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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการคัดกรอง
เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนวารี เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการศึกษา
เชิงปฏิบตั ิการโดยทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คณะผูบ้ ริ หารและครู
ประจาชั้น จานวน 31 คน กลุ่มที่ 2 นักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงต่อการมีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
จานวน 65 คน และกลุ่มที่ 3 ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมที่มีความเสี่ ยงต่อความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ จานวน 65 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ี การเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
เครื่ องมือวัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ
เครื่ องมือวัดเชิงปริ มาณได้แก่ แบบวัดความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ (LD) และผูเ้ รี ยนที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั และอยูไ่ ม่นิ่ง (ADHD) แบบคัดกรองเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบสังเกตพฤติกรรม SNAP – IV
(Short From)
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม
1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกทาให้ทราบว่า คุณครู มีความคิดเห็น และความเข้าใจ
ในความหมาย สาเหตุ และอาการ ของเด็กทั้ง 2 กลุ่มไม่ครอบคลุมทุกประเด็น และแสดง
ความเห็นเรื่ องปัญหาในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของครู เมื่อมีการจัดการเรี ยนร่ วมใน
ชั้นเรี ยนปกติกบั นักเรี ยนทัว่ ไป เมื่อเรี ยนร่ วมกับชั้นเรี ยนปกติยอ่ มส่ งผลต่อการจัดกระบวนการ
ง

เรี ยน การสอนในชั้นเรี ยน กระทบกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน รวมไปถึงการควบคุมการทางาน
ของตัวนักเรี ยนเองซึ่งส่ งผลต่อไปยัง การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของครู อีกทางหนึ่ง
1.2 ผลการวัดความรู ้ครู ประจาชั้นก่อนและหลังการอบรม พบว่าครู มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) และเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้นและอยูไ่ ม่นิ่ง (ADHD) คือ 13.42 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 67.08 และเมื่อผ่านการอบรมครู มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 18.88 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 94.38 โดยมีค่าความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 5.46
คิดเป็ นร้อยละ 27.30 แสดงว่าเมื่อผ่านการอบรมแล้วครู มีความรู ้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ (LD) และเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั และอยูไ่ ม่นิ่ง (ADHD) เพิม่ มากขึ้น
2 ขั้นการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
2.1 ได้คณะกรรมการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) และ
เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั และอยูไ่ ม่นิ่ง (ADHD) ภายในโรงเรี ยนวารี เชียงใหม่
2.2 ทาการคัดกรองโดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ซึ่งใช้แบบคัดกรองเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) พบนักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
(LD) จานวน 22 คน และจากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม SNAP – IV (Short From) พบ
นักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงต่อภาวะสมาธิ ส้ นั และอยูไ่ ม่นิ่ง (ADHD) จานวน 43 คน นอกจากนี้ผล
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครองทาให้ทราบว่า มีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 คนที่มี
พฤติกรรมที่ผปู้ กครองให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกับที่คณะกรรมการคัดกรองได้ลงความเห็นไว้
2.3 คณะกรรมการสรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นเด็ก
ที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ ซึ่ งจากการใช้แบบคัดกรองร่ วมกับการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
เด็กที่มีภาวะเสี่ ยง สรุ ปผลได้วา่ พบว่าผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษโรงเรี ยนวารี
เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2556 มีท้ งั สิ้ น 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.34 โดยแบ่งเป็ นผูเ้ รี ยน
ที่มีความเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้(LD) จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.06 และ
นักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงต่อภาวะสมาธิ ส้ นั และอยูไ่ ม่นิ่ง(ADHD) จานวน 38 คิดเป็ นร้อยละ 5.28
2.4 คณะกรรมการส่ งต่อข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปผลให้แก่ครู ประจาชั้น
เพื่อแนะนาผูป้ กครองให้สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
รวมทั้งเป็ นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป
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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.
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