม 
          -ครูในโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย      
ความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน 
            -ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัท า IEP เพื่อพฒันานกัเรียน       
                 - ด าเนินการคดักรองเด็ก 
                     -จดัท านวตักรรม   
                     - ด าเนินการใชน้วตักรรม (ปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียน) 
           8) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาการนักเรียนร่วมกับเด็กปกติ ได้แก่ 
กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา หรือวนัส าคญัต่าง ๆ กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมความรับผิดชอบ
การท าความสะอาดของโรงเรียน   การเขา้ค่าย และการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้   

ในด้านการพฒันาศกัยภาพครูเพื่อการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาโดยการส่งเสริม สนับครูให้ได้รับการพฒันาให้มีความสามารถใน  
การจดัการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมทุกคน เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าการพฒันารูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้   จดัใหค้รูไดเ้ขา้รับการอบรม  การประชุมเชิงปฏิบติัการ ตามท่ีส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไดด้ าเนินการจดัอบรมให้  ในเร่ือง การคดักรอง   การสอนเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษประเภทต่าง ๆ  การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  การจดัท า
นวตักรรมเพื่อพฒันานกัเรียน การท าวิจยัในชั้นเรียน และก าหนดให้ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภทครบทุกคน พร้อมทั้ งจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยัในชั้นเรียน 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 โรง  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และรายงานผลการคดักรองเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  จ  านวน 67 คน ครูผูส้อนไดจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลร่วมกบั
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ผูป้กครองนกัเรียนให้แก่เด็กครบทุกคน  ก าหนดเป้าหมายด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาเด็กเหล่าน้ี
ร่วมกบัเด็กปกติ ตลอดปีการศึกษา 2550  
 นอกจากน้ีพบว่า  สถานศึกษาได้สร้างความเข้าใจอนัดีร่วมกันระหว่างบุคลากรครูใน 
โรงเรียน  ผูป้กครองนกัเรียนทัว่ไปและผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการประชุม
ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ  ความตระหนกัและเจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  จึงไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายยอมรับการเรียนร่วมกันระหว่างเด็กสองกลุ่ม  และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ด้านศกัยภาพของครูผูส้อน  ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมของผูบ้ริหาร  หลังการเข้ารับ      
การอบรมปฏิบติัการ  การประชุม  และการได้รับการนิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก ์  
ดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรอยา่งใกลชิ้ด  สม ่าเสมอในเร่ืองต่าง ๆ  ท าใหค้รูมีความมัน่ใจ และสามารถ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ผลิตนวตักรรมเพื่อเป็น
ส่ือประกอบการจดักิจกรรมการอ่านของเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
ศกัยภาพของเด็กใหมี้พฒันาการดา้นการอ่านสูงข้ึนตามรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู   




