
 

บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษาผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี  โรงเรียนบา้นขุนกลาง  โรงเรียนบา้นตาลเหนือ  และโรงเรียนชุมชน
บา้นดอยเต่า  ทั้งน้ี การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงการทดลองดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษซ่ึงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านรุนแรง จ านวน 11 คน เรียนรู้ใน
หอ้งเรียนทดลอง จ านวน 9 หอ้ง  มีเด็กกลุ่มตวัอยา่งหอ้งเรียนละ 1 หรือ 2 คน ต่อครูผูส้อน 1 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ  (1) แบบนิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ใช้เก็บขอ้มูลจาก ผูบ้ริหาร และ ครูผูส้อนของโรงเรียนแกนน า
จดัการเรียนร่วมเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  ขอ้มูลพื้นฐานของ
การคดักรองเด็กท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากเด็กปกติ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ  (2)  แบบบนัทึกการสังเกตการณ์สอนอย่างมีส่วนร่วม ใช้สังเกตสภาพการบริหารจดัการ      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ทดลองของโรงเรียนแต่ละโรง  (3) แบบสังเคราะห์เอกสาร  ใช้
เก็บขอ้มูลสภาพการบริหารจดัการ ผลการทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์
ขอ้มูลจากรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ซ่ึงคณะผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis)  และการวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory analysis)  ส าหรับขอ้มูล
ความกา้วหนา้หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม
ใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ และf-test ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลจากการพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การศึกษาขอ้มูลพบว่า ครูผูส้อนน าแบบคดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ น มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/LD/Autism/PDDs) ไปวิเคราะห์และ
คดักรองเด็กภายในโรงเรียนโดยวเิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของเด็ก เพื่อจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลร่วมกบัผูป้กครองและวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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 ส่วนการอบรมเชิงปฏิบติัการระหวา่งวนัท่ี 11-12 กรกฏาคม 2550 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ท่ีเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการน าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของปีการศึกษา 2549 
จ านวน 67 ฉบบั ส าหรับนกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 67 คน มาวิเคราะห์   
และลกัษณะความบกพร่อง จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน 
พบว่า  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น มีจ านวน 1 คน  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูด            
มีจ  านวน 2 คน  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีจ านวน 62 คน  และเด็กพิการซ ้ าซ้อน  มี
จ านวน 2 คน  ทั้งน้ี มีนกัเรียนจ านวน 11 คน ท่ีไม่สามารถอ่านภาษาไทยไดเ้ลย  ท าให้เป็นปัญหา ท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  และการพฒันาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้อ่ืนๆ   
 ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดน้ านกัเรียน จ านวน 11 คน มาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี จ  านวน 3 คน  
เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน  และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
จ านวน 1 คน  โรงเรียนบา้นขุนกลาง จ านวน 3 คน  เป็นนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
จ านวน 1 คน  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 1 คน  และนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 2 คน   โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน 3  คน เป็นนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน  และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 คน  และโรงเรียน
ชุมชนบา้นดอยเต่า จ านวน 2  คน เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 คน และ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 1 คน 
 นอกจากน้ี การจดัประชุมปฏิบติัการระหว่างวนัท่ี 16-17  กรกฎาคม 2550 ไดน้ าขอ้มูล
พื้นฐานและแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  มาอภิปรายร่วมกนัเพื่อก าหนดรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจยั 
ในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบว่า การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านไดส้ร้าง
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะเด็กกลุ่มตวัอย่างจากกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ  และรูปแบบวิธีการสอนอ่านค าของ ผดุง อารยะวิญญู โดย
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานเด็กกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน  ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน  4 รูปแบบ คือ  
 รูปแบบท่ี 1 กิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนบา้นปาก
ทางท่าล่ี จ  านวน 5 กิจกรรม ซ่ึงการสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่านดว้ยค าพื้นฐานได ้   เลือก
ค าอ่านภาษาไทยในช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีนกัเรียนแต่ละคนสามารถพบในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัตวัเรา 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ การกระท า  และส่ิงแวดลอ้ม     
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 รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนบา้นขุนกลาง จ านวน 3 กิจกรรม ซ่ึงการสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่านดว้ยค า
พื้นฐาน โดยพิจารณาเลือกค าอ่านพื้นฐานภาษาไทยจากค าท่ีนกัเรียนแต่ละคนสามารถพบหรือใช ้
ในชีวติประจ าวนัเก่ียวกบัโรงเรียน อวยัวะของร่างกาย และบุคคลในครอบครัว 
 รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการอ่านค า ประโยค และขอ้ความสั้นๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จ านวน 3 กิจกรรม ซ่ึงการสร้างแบบฝึกประกอบกิจกรรมการอ่าน
ด้วยค าพื้นฐานได้พิจารณาเลือกค าอ่านจากค า ท่ีนักเรียนแต่ละคนสามารถพบหรือใช้ใน
ชีวติประจ าวนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีกระท าหลงัจากต่ืนนอน ส่ิงท่ีกระท าท่ีโรงเรียน และส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีของ
นกัเรียน 

 รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการอ่านส าหรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม ซ่ึงสร้างแบบฝึกประกอบ
กิจกรรมโดยใชบ้ทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการช่วยฝึกการอ่านท่ีบา้น   
 2. ผลการทดลองรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การทดลองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของ
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 4 โรง คือ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โรงเรียนบา้นขุนกลาง  
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชน  บ้านดอยเต่า  จากการสังเคราะห์เอกสารรายงาน      
การวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบวา่  จากแบบนิเทศ ติดตาม  พบวา่ โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้ม
ในห้องเรียนดว้ยการให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติเต็มเวลา  โดยให้เด็กกลุ่ม
ตวัอยา่งนัง่เรียนคู่กบัเพื่อนนกัเรียนท่ีเรียนมีผลการเรียนดีซ่ึงสามารถดูแลช่วยเหลือได ้จดัให้นัง่แถว
หนา้  ห่างจากประตู และหน้าต่างเพื่อไม่ให้เด็กเสียสมาธิกบัส่ิงรบกวนภายนอกห้อง จดัสอนเสริม
ในหอ้งบริการสอนเสริมนอกเวลาเรียนในช่วงเวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกวนั  และจดัหาส่ือ/อุปกรณ์
ช่วยการเรียนรู้ เช่น บตัรค า บตัรภาพ หนงัสือเสริม  และส่ือเลียนแบบของจริง   
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วม จากการสังเกตการสอนพบว่า ครูผูส้อนใช ้  
การสอนแบบเน้นย  ้าให้กบัเด็กกลุ่มตวัอย่างในระหว่างเวลาท่ีเด็กปกติก าลงัท างานท่ีครูมอบหมาย  
หรือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกบัเด็กปกติในกลุ่มโดยมีเด็กท่ีเรียนดีคอยช่วยเหลือและสอนเสริมนอกเวลาเรียน  ส่วนโรงเรียน
ชุมชนบา้นดอยเต่าไดม้อบหมายแบบฝึกการอ่านส าหรับฝึกท่ีบา้นซ่ึงผูป้กครองดูแลและช่วยสอน 
 ในการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มตวัอย่าง จากแบบนิเทศ ติดตาม พบว่า 
ครูผูส้อนวดัและประเมินผลด้วยการบนัทึกพฒันาการจากพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม     
การเรียนรู้ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซ่ึงประเมินผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
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ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาดว้ยแบบทดสอบท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินไวท่ี้ร้อยละ 80  ซ่ึงจาก
การสังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน พบว่า เด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียน
บา้นปากทางท่าล่ีทั้ง 3 คน มีพฒันาการ ในการอ่านค า เฉล่ีย ร้อยละ 80.67 เด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียน
บา้นขุนกลางทั้ง 3 คน มีพฒันาการในการอ่านค า เฉล่ีย ร้อยละ 82.01  และมีพฤติกรรมชอบอ่าน
หนงัสือเพิ่มข้ึนดว้ย  เด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนบา้นตาลเหนือทั้ง 3 คน มีพฒันาการในการอ่านค า 
เฉล่ีย ร้อยละ 81.61 และเด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า มีพฒันาการในการอ่านค า 
เฉล่ีย ร้อยละ 84.41  ทั้งน้ี การเปรียบเทียบผลการประเมินความกา้วหน้าในการอ่านของเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษจากโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรง ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 อย่างไรก็ตาม ครูผูส้อนแต่ละคนเป็นครูประจ าชั้นซ่ึงรับผิดชอบนักเรียนในชั้นมากกว่า 
30 คน  และรับผิดชอบสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ไม่สามารถดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษได้อย่างเต็มท่ี   นอกจากน้ี ภาระงานอ่ืนท่ีเขา้มาแทรกซ้อน  เช่น การตอ้งเขา้รับการอบรม   
การท าหน้าท่ีการเงินพสัดุ  หรืองานของชุมชน  ท าให้การด าเนินกิจกรรมในการพฒันาเด็กไม่
ต่อเน่ือง  บางคร้ังต้องเร่ิมต้นสอนใหม่เน่ืองจากเด็กกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ไม่คงทน นอกจากน้ี 
ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไม่ลึกซ้ึงพอ  และครูผูส้อนให้
ขอ้เสนอแนะวา่หากใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มากกวา่ 1 ภาคเรียน ผลการพฒันาเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษจะเห็นได้ชดัมากกว่าน้ี เน่ืองจากการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
โดยปกติใช้เวลา 1 ปีการศึกษา และควรอบรมหรือพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง    
การจดัท าส่ือ นวตักรรม และกระบวนการวจิยัใหมี้ความเช่ียวชาญ 
 3.  สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
 โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน จดัระบบการบริหารจดัการทั้งระบบ (Whole School Approach) 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(SBM)  และใชโ้ครงสร้างซีท 
(SEAT)  ด าเนินงานในรูปคณะท างานระดบัสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน โครงการ
จดัการเรียนร่วม  จดัระบบการคดักรอง  การเตรียมความพร้อมนักเรียนปกติ และนักเรียนท่ีมี    
ความตอ้งการพิเศษ  จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  จดับุคลากรรับผิดชอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  จดักิจกรรมเสริมในการพฒันานักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จดัท าแผน     
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและจดัหาวสัดุ เคร่ืองมือ รวมถึงการจดัส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก    
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  โดยด าเนินการทั้งระบบ  
และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการอย่างต่อเน่ือง ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง    
มีส่วนร่วม โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
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             สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการอบรมสัมมนา ประชุม การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อด้านการศึกษาพิเศษ   
ครูสามารถจดัท าผลงานวิจยัในชั้นเรียนควบคู่กบัการจดัท าผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ค.ศ. และผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน  ตลอดจนการพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเป็นครู
การศึกษาพิเศษมืออาชีพ 
      

อภิปรายผลการวจิัย 
 การใช้แบบคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพื่อช่วยให้ครูผูส้อนวินิจฉัยเด็กไดถู้กตอ้ง
เป็นการคดักรองโดยเคร่ืองมือของผูเ้ช่ียวชาญ  ท าให้ขอ้มูลท่ีได้ช่วยให้ครูผูส้อนรู้จกัเด็กได้ดี   
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีพิจารณาคดัแยกเด็กของส านกังานการประถมศึกษา (2541) ท่ีกล่าวว่า 
การคดัแยกอยา่งเป็นทางการโดยใชแ้บบทดสอบท่ีจดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ 
ครูสามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจดัท าแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล 
(IEP) ได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยผูเ้ก่ียวข้องต่างให้การยอมรับและให้ความร่วมมือใน       
การพฒันาเด็ก ซ่ึงโดยปกติการคดัแยกเด็กครูผูส้อนใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมท าให้ข้อมูลของ   
การสังเกตไม่น่าเช่ือถือ 
 การพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ในเร่ืองเทคนิคการสอนอ่าน  การสร้างรูปแบบการจดั
กิจกรรมจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และการวิจยัในชั้นเรียน  ท าให้ครูผูส้อนไดใ้ช้วิธี 
การสอนอ่านท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ  กล่าวคือ  การน าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของปีการศึกษา 2549 มาวิเคราะห์ร่วมดว้ยท าให้คน้พบวิธีการสอนส าหรับเด็กกลุ่ม
ตวัอย่าง  เน่ืองจากรู้จุดเด่นและจุดดอ้ยของเด็กเป็นรายบุคคลซ่ึงช่วยในการก าหนดรูปแบบการจดั
กิจกรรมและส่ือการสอนได้เหมาะสมยิ่งข้ึน   รวมทั้งสามารถก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน    
การพฒันาเด็กแต่ละบุคคลให้ประสบผลส าเร็จ  และสอดคล้องกับขั้นตอนในการจัดท าแผน 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของ สุพชัรา  ล้ิมเจริญ (2543)  ในขั้นการรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร
ของเด็ก จากการประเมินการทดสอบของทุกๆ ฝ่าย  มาประกอบการพิจารณาในการจดัท าแผน 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และเมื่อให้ครูผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจยัใน
ชั้นเรียนดว้ย    ท าให้การพฒันาเด็กสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบควบคู่กบัการเรียนการ
สอนตามปกติ     ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเด็กท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  อย่างไรก็ตาม 
ครูผูส้อน   มีความรู้   ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัไม่ลึกซ้ึงแต่การด าเนินงานท่ีมีขั้นตอนและมี
เป้าหมายช่วยให้การปฏิบติังานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองการวางแผน การปฏิบติั 
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การสังเกต  และ  การสะทอ้นกลบั  ตามวงจรของการปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนของพวงพยอม  ชิด
ทอง (2546) 
 การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 4 รูปแบบ ของโรงเรียนบา้นปากทาง
ท่าล่ี  โรงเรียนบา้นขุนกลาง  โรงเรียนบา้นตาลเหนือ  และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะกระบวนการอ่านทั้ง 4 รูปแบบ  เน่ืองจากผลการวิเคราะห์แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) พบวา่ เด็กมีปัญหารุนแรงดา้นการอ่านมากท่ีสุดจึงก าหนดรูปแบบพฒันาเด็ก
ดา้นการอ่านก่อน  เน่ืองจากการอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการเรียนรู้ความรู้อ่ืนๆ โรงเรียน
การน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรงเรียนจึงใช้แบบฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทบตัรค า  
บตัรภาพ  และหนังสือภาพ โดยค า ประโยค  และข้อความ เป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กแต่ละคน ซ่ึงรูปแบบท่ีใชจ้ดักิจกรรมเป็นรูปแบบท่ีผสมผสาน
ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้ตามเอกตัภาพและรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่านค า   ซ่ึงแนวคิดใน
การสร้างรูปแบบน้ีสอดคล้องกบัแนวคิดของผดุง  อารยวิญญู (2539) ในเร่ืองวิธีการสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล  และกลวิธีการสอนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2543) ซ่ึงกล่าววา่การจดัการเรียนรู้ช่วยให้ครูผูส้อนท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ตลอดจน สายสมร  ไชยลาม (2550) ไดก้ล่าวว่า ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและเลือกใช้ส่ือ ส่ิงอ านวย  
ความสะดวกช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
 การน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนไปใชก้บัเด็กกลุ่มตวัอยา่งท าให ้
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการอ่านดีข้ึน สามารถรับรู้และมีความสนใจต่อส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้
ส่ือท่ีมีสีสัน เหมือนของจริง เป็นรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัท าให้เด็กเรียนรู้ไดดี้ มีความจ า
มากข้ึน  ทั้งน้ีรูปภาพสามารถดึงดูดความสนใจโดยท่ีกิจกรรมการฝึกมีครูผูส้อนก าหนดเป็นกิจกรรม
ฝึกซ ้ าๆ  แต่เปล่ียนรูปภาพสีสันช่วยใหเ้ด็กเพลิดเพลิน ชอบ และจ าไดแ้ม่นข้ึน  เม่ือจ าไดดี้ก็สามารถ
อ่านได้เม่ือไม่มีภาพประกอบ  เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถอ่านได้มีก าลงัใจใน    
การฝึกอ่านในขั้นต่อไป  และมีความสุขกบัการเรียนรู้มากข้ึนนอกจากน้ี แบบฝึกจะช่วยในเร่ือง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ช่วยใหเ้ด็กฝึกปฏิบติัและเกิดทกัษะทางภาษามากข้ึน การฝึกทกัษะเด็ก
ยงัไดอ้าศยัทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์คือ กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercises) 
 นอกจากน้ี กิจกรรมการฝึกอ่านค ายงัส่งผลให้ความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ซ่ึงมีความบกพร่องทางดา้นการอ่านมีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน  สอดคลอ้งกบัเกตุมณี  มากมี (2540)  ท่ีได้
ท  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่านของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีบกพร่องทางสติปัญญา (เรียนรู้ชา้)  พบวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน
ในใจสูง ร้อยละ 82.26  รองลงมาคือ การอ่านจบัใจความ ร้อยละ 72.53  และดา้นการอ่านออกเสียง
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ร้อยละ 65.52  และดวงใจ วรรณสังข ์(2541)  ซ่ึงศึกษาความสามารถในการจ าพยญัชนะไทยของเด็ก
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ชุดนิทานประกอบการจ าพยญัชนะไทย พบว่า  
ประสิทธิภาพของชุดการสอนนิทานประกอบการจ าพยญัชนะไทยสูงกวา่เกณฑ ์
 วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนอ่านตามแบบของสมคิด  บุญบูรณ์ (2546)  ท่ีศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยการอ่านระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  พบวา่  เด็กมีความสามารถดา้นการอ่านสูงข้ึนก่อนและหลงัการใชว้ิธีการสอน
อ่านตามแบบแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมทั้ง อจัฉรา  นาคทรัพย ์
(2546)  ท่ีศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยวิธี     
การสอนเป็นค า  พบว่า  การสอนอ่านเป็นค าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑ ์ และมีความสามารถในการอ่านค าอยูใ่นระดบัดี  และพบพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของ
เด็กเพิ่มเติม 
 จะเห็นไดว้่ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการอ่านของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใช้
แบบฝึกและส่ือประกอบสามารถพฒันาทกัษะการอ่านของเด็กให้มีความสามารถในการอ่านค าได้
สูงข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเด็กมีความสามารถในการอ่านค าอาจจะมาจากความร่วมมือของ
ผูป้กครองได้ช่วยดูแล  เน้นย  ้า  เพิ่มเติม  ประการหน่ึงจากการสัมภาษณ์ครู พบขอ้สังเกตเพิ่มว่า   
การท่ีสถานศึกษามีการบริหารจดัการเป็นระบบโดยมีการบริหารแบบ SBM และ SEAT  ครูไดรั้บ
การสนบัสนุนส่งเสริมจากผูบ้ริหาร ใหมี้ความรู้  ความสามารถ  สนบัสนุนส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  การจดั
สภาพแวดลอ้ม  และส่งเสริมการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การท่ี  
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกันในการพฒันาเด็กไม่ใช่เป็นเพียงภาระของครูผูรั้บผิดชอบเท่านั้ น          
ยงัส่งผลต่อพฒันาการของเด็กดว้ยเช่นกนัท่ีว่าการกระท าใดไดรั้บการฝึกฝน  การกระท านั้นจะท า 
ไดดี้  ไม่เส่ือมลงไป  กฎแห่งผล (Law of Effect) หากผูก้ระท าไดรั้บการตอบสนองจากส่ิงเร้า     
เป็นท่ีพอใจจะท าส่ิงนั้นไดดี้ 
 นอกจากน้ี  มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  คือ  การนิเทศการศึกษาจากผูนิ้เทศซ่ึงใช้รูปแบบ  การนิเทศ
หลากหลายวิธี  โดยเฉพาะการนิเทศเชิงพฒันา และการนิเทศการสอน 6 ขั้นตอนท่ีประยุกต์จาก     
การนิเทศแบบ Clinic ของ Gold  Hammer (2544) ซ่ึงครูไดรั้บการช่วยเหลือดูแลอยา่งใกลชิ้ดและ
สม ่าเสมอดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร  จึงเกิดความมัน่ใจในพฒันาตนเองในการปฏิบติังานเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนสูง  สอดคลอ้งกบัหลกัการนิเทศการศึกษาของ Glickman (1985) ท่ีเช่ือว่า “พฒันาการของ
มนุษย์ ก็คือจุดมุ่งหมายของการศึกษา” ทั้ งน้ี ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมการนิเทศการศึกษาได้แก่  
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กระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม สนบัสนุนตามหลกัการบริหาร
จดัการทั้งระบบดว้ยแนวการบริหารโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีทของเบญจา  
ชลธานนท ์(2546)  โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพครูให้พฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการวิจยัในชั้นเรียน 
ควบคู่กับการพฒันาตนเองเป็นครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพท าให้ครู เกิดขวญั ก าลังใจ และมี        
ความมัน่ใจในการปฏิบติังาน  ส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย   
  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเด็ก
และมีเวลาในการเอาใจใส่ดูแลเด็กอยา่งจริงจงั 
 2.  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีความรู้และความจ าท่ีคงทนยิ่งข้ึนควรมีการฝึก        
การเขียนควบคู่กบัการอ่าน 
 3.  เพื่อให้เห็นพฒันาการของเด็กอย่างชดัเจนและต่อเน่ือง ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้
เวลาในการจดัการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา        
     




