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เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทโยธา ผู้อานวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชีย งใหม่ ที่ได้ให้ นโยบายและแนวทางการดาเนินงานวิจัยให้ กับผู้วิจัยจนประสบ
ความสาเร็จในการวิจัยครั้งนี้
ท้ายสุดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยมาโดย
ตลอด ประโยชน์ใดที่พึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ สาหรับผู้ดูแลเทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางอทิตยา ใจเตี้ย
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
งบประมาณแผ่นดิน
2561

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มี
ความต้อ งการพิ เศษ ส าหรั บ ผู้ ดู แลเทศบาลตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชีย งใหม่ จั งหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 96 คน และผู้มีส่วนได้เสีย จานวน 11 คน เครือ่ งมือ
เป็นแบบสอบถามสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษและชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
เชิ ง เนื้ อ หา ส่ ว นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ห า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 / 80 (E1 / E2) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความรู้
ก่อน- หลังด้วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน (Pair t – test)
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของผู้ดูแลทุกด้านโดยรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 ± 0.48) ประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มผู้ดูแลมีค่าคะแนนในการทากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และผลของ
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (E2) เท่ากับ 80.16 / 84.20 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 /
80 (E1 / E2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้ เฉลี่ยหลัง
ทดลองใช้กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ
.05 (p = .004)
คาสาคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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Abstract

The purpose of this study was to develop the quality of life activity of children
with special needs learning for the giver. The number of sample size was 96 caregivers.
And 11 stakeholder in the area of Suthep Municipality Muangchiangmai District,
Chiangmai Province. Data were collected by using questionnaires and quality of life
activity of children with special needs learning. Data were analyzed by descriptive
statistics and content analysis. The learning prepared had an efficiency of E1 / E2
according to the set criteria of 80 /80 and paired t-test used for data analysis.
The results indicated that quality of life activity of children with special needs
learning for giver was on the modulate level (=1.82 ± 0.48). The score of stakeholder , s
knowledge post-learning and the score of pre-learning were 80.16 / 84.20. The efficiency
gain on each learning was specified at 80.00 / 80.00 percent (E1 / E2). Comparison of
activity of children with special needs the post-learning achievement score was higher
than the pre-learning score (p = .004).
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