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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค (1) เพือ่พัฒนาแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 (2) เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการ

วิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานประชากรท่ีใช       

ในการวิจยั คอื นกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู ทีก่าํลงัศกึษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน  อาํเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน โดยวิธีการเลือก       

แบบเจาะจง  สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกทักษะการอานและเขียน      

ภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู จาํนวน 12 เลม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูกอนเรียนและ           

หลงัเรียน ซึง่เปนแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ จาํนวน 30 ขอ  แผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) แผนการสอน

เฉพาะบคุคล (IIP) และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษา
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80/80 โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาคาเฉลี่ย และ                  

คารอยละความกาวหนาทางการเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน           

และหลังเรียน โดยทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียน-หลังเรียน และการทดสอบคาที (t-test)                   

การหาคาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกั

การวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูจากการหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

  ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 

  1. แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.17/80.50

  2. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการ

วเิคราะหงาน สาํหรับนกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูทีส่รางข้ึน  มผีลสมัฤทธิห์ลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม                            

ตามหลักการวิเคราะหงาน อยูในระดับมาก

คําสําคัญ
  แบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษ     หลักการวเิคราะหงาน     นกัเรียนทีม่คีวามบกพรอง

ทางการเรียนรู

Abstract
  The present study aimed to (1) improve of English reading and writing exercises with      

activities based on the task analysis for students with learning disabilities to gain efficiency criteria 

at 80/80  (2) study the results of the use of English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis for students with learning disabilities. (3) study the students’ satisfaction 

survey concerning English reading and writing exercises with activities based on the task analysis. 

The population of this study was 44 learning disabilities’ students at Wat Chang Kian Primary School, 

Muang Chiang Mai District, Chiang Mai, in the first semester of academic year 2015. The sample 

consisted of 22 Mathayom Suksa 1-3 students in the first semester of academic year 2015 at Wat 

Chang Kian Primary School, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai by using purposive sampling. 

Research instruments and data collection of this study were 12 English reading and writing               

exercises with activities based on the task analysis for students with learning disabilities, pre- and 

post- learning achievement test for students with learning disabilities which was multiple choice.  
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Students were required 30 questions, Individualized Education Program (IEP),  Individual                     

implementation plan (IIP) and students’ satisfaction survey concerning English reading and writing 

exercises with activities based on the task analysis.

  Analyzing by finding the efficiency of English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis for students with learning disabilities with the criterion 80/80 through the 

use of E1/E2 formula. For investigating the learning achievement, mean and percentage of student 

progress were selected. The comparison of learning achievement depended on the differences of 

pre- and post-test’s scores, and t-test. For evaluating the scoring of students’ satisfaction from 

mean and standard deviation: SD.

  The result of this research revealed that:

  1. English reading and writing exercises with activities based on the task analysis for      

students with learning disabilities were efficient at 88.17/80.50.

  2. Students who completely obtained the course of English reading and writing exercises 

with activities based on the task analysis for students with learning disabilities had higher learning 

achievement’s scores than before to be significantly higher at the .01 level.

  3. Students’ satisfaction concerning English reading and writing exercises with activities 

based on the task analysis displayed at the more satisfactory level.

Keywords
  English Reading and Writing Exercises, Task Analysis, Students with Learning Disabilities

บทนํา
  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ถือเปนประเภทหน่ึงของคนพิการหรือทุพพลภาพความหมาย

ของคนพิการหรือทุพพลภาพ คือ คนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น ทางการไดยิน  ทางสติปญญา                        

ทางรางกายหรือสุขภาพ ทางการพูดและภาษา ปญหาทางการเรียนรู ปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ                     

ออทิสตกิ และพิการซอน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, 5) คนทัว่ไปคุนเคยกบัการเรยีก

คนพิการหรือทุพพลภาพโดยเฉพาะเด็กวา “เด็กพิการ”  คําเรียกน้ีมีความหมายท่ีตีตราเด็กมากเกินไป จึงมี   

การใชคาํเรยีกใหม คอื “เดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ” ทาํใหคนทัว่ไปตระหนกัวา คนกลุมดงักลาวนี ้ มศีกัยภาพ

ในการพัฒนาได หากไดรับการชวยเหลือ (ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8, 2548, 8) คนพิการหรือ

ทพุพลภาพ ถอืเปนทรพัยากรมนุษยทีม่คีณุคาสมควรท่ีจะไดสทิธแิละโอกาสในการพัฒนาตนเองดานการศึกษา 

และไดรับการคุมครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย

  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนอยางจริงจังเพ่ือใหคนพิการหรือทพุพลภาพไดรบัการศึกษาอยางเต็มท่ี 
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โดยในปพุทธศักราช 2542 กําหนดนโยบายใหคนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน และในปพุทธศักราช 

2543 ไดกาํหนดนโยบายเพ่ิมเติมวา คนพิการทุกคนตองไดเรียน โดยไดรบัการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นเปาหมายชัดเจนของการจัดการศึกษา คือการพึ่งตนเองและมีสวนรวม      

ในการพัฒนาประเทศตลอดจนการใหเด็กและเยาวชนพิการไดเขาเรียนโดยไดรับโอกาสทางการศึกษา                

ที่เทาเทียมกัน โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่บัญญัติไววา 

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและ

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” นอกจากน้ีแลวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540     

มาตรา 30 วรรค 3 ยังบัญญัติไวอีกวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ            

แตกตางในเรือ่ง ถิน่กาํเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกาย หรอืสุขภาพ สถานะของบคุคล...จะกระทาํ

มิได” ซึ่งหมายความวา อยางนอยประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาค            

และเทาเทียมกัน ไมวาจะมีรางกายหรือสุขภาพเปนอยางไร ทั้งนี้รัฐตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวก                     

และความชวยเหลือใหตามมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติว า “บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับ                                                       

สิง่อาํนวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะและความชวยเหลอืจากรัฐทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ และมาตรา 80              

ที่บัญญัติไววา “รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย           

เสริมสรางพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน สงเคราะหคนชราผูยากไร          

ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเอง” (สํานักงานคณะกรรมการ          

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, 2)

  นอกจากนัน้แลวเพือ่เปนการคาํนงึถงึหลกัการสทิธิมนษุยชน รฐับาลไทยไดมกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย

จากเดิมที่จัดใหเด็กและเยาวชนพิการเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการมาเปนนโยบายใหเรียนรวมกับเด็ก

และเยาวชนท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2548, 2) การเรียนรวมดังกลาวน้ี คือ        

การจัดใหเด็กที่บกพรองทางความสามารถ หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนในชั้นเรียนปกติ              

โดยมีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการ และศักยภาพของเด็ก (Adaptive Curriculum) ซึ่งเปน

หนาที่รับผิดชอบที่ครูจะตองกระทําอยางตอเนื่อง (Vaughn, Schumm & Forgan, 1998, 269-270) การจัด  

การเรียนรวมนี้เปนแนวทางที่จะชวยใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ                      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการทรัพยากรตางๆ เขาสูระบบการดําเนินงานปกติ และใหบุคลากร    

ผูทีเ่กีย่วของเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพโดยการพัฒนา

โรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach–WSA) ตามหลักยุทธศาสตรการมีสวนรวม (Participation)      

การบูรณาการ (Integration) และการเรียนรู (Learning) (สมเกตุ  อุทธโยธา, 2549, 2)

           โรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนโรงเรียน

ตนแบบเรียนรวม โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2535 ปจจุบันมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียน

รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู เปนประเภทหนึ่งของนักเรียนที่มี                   
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ความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมอยูในโรงเรียน และในปการศึกษา 2558 นี้ มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง   

การเรียนรูที่เรียนรวมอยูในโรงเรียนทั้งสิ้น จํานวน 44 คน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา    

ปที่ 3 ทางโรงเรียนจัดการเรียนรวม โดยมีนโยบายที่จะใหโอกาสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหสามารถ

เรยีนรวมในสงัคมปกติ มกีารชวยเหลอืซ่ึงกันและกันไดเรียนรูเหมาะสมตามระดับความรู ความสามารถสูงสุด

ตามศักยภาพและความแตกตางของแตละบุคคล              

  ในปจจุบันการติดตอสื่อสารเปนไปอยางท่ัวถึงและรวดเร็วในทุกดานจะเห็นไดวาขอมูลขาวสาร        

จากทั่วโลกจะสื่อถึงกันไดรวดเร็ว ดวยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ตัวจักรสําคัญ                    

ที่ชวยใหการสื่อสารไดความหมายตรงกัน ทั้งผูสงสารและผูรับสาร คือ ภาษา ซึ่งภาษาที่ใชเปนภาษาสากล   

ในการสื่อสารภาษาหนึ่งคือ ภาษาอังกฤษ

  กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได      

จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและมีนโยบายเรงรัดพัฒนาคุณภาพการสอน                

ภาษาอังกฤษโดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในการดํารงชีวิตได  ในการน้ี        

ผูเรียนจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน  ซึ่งปรากฏ

ในจุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 ที่ใหผูเรียนมีความสามารถในดานการฟง พูด 

อานและเขยีนเพ่ือใชในการตดิตอสือ่สารและแสวงหาความรู  (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551, 3)  

  ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะน้ัน  ทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                                

มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น ดังนั้นตองมีการฝกฝนการอานและการเขียนใหอยูในรูปแบบ                    

ทีถ่กูตองเสมอ เพือ่ใหสามารถสือ่สารได ในฐานะทีผู่วจิยัไดรบัมอบหมายใหสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ตระหนกัถงึความสาํคญัของทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษ และปญหาทีพ่บในการจดั

กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษน้ัน พบวานกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรูมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ดานทักษะการอานและเขียนตํ่า แนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยคิดวาสามารถชวยขจัดปญหานี้ไดก็คือ การใชแบบฝก

เพือ่ใหนกัเรยีนไดฝกมากขึน้  ดงัที ่จาํนง  โปธาเกีย๋ง (2558, 4) ไดกลาวไววา แบบฝกเปนเคร่ืองมอืทีท่าํใหเกดิ

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตจะชวยใหการสื่อสารดําเนินไปดวยดีเทานั้น หากยังทําใหนักเรียน

มีพฤติกรรมในการสื่อสารเปนไปโดยอัตโนมัติดวย 

                 จากการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของพบวา วิธีการที่จะสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรูไดวิธีหนึ่ง คือ การจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชหลักการวิเคราะหงาน (Task Analysis)          

ในการฝกทักษะตางๆ ซึ่งหมายถึง การนําพฤติกรรมตามรายการที่ไดจากการสํารวจพฤติกรรมมาวิเคราะห

แยกเปนขัน้ตอนยอย เพ่ือสะดวกในการสอนเด็กแตละข้ัน ซึง่จะทําใหเดก็รูสกึวาปฏิบตัไิมยากเกินไป สามารถ

ทําไดสําเร็จ และไมตองใชเวลาในการฝกนานในแตละขั้นตอน การสอนกิจกรรมใดๆ ใหแกนักเรียนท่ีมี          

ความบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งมีพัฒนาการท่ีลาชา นับเปนเร่ืองท่ียากมาก เนื่องจากเด็กเหลาน้ี                           

ขาดความสามารถในการใชภาษา และมีชวงความสนใจสั้น เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยปจจัย ความพรอม        

ในการฝกหลายดาน เชน การเลือกทักษะที่ฝก สถานที่ เวลา เพื่อชวยใหการฝกบรรลุเปาหมาย วิธีการสอน                     
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เปนสิ่งจําเปน และการวิเคราะหงานถือเปนวิธีหนึ่งที่ควรนํามาใชในการพัฒนาเด็กเหลานี้ (ศรียา  นิยมธรรม, 

2534, 95 ; ศนูยพฒันาการศกึษาแหงประเทศไทย ทบวงมหาวทิยาลยั, 2539, 104)  ดวยหลกัการและเหตุผล

ดังกลาวขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทํางานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรยีนรู อนัสงผลตอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดานทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูใหสงูข้ึน

วัตถุประสงค
  1. เพือ่พฒันาแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

  2.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม                              

ตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตดานประชากร

         ประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู ทีก่าํลงัศกึษาอยูในโรงเรยีน

วัดชางเคี่ยน  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน                        

   กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1-3 

ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 22 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา

   2.1 คําศัพทพื้นฐานท่ีใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                 

สาํหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู เปนคาํศพัททีป่รากฏอยูในคลงัคาํศพัทของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ซึง่เปนคาํศพัททีไ่ดทดสอบกับนักเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูแลวพบวานกัเรียนไมสามารถสอบผาน 

จํานวน 3 หมวด ไดแก หมวด Body หมวด Animal และ หมวด Thing 

   2.2 ประโยคพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                 

สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู เปนประโยคท่ีนาํคาํศพัททัง้ 3 หมวดมาใชในรูปแบบประโยค 

ดังนี้ There is a/an……………………. .

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   3.1  แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 12 เลม
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   3.2  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

   3.3  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

  4.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 

30 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่

มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน จํานวน 19 ขอ

  5.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

      5.1 แบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาอังกฤษทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวิเคราะหงาน

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

    แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ที่สร างขึ้นเปนแบบฝกที่จัดลําดับแบบฝกหัดตาม                        

หลักการวิเคราะหงาน โดยมีกิจกรรมเรียงจากงายไปหายาก มีขั้นตอนวิธีการสราง ดังนี้

    5.1.1  ขั้นเตรียมการ: การไดมาซึ่งหนวยการเรียนรู

     1)  ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

และกําหนดหนวยการเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาองักฤษสาํหรบั

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     2) สํารวจครูพี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เกี่ยวกับหนวยที่นักเรียนควรได

รับการพัฒนามากที่สุด

     3) นําขอมูลที่ไดมาจัดลําดับหนวยตามความจําเปนที่นักเรียนตองไดรับการพัฒนา

จากมากไปหานอย

     4)  ดาํเนินการสรางแบบทดสอบเพ่ือประเมนิทกัษะการฟง พดู อาน และเขยีนสําหรบั

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     5)  คดัเลอืกหนวยการเรียนรูทีน่กัเรยีนไดคะแนนนอยทีส่ดุเพือ่นาํมาสรางแบบทดสอบ

ทักษะการอานและเขียน พบวา หนวยการเรียนรูที่นักเรียนไดคะแนนนอยที่สุด 3 หนวย ไดแก Part of the 

body / Animal / Things (Things in the classroom/Things in the house) 

     6) คดัเลือกคําศัพททีน่กัเรียนอานและเขียนไมไดมากท่ีสดุตามลําดับ จาํนวน 3 หนวย                     

นํามาสรางแบบฝก

     5.1.2 ขั้นตอนการสราง

     1) ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตาม

หลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูตามแบบที่กําหนดไว จํานวน 12 เลม 

ดังนี้
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             (1)    แบบฝกทักษะการอาน  มี 3 หนวย ไดแก

     หนวยที่ 1 เรื่อง Animal  จํานวน 2 เลม

                หนวยที่ 2 เรื่อง Body   จํานวน 2 เลม

                หนวยที่ 3 เรื่อง Things  จํานวน 2 เลม

    (2) แบบฝกทักษะการเขียน  มี 3 หนวย ไดแก

         หนวยที่ 1 เรื่อง Animal  จํานวน 2 เลม

               หนวยที่ 2 เรื่อง Body    จํานวน 2 เลม

               หนวยที่ 3 เรื่อง Things  จํานวน 2 เลม

   2) จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

             3)  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําเอาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ       

ที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ           

จาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเน้ือหา และโครงสรางเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

โดยหาคาความสอดคลอง (IOC) ผลที่ไดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00

   4)  นําแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูมาปรบัปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ แลวนาํไป

ทดลองใชกบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู โรงเรยีนชมุชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมอืงเชยีงใหม 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

    คร้ังที่ 1 การทดสอบกับนักเรียนแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to one Tryout) โดยทดสอบ       

กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อําเภอเมืองเชียงใหม              

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน  1  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

1 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน เพื่อประเมินแบบฝกและแกไขปญหาขอบกพรอง โดยผูวิจัย      

ไดอธบิายวตัถปุระสงค และวธิกีารเรยีนดวยแบบฝกฯ ทีพ่ฒันาขึน้อยางละเอยีด ขณะทีน่กัเรยีนทาํแบบฝกหดั

ในแตละแบบฝก ผูวิจัยจะซักถามความเขาใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกฯ และสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรยีนวาชอบหรอืไมชอบกจิกรรมและแบบฝกหดัในแตละแบบฝก ควรปรับปรุง แกไขอยางไร ขณะเดียวกนั

กจ็บัเวลาในการทาํแบบฝกหดัของนกัเรยีนในแตละกจิกรรมดวย จากนัน้จงึนาํแบบฝกทีพ่ฒันาขึน้มาปรบัปรงุ

แกไขตามขอสงัเกตท่ีได พบวา รปูภาพบางภาพไมชดัเจน มกีารพิมพตกหลน และพิมพผดิ พรอมกบันาํคะแนน

ระหวางเรียนกับคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา E1/

E2  เทากับ 80.46/83.33

    คร้ังที่ 2 การทดสอบกับนักเรียนกลุมเล็ก (Small Group) โดยทดสอบกับนักเรียนท่ีมี    

ความบกพรองทางการเรยีนรู โรงเรยีนชมุชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมืองเชียงใหม จงัหวดัเชียงใหม จาํนวน 

10 คน ยกเวนนักเรียนที่ไดรับการทดสอบครั้งแรก โดยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  3 คน              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกฯ 
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ที่พัฒนาขึ้น โดยจัดสถานการณและดําเนินการในแตละขั้นตอนใหใกลเคียงกับการทดลองจริงในขั้นตอน

สดุทาย แลวนาํขอมลูทีไ่ดมาปรบัปรงุแกไขขอบกพรองรวมกบัขอคาํปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ  ดานเน้ือหา และ

การวัดผลประเมินผลซ่ึงผลท่ีไดจากการทดสอบ พบวา มีการพิมพผิดและพิมพตกหลนอยูบางและควรใส        

คําอานควบคูกับคําศัพทในแบบฝกการอานดวย จึงไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองเหลานี้ พรอมกับนํา

คะแนนระหวางเรียนกับคะแนนจากทําแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา 

E1/E2  เทากับ 85.93/83.33  

     5) การทดสอบภาคสนาม โดยทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู                           

โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดัเชียงใหม ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-3 จาํนวน 28 คน 

โดยทดลองใชแบบฝกฯ ทีพ่ฒันาขึน้ จาํนวน 12 แบบฝก จดัสถานการณและดาํเนนิการในแตละขัน้ตอนเหมือนกบั

การทดลองจริงในขั้นตอนสุดทาย แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง แกไขขอบกพรอง รวมกับขอคําปรึกษา           

จากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และการวัดผลประเมินผล พรอมกับนําคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนจากทํา

แบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ปรากฏวาไดคา E1/E2 เทากับ 86.06/82.62

     6) นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู                                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                      

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

    5.1.3  วิธีฝก 

     1) ทดสอบกอนเรียน

     2)  ดําเนินการฝกตามขั้นตอน โดยจัดกิจกรรมการฝกและตรวจแบบฝกหัดไป    

พรอม ๆ กัน 

     3) บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนจนครบทุกกิจกรรม

     4) วัดผลประเมินผลหลังเรียน

    5.1.4 เก็บรวบรวมขอมูล

               เกบ็รวบรวมขอมลูจากการบนัทกึคะแนนในแบบบนัทกึ เพือ่ทาํการวเิคราะหขอมลูตอไป

   5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ในการสรางแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรยีน-

หลงัเรียน ผูวจิยัไดสรางแบบทดสอบตามหลกัการสรางแบบทดสอบแบบองิเกณฑ ซึง่เปนแบบทดสอบทีส่รางข้ึน

เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความรูตามเนื้อหาที่เรียนมาแลวหรือยัง หรือเพ่ือใชตรวจสอบความกาวหนาของ

นักเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดในการสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้

    1) ศึกษา วิเคราะห เนื้อหาและคําศพัทของบทเรียน

    2) เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ใหสอดคลองกับเนื้อหาของแตละบทเรียนเพื่อใช

ในการเรียนการสอนแตละแบบฝก
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    3)   สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบกอนเรียนและ           

หลงัเรยีน สรางตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม มลีกัษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนดิเลือกตอบ  4  ตวัเลอืก 

จํานวน 30 ขอ                

    4)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 

ทาน ตรวจสอบความถกูตอง ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา และความสอดคลองระหวางขอทดสอบกบัจุดประสงค                

เชิงพฤติกรรมแตละขอ เพ่ือดูวามีความสอดคลองกันหรือไม โดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)                       

ผลที่ไดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมต้ังแต 0.5 ขึ้นไป โดย คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาอยูระหวาง 

0.80-1.00

    5)  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ทีผ่านการพจิารณาจากผูเชีย่วชาญวามี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไปทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชน           

บานบวกครกนอย อาํเภอเมืองเชียงใหม จงัหวดัเชียงใหม ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1-3 จาํนวน 28 คน นาํผลการทดสอบ

มาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบรายขอ คือ การหาคาความยากงาย (p)     

คาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 25 % ของกลุมสูงและกลุมตํ่า และคาความเชื่อม่ัน (Reliability)                  

จากโปรแกรม PK Student โดยใชตาราง Chung Teh Fan กลุมสูง กลุมตํ่า 25%  ไดผลของการวิเคราะห คือ                       

คาความยากงาย (p) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.57 คาอํานาจจําแนก (r) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และคาความเชื่อ

มั่น(Reliability) เทากับ 0.87  

    6)  ปรบัปรงุ และแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จนไดแบบทดสอบฉบับ

ที่มีคุณภาพและสมบูรณ

    7)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น ไปใชทดสอบกับนักเรียน       

แบบหน่ึงตอหน่ึง โดยทดสอบกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนชุมชนวัดบวกครกนอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 คน 

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่2 จาํนวน 1 คน และชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 จาํนวน 1 คน จากนัน้นาํไปใชทดสอบกบันกัเรยีน

กลุมเล็ก จํานวน 10 คน ยกเวนนักเรียนที่ไดรับการทดสอบครั้งแรก โดยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 3 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน

    8)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางข้ึนไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

   5.3 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

    1)  ศึกษาขอบขายเนื้อหาของการสรางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผน           

การสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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     2) จดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

     3) นําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูทีส่รางขึน้ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5  คน ตรวจสอบความถูกตอง 

ความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง โดยหาคาความสอดคลอง (IOC) ผลท่ีไดจากการ

ประเมิน ปรากฏวาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.80-1.00

     4) นําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่สรางขึ้น ไปทดลองใชสอนจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนวัดชางเคี่ยน                     

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน

   5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียน

ภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน

           แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียน            

ภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยดําเนิน

ขั้นตอนการสราง ดังนี้

    1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม

       2) เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใช

เกณฑการแปลผลคะแนนจากแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบัของ บญุชม   ศรสีะอาด (2541, 112) ดงันี้

     4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด

     3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดวยมาก

     2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง

     1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นดวยนอย

     1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด

    3)  กําหนดรายการประเมินแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน และสรางขอคําถาม

    4)  เขียนแบบสอบถามตามท่ีกําหนดไว

    5)  นําแบบสอบถามใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม                  

รปูแบบการใชภาษา โดยหาคาเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ผลทีไ่ดจากการประเมิน ปรากฏวา ไดคา IOC เทากบั 1.00

    6)  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

    7)  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียน

ชุมชนบานบวกครกนอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 28 คน 
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    8)  นาํแบบสอบถามไปใชกบักลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู                                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดชางเค่ียน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                      

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558  จํานวน 22 คน

  6.  การเก็บรวบรวมขอมลู

   6.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม          

ตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูตามลาํดบัข้ันตอน เร่ิมจากการทาํ

แบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงเริ่มฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน โดยจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอนตามแบบฝกที่มีกิจกรรมจากงายไปหายาก ใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการใชแบบฝก        

เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู นอกจากนั้นแลวยังใชแรงเสริมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนในขณะสอนดวย

   6.2 ทําการทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน

  7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

       7.1 วเิคราะหหาคารอยละ คาเฉลีย่ของคะแนนจากการทาํกจิกรรมในแบบฝกฯ และจากการทาํ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

   7.2 วเิคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรม

ตามหลกัการวเิคราะหงาน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู โดยใชเกณฑความสมัพนัธระหวาง

กระบวนการและผลลัพธ E1/E2

   7.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ                        

หลังเรียน โดยทดสอบหาคาที (t-test)

   7.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่

มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน โดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้

  1. ไดแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับ

นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1-3 จาํนวน 12 เลม ทีม่ปีระสิทธิภาพสงูกวาเกณฑ

ที่กําหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.17/80.50 

  2.  ผลการทดลองใชแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการวเิคราะหงาน 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ผลการวิจัยปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ตารางท่ี 1 

คะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนกอนและหลังการใชแบบฝกทกัษะการอาน

และเขยีนภาษาอังกฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู

 
 

 
 

 

 
 

 (30)   (30)    
1 13 43.33 24 80.00 11 36.67 

2 14 46.67 26 86.67 12 40.00 

3 12 40.00 25 83.33 13 43.33 

4 13 43.33 26 86.67 13 43.33 

5 11 36.67 24 80.00 13 43.33 

6 12 40.00 25 83.33 13 43.33 

7 10 33.33 24 80.00 14 46.67 

8 11 36.67 25 83.33 14 46.67 

9 12 40.00 26 86.67 14 46.67 

10 13 43.33 25 83.33 12 40.00 

11 11 36.67 24 80.00 13 43.33 

12 13 43.33 25 83.33 12 40.00 

13 14 46.67 26 86.67 12 40.00 

14 15 50.00 27 90.00 12 40.00 

15 14 46.67 24 80.00 10 33.33 

16 12 40.00 24 80.00 12 40.00 

17 14 46.67 25 83.33 11 36.67 

18 15 50.00 26 86.67 11 36.67 

19 16 53.33 26 86.67 10 33.33 

20 15 50.00 27 90.00 12 40.00 

21 13 43.33 26 86.67 13 43.33 

22 16 53.33 26 86.67 10 33.33 

 13.14 43.79 25.27 84.23 12.14 40.45 
 16  27  14  
 10  24  10  

  จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและ

หลังการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับ

นกัเรยีน  ทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรู คาเฉลีย่ของคะแนนการทาํแบบทดสอบกอนเรยีนมคีาเทากบั 13.14  

คิดเปนรอยละ 43.79 โดยนักเรียนที่ไดคะแนนมากที่สุดเทากับ 16 คะแนน และนอยที่สุดเทากับ 10 คะแนน 
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30 13.14 1.67 

45.694 
 

 
30 25.27 0.98 

**  .01 

คาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 25.27 คิดเปนรอยละ 84.23 โดยนักเรียนที่ได

คะแนนมากทีส่ดุเทากบั 27 คะแนน และนอยทีส่ดุเทากบั 24 คะแนน สวนคะแนนความกาวหนาทางการเรยีน

มคีาเฉลีย่เทากบั 12.14 คดิเปนรอยละ 40.45 คะแนนความกาวหนาทางการเรยีนมากทีส่ดุเทากบั 14 คะแนน 

และนอยที่สุดเทากับ 10 คะแนน

ตารางท่ี 2 

การเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากการใชแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษทีม่ี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงานสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชแบบฝกทักษะ                       

การอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรู จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากบั 13.14 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.67 สวนคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 25.27 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.98 และการทดสอบคาที (t-test) มคีา เทากับ 45.694

  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมี

กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน ผลการวิจัยปรากฏดังตาราง ตอไปน้ี
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ตารางท่ี 3 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรม     

ตามหลักการวิเคราะหงาน

  
 

 

1.     

1.1    4.50 0.67  

1.2  4.18 0.59  

1.3  4.50 0.60  

1.4   4.45 0.67  

1.5  4.68 0.57  

2.     

2.1   4.60 0.67  

2.2   4.41 0.67  

2.3    4.41 0.67  

2.4  4.60 0.60  

2.5  

       
 

3.      

3.1  4.60 0.73  

3.2  4.04 0.65  

3.3   4.50 0.74  

3.4   4.45 0.74  

3.5   4.04 1.04  

   3.6   

 
 

3.7   4.50 0.51  

3.8               

 
 

3.9   4.27 1.00  

 4.43 0.69  
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  จากตารางที ่3 แสดงความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษ                

ทีม่กีจิกรรมตามหลกัการวเิคราะหงาน มคีาเฉลีย่รวมเทากบั 4.43 อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด

นัน้ พบวา นกัเรยีนสวนมาก มคีวามคิดเห็นอยูในลําดบัทีห่นึง่แตละดาน ดงันี ้ ดานเน้ือหา คอื (ขอ 1.5) เนือ้หา

แตละเรื่องเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.68  ดานทักษะกระบวนการ คือ     

(ขอ 2.1) กิจกรรมแตละแบบฝกนาสนใจ ชวนใหติดตาม และ (ขอ 2.4) ผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ดวยตนเอง โดยมคีาเฉล่ีย เทากบั 4.60 และดานรปูแบบของแบบฝก และดานอืน่ๆ  คอื (ขอ 3.6) แบบฝกสงเสริม

ใหนักเรียนไดใชความคิด โดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิมเปนพื้นฐาน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.68

อภิปรายผลการวิจัย
  1.  ผลการศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ    

ทีม่กีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู ทีพ่ฒันาข้ึนตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 พบวา ประสิทธภิาพของแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลัก

การวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน เทากับ 88.17/80.50 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว หมายความวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษฯ ที่พัฒนา

ขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพราะในการสราง            

แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนที่มี     

ความบกพรองทางการเรียนรู ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหปญหา และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาอยาง             

เปนระบบ ไดทาํการศึกษาเอกสาร ตํารา วเิคราะหวตัถปุระสงค เนือ้หา กาํหนดโครงสรางรูปแบบการนําเสนอ

และวิธีการประเมินที่ยึดถือความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการเรียนเปนหลัก อีกทั้งในการ

สรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน ผูวิจัยไดนําไปให  

ผูเชีย่วชาญ ตรวจสอบความถกูตองของเนือ้หา และโครงสรางของแบบฝก จงึเปนองคประกอบสาํคญัทีท่าํให

แบบฝกที่นํามาใชเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และสราง                

องคความรูของตนเองได สอดคลองกบั นติยา บญุตนั (2551) ทีไ่ดศกึษาผลของการใชแบบฝกเพ่ือสงเสรมิการคดิ

หัวขอและการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา โครงงานวิทยาศาสตร       

ของนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดหัวขอและทําโครงงานวิทยาศาสตรจากการสอนที่มีการเสริมโดยการใช             

แบบฝกมคีณุภาพดีกวาโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรบัการฝกคดิหัวขอและทําโครงงานวิทยาศาสตร

จากการสอนตามคูมือครู

    นอกจากน้ัน การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการ

วเิคราะหงาน สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการเรยีนรูทีส่รางขึน้ ผูวจิยัไดพฒันาขึน้ โดยมีองคประกอบ

หลัก 4 ดานคือ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู และวิธีการวัดและประเมินผล             

การเรยีนรู โดยผูวจิยัไดสงัเคราะหขอมลูพ้ืนฐานของเดก็รอบดานจากหลายแหลงซ่ึงเปนการวางแผนหลกัสูตร

ที่ยึดหลักตามแนวคิดในเรื่อง “การวางแผนหลักสูตรท่ียึดขอมูลเปนสําคัญ (Data-Driven Curriculum               
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Planning)” (Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 2005) โดยบคุคลหลาย

ฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พิจารณาทบทวน และวิเคราะหหลักสูตรดวยกัน ดังนั้น การรวบรวม

ขอมูลตางๆ จึงมีความสําคัญมาก เพื่อใหไดมาซึ่งหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความสามารถของเด็ก 

  2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียน              

ภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรบันกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรู ในภาพรวม

คะแนนเฉล่ียของการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนความกาวหนาทางการเรียน             

มีคาเฉล่ียเทากับ 12.14 คิดเปนรอยละ 40.45 แสดงวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ                

ที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึน                        

มีประสิทธิภาพและคุณภาพทําใหนักเรียนมีทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นจริง ทั้งน้ีเนื่องจาก    

การใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน สําหรับนักเรียน  

ทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรู เปนการฝกฝนท่ีจดัเรยีงเน้ือหาจากงายไปหายากตามลําดบั สนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพราะสามารถทําเสร็จเร็วหรือชาตามความสามารถของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนได              

ดวยตนเอง มีการตอบสนองตอผูเรียนไดทันที การแยกยอยกิจกรรมเปนขั้นตอนยอย ๆ  นั้น เปนการสะดวกใน      

การสอนทักษะตาง ๆ แกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งเปนการงายตอการเรียนรู นอกจากน้ันแลว

แบบฝกที่ใชยังเปนแบบฝกเพื่อฝกฝนทักษะจึงสามารถทําซํ้าไดจนกวาจะถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของ 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545, 113) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา ทําใหนักเรียนเขาถึงบทเรียนไดดียิ่งข้ึน 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะของตนเองโดยไมคํานึงถึงเวลา    

หรือความกดดันอื่นๆ ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นและประเมินผลงานของตนเองได ทํางานดวยตนเอง และ    

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได 

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตาม            

หลักการวิเคราะหงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น พบวา ดานเนื้อหา นักเรียนสวนมาก                

มีความคิดเห็นวา เนื้อหาแตละเร่ืองเปนเร่ืองที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได ดานทักษะกระบวนการ นักเรียน

สวนมากมีความคิดเห็นวา กจิกรรมแตละแบบฝกนาสนใจ ชวนใหตดิตาม ผูเรยีนทุกคนไดลงมือปฏิบตักิจิกรรม

ดวยตนเองและดานรูปแบบของแบบฝกและดานอ่ืนๆ  นักเรียนสวนมากมีความคิดเห็นวา แบบฝกสงเสริม    

ใหนักเรียนไดใชความคิดโดยอาศัยความรูและความเขาใจเดิมเปนพื้นฐานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ               

สุวิทย มูลคํา และ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, 54) ที่ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีวา แบบฝกที่ดี   

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวมส่ิงที่พบเห็นบอย ๆ  หรือที่ตัวเองเคยใช 

จะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองนั้น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น และรูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมี        

หลักการและมองเห็นวาสิ่งที่เขาไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป 

  ในการวจิยัครัง้นี ้ถงึแมผลการวจิยัจะพบวา แบบฝกทกัษะการอานและเขยีนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรม

ตามหลักการวิเคราะหงาน สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการเรียนรูทีพ่ฒันาข้ึน สามารถพัฒนาทักษะ

การอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูไดดีขึ้นก็ตาม แตผลการวิจัย
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สําคัญอีกดานหน่ึงท่ีพบคือ การรวมมือในการฝกตลอดจนการใชสื่อ เทคนิคตางๆ และแรงเสริมแกเด็ก                 

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู สงผลใหเด็กมีความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึน           

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดารณี ธนะภูมิ (2542, 43-129)  ประกฤติ  พูลพัฒน (254, 60-74)                   

และ (Miles, 1987) 13-24 ที่พบวา เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู มีลักษณะในดานตางๆ    

แตกตางไปจากเด็กทั่วไป ทั้งทางดานการรับรู  ความเขาใจ และความสนใจ ซึ่งครูผูสอนจะตองมีความรู          

ในหลายๆ  ดาน และตองเปนนกัสงัเกต และเอาใจใสเดก็อยางใกลชดิ รวมทัง้สามารถใชวธิกีารสอนท่ีเหมาะสม

กับความบกพรองของเด็กแตละคน นอกจากน้ันแลวยังตองมีการรวมมือกับผู ปกครองในการฝกเด็ก                    

พอแมเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการฝก เพราะการฝกเด็กแบบคูขนานคือ ทั้งทางโรงเรียนและทางบาน    

ฝกในทกัษะเดยีวกนั ใชแนวทางเดียวกนั และชวงเวลาเดียวกนั ซึง่เปนการฝกทีต่อกย้ําซํา้ทวนบอย ๆ  จะทาํให

เด็กมีพัฒนาการทักษะนั้นๆ เร็วขึ้น

สรุป
  จากผลการวจิยัพบวาแบบฝกทกัษะการอานและเขียนภาษาองักฤษทีม่กีจิกรรมตามหลักการวเิคราะหงาน 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.17/80.50                        
และนักเรียนท่ีเรยีนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมกีจิกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ที่สรางข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน                      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งยังพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานและ  
เขียนภาษาองักฤษที่มีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะหงาน อยูในระดับมาก
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช               
  1. ตองวิเคราะหเด็กใหละเอียดรอบดาน กอนสรุประดับความสามารถของเด็กเพื่อเลือกใชหลักการ
ฝกที่สอดคลองกับระดับความสามารถ
  2. ตองมีการยืดหยุน หรือปรับแกขั้นตอนในการฝกเพื่อสอดคลองกับศักยภาพของเด็กที่พบ 
  3. ควรมีการใชเทคนิคในการเสริมแรง
  4. สื่อที่ใชฝก มีขนาดท่ีเหมาะสมกับเด็ก มีสีสันสดใส เราความสนใจ มีความทนทานในการใชงาน 
และที่สําคัญคือ มีผลตอการปรับพฤติกรรมของเด็ก 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1.  ควรมีการวิจัยหรือพัฒนาแบบฝกในทักษะดานอื่นๆ สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภทโดยใชองคประกอบของหลักสูตรและกระบวนการมีสวนรวมเชนเดียวกัน
  2.  ควรมีการวิจัยสรางรูปแบบการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยใชชุมชนเปนฐาน                       
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรวมมือ การสรางความเขาใจ การยอมรับเด็ก การปฏิบัติตอเด็ก การรวมกันดูแล
ปองกันภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอเด็ก ตลอดจนการพัฒนาเด็กใหสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางเปน            
ภาระนอยที่สุด
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