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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เพื่อสังเคราะหรูปแบบการจัด         
การศึกษาแบบเรียนรวมและขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงวิธีการที่ใชในการวิจัย มีดังนี้  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหมใน 2 ลักษณะ  คือ การศึกษาเบื้องตน
และการศึกษาเชิงลึกเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมที่อยูในเกณฑดีในดาน     
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การจดักิจกรรมการสงเสริม และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  
  

 ประชากร ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองใน       
โรงเรียนเครือขายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรที่รับเด็กเขาเรียนรวมทุกโรงเรียนใน

จังหวัดเชียงใหม    ตั้งแตป 2541-2546  จํานวน 30 โรงเรียน ประกอบดวย 
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  1   จํานวน  15   โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  2   จํานวน  10   โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  3   จํานวน    4   โรงเรียน 
4.    โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  4   จํานวน    1   โรงเรียน 
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 กลุมตัวอยางภาคสนามและเชิงลึก ในการวิจัยคร้ังนีใ้ชการเลือกกลุมตัวอยางภาคสนาม

และเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากโรงเรียนที่สถาบันพัฒนาการเดก็            
ราชนครินทร สงเขาเรียนรวมและไมสงกลับตั้งแตป  2541-2546  จํานวน 15 โรงเรียน ประกอบดวย 

1.    โรงเรียนหนองปด 
2.    โรงเรียนน้ําบอหลวง 
3.    โรงเรียนเศรษฐศิลป 
4.    โรงเรียนศาลา 
5.    โรงเรียนอนุศึกษา 
6.    โรงเรียนสันมะฮกฟา 
7.    โรงเรียนอนุบาลวารี 
8.    โรงเรียนแมสา 
9.    โรงเรียนวดัชางเคี่ยน 
10.  โรงเรียนแจงกูเรือง 
11.  โรงเรียนชุมชนบานหวยไผ 
12.  โรงเรียนดาราวิทยาลยั 
13.  โรงเรียนบานเหมืองแร 
14.  โรงเรียนวรานีกูล 
15. โรงเรียนบานริมใต 
 

 กลุมประชากรในขั้นขยายผล  ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชกลุมประชากรทั้งหมด จากผูบริหาร
โรงเรียนหรือครูผูสอนจากโรงเรียนที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรสงเขาเรียนรวมตั้งแต       
ป 2541-2546 จํานวน 30 โรงเรียนเพื่อรวมประชาพิจารณ (Public Hearing) รูปแบบการจัด              
การเรียนรวมที่ผูวิจัยสังเคราะหมาแลว ประกอบดวย 

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  1   จํานวน  15   โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  2   จํานวน  10   โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  3   จํานวน    4   โรงเรียน 
4.    โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต  4   จํานวน    1   โรงเรียน 
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 ผูใหขอมูลหลักในภาคสนาม   คือ   ผูบริหารโรงเรียน 15  คน  ครูที่เกี่ยวของ 43 คน       
ผูปกครอง 22  คน  ใน  15 โรงเรียน 
 ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาเชิงลึก คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูที่เกี่ยวของจํานวน         
9  คน  ผูปกครอง  5  คน โดยเลือกจากโรงเรียนที่อยูในเกณฑดี คือ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน และ      
โรงเรียนบานแจงกูเรือง 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดใชเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  เคร่ืองมือในการศึกษาเบื้องตน   คือ แบบสอบถามซึ่งเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยไดกรอบประเด็นการถามจากคูมือการพัฒนา  
โรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543   
โดยใชถามผูบริหารและครูที่ เกี่ยวของ ตลอดจนผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่งมี            
รายละเอียดดังนี้   แบงเปน 2  ชุด  ไดแก 
  ชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามของผูบริหารและครู  แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    โดยระบุ  สถานภาพ  ขอมูลสังกัด
โรงเรียน   ระดับการศึกษา  ประสบการณในการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา   และ
ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ดานสภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษทางการศึกษา ทั้ง 4  ดาน คือ     การบริหารจัดการ    การจัดการเรียนรู    กิจกรรมสงเสริม และ
ชุมชนสัมพันธ 
 ชุดท่ี 2  เปนแบบสอบถามของผูปกครอง  แบงเปน  2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยระบุ  ระดับการศึกษา  ประเภท
ของบุตรที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาและขอมูลโรงเรียนในสังกัด 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความเห็นของผูปกครอง ดานสภาพการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา  ทั้ง 4  ดาน คือ  การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู       
กิจกรรมสงเสริม  และชุมชนสัมพันธ 
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  2. เคร่ืองมือในการศึกษาเชิงลึก   คือ  แนวการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ     
การจัดการเรียนรู     กิจกรรมสงเสริม   และ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ    ผูวิจัยไดนําแนวการสัมภาษณ  
มาจากงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงสรางไวเมื่อปพุทธศักราช   
2543  แนวการสัมภาษณดังกลาวนั้นมีความครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4  ดานขางตนซึ่งประกอบดวย  
 2.1  แนวการสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียน 
 2.2  แนวการสัมภาษณ ครูประจําชั้น/ครูการศึกษาพิเศษ 
 2.3  แนวการสัมภาษณผูปกครอง 
 3. เคร่ืองมือในการศึกษาขั้นขยายผล     คือ     แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูของโรงเรียนเครือขายที่มีตอรูปแบบการจัดการการแบบเรียนรวม     
 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 

 การสรางเครื่องมือเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดย
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.   ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   เพื่อเปนแนวทางในการสราง 
เครื่องมือ 
 2.   กําหนดหัวขอที่จะถามตามประเด็นที่จะศึกษาและวัตถุประสงคของการวิจัย  
 3. นําขอแบบสอบถามที่สรางแลว ขอคําแนะนํา จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ 
แกไขปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสม 

 4. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ทางดานการศึกษาพิเศษและผูวิจัยปรับปรุง
ขอบกพรองของแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

 5.  นําแบบสอบถามมาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบใหมี        
ความชัดเจนสมบูรณขึ้น 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมวีธีิการดังนี้   

1. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม    โดยผูวิจัยจัดทําเปนโครงการเยี่ยมบานโดยได 
ประสานงานกบักลุมงานสุขภาพจิตชุมชนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและทาํหนังสือถึง 
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ผูบริหารสถานศึกษา 15 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลภาคสนาม 
 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจากการศึกษา   
ภาคสนามไดโรงเรียนที่อยูในเกณฑดี จํานวน 2  โรงเรียน  ผูวิจัยออกเก็บขอมูลดวยตนเองโดย     
การประสานงานอยางไมเปนทางการกับผูบริหาร  ครูที่เกี่ยวของ และนัดการสัมภาษณ  ตามเวลา  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลข้ันขยายผล  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรทั้งหมด 
และปรึกษากับผูอํานวยการสถาบันฯ เพื่อทําหนังสือจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร              
ถึงผูบริหารสถานศึกษา  30  โรงเรียน  เพื่อเชิญประชุมสัมมนาและประชาพิจารณในเรื่องการจัด 
การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัด

เชียงใหม   
 
การหาประสิทธิภาพของเครือ่งมือ 
 
 1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน ประกอบดวย อาจารยจากศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8 จํานวน 1 คน อาจารยจากภาควิชา
การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 1 คน และมีผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร จํานวน 1 คน  ศึกษานิเทศก   จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  
เขต 2  จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต  4  จํานวน       
1 คน เพื่อหาความสอดคลองของความตรงตามเนื้อหา และความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ  
การวิจัย 

 2.  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ในชุดของผูบริหาร ครู และผูปกครองในการศึกษาภาคสนาม และนําไปทดลองใชกับ  กลุมผูบริหาร  
สถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  ที่ไมอยูในพื้นที่เปาหมายเดียวกันกับการทําวิจัย  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีหาคารอยละ (Percent) 
2. การวิเคราะหตามวัตถุประสงค 
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 วัตถุประสงคท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการ-
พิเศษทางการศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 สถิติท่ีใช คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยกําหนด
เกณฑการแปลความหมาย (Best อางถึงใน วิไลภรณ  สมศรี, 2542  : 44-45)  ดังนี้   
     คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายความวา เหน็ดวยอยางมากที่สุด 
     คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายความวา เหน็ดวยอยางมาก 
     คาเฉลี่ย  2.50-3.39  หมายความวา เหน็ดวยปานกลาง 
     คาเฉลี่ย  1.50-2.29  หมายความวา เหน็ดวยนอย 
     คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายความวา เหน็ดวยนอยที่สุด 
 สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหาร        
โรงเรียน ครู  ที่มีตอสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยใช   
การทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงของที (t-test) โดยใชการวิเคราะหโปรแกรม  SPSS for  
Windows  ในการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 ใชสูตร t- Independent  
                   สูตร t  =          X 1-X2

         (n1-1)s2
2+(n2-1)s2

2      1+1  
   n1+ n2-2              n1 n2

  
   
  เมื่อ   X1  เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
      X2  เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    n1   เปนขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
    n2   เปนขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
    s2

1 เปนความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    s2

2 เปนความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 33 

 วัตถุประสงคท่ี 2 สังเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหมใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยใชการวิเคราะห 
เชิงเนื้อหา (Content  Analysis)  
 วัตถุประสงคท่ี 3  เพื่อขยายผลการจัดการศึกษา แบบเรียนรวมของเดก็ที่มีความตองการ-
พิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหม 

 สถิติท่ีใช  คาเฉลี่ยประชากร (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          
โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย  (Best อางถึงใน วิไลภรณ  สมศรี, 2542  : 44-45)  ดังนี้ 
     คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายความวา เหน็ดวยอยางมากที่สุด 
     คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายความวา เหน็ดวยอยางมาก 
     คาเฉลี่ย  2.50-3.39  หมายความวา เหน็ดวยปานกลาง 
     คาเฉลี่ย  1.50-2.29  หมายความวา เหน็ดวยนอย 
     คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายความวา เหน็ดวยนอยที่สุด  
 3.  สถิติที่ใชการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 การหาคาดัชนคีวามสอดคลองของความตรงตามเนื้อหาใชสูตร ดังนี้   
 IC  =  ∑R/N  

  IC     =  ดัชนีความสอดคลอง 
 ∑R =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N =  จํานวนผูเชีย่วชาญ  
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