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ช่ือเร่ือง    การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมี    
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โรงเรียนบา้นขุนกลาง โรงเรียน
บา้นตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า โดยจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวม 11 คนเรียนรู้
ในหอ้งเรียนทดลอง จ านวน 9 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 1 หรือ 2 คน ต่อครูผูส้อน 1 คน   
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบนิเทศ ติดตาม  แบบสังเกตการสอน  และแบบสังเคราะห์
เอกสารรายงานการวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนเพื่อเก็บขอ้มูล โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory analysis) ส าหรับขอ้มูล
ความกา้วหนา้หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วมใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ และ f-test 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดว้ยการจดัอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ท าให้ครูผูส้อนสามารถน าแบบคดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และ
ออทิสซึม (KUS-SIRating Scales: ADHD/LD/Autism/PDDs) วิเคราะห์และคดักรองนักเรียนของ
โรงเรียนและน าผลท่ีไดม้าจดัท าแผนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กแต่ละคน รวมทั้งครูผูส้อน สร้าง
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านตามแผนการจดัการศึกษาของเด็กกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 4 
รูปแบบ คือ  (1)  กิจกรรมการอ่านค าส าหรับโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โดยเลือกค าอ่านเก่ียวกบัตวัเรา  
ส่ิงของเคร่ืองใช้  การกระท า  และส่ิงแวดลอ้ม  (2)  กิจกรรมการอ่านค าและประโยคส าหรับโรงเรียน
บ้านขุนกลาง  โดยเลือกค าอ่านเก่ียวกับโรงเรียน  อวยัวะของร่างกาย  และบุคคลในครอบครัว           
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(3) กิจกรรมการอ่านค า ประโยค และขอ้ความสั้นๆ ส าหรับโรงเรียนบา้นตาลเหนือ  โดยเลือกค า
อ่านเก่ียวกับกิจกรรมกระท าหลังต่ืนนอน  กิจกรรมท่ีโรงเรียน  และกิจกรรมท่ีเป็นหน้าท่ีของ
นกัเรียน  (4)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันา  การอ่านส าหรับโรงเรียนชุมชน
บา้นดอยเต่า โดยใชบ้ทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการช่วยฝึกการอ่านท่ีบา้น   
 2)  การทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 4 รูปแบบ ด าเนินการโดย
โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนดว้ยการให้เด็กกลุ่มตวัอย่างนัง่เรียนคู่กบัเพื่อนนกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียนดี นั่งแถวหน้า ห่างจากประตู และหน้าต่างเพื่อไม่ให้เด็กเสียสมาธิกับส่ิงรบกวน
ภายนอกห้อง ซ่ึงครูผูส้อนจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเน้นย  ้าซ ้ าทวน และจดัสอนเสริมเวลา 
15.30 – 16.00 น.  ทุกวนั  และจดัหาส่ือช่วยการเรียนรู้  ไดแ้ก่  บตัรค า  บตัรภาพ หนงัสืออ่านเสริม  
และส่ือเลียนแบบของจริง  ทั้งน้ี ครูผูส้อนวดัและประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มตวัอยา่ง
ด้วยแบบทดสอบท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินไวท่ี้ร้อยละ 80  ซ่ึงเด็กกลุ่มตวัอย่างโรงเรียน         
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 และเด็กกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า มีพฒันาการในการอ่านค า 
เฉล่ีย  ร้อยละ 84.41  อยา่งไรก็ตาม การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการประเมินความกา้วหนา้ในการอ่าน
ของเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษจากโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทั้ง 4 โรง ไม่แตกต่างกนั 
ในทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3)  ผลการบริหารจดัการของโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม เป็นการบริหารจดัการ        
ทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยใชแ้นวทางการบริหารจดัการตามโครงสร้างซีท  และ  
การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเน้นการขบัเคล่ือนทั้งระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในรูปของคณะกรรมการระดบัสถานศึกษา ปัจจยัท่ีส าคญั คือ การพฒันาและการช่วยเหลือครูผูส้อน
ดว้ยกลัป์ยานมิตรนิเทศอยา่งใกลชิ้ด  และการสนบัสนุนของผูบ้ริหารส่งเสริมครูผูส้อนให้มีศกัยภาพ
ในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ ท าใหค้รูมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานสูง    
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ABSTRACT 
  
 This study was conducted under objective to study results of learning activity 
arrangement for children with special needs in schools under Chiangmai Education Service Office 
5. The samples were 4 key mainstreaming schools as follows: Park Tang Tah Li School, Baan 
Khun Klang School, Baan Tarl Nuey School and Chum Chon Baan Doi Tao School. The 11 
special needed children were set to study in experimental classrooms by 1 or 2 for a responsible 
teacher. 
   This study used many approaches for collecting data including supervision, teaching 
observation, and the synthesis from reports of class research. In addition, the data analysis was 
analyzed by content and explanatory analysis. The progress after learning activities used 
percentage, mean, and f-test. 
 The results could be summarized as follows: 
 1) The development of learning activity model has been conducted under operational 
seminars which teachers could use the KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism/ PDDs to 
analyze students and use the results to build individual education programs. In addition, teacher 
created 4 learning activity models of reading following to individual education programs as 
follows: (1) The reading activity with words for Park Tang Tah Li School selected words about 
ourselves, tools, actions and environment. (2) The reading activity with words and sentences for 
Baan Khun Klang School selected words about schools, organic and persons in family. (3) The 
reading activity with words, sentences and short messages for Baan Tarl Nuey School selected 
words about activities after awake, activities at school and activities of student’s duty. (4) The 
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reading activity with parents’ participation for Chum Chon Baan Doi Tao School used roles of 
parents’ participation to help read practicing at home. 
 2) The model experiment has been conducted by school environment setting. The 
selected children were seated in front row, far from doors and windows, and with excellent 
students to protect them from external bothering. The sample teachers have arranged teaching 
with repeating and making up class every evening at 15.30-16.00. Moreover, the teachers 
prepared learning materials including word cards, picture cards, supplementary books, and 
artificial models. The teachers measured and evaluated the learning progress of children through 
tests which had 80 percent criteria. The students of Park Tang Tah Li School had 80.67 percent. 
The 3 students of Baan Khun Klang School had 82.01 percent and were likely to read more. The 3 
students of Baan Tarl Nuey School had 81.61 percent. The students of Chum Chon Baan Doi Tao 
School had 84.41. However, the mean comparing of reading progress evaluation was not different 
in statistical at 0.05 level. 
 3)  The management result of key mainstreaming school was whole school approach with 
using management approach under SEAT structure and school-Base. The management 
emphasized the driving of whole system with participation of academic committees. The 
important factors were development and helping teacher closely. A support from administration 
could help improving teacher capacity to be professional special teacher. This has created the 
teacher’s confidence in operating their activities. The teacher could develop model learning 
activity arrangement and gained more courage in conducting experiment research by them. 




