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บทคดัย่อ 

  
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างกลไกในการคดักรอง                
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการศึกษา                    
เชิงปฏิบติัการโดยท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คณะผูบ้ริหารและครู
ประจ าชั้น จ  านวน 31 คน กลุ่มท่ี 2 นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
จ านวน 65 คน และกลุ่มท่ี 3 ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมท่ีมีความเส่ียงต่อความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ จ านวน 65 คน ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือวดัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ  
เคร่ืองมือวดัเชิงปริมาณไดแ้ก่ แบบวดัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) และผูเ้รียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้นและอยูไ่ม่น่ิง (ADHD) แบบคดักรองเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบสังเกตพฤติกรรม SNAP – IV 
(Short From)  
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 
  1.1  การสัมภาษณ์เชิงลึกท าใหท้ราบวา่ คุณครูมีความคิดเห็น และความเขา้ใจ
ในความหมาย สาเหตุ และอาการ ของเด็กทั้ง 2  กลุ่มไม่ครอบคลุมทุกประเด็น และแสดง
ความเห็นเร่ืองปัญหาในการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูเม่ือมีการจดัการเรียนร่วมใน
ชั้นเรียนปกติกบันกัเรียนทัว่ไป เม่ือเรียนร่วมกบัชั้นเรียนปกติยอ่มส่งผลต่อการจดักระบวนการ
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เรียน การสอนในชั้นเรียน  กระทบกบับรรยากาศในชั้นเรียน รวมไปถึงการควบคุมการท างาน           
ของตวันกัเรียนเองซ่ึงส่งผลต่อไปยงั การจดักระบวนการเรียนการสอนของครูอีกทางหน่ึง  
  1.2 ผลการวดัความรู้ครูประจ าชั้นก่อนและหลงัการอบรม พบวา่ครูมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และเด็กท่ีมีภาวะสมาธิ
สั้นและอยูไ่ม่น่ิง (ADHD) คือ 13.42  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  67.08 และเม่ือผา่นการอบรมครูมี
ค่าเฉล่ียของคะแนน 18.88  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.38 โดยมีค่าความกา้วหนา้เพิ่มข้ึน 5.46  
คิดเป็นร้อยละ 27.30  แสดงวา่เม่ือผา่นการอบรมแลว้ครูมีความรู้เก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) และเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นและอยูไ่มน่ิ่ง (ADHD) เพิ่มมากข้ึน 
 2  ขั้นการคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ    
  2.1 ไดค้ณะกรรมการคดักรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และ
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นและอยูไ่ม่น่ิง (ADHD) ภายในโรงเรียนวารีเชียงใหม่  
  2.2  ท าการคดักรองโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ซ่ึงใชแ้บบคดักรองเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) พบนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD) จ  านวน 22 คน และจากการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม SNAP – IV (Short From) พบ
นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะสมาธิสั้นและอยูไ่ม่น่ิง (ADHD) จ านวน 43 คน นอกจากน้ีผล
จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองท าใหท้ราบวา่ มีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 คนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีผูป้กครองใหส้ัมภาษณ์ไม่ตรงกบัท่ีคณะกรรมการคดักรองไดล้งความเห็นไว ้
 2.3  คณะกรรมการสรุปผลการคดักรองนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นเด็ก          
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ซ่ึงจากการใชแ้บบคดักรองร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูป้กครอง 
เด็กท่ีมีภาวะเส่ียง  สรุปผลไดว้า่ พบวา่ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนวารี
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 มีทั้งส้ิน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 โดยแบ่งเป็นผูเ้รียน                  
ท่ีมีความเส่ียงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 และ
นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะสมาธิสั้นและอยูไ่ม่น่ิง(ADHD) จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 5.28 
 2.4  คณะกรรมการส่งต่อขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปผลใหแ้ก่ครูประจ าชั้น                
เพื่อแนะน าผูป้กครองใหส้ังเกตพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นขอ้มูลพื้นฐาน           
รวมทั้งเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป  
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ABSTRACT 

  The objective of this Independent study is for creating mechanisms for screening 
children with special need of Varee Chiangmai School by using a academic practice of 3 
example groups which are (1) 31 administration and from teachers (2) 65 of student who are 
in the risk of being Special Need and (3) parent of student who are in the risk of being 
Special need. The information is being collected in quantity and quality. The quality collected 
tool is the formal and informal questionnaires. The quality collected tool is general 
knowledge  assessment of the students with LD, ADHD. The Moe filtering form for LD 
students and behavior observation form SNAP-IV (Short form). 
 Study period is divided into two stages as follow 
1.  Preparation 

1.1  Detailed interview showed that teachers know and understand the meaning 
causes and symptoms of the 2 groups of students in some but not all the issues. They could 
give opinions about the problem of arranging the teaching and learning process in class 
where there are mixed abilities students which effected the learning atmosphere including 
students’ self-control in class. 
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1.2  The assessment results of the form teachers before and after training showed that 
the average knowledge about students with LD and ADHD before training was 67.08% 
(13.42 points). After training the average knowledge increased to 94.38%(18.88 points). This 
shows 27.30% (5.46 points) progress after the training that teachers have more knowledge 
about students with LD and ADHD. 
2.  Filtering process of students with special need. 
 2.1  Set the committee team for filtering students with LD and ADHD 
 2.2  Filtering the students by using different forms and found 22 students who are at 
risk of being LD. By using behavior observation form SNAP-IV (Short-form) found 43 of 
students who are at risk of being ADHD and the result of the parents’ interview found that 
students with behavior from Prathom 1 are not the same as the teachers’ filtering result. 
 2.3  The conclusion from the committee found that by using questionnaire forms and 
parents’ interview, in academic year 2013, there were 60 students (8.34%) who are special 
need and can be divided into 22 students with LD (3.06%) and 38 students with ADHD 
(5.28%). 
 2.4   The committee have passed on the information of the results to the form 
teachers to advice parents to observe the students behaviors continuously and to use as the 
basic information to help students later. 
 


