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การวิจัยเร่ืองนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวมสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ 2) สงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ และ 3) พัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหประสบความสําเร็จไดตามสภาพการณที่

เปนอยูในโรงเรียนและชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สงเสริมการมีสวน

รวมโดยใชเทคนิคการระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference : F.S.C.) 

ทําการศึกษาในโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวัดในเชิงคุณภาพ ไดแก การสนทนากลุม การ

สัมภาษณเจาะลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เคร่ืองมือวัดเชิงปริมาณเปน

แบบสอบถามวัดความรูของนักเรียนในเร่ืองเพ่ือนที่มีความตองการพิเศษ แบบวัดความรูของครูในการ

สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ และแบบวัดเจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวม

ในโรงเรียน กระบวนการวิจัยแบงเปน 4 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะกําหนดแนวทางและวางแผน

แกไขปญหา ระยะดําเนินการและระยะประเมินผล  

ผลการวิจัยที่ไดมีดังนี้  

1. โรงเรียนยังมีปญหาในการจัดการเรียนรวมในสวนของการขาดความรูของครูในเร่ืองการ

คัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทมีความบกพรองทางดานการเรียนรูและสมาธิส้ันซน

ผิดปกติ ความรูในเรื่องเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ความรูเร่ืองของการกระตุน

พัฒนาการเบ้ืองตน เด็กนักเรียนปกติมีเจตคติที่ไมดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กที่มี

ความตองการพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพรองของตัวเองอยูทําใหไมไดรับความชวยเหลือ และ

ผูปกครองที่ยังขาดการเอาใจใสชวยเหลือบุตรหลานของตนเองอยางเต็มที่ 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาวิธีการที่

เหมาะสมสามารถแกไขปญหาไดจริงตรงตามสภาพการณที่เปนจริง สนับสนุนสงเสริมใหทุกฝายที่มี

สวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย ต้ังแตการคิดคนหาปญหา 



การหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน เกิดเปนโครงการในการ

แกปญหา 7 โครงการ ไดแก โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท โครงการเพื่อนชวยเพื่อน โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มี

ความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการ

พัฒนาการควบคุมตนเอง โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ ซึ่ง

เปนโครงการพัฒนาปจจัยภายในโรงเรียน และโครงการผูปกครองสอนลูก ซึ่งเปนโครงการพัฒนาปจจัย

ภายนอกโรงเรียน ในการดําเนินโครงการทุกโครงการมีการประเมินผลรวมกันระหวางผูวิจัยและ

ผูรับผิดชอบโครงการในระหวางการดําเนินงาน 3 รอบ เพื่อนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไข

และนําไปปฏิบัติใหมจนบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

3. การใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและเทคนิค F.S.C. สามารถ

สนับสนุนสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ต้ังแตการคนหาปญหา

และความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผนในการแกปญหา การลงมือปฏิบัติและการ

ประเมินผล ทําใหฝายตาง ๆ เกิดการเรียนรูจากการกระทําดวยตนเอง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการจัดการ

เรียนรวมในชุมชนของตนเองอยางยั่งยืน 

4. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนกรณีศึกษา 
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The main purposes of this research were to 1) investigate problems of collaborative 

inclusion model in school for students with special needs; 2) encourage all stakeholders, 

both on-institution and off-institution, involved in process of provision of special education 

for students with special needs; 3) develop collaborative inclusion model for students with 

special needs on basis of situational contingency, in both schools and community. 

Research design was Participatory Action Research (PAR), and applied Future Search 

Conference technique (F.S.C.) for encouraging subjects’ participation in searching and 

identifying their problems. Data collection site was at Wat Gookum School 

(Mathawisaikanathorn), Sanpatong district, Chiang Mai province. Data collection was 

gathered by both qualitative and quantitative methods. Qualitative techniques used in this 

study were focus-group, in-depth interview, participatory and non-participatory observation. 

Measures used in quantitative part were questionnaires concerning   students’ knowledge 

on friends with special needs, teachers’ knowledge in teaching students with special needs, 

regular students’ attitude toward friends with special needs, and teachers’ attitude toward   

acceptance of students with special needs to study in school. There were four stages in the 

study-process which comprised; 1) preparation phrase, 2) designation and planning of 

problem- solving phrase, 3) operation phrase, and 4) assessment phrase. Results were as 

follows;  

1. There were several problems of collaborative inclusion model in the school 

which were as follows; teachers lacked of knowledge in screening students with special 

needs, especially in group of students with learning disabilities, attention deficit and 

hyperactivity disorder, teachers lack of knowledge in selecting a teaching technique, and in 

stimulating rudimentary developmental for those students . In addition, students in school 

had negative attitude towards friends with special needs. Moreover, students with special 



needs themselves refused their impairment, which leaded to unhelpful from relevant 

personal. Finally, parents of these children were unaware of their children. 

2. Development of collaboration inclusion model in this study was pertinent to 

solving problems in actual situation and  encouraged all stakeholders to participate in the 

operation process, at the starting point, from identifying problems, to searching for 

guidelines or techniques of problem-solving derived by both on-school and off-school. 

Then, these collaboration leaded to 7 projects which comprised; 1) project for screening 

children with special needs,  2) project for selecting a teaching techniques appropriate for  

each children with special needs, 3) a “friends-help friends” project, 4) project for 

development of good attitude toward students with special needs for regular students, 5) 

project for educating  students with special needs about the development of self-control, 6) 

project for encouraging developmental aspect in sensory motor program for students with 

special needs, and 7) a parent-teaches-children project. All of these projects were about 

project for the development of school’s external and internal factors; by which project 1-

project 6 were external-factor development project, and project 7 which was a parent-

teaches-children project was internal-factor development project. In implementing all 

projects, the assessment was jointly employed by researcher and individual project head in 

order that they would bring difficulties, then review and improve them, and adopt them to 

achieve goal of projects.    

3. The operation of participatory action research, together with F.S.C. technique 

encouraged all stakeholders to participate in implementation, at the beginning, from search 

for problems and needs, identify guidelines or ways and planning for problem-solving, 

provide intervention, and to make an assessment. By doing this, all stakeholders learnt 

about process of sustainable development of collaborative inclusion model for students with 

special needs in their community. 

4.  After studying this research, researcher came up with the new model of 

collaborative inclusion pertinent to students with special needs which was called “APACP” 

model. 
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มัธยมศึกษา หัวหนาฝายการจัดการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ฉันทนา ภาคบงกช อาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ที่ไดกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และใหคําแนะนําในการแกไขขอบกพรอง ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน ที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเนนวิจัย 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูกระบวนการในการทําวิจัยและนํามา

ประยุกตใชในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยสุนทรี ศรีสังวาลย คณะครูอาจารย และนักเรียนทุก

คนของโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ศึกษานิเทศน เขตการศึกษาเชียงใหม เขต 4 ตลอดจน

ผูปกครองนักเรียนทุกคน ที่ไดกรุณาใหความรวมมือซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณคุณพรชัย เติมทรัพยสิน ผูอํานวยการบริษัทบราโว คิดส จํากัด คุณอาภาวี วังตระกูล 

ผูจัดการบริษัทสเปเชียลชายด เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ที่กรุณาบริจาควัสดุอุปกรณที่ใชในการ

กระตุนพัฒนาการแกโรงเรียน 

ทายสุดขอขอบคุณเพื่อน ๆ และคนในครอบครัวทุกคนที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือ

สนับสนุนใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จไดดวยดี 

                                                                                                    

สุภาพร  ชนิชัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ปจจุบันประเทศไทยอยูในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่

แตกตางไปจากอดีต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค

สอง กําหนดวา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ

พึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบ

ความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ 

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” มาตรา 

8(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (2) ใหมีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ มาตรา 9 (3) กลาววา “มีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา” มาตรา 

22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได” 

และในป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนปการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษ

โดยมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน” นอกจากนี้ในป พ.ศ. 

2543  ไดมีนโยบายและเจตนารมณที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษใหทั่วถึงและมีคุณภาพเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มี

ความตองการพิเศษทุกคนตองไดเรียน โดยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) จากสาระดังกลาว

ขางตนนั้นจะเห็นไดวา รัฐฯ กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาในมิติใหม คือ การกําหนดสิทธิและโอกาสที่

เทาเทียมกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย การเปดโอกาสใหบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของตน  

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ต้ังอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา เด็ก

ที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ความพิการของเขา แนวการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สําคัญ คือ ใหโอกาสเด็ก
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ที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคล

อ่ืน ๆ การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

(ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ. 2546: 53-58)  ในการจัดการเรียนรวมนั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษที่

เขาเรียนรวมนั้นใชเวลาสวนใหญในหองเรียนปกติรวมกับเพื่อนปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคน

ไดเรียนรูดวยหลักสูตรเดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกันดวยการปรับหลักสูตรใหตอบสนองความตองการ

เฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับการศึกษาตามความตองการและความจําเปนของแตละคน (Stainback 

& Stainback. 1996: 87-96.) เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศยืนยันวา การศึกษาแบบการ

เรียนรวมนั้นใหประโยชนทั้งดานวิชาการและสังคมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Baker, Wang 

& Walberg. 1994: 33-35, Stainback & Stainback. 1992: 45-47) และเปนประโยชนตอเด็กปกติ

ดวย (Staub & Peck. 1994: 36-40)  

ความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรวมในประเทศไทยเปนเร่ืองที่คอนขางใหม และเพิ่งจะ

ไดรับความสนใจในวงการศึกษาเปนอยางมากในชวงการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะหลังจากการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึง

เช่ือมโยงกับความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ในอดีต เด็กที่มีความตองการพิเศษในประเทศ

ไทยสวนใหญไดรับการศึกษาในโรงเรียนพิเศษสําหรับความพิการเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนบุคคล

ปญญาออน คนตาบอด คนหูหนวก และคนท่ีมีความพิการทางรางกาย แตจากผลการศึกษาวิจัยที่

ยืนยันวา การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ ประกอบกับการรวมพลังเรียกรองของผูปกครอง องคกรเอกชนที่เปนผูแทนของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ (กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก. 2548: ออนไลน) และการสนับสนุน

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงเปนแรงสนับสนุนที่สําคัญที่ทําใหโรงเรียนตาง ๆ ในประเทศ

ไทยรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ต้ังแตระดับ

อนุบาลศึกษาข้ึนไป แตโรงเรียนเหลานี้ยังขาดการเตรียมความพรอมทั้งดานระบบการจัดการ บุคลากร 

และแหลงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ระริน สุรวัฒนานันท.2542, อุบล เลนวารี. 2542, 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, ดารณี อุทัยรัตนกิจ

และคณะ. 2546) ในปจจุบันนี้เด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีความพิการมีอยูประมาณรอยละ 10-15 

ของเด็กวัยเรียน สวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา รัฐสามารถจัดใหไดเรียนเพียงรอยละ 5.43 เทานั้น 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2547) สวนเด็กที่มีโอกาสทาง

การศึกษาสวนใหญก็ไดรับการศึกษาที่ไมเหมาะสมกับความพิการ หรือไมตอบสนองตอความตองการ

พิเศษของเขา ทําใหเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่เด็กที่มีความตองการพิเศษเหลานี้ไมสามารถพัฒนาได

เต็มตามศักยภาพที่มีอยู ไมสามารถพัฒนาไปสูความเปนอิสระ พึ่งตนเองไดและเปนสมาชิกที่ทํา
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คุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ แตกลับกลายเปนผูใหญที่เปนภาระกับครอบครัว ชุมชน

และประเทศชาติ ที่ตองสูญเสียคาใชจายมากมายในการดูแลบุคคลเหลานี้ไปตลอดชีวิต (ดารณี อุทัย-

รัตนกิจ และคณะ. 2546) ซึ่งจากการวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามทั่วโลกยืนยันวา การจัดการ

ศึกษาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองจัดใหต้ังแตวัยตน ๆ ของ

ชีวิต คือ ต้ังแตแรกเกิดหรือทันทีที่คนพบความพิการ (Strain,Wolery & Izeman. 1998) ดังนั้น การ

จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาจึงมี

ความสําคัญมากที่สุด และเปนชวงสําคัญที่เด็กและผูใหญที่เกี่ยวของจะไดคนพบความสามารถเดน

และขอบกพรอง อันจะนําไปสูการพัฒนาเด็กไดตามศักยภาพในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ตอไป   

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวา โรงเรียนเปนสถานท่ีสําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จ

ในการจัดการเรียนรวม การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ขาดประสิทธิภาพเปนผล

จากความเขาใจผิด และกลไกที่เปนปญหาหลายประการที่มาจากทั้งปจจัยภายในโรงเรียนเองและ

ปจจัยภายนอกโรงเรียน โดยปจจัยภายในโรงเรียน เชน ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่เขาใจการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางแทจริง ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูขาดความรูความ

เขาใจลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และที่

สําคัญทั้งครูและผูบริหารจํานวนมากมีทัศนคติในทางลบตอการนําเด็กที่มีความตองการพิเศษมาเรียน

รวมกับเด็กปกติ นอกจากนี้เกิดความเขาใจผิดที่วาเด็กที่มีความตองการพิเศษมีศักยภาพที่จะพัฒนาได

จํากัด การลงทุนทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบเปนรายหัวกับเด็ก

ปกติ ตองใชงบประมาณ บุคลากร และแหลงสนับสนุนมากกวา แตพัฒนาไดนอยกวา จึงเปนการลงทนุ

ที่ไมคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, ดารณี 

อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) และจากการศึกษาของสุภาพร ชินชัย (2550) พบวา ปจจัยภายใน

โรงเรียนที่สงผลตอความพรอมของครูในการจัดการเรียนรวมนั้น คือ ความพรอมของโรงเรียนทางดาน

อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากรและหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับความพรอมอยูในระดับตํ่า 

รวมทั้งความพึงพอใจของครูอยูในระดับปานกลางเทานั้น ยอมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรวมให

ประสบความสําเร็จไดทั้ง ๆ ที่เปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สําหรับปจจัยภายนอกโรงเรียนนั้น พบวา 

เปนปญหาจากการที่พอแมขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการประเภทตาง ๆ 

โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการเพียงเล็กนอย เชน เด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู เด็กปญญา

ออนเล็กนอย หรือเด็กออทิสติกที่มีความสามารถสูง เด็กสมาธิส้ัน ทําใหเด็กไมไดรับการวินิจฉัยและ

การบําบัด และขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่เหมาะสมต้ังแตระดับปฐมวัย ซึ่งเปนชวงที่สําคัญที่สุด

ของการศึกษา และการขาดบุคลากรทางการแพทยและนักจิตวิทยาท่ีจะตรวจวินิจฉัย รวมทั้งให
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คําแนะนําแกพอแมและชุมชนในการพัฒนาชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ (สุภาพร ชินชัย. 

2548) จากการที่มีความจํากัดทางดานทรัพยากรและองคความรูในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษจึงสงผลใหเกิดปญหาและความจํากัดดานปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 

งบประมาณ แหลงสนับสนุน ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดโครงการ การทํางานรวมกัน

ของนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความพิการ เทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ เคร่ืองมือและกระบวนการตรวจวินิจฉัย และองคความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการพิเศษของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนอันมีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนนั้นทําใหเด็ก

รวมทั้งพอแมของเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความส้ินหวังในระบบการศึกษา เด็กที่มีความตองการ

พิเศษที่มีศักยภาพสูงจํานวนมาก ตองออกจากระบบโรงเรียนโดยไมจบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุดทั้ง ๆ ที่

เขามีศักยภาพที่จะเรียนรูได (กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก. 2548: ออนไลน) การสราง

ความตระหนักของบุคคลในสังคม ถึงความสําคัญและความจําเปนของการจัดการศึกษาใหเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ จะกอใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพขององคกร

ตาง ๆ ในสังคม ความรูและทักษะในเร่ืองกระบวนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษของครู  ผูบริหารโรงเรียน  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญที่ สุดและสงผลโดยตรงตอ

ประสิทธิภาพของการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการฝกอบรมครูและผูบริหาร

โรงเรียนใหมีสมรรถนะ (Competencies) ที่สําคัญคือ มีความรูลึกซ้ึงเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษแตละประเภท กระบวนการจัดการเรียนรวม การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และการทํางาน

เปนทีมกับนักวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ จึงมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูสูงสุดของนักเรียน (ดารณี อุทัยรัตน-

กิจและคณะ. 2546, สุภาพร ชินชัย. 2550) ดังนั้นจึงเห็นไดวา การจัดการเรียนรวมใหประสบ

ความสําเร็จไดนั้นตองการการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ การใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนา จึงเปนทางเลือกที่ผูวิจัยคาด

วาจะสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมแหงหนึ่ง ใน

จังหวัดเชียงใหม คือ โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ทําการสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีโครงการจัดการเรียนรวมภายในโรงเรียน เนื่องจากเปนโรงเรียนที่ผูบริหารให

ความสําคัญกับการจัดการเรียนรวมและยินดีเขารวมวิจัย จากการสํารวจเบ้ืองตนโดยการเขาพบกับ

อาจารยผูมีหนาที่รับผิดชอบโครงการเรียนรวมของโรงเรียน พบวามีเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภท

บกพรองทางการมองเห็น บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางสติปญญาและบกพรองทางการเรียนรู 

เรียนรวมในโรงเรียน ถึงแมจะมีหนวยงานราชการที่เขาไปใหความรูเบ้ืองตนในการดูแล และการจัดการ
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เรียนการสอนในโรงเรียนแลว แตยังประสบปญหาในเร่ืองของครูที่ทําการสอนนักเรียนปกติเรียนรวมกับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษยังไมเขาใจการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน คงมีแตครูที่ผานการอบรม

ทางการศึกษาพิเศษเทานั้นที่มีความเขาใจในเด็กกลุมนี้ ขาดการประสานงานอยางเปนรูปธรรม และ

เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดกลางจึงมีโอกาสที่จะมีเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ยังไมไดรับการวินิจฉัย

จากแพทยเขาไปเรียนรวม และโรงเรียนยังไมสามารถที่จะคัดกรองเด็กกลุมนี้ไดอยางชัดเจนทําใหเกิด

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กกลุมนี้ สงผลกระทบไปสูเด็กปกติที่ตองเรียนรวมชั้น สําหรับ

กลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับการวินิจฉัยแลวนั้น เมื่อเกิดปญหาพฤติกรรมที่สงผลตอการ

เรียน ครูที่ไมมีความรูทางการศึกษาพิเศษท่ีตองสอนเด็กกลุมนี้ดวยนั้น ไมทราบวิธีการที่จะจัดการกับ

พฤติกรรมนั้นในหองเรียนไดสงผลใหเกิดความวุนวายในช้ันเรียน นอกจากนี้ครูยังขาดความรูเร่ืองการ

ใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในดานทักษะพื้นฐานตาง ๆ  ที่จําเปนตอการเรียน เชน 

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กที่จําเปนตอการเขียน เปนตน นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญยังใหความ

รวมมือในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษไมมากนัก ทอดภาระการจัด

การศึกษาใหกับโรงเรียน ทําใหไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรในการจัดการเรียนการสอน จากปญหาที่

กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษโดยใชเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 

Conference: F.S.C.) ของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ครู ครูการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง 

นักเรียน ชุมชนและหนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และภาควิชา

กิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการทํางานรวมกันภายใตทรัพยากร

ทองถิ่นที่มีอยู เพื่อสงเสริมใหฝายตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรวม

ที่ประสบความสําเร็จไดตรงตามสภาพการณที่เปนจริง 
 

คําถามการวิจัย 
1. ปญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในสภาพจริง

คืออะไร 

2. ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

3. ทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษใหประสบความสําเร็จ ไดตามสภาพการณที่เปนอยูในโรงเรียนและชุมชน 

 

 



6 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. เพื่อศึกษาวิธีการสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีประสบ
ความสําเร็จภายใตสภาพการณที่เปนอยูในโรงเรียนและชุมชน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชรูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) และเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคต

รวมกัน (F.S.C.) ที่นําเอาผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือแกเด็กที่มี

ความตองการพิเศษมารวมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

โดยเปนกรณีศึกษาในโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ยังมีปญหาใน

ดานตาง ๆ มาก แตทางโรงเรียนใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาในการจัดการเรียนรวมและยินดี

เขารวมการวิจัย อันไดแกโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เปนการนําเอาฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เขามารวมกันคิด

วิเคราะหถึงปญหา ขอขัดแยงที่มีจากการปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหทราบและกําหนด

ปญหาไดชัดเจน นําไปสูการวางแผนการเพื่อใหเกิดรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่มีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพตรงตามสภาพการณที่เปนจริงในโรงเรียน คาดวาจะกอใหเกิดเครือขายความรวมมือที่

ตอเนื่องระหวางกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู 

2. ไดองคความรูที่ชัดเจนของรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ สามารถ

นําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพแวดลอมและบริบทที่ใกลเคียงกัน 

3. เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง

ประกอบดวยนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดมีสวน

รวมในการดําเนินงานการจัดการศึกษาเด็กที่มีความตองการพิเศษ ภายใตทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยู

อยางยั่งยืนตอไป 

4. ไดประโยชนตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ ครู ผูปกครองและชุมชนในเร่ืองการจัดการ

เรียนรวมภายใตทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
รูปแบบการเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ในลักษณะที่เรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียน ต้ังแตระดับชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ซึ่งไดนําเอาฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดแก ตัวเด็กเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ เขามารวมกันดําเนินงานในการจัดการเรียน

การสอนใหประสบความสําเร็จ  

เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจาก

การเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทางรางกาย 

สติปญญาและอารมณ อันไดแกเด็กที่มีความบกพรองทางดานการมองเห็น ทางการไดยิน ทาง

สติปญญาระดับเรียนรูไดและบกพรองทางดานการเรียนรู เด็กสมาธิส้ันและซนผิดปกติ ในการศึกษา

คร้ังนี้ไมรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กปญญาเลิศ 

เทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน หมายถึง การดําเนินงาน

รวมกันระหวางผูวิจัยกับผูปฏิบัติซึ่งเปนฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในพื้นที่ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของในการ

รวมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยมีสวนรวมอยางตอเนื่อง

ในการ 1) วิเคราะหสภาพปญหาในอดีตที่ผานมา ตรวจสอบสภาพความเปนจริงที่เกี่ยวของกับปญหา

นั้นในปจจุบัน แนวคิดที่จะแกไขหรือพัฒนาใหเกิดในอนาคต หาขอสรุปในทางปฏิบัติและในข้ันตอน

สุดทายคือวางแผนงานเพื่อการปฏิบัติจริง  

เจตคติของนักเรียนตอเพื่อนนักเรียนท่ีเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง 

ความคิดเห็นของนักเรียนปกติที่มีตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษผานองคประกอบ 

ในดานความรูหรือความเชื่อ ซึ่งเปนการเห็นคุณคาหรือประโยชนของการที่มีเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ดานความรูสึกหรือการประเมิน ซึ่งเปนความรูสึกกิริยาทาที

ของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอการที่มีเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน และพฤติกรรมของตนเองที่มีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ซึ่งเปนความพรอมที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน หรือตอตาน

ไมชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนผูวิจัยใชแบบสอบถามที่

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ประกอบดวย

ขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ถาเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนนเปน 4 ถึง 0 คะแนน จากมาตร

วัด เห็นดวยอยางยิ่ง-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถาเปนขอความเชิงลบ การใหคะแนนเปน 0 ถึง 4 คะแนน 

จากมาตรวัดเห็นดวยอยางยิ่ง-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
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ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีเจตคติทางบวกตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ผูที่ไดคะแนนตํ่าแสดงวามีเจตคติทางลบตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ความรูของนักเรียนในเรื่องเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความรูความเขาใจ

ของนักเรียนปกติที่มีตอเพื่อนที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทผานองคประกอบในดานตาง ๆ 

ไดแก ความสามารถที่ยังเหลืออยู ความสามารถทางดานการเรียนที่นักเรียนปกติสามารถชวยเด็กที่มี

ความตองการพิเศษได ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบใหเด็กเลือกทําเครื่องหมายถูกในชองที่

ตนเองเห็นวาใชหรือไมใช ถาตอบถูกตองได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 

ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความรูความเขาใจดีในลักษณะความพิการ ความสามารถที่

เหลืออยูและการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูที่ไดคะแนนตํ่าแสดงวามีความรูความเขาใจไม

ดีในลักษณะความพิการ ความสามารถที่เหลืออยูและการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เจตคติของครูตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน หมายถึง 

ความคิดเห็นของครูที่มีตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียนในดานความรูหรือ

ความเช่ือตอการที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ดานความรูสึกหรือการประเมิน  

ซึ่งเปนกิริยาทาทีหรือความรูสึกของครูที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอการสอน

เด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน รวมทั้งพฤติกรรมของครูที่มีตอการรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน ซึ่งเปน ความพรอมของครูที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือในการ

สอน หรือไมชวยเหลือ ไมพรอมตอการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ผูวิจัยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ 

หมายถึง มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุดถึงมีระดับความเห็นดวยมากที่สุด ประกอบดวยขอความทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบ ถาเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนนเปน  4 ถึง 0 คะแนน จากมาตรวัด เห็นดวย

อยางยิ่ง-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถาเปนขอความเชิงลบ การใหคะแนนเปน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด

เห็นดวยอยางยิ่ง-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีเจตคติทางบวกตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ผูที่ไดคะแนน

ตํ่าแสดงวามีเจตคติทางลบตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ  

ความรูของครูในการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน หมายถึง 

ความรูความเขาใจของครูที่มีตอการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ ผูวิจัยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบใหทําเคร่ืองหมายถูกลงในชอง

ที่ตนเองเห็นวาใชและไมใช  ถาตอบถูกตองได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 
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ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความรูความเขาใจดีในการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ ผูที่ไดคะแนนตํ่าแสดงวามีความรูความเขาใจไมดีในการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 2 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดในการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

1.1 เด็กที่มีความตองการพเิศษ 

1.2 การจัดการศึกษา 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรวม 

2.1 การจัดการเรียนรวมในประเทศไทย 

2.1.1 การเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 

2.1.2 การเรียนรวมแบบรวมพลัง 

2.2 การจัดการเรียนรวมในตางประเทศ 

2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 

3. หนวยวิเคราะห 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4.1 แนวคิดความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกบักลุมและการรวมกลุม 

4.3 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

4.4 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

4.5 เทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกนั 

5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

6. แนวคิดในการวิจัย 

 

1. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
1.1 เด็กที่มีความตองการพิเศษ  

เด็กที่มีความตองการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง เด็กที่ไมอาจ

พัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรอง

หรือความแตกตางทางรางกาย สติปญญาและอารมณ และรวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย 
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(ดารณี ศักด์ิศิริผล. 2546) สําหรับกลุมเปาหมายที่มีความพิการ คณะอนุกรรมการคัดแยกผูพิการเพื่อ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดบุคคลที่มีความตองการพิเศษไว 9 ประเภทดังนี้ 1) เด็กที่

มีความบกพรองทางการไดยิน (Children with Hearing Impairment) หมายถึง  เด็กที่สูญเสียการได

ยินในระดับหูตึงหรือหูหนวก ซึ่งอาจจะสูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือภายหลังก็ตาม แบงเปน 5 

ระดับ ต้ังแตระดับหูตึงนอยไปจนถึงหูหนวก 2) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Children with 

Mental Retardation) หมายถึง เด็กที่สติปญญาตํ่ากวาเด็กปกติทั่วไป เมื่อวัดสติปญญาโดยใช

แบบทดสอบมาตรฐาน และมีขอจํากัดในดานทักษะการปรับตัว การสื่อความหมาย ทั้งนี้ภาวะความ

บกพรองทางสติปญญาตองเกิดข้ึนกอนอายุ 18 ป ซึ่งสามารถจัดระดับความบกพรองทางสติปญญาได

เปน 4 ระดับ คือ ระดับเล็กนอยจนถึงข้ันรุนแรงมาก 3) เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น 

(Children with Visual Impairment) หมายถึงเด็กตาบอดหรือเด็กที่มีสายตาเหลืออยูนอยมาก 4) เด็ก

ที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ (Children with Physical Impairment) หมายถึง เด็กที่มี

อวัยวะไมสมสวน อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ 

เจ็บปวยเร้ือรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท (nervous system) มีความลําบากในการ

เคล่ือนไหว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไมรวมพวกพิการทางประสาทสัมผัส เชน 

เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น หรือเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 5) เด็กที่มีปญหาทาง

พฤติกรรม (Children with Behavior Disorders) หมายถึง เด็กที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เด็กที่ไมสามารถ

เรียนหนังสือไดเชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไป แตไมไดมีสาเหตุมาจากองคประกอบทางสติปญญา การ

รับรู ความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนได มีพฤติกรรมไม

เหมาะสมกับเพศและวัย มีปญหาทางอารมณ หรือแสดงอาการเจ็บปวย โดยมีสาเหตุมาจากจิตใจ 

ไดแก ความวิตกกังวลหรือหวาดกลัว เปนตน ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมอาจจะปรากฎ

เพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือมากกวานั้นก็ได แตตองเกิดข้ึนเปนเวลานานพอสมควรซ่ึงจะตองหา

สาเหตุ 6) เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (Children with Learning Disabilities) หมายถึง เด็กที่มีความ

บกพรองในขบวนการทางจิตวิทยาทําใหมีปญหาทางดานการใชภาษา ดานการฟง การพูด การอาน 

การเขียนและการสะกดคํา หรือมีปญหาการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งปญหาดังกลาวไมไดมีสาเหตุมาจาก

ความบกพรองทางรางกาย ทางการเห็น ทางการไดยิน ทางสติปญญา อารมณและสภาพแวดลอม 7) 

เด็กสมาธิส้ัน (Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorders) หมายถึง เด็กที่มีความ

ผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง ไดแก การขาดสมาธิ (inattention) พฤติกรรมซุกซนอยูไมนิ่ง 

(hyperactivity) ขาดความยับยั้งชั่งใจหุนหันพลันแลน ทําอะไรไมคิดใหรอบคอบ (impulsivity) และ

พฤติกรรมที่แสดงออกไมเหมาะสมกับวัยหรือระดับพัฒนาการ และตอเนื่องนานเกิน 6 เดือนข้ึนไป 

พฤติกรรมเหลานี้ปรากฏกอนอายุ 7 ป และมีความรุนแรงสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน การ
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เรียน การปรับตัวในสังคม พฤติกรรมเหลานี้ตองเกิดอยางนอยในสองสถานการณข้ึนไป เชน ทีบ่านและ

โรงเรียน เปนตน 8) เด็กที่มีความบกพรองทางการส่ือความหมาย (Children with Communication 

Disorders) หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไมสามารถส่ือ

ความหมายกับผูอ่ืนไดตามปกติ เชน การพูดไมชัด จังหวะการพูดไมดี คุณภาพของเสียงผิดปกติ 

ตลอดจนการพูดผิดปกติที่เกิดจากการมีพยาธิสภาพของระบบประสาทสวนกลาง หรือระบบประสาท

สวนปลาย รวมทั้งอะเฟเซีย ซึ่งมีความบกพรองในดานการรับรู และการแสดงออกทางภาษา เปนตน 9) 

เด็กออทิสติก (Children with Autism) หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการลาชาหรือถดถอย แสดงปฏิกริยา

ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมในลักษณะแปลก ๆ เชน หลีกเล่ียงการมองหนาผูอ่ืน ไมสบตา การแสดง

ปฏิกริยาตอบโตตอเสียงที่ไดยิน การสัมผัส หรือความเจ็บปวดในลักษณะที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป 

หรือไมแสดงปฏิกริยาตอบโตตอส่ิงเราใด ๆ ทั้งส้ิน แสดงอาการสนใจตอตนเอง หรือการกระตุนตนเอง

โดยไมสนใจตอส่ิงแวดลอม มีปญหาดานการพูดและภาษาไมสามารถแสดงปฏิกริยาตอบโตกับคน 

ส่ิงของ หรือเหตุการณตาง ๆ ได (ดารณี ศักด์ิศิริผล. 2546) 

ในปจจุบันเด็กที่มีความตองการพิเศษทั้ง 9 ประเภทนี้มีเพียง 4 ประเภทที่ไดรับการจัด

การศึกษาอยางเปนระบบ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการ

มองเห็น เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ มีการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะและมีการสงเสริมในเร่ืองการเรียนรวม สวนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ประเภทอ่ืนนั้น ยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา 
1.2 การจัดการศกึษา 
การเรียนรวม (Integration) หมายถึง การเรียนรวมบางเวลาหรือบางวิชา และยังหมายรวมถึง

การจัดชั้นเรียนเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กที่รับบริการในลักษณะนี้มักเปน

เด็กและมีความพิการในระดับปานกลางถึงระดับมาก จึงไมอาจเรียนรวมเต็มเวลาในทุกวิชาได ตองมี

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลใหกับเด็ก จัดใหมีหองเสริมวิชาการ (Resource 

Room) และมีอุปกรณพิเศษในการใหบริการ สวนการเรียนรวมเต็มเวลา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 

Mainstreaming หมายถึง การใหเด็กเขาไปเรียนในโรงเรียนปกติในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา เด็กจะไดรับ

บริการทางการศึกษา เชนเดียวกับคนอ่ืนๆ ทุกประการ เด็กที่เขาเรียนรวมแบบนี้จะตองเปนเด็กที่มี

ความพิการมามากนัก มีระดับสติปญญา และความพรอมดานการเรียน ตลอดจนวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคมสมวัย (อาพร ศรีนูเดช, พรมณี หาญหัก, ปริศนา สันคํา. 2551: ออนไลน) สวน 

Inclusion ใชคําภาษาไทยวา การเรียนรวม และที่ใชกันมากคือ Inclusive education หมายถึง การ

จัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ (ผดุง อารยะวิญู. 

2537) เปนแนวคิดทางการศึกษาอยางหนึ่งที่วาโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคน โดยไมมี
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การแบงแยกวาเด็กคนใดเปนเด็กปกติหรือเด็กคนใดเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนที่

ผูปกครองพามาเขาโรงเรียน ทางโรงเรียนจะตองรับเด็กไว และจะตองจัดการศึกษาใหเขาอยาง

เหมาะสม การเรียนรวมยังมีความหมายไปถึงการศึกษาที่ไมแบงแยกต้ังแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการดํารงชีพของคนในสังคม หลังสําเร็จการศึกษาตองดําเนินไปใน

ลักษณะ “รวมกัน” ที่ทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของสังคม ทุกคนยอมรับฟงซึ่งกันและกัน ทุกคนยอมรับวา

มี “ผูพิการ” อยูในสังคม และเขาเหลานั้นตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคม ที่ตองใชชีวิตรวมกับคนปกติโดย

ไมมีการแบงแยก (ผดุง อารยะวิญู. 2537) แนวคิดนี้ตางกับแนวคิดสองแบบแรกคือ แนวคิดนี้มีความ

เช่ือวา ไมวาเด็กจะมีความพิการรุนแรงมากมายแคไหน ก็ตองไดรับการศึกษาแบบที่จัดในช้ันเรียน  

นักเรียนตองการวิธีสอนแบบพิเศษ เทคโนโลยีที่จะอํานวยความสะดวก การบําบัดหรือการชวยเหลือ

เฉพาะตัว เปนส่ิงที่ตองจัดใหในชั้นเรียนปกติ ซึ่งแนวคิดนี้จะสะทอนใหเห็นถึงสิทธิทางการศึกษาของ

เด็กพิการที่จะไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา อยางไรก็ตามการเรียนรวมจะตองพิจารณาถึง

ประเภท และความรุนแรงของความบกพรอง เด็กที่มีความบกพรองทางดานรางกายสวนใหญยังเรียน

อยูในโรงเรียนเด็กพิเศษ มีเขาเรียนในโรงเรียนเรียนรวมบางแตไมมากนัก เด็กที่มีความบกพรองใน

ระดับปานกลางใหเขาเรียนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีปญหาในการเรียน เด็กที่มีความ

บกพรองทางระดับสติปญญาในระดับเรียนได เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมไมรุนแรงเด็กเหลานี้สวน

ใหญจะเขารับการศึกษาในโรงเรียนปกติ (Baker, Wang&Walberg. 1994: 33-35) 

โดยสรุปปจจุบันการศึกษาสมัยใหมมีความเชื่อวาการใหเด็กพิเศษไดเรียนรวมหรือเรียน

รวมกับเด็กปกติ จะชวยใหเด็กเหลานี้มีการพัฒนาการทางสมอง อารมณ และสังคมดีกวาการแยกเด็ก

ไวตางหาก จึงไดมีการผลักดันใหเด็กพิเศษเขาสูระบบโรงเรียนปกติใหมากที่สุด (สาวิตรี รุญเจริญ, 

เบญจมาภรณ ชอยเครือ. 2549: ออนไลน) 

สําหรับแนวโนมของการเรียนรวมนั้น ในชวงไมกี่ปที่ผานมามีการพัฒนารูปแบบการเรียน

รวมไปในหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการในการสอนนักเรียนที่เรียนรวมใหไดรับประโยชนสูงสุด โดย

เปนไปในลักษณะลดบทบาทของหองเสริมวิชาการ (Resource room) ใหนอยลง เนื่องจากมีคาใชจาย

สูง มีปญหาในการบริหาร ดังนั้น การจัดการเรียนรวมจึงเปล่ียนจากการดึงเด็กออกมาสอนในหองเสริม

วิชาการมาเปนใหเด็กเรียนในหองปกติและนําทรัพยากรมาใหบริการในหองปกติแทน เชน อาจมีครู 1 

หรือ 2 คน ตามเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาไปคอยชวยเหลือเด็กในหองเรียนรวม เปนตน มีการปรับ

สภาพแวดลอมในการเรียนรู (Adaptive Learning Environment: ALEM) คือ ทําการศึกษาลักษณะ

ของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา เปนการศึกษาความสามารถของเด็ก จุดออนของเด็ก 

อาจไดขอมูลมาจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐานและแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน หรือจากการ

สัมภาษณผูปกครอง จากนั้นกําหนดแนวการเรียน โดยครูจะตองศึกษาหลักสูตรและการจัดหลักสูตรให
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เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเด็กที่พบ จะตองวางแผนการจัดชั้นเรียนใหมีขนาดเหมาะสม วาง

แผนการจัดพฤติกรรมของเด็ก จัดหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน เชน สภาพการจัดโตะเรียน 

การจัดหองเรียนใหสวยงาม การจัดครูเขาสอน การใหความรูแกครูผูสอน การบริการเสริมที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนการใหผูปกครองมีบทบาทในการเรียนการสอน จัดขอบเขตของการดําเนินการ หมายถึง การ

ดําเนินการเรียนรวมในโรงเรียนวาจะทําเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมหองเดียว 

หรือดําเนินการสําหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน เปนตน ดําเนินการสอน ซึ่งดําเนินไปตามแผนท่ีกําหนด 

เด็กทุกคนที่เขารวมโครงการจะตองมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ ครูจะตองแสดงพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงคตามแผนที่กําหนด และจะตอง

จัดการกับพฤติกรรมของเด็กตามวิธีที่ถูกตอง ในสวนของการประเมินผล ซึ่งสวนมากพิจารณาตาม

ผลงานของเด็ก จากทักษะที่เด็กแสดงออก จากทัศนคติที่เปล่ียนไปของนักเรียน ของครู ของผูบริหาร

และของผูปกครอง ซึ่งการจัดการเรียนรวมในรูปแบบดังกลาวประสบความสําเร็จดวยดี แตมีข้ันตอนใน

การดําเนินงานคอนขางมาก ครู นักเรียน และผูบริหารตองรวมกันทํางานอยางหนัก (ผดุง อารยะ

วิญู. 2537) หรือมีการจัดการรวมสอน (Co-teaching) ซึ่งหมายถึงการที่ครู 2 คน รวมกันสอนชั้น

เดียวกัน ในวิชาเดียวกันและในเวลาเดียวกัน การสอนเด็กเรียนรวมนั้นไมจําเปนตองดึงเด็กออกจาก

หองเรียนปกติไปเรียนในหองเสริมวิชาการในบางเวลา แตจัดใหครูเสริมวิชาการหรือครูการศึกษาพิเศษ

ที่สอนหองพิเศษในโรงเรียนปกติ มาสอนในหองปกติ โดยรวมกันสอนกับครูประจําช้ันหรือครูประจํา

วิชา ในบางช่ัวโมงครูคนหนึ่งอาจสอนเด็กทั้งชั้น ในขณะที่ครูอีก 1 คน อธิบายใหเด็ก 2-3 คนเขาใจใน

เนื้อหาเดียวกัน หรือครูอาจสอนเด็กเปนรายบุคคลในหองเดียวกันก็ได หรือครูคนหนึ่งอาจเปนผูสอน 

ครูอีกคนหนึ่งอาจตรวจดูวาเด็กต้ังใจฟงและเขาใจหรือไม เปนตน (ผดุง อารยะวิญู. 2537) 

นอกจากนี้โรงเรียนอาจจัดการเรียนใหครอบคลุมถึงการประสานงานกับหนวยงานทางการแพทย จัด

โปรแกรมการใหการชวยเหลือเบ้ืองตน (Early intervention) เพื่อฟนฟูสมรรถภาพความพิการแต

แรกเร่ิมและเตรียมเด็กในการเขาเรียน และอาจประสานงานกับหนวยงานจางงาน เพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational rehabilitation) เพื่อใหนักเรียนมีอาชีพที่เหมาะสม (นงลักษณ วิรัช-

ชัย. 2544) 

นอกจากนั้นหลักการที่สงเสริมการเรียนรวมควรมีลักษณะการใชหลักสูตรแบบสห-

วิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) คือ จัดใหมีกิจกรรมในหลายสาขาวิชาในเร่ืองเดียวกัน เชน 

การสอนเร่ืองตนไม ครูอาจตองนําวิชาศิลปะมาใช เชน ใหเด็กวาดภาพระบายสี หรือ ประดิษฐตนไม 

แสดงสวนตาง ๆ ตามที่ครูสอน อาจนําวิชาคณิตศาสตรเขามาใชในการคํานวณ ขนาดของลําตน ใบ

และ ดอก อาจนําวิชาพละศึกษาเขามาชวยโดยใหเด็กรวมกิจกรรมการออกกําลังกายและแปรรูปเปน

รูปดอกไม อาจนําวิชาภาษาไทยเขามาบรรยายความงามของดอกไม เปนตน เด็กที่มีความตองการ
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พิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติมักมีปญหาในการเรียน อาจสอบตกเพราะหลักสูตรที่เนนเนื้อหามาก

เกินไป เด็กไมอาจเรียนทันเด็กอ่ืน จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร โดยการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและ

เนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการเสาะแสวงหาความรูมากกวาเนนที่เนื้อหาวิชา ทําการประเมินผล

ความสามารถที่แทจริงของนักเรียน (Authentic Assessment of Student Performance) ในขณะที่

การเรียนการสอนเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง การวัดและประเมินผลควรเนนที่ความสนใจของเด็ก 

ผลของการเรียนรู โดยวัดจากผลงานของเด็กซ่ึงแสดงถึงความสามารถที่แทจริง อันเปนผลจากการ

เรียนรูของเขา มีการเรียนโดยอาศัยเพื่อน ๆ (Peer-Mediated Learning) การที่เพื่อนนักเรียนดวยกัน

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการเรียนอาจจะเปนการสอนเพื่อน หรือใหคําแนะนําแกเพื่อนโดยตรง 

หรืออาจเปนการเรียนรูไปพรอม ๆ กันระหวางสมาชิกในกลุมนี้ได ดังนั้นในการจัดโครงการเรียนรวม

ระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษน้ัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองมีความเช่ือในส่ิงเดียวกัน 

เชื่อในปรัชญาของการอยูรวมกันและเทาเทียมกันของผูคนในสังคม หากทุกคนเขาใจไปในคนละทิศละ

ทางแลว การจัดการเรียนรวม ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (ผดุง อารยะวิญู. 2537) 

นอกจากนี้ White and Wehlage (1995) Riley (1997) Hite, Taylor and Moss (1992) ไดสรุป

รายงานการวิจัยวาการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานของ

โรงเรียนและศูนยเด็กที่มีความตองการพิเศษ ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนาทางรางกาย 

อารมณและสังคมของเด็กดีข้ึน เด็กที่มีความตองการพิเศษออกจากโรงเรียนกลางคันนอยลง และจบ

การศึกษามีงานทํามากข้ึน ดังนั้นจึงควรมีการรวมพลังในการทํางานของครู บุคลากรและผูรู ครอบครัว

และชุมชน เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ (นงลักษณ วิรัชชัย. 

2544) 

 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรวม 
สําหรับการจัดการเรียนรวมที่มีในประเทศไทยและในตางประเทศนั้น มีผูที่พัฒนาหรือกําหนด

รูปแบบมาตรฐานในการจัดการศึกษานอยมาก จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 รูปแบบการจัดการเรยีนรวมในประเทศไทย 
2.1.1 การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 

ในการจัดการเรียนรวมจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและหนาที่ของผูบริหาร 

ทั้งนี้เนื่องจากความเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหการพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการเรียนรวมมีความสําคัญยิ่ง นักการศึกษาและครูที่สอนอยูในโรงเรียนทั่วไปกังวลวา 

หากนําเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพรองเขาเรียนรวมแลว อาจเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และทําใหเห็นความแตกตางระหวางนักเรียนทั่วไปกับนักเรียน



16 

พิการหรือที่มีความบกพรองมากยิ่งข้ึน แตในความเปนจริงทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย จะตองรวมกันรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะการประสานความรวมมือกัน 

(Collaboration) ที่จะสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง องคประกอบที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบ

ตอโรงเรียน คือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่และเพิ่มความรับผิดชอบใหกับครูและบุคลากรอ่ืน ใน

ปจจุบันนี้ ครูจําเปนตองมีความรูในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทั่วไปควบคูไปกับการจัดการเรียน

การสอนใหกับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองในลักษณะของการจัดการเรียนรวม 

นอกจากนี้โรงเรียนตองตอบสนองความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่

มีความบกพรอง โดยมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 

เปนตัวกําหนดและเปดโอกาสใหพอแมเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ทางโรงเรียนตองจัดใหมีคณะกรรมการในโรงเรียนประกอบดวย บุคคลในชุมชน ตัวแทนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในระดับชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนตองมีบทบาทในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารการ

จัดการเรียนรวมใหแกคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน

การเปนผูนําและสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเรียนรวมใน

โรงเรียน และเขาใจเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่เกี่ยวของกับ

การใหสิทธิและโอกาสแกเด็กทุกคน ใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งเด็กพิการหรือเด็กที่มีความ

บกพรอง จําเปนตองไดรับบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมต้ังแตแรกเกิดหรือทันที่ที่พบความพิการ 

นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดบทบาทหนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรอยางชัดเจนดวย 

(เบญจา ชลธารนนท. 2546 หนา 1 – 2) 

เบญจา ชลธารนนท (2546) ไดพัฒนาโครงสรางการบริหารการจัดการเรียนรวมโดย

ใชโครงสรางซีท เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษานําไปบูรณาการ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร

สถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง

ซีท ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1  การบริหารจัดการเรียนรวมในโครงสรางซีท 

                             (ที่มา: ดัดแปลงจาก เบญจา ชลธารนนท. 2546:3) 

โรงเรียนตองบริหารองคประกอบหลัก 4 ประการตามโครงสรางซีท เพื่อทําใหการ

จัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังมี

รายละเอียดพอสังเขปในแตละดานดังตอไปนี้ 

1. นักเรียน (S : Student) 
1.1. เตรียมความพรอมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองในดานรางกาย 

วิชาการ  อารมณและสังคม และการชวยเหลือตนเอง หากพิจารณาต้ังแตแรกเกิดจําเปนตองไดรับการ

ชวยเหลือระยะแรกเร่ิมหรือเตรียมความพรอมทันทีที่พบความพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดาน ซึ่งใน

การชวยเหลือระยะแรกเร่ิมนั้นเปนชวงที่สําคัญที่สุดที่เด็กควรไดรับการเตรียมความพรอม เพราะชวง

อายุ 0 – 3 ป เปนชวงที่สมองเจริญเติบโตมากที่สุด การเตรียมความพรอมทําไดโดยกระตุนพัฒนาการ

ในสวนที่เหลืออยู เมื่อไดรับการพัฒนา ระดับการทํางานตาง ๆ (functional  level) จะยิ่งสูงข้ึน ในทาง

กลับกัน หากไมไดรับการพัฒนาการกระตุนหรือการสงเสริมสวนที่เหลืออยูอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการทํางานตาง ๆ จะเลือนหายไป ทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรูทันที ดังนั้น การ

ชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ยิ่งทําไดทันทวงทีต้ังแตเมื่อแรกเกิดและทําไดอยางถูกตองจะ

สามารถฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการไดอยางเห็นผลชัดเจน (เบญจา ชลธารนนท. 2546) นอกจากนี้ยัง

เปนประโยชนตอตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษเอง เนื่องจาก เด็กไดมีโอกาสเรียนรูในสถานการณจริง 

ไดอยูรวมกับเด็กปกติวัยเดียวกัน ไมไดถูกแบงแยกออกจากสังคม (นงลักษณ วิรัชชัย. 2544) ซึ่งจาก

ขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดสํารวจจํานวนคนพิการในวัยเรียนหรือเด็กที่มีความตองการพเิศษ ป 

2548 มีจํานวน 1.54 ลานคน จําแนกเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูที่เขารับการศึกษา

นกัเรียน
(S-Student)

เคร่ืองมือ
(T-Tools)

สภาพแวดลอม
(E-Environment)

กิจกรรมการเรียนการสอน
(A-Activities)

SEAT

นกัเรียน
(S-Student)

เคร่ืองมือ
(T-Tools)

สภาพแวดลอม
(E-Environment)

กิจกรรมการเรียนการสอน
(A-Activities)

SEAT
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รอยละ 6.23 บุคคลที่ยังไมไดเขารับการศึกษาจํานวนรอยละ 93.77 บุคคลออทิสติกที่เขารับการศึกษา

รอยละ 32.19 บุคคลที่ยังไมไดเขารับการศึกษาจํานวนรอยละ 67.81 และบุคคลที่มีความบกพรองทาง

พฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิส้ันที่เขารับการศึกษารอยละ 10.50 บุคคลที่ยังไมไดเขารับการศึกษา

จํานวนรอยละ 89.50 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

2549: 2) ดังเห็นไดวาจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีโอกาสไดรับการศึกษาตามวัยนั้นมีปริมาณ

นอยกวาเด็กที่ไดรับการศึกษา ทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ จึงควรให

โอกาสทั้งทางดานการฟนฟูสภาพและการศึกษาแกเด็กโดยเร็วที่สุด 

1.2. เตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอม

นักเรียนทั่วไปในโรงเรียน โดยการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียนทั่วไปมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับ

และสามารถชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองอยางถูกวิธีและเทาทีจ่าํเปน ที่

ผานมาพบวา การที่คนสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอคนพิการหรือที่มีความบกพรอง เชน สมเพช เวทนา 

สงสาร กลัว ไมไววางใจ (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 197) ซึ่งมักเกิดจากความไมรูหรือมีขอมูลที่ไม

ถูกตอง ดังนั้นครูควรทําความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการใหนักเรียนทั่วไปในช้ัน

เรียนไดรูจัก และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเด็กเกิดการ

เรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังเชนการศึกษาของจิตติรัตน พุกจินดาและคณะ (2545) ศึกษาวจิยั

เร่ือง กลยุทธที่ใชเพื่อพัฒนาการทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกในระดับประถมศึกษาปที่ 1 และ 

2 มีการจัดกิจกรรมใหเด็กออทิสติกทํากิจกรรมรวมกันกับเด็กปกติในหองเรียน เมื่อส้ินสุดกิจกรรม เด็ก

ปกติใหความสนใจและชวยเหลือเด็กออทิสติกมากข้ึน  หรือครูอาจจัดสถานการณจําลองใหนักเรียน

ทดลองเปนคนพิการและทํากิจกรรมตาง ๆ จากนั้นใหอภิปรายถึงความรูสึกของนักเรียนแตละคน 

กิจกรรมเชนนี้จะชวยใหนักเรียนทั่วไปไดเขาใจถึงความคับของใจ ความไมสะดวก และความลําบาก

ของเพื่อนพิการหรือที่มีความบกพรองมากข้ึน กิจกรรมอ่ืนที่ชวยใหนักเรียนทั่วไปเขาใจและยอมรับ

เพื่อนพิการหรือที่มีความบกพรองมากข้ึน เชน การเชิญผูที่ทํางานกับเด็กพิการมาบรรยายใหฟงพรอม

ทั้งใหดูภาพยนตร สไลด แผนภาพ บทความ และส่ืออ่ืน ๆ ประกอบ เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม

ปญหาตาง ๆ การจัดนิทรรศการ หนังสือและเร่ืองราวเกี่ยวกับคนพิการหรือที่มีความบกพรอง เพื่อให

นักเรียนในช้ันเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู การทัศนศึกษาสถานที่ดูแลคน

พิการหรือที่มีความบกพรอง เพื่อใหนักเรียนไดเห็นและเรียนรูวาคนพิการหรือที่มีความบกพรองเปนอยู

อยางไร นอกจากนี้ควรสอนทักษะการชวยเหลือเบ้ืองตนในการชวยเหลือเพื่อนพิการหรือที่มีความ

บกพรองเบ้ืองตนใหกับนักเรียนทั่วไปดวย 

2. สภาพแวดลอม (E : Environment) สภาพแวดลอม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  



19 

2.1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรจัดใหนักเรียนพิการหรือที่มีความ

บกพรองเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด (Least Restrictive Environment: LER) 

โรงเรียนควรพยายามใหเด็กไดเรียนรวมในช้ันเรียนทั่วไปมากที่สุด หากไมสามารถจัดใหเด็กเรียนรวม

ไดเต็มเวลาก็อาจจัดเปนบางเวลาได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่

มีความบกพรองเปนเฉพาะบุคคล โดยทั่วไป ควรจัดใหนักเรียนทุกคนเขาเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดย

แยกนักเรียนออกไปจากเพื่อนทั่วไปใหนอยที่สุด โรงเรียนควรปรับสภาพแวดลอมโดยใชหลักวิชาการ 

คือ พิจารณาถึงสภาพความบกพรองของนักเรียนแตละประเภท 

2.2. บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ไดแก พอแม ผูปกครอง ครูและ

บุคลากรอื่นในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนรวม ผูบริหารจะเปนผูที่สําคัญยิ่งในโรงเรียนที่

จะเปนผูนําและสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเรียนรวมใน

โรงเรียน หากทางโรงเรียนมีการจัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียนไวแลว ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําเสนอ

เร่ืองการจัดการเรียนรวมใหคณะกรรมการโรงเรียนทราบ และพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

เรียนรวมประจําโรงเรียน ซึ่งควรประกอบดวย ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พอแม 

ผูปกครอง และบุคลากรภายนอก เพื่อกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม แนวทางการดําเนินงาน 

จัดสรรงบประมาณ บทบาทและหนาที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียน

รวม เมื่อคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียนประชุมกําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานในการจัดการเรียนรวมเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนตองจัดการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของ

โรงเรียนและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรที่เกี่ยวของโดยใหถือเปนปริมาณงาน พรอมทั้งใหทุกคนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมเปนเจาของโครงการ นอกจากนี้โรงเรียนตองจัดทําปายประกาศ 

นําเสนอในลักษณะของโปสเตอร แผนพับ วีดีโอ หรือจัดปายนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธโครงการให

บุคคลที่เกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ประชาสัมพันธใหผูปกครองเด็กพิการหรือที่มีความ

บกพรองอาสาเปนวิทยากร หรือหากมีกิจกรรมการดําเนินงานดานคนพิการในสังคมที่สอดคลองกับ

การจัดการเรียนรวมจะไดเผยแพรใหทุกคนรับทราบ ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษตองเปนที่ปรึกษา

ซี่งกันและกัน โดยทํางานรวมกันเปนทีม (ผดุง อารยะวิญู. 2542) นอกจากนี้โรงเรียนหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของควรจัดใหมีการอบรม ประชุมสัมมนา ใหแกผูบริหารโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบการจัด

การศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับความตองการ

พิเศษของนักเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม รวมทั้งโรงเรียนตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง

ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง เพื่อพิจารณาความพรอมของเด็กในดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา สําหรับเปนขอมูลเบ้ืองตนในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพและความ

ตองการพิเศษของแตละคน นอกจากนี้โรงเรียนจะตองมีการประสานงานในการสงตอเด็กที่มีความ
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บกพรองในระดับมากหรือรุนแรงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ เพื่อเขารับการฟนฟู

บําบัดตามสภาพความบกพรองของแตละคน ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กไดรับประโยชนสูงสุดในการไดรับการ

พัฒนาอยางเหมาะสม(วิเชียร แดงสาย. 2545) ซึ่งในสภาพการณของความเปนจริงพบวาบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการใหการบริการทางการศึกษาพิเศษในประเทศไทยยังขาดแคลนอยูมาก มีการผลิตครู

การศึกษาพิเศษ ในสาขาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็ก

ปญญาเลิศ และการศึกษาพิเศษทั่วไป (การเรียนรวม) ยังไมมีการผลิตในสาขาเด็กออทิสติก เด็กที่มี

ความบกพรองทางรางกาย เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา เด็กสมาธิส้ัน เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 

เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม และเด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอน (ผดุง อารยะวิญู. 2544: ออนไลน) 

นงลักษณ วิรัชชัย (2544) กลาววา หลักการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ การยอมรับและการใชประโยชนจาก

ความแตกตางที่หลากหลายระหวางเด็กทุกคน โดยเฉพาะความแตกตางเนื่องจากความพิการ เพื่อให

เด็กทุกคนเกิดการเรียนรูและพัฒนา ฟนฟูสมรรถภาพทุกดาน ทั้งทางวิชาการ ทางสังคม ทางกายภาพ

และทางอาชีพ สามารถเรียนรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีความรวมมือในการจัดการศึกษาของ

เด็กจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จากครอบครัวและจากชุมชน นอกจากนี้จากเหตุผลเร่ืองความ

จําเปนดานทรัพยากร การจัดการศึกษาแบบแยกเด็กที่มีความตองพิเศษออกจากเด็กปกตินั้น ตองใช

ทรัพยากรและบุคคลากรจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบสัดสวนของกลุมเปาหมายที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษกับปริมาณทรัพยากรที่จะตองใชดําเนินงานนั้นแทบจะเปนไปไมได ดังนั้นถาลงทุนเพิ่มเฉพาะ

สวนของครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรเสริมที่ตองทํางานรวมกัน และเสริมพลังอํานาจใหกับครูปกติ 

บิดามารดาของเด็ก ใหมีความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษมากข้ึน และระดมทรัพยากรที่มีอยู

แลวในครอบครัวและชุมชนเขามาชวยจัดการศึกษา โดยที่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษมีโอกาสไดรับบริการทั่วกัน (Dettmer, Dyck and Thurston. 1996) ก็จะสามารถทําให

การจัดการเรียนรวมดําเนินไปอยางประสบความสําเร็จไดมากข้ึน 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) 

กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียน เปนสวน

หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะชวยใหนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือที่มีความ

บกพรองไดรับการพัฒนา ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งประกอบดวย 

3.1. การบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการปรับหลักสูตรทั่วไป คือการปรับ

หลักสูตรที่ใชกับนักเรียนทั่วไปมาใชกับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง มีการจัดทําหลักสูตร

เฉพาะ คือหลักสูตรที่เปนแนวทางการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเปน

หลักสูตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
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ของนักเรียน โรงเรียนอาจประยุกตตามแนวทางของกรมวิชาการ ซึ่งในสภาพปจจุบันการเรียนการสอน

ยังไมเหมาะสมกับเด็กแตละบุคคลอยางแทจริง (บังอร ตนปาน.2539) และมีการจัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะที่จําเปนใหแกนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง เชน ทักษะการดํารงชีวิต 

ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก 

นอกจากนั้นส่ิงที่เปนสวนสําคัญคือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) เปนแผนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ

จําเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง ในการจัดทําควรไดรับความรวมมือจาก

ผูปกครอง  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย เพื่อชวยใหเด็กไดเ รียนรูตาม

ความสามารถของเด็ก และชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกตางของแตละบุคคล เปน

เคร่ืองมือในการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนและพัฒนาการของเด็กแตละคนใหเปนไปอยาง

มีระเบียบแบบแผน และเปนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ มีขอมูล

ในการจัดเด็กเขารับบริการการศึกษา บริการที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ (ผดุง อารยะวิญู. 2542, เบญจา 

ชลธารนนท. 2546, จรี ทองคํา. 2548: ออนไลน) รวมทั้งยังทําหนาที่เปนเคร่ืองมือในการประเมินผล

สําหรับใชในการกําหนดความกาวหนาของเด็กวาเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไวในแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  (สุวิมล อุดมพิริยะศักย. 2549) สําหรับข้ันตอนในการจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคลนั้นจะเร่ิมจากการทําความเขาใจและขออนุญาตผูปกครองของเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและรวมมือระหวางผูปกครองและสถานศึกษาในการชวยเหลือ พัฒนาสงเสริม ความกาวหนา

ของเด็ก จากนั้นทําการรวบรวมขอมูลและประเมินเกี่ยวกับเด็ก และทําการประชุมจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล โดยมีกลุมรับผิดชอบซึ่งจะเปนผูเกี่ยวของกับการชวยเหลือพัฒนาเด็กโดยตรง ไดแก 

ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทน ครูผูสอน ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน นักกิจกรรมบําบัด นัก

กายภาพบําบัดและนักเรียน (กรณีที่สามารถเขารวมประชุมได) โดยผูรับผิดชอบเหลานี้จะประชุม

รวมกันเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวมีการลงนามของผูรับผิดชอบ 

จากนั้นเร่ิมใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยยึดจุดมุงหมายระยะยาวเปนหลักนําไปกําหนด

จุดมุงหมายระยะส้ัน และนําจุดมุงหมายระยะส้ันไปจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized 

Implementation Plan : IIP) (สุวิมล อุดมพิริยะศักย. 2549) และข้ันตอนสุดทายคือข้ันการติดตามและ

ประเมินผล โดยคณะผูจัดทําจะมีการประชุมประเมินความกาวหนา เพื่อปรับแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษคนนั้นใหม เมื่อเด็กคนนั้นพัฒนามาจนบรรลุจุดมุงหมาย

ระยะยาวที่วางไวแลว โดยปกติจะมีการติดตามประเมินผลปละ 1 คร้ัง (สุวิมล อุดมพิริยะศักย. 2549) 

(แสดงในภาคผนวก) 
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นอกจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแลว ยังตองจัดทําแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ซึ่งเปนแผนการสอนที่จัดข้ึนเฉพาะเจาะจง

สําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองคนนั้น ๆ ในวิชาหรือทักษะที่เปนจุดออน แผนการสอน

เฉพาะบุคคลนี้จัดทําข้ึนเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวใน IEP ซึ่งจะมี

รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุงหมายระยะยาว/ส้ัน วิธีการสอน ส่ือ กระบวนการการประเมินที่ใชและเกณฑ

การประเมิน ระยะเวลาและผลการประเมิน รวมทั้งเขียนแผนการสอนแตละเร่ือง และจัดการเรียนการ

สอนและการบําบัดฟนฟูตามที่กําหนดพรอมทั้งประเมิน ติดตามความกาวหนาของเด็กเปนระยะเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายระยะยาวที่กําหนดไวใน IEP (สุวิมล อุดมพิริยะศักย. 2549) เกณฑการวัดและ

ประเมินผลควรมีอยางนอยปละ 1-2 คร้ัง หรือภาคเรียนละ 1 คร้ังหรือมากกวานั้นตามความเหมาะสม

ของเด็ก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2545) (แสดงในภาคผนวก) 

3.2. การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Implementation) หมายถึง

กระบวนการที่ใชวิธีการตาง ๆ หลายวิธี ในการรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยมี

วัตถุประสงคในการที่จะกําหนดปญหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา 3 ดาน คือ ดานวิชาการ 

พฤติกรรมและรางกาย รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเร่ืองการสงตอ การคัดแยก การกําหนด

ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความกาวหนาของนักเรียน 

3.3. เทคนิคการสอน โดยมีเทคนิคการสอนที่หลายรูปแบบ คือ การวิเคราะหงาน 

การสอนโดยใชระบบเพื่อนชวยเพื่อน 

3.4. การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การติดตามความกาวหนาของ

นักเรียนในปจจุบันใชวิธีการทบทวนและปรับ IEP ปละอยางนอย 2 คร้ัง รวมทั้งมีการรายงาน

ความกาวหนาของนักเรียนโดยสรุปจาก IIP ที่ใชสอนเด็กในแตละสาระการเรียนรู ทักษะและกิจกรรม

ตาง ๆ  

3.5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียนและชุมชน นอกจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองจัดในหองเรียนแลวและภายในโรงเรียนแลว ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียน

ซึ่งทางโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัย ยานพาหนะ ที่พักฯลฯ เพื่อชวย

ใหการเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเปนไปอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  

3.6. การประกันคุณภาพ ทางโรงเรียนควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนรวมข้ึน 

3.7. การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขาเรียน โดยมีปฏิทินการรับคน

พิการอยางชัดเจน 
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3.8. การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริม จํานวนเด็กที่ครูสอนเสริมจะตอง

ใหบริการควรเร่ิมจากจํานวน 5 – 6 คน ในสัปดาหแรก ๆ แลวคอย ๆ เพิ่มจํานวนเด็กข้ึนในสัปดาห

ตอมาทีละสัปดาห แตควรจัดใหบริการตามจํานวนที่ตองรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห การคอย ๆ 

ทะยอยจัดบริการใหแกเด็กเชนนี้ จะชวยผอนคลายความยุงยากในการที่จะตองจัดตารางเวลา

ใหบริการแกเด็ก ครูสอนเสริมจะตองประสานงานกับครูทั่วไปทุกช้ันเรียนที่เด็กกระจายอยู และจัดเวลา

ในแตละวันใหกับตนเองใหมีเวลาสําหรับเตรียมการกอนเด็กมารับบริการที่หองสอนเสริมหรือกอนที่ครู

สอนเสริมจะเขาไปใหบริการในช้ันเรียน จัดใหมีเวลาที่จะใชในการตรวจสอบเด็กบางกรณี และจัดใหมี

เวลาที่จะใหคําแนะนําปรึกษาหารือกับครูคนอ่ืน ๆ การจัดตารางเวลาที่จะทําใหทุกฝายยอมรับเปนส่ิงที่

ยาก ฉะนั้นครูสอนเสริมจึงตองคํานึงถึงเด็กวาตารางเวลาที่จัดใหกับเด็กที่รับผิดชอบแตละคนนั้น 

เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็ก รวมทั้งตัวครูดวย 
4. เครื่องมือ (T : Tools)  

หมายถึง ส่ิงที่นํามาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเรียนรวมชวยใหนักเรียน

พิการหรือที่มีความบกพรองเกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการชวย

สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันไดแก นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ 

ระบบการบริหารจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือทางการศึกษา เชน 

อุปกรณ ส่ือส่ิงพิมพอักษรเบรลล หนังสือเสียงสําหรับเด็กตาบอด หนังสือตัวพิมพใหญ สําหรับนักเรียน

ที่เห็นเลือนราง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนออทิสติก บริการตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุน

การศึกษาของคนพิการแตละประเภท เชน บริการสอนเสริม เชน การเขียนและอานอักษรเบรลล การ

สอนภาษามือ การฝกพูด รวมทั้งการสอนเสริมวิชาการตาง ๆ ตํารา ความชวยเหลืออ่ืน ๆ ทาง

การศึกษา เชน กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดสําหรับเด็กที่มีความตองการบกพรองทางดาน

สติปญญา เด็กออทิสติก การแกไขการพูดสําหรับเด็กออทิสติก (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2549: 63-64) 

จากการประมวลการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยใช

โครงสรางซีทนั้น จะเห็นวามีการใหความสําคัญกับตัวนักเรียนทั้งที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษและ

เด็กปกติ สภาพแวดลอม กิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือ โดยขณะนี้มีการนําไปใชในโรงเรียน

แกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งในการจัดการศึกษาในสภาพ

ปจจุบันนี้นั้นโรงเรียนที่เปนแกนนําการจัดการเรียนรวมที่สามารถจัดการเรียนรวมไดอยางประสบ

ความสําเร็จยังมีจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยูในตางจังหวัดเนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ือง

งบประมาณที่ไดรับ (นงลักษณ วิรัชชัย.2544: 6-11, พวงทอง ศรีวิลัย. 2544, สํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม. 2545) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยในโรงเรียนที่เปนแกนนาํ
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เรียนรวมแตมีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณ เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรวมไดประสบความสําเร็จตาม

บริบทที่โรงเรียนเปนอยู 

2.1.2  การเรยีนรวมแบบรวมพลัง 
นงลักษณ วิรัชชัย (2544) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ

ซึ่งครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ใหไดรูปแบบที่สอดคลองกับสาระสําคัญในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยแนวคิดในการพัฒนารูปแบบไดมาจากการศึกษาสภาพและแนวโนม

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของประเทศไทยและตางประเทศ รวมกับการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ และจากการวิจัยรายกรณีโครงการฟนฟูเด็กพิการ

โดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปผลได 4 ประการคือ 

ประการแรก การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในตางประเทศมีแนวโนมเปนรูปแบบการเรียนรวมชั้น 

และรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน โดยใหความสําคัญกับการฝกอาชีพ ประการที่

สอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทยกําหนดใหรัฐสนับสนุนทุกคนให

ไดรับสิทธิทางการศึกษาทุกรูปแบบ ปริมาณคนพิการที่ตองจัดบริการการศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึนมาก 

และรัฐจําเปนตองจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประการที่สาม การวิจัยรายกรณีโครงการฟนฟูเด็ก

พิการโดยชุมชน พบวา โครงการฯ มีวัตถุประสงคใหความรูดานการปองกัน การบําบัดรักษาและการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การดําเนินงานประกอบดวยโครงการ

ยอยรวม 12 โครงการ แตละโครงการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว บุคลิกภาพและ

ความสามารถของหัวหนาหนวยฟนฟูเด็กพิการเปนปจจัยสําคัญทําใหโครงการประสบความสําเร็จ

ทํางานไดตามเปาหมาย ใชงบประมาณไมมากนัก และไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เปนอยางดี ประการที่สี่ ตามหลักการศึกษา รูปแบบการสอนที่เปนประโยชนตอการเรียนรวม ไดแก 

รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบอิงครอบครัวและชุมชน รูปแบบการสอนตามบทบาทหนาที่ 

รูปแบบการสอนเปนรายบุคคล รูปแบบการทํางานเปนทีม การรวมมือรวมใจและการใหคําปรึกษา จาก

องคความรูที่ไดทั้งส่ีประการนํามาเปนกรอบพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียกวา 

รูปแบบการเรียนรวมแบบรวมพลัง (Collaborative Inclusion Model: CIM) รูปแบบการจัดการเรียน

รวมแบบรวมพลังนี้มีประโยชนตอบุคคลหลายฝาย ดังนี้คือ 

1) ประโยชนตอตัวเด็กพิการ มีโอกาสเรียนรูในโลกและสภาพการณที่เปนจริง 

เนื่องจาก มีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนใกลบานและมีโอกาสมีปฏิสัมพันธกับเด็กปกติ มีเพื่อน และมี

สังคม มิใชถูกแยกออกไปเปนประชากรช้ันสอง 2) ประโยชนตอครูผูสอน ทั้งครูผูสอนปกติและครู

การศึกษาพิเศษมีโอกาสทํางานรวมกันเปนทีม เรียนรูจากกัน ทาทายความสามารถของครูที่ไมเคยสอน

เด็กพิการมากอน มีโอกาสเรียนรู ยอมรับและเขาใจเด็กพิการ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงที่จะนําใหเด็ก
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ปกติในช้ันเรียนยอมรับและเขาใจเด็กพิการได มีโอกาสติดตอประสานงานกับองคกร หนวยงานใน

ชุมชนและครอบครัวมากข้ึน รูจักเด็กและครอบครัวมากข้ึน ภาคภูมิใจที่ไดทําหนาที่ครูอยางสมบูรณ 

เรียนรูจากชุมชน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชน 3) ประโยชนตอตัวเด็ก มีโอกาสไดพบกับ

สภาพที่แทจริงของโลก เขาใจสภาพความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะในเร่ืองความพิการ มี

โอกาสพัฒนาคุณธรรมดานความเมตตา กรุณา การใหความชวยเหลือ การทํางานเปนทีม และความ

ไมเอารัดเอาเปรียบ 4) ประโยชนตอโรงเรียน ไดทําหนาที่บทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนครบทุก

ดานตามที่กําหนดไวเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางแทจริง โดยมีการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา 5) ประโยชนตอครอบครัว หนวยงานและองคกร ไดขยายขอบขายการ

ดําเนินงาน มีผลทําใหการดําเนินงานตามภาระหนาที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน และ 5) ประโยชนของ

รัฐบาล ประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ สามารถนําไปใชประโยชนในส่ิงอ่ืน

ที่จําเปนและรีบดวน 

จากรายละเอียดของงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา ในการจัดการเรียนรวมใหประสบ

ความสําเร็จนั้นจําเปนตองมีการรวมพลังจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

สามารถไดรับการศึกษาอยางเต็มศักยภาพอันจะนําไปสูความเปนอิสระในตนเองไมเปนภาระของ

สังคมตอไป นอกจากนั้นยังสงผลตอคนในชุมชนไมวาจะเปนเด็กปกติที่อยูในโรงเรียน ครอบครัว เพื่อน

บานที่จะกอใหเกิดความเขาใจในลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท มี

ทัศนคติที่ดีข้ึนและใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดใน

สังคมไดทางหนึ่ง รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐไดสวนหนึ่ง ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการเรียน

รวมแบบรวมพลังเปนรูปแบบที่เปนประโยชนจึงไดนํามาเปนสวนหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานวิจัยใน

คร้ังนี้ โดยพยายามที่จะนําเอาบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเขามามีสวน

รวมในการจัดการเรียนรวมผานเทคนิคการประชุมระดมแนวคิด 

2.2 การจัดการเรียนรวมในตางประเทศ 
สําหรับตางประเทศนั้น การจัดการศึกษาพิเศษเร่ิมตนต้ังแตการสํารวจเด็กวามีเด็กที่มี

ความตองการพิเศษก่ีคนที่จะเขาเรียนในโรงเรียนใกลบานในปการศึกษาหนา แตในบางคร้ังอาจไม

ทราบแนชัด ยกเวนเด็กที่มีความบกพรองที่เห็นไดชัดเจนจากการสังเกตภายนอก เชน เด็กตาบอด เปน

ตน เมื่อเด็กเขาเรียน ครูอาจสังเกตไดวาเด็กมีปญหาในการเรียน ครูอาจพยายามชวยเหลือ หากสุด

ความสามารถครูอาจสงเด็กไปทดสอบ เพื่อจัดประเภทเด็ก ในการทดสอบครูจะทราบความสามารถ

ของเด็กดวย ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เด็กที่มีความตองการ

พิศษทุกคนควรมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคน ครูเร่ิมลงมือสอนตามแผนที่กําหนดนี้และ

ประเมินผลตามที่กําหนดไว เมื่อส้ินภาคการศึกษาจะมีการประเมินผลตามที่ระบุไวในแผนนี้ หาก
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วัตถุประสงคที่ต้ังไวไมเหมาะสม ใหปรับวัตถุประสงคเสียใหม (ผดุง อารยะวิญู. 2542) ดังตัวอยางใน

ภาพประกอบ 2 และ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  ข้ันตอนในการจัดการศึกษาพเิศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

             (ที่มา: ผดุง อารยะวญิู. 2542) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประเภทเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ

ประเมินความสามารถของเด็ก

จัดทําแผนการศกึษาเฉพาะบุคคล 

ดําเนินการสอนตามแผนการศกึษา
เฉพาะบุคคล

ประเมินผลตามแผนการศกึษาเฉพาะ
บุคคล 

รวมมือและประสานงานกับ
บุคลากรอ่ืนและผูปกครอง
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ภาพประกอบ 3  ข้ันตอนในการจัดการศึกษาพเิศษของประเทศอังกฤษ 

                    (ที่มา: ผดุง อารยะวิญู. 2542) 

ใหเด็กเรียนรวมกับเด็กปกติ 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 

คัดแยกเด็กเบ้ืองตน   

สงตอ 

วัดและประเมนิผลเด็ก 

ตัดสินวาเด็กตองการการศึกษา 
พิเศษ 

จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล 

สอนตามแผนการศึกษา 

ประเมินผลโดยพิจารณาจาก 
ความตองการ 

จัดบริการที่เกีย่วของ 
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มีการปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ เชน จัดใหมีครูผูชวย จัด

วัสดุการสอน เนื้อหาในการอานใหมีความหลากหลายและใหมีความยากงายแตกตางกันหลายระดับ 

เพื่อใหเด็กเลือกเรียนตามความสนใจ มีการปรับกลยุทธดานการทดสอบ เชน อนุญาตใหเด็กสอบใน

หองเสริมวิชาการได ซึ่งจะมีครูการศึกษาพิเศษคอยอธิบายความหมายของคําศัพทบางคําหรือบาง

ขอความที่เด็กไมเขาใจ ขยายเวลาในการทําขอสอบ โดยใหเวลาในการทําขอสอบนานข้ึน ใชการสอบ

ปากเปลาแทนการสอบขอเขียน เพราะเด็กบางคนไมมีปญหาในการพูด แตมีปญหาในการเขียน เปน

ตน มีการปรับกลยุทธในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยูในชั้นเรียน เชน นําระบบเบ้ีย 

อรรถกร (Token economy) มาใชกับนักเรียนทั้งชั้น เพื่อเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือนําวิธีการขอ

เวลานอก (Time-out) มาใชในการจัดการกับพฤติกรรมเด็ก เปนตน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงการ

จัดหองเรียน การจัดวางตําแหนงโตะ เกาอ้ี ตลอดจนอุปกรณบางอยางในหองเรียนใหเหมาะสม เพื่อให

สงเสริมการเรียนรู เด็กที่เสียสมาธิงาย ไมควรใหนั่งใกลหนาตางหรือประตู เพราะเด็กอาจมองไปทาง

หนาตางหรือประตู เมื่อมีส่ิงเราจากภายนอกมากระทบเด็ก (ผดุง อารยะวิญู. 2537) 

2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

การเรียนจะประสบผลสําเร็จหากไดรับความรวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของ จึงควรให

ขอมูลที่จําเปนแกทุกฝาย และประชาสัมพันธใหทุกคนเขาใจเหมือนกันหมด บุคคลที่เกี่ยวของควรให

ความรวมมือ (ผดุง อารยะวิญู. 2533, 2542) ดังนี้ 

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ ครูใหญ และผูชวย

ทั้งหลายจะตองเห็นดวยกับโครงการเรียนรวม รัฐควรสรางระบบแรงจูงใจใหผูบริหารโรงเรียนเห็นคลอย

ตามและยินดีจัดการเรียนรวม หากผูบริหารโรงเรียนไมเห็นดวยแลวยากที่โครงการเรียนรวมนั้นจะ

ประสบความสําเร็จ ผูบริหารที่ไมเคยพบเห็นเด็กที่มีความตองการพิเศษมากอนเลยมักไมเขาใจ และ

มักจะปฏิเสธเด็กที่มีความตองการพิเศษ จากผลการวิจัย (ระริน สุรวัฒนานันท. 2542: 80 อางถึงใน

อุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช. 2545) พบวา ผูบริหารโรงเรียน รอยละ 61.4 ไมทราบวามีเด็กออทิสติกใน

โรงเรียนและยังไมมีการจัดประเภทวาเปนเด็กออทิสติก รอยละ 77.2 ไมเคยมีประสบการณในการ

ทํางานเกี่ยวกับเด็กออทิสติก และไมเคยมีประสบการณทางดานวิชาการ ดานสัมมนาอบรม และดูงาน

เกี่ยวกับเด็กออทิสติกมากอน แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนอีกเปนจํานวนมากยังขาดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก แมวาจะมีเด็กออทิสติกเรียนอยูในโรงเรียนแลวก็ตาม ซึ่งการขาดความรู

ความเขาใจของผูบริหารนี้อาจสงผลตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ จึงควรมีการแนะนํา เผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาทางการศึกษาพิเศษ และ

แนะนําใหผูบริหารเขาใจความตองการพิเศษทางการศึกษาของเด็ก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีภาระ
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ความรับผิดชอบกวางขวาง หากผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนเต็มที่ โครงการเรียนรวมอาจประสบ

ความสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึ่ง แตหากผูบริหารโรงเรียนไมสนับสนุนและไมเห็นดวยกับโครงการเรยีนรวมก็

ไมควรจัดโครงการเรียนรวมในโรงเรียนนั้น (ศรียา นิยมธรรม.2531: 38-39, ผดุง อารยะวิญู. 2533: 

201–202, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) ผูบริหารควรมี

ความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับการใชทรัพยากรสําหรับการสอน การสรางความสัพันธที่ใกลชิดกับ

ครอบครัวของเด็กที่มีความตองการพิเศษและชุมชน เพื่อการทํางานเปนทีม รับผิดชอบรวมกันในการ

จัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษแทนที่จะเปนความรับผิดชอบของครูเพียงคนใดคนหนึ่ง

เทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) 

ครูที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนจะตองมีครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

ถาโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนรวมสําหรับเด็กประเภทใด ควรมีครูที่สําเร็จการศึกษาในการสอน

เด็กประเภทน้ัน เชน เปดโครงการเรียนรวมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จะตองมีครูการศึกษา

พิเศษท่ีมีความรูและประสบการณดานเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หากรับเด็กประเภทน้ีมาก

ข้ึน จะตองมีครูหลายคน หรืออาจมีครูพี่เล้ียงดวย ซึ่งมีหนาที่ชวยครูการศึกษาพิเศษ หากเปดรับเด็กทีม่ี

ความตองการพิเศษหลายประเภทจะตองมีครูการศึกษาพิเศษมีความรูและประสบการณกับเด็กแตละ

ประเภทในหลายประเภทดวย ครูการศึกษาพิเศษนอกจากมีหนาที่ในการสอนและใหความชวยเหลือแก

เด็กที่มีความตองการพิเศษแลว ยังควรมีหนาที่ในการใหขอมูลแกครูปกติตลอดจนบุคลากรอื่นของ

โรงเรียน ตลอดจนใหขอมูลแกเด็กปกติดวย เชน ใหความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ วิธี

ปฏิบัติตอเด็ก ส่ิงที่ไมควรปฏิบัติตอเด็ก แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาพิเศษ เปนตน (สุภาพร ชิน-

ชัย. 2550, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) แตจากสภาพ

ปจจุบันนี้ ครูที่ทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษยังมีความคิดที่วา เด็กที่มีความตองการพิเศษมี

หลายประเภทเตรียมการสอนยากและซับซอน และมีหลายระดับชั้นเปนปญหาในการเตรียมการสอน 

ครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติขาดความรูความชํานาญและประสบการณ

ในการสอนเด็ก การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษตองสอนเด็กเปนรายบุคคล ตองใชเวลามากในการ

สอน ทําใหครูผูสอนมีเวลากับเด็กปกตินอยลง ไมมีเคร่ืองมือในการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ

การประเมินผลเด็กพิเศษตองใชเวลามากกวาเด็กปกติ (ทัศนีย สิทธิวงศ. 2544, สุภาพร ชินชัย. 2550) 

จากเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวจึงสงผลใหครูที่ทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษไมสามารถทําการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูที่สอนเด็กปกติ ครูจะตองมีทัศนคติที่ดีตอเด็ก (ศรียา นิยมธรรม. 2531: 38 - 39,     

ผดุง อารยะวิญู. 2533: 201–202, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

2543) ในปจจุบันครูที่สอนเด็กปกติจํานวนมากมีทัศนคติในทางลบตอเด็กที่มีความตองการพิเศษทาง
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การศึกษา ไมเขาใจระบบการศึกษาพิเศษหรือเขาใจคลาดเคลื่อน ไมเขาใจปรัชญาการศึกษา ความ

เขาใจผิดและทัศนคติที่ไมดีเหลานี้ ลวนเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรวม ทางโรงเรียนควรจะตอง

รวมมือกันหาทางขจัดส่ิงเหลานี้ใหหมดไป ครูปกติเกือบทั้งหมดไมรูวิธีปฏิบัติตอเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในชั้นเรียนรวม บางคนพูดจาใหเด็กทอแทหมดกําลังใจ บางคนแสดงความรังเกียจจนออกนอก

หนา บางคนเอาใจเด็กจนเกินไป ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนการกระทําที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทาง

โรงเรียนจึงควรประชุมปรึกษาหารือ หากลยุทธและแนวทางการขจัดส่ิงเหลานี้ใหหมดไปกอนการ

จัดการเรียนรวม จึงจะทําใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ ฉนั้นกอนเร่ิมโครงการเรียนรวม ควรมีการ

ประชุมครูทุกคนในโรงเรียนใหทราบ นอกจากครูแลวบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุกคนควรทราบ

เกี่ยวกับโครงการเรียนรวม และทุกคนควรทราบวาจะปฏิบัติตอเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน

อยางไร ส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา ครูที่สอนเด็กเรียนรวมนอกจากจะทราบวิธีปฏิบัติตอเด็กโดยทั่วไป

แลวยังควรรูวิธีสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษดวย นอกจากนี้จากการศึกษาถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ความพรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของ 

สุภาพร ชินชัย (2549) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครู และการรับรูของครูดานลักษณะและ

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนออทิสติกอยูในระดับปานกลางเทานั้น ดังนั้นผูบริหารจึงควร

สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในลักษณะและความสามารถของนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษใหมากข้ึนรวมทั้งควรสงเสริมปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจแกครูมากข้ึนในการ

ทํางาน โดยเฉพาะดานนโยบายและการบริหารงาน ความกาวหนา ลักษณะงาน สภาพการทาํงาน และ

การนิเทศงาน อันจะสงผลตอการเรียนการสอนที่ดีมากข้ึนตอไป 

นักเรียนปกติ กอนเร่ิมโครงการเรียนรวม ควรมีการประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงใหเขาใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน ส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา ตลอดจนมี

มาตรการในการใหรางวัล และการลงโทษนักเรียนที่ปฏิบัติไมดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษดวย เด็ก

ที่เรียนหองเดียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ควรไดรับการเนนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใหมาก ความเขาใจที่

ถูกตองตอเด็กเรียนรวม จะชวยใหเด็กปกติปรับทัศนคติที่เหมาะสมตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ การ

พัฒนาใหเกิดระบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการชวยเหลือในการเรียน

จากเด็กนักเรียนปกติ ซึ่งสงผลตอการเรียนที่ดีข้ึนของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (นงลักษณ วิรัช-

ชัย.2544, วิไล พิพัฒนมงคลพร. 2535, Anne and Kroeger. 2004: 18, Maheady, Harper & 

Mallette. 2001: 4-14)  

เด็กที่มีความตองการพิเศษ กอนสงเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็ก

ปกติ ครูควรใหความรูแกเด็กเหลานี้เสียกอน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชั้นเรียนรวม ส่ิงที่คาดหวังวาจะ

ไดรับจากเพื่อน และครูปกติในชั้นเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อปองกันความผิดหวังหรือความไมเขาใจกันที่อาจ
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เกิดข้ึนในช้ันเรียนรวม เด็กที่จะเขาเรียนรวมในช้ันปกติ ควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม (ผดุง อารยะ-

วิญู. 2533) 

ผูปกครอง ทางโรงเรียนควรใหความรูและขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการเรียนรวม ระหวาง

เด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ เชน ประโยชนที่เด็กจะไดรับจากการเรียนรวม วิธีเรียนรวม 

ปรัชญาของการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม วิธีปฏิบัติตอเด็กที่บาน ลักษณะของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ แนวทางการอบรมเล้ียงดูที่ถูกตอง เปนตน การเรียนรวมจะประสบผลสําเร็จไดดี ควร

ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง และผูปกครองควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม (ศรียา นิยมธรรม.

2531: 38-39, ผดุง อารยะวิญู. 2533: 201–202, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี. 2543) 

ความพรอมของโรงเรียน จากการศึกษาถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพรอมของครูใน
การสอนเด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของสุภาพร ชินชัย (2550) 

พบวา ความพรอมของโรงเรียนดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากรและหลักสูตรมีผลตอความ

พรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติ เมื่อพิจารณารายดานและภาพรวมจะมี

ระดับความพรอมอยูในระดับที่นอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปจจัย

ดานตาง ๆ ใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อเอ้ือใหครูที่มีหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมสามารถทํา

การสอนเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับดานบุคลากรนั้น จากการศึกษาของผดุง อารยะ-

วิญู (2544) พบวา มีการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ในสาขาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเด็กที่

มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กปญญาเลิศ และการศึกษาพิเศษทั่วไป (การเรียนรวม) แตยังไมมี

การผลิตในสาขาเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา 

เด็กสมาธิส้ัน เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม และเด็กที่มีความบกพรอง

ซ้ําซอน ทั้ง ๆ ที่ครูเปนบุคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอน 

บริการสนับสนุนจากภายนอก ศูนยการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

บุคลากรที่ทรงความรูในสถาบันและองคกรทองถิ่น เชน นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด นักแกไข

การพูด สมาคมตัวแทนตาง ๆ เชน กลุมแมบาน เปนตน สามารถใหการชวยเหลือเพื่อใหโรงเรียน

สามารถเขาถึงการบริการได เชน การใหการอบรมความรูในดานตาง ๆ ทั้งดานการจัดการศึกษา 

เคร่ืองมือ การคัดกรองพัฒนาการของเด็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการที่เปนปญหาในการเรียน 

การจัดการใหความรูในเร่ืองทักษะอาชีพแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) แตเนื่องจากการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา

พิเศษ ยังผลิตไดไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ตองใหบริการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาจิตเวชศาสตร กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด การแกไขการพูด โสตสัมผัส
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วิทยา ลามภาษามือ และยังไมมีการผลิตบุคลากรในดานดนตรีบําบัด พฤติกรรมบําบัด หากไมสามารถ

ผลิตบุคลากรดังกลาวไดทันความตองการในอนาคต หนวยงานบางแหงไดเสนอแนะใหอบรมครู

ประจําการเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสอนและชวยเหลือเด็ก (ผดุง อารยะวิญู. 2544) 

จากการประมวลองคประกอบตาง ๆ  ที่จะสงผลใหการจัดการเรียนรวมประสบ

ความสําเร็จไดนั้น สรุปไดวา จะตองเกิดจากความรวมมือของบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับเด็ก ซึ่ง

ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนเด็กออทิสติก ครูที่สอนเด็กปกติ เพื่อนรวมชั้นเรียนของเด็กออทิสติก 

นักวิชาชีพตาง ๆรวมทั้งพอแมผูปกครองและคนในชุมชน ซึ่งทุกฝายตองมีการวางแผน แนวทางตาง ๆ 

ในการจัดการเรียนการสอนแกเด็ก ซึ่งอาจมีการริเร่ิมโครงการนํารองในบางพื้นที่เพื่อใหไดความ

เช่ียวชาญอยางเพียงพอสําหรับการขยายตัวทั่วไป จึงจะทําใหการจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จ

ไดในที่สุด ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยจึงคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังกลาวขางตนโดยพยายาม

ที่จะดึงบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งเปนลักษณะของการ

รวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 

3. หนวยวิเคราะห 
โรงเรียนที่เปนหนวยวิเคราะหในการศึกษาคร้ังนี้นั้น ไดแก โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัย-

คณาทร) ต้ังอยูเลขที่ 41 หมู 12 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 มเีขตบริการหลายหมูบาน คือ หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 7 หมู

ที่ 12 ของตําบลยุหวา ลักษณะของชุมชนสวนใหญ ประชากรมีอาชีพรับจาง รายไดไมแนนอน เชน 

แกะสลัก ทํากระดาษสารับจางทั่วไป ทํานา ทําสวน เปนตน ทางโรงเรียนไดดําเนินการสนองนโยบาย

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง และไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชียงใหม เขต 4 ใหเปนตัวแทนในการประกวดโครงการและกิจกรรม โดยมีโครงการตาง ๆ ที่

ไดรับรางวัลมากมาย โรงเรียนไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 4 คือ นางสุนทรี ศรีสังวาลย โดยโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรวมนั้นไดรับรางวัลชนะเลิศ

โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ระดับ สพท.เชียงใหม เขต 4 และชนะเลิศอันดับ 2 ของศูนย

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ภาคเหนือ ป พ.ศ. 2547 และรางวัลโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม

ดีเดนอันดับภูมิภาค ป พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ยังมีครูที่ไดรับรางวัลการจัดการเรียนรวมดีเดนของศูนย

การศึกษา เขตการศึกษา 8 และรางวัลเกียรติยศแหงชาติ สาขาเด็กพิเศษ ป พ.ศ. 2546 คือ นางสาย-

พิณ ธิวงศ ปจจุบันมีครูทั้งส้ิน 22 คน ครูอัตราจางเอง 6 คน นักการภารโรง 2 คน ทําการสอนต้ังแต

ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 600 คน โรงเรียนมอง

วาปญหาและอุปสรรคที่โรงเรียนมีคือ สถานที่คับแคบ และหองปฏิบัติการไมไดมาตรฐาน เพราะไมได
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รับงบประมาณจากทางราชการ ผูวิจัยเลือกโรงเรียนนี้เปนกรณีศึกษาเนื่องจาก เปนโรงเรียนทีผู่บริหารมี

วิสัยทัศนในเร่ืองการจัดการเรียนรวมดีมาก และมีความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

ดีข้ึนกวาปจจุบัน จากการเขาพูดคุยกับผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบโครงการเรียนรวม

พบวา ครูสวนใหญยังไมมีความเขาใจในการคัดกรองลักษณะของเด็กที่จัดอยูในกลุมเด็กที่มีความ

บกพรองทางดานการเรียนรู (Learning Disability) เด็กสมาธิส้ัน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนใน

เด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ  ทําใหการจัดการเรียนการสอนยังพบอุปสรรคในหลายดาน  

โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมของเด็กในช้ันเรียน 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

4.1 แนวคิดความเขมแข็งขององคกรชุมชน 
โรงเรียนถือเปนชุมชนลักษณะหนึ่ง ซึ่งเปนชุมชนที่เนนการเรียนรู การที่องคกรชุมชนจะมี

ความเขมแข็งพอที่จะตอสูกับปญหาในชุมชนของตนเองนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาองคกรชุมชนนั้น

จะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางตอเนื่องและสามารถพัฒนาศักยภาพของตน

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อใหสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองการพัฒนาองคกร

ไปสูความเขมแข็งนั้นจําเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริงในการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย

รวมกันใหชัดเจน ผูนําตองมีความรูในเร่ืองการบริหาร การจัดการ มีความต้ังใจจริง องคกรชุมชน

จําเปนตองคิดคนและพัฒนาใหเกิดทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย มีความสัมพันธที่

สงเสริมหนุนเนื่องซึ่งกันและกันในองคการ และไดรับการพัฒนาทั้งระบบองคกรอยางไมแยกสวน 

รวมทั้งเปดโอกาสรับการฝกฝนและอบรม ซึ่งจะเปนอีกประเด็นหนึ่งในการสรางความเขมแข็งของ

องคกรชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุชาดา ทวีสิทธิ์ (วันทนีย จันทรเอ่ียม.2543, หนา 41) ไดให

ความคิดเห็นวา องคกรชุมชนนั้นเปรียบเสมือนส่ิงมีชีวิต มีสภาวะข้ึนลง คือ เจริญสูงสุดและเส่ือมสลาย 

ปญหาจึงอยูที่วาทําอยางไรจึงจะรักษาองคกรชุมชนนั้นไว เพื่อใหการพัฒนาจากรากแกวบนพ้ืนฐาน

ความตองการของประชาชนนั้นคงอยู นักพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาโดยองคกรชุมชนได

วิเคราะหปจจัยที่จําเปนที่จะชวยในการดํารงอยูอยางมีประสิทธิภาพไวดังนี้ คือมีการใหการศึกษาและ

ฝกอบรมอยางเจาะลึกและตอเนื่องแกองคกรชุมชน มีการดําเนินกิจกรรมและโครงการอยางตอเนื่อง

และชัดเจน อีกทั้งกลุมทํางานควรมีแรงจูงใจ และมีจิตสํานึกการเปนผูนําและพรอมจะนําเสนอความ

ตองการของคนในชุมชนใหผูนําไดรับรู มีการสรางความสัมพันธและเครือขายระหวางองคกรชุมชน

ดวยกันเอง พรอมทั้งกําหนดเปาหมายในอนาคตขององคกรชุมชนไวอยางชัดเจน 

ในทํานองเดียวกันประเวศ วะสี (2534) กลาววา ความเขมแข็งขององคกรชุมชนนั้นอยูที่

ความมีลักษณะรวมกันภายในชุมชน คือ มีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการกระทํา
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รวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํานั้น ๆ รวมถึงความมีจิตวิญญาณในชุมชน มีผูนําตาม

ธรรมชาติเกิดข้ึนในชุมชน และมีการจัดการในองคกรชุมชนอยางตอเนื่อง โดยความสําเร็จของชุมชนอยู

ที่กระบวนการในการเรียนรูและปรับตัวเพื่อสนองตอบตอกระแสการเปล่ียนแปลงใหม ๆ การวัดความ

เขมแข็งของชุมชนจึงควรพิจารณากระบวนการที่ชุมชนจะดํารงรักษาความเปนกลุม และพลังในการ

แกปญหาเอาไว (สีลาภรณ นาครทรรพ. 2539 : 116) อยางไรก็ตามในกระบวนการดํารงรักษาความ

เปนกลุมนั้น ชุมชนไดอาศัยภูมิปญญาที่มีอยูปรับตัวไปตามสภาพเงื่อนไข ปจจัย และมีขอจํากัดในการ

ปรับตัว ดังที่ สุรินทร กิจนิตชีว (2540) กลาววา การปรับตัวของกลุมตาง ๆ ยังตองการการสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก เชน ความรูทางวิชาการ การปรับบทบาทของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงาน

ภายนอกจะมีแนวทางอยางไรในการเขาไปเสริมกระบวนการปรับตัวของกลุมตาง ๆ รวมทั้งหาแนวทาง

ในการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมใหอยูอยางยั่งยืน 

ลักษณะความเขมแข็งขององคกรชุมชนในแงมุมตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ผูวิจัยเห็นวา

โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) มีความเขมแข็งในระดับที่ดีมาก เนื่องจากผูบริหารเปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการพัฒนาทั้งระบบองคกรอยางไมแยกสวน 

รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรรับการฝกฝนและอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระบวนการในการเรียนรู

และปรับตัวเพื่อสนองตอบตอกระแสการเปล่ียนแปลงใหม ๆ  จึงเปนแบบอยางในการจัดการเรียนรวมที่

ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง จึงเปนแหลงของการศึกษาดูงานของโรงเรียนทั่วประเทศที่อยากจัดการ

เรียนรวม ซึ่งถือวาเปน Best Practice อยูแลว ซึ่งถาผูวิจัยสามารถเขาไปพัฒนาการจัดการเรียนรวมใน

สวนที่เปนปญหาที่โรงเรียนยังตระหนักอยูไดเปนผลสําเร็จนั้นก็จะสงผลประโยชนตอโรงเรียนตาง ๆ ทั่ว

ประเทศที่จะเขามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนนี้ โดยถามีบริบทของโรงเรียนที่คลายคลึงกันก็สามารถปรับ

ประยุกตไปใชไดในวงกวางมากข้ึน 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุมและการรวมกลุม 
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนนั้นจําเปนตองมีการรวมกลุมกันของผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่

มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินการดานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งถือ

เปนกลุมทางสังคมลักษณะหน่ึง สุพัตรา สุภาพ (2541. หนา 11) ใหคําจํากัดความวา กลุมหรือกลุม

ทางสังคมประกอบดวยปจเจกชนที่มีการติดตอสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอและคนที่อยูในกลุมเดียวกัน

จะมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน โดยที่ขนาดของกลุมจะมีผลตอความสัมพันธภายในกลุม กลุม

ขนาดเล็ก เชน ครอบครัว กลุมเพื่อนและกลุมเพื่อนบานจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลุมขนาด

ใหญ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมากข้ึนและมีความสัมพันธแบบเปนทางการ ไมใกลชดิสนทิสนม เชน 

ชุมชนเมือง สวน กาญจนา แกวเทพ (2538. หนา 61) พูดถึงการรวมกลุมเปนองคกรวา การสังกัดกลุม

หรือองคกรเดียวกันนั้น บุคคลทุกคนในกลุมนั้นจะเขารวมในทุกอยางพรอมกันหมด อยูภายใต
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กฎเกณฑเดียวกัน รับผิดชอบทรัพยสินรวมกันในชวงเวลาตราบเทาที่ยังเปนสมาชิกอยูรวมกัน  

นอกจากนี้พัทยา สายหู (2540. หนา91) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุมวา กลุมคนมี 2 ลักษณะใหญ ๆ 

คือ กลุมบังคับและกลุมสมัครใจ กลุมบังคับเปนกลุมทางชาติกําเนิด เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและ

สถาบัน สมาชิกไมมีโอกาสเลือกสังกัดเพราะสังคมเปนผูกําหนดใหเอง สวนกลุมสมัครใจจะเปนกลุมที่

สมาชิกเลือกเขากลุมตามความสมัครใจ เชน กลุมเพื่อนสโมสร สมาคม กลุมกิจกรรมตาง ๆ  

ฉะนั้นในการแกปญหาของโรงเรียนซ่ึงถือเปนชุมชนนั้น ควรกระทําอยางมีสวนรวมจะตอง

ดําเนินการในรูปขององคกร/กลุม เพราะจะทําใหเกิดพลังและพลังกลุมจะตองเกิดจากกระบวนการกลุม

ที่ดี โดยเฉพาะการแบงปนความรูประสบการณและการกระทํารวมกันอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยจะสังเกตและสงเสริมชวยเหลือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนในการจัดการ

เรียนรวมในโรงเรียนมีสวนรวมอยางเต็มที่และอยางเสมอภาคมากที่สุด 

4.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ในปจจุบันมีการนําแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Mobilization) เขามาเปน

สวนหนึ่งของการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ในระบบโรงเรียน ดังเชน โครงการวิจัย การ

เสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กสูนโยบายสาธารณะ (อดิศักด์ิ ผลิตผลการ-

พิมพ. 2547: ออนไลน) และโครงการการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา. 2549: ออนไลน) เปนตน แนวคิดหลักนี้ต้ังอยูบนความเชื่อที่วาการเปล่ียนแปลงทางสังคม

เกิดข้ึนไดทั้งโดยการวางแผนและไมมีการวางแผนมากอน ทั้งในระดับบุคคล กลุม วัฒนธรรม  

การเมือง เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และมีการใชยุทธศาสตรใหเกิดการเปล่ียนแปลงได โดยอาศัยความ

เปนเหตุเปนผล การใหการศึกษาซํ้า การใชอํานาจบังคับ หรือแบบผสมผสานกันระหวางยุทธวิธีตาง ๆ 

ซึ่งผลการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยทั้งในเมืองและในชนบทนั้น มีทั้งในเชิงบวกและลบ การ

เปล่ียนแปลงในที่นี้หมายถึง การปรับเปลี่ยนดานพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู และความพึงพอใจของ

บุคคลที่เปนผลมาจากการเรียนรูรวมกันภายในชุมชน การเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึนโดยมี การวางแผน

หรือปราศจากการวางแผนก็ได (อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 2548 หนา 98-99.)  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวางแผนมากอนนั้น เปนความพยายามอยางจริงจัง 

ละเอียดออนและรวมมือรวมใจกันของกลุมคนที่จะปรับปรุงความเปนอยูของตน ไมวาจะเปนระบบของ

ตนเอง ของสังคม หรือวัฒนธรรมก็ตาม โดยผานการระดมพลังสมองและความรูของกลุมคนดังกลาว 

(Bennis และคณะ. 1976 อางถึงใน อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 2548) Lippit (1973) ไดใหคํานิยามไววา

เปนความพยายามที่ไดมีการวางแผนกําหนดข้ันตอนไว โดยปจเจกบุคคลทั้งหลาย หรือสถาบัน หรือ

ระบบสังคม ในการสรางอิทธิพลโดยตรงตอสถานภาพทางสัมคมของคน จากแนวคิดของนักปราชญ

ทั้งหลาย จึงพอสรุปไดวาการเปล่ียนแปลงในที่นี้ หมายถึง กระบวนการปรับเปล่ียนที่มีข้ันตอนสําคัญ ๆ 
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4 ข้ันตอน คือ 1) มีการตระหนักถึงความตองการที่จะเสริมสรางประสบการณใหมและสภาพความ

เปนอยูที่ดีกวาเดิม 2) มีการวางแผนกอนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธประสบการณและสภาพการณ

ดังกลาว 3) มีการเคล่ือนตัวไปสูทิศทางที่ปรารถนา และ 4) มีการระดมพลังงานที่เปนองคประกอบ

สําคัญของการเปล่ียนแปลงนั้นมาใชในการสรางโครงการที่สามารถปฏิบัติงานได (อนุรักษ ปญญา-

นุวัฒน. 2548 หนา 100) 
ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
การวางโครงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องมุงหมายจะนํามาซึ่งความเปล่ียนแปลงของ

ปจเจกชนและระบบสังคมท่ีบุคคลเหลานั้นเปนสมาชิกอยู อาจเกิดข้ึนไดหลายระดับและหลายรูปแบบ 

แนวคิดของการเปล่ียนแปลงที่ใชในกระบวนวิชาการศึกษาและการพัฒนาชุมชนนี้ไมจําเปนตอง

เฉพาะเจาะจงเฉพาะการเปล่ียนแปลงในเชิงกาวหนา การพัฒนา การกาวไปสูความเปนสังคมที่

ทันสมัยหรือแมแตในลักษณะของการประเมินผล แตอาจเปนลักษณะการปกปองส่ิงแวดลอมก็ได การ

เปล่ียนแปลงดังกลาวจึงอาจเกิดข้ึนในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคล เปนการ

เปล่ียนแปลงที่รวมไปถึงการรับรู ทัศนคติ ความเชื่อ ความพึงพอใจและทักษะของบุคคลที่เปนสมาชิก

ในระบบสังคมนั้น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอระบบสังคมหรือองคประกอบทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอมและการเมืองของชุมชน เพราะวาหนวยพื้นฐานของชุมชนนั้น คือ ปจเจกบุคคลผูสราง

ระบบดังกลาวข้ึน 2) การเปลี่ยนแปลงของกลุมที่เกิดข้ึนไดในดานความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอรูปแบบของการรวมตัวของกลุมคนที่จะมุงพัฒนา หรือจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

แนวทางดําเนินงานของกลุมและสมาชิกในชุมชนตอไป 3) การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมซ่ึงเกี่ยวของ

กับการเปล่ียนแปลงคานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีในระบบ

สังคมนั้น ๆ ซึ่งนักทฤษฎีทางการเปล่ียนแปลงบางทานมักกลาววาการเปล่ียนแปลงประเภทนี้เกิดข้ึนได

แบบคอยเปนคอยไป และชากวาการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 4) การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

มักเกี่ยวกับการออกตัวบทกฎหมายที่มีอิทธิพบเบื้องตนตอระบบสังคม 5) การเปล่ียนแปลงทางดาน

เทคโนโลยี เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในระบบสังคม และ 6) การเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจเปนการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจในสังคมที่จะเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่วางไว (อนุรักษ ปญญานุวัฒน.2548 หนา 101-101) 

การเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้ง 6 ประการดังกลาวขางตนภายในระบบสังคม

หนึ่ง ๆ นั้น ยอมมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับการเปล่ียนแปลงดานอ่ืน ๆ ในระบบสังคมดวย จึงอาจ

กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ ก็ตามในสังคมยอมเปนการเปล่ียนแปลงของระบบยอยใน

ระบบใหญของสังคมนั้น ที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงระบบยอยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกัน สวนจะ
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สงผลกระทบมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนกับระดับความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงหรือการกระทบที่เกิด

จากปจจัยอ่ืนตามชวงเวลาที่แตกตางกันดวย 
ยุทธศาสตรและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
นักคิดนักวางแผนจํานวนมากไดกําหนดรูปแบบและยุทธศาสตรมากมายของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม (Boyle. 1981, Lippit. 1973, Thomas and Harries-Jerkins. 1975) รูปแบบที่

มีแนวคิดเปนแบบกลาง ๆ สากล พอจะประยุกตไดกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ไมวาจะเปนสังคม

ขนาดเล็กจนถึงใหญก็ตาม ในที่นี้พอจะสรุปประยุกตตามแนวทางของ Chin and Benne (อนุรักษ 

ปญญานุวัฒน. 2548 หนา 103-109) ไดเปน 4 กลุมยุทธศาสตร คือ 

1. รูปแบบที่อาศัยความเปนเหตุเปนผล (Empirical – rational strategies) รูปแบบนี้มี

ความเชื่อพื้นฐานวา บุคคลแตละคนยอมมีเหตุมีผลและเตรียมตัวที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมใดก็ตาม ที่

ตอบสนองความสนใจและความตองการของตน บุคคลเหลานั้นจะเขารวมกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถาพวกเขารูสึกวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนส่ิงที่จําเปนมีผลตอพวกเขาและมี

ความหมาย ในทางกลับกันถาพวกเขาคิดวาการเปล่ียนแปลงนั้นไมจําเปนและไมมีความสําคัญแลว 

บุคคลเหลานี้ยอมแสดงพฤติกรรมในเชิงตอตานและขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนั้นไดเชนเดียวกัน ซึ่ง 

อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2548) เห็นวาถาจะใชรูปแบบนี้ใหไดผลดีในการเปล่ียนแปลงทางสังคม ควร

อาศัยกระบวนการมีสวนรวมเปนกลยุทธที่สําคัญ เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมคิดริเร่ิม วางแผน 

รวมดําเนินการ แบงปนผลประโยชนที่ปรากฎในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนามธรรมและรูปธรรมระหวางผูที่มี

สวนไดสวนเสีย และใหโอกาสพวกเขาไดติดตามประเมินผล การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดวยกลยุทธนี้

มักมีความยั่งยืน ผูมีสวนไดสวนเสียจะเกิดความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการกิจการที่เกิดข้ึนดวยความ

เต็มใจ และมีความรูสึกเปนเจาเขาเจาของอยางมีเหตุผล 

2. รูปแบบการใหการศึกษาซํ้า (Normative – re – educative strategies) รูปแบบนี้เปน

สัมพันธภาพระหวางประชาชนกับส่ิงแวดลอมทั้งทางสังคมและทางธรรมชาติ ที่มีผลตอการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติ คานิยม ทักษะปจเจกชนรวมถึงการเปล่ียนแปลงดานความรูและการปฏิบัติตัว 

(อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 2548 หนา 104) ดังนั้นการเปล่ียนแปลงในรูปแบบนี้จึงเนนความสําคัญอยูที่

การใหความรูและทักษะที่สามารถนําไปใชตามความตองการและแกปญหาของบุคคลนั้น ๆ ได การ

เปล่ียนแปลงตามรูปแบบนี้จําเปนตองเกี่ยวของกับบทบาทสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจและสัมพันธกับ

ระบบการเรียนรูและรับรูของสมาชิกในสังคมเปนสําคัญ การเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบนี้ตองอาศัย

แนวคิด “การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย” เปนเสมือนส่ือกลางท่ีสําคัญในกระบวนการเปล่ียนแปลง 

(change agents) ที่เกิดข้ึนจากการจัดต้ังขององคกรภายนอกหรือภายในชุมชน หรือเกิดข้ึนโดยการ

ยอมรับของสมาชิกในชุมชน ฉนั้นการเปล่ียนแปลงรูปแบบนี้จําเปนอยางยิ่งที่นักพัฒนาทั้งหลาย คง
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ตองใหความสําคัญกับระบบความเช่ือ คานิยม ปญหาและความตองการของผูที่เกี่ยวของกับการ

เปล่ียนแปลงนั้น ๆ และควรตองพยายามเล่ียงการบังคับขูเข็ญหรือใชมาตรการที่สอไปในทางเผด็จการ 

รูปแบบการใหการศึกษาซํ้าที่ใชในกระบวนการเปล่ียนแปลงนี้ จะชวยใหบุคคลหรือชุมชนมีความรูสึก

รวมในกิจกรรมนั้น อยางจริงใจและจริงจัง อยางไรก็ตามมีองคประกอบสําคัญ 5 ประการในการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบนี้ คือ 1) การมีสวนเกี่ยวของอยางเต็มที่ในกิจกรรมที่ริเร่ิมสรางสรรคโดยกลุม

บุคคล โดยมีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันตัวบุคคลผูทําหนาที่เปนแกนประสาน

เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีบทบาทเนนหนักเปนผูฝกอบรมโดยตรงหรือโดยออม เปนทั้งผูอํานวย

ความสะดวกหรือเพื่อนที่จะชวยช้ีแนะประเด็นปญหาใหกลุมพิจารณาแกไขกันเอง 2) ปญหาของกลุม

อาจเกิดข้ึนไมเพียงแตจากสมาชิกกลุมเทานั้น แตจะมาจากแหลงตาง ๆ เชน ทัศนคติ คานิยม บรรทัด

ฐาน หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคม สมาชิกกลุมอาจจําเปนตองหาความรูทักษะ หรือขอมูล

เพิ่มเติมโดยวิธีการศึกษาซ้ําเพิ่มเติม เพื่อใหประกอบการพิจารณาแกปญหาก็ได 3) แกนนําในการ

พัฒนา ควรประยุกตใชเทคนิคในการมีสวนรวมในการแกปญหา 4) การแกปญหาควรจะไดรับการ

พิจารณาอยางระมัดระวัง โดยตรวจสอบเช่ือมโยงกับประเด็นการเปล่ียนแปลงที่วางแผนกันอยู และ 5) 

แกนนําในการพัฒนาและกลุมคนผูรวมพัฒนา ควรเลือกสรรวิธีการและแนวคิดที่เหมะสมที่สุดในดาน

พฤติกรรมการเรียนรู เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันและคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. รูปแบบการเปล่ียนแปลงโดยการใชอํานาจ (Power – coercive approach) รูปแบบนี้

มีจุดมุงหมายที่จะบีบบังคับใหบุคคลแตละคนยอมรับการเปล่ียนแปลง โดยใชความกดดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนจากการใชอํานาจที่มีโดยการใชกําลัง กฎหมาย การขมขวัญ หรือแมแต

ความรูสึกเกรงใจของบุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นการเปล่ียนแปลงนั้น สวนการเปลี่ยนแปลงจะเปนไป

ไดมากหรือนอยประการใดนั้นจะข้ึนกับปจจัยภายในหรือภายนอก ไดแก พื้นฐานความรู ทักษะ 

ประสบการณ ความพึงพอใจ ความตองการและความจําเปน ความแตกตางดานแนวคิด และระดับ

ของความอิสระ เสรีภาพในการคิด ตลอดจนเสรีภาพในการแลกเปล่ียนและแพรขยายความคิดเห็น

ระหวางสมาชิกและมวลชนในสังคมและระหวางสังคม สวนปจจัยภายนอก ไดแก อิทธิพลและ

ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําจากภายนอกชุมชน ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอองคประกอบตาง ๆ 

ในระบบสังคม เปนตน 

4. รูปแบบของวิธีการแบบผสมผสานตามความเหมาะสม (Appropriately integrated 

approaches) ยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีการวางแผนลวงหนามาแลวนั้น แสดงใหเห็น

ถึงระดับความแตกตางกันถึงการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในกระบวนการเรียนรูและกระบวนการ

ตัดสินใจเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง แตละรูปแบบหรือยุทธวิธีนั้นอาจนํามาใชประยุกตกับการ

วางแผนและวางโครงการในสถานการณและหวงเวลาที่แตกตางกันไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่
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นักพัฒนาชุมชนจะอยูในตําแหนงใดของทางราชการหรือองคกรเอกชนหรือแมแตองคกรประชาชนเองก็

ตาม อาจเลือกใชยุทธวิธีใดวิธีหนึ่งก็เปนไดในการวางแผนพัฒนาชุมชน ถาหากนักพัฒนาผูนั้นนิยมใช

ปรัชญาการศึกษาผูใหญแบบมานุษยนิยมในกระบวนการพัฒนา ก็อาจใชรูปแบบที่อาศัยความเปน

เหตุผล บางคนอาจใชรูปแบบการศึกษาซํ้า เพื่อเผยแพรความรูหรือเทคโนโลยีที่เปนของแปลกใหมตอ

ชุมชน เพื่อใหเกิดการยอมรับผานกระบวนการเรียนรู จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติ ความ

เชื่อ คานิยมและพฤติกรรมได สวนนักพัฒนาที่ใชรูปแบบวิธีการใชอํานาจในการผลักดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลง ก็อาจดําเนินการโดยอาศัยวิธีการจัดการศึกษาหรือการฝกอบรมปลูกฝงอิทธิพลทาง

ความคิดและแนวทางดําเนินการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ตอชุมชนเปาหมาย  

แนวคิดการใชรูปแบบผสมผสานของรูปแบบการใชเหตุและผลกับรูปแบบการศึกษาซํ้า 

หรือรูปแบบการใชอํานาจในการวางแผนวางโครงการพัฒนาเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น อาจเหมาะสม

สําหรับสังคมบางสังคม แตถาหากมีการใชรูปแบบเพียงรูปแบบเดียวโดยตลอด ก็อาจเหมาะสมเพียง

บางช่ัวขณะหน่ึง เชน รูปแบบการใชอํานาจบีบบังคับนั้นอาจไดผลมากในระยะยาว แตมักไดรับการ

ตอตานเสมอ ฉนั้นการเลือกใชรูปแบบใดผสมผสานกับรูปแบบใดยอมข้ึนกับการใชวิจารณญาณและ

ประมวลประสบการณของนักพัฒนา ที่อาศัยความรอบคอบและแนวคิดที่มองการณไกลเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงในชุมชนหนึ่งนั้น ยอมเกิดข้ึนไดทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 

ตัวอยางอาจพบไดจากงานวิจัยของ อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การสราง

กระบวนการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กที่ครอบคลุม

ต้ังแตระดับครอบครัว โรงเรียน จนถึงชุมชนสาธารณะ นั้นไมสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น ถา

องคกรรัฐเปนผูดําเนินการเพียงอยางเดียว แตตองอาศัยองคกรชุมชนโดยรอบ องคกรพัฒนาเอกชน

และนักวิชาการจากสถาบันตาง ๆ เขามาชวยและใหความรวมมือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสราง

ความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนั้นตองอาศัยพลังภายในชุมชนเปนสําคัญ และเปนการ

ประยุกตแนวคิดของรูปแบบการผสมผสานของรูปแบบการใชเหตุและผล กับรูปแบบการศึกษาซํ้า หรือ

รูปแบบการใชอํานาจในการวางแผนโครงการพัฒนาเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น 
การประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทางการศึกษา  
การทํางานทางการศึกษาอาจนําวิจัยเชิงปฏิบัติการมาประยุกตใชอาจทําไดหลาย

ลักษณะ เชน การนําวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชแกปญหาเฉพาะหนา การนําวิจัยเชิงปฏิบัติการมาชวย

พัฒนาทฤษฎีสูการปฏิบัติ หรือการนําวิจัยเชิงปฏิบัติการมาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ระดับของการมีสวน

รวมของผูรวมวิจัยในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น มักจะถูกกําหนดโดยรูปแบบของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการนั้น ๆ (คงศักด์ิ ธาตุทอง. 2549) ดังนั้น ถาใชระดับของการมีสวนรวมในการปฏิบัติการวิจัย
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เปนเกณฑในการแบงรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะสามารถแบงไดเปน 3 แบบดังนี้ (Zuber-

Skerritt. 1992) 
ประเภทที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ยึดเทคนิค (Technical Action Research) 
โครงการที่ใชวิธีของวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ยึดเทคนิคนั้น ดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมคนที่

มีประสบการณสูงหรือมีคุณสมบัติที่จัดวาเปนผูเชี่ยวชาญ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการทําใหงานที่ปฏิบัติมี

ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิบัติมุงโดยตรงไปที่ผลการวิจัย แตในขณะเดียวกัน ผู

ปฏิบัติการวิจัยเองเปนผูสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมแบบเปนกันเองในกระบวนการของการปรับปรุง 

การวิจัยแบบนี้มีผลทําใหเกิดการสะสมของการทํานายความรู ความสําคัญอยูที่การตรวจสอบความ

ตรงและการทําใหทฤษฎีที่มีอยูละเอียดมากข้ึน และใหความสําคัญของการพิจารณาจากทฤษฎีนําไปสู

เร่ืองเฉพาะของการปฏิบัติงาน หรือ คือการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ครูคือ

ผูนําขอคนพบหรือผลของการวิจัยของบุคคลภายนอกไปใชในชั้นเรียนภายใตความชวยเหลือของ

นักวิจัยภายนอกเทานั้น 
ประเภทที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติ (Practical 

Action Research) 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการประเภทนี้ ผูวิจัยในฐานะนักปฏิบัติงานกับผูเกี่ยวของหรือ

ผูวิจัยกับผูปฏิบัติงาน ชวยกันกําหนดปญหาและเปนเหตุใหเกิดการลองใชวิธีการตาง ๆ เขาไปเพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง การกําหนดปญหาเกิดหลังจากการสนทนาระหวางผูวิจัยกับ

ผูเกี่ยวของ หรือผูวิจัยกับผูปฏิบัติงานตางก็เขาใจกัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการประเภทน้ีแสวงหาหนทาง

เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ โดยใชสติปญญาของผูรวมปฏิบัติงานเปนสําคัญ ทําไปแกไขไปแลวแต

สถานการณ เปาหมายสําคัญของนักวิจัยแบบ Practical Action Research คือ เขาใจการปฏิบัติงาน

และแกปญหาเฉพาะหนา (McKerman. 1991) วิจัยเชิงปฏิบัติการประเภทน้ีชวยพัฒนาการทางวิชาชีพ 

โดยเนนที่การตัดสินใจของผูวิจัยเองที่มุงเพื่อใหเกิดส่ิงดี ๆ กับงานของตนและผูเกี่ยวของ การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการประเภทน้ี นักวิจัยที่เปนคนภายนอกจะเสนอแนะใหครูผูสอนนําแนวคิดของเขาไปใช นักวิจัย

ที่เปนคนภายนอกจะศึกษาเหตุและผลของการปฏิบัติ โดยนักวิจัยจะเรียนรูจากการสะทอนผลดวย

ตนเอง 
ประเภทท่ี 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อิสระปลดปลอยจากพันธนาการทั้งปวง 

(Emancipatory Action Research) หรือ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) 

การวิจัยประเภทนี้ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติเปนไปอยางอิสรเสรี โดย

ผูปฏิบัติงานทุกคนตางมีความสามารถ มีจิตสํานึก มีวิจารณญาณสวนตนในตัวเองที่จะผลักดันให

นําไปสูการเปล่ียนแปลง เปาหมายสําคัญ 2 ประการของวิธีการประเภทนี้ คือ ประการแรก การทําให
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เกิดความใกลเคียงกันมากข้ึนระหวางปญหาที่เกิดจริง (กับผูปฏิบัติงานในเฉพาะแหงเฉพาะที่) กับ

ทฤษฎีที่ใชอธิบายและใชแกปญหา ประการที่สอง เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถกําหนดการ

แกปญหาไดเอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้เนนความเทาเทียมกันของผูรวมงานในทุก ๆ ประเด็นที่

เกี่ยวของกับการวิจัย ครูตองเปนผูรับผิดชอบงานวิจัยของเขาเอง นักวิจัยที่เปนคนภายนอกใหความ

ชวยเหลือโดยการกระตุนเพื่อใหครูสามารถสรางกลุมสะทอนความคิดเห็นของเขาเองได โดยลักษณะ

รายละเอียดการทําวิจัยไดกลาวมาแลวขางตน 

สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้นั้นเปนลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) เนื่องจากผูวิจัยมิใชบุคคลากรในโรงเรียนแตเปนบุคคลภายนอกที่

ทํางานเกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ รับทราบและมองเห็นปญหาในการจัดการเรียนรวมมา

โดยตลอด มีความตองการใหเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึนในการจัดการเรียนรวม อีกทั้งบุคคลากรโรงเรียนวัด-

กูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) มีความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรวมใหดีข้ึน ผูวิจัยจึงเขารวม

แสวงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมกับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยตรง อันจะ

สงผลใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาที่ดีข้ึน 

4.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เปน

เสมือนเคร่ืองมือเพื่อใชในกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการแกปญหาแบบย่ังยืน ทั้งนี้มีแนวคิดคือทํา

อยางไรใหผูที่อยูกับปญหามีบทบาทในการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ คน

หาทางแกที่ปฏิบัติไดและแกปญหาไดจริง ใหเขาไดเรียนรูวิธีการแกปญหาแบบทําไปเรียนรูไป 

(Kemmis and McTaggert. 1990: 5) โดยที่นักวิชาการและนักพัฒนาเปล่ียนบทบาทมาเปนผูที่ชวย

สรางกระบวนการนี้ใหเกิดข้ึน ซึ่งกระบวนการวิจัยนี้ไดมีผูนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายมากข้ึนใน

หลายวงการรวมทั้งในวงการดานการศึกษา (สุภางค  จันทวานิช. 2531) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ิมเขา

มามีบทบาทในแวดวงการศึกษาไทยเปนเวลาเกือบทศวรรษแลว แตก็นับวายังอยูในข้ันเร่ิมตนเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการนําเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในกระบวนการผลิตครู

ของสถาบันฝกหัดครูต้ังแตป ค.ศ. 1950 หรือกวา 50 ปมาแลว โดยเนนการพัฒนาทักษะ “การทบทวน

ไตรตรอง (Reflection)” เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกสอนกอนออกไปปฏิบัติงานในสภาพ

จริง (บุบผา อนันตสุชาตกุล. 2549) 

สุภางค  จันทวานิช (2531) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง วิธีการ

ที่ใหผูถูกวิจัย (ชาวบาน) เขามามีสวนรวมวิจัยเปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวม

อยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย นับต้ังแตการระบุปญหาการดําเนินการ การชวยให

ขอมูล และชวยวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธีแกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้น ๆ ในการวิจัย
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แบบ PAR  ผูวิจัยถือวาชาวบานเปนผูรูดีเทา ๆ กับนักวิจัยหรือนักพัฒนาในการกําหนดปญหาและการ

เลือกปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหาของการวิจัยเร่ิมจากชาวบานดวย       

ไมใชจากสมมติฐานของผูวิจัยหรือนักพัฒนาแตฝายเดียว จะเห็นวาทั้ง 3 ฝาย คือ ชาวบาน นักวิจัย และ

นักพัฒนาตางก็มีบทบาทเทาเทียมกันในการรวมกําหนดปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติการ การวิจัยนี้

จะเปนผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีของนักวิจัย เปาหมาย และวัตถุประสงคของ

นักพัฒนา และความตองการกับความรอบรูของชาวบาน (สุริยา วีรวงศ. ม.ป.ป.) ดังภาพประกอบ 4 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

                         (ที่มา : สุริยา   วีรวงศ. ม.ป.ป.) 

 

อมรา พงศาพชิญ (2537) ไดใหคํานยิามของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ การ

ศึกษาวิจัยเกีย่วกบัชุมชน โดยนกัวจิัยและชาวบานรวมกนัศึกษา ชาวบานต้ังคําถาม ชวยใหขอมูลและอยู

ในทีมวิจยัดวย เนนการใหความสําคัญกับขอมูลและความคิดชาวบาน การเก็บขอมลูเปนการแลกเปลี่ยน

ขาวสารแบบ Two-way Communication และการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึง่กนัและกัน นกัวิจยั

และชาวบานศึกษาสภาพชุมชนรวมกนั รวมทัง้แสวงหาแนวทางแกไขปญหา ในการศึกษาชุมชนจึงศึกษา

ชุมชนโดยเนนการศึกษาปญหา และศึกษาทรัพยากรในทองถิน่เพื่อชวยแกปญหา 

อุทัย  ดุลยเกษม (2536) กลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยประชาชนมีสวนรวม วาเปน

รูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนผูเคยเปนประชากรที่ถูกวิจัย กลับบทบาทเปลี่ยนเปนผูรวมในการทํา

วิจัยนั่นเอง โดยการมีสวนรวมนี้จะตองมีตลอดกระบวนการวิจัย นับแตการตัดสินวา ควรมีการริเร่ิม

ศึกษาวิจัยในชุมชนนั้นหรือไม การประมวลเหตุการณ หลักสูตรและขอมูลเพื่อกําหนดปญหาวิจัย การ

เลือกระบุประเด็นปญหา การสรางเคร่ืองมือ การเก็บขอมูล วิเคราะหและเสนอสิ่งที่คนพบ จนกระทั่งถึง

การกระจายความรูที่ไดจากการวิจัยไปสูการลงปฏิบัติ 

นักวจิัย ชาวบาน 

นักพัฒนา 
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ขนิษฐา กาญจนรังสี (2544) ไดสรุปวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการ

รวมทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยแบบมีสวนรวมเขาดวยกัน กลาวคือ เปนการวิจัยที่พยายาม

ศึกษาชุมชน โดยเนนการวิเคราะหปญหา ศึกษาแนวทางแกปญหา วางแผนดําเนินการเพื่อแกไข

ปญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล โดยทุกข้ันตอนมีสมาชิกในชุมชนเขารวมดวย 

Grundy and Kemmis (1981) กลาววา ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คนที่รวมวิจัยตองมี

สวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ และลักษณะการดําเนินงานในการ

วิจัยอยางเหมาะสม โดยมีการรวมกันวิเคราะหสถานการณ วางแผน การกระทําตามแผน และ

ประเมินผลทุกกิจกรรมอยางเปนระบบ มีการประเมินตัวเองไปพรอมกับการรับฟงความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมงาน เมื่อเวลาที่ดําเนินงานอาจขยายแวดวงของผูรวมวิจัยในโครงการไปอีก แตก็ตองมี

กระบวนการที่พยายามรักษาการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันระหวางทีมงานทุกคนไวใหได 
หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปหลักการไดเปนสามประการดังนี ้

ประการแรก การมีสวนรวม (Participation) ของสังคมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา

และการแสวงหาองคความรู การมีสวนรวมในที่นี้หมายถึงการที่ทั้งฝายนักวิจัย ฝายเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของในการพัฒนาหรืออาจเรียกวานักพัฒนา และประชาชนที่อยูกับปญหา ทั้งสามฝายมามีสวน

รวมกันอยางเปนกระบวนการเพื่อทําใหปญหานั้นคล่ีคลายและไดรับการแกไขในกรอบปฏิบัติที่ยอมรับ

ไดของทุกฝาย (McKeman. 1991: 4; citing Rapoport. 1970: 499) 

ประการที่สอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจําตองมีการกระทํา (Action) เปน

องคประกอบที่สําคัญ ซึ่งแตกตางจากการวิจัยทั่วไปที่สรางองคความรูกอนแลวมีการกระทําทีหลัง  โดย

ที่นักวิจัยจะรวบรวมสรางองคความรูทางทฤษฎีข้ึนมา  ในขณะที่นักปฏิบัติก็มุงแตการพัฒนา ซึ่งวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงดูเสมือนเปนการเช่ือมตอระหวางองคความรูกับการปฏิบัติที่เรียกวา

เปนกระบวนการเรียนรูของคนท่ีตองการแกไขปญหาหรือพัฒนาแบบคิดไปทําไปคิดเพิ่มทําเพิ่ม การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเนนที่กระบวนการ หรือตามที่ทั่วไปเรียกวา “ถอดประสบการณ” 

(สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. 2546 หนา 41) ซึ่งในตัวของมันเองก็เปนองคความรูที่สําคัญคือตองการ

สรางศักยภาพใหกับคนที่อยูกับปญหาใหสามารถจัดการกับปญหาของตนใหได (Wilkinson. 2002) 

ประการที่สาม เปนเร่ืองของ “กระบวนการเรียนรู” การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

มีองคประกอบที่สําคัญคือเปนการเรียนรูรวมกันของนักวิชาการ นักพัฒนา และคนในชุมชน ที่เขามาสู

กระบวนการดวยกัน ผานการวิเคราะหปญหา การวางแผน การปฏิบัติการและการติดตามผล 

เปาหมายหลักจึงอยูที่ความสามารถในการเรียนรูและแกปญหา ซึ่งทําใหคนที่มีสวนรวมมีการคิดอยาง

เปนระบบมากข้ึน มีวิธีปฏิบัติที่เปนระบบข้ึน มีวิธีจัดการที่วิเคราะหหาไดรวมกัน ซึ่งความสามารถนี้เกิด
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ข้ึนกับแกนนําจํานวนหนึ่งของผูที่อยูกับปญหาและเช่ือวามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนในแตละจังหวะของ

กระบวนการ 

จากหลักการที่ไดรวบรวมมาทําใหเห็นจุดเนนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่

ประกอบไปดวย 

1. เนนการศึกษาชุมชน ใหความสําคัญกับขอมูลและความคิดของคนในชุมชน การเก็บ

ขอมูลจึงเปนการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาหรือความตองการ ซึ่งตรง

กับข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกวา need assessment and analysis  

2. เนนการหาแนวทางในการแกปญหา โดยใหผูมีสวนเก่ียวของรวมกันวิเคราะหปญหา 

ศึกษาทรัพยากรในทองถิ่นวามีอะไรบางเพื่อที่จะนําไปสูวิธีการแกไข 

3. เนนใหคนในองคกร/ชุมชนนั้นมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

ซึ่งหากมีหลายปญหา หลายแนวทาง จะตองพิจารณารวมกันวาปญหาใดเปนปญหาเรงดวนทั้งนี้ตอง

คํานึงถึงความเหมาะสมกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคมชุมชนนั้นดวย 

4. เนนใหคนในองคกร/ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอนและสามารถ
ดําเนินงานตอเองไดหลังส้ินสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพื้นที่แลว 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในแงของระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น นักวิชาการไดเสนอวาเปน

วิธีการที่ไมยึดติดรูปแบบอันเปนมาตรฐานใด ๆ อยางเครงครัด (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. 2546, 

สุภางค จันทวานิช. 2532) เปนการพัฒนากระบวนการที่สงเสริมใหคนคิดเปนทําเปนและนําไปสูการ

พึ่งตนเองในที่สุด (อมรา พงศาพิชญ. 2546) โดยมากมักจะใชวิธีการเดียวกันกับวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ แตจะมีข้ันตอนที่มากกวา เพราะมีการปฏิบัติการและกิจกรรมที่เพิ่มเขามาตลอดจนการ

ติดตามประเมินสถานการณและปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม (กิตติพร ปญญาภิญโญผล. 

2549) อยางไรก็ดีกระบวนการในการทํากิจกรรมและการติดตามยังคงใชวิธีการเดียวกันกับการวิจัยเชิง

คุณภาพ การรวบรวมขอมูลจึงเร่ิมจากการเขาสนาม การสรางสัมพันธภาพ  การสังเกต สัมภาษณ และ

การวิเคราะห (Cameron.1983) ที่เนนการมีสวนรวมของคนในองคกร/ชุมชน สวนวิธีการเก็บขอมูลทํา

ไดหลายวิธี เชน การตะลอม (probe) การสนทนากลุม (focus group discussion) การสัมมนา การ

อภิปราย การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) เปนตน 

การวิจัยนี้จึงเปนการผสมผสานความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีของนักวิจัย เปาหมาย

และวัตถุประสงคของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เขากับความตองการและภูมิปญญาของคนในชุมชน/

องคกรโดยนักวิจัยมีบทบาทที่มากกวาคนภายนอกแตจะมีสถานภาพเปนทั้งผูมีสวนรวม (Participant) 

และผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ในกิจกรรมทั้งปวง คือ เปนผูกระตุนใหกิจกรรมดําเนินไปได
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ดวยดี ดังนั้นจึงตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว มีประสบการณการทํางานภาคสนาม มีมนุษยสัมพันธ 

และมีเจตคติสรางสรรคในการทํางานรวมกับคนในชุมชนทานกลางความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนได 
กระบวนการของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้ (สิทธิณัฐ ประ-

พุทธนิติศาสตร. 2546 หนา 30, สุริยา วีรวงศ. ม.ป.ป.) 

1. ระยะกอนทาํวจิัย (Pre-research phase) ไดแก 

การคัดเลือกชุมชนและการเขาถึงชุมชน การบูรณาการตัวนักวิจัยกับชุมชน ทั้งนี้การ

สํารวจขอมูลเบ้ืองตนของชุมชนที่จะทําใหนักวิจัยรูจักและเขาใจในบริบทของชุมชนได ตลอดจนการ

เผยแพรแนวคิดของการมีสวนรวมเพื่อใหชุมชนตระหนักอันจะนําสูความรวมมือในข้ันตอนตอไป ซึ่งใน

ข้ันตอนนี้ในการรวบรวมขอมูลดังกลาวควรรวบรวมทั้งขอมูลที่เปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

สําหรับแหลงขอมูลในข้ันตอนนี้จะเปนแหลงขอมูลจากหนวยงานราชการ และขอมูลองคกรพัฒนา

เอกชนที่เกี่ยวของกับหัวเร่ืองวิจัยและพัฒนาที่กําหนดไว หรือนักวิจัยจะดําเนินการจัดเก็บเองโดยการ

สํารวจชุมชน (Survey) มีการติดตอกับผูนําและบุคคลสําคัญในชุมชนเปนเบ้ืองตนไว  

นอกจากนี้ในระยะนี้นักวิจัยยังมีการสรางความสัมพันธ (Building-up Rapport) อีก

ดวย การเร่ิมวางโครงการวิจัยและพัฒนาในชุมชนมิไดข้ึนอยูกับเจตจํานงของผูวิจัยฝายเดียว ยอมตอง

ข้ึนอยูกับปจจัยความพรอมของชุมชนดวย นักวิจัยจะตองเร่ิมดําเนินการสรางความสัมพันธกับชาวบาน

ดวยการแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการทั้งในรูปของการพูดคุยอยางไมเปนทางการ และ

การจัดประชุมกึ่งทางการ รวมทั้งการประชาสัมพันธโครงการใหชุมชนไดรับรู 

การไปพักอาศัยอยูกับชาวบานเปนวิธีสรางความสัมพันธข้ันตนที่ดีที่สุด ประเด็น

สําคัญคือ การปฏิบัติตนของนักวิจัยตองสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน นักวิจัยควรรวมกิจกรรมทุกอยาง

ของชุมชน โดยไมแสดงความรังเกียจหรือไมเต็มใจ การกระทําดังกลาวเปนเคร่ืองชวยใหนักวิจัยเขาใจ

โลกทัศนของชาวบานไดเร็วข้ึน และพรอมกันนั้นชาวบานก็ยอมรับนักวิจัยเปนสมาชิกของชุมชนไดโดย

สนิทใจ เมื่อนักวิจัยไดสรางความคุนเคยกับชาวบานแลว จะวางตัวเปนคนนอกไมยุงเกี่ยวกับชีวิตของ

ชุมชนไมได เพราะชาวบานจะคาดหวังใหเขามามีสวนรวม ถาไมทําจะขาดความศรัทธาและไมตรี  

นักวิจัยตองแสดงความเปนผูมีน้ําใจที่เอ้ืออาทรตอชาวบาน เชน รับปากทําภารกิจที่ชาวบานขอรอง รับ

ฟงเร่ืองราวทุกขรอน ใหคําปรึกษาในเร่ืองที่ชาวบานตองการ ส่ิงเหลานี้ชวยโครงการพัฒนาดําเนินไป

ดวยดี แตนักวิจัยก็จะตองระมัดระวังในสองเร่ือง คือ ระวังมิใหตนมีบทบาทเกินกวาที่ควรจะเปน และ

ระวังมิใหเกิดความลําเอียงในการดําเนินงาน 

ในบางกรณีนักวิจัยอาจสรางความสนิทสนมกับคนในชุมชนคนใดคนหนึ่ง เปนพิเศษ 

และใหคนนั้นเปนกุญแจแนะนําคนอ่ืน ๆ ตอไป  นักสังคมวิทยาเรียกวิธีการนี้วา Snow Ball Sampling 
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Technique นั่นคือ การเร่ิมจากคน ๆ หนึ่งไปสูกลุมคนที่ศึกษาคอย ๆ พอกพูนข้ึนเหมือนกอนหมิะทีก่ล้ิง

ไปแลวมีขนาดใหญข้ึนเร่ือย ๆ การเขากลุมตามเพศและวัย เชน กลุมแมและเด็ก กลุมคนชรา กลุม

สมาชิกสภากาแฟ ก็ชวยใหสรางความสัมพันธไดดีและไดขอมูลที่ดี โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการเมือง

ในทองถิ่นและโครงสรางความสัมพันธในชุมชนนั้น ๆ 

2. ระยะของการทําวิจัย (Research phase) 

ระยะนี้เปนข้ันตอนของการวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน โดยการระดมปญหา 

แยกแยะ จัดลําดับวิเคราะหและหาแนวทางแกไขรวมกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงการฝกอบรมทีมวิจัยทองถิ่น

ดวย   (Community Education Participation – CEP) โดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ  

วิธีการจะเปนการอภิปรายถกปญหา (Dialogue) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวบานทั้งที่เปนการ

สนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุม เพื่อเปนการประเมินปญหาและความตองการของ

ชุมชน (Needs Assessment) พรอมกันไปกับการประเมินความเปนไปไดในดานทรัพยากร (Resource 

Assessment) ที่มีอยูทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งที่เปนทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะภูมิปญญา

ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อจะได

นําทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาวมาใชในการกําหนดแผนเพื่อการจัดทําโครงการตอไป 

3. ระยะการจัดทาํแผน (Planning phase) 

เมื่อไดปญหาที่ตองการแกไขและแนวทางแกไขแลว ในข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนด

โครงการหรือกิจกรรม ศึกษาความเปนไปได แสวงหางบประมาณและหนวยงานสนับสนุน ตลอดจน

การวางแผนเพื่อติดตาม ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะหโดยการประเมินจากความตองการของชุมชน และ

การประเมินทรัพยากรชุมชนจะทําใหชาวบานและนักวิจัยไดทางเลือกหรือโครงการที่ควรดําเนินการใน

เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู อยางไรก็ตาม การหาแนวทางแกไขปญหานี้ในความเปนจริงจะมีหลาย

แนวทาง เพราะปญหาในชุมชนมักมีอยูหลายปญหาซอนกันอยู ซึ่งสภาพเชนนี้เปนสภาพปกติธรรมดา

ของปรากฏการณสังคม ชาวบาน และนักวิจัยจึงจําเปนตองพิจารณารวมกันวา ปญหาใดเรงดวนกวา

กัน และวิธีแกไขปญหาดวยวิธีใดจึงเหมาะสมกับพื้นที่ ความเขากันไดกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชุมชน โครงการพัฒนาที่เหมาะสมแกปญหาได แตตองลงทุนสูงมากก็อาจถือเปนโครงการที่ไม

เหมาะสมหรือมีความเปนไปไดนอย โครงการที่ขัดตอคานิยมของชาวบานก็จะมีความเปนไปไดนอย

เชนกัน การพิจารณาในข้ันนี้จึงเปนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่

สําคัญมากคือ ชาวบานควรมีบทบาทเปนตัวหลักในการเลือกกําหนดลําดับความสําคัญของปญหา  

แนวทางแกไข และกําหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาที่จะทํา หนวยงานใดก็ตามไมวาจะเปนของรัฐ

หรือเอกชนที่ไดเขามาถึงหมูบานจะมาพยายามชักจูงชาวบานใหรวม กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานนั้น

กําหนดไวแลว โดยไมสนใจกับปญหาที่แทจริง หรือความสอดคลองกับสภาพของชุมชนนั้น ๆ ไมนับวา
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เปนโครงการที่ชาวบานมีสวนรวมอยางแทจริง ในข้ันตอนนี้ควรใหชาวบานจัดใหมีแกนนําเปนกลุม

ทํางานหรือองคกรเพื่อรองรับการทําโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาและมีการสรางขอตกลงระหวาง

ชาวบาน หรือกลุมทํางานและอบรมการปฏิบัติใหดวย 

4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation phase) 

ในข้ันนี้เปนการดําเนินงานตามแผน ซึ่งเปนข้ันตอนที่สําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง คําถามที่

ผูวิจัยจะตองใชถามกันในกลุมหรือคณะทํางานเพื่อการดําเนินงานข้ันนี้ คือ ทําอะไร ที่ไหน ใครทํา ทํา

เมื่อไร และทําอยางไร เนื่องจากข้ันตอนนี้เปนการตัดสินใจปฏิบัติงานตามโครงการซึ่งมีสวนเกี่ยวของ

กับความรับผิดชอบดานการเงิน วัสดุ และเทคนิค ฯลฯ ซึ่งเปนปจจัยนําเขาของโครงการตามที่ไดมีการ

ติดตอเจรจาตอรองขอมาเพื่อการทําโครงการ 

5. ระยะการติดตามและประเมนิผลงาน (Monitoring and Evaluation phase) 

ระยะนี้เปนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ไดวางแผนรวมกันไว ซึ่งสามารถ

กระทําไดตลอดในระหวางการดําเนินงานและเม่ือส้ินสุดโครงการ ตองมีการเสนอผลการประเมินใหที่

ประชุมรับทราบและรวมสะทอนคิดเพื่อหาทางปรับปรุงหรือวางแผนการดําเนินงานในประเด็นอ่ืน ๆ 

ตอไปดวย สําหรับกลไกในการติดตามประเมินผลนั้นอาจจะเปนทั้งลักษณะของการติดตามประเมินผล

ในรูปแบบที่มีการกําหนดระยะเวลา วิธีการ หรือมีแบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจสอบงานอยางเปน

ระบบเพื่อเปนแนวทางใหชาวบาน องคกรชาวบานนําไปใชได หรือเปนการติดตามประเมินผล โดยการ

จัดกลุมอภิปรายถึงกระบวนการของการดําเนินโครงการ เพื่อหาขอบกพรองจะไดแกไขไดทันการ และ

ในขณะเดียวกันก็เพื่อจะหาขอดี ซึ่งจะไดเปนบทเรียนในการที่จะนําไปปฏิบัติในโครงการเดิมที่จะทํา

ตอไป หรือโครงการใหม นักวิจัยภายนอกควรกระตุนดวยการเสนอใหชาวบานจัดต้ังกลุมทํางาน

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหมูบานข้ึนมา และถาทางกลุมทํางานขาดความรูและทักษะใน

ดานนี้ และรองขอวาเปนความจําเปนที่จะตองหาความรูในวิธีการดังกลาว นักวิจัยก็ควรจะตอง

ประสานและจัดหาผูมีความรูมาจัดฝกอบรมใหกับกลุมทํางานเพื่อใหมีความรูความสามารถนําไป

ปฏิบัติได งานการติดตามประเมินผล เปนงานสําคัญงานหนึ่งในการวัดผลสําเร็จของโครงการ หาก

โครงการใดไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องภายในระยะเวลา 3-5 ป ก็อาจเปนขอพิสูจนถึงความ

ไมประสบผลสําเร็จของโครงการ และเปนการแสดงใหเห็นถึงความยอหยอนดานความสามารถของ

ชุมชนหรือองคกรชุมชนในการสานตอโครงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนการแสดงถึงการไมสามารถบรรลุ

เปาหมาย จุดประสงคการพัฒนาที่มุงเนนใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได 

จากหลักการ แนวคิด และกระบวนการตามที่ไดเสนอมา จึงเห็นวา การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนวิธีการวิจัยที่ใชในการแกปญหาของชุมชนดวยการมองถึงศักยภาพของ

คนในชุมชนนั้น  และเปนวิธีในการสงเสริมการเรียนรูรวมกันในระหวางการดําเนินงานตาม
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กระบวนการวิจัย อยางไรก็ตามข้ันตอนตามที่กลาวมานี้ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติศาสตร (2546. หนา 17-

37) ไดใหขอคิดวาอาจมีการปรับยืดหยุนไดบาง เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชาวบาน และวัฒนธรรมชุมชน

ไดอยางเปนธรรมชาติกลมกลืนกัน บางคร้ังอาจตองเร่ิมข้ันหนึ่งกอน แลวจึงจะเร่ิมข้ันตอไปได และ

บางคร้ังอาจตองยอนกลับไปทําข้ันตอนตน ๆ ใหม ทั้งนี้เพราะในกระบวนการทํางานวิจัยและพัฒนา

รวมกับชาวบาน โดยเฉพาะในรูปแบบที่เปนการสรางเสริมและสนับสนุนประชาชนและหรือองคกร

ชาวบานใหเขมแข็งนั้น ไมสามารถที่จะทําใหสําเร็จเปนข้ันเปนตอน ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได  

เนื่องจากมีเงื่อนไขหลายประการที่จะตองคํานึงถึง โดยเฉพาะในดานความพรอม ความเขาใจปญหา

พื้นฐานของประชาชนและปญหาสภาพพื้นที่ของแตละทองถิ่น 

โดยสรุปการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ผูคนจํานวนหนึ่งใน

องคกรหรือชุมชน เขามารวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกับนักวิจัย ผานกระบวนการวิจัยต้ังแตตน 

จนกระทั่งเสร็จส้ินการเสนอผลและการอภิปรายผลการวิจัย เปนการเร่ิมตนของคนที่อยูกับปญหา  

คนหาปญหาที่ตนเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ จึงเปนกระบวนการที่คนในองคกร/ชุมชนมิใชผูถูกกระทํา

แตมีอํานาจรวมกันในการวิจัย เนนการทํางานเปนทีมโดยความชวยเหลือของผูนําและอาศัยทฤษฎีทาง

พฤติกรรมศาสตร (สุรวุฒิ ปดไธสง. 2547) จึงเปนทางเลือกหน่ึงของการวิจัยที่เช่ือมชองวางระหวาง

ทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการวิจัยต้ังแตการกําหนดปญหาการวิจัย การ

ประสานงานความรวมมือกัน พัฒนารูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ความรูที่

พัฒนาข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนความรูที่เปนรากฐานในสถานการณปฏิบัติจริง ทาํใหสามารถ

นําไปปรับปรุงและดัดแปลงความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิมได และยังใหขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตของการใช

ความรูในการปฏิบัติดวย การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนวิธีการที่มีคุณคาในการสรางองคความรูใหม ที่

จะนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง (พันธุทิพย รามสูตร. 2540: 13) 

4.5 เทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 
Conference: F.S.C.) (ธีระพงษ แกวหาวงษ. 2546) 

F.S.C. เปนเทคนิคการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนา เปนกระบวนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการของผูแทนกลุมหลายประเภท หลายระดับซึ่งตางก็มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ มารวมกัน

ทํางานโดยนําประสบการณของแตละคนมาสรางวิสัยทัศนรวมกันในเร่ืองนั้นและไดแผนหรือแนวทาง

ในการปฏิบัติใหไปถึงวิสัยทัศนของกลุม เปนกระบวนการที่ใชอนาคตเปนจุดประสงคในการทํางานแทน

การใชปญหาและการแกปญหาเปนตัวต้ังในการทํางานซ่ึงมักทําใหเกิดการขัดแยง F.S.C. ชวยทําให

เปาหมายและแนวทางของกลุมมีความชัดเจนมากข้ึน 
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วัตถุประสงค 
1. รวมกันทําความเขาใจสถานการณในอดีตและปจจุบันที่มีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะมี

ผลกระทบในอนาคต  

2. เพื่อเสนอภาพรวมของสถานการณปจจุบัน  

3. เพื่อลงมติและสรางพันธสัญญาในการมีวิสัยทัศนของอนาคตรวมกัน พรอมกับสราง

พันธสัญญาที่จะรวมกันพัฒนาไปสูวิสัยทัศนดังกลาว 

4. เพื่อรวบรวมแนวคิด ความเขาใจ ขอมูลพื้นฐาน แผนปฏิบัติการที่จะใชในการสราง

อนาคตรวมกัน 
ประโยชนของกระบวนการ F.S.C. 
กระบวนการนี้ทําใหเกิดความเขาใจ ปจจัย องคประกอบ เหตุการณในอดีตที่มีผลตอ

สภาพปจจุบันและแนวโนมที่มีผลตออนาคต ทุกคนเห็นภาพรวมเปนภาพเดียวกันหมด เกิดวิสัยทัศนใน

อนาคตรวมกัน เปนการขยายเครือขายมีสัมพันธภาพท่ีดี เขาใจและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน ความคิด

ทุกอยางอยูในสมองของทุกคนและตระหนักวาทุกคนลงเรือลําเดียวกัน มีจุดมุงหมายปลายทางรวมกัน 

มีแผนงานที่ชัดเจนรวมกัน 
ลักษณะการประชุม 
การประชุม F.S.C. เต็มรูปแบบจะใชเวลา 2-3 วัน จํานวนคนที่พอเหมาะประมาณ 50-60 

คนถานอยเกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณจะนอย ถาคนมากเกินไปจะทําให

ใชเวลามาก ควบคุมไดยาก การบริหารจัดการประชุมไมสะดวก วิทยากรดูแลกระบวนการไดไมทั่วถึง 

กระบวนการประชุมจะเร่ิมจากการแบงผูเขารวมประชุมออกเปนกลุมยอย กลุมละไมเกิน 10 คน กลุม

ยอยที่แบงมี 2 ลักษณะดวยกันคือ 1) กลุมผสม สมาชิกในกลุมมีความหลากหลาย มีพื้นฐานและ

สถานะทางสังคมที่แตกตางกัน 2) กลุมเฉพาะ สมาชิกในกลุมมีลักษณะเฉพาะบางประการรวมกนั เชน

มีสถานะทางสังคมระดับเดียวกัน มีเพศเดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน มีพื้นฐานความรูใกลเคียงกัน เปนตน 

ในบางกิจกรรมจะใชกลุมใหญทั้งหมด กระบวนการสนับสนุนใหผูเขารวมไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ประสบการณขอมูลในอดีตในประเด็นตาง ๆ สรุป/ตรวจสอบสภาพเหตุการณปจจุบันใหชัดเจนแลว

รวมกันหาอนาคตที่กลุมพึงปรารถนารวมกัน สุดทายการประชุมจะมุงไปสูแผนยุทธศาสตร ยุทธวิธี 

แผนปฏิบัติการสําหรับอนาคตขององคกรหรือกลุม ผูเขารวมประชุมควรมีความหลากหลาย คือจาก  

ทุก ๆ หนวยงานหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ 
บทบาทของผูเขารวมประชุม 
1. เปนผูคนหาขอมูล ใหขอมูล ประสบการณ วิเคราะหขอมูล  

2. ชวยกันทํางานภายในกลุมตามที่ไดรับมอบหมายใหทันเวลาที่กําหนด  

3. ชวยกันสรางภาพของอนาคตที่พึงปรารถนา  
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4. คนหา “ความคิดเห็นรวม” ของกลุม  

5. ชวยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นรวม” ไปสูการปฏิบัติ  

ในกลุมยอยใหมีการแบงหนาที่เปนผูนําสนทนา (พยายามกระตุนใหทุกคนไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็น) ผูบันทึก ผูควบคุมเวลา ผูชวยในการจัดการประชุม 
กระบวนการ F.S.C. ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน (ภาพประกอบ 5) 

ไดแก 
- การวิเคราะหเหตุการณในอดีต เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณและแนวโนมในปจจุบัน  

- การวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณปจจุบัน เพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัย

ที่มีอิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม  

- การสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลักของการประชุม เพื่อ

รวมกันกําหนดความคิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางอนาคตรวมกัน 

                                           (ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.2549: ออนไลน) 

1. เสนแบงเวลา (Time line) กลุมผสม

2. เขาใจอดีต กลุมผสม

3. การหย่ังเห็น ประชุมรวม

4. การสรางแผนท่ีความคิด ประชุมรวม

5. มุมมองของผูเกี่ยวของ กลุมเฉพาะ

6. ความภูมิใจ-ความเสียใจ กลุมเฉพาะ

7. การสังเคราะห ประชุมรวม

8. การทําเปนละคร กลุมเฉพาะ

9. การนําเสนอละคร กลุมเฉพาะ

10. ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได กลุมเฉพาะ

11. แผนปฏิบัติการสวนบุคคล รายบุคคล

12. แผนปฏิบัติการกลุมสนใจ กลุมสนใจ

13. แผนปฏิบัติการกลุมผูเกี่ยวของ กลุมเฉพาะ

อดีต

ปจจุบัน

อนาคต

1. เสนแบงเวลา (Time line) กลุมผสม

2. เขาใจอดีต กลุมผสม

3. การหย่ังเห็น ประชุมรวม

4. การสรางแผนท่ีความคิด ประชุมรวม

5. มุมมองของผูเกี่ยวของ กลุมเฉพาะ

6. ความภูมิใจ-ความเสียใจ กลุมเฉพาะ

7. การสังเคราะห ประชุมรวม

8. การทําเปนละคร กลุมเฉพาะ

9. การนําเสนอละคร กลุมเฉพาะ

10. ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได กลุมเฉพาะ

11. แผนปฏิบัติการสวนบุคคล รายบุคคล

12. แผนปฏิบัติการกลุมสนใจ กลุมสนใจ

13. แผนปฏิบัติการกลุมผูเกี่ยวของ กลุมเฉพาะ

อดีต

ปจจุบัน

อนาคต
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อดีต  
1. เสนแบงเวลา (Timeline)  

วัตถุประสงค : เพื่อใหทุกคนไดสะทอนขอมูล (ประสบการณในอดีตที่ตนเองมีอยู) 

วิธีการ : ผูเขารวมประชุมจะนั่งรวมกลุมกันเปนกลุมผสม แตละคนจะนั่งทบทวน

ขอมูลหรือ เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนมาแลวในอดีต โดยมีประเด็นหลัก 4 ประเด็นดวยกันคือ  

- การเปล่ียนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก  

- สภาพเหตุการณในประเทศไทยที่เกี่ยวกับหัวขอของการประชุมคร้ังนี้  
- การเปล่ียนแปลงของชุมชน  

- การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในชีวิตแตละคน  

แตละคนจะนํา ส่ิ งที่ตนเองทบทวนไดทั้ ง  4 ประเ ด็น  ไปเ ขียนบน

แผนกระดาษที่ติดไวบนฝาผนังหองประชุม ขอมูลนี้จะใชเปนฐานขอมูลที่แตละคนจะนําไปใชในการ

ทํางานในชวงตอไป 
2. การวิเคราะห (เขาใจ) อดีต 

วัตถุประสงค : เพื่อใหสมาชิกแตละกลุม นําขอมูลจากเสนแบงเวลา (Timeline) มา

วิเคราะห หาความสัมพันธเชื่อมโยงและตอบคําถาม ที่แตละกลุมไดรับมอบหมาย 

วิธีการ : ผูเขารวมประชุมทุกคนดูขอมูลที่ไดจากการทําเสนแบงเวลาแลวรวมกัน

วิเคราะห และตอบคําถามที่วิทยากรมอบให ซึ่งวิทยากรจะเปนผูเตรียมจํานวนคําถามเทากับจํานวน

กลุมที่จัดไว ประเด็นคําถามจะสัมพันธกับหัวขอหลักของการประชุมและประเด็นหลักของเสนแบงเวลา 
3. การหยั่งเห็น (การสะทอน) 

วัตถุประสงค : ผูเขารวมประชุมทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและวิจารณผลการ

วิเคราะหของกลุมตาง ๆ รวมทั้งสะทอนส่ิงที่ไดจากการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับอดีตที่ผานมา 

วิธีการ :  วิทยากรเชิญชวนใหสมาชิกเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนําเสนอผลการ

วิเคราะหของกลุมตาง ๆ ในข้ันตอนการวิเคราะหอดีต ปจจุบัน 
4. จัดทําแผนที่ความคิด 

วัตถุประสงค : เพื่อสรางภาพรวม ทิศทางแนวโนมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอหัวขอหลัก

ของการประชุมในสถานการณปจจุบัน 

วิธีการ :  ใหสมาชิกทุกคนเสนอความคิดที่ต้ังเอาไว อาจกําหนดกติกาใหเสนอเพียง

คนละหัวขอกอนเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม ทุกความคิดที่เสนอข้ึนมาวิทยากรจะจดบันทึกดวยคําส้ัน ๆ 

เขียนตัวโต ๆ ใหทุกคนมองเห็น พรอมทั้งโยงเสนเขากับกิ่งตาง ๆ ของผูเสนอ วิธีนี้ทําใหไดความคิดที่

หลากหลาย การมองเห็นความคิดของผูอ่ืนที่ถูกบันทึกไวทําใหคนอ่ืน ๆเกิดความคิดใหมตอไปได 

เปรียบเสมือนการตอภาพ Jigsaw นั่นเอง วิทยากรมีหนาที่กระตุนใหสมาชิกอธิบายความคิดใหกลุมฟง
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จนเขาใจความหมายที่สมาชิกอภิปรายเอาไว การจัดความสําคัญ ความสัมพันธ และความเปนไปได

ตามความเห็นของสมาชิก กระทําไดโดยแจก Sticker สีใหคนละ 5-8 แตมเทา ๆ กันเพื่อใหสมาชิก

นําไปติดขางคําที่สมาชิกใหความสนใจซ่ึงอาจใหมากกวา 1 แตม ตอ 1 คําได 
5. มุมมองของผูที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค : เพื่อใหสมาชิกแตละคนรับรูถึงมุมมองของกลุมเฉพาะที่มีตอประเด็น

ของแผนที่ความคิด ทําใหมีการพิจารณาวิเคราะหไดลึกซึ้งข้ึน 

วิธีการ : สมาชิกในกลุมเลือกประเด็นที่วิทยากรจัดลําดับ สรุปและนําเสนอไวแลวจาก

แผนที่ความคิด นํามาพิจารณาเพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นตาง ๆ เสียใหม แลวนํามาเสนอ

ในที่ประชุม 
6. ทบทวนกิจกรรมที่เคยทําในอดีต ความสําเร็จและความลมเหลว  

วัตถุประสงค : เปดโอกาสใหสมาชิกในแตละกลุมทบทวนผลงานที่ผานมาของตนเอง

ทั้งในอดีตและปจจุบัน ทําใหแตละคนรับรูเขาใจถึงสภาวะ ความสามารถ และขีดจํากัดซึ่งกันและกัน 

วิธีการ : สมาชิกในกลุมรวมกันระดมความคิดเห็น และรวมกันคัดเลือกเอาหัวขอที่

สําคัญของขอมูลที่ตนมีความภูมิใจและความเสียใจอยางละ 3 ลําดับ นําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนในที่

ประชุมรวมกัน 
7. การสังเคราะห 

วัตถุประสงค : เพื่อใหสมาชิกไดสะทอนความรูสึกเมื่อไดรับรูขีดจํากัดและความ

เสียใจของกลุม เปนการเปดใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมทุกคนเขาสูอนาคตรวมกัน และเกิด

กําลังใจเมื่อรับรูถึงความภูมิใจ 

วิธีการ : วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแสดงความรูสึกหลังจากที่ไดรับรู

ความภูมิใจและเสียใจของกลุม 
อนาคต 
8. การนําเสนอเหตุการณในอนาคตดวยการทําเปนละคร 

วัตถุประสงค : เพื่อใหสมาชิกรวมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในหัวขอ

หลักของการประชุมโดยนําขอมูลที่ไดเรียนรูจากอดีตและปจจุบันมาจินตนาการสรางภาพอนาคต 

วิธีการ : ใหผูเขารวมประชุมรวมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนา โดยการ

ระดมสมองหรือใหแตละคนวาดภาพจินตนาการของตน แลวนําภาพจินตนาการของแตละคนมา

รวมกันเปนภาพจินตนาการของกลุมจากนั้นจึงถายทอด ออกมาในรูปของการแสดงส้ันใหกลุมอ่ืนชม 

โดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที ขณะที่กลุมกําลังแสดงอยู ผูชมทุกคนตองจับประเด็นความคิด และ

สาระตาง ๆ ที่บทละครกลาวถึงแลวบันทึกเปนขอมูลของตนเพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการทํางาน

กลุมชวงตอไป 
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9. ความคิดเห็นรวม 
วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปล่ียนและคนหาแนวความคิดในอนาคตที่พึงปรารถนา 

วีธีการ : ผูเขารวมประชุมรวมกลุมกันเพื่อรวมกันพิจารณาคนหา “ความคิดเห็นรวม“ 

และ“ความคิดเห็นที่เปนไปได“ จากประเด็นความคิดและสาระที่บทละครกลาวถึง ความคิดเห็นรวม

และความคิดเห็นที่เปนไปได ที่รวบรวมไดจากสมาชิกทั้งหองประชุมจะถูกเขียนไวบนแผนพลิก สมาชิก

ทุกคนจะทําการลงคะแนนตามความคิดเห็นที่ตนเห็นวาสําคัญ 
10. แผนการปฏิบัติการสวนบุคคล  

เลือกประเด็นที่ตนสนใจจากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได ที่ผานการ

ลงมติทั้งหองประชุมแลวสมาชิกแตละคนจะเลือกประเด็นที่ตนสนใจและใหความสําคัญมากเพียง

ประเด็นเดียว โดยตอบคําถามวา ตนและองคกรที่สังกัดจะมีสวนรวมในการประสานงานตอหัวขอนั้น

อยางไร เพื่อเขารวมพิจารณาและทํางานกับสมาชิกที่เลือกประเด็นเดียวกัน 
11. แผนปฏิบัติการที่กลุมสนใจ 

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดกลยุทธที่ทําใหเกิดอนาคตที่พึงปรารถนา 

วิธีการ : ผูสนใจประเด็นเดียวกันจากความคิดเห็นรวม และความคิดเห็นที่เปนไปได 

รวมกลุมเปนกลุมสนใจในเร่ืองนั้นเพื่อพิจารณาสภาพท่ีเปนอยู กลยุทธหรือแนวทางและกิจกรรมหรือ

ข้ันตอนพรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคขอจํากัดที่มีอยู การนําเสนอในที่ประชุมรวมใชเวลาประมาณกลุม

ละ 3 นาที 
12. แผนปฏิบัติการกลุมเฉพาะ 

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติงานเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่สมาชิกกลุมเฉพาะ

มีศักยภาพในการนําไปปฏิบัติ สนับสนุน 

วิธีการ : กลุมเฉพาะรวมกันคนหาและวางกลยุทธที่จะนําไปสูวิสัยทัศนที่กลุมพึง

ปรารถนาในอนาคตที่เกี่ยวของกับการประชุมนั้น โดยเนนประเด็นที่สําคัญและมีโอกาสเปนไปไดจริง

เพียง 3 ประเด็น จากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได พรอมทั้งระบบปจจัย สนับสนุน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางขอจํากัด 
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ฉะนัน้โดยสรุป F.S.C. มีข้ันตอนของกระบวนการที่สําคัญดังภาพประกอบ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  แสดงลักษณะของการประชุม F.S.C. 

                             (ที่มา: ธรีะพงษ แกวหาวงษ. 2546: 180) 
 

ดังนั้นกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการประชุม F.S.C. อาจปรับปรุงหรือตัดทอน เพื่อให

สามารถทํางานไดภายใตขอจํากัดของเวลาและจํานวนบุคลากรที่เขารวม เชน ในข้ันที่ 9 การทําเปน

ละครของแตละกลุมเพื่อนําเสนอนั้น หากทําไดและมีเวลาเพียงพอก็จะเปนเร่ืองที่ดีมาก เพราะจะทําให

ชุมชนเกิดการมีสวนรวมและรวมกันจินตนาการจนแสดงออกมาเปนละคร หากไมมีเวลาพอก็อาจให

ชุมชนหรือกลุม จินตนาการดวยการวาดภาพแลวนําเสนอตอกลุมตาง ๆ โดยใหหมุนเวียนเขามารับฟง

การอธิบายภาพวาด และเพิ่มเติมขอมูลใหภาพวาดนั้นสมบูรณ เปนตน ความสําเร็จของกระบวนการ

สวนหนึ่ง จึงข้ึนอยูกับคณะทํางานและวิทยากรกระบวนการท่ีจะตองอาศัยการเรียนรูและประสบการณ 

เพื่อประสานและจัดการประชุมใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี (ธีระพงษ แกวหาวงษ. 2546: 163-181) 

ผูวิจัยจะไดนํากระบวนการประชุม F.S.C. นี้มาเปนเทคนิคในการระดมแนวคดิเพือ่พฒันา

รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งจะเปนการนําเอาบุคคลในฝายตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของเขามารวมประชุม อันไดแก ตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กนักเรียนปกติ ผูปกครองของ

ขอมูลจากการศกึษา
เอกสาร ประสบการณ

ผูรู ฯลฯ

ผูรูในทองถ่ิน
ผูมีวิสัยทัศนขอมูล
ประสบการณ

กําลังคน ทรัพยากร
ความพรอมของแตละ
องคกรในการดําเนินงาน

ตามแผน

ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น ประสบการณใน
อดตี เชื่อมโยงปจจุบนั

“รวมกันสรุปและ
ตรวจสอบ”

คนหาอนาคตที่พึงปรารถนา
“กําหนดวิสัยทัศนรวม”

กําหนดเปาหมาย แผน
ยุทธศาสตร ยุทธวิธี และ
แผนปฏิบตั ิโดยทุกคนมี
สวนรวมตดัสินใจ

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3
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เด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูบริหารและครู ชุมชน และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการชวยกันมอง

ปญหาในอดีตที่ผานมาของการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเช่ือมโยงกับสภาพการณและแนวโนมใน

ปจจุบัน การวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณปจจุบันเพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัยที่มี

อิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม และสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลัก

ของการประชุม เพื่อรวมกันกําหนดความคิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน ซึ่งจะ

กอใหเกิดโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย สําหรับรูปแบบของการ

วิจัยนั้นเนื่องจากมีการดึงเอาบุคคลในสวน   ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามารวมกันปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาในงานที่ทําอยู ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมไดแกรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ 

 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ในการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมนั้นมีทั้งรูปแบบการวิจัยเชิง

สํารวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิไล พิพัฒนมงคลพร (2535) ทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" กับการ

สอนปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" กับการสอนปกติ กลุมตัวอยางที่ใช

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน ปการศึกษา 2534 จํานวน 48 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียน ที่สอนโดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" สูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" พบวา นักเรียนสวนใหญ

เห็นวาควรจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม รูสึกชอบ ต่ืนเตนและสนุกในการเรียน นักเรียนรวมมือทํา

กิจกรรมกลุมเพราะอยากชวยเหลือเพื่อนใหเขาใจในเนื้อหาที่เรียน สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธี

สอนปกติ พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นวาควรจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม รูสึกเฉย ๆ ตอวิธีสอนท่ี

ไดรับ นักเรียนรวมทํากิจกรรมกลุมเพราะเกรงคะแนนกลุมของตนไมดี  

ไนยนา ทองอยู (2543) ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน

ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดรับการประเมินผลการ

ดําเนินงานดังกลาว และสรุปปญหา อุปสรรค สรุปไว 10 ประการ ดังนี้ 1) บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ

ยังขาดประสบการณและทักษะความชํานาญในการจัดการศึกษาพิเศษเทาที่ควร 2) ไมมีบุคลากรที่มี

ความชํานาญเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ 3) ครูที่ผานการอบรมมีจํานวนนอยมากและยังไมทั่วถึง คือ 
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อบรมเฉพาะโรงเรียนที่อยูในโครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ 1 คนเทานั้น 

4) ในช้ันเรียนปกติมีนักเรียนจํานวนมาก ไมสามารถดูแลเอาใจใสเด็กที่มีความตองการพิเศษได

เพียงพอ 5) ไมสามารถคัดแยกเด็กไดแนนอน เคร่ืองมือการคัดแยกเด็กมีจํานวนจํากัด  

6) หนวยงานและบุคลากรที่สามารถตรวจวัดและวินิจฉัยเด็กมีจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะใน

ตางจังหวัด เชน  การวัด IQ  7) การวัดและประเมินผลการตัดสินผลการเรียนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษไมสอดคลองกับระเบียบวิธีการประเมินผลที่ใชในปจจุบัน 8) ครู ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ

บางสวนยังใหความสนใจกับเด็กที่มีความตองการพิเศษคอนขางนอย จึงไมไดรับการสนับสนุนเอาใจ

ใสดูแลเทาที่ควร 9) ครูผูสอนยังขาดความม่ันใจในการปรับจุดประสงคและการจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล และ 10) การนิเทศติดตามผลยังทําไดไมทั่วถึงและขาดความตอเนื่อง จากขอมูลดังกลาว

ชี้ใหเห็นวาการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประสบปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน  

อุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (สาวิตรี  รุญเจริญ, เบญจมาภรณ ชอยเครือ. 2549) ทําการ

สํารวจผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารการจัดการเรียนรวม และครูผูสอนเด็กออทิสติก ระดับอนุบาลและ

ระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 222 คน พบวาโรงเรียนหลายแหงยังขาดการ

บริหารจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติกในหลายๆ ดาน โดยแบงเปน 5 ดาน คือ ดาน

การบริหาร พบวา โรงเรียนสวนใหญไดนํานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการมาวางแผนการจัดการ

เรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก และมีการประชาสัมพันธการจัดการเรียนรวม สนับสนุนใหเด็กออทิสติก

รวมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดสัมมนาใหความรูแกบุคลากรภายนอกและ

ผูปกครองของเด็กออทิสติก แตพบวาโรงเรียนมีปญหาขาดแผนดําเนินงานการบริหารการจัดการเรียน

รวมที่ชัดเจน โดยสวนใหญการวางแผนดําเนินงานในระยะส้ันเปนแผนปฏิบัติการประจําป ในขณะที่

คณะกรรมการการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนเปนสวนใหญ ยังไม

เห็นดวยกับการวางแผนดําเนินงานการจัดการเรียนรวมอยางเพียงพอดานการเรียนการสอน ดาน

หลักสูตร พบวา โรงเรียนสวนใหญใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) 

มาใชกับเด็กออทิสติกในโรงเรียน แตโรงเรียนมีปญหาเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม

สําหรับเด็กออทิสติก โดยพบวาโรงเรียนสวนใหญใชหลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กออทิสติกเพียงรอยละ 

7 และใชหลักสูตรของโรงเรียนรอยละ 54 อีกทั้งโรงเรียนยังขาดการประสานงานรวมกันระหวาง

บุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร และขาดผูนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับเด็กออ-  

ทิสติก ซึ่งขัดแยงกับหลักสูตรที่จําเปนตองไดรับขอมูลจากบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเพื่อพัฒนา

หลักสูตรใหเหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา โรงเรียนสวนใหญ
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมไมเหมาะสมกับเด็กออทิสติกในโรงเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรวมในช้ัน

เ รียนปกติเ ต็มเวลา  ซึ่ งอาจไม เหมาะสมกับเ ด็กออทิสติกทุกคน  ควรมีการคํานึงถึงระดับ

ความสามารถ สติปญญา ความรุนแรงของอาการ และพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กออทิสติกแตละ

คนเปนสําคัญ รวมทั้งโรงเรียนควรใหการชวยเหลือเด็กออทิสติกใหมีทักษะพรอมมากข้ึนกอนพิจารณา

ใหเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ นอกจากนี้โรงเรียนยังขาดการวัดและประเมินผลที่ไมเหมาะสมกับเด็ก  

ออทิสติก เนื่องจากโรงเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรวมในลักษณะเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 

การดําเนินการวัดและประเมินผลจึงใชรูปแบบเดียวกันกับเด็กปกติ โรงเรียนจึงควรพัฒนารูปแบบการ

วัดและประเมินผลเด็กออทิสติก โดยจะตองคนหาและคัดแยกเด็กออทิสติก ทั้งกอนการเขา

เรียน ระหวางการเรียน และภายหลังจากการที่เรียนแลว รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยวาอาการอยูระดับใด 

เพื่อทําการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมกับเด็ก

ออทิสติก โดยแยกการวัดและการประเมินผลระหวางเด็กออทิสติกกับเด็กปกติของโรงเรียน ดาน

สถานที่ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการสนับสนุน พบวา โรงเรียนสวนใหญขาดส่ิงอํานวย

ความสะดวกทางการศึกษาที่จําเปนสําหรับเด็กออทิสติกหลายอยางตามที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว 

เชน โตะเรียนแบบเดียวกับเด็กหูหนวก เคร่ืองปองกันศีรษะกระแทก เปนตน รวมทั้งขาดบริการ

สนับสนุนหลายอยาง เชน การบริการและแกไขการพูดไมเพียงพอ และไมเหมาะสมกับเด็กออทิสติกใน

โรงเรียน รวมทั้งการบริการกิจกรรมบําบัดและดนตรีบําบัด ทั้งที่มีการกําหนดใหบริการกิจกรรมบําบัด

และดนตรีบําบัด เปนการบริการทางการศึกษาที่จําเปนสําหรับบุคคลออทิสติก ดังนั้นโรงเรียนจึงควร

จัดบริการสงเสริมเพิ่มเติมจากในปจจุบันโดยประสานงานกับหนวยงานภายนอกหรือจัดหาบุคลากรที่มี

ความชํานาญเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อชวยเหลือดานบริการสงเสริมและส่ิงอํานวยความสะดวกทาง

การศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และดานบุคลากร พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการ

พัฒนาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติกดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สัมมนา แตกลับพบวา โรงเรียนสวนใหญมีปญหาเร่ืองบุคลากรขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก

ออทิสติกและการจัดการเรียนรวม แสดงใหเห็นวา วิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการอบรม สัมมนา อาจ

ไมสามารถชวยสรางความรูความเขาใจตอเด็กออทิสติกและการจัดการเรียนรวมไดอยางเพียงพอ 

เพราะตามหลักการบริหารงานบุคลากรเรียนรวม ตองมีการเตรียมบุคลากรดวยการสรางทัศนคติตอ

การเรียนรวม การสรางขวัญกําลังใจ รวมทั้งการนิเทศตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยัง

พบวาโรงเรียนขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญและการประสานงานในการจัดการเรียนรวม และขาดการจัดทํา

เอกสารแนะนําการปฏิบัติงานและการประสานงานเผยแพรแกบุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

และชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรประสานงานกับผูเช่ียวชาญสาขาใหมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรม

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน ทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเร่ืองเด็กออทิสติก การประชุมอบรม
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สัมมนากิจกรรมสัมพันธชุมชน เปนตน เพื่อรับการชวยเหลือดานบุคลากรจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก

ออทิสติกของโรงเรียน 

ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ (2546) ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนและการ

พัฒนาของครูเพื่อการเรียนรูสูงสุดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) ประเมินการจัดการการเรียน

รวมในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ศึกษากลยุทธการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดการในชั้นเรียนรวม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนดีในชันเรียนรวม และ 4) เสนอแนะโปรแกรม

การฝกอบรมครูผูสอนในชันเรียนรวม สําหรับโครงการยอยที่ 2 เพื่อศึกษากลยุทธการจัดการเรียนการ

สอนและการจัดการในช้ันเรียนรวม และเพื่อสรางเสริมศักยภาพของอาจารยในการพัฒนาการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนรวมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของอาจารยนักวิจัยรวมจํานวน 25 คน โดยมี

การวิจัยยอยจํานวน 12 เร่ือง เปนการศึกษาในช้ันเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียนออทิสติกระดับ

ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 และช้ันเรียนรวมท่ีมีนักเรียนออทิสติก ต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 กลุมนักเรียนที่ศึกษาเปนนักเรียนปกติจํานวน 370 คน นักเรียนออ- 

ทิสติกจํานวน 43 คน นักเรียนสมาธิส้ันจํานวน 55 คน และนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

จํานวน 1 คน เปนการศึกษาปญหาความสัมพันธระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนออทิสติกในช้ันเรียน

รวมจํานวน 4 เร่ือง ปญหาพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนจํานวน 4 เร่ือง ปญหาความสามารถในการเรียนรู

ทางวิชาการของนักเรียนออทิสติกจํานวน 2 เร่ือง และปญหาพัฒนาการทางสังคมของนักเรียนออ-      

ทิสติกจํานวน 2 เร่ือง ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติในช้ันเรียนในลักษณะรวมคิดรวม

ทํากับกลุมเพื่อนอาจารยไปพรอม ๆ กับการเขารับการฝกอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนรวมอยาง

ตอเนื่อง โดยมีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีความรู

ความสามารถและมีประสบการณในการทํางานกับนักเรียนออทิสติกมาเปนเวลามากกวา 10 ป และ

คณะผูวิจัยหลักเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ทําใหอาจารยนักวิจัยดําเนินการวิจัยไดบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจัย นอกจากนี้ทําใหอาจารยสวนใหญกระตือรือรนในการที่จะปรับปรุงการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนานักเรียนในช้ันเรียนรวม อาจารยมีการพัฒนาทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดการในช้ันเรียนรวม และทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน จึงนับไดวาเมื่ออาจารยไดทํา

การวิจัยในช้ันเรียนรวมควบคูไปกับการปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสมแลว ไดกอใหเกิดผลดีตอวง

การศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนรวมและวิชาชีพครู คือนักเรียนมีการเรียนรูที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากข้ึน ขอคนพบเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการเรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียนรวม

จะเปนประโยชนตอเพื่อครูที่ทําการสอนนักเรียนออทิสติกในช้ันเรียนรวม และอาจารยนักวิจัยรวมมีการ

พัฒนาตนเองไปสูความเปนครูมืออาชีพมากยิ่งข้ึน นั่นคือ อาจารยนักวิจัยมีความกระตือรือรนในการ

แสวงหาความรูดวยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีชีวิตชีวา จนในที่สุดก็จะเปน
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ผูที่มีความรูความเขาใจที่กวางขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการสอนนักเรียนออทิสติกในช้ันเรียนรวมและใน

ศาสตรการสอนอ่ืน ๆ ผลการศึกษาคร้ังนี้ยืนยันอยางชัดเจนถึงความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมวาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาของครูไปสูความเปนมืออาชีพในแวดวงวิชาการ

ของวิชาชีพครู (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2540) 

จินตนา แขกแกว (2545) ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของผูปกครองดานการ

สนับสนุนการศึกษาโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพ

ของผูปกครองดานการสนับสนุนการศึกษามีการพัฒนาข้ึนในระดับหนึ่ง โดยมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่ถูกตองชัดเจนกวาเดิม มีทัศนคติที่ดีตอการสนับสนุนการศึกษา และ

มีแนวโนมของพฤติกรรมในการสนับสนุนการศึกษาที่พึงประสงค กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ที่ใชในการพัฒนาศักยภาพของผูปกครองดานการสนับสนุนการศึกษามีประสิทธิภาพจริง โดย

สามารถระดมการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทาตนงิ้ว ไดแก 

คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน เจาหนาที่อนามัย ผูใหญบานและกํานันของหมูที่ 2, 3 และ 4 สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลปากปอง กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และผูปกครองของนักเรียนวัด

ทาตนงิ้วทุกคน โดยมีการยอมรับผลที่เกิดจากกระบวนการฯ ไปปฏิบัติและเห็นประโยชนของการนํา

กระบวนการฯไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน 

จาโรจน วงศกระจาง (2545) ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของครูโรงเรียนแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา

พบวา การวิจัยลักษณะนี้สงผลใหครูสวนใหญไดรับสาระความรู มีความตระหนักและสามารถจัดการ

เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดีข้ึนในระดับหนึ่ง สวนในการนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมมาใช ทําใหคณะครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

พัฒนาตามข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

สุดา สุคําวัง (2538) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการพัฒนาโครงการโภชนาการแบบมีสวน

รวมของโรงเรียนบานพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการดําเนินการ

พัฒนาโครงการโภชนาการ โดยใชหลักการมีสวนรวมของครูและชุมชน ตําบลพระบาทนั้น กอใหเกิด

โครงการอาหารกลางวัน และโครงการเกษตรแบบย่ังยืนในโรงเรียน โดยทั้งครูและชุมชนมีเจตคติที่ดีข้ึน

กวากอนดําเนินโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีการปฏิบัติตัวการดําเนินโครงการอาหาร

กลางวัน  และโครงการเกษตรแบบยั่งยืนในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวานักเรียน

ที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานนั้นมีแนวโนมของการมีระดับภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน จาก

ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การพัฒนาโครงการโภชนาการโดยใชหลักการมีสวนรวมระหวางครู

และชุมชนมาประยุกตใช สามารถทําใหเกิดโครงการอาหารกลางวันและโครงการเกษตรแบบย่ังยืนใน
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โรงเรียนได โดยสงผลกระทบไปถึงระดับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนที่มีแนวโนมในทางที่ดีเพิ่มข้ึน 

ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางครูและชุมชนในการแกปญหาทุพโภชนาการในคร้ัง

นี้ ควรไดรับการพิจารณานําไปใชกับโรงเรียนที่ประสบปญหาเชนเดียวกันตอไป 

สุพรรณี คงกะนันท (2545) ทําการศึกษาเร่ือง กลยุทธที่ใชเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนวิชาคณิศาสตรของนักเรียนในชั้นเรียนรวม ระดับประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ในชั้น

เรียนที่ศึกษามีนักเรียนออทิสติก นักเรียนสมาธิส้ันและนักเรียนปกติจํานวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไมต้ังใจ

เรียน คือ เลนคนเดียว เหมอ ทํางานชา คุยกับเพื่อน พูดคนเดียว ลุกจากที่นั่งโดยไมไดรับอนุญาต สง

เสียงดังในเวลาเรียน ทํางานไมเสร็จและไมติดตามงานท่ีคาง อาจารยนักวิจัยไดรวมกับนักเรียนสราง

ขอตกลงในการเรียน เขียนขอตกลงติดไวหนาหอง มีการทบทวนขอตกลงกอนทําการเรียนการสอนทุก

คร้ัง ใหแรงเสริม ชมเชยและตักเตือนนักเรียน และใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญ พบวา นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง ในดานการพูดแซง คุยกับเพื่อน พูด

คนเดียว สงเสียงดังในเวลาเรียน และลุกจากที่โดยไมไดรับอนุญาต นักเรียนสมาธิส้ันมีพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคลดลงในดานการพูดคุยกับเพื่อน พูดคนเดียว เหมอ เลนกับเพื่อน เลนคนเดียว ทํางานชา 

ทํางานไมเสร็จ ไมสงการบานและไมติดตามงานที่คาง นักเรียนปกติมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง

ในดานการทํางานชา เหมอ เลนคนเดียว พูดแซง ไมสงการบาน คุยกับเพื่อน การสงสียงดังในเวลาเรียน 

และนักเรียนในหองเรียนมีความเห็นวา การใชขอตกลงในการเรียนที่นักเรียนมีสวนรวมกําหนดข้ึนทํา

ใหบรรยากาศในการเรียนดีข้ึน นักเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนดีข้ึน 

สมศักด์ิ ชัยะพิพัฒนและคณะ (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพชุมชน และ

อนามัยส่ิงแวดลอม โดยผานกระบวนการเรียนการสอน ในโรงเรียน ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนสามารถใชแผนการสอนนี้ได แมบางทานจะรูสึกวา เปน

หัวขอคอนขางใหมก็ตาม ครูพบวา แผนการจัดการเรียนการสอนนี้ ชวยใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดงายข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมนอกโรงเรียน สวนการประเมินผลดานนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ

พอใจ เพราะรูสึกวา ไดเรียนรูจากของจริง โรงเรียน 3 แหงจาก 6 โรงเรียน มีการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอน รวมกับชุมชน เชน ปญหาและการกําจัดขยะ การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง การใชยา และ

การสํารวจมลพิษทางน้ํา เปนตน ปญหาสวนใหญที่พบ จากการใชแผนการเรียนการสอนที่สรางข้ึน คือ 

เร่ืองการขาดวัสดุอุปกรณ และเวลาที่ใชในการเรียนการสอน รวมทั้งในระดับมัธยมปลายควรเพิ่ม

กิจกรรมใหมากข้ึน ในแผนการสอนที่สรางข้ึนนี้ 

หฤทยา อารีวงศและคณะ (2545) ทําการศึกษาวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน เร่ือง กลยุทธที่ใชเพื่อ

พัฒนาปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนออทิสติก ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนปกติไมยอมรับนักเรียนออทิสติกใหเขากลุมทํางานดวย ไมอยากนั่งใกลและไมใหความ
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ชวยเหลือ อาจารยนักวิจัยไดพูดคุยกับนักเรียนปกติ ใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนออทิสติก บอกลักษณะ

งานที่นักเรียนออทิสติกทําได และขอความรวมมือในการยอมรับนักเรียนออทิสติกใหรวมงาน หลังจาก

นั้นจัดหาสถานการณใหนักเรียนออทิสติกไดแสดงความสามารถเม่ือรวมทํากิจกรรมกับนักเรียนปกติ 

อาจารยนักวิจัยพบวา นักเรียนออทิสติกไดรับการยอมรับใหเขารวมกลุมทํางานมากข้ึน ไดรับ

มอบหมายหนาที่ในการทํางาน นักเรียนปกติใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถาม และชวนนักเรียนออ-   

ทิสติกพูดคุยมากข้ึน 

จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี (2546) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตําบลแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการและผลการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมที่ใช

ในการพัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตําบลแมฟาหลวง 

โดยกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ เปนครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน ซึ่งปฏิบัติงานในเขตตําบลแมฟา

หลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระหวางเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 

กระบวนการที่ใชในการพัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาฯในคร้ังนี้ ใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม บูรณาการเขากับทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา โดยออกแบบเปน 4 

ข้ันตอนหลักคือ การศึกษาสภาพปญหา การจัดทําแผนการพัฒนาความสามารถในการวิจัย การนํา

แผนไปสูการปฏิบัติ และการนิเทศติดตามและประเมินผล สวนเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน

ความสามารถในการวิจัย ใชวิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยเทียบกับเกณฑประเมินความสามารถใน

การวิจัยของครูอาสาฯ ที่รวมกันสรางข้ึน ผลการวิจัยพบวากระบวนการวิจัยที่ใชในคร้ังนี้ใช

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4 ข้ันตอนหลักดังกลาวขางตน ปรับเขากับสถานการณ

ในขณะดําเนินการวิจัย ซึ่งเปนผลใหสามารถพัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาฯ สูงข้ึน โดย

มีเปอรเซนตเทากับ 66.08 ซึ่งจัดไดวา มีการพัฒนาคอนขางมาก 

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมเปนรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงใชรูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ เนื่องจากเปนวิธีการศึกษาคนควาแบบสองสะทอนตนเองเปนหมูคณะของกลุมผูปฏิบัติงาน

ในสถานการณทางสังคม เพื่อใหไดรูปแบบหรือแนวทางไปใชในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนและในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเรียนรวมให

สอดคลองกับภาวะของสังคมและสถานการณที่เกี่ยวของ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ. 2538)  
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6. แนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน อัน

ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียนปกติ นักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ครอบครัว และเจาหนาที่

จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยฝายตาง ๆ เขามามีสวนรวมตามข้ันตอนของการพัฒนา ต้ังแต 1) 

กําหนดปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน 2) กําหนดแนวทางและการ

วางแผนแกปญหา 3) ปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดข้ึน ซึ่งมีการประเมินผลในระหวางการดําเนินการ

ตามแผนและการปรับเปล่ียนแผนอยางตอเนื่อง 4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนใน

สวนที่เกี่ยวของทั้งทางบวกและทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ นํากระบวนการวิเคราะห

ปญหาแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิค Future Search Conferences: F.S.C. (Weisbord & Janoff. 

2000) ซึ่งเปนเทคนิคที่พัฒนาข้ึนสําหรับพัฒนาการทํางานในองคกรตาง ๆ โดยดึงเอาบุคคลตาง ๆ ที่มี

สวนรวมในกิจกรรมที่ตองการพัฒนาน้ันหรือผูเกี่ยวของ (Stakeholders) เขามาทําการประชุมรวมกัน

เพื่อคิดวิเคราะห วางแผน ใหโอกาสบุคคลตาง ๆ เหลานั้นไดมีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความคิดของ

ตนเองอยางที่ตองการ จากนั้นรวมกันวิเคราะหถึงความคิดของแตละบุคคลในการที่จะนํามาพัฒนา

หรือแกไขปญหาขององคกรอันจะนําไปสูการปฏิบัติจริง โดยจะชวยกันมองถึงปญหาในอดีตที่ผานมา 

ตรวจสอบสภาพความเปนจริงที่เกี่ยวของกับปญหานั้นในปจจุบัน แนวคิดที่จะแกไขหรือพัฒนาใหเกิด

ในอนาคต หาขอสรุปในทางปฏิบัติและในข้ันตอนสุดทายคือวางแผนงานเพื่อการปฏิบัติจริง ในทุก ๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นจะมีการสรุปเปนเอกสารอยางชัดเจน  เทคนิค F.S.C. นี้กอใหเกิดความรวมมือกัน

ของทุกฝาย ลักษณะการดําเนินการของโครงการเปนลักษณะที่มีความตอเนื่องเปนวงจร ซึ่งในการ

ประชุมจะเกิดโครงการที่ฝายตาง ๆ เห็นรวมกันวาจะสงผลตอการจัดการเรียนรวมใหพัฒนาดีข้ึนจาก

เดิมและเกิดความสําเร็จได โดยอาจมีโครงการตาง ๆ ที่แตกตางจากโครงการที่ผูวิจัยเสนอเปนแนวทาง

ไว ซึ่งสรุปเปนแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กําหนดปญหาและความตองการเก่ียวกับการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน

 ผานกระบวนการ F.S.C.

กําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา

 การประเมินผลระหวางโครงการ
พิจารณาจาก

• การมีสวนรวมในกระบวนการ FSC 
(จํานวนผูเขารวมประชุม การแสดงความ
คิดเห็น บรรยากาศในการประชุม)

• การบรรลวุัตถุประสงคของแตละ
โครงการ

• การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน

• ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

ปฏบัิติตามแผนท่ีไดกําหนดขึ้น (ราง)

ปจจัยภายในโรงเรยีน

• โครงการใหความรูความเขาใจเด็กพิเศษแก
ผูบริหาร ครูประจําชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูสอน
วิชาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

• โครงการใหความรูความเขาใจเด็กพิเศษแก
นักเรียนปกติ

• โครงการอบรมครูท่ีเกี่ยวของในการจัดวาง
แผนการการศึกษารายบคุคลแกเด็กพิเศษ

• โครงการอบรมครูใหสามารถการคัดกรองภาวะท่ี
สงผลตอการเรียนรูของเด็ก

• โครงการอบรมครูในกระตุนพัฒนาการเบือ้งตน
และการปรับพฤติกรรม

ปจจัยภายนอกโรงเรยีน

• โครงการสําหรับผูปกครองในการระดมความคิด
หาวิธีการดูแลชวยเหลอืบตุรท่ีบานอยางตอเน่ือง
จากโรงเรียน 

 ปรบัปรงุแผน

 ปฏบิัติตามแผนท่ีปรบั

ประเมินผลรวบยอด ปรบัปรงุแผน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรบั

• โครงการตาง ๆ ในการจัดการเรียนรวม

• การมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 

• นักเรียนปกติชวยเหลอืเด็กพิเศษมากข้ึน

• ครูมีเจตคติท่ีดีตอเด็กพิเศษ

• ผูปกครองใหการชวยเหลอืบตุรท่ีบาน
ตอเนื่องจากโรงเรียนอยางมีประสทิธิภาพ

• เด็กพิเศษสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

ปฏบัิติตามแผนท่ีปรบั 

ปรบัปรงุแผน

ประเมินผล

กลุมผูปฏบัิติการ 
(ตลอดกระบวนการตั้งแตการกําหนดปญหาและ
ความตองการ การวางแผน และการประเมินผล)
ไดแก นักเรียนปกติ ผูปกครอง ครูท่ีเกี่ยวของ 
ผูบริหาร เจาหนาท่ีจากหนวยรัฐท่ีเกียวของ 

กําหนดปญหาและความตองการเก่ียวกับการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน

 ผานกระบวนการ F.S.C.

กําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา

 การประเมินผลระหวางโครงการ
พิจารณาจาก

• การมีสวนรวมในกระบวนการ FSC 
(จํานวนผูเขารวมประชุม การแสดงความ
คิดเห็น บรรยากาศในการประชุม)

• การบรรลวุัตถุประสงคของแตละ
โครงการ

• การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน

• ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

ปฏบัิติตามแผนท่ีไดกําหนดขึ้น (ราง)

ปจจัยภายในโรงเรยีน

• โครงการใหความรูความเขาใจเด็กพิเศษแก
ผูบริหาร ครูประจําชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูสอน
วิชาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

• โครงการใหความรูความเขาใจเด็กพิเศษแก
นักเรียนปกติ

• โครงการอบรมครูท่ีเกี่ยวของในการจัดวาง
แผนการการศึกษารายบคุคลแกเด็กพิเศษ

• โครงการอบรมครูใหสามารถการคัดกรองภาวะท่ี
สงผลตอการเรียนรูของเด็ก

• โครงการอบรมครูในกระตุนพัฒนาการเบือ้งตน
และการปรับพฤติกรรม

ปจจัยภายนอกโรงเรยีน

• โครงการสําหรับผูปกครองในการระดมความคิด
หาวิธีการดูแลชวยเหลอืบตุรท่ีบานอยางตอเน่ือง
จากโรงเรียน 

 ปรบัปรงุแผน

 ปฏบิัติตามแผนท่ีปรบั

ประเมินผลรวบยอด ปรบัปรงุแผน

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรบั

• โครงการตาง ๆ ในการจัดการเรียนรวม

• การมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 

• นักเรียนปกติชวยเหลอืเด็กพิเศษมากข้ึน

• ครูมีเจตคติท่ีดีตอเด็กพิเศษ

• ผูปกครองใหการชวยเหลอืบตุรท่ีบาน
ตอเนื่องจากโรงเรียนอยางมีประสทิธิภาพ

• เด็กพิเศษสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

ปฏบัิติตามแผนท่ีปรบั 

ปรบัปรงุแผน

ประเมินผล

กลุมผูปฏบัิติการ 
(ตลอดกระบวนการตั้งแตการกําหนดปญหาและ
ความตองการ การวางแผน และการประเมินผล)
ไดแก นักเรียนปกติ ผูปกครอง ครูท่ีเกี่ยวของ 
ผูบริหาร เจาหนาท่ีจากหนวยรัฐท่ีเกียวของ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหประสบความสําเร็จไดตาม

สภาพการณที่เปนอยูในโรงเรียนและชุมชน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัย

ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. กลุมเปาหมาย 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. ข้ันตอนและวธิีการดําเนนิการวิจัย 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. กลุมเปาหมาย 
เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research: PAR) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหประสบ

ความสําเร็จไดตามสภาพการณที่เปนอยูในโรงเรียนและชุมชน ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยในโรงเรียน

ขยายโอกาส ซึ่งเปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ไดแกโรงเรียนวัดกูคํา (เมธา-

วิสัยคณาทร) เนื่องจากเปนโรงเรียนที่ทําการสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี

โครงการจัดการเรียนรวมภายในโรงเรียน และเปนโรงเรียนที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการเรียน

รวมและยินดีเขารวมวิจัย ซึ่งจากการสํารวจ โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 535 คน พบวามีเด็กที่

ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนในภาค

การศึกษาที่ผานมา มีจํานวนทั้งส้ิน 13 คน โดยมีความพิการทางดานการบกพรองทางการไดยิน 2 คน 

ทางดานการมองเห็น 1 คน ทางดานสติปญญา 8 คน ทางดานการเรียนรู 2 คน และไดจากโครงการคัด

กรองในปการศึกษา 2550 เมื่อผูวิจัยเร่ิมเขาไปดําเนินการวิจัย แตมีเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนไปใน

ปการศึกษาท่ีผานมา จึงมีเด็กที่มีความตองการพิเศษในปการศึกษาปจจุบันรวมจํานวนทั้งส้ิน 28 คน 

แตจากขอจํากัดทางดานความเขาใจ การรับรูและการส่ือสารของเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับ

อนุบาลซึ่งมีความบกพรองทางดานสติปญญาดวยนั้น เปนการยากตอการส่ือสารกัน ผูวิจัยจึงได

กําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะเด็กที่เรียนรวมในระดับประถมศึกษาข้ึนไปเทานั้น  

ดังนั้นกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดแก 

1. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจํานวนทั้งส้ิน 27 คน ซึ่งกําลังศึกษาในระดับชั้นดังตอไปนี้ 
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1.1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 จํานวน 2 คน   มีความบกพรองทางการได ยิน 1 คน  

 มีพฤติกรรมดานสมาธิส้ันซนผิดปกติ 1 คน 

1.2 ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 4 คน มีพฤติกรรมดานสมาธิส้ันซนผิดปกติ 2 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 2 คน 

1.3 ชั้นประถมศึกษาปที ่4 จํานวน 3 คน มีปญหาทางดานการเรียนรู  1 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 2 คน 

1.4 ชั้นประถมศึกษาปที ่5 จํานวน 7 คน มีปญหาทางดานการเรียนรู 3 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 3 คน 

 พิการซ้าํซอน  1 คน 

1.5 ชั้นประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 5 คน มีปญหาทางดานการเรียนรู 4 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 1 คน 

1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 จํานวน 3 คน มีปญหาทางดานการเรียนรู  1 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 2 คน 

1.7 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน  3 คน มีปญหาทางดานการเรียนรู  2 คน 

 มีปญหาทางดานสติปญญา 1 คน 

การที่ตองศึกษาเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนที่เรียนในโรงเรียนนั้น เนื่องจากในป 

พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนปการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยมี

นโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน” นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2543  

ไดมีนโยบายและเจตนารมณที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ใหทั่วถึงและมีคุณภาพเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการ

พิเศษทุกคนตองไดเรียน โดยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) ดังนั้นเพื่อใหเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษทุกคนในระบบการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนอยางเทาเทียมกัน

จึงนําเขาเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา  

2. ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่มีสวนในการพัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ซึ่งเร่ิมต้ังแต 

กําหนดปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน กําหนดแนวทางและการ

วางแผนแกปญหา ปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดข้ึน การประเมินผลในระหวางการดําเนินการตามแผน

และการปรับเปล่ียนแผนอยางตอเนื่อง (เบญจา ชลธารนนท. 2546) ประกอบดวยกลุมตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 
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2.1 ตัวแทนนักเรียนปกติที่เรียนรวมชั้นกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยใชการ

อาสาสมัคร เพื่อเปนพี่เล้ียงแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

เนื่องจากเพื่อนสอนเพื่อนเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาใชกับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ (ผดุง อารยะวิญู. 2537) รวมทั้งตัวแทนเด็กนักเรียนปกติที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่ง

ใชวิธีการอาสาสมัครเชนเดียวกัน เนื่องจากทางโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปใน

โรงเรียน โดยการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียนทั่วไปมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและสามารถ

ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองอยางถูกวิธีและเทาที่จําเปน (ผดุง อารยะ-

วิญู. 2537, เบญจา ชลธารนนท. 2546: 5-6) รวมตัวแทนจากกลุมนี้ 56 คน 

2.2 ตัวแทนของทางโรงเรียน เนื่องจากผูบริหารจะเปนผูที่สําคัญยิ่งในโรงเรียนที่จะเปน

ผูนํา และสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเรียนรวมในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําเสนอเร่ืองการจัดการเรียนรวมใหคณะกรรมการโรงเรียนทราบ และพจิารณา

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน (เบญจา ชลธารนนท. 2546) ประกอบดวย 

ตัวแทนครูจากฝายบริหารตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 2 คน ตัวแทนจากครูผูสอนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 12 คน ตัวแทนครูในโรงเรียนที่ไมไดทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 4 คน รวมตัว

แทนในกลุมนี้ 18 คน 

2.3 ตัวแทนของครอบครัว ซึ่งไดแกผูที่ใหการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนหลัก

ครอบครัวละ 1 คน รวมตัวแทนในกลุมนี้ 13 คน 

2.4 ตัวแทนของชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู เชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการของชุมชน 

เจาหนาที่สาธารณสุข รวมตัวแทนในกลุมนี้ 2 คน 

2.5 ตัวแทนของเจาหนาที่รัฐหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของซึ่งอยูในชุมชน ซึ่งไดแก ตัวแทน

ฝายการแพทย เชน นักกิจกรรมบําบัด จํานวน 1 คน ตัวแทนจากฝายการศึกษา ไดแก ศึกษานิเทศน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 จํานวน 1 คน รวมตัวแทนในกลุมนี้ 2-3 คน 

 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้ใชวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี ้

เครื่องมือวัดขอมูลเชงิคุณภาพ ไดแก 

1. แบบบันทึกปญหาของครู เปนแบบบันทึกที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหครูใชในการระบุปญหา 

และสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนจริงในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผานมา โดยใหครูคัดเลือกและ

จัดเรียงความสําคัญของปญหาที่เห็นวาตองการแกปญหานั้นอยางเรงดวน 



67 

2. แบบบันทึกประเด็นตาง ๆ ที่เกิดจากการใชเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสราง

อนาคตรวมกัน (F.S.C.) ทั้งในดานปญหาที่เกิดข้ึนในอดีต แนวทางการแกปญหา รวมทั้งโครงการที่จะ

ทําเพื่อใหบรรลุถึงการแกปญหา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขณะประชุมระดมแนวคิด 

ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการและการประเมิน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของการปฏิบัติงานของครู (เยี่ยมช้ันเรียน) เปนแบบสังเกตที่ผูวิจัย

ใชในการบันทึกพฤติกรรมของครูในขณะที่ผูวิจัยเขาไปเยี่ยมช้ันเรียนของครูในดานของวิธีการจัดการ

กับพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมในชั้น หรือการจัดการกับนักเรียนปกติในช้ัน

เรียนที่สงผลตอการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

4. แบบบันทึกการมีแผนการสอนรายบุคคลของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน ซึ่ง

สรุปถึงสาระสําคัญของปญหาของเด็กแตละคน การประเมินผล วันที่เร่ิมและส้ินสุดการใชแผนของเด็ก

แตละคน 

5. แบบบันทึกแผนการสอนรายบุคคลของเด็ก (IIP) 

6. แบบบันทึกแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

7. แบบบันทึกการสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

8. แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus group) เปนแบบบันทึกที่ผูวิจัยใชในการบันทึก

ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมระหวางกลุมเปาหมายกับผูวิจัย ผูวิจัยจะใชในการสรุปประเด็นหรือ

สาระสําคัญที่เกิดจากการอภิปราย การเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น หรือขอขัดแยงตาง ๆ ที่

เกิดข้ึน โดยมีแนวคําถามในแตละกลุมดังนี้ 

นักเรียนทีม่ีความตองการพิเศษ (ทําการสนทนากลุมกับเด็กนักเรียนทกุคน 1 กลุม) 

1. นักเรียนมีความยากลําบากในเร่ืองการเรียนใหทันเพื่อนในวิชาใดบาง หรือไมเขาใจ
เนื้อหาวิชาใด 

2. นักเ รียนตองการอุปกรณชวยพิ เศษอยางไรบางที่ คิดวาจะทําใหตนเองมี
ความสามารถในการเรียนดีข้ึน 

3. นักเรียนคิดวาตองการใหทางโรงเรียนมีแนวทางการสอนอยางไรจึงจะเปนการชวย
ใหตนเองเรียนไดดีมากข้ึน 

4. นักเรียนมีความยากลําบากหรือมีปญหาอะไรในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  ที่

นอกเหนือจากดานวิชาการในโรงเรียน  เชน การเลนกับเพื่อน การไปทัศนศึกษา หรือการรวมกิจกรรม

ตาง ๆ ตามวาระที่โรงเรียนจัดข้ึน 

5. นักเรียนตองการไดรับการชวยเหลืออยางไรบางจากบุคคลรอบขาง เชน ครู เพื่อน 

ผูปกครอง เปนตน 
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นักเรียนปกติ (ทําการสนทนากลุมกับนักเรียนที่เปนตัวแทนของนักเรียน โดยเปนนักเรียน

ที่เรียนหองเดียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 8 คน ที่ไดจากการอาสาสมัคร และนักเรียนที่ไมไดเรียน

รวมชั้นกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่ไดจากอาสาสมัคร 2 คน จํานวน 10 คน) 

1. นักเรียนทราบและเขาใจปญหาทางดานความพกิารของเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กทีม่ี
ความตองการพิเศษหรือไม อยางไร 

2. นักเรียนมีความเหน็อยางไรในการที่มีเด็กทีม่ีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมใน
โรงเรียน 

3. นักเรียนคิดวาจะสามารถใหการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กทีม่ีความตองการ
พิเศษในดานการเรียนในช้ันเรียนไดอยางไร 

4. นักเรียนคิดวาจะสามารถใหการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กทีม่ีความตองการ
พิเศษในดานการทาํกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนไดอยางไร 

โรงเรียน (สนทนากลุมกับตัวแทนครู จํานวน 1 กลุม จํานวน 10-12 คน) 

1. ครูมีความรูความเขาใจในสภาพความพิการและปญหาที่เกิดจากความพิการของ
นักเรียนทีม่ีความตองการพิเศษหรือไม อยางไร 

2. ครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนเด็กทีม่ีความตองการพิเศษแต
ละประเภททีม่ใีนโรงเรียนอยางไร 

3. ครูทราบวิธกีารในการจัดทาํแผนการสอนรายบุคคลหรือไม อยางไร 
4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร และทานคิดวาจะมี

แนวทางอยางไรในการแกปญหาเหลานัน้ 

ครอบครัว (สนทนากับตัวแทนผูปกครองของเด็กที่มีความตองการพิเศษครอบครัวละ 1 

คน จํานวน 22 คน 2 กลุม) 

1. ทานมีความรูความเขาใจปญหาความพิการของบุตรหลานหรือไม อยางไร 
2. ทานคิดวาจะใหการชวยเหลือสนับสนุนบุตรหลานในเร่ืองการเรียนไดอยางไร  
3. ทานคิดวาจะประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือใหบุตรหลานมีความสามารถในการ

เรียนดีข้ึนไดอยางไร 

4. ทานคิดวาปจจุบันนี้หนวยงานทางดานการศึกษา สาธารณสุขไดใหความชวยเหลือ

แกบุตรหลานของทานเพื่อใหสามารถศึกษาไดดีมากนอยเพียงใด ทานตองการความชวยเหลือใดอีก

บาง 
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ชุมชน (สนทนากับตัวแทนของแตละกลุมจํานวน 2-3 คน 1 กลุม) 

1. ทานคิดวาชุมชน เชน เพื่อนบาน อาสาสมัครสาธารณะสุขหมูบาน เปนตน มีความรู

ความเขาใจในลักษณะความพิการ รวมถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากความพิการนั้นในเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

2. ทานคิดวาจะมีแนวทางในการดูแล ชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษในหมูบาน

ใหมีความสามารถทางดานการเรียนไดตามศักยภาพไดอยางไร 

3. ทานคิดวามีปญหาอุปสรรคใดที่ทําใหเด็กที่ความตองการพิเศษไมสามารถศึกษาได

เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู และมีแนวทางใดในการแกปญหาเหลานัน้ 

เจาหนาที่ภาครัฐ (สนทนากบัตัวแทนของแตละกลุมจํานวน 1 คน) 

1. ทานคิดวามีปญหาอุปสรรคใดที่ทําใหเด็กที่ความตองการพิเศษไมสามารถศึกษาได
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู และมีแนวทางใดในการแกปญหาเหลานั้น 

2. ทานคิดวาโรงเรียนและชุมชนของนักเรียนควรมีการจัดกิจกรรมอะไรบางเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนไดตามศักยภาพ 

3. ทานคิดวาตัวทานเองและหนวยงานของรัฐควรมีบทบาทอยางไร หรือควรใหการ
สนับสนุนอยางไรบางเพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนไดตาม

ศักยภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ผูวิจัยนําแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ที่ไดแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนําไป

ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนําไป

ปรับปรุงแกไข 

2. การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดในลักษณะการ

ตรวจสอบสามเสา คือขอมูลที่ไดตามแหลงเวลา สถานที่ และบุคคล วาถามีความแตกตางกันในเวลา 

สถานที่และบุคคล จะมีความแตกตางของขอมูลหรือไม รวมทั้งตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวม

ขอมูล ซึ่งใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมรวมดวย ในทาที ตลอดจนสีหนา ทาทาง ปฏิกริยาที่มีตอเด็กที่

มีความตองการพิเศษ ทําควบคูไปกับการพูดคุย สนทนา สัมภาษณเชิงลึก พรอมกับศึกษาขอมูลจาก

เอกสารประกอบรวมดวย เพื่อการทดสอบใหแนใจวาการวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย

ถูกตองหรือไม  
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เครื่องมือวัดขอมูลเชงิปรมิาณ ไดแก 

1. แบบบันทึกประวัติของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละคน โดยครอบคลุมดาน

ประวัติของครอบครัว ความพิการที่สงผลตอการศึกษา ความตองการทางการศึกษาพิเศษที่สงผลตอ

ความสามารถในการเรียน ความชวยเหลือที่ไดรับจากโรงเรียนในปจจุบัน เปนตน 

2. แบบวัดความรูและเจตคติ โดยเปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งทําการวัดกอนเร่ิมโครงการและเม่ือส้ินสุดโครงการ 

2.1 แบบวัดความรูของนักเรียนในเร่ืองเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ เกี่ยวกับลักษณะ

ความพิการของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท ความสามารถที่ยังเหลืออยู ความชวยเหลือ

ทางดานการเรียนที่นักเรียนปกติสามารถชวยได 

2.1.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบใหเด็กเลือกทําเคร่ืองหมายถูกหนาขอที่

ตนเองเห็นดวย และทําเคร่ืองหมายผิดหนาขอที่ตนเองไมเห็นดวย 

2.1.2 เกณฑในการใหคะแนน คําตอบที่นักเรียนตอบไดถูกตองให 1 คะแนน 

และคําตอบที่ตอบผิดให 0 คะแนน 

2.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปนการ

ประเมินความคิด ความเชื่อ ความรูสึกที่มีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวย

อยางมาก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางมาก ประกอบดวยขอความทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบ 

2.2.2 เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 

ถึง 4 คะแนนจากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยางมาก-เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ 

การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนนจากมาตรวัด เห็นดวยอยางมาก-ไมเห็นดวยอยางมาก 

2.3 แบบวัดความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

เปนแบบวัดความรูความเขาใจของครูที่มีตอการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ  

2.3.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบใหเลือกทําเคร่ืองหมายถูกหนาขอที่

ตนเองเห็นดวย และทําเคร่ืองหมายผิดหนาขอที่ตนเองไมเห็นดวย 

2.3.2 เกณฑในการใหคะแนน คําตอบที่ครูตอบไดถูกตองให 1 คะแนน และ

คําตอบที่ ตอบผิดให 0 คะแนน 

2.4 แบบวัดเจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมใน

โรงเรียน เปนแบบวัดความคิดเห็นและความเชื่อของครูที่มีตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา

เรียนรวมในโรงเรียน  
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2.4.1 ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก 

เห็นดวยอยางมาก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางมาก ประกอบดวยขอความท้ังเชิง

บวกและเชิงลบ 

2.4.2 เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 

ถึง 4 คะแนนจากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยางมาก-เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ 

การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนนจากมาตรวัด เห็นดวยอยางมาก-ไมเห็นดวยอยางมาก 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) นําแบบสอบถามที่ไดแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตองและ

ความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นแกปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ซึ่งสวน

ใหญเปนการแกไขขอความหรือคําที่ใช ใหมีความชัดเจนและตรงตามองคประกอบของเนื้อหาที่

ตองการวัด 

2. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดความรูและแบบวัดเจตคติ ที่ไดผานการ

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมที่มีความคลายคลึงกัน

กับตัวอยางที่ศึกษา ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 คน ใน

โรงเรียนวัดสวนดอก อําเภอเมือง และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนรวมเชนกัน  

แบบวัดความรู วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอของเคร่ืองมือ ระหวางกลุมที่ได

คะแนนสูงกับกลุมที่ไดคะแนนตํ่า (จํานวนรอยละ 25 ตอกลุม ของจํานวนทั้งหมด) โดยนําไปหาคา t ซึ่ง

คา t ที่มีคา t ต้ังแต 1.75 ข้ึนไป ถือวาขอนั้นมีอํานาจจําแนกเหมาะสม โดยในสวนของครูมีจํานวนขอ

คําถาม 20 ขอ และในสวนของนักเรียนมีจํานวนขอคําถาม 26 ขอ จากนั้นหาความเชื่อมั่นเชิงความ

สอดคลองภายใน (Internal consistency) ดวยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) 

สูตร KR-20 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความรูของครูและนักเรียนเทากัน เทากับ .71   

แบบวัดเจตคติ วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชคาความสัมพันธ ระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมของทุกขอ ตรวจสอบความสอดคลองของแตละขอกับขออ่ืน ๆ โดยคา t-

test ระหวางกลุมสูงและกลุมตํ่า แลวเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกเหมาะสม คือมีคา t แสดงนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามไวทั้งหมด 18 ขอทั้งในสวนของครูและนักเรียน  

เนื่องจากมีคาอํานาจจําแนกรายขอเหมาะสม และครอบคลุมตามองคประกอบโครงสรางของเนื้อหาที่

ตองการวัดแตละดานในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน นําไปหาความเช่ือมั่นเชิงความสอดคลองภายในดวย

วิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ความพรอมของครูที่จะ
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ใหการสนับสนุนชวยเหลือในการสอน หรือไมชวยเหลือ ไมพรอมตอการสอนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษเรียนรวมในโรงเรียน) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติของครูเทากับ .89 และนักเรียน 

เทากับ .92 

 

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1. ขั้นวางแผนการปฏิบัติงาน (1 เดือน) เปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะมีการ

ดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีการดําเนินการดังนี้ 

3.1.1 ติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน สรางสัมพันธภาพกับบุคลากรตาง ๆ ใน

โรงเรียน นักเรียน เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย โดยผูวิจัยทําการสรางความสัมพันธ (Building-up 

Rapport) กับบุคลากรของโรงเรียนดวยการแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการทั้งในรูปของ

การพูดคุยอยางไมเปนทางการ และการจัดประชุมกึ่งทางการ ซึ่งผูวิจัยไดเขาไปในโรงเรียนทุกวันในชวง 

2 สัปดาหแรก เพื่อจะไดมีโอกาสสรางความคุนเคยกับคณะครู มีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกับ

ครูในโรงอาหาร ซึ่งไดถือโอกาสพูดคุยอยางไมเปนทางการ รวมทั้งการประชาสัมพันธโครงการใหชุมชน

ไดรับรูผานทางเคร่ืองขยายเสียงของโรงเรียนในชวงเชาที่เปนชวงเวลาเขาแถวเคารพธงชาติของ

นักเรียน พยายามเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนทุกคร้ังที่มีโอกาส และใหคําปรึกษาในเร่ือง

เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหาในการเรียนที่ครูนํามาปรึกษา รวมทั้งใหคําปรึกษากับครูที่มีลูกมี

ปญหาทางดานการสื่อความหมาย จากส่ิงเหลานี้ชวยทําใหคณะครูเกิดความคุนเคยและใหการยอมรับ

ผูวิจัยไดเร็ว ทําใหโครงการพัฒนาดําเนินไปดวยดี แตนักวิจัยก็จะตองระมัดระวังในสองเร่ือง คือ ระวังมิ

ใหตนมีบทบาทเกินกวาที่ควรจะเปน และระวังมิใหเกิดความลําเอียงในการดําเนินงาน 

3.1.2 ติดตอประสานงานกับตัวแทนของครอบครัว ชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐที่

เกี่ยวของ ซึ่งดูแลในพื้นที่ที่โรงเรียนต้ังอยู 

3.1.3 ขอความรวมมือ อาสาสมัครจากตัวแทนทุกฝายที่ เกี่ยวของ เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค รายละเอียดของการทําวิจัย และขอความรวมมือในการทําวิจัยจนส้ินสุดโครงการวิจัย 

3.1.4 ทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเร่ือง

ของการจัดการเรียนรวม การกําหนดแนวคําถาม และรูปแบบของโครงการตาง ๆ ซึ่งสรุปไดดัง

ภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  สาเหตุปญหาการจัดการเรียนรวมและแนวทางในการแกปญหา 

ปญหาในการจัดการเรียนรวม

สาเหตุ

ปจจัยภายใน (โรงเรียน)
- ความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษของบุคลากรที่เก่ียวของ

- ความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการเด็กพิเศษของนักเรียนปกติ อนัสงผล
ตอเจตคติท่ีมีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

- ความสามารถของครูในการคัดกรองภาวะท่ี
สงผลตอการเรียนรูของเด็ก

- ความสามารถของนักเรียนในกระตุน
พัฒนาการเบ้ืองตนและการปรับพฤติกรรม

- การควบคุมตนเองในช้ันเรียนของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ

ปจจัยภายนอก (โรงเรียน)

- วธีิการดูแลชวยเหลือบุตรท่ีบานอยางตอเน่ือง
จากโรงเรียนของผูปกครอง

- การใหบริการทางดานสาธารณสุขของ
บุคคลากรท่ีเก่ียวของ

แนวทางการแกปญหา

ปจจัยภายใน (โรงเรียน)
- ใหความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษแกฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อนั
ไดแกครูและนักเรียน ท้ังดานปญหา 
ความสามารถท่ีพัฒนาไดตามศักยภาพ การ
ชวยเหลือ 

- ใหความรูความเขาใจแกครูในการคัดกรอง 
การปรับพฤติกรรมและกระตุนพัฒนาการ
เบ้ืองตน

- การพัฒนาเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนใหเกิดใน
การเรียนการสอน

- การพัฒนาเทคนิคการควบคุมตนเองแกเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ

- การจัดกิจกรรมการแตงเรียงความ วาดรูป
ระบายสีของนักเรียนปกติ

ผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรม
- ครูและนักเรียนในโรงเรียน

ปจจัยภายนอก (โรงเรียน)
- การใหความรูความเขาใจในวธีิการดูแล
ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในการ
เรียนของผูปกครองท่ีบาน

- การประสานงานตรวจวดัคัดกรองพัฒนาการ
ของนักเรียนท่ีมีความเส่ียงจากนัก
กิจกรรมบําบัด

ผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรม
- ครู นักเรียน ผูปกครองและเจาหนาท่ีจาก
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ

ปญหาในการจัดการเรียนรวม

สาเหตุ

ปจจัยภายใน (โรงเรียน)
- ความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษของบุคลากรที่เก่ียวของ

- ความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการเด็กพิเศษของนักเรียนปกติ อนัสงผล
ตอเจตคติท่ีมีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

- ความสามารถของครูในการคัดกรองภาวะท่ี
สงผลตอการเรียนรูของเด็ก

- ความสามารถของนักเรียนในกระตุน
พัฒนาการเบ้ืองตนและการปรับพฤติกรรม

- การควบคุมตนเองในช้ันเรียนของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ

ปจจัยภายนอก (โรงเรียน)

- วธีิการดูแลชวยเหลือบุตรท่ีบานอยางตอเน่ือง
จากโรงเรียนของผูปกครอง

- การใหบริการทางดานสาธารณสุขของ
บุคคลากรท่ีเก่ียวของ

แนวทางการแกปญหา

ปจจัยภายใน (โรงเรียน)
- ใหความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษแกฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อนั
ไดแกครูและนักเรียน ท้ังดานปญหา 
ความสามารถท่ีพัฒนาไดตามศักยภาพ การ
ชวยเหลือ 

- ใหความรูความเขาใจแกครูในการคัดกรอง 
การปรับพฤติกรรมและกระตุนพัฒนาการ
เบ้ืองตน

- การพัฒนาเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนใหเกิดใน
การเรียนการสอน

- การพัฒนาเทคนิคการควบคุมตนเองแกเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ

- การจัดกิจกรรมการแตงเรียงความ วาดรูป
ระบายสีของนักเรียนปกติ

ผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรม
- ครูและนักเรียนในโรงเรียน

ปจจัยภายนอก (โรงเรียน)
- การใหความรูความเขาใจในวธีิการดูแล
ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในการ
เรียนของผูปกครองท่ีบาน

- การประสานงานตรวจวดัคัดกรองพัฒนาการ
ของนักเรียนท่ีมีความเส่ียงจากนัก
กิจกรรมบําบัด

ผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรม
- ครู นักเรียน ผูปกครองและเจาหนาท่ีจาก
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
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3.1.5 อบรมผูชวยวิจัย เพื่อชวยเหลือผูวิจัยในการดําเนินการจัดประชุมตามเทคนิค 

F.S.C. ซึ่งจะเปนผูดําเนินการจัดประชุมกลุมยอย เปนผูชวยวิจัยในการจัดประชุมกลุมใหญและเปน

ผูชวยในเร่ืองการกระตุนพัฒนาการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

3.2 ขั้นการกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา (1 เดือน) ในข้ันนี้เปนการศึกษา

บริบทของพื้นที่ที่ทําการศึกษารวมทั้งพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรวมโดยสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่

เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการ ดังนี้ 

3.2.1 ข้ันศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน  โดยการสนทนากลุมกับกลุมตาง ๆ ที่

เกี่ยวของตามแนวคําถามที่กําหนดไว เพื่อเปนการทราบขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึน

ในโรงเรียน บานและชุมชน 

3.2.2 ข้ันเตรียมการกอนเร่ิมการจัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน ใน

ข้ันนี้จะไดทําการเชิญผูเขารวมประชุมซึ่งเปนตัวแทนจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เตรียมและกําหนด

วัตถุประสงคของการเขารวมประชุม คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ และทําการแบงกลุมยอยตามลักษณะของสมาชิกประเภทเดียวกัน คือ กลุมนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 1 กลุม (เฉพาะเด็กที่สามารถพูดคุยส่ือสารกันเขาใจเทานั้น) กลุมนักเรียนปกติ  1

กลุม กลุมตัวแทนของโรงเรียน 1 กลุม กลุมครอบครัว 1 กลุม กลุมชุมชน 1 กลุมและกลุมเจาหนาที่

ภาครัฐ 1 กลุม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชุม  

3.2.3 ข้ันดําเนินการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิคระดมแนวคิด

เพื่อสรางอนาคตรวมกัน เปนการวิเคราะหเหตุการณในอดีต เพื่อเช่ือมโยงกับสภาพการณและแนวโนม

ในปจจุบัน การวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณปจจุบันเพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัยที่มี

อิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม และสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลัก

ของการประชุม เพื่อรวมกันกําหนดความคิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน มี

ระยะเวลาในการจัดประชุม 2 วัน การประชุมแบงเปน 12 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1-3 เปนการมองถึง

อดีต ข้ันที่ 4-7 เปนการมองสภาพปจจุบัน และข้ันที่ 8-12 เปนการมองถึงอนาคต (ธีระพงษ แกวหา

วงษ.2546) มีผูเขารวมประชุมกลุมใหญประมาณ 34 คน เมื่อแบงเปนกลุมยอยตามประเภทของ

สมาชิกแลวจะไดกลุมยอย 7 กลุม ๆ ละประมาณ 3-13 คน โดยแตละกลุมยอยมีผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย

เปนผูนํากลุม ซึ่งมีลําดับข้ันตอนของการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิคระดมแนวคิด

เพื่อสรางอนาคตรวมกันดังนี้ 
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กําหนดการการประชุม 
เรื่อง “การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2550 
เวลา                                                     กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.45 น. แนะนาํวทิยากร/ชี้แจงวัตถปุระสงคการประชุม/แนะนาํตนเอง 

09.45-10.30 น. การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนของเราใน 5 ปที่ผานมา (ข้ันที่ 1-3) 

(ผูเขารวมประชุมนั่งเปนกลุมผสม กลุมละไมเกิน 10 คน แตละคนทบทวนขอมูล 

ความรูประสบการณเหตุการณที่ เกิดข้ึนในชวงเวลา 5 ปที่ผานมาถึงการ

เปล่ียนแปลงทางดานสังคมในดานการศึกษาที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในประเทศไทยรวมไปถึงภายในโรงเรียน การดําเนินงานภายในโรงเรียนและ

ชุมชนท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม และการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในชีวิตของ

ตนเองที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ใหทุกคนนําความคิดของตนเองไปเขียนบน

กระดาษแผนพลิกที่เตรียมไวกับผนังหองประชุม และใหทุกคนไดอานส่ิงที่สมาชิก

ของกลุมเขียน รวมทั้งอานขอมูลของกลุมอ่ืน ๆ ดวยจนครบ จากนั้นแตละกลุม

รวมกันนําขอมูลที่ไดรับมาชวยกันวิเคราะหและตอบคําถามที่วิทยากรมอบหมาย

ใหกลุมละ 1 ประเด็น และออกมานําเสนอ ซึ่งวิทยากรจะเปนผูเตรียมจํานวน

คําถามเทากับจํานวนกลุมที่จัดไว ประเด็นคําถามจะสัมพันธกับหัวขอหลักของ

การประชุมและประเด็นหลักของส่ิงที่สมาชิกแตละกลุมเขียนไว จากนั้นวิทยากร

เชิญชวนใหสมาชิกกลุมใหญเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนําเสนอของแตละ

กลุม) 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น. แผนที่ทางความคิด (Mind Map) ของการจัดการเรียนรวมภายในโรงเรียนที่

ประสบความสําเร็จ (ข้ันที่ 4) 

 (วิทยากรนํากระดาษแผนพลิกแผนใหญติดบนผนังแลวเขียนหัวขอหลัก จากนั้น

ใหสมาชิกทุกคนเสนอความคิดโดยเปนการเสนอความคิดและอธิบายความคิด

ของตนใหชัดเจน เพื่อใหกลุมรับทราบ โดยใหเสนอเพียงคนละหัวขอกอนเพื่อให

ทุกคนไดมีสวนรวม วิทยากรเขียนสรุปและบันทึกลงบนกระดาษดวยคําส้ัน ๆ และ

ลากเสนตามความเชื่อมโยงกับประเด็นที่บันทึกไวกอนแลว จากนั้นแจกสต๊ิกเกอร

สีคนละ 5 แตม ใหพิจารณาความเห็นที่บันทึกบนกระดาษ นําสต๊ิกเกอรสีที่ไดรับ
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ติดขางความคิดที่ตนเองเห็นดวย วิทยากรนับคะแนนรวบรวมเปนหมวดหมูและ

จัดลําดับ เพื่อนําเสนอที่ประชุม) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. วิเคราะหความคิดเห็นแตละกลุมในกิจกรรมดานตาง ๆ ของการจัดการเรียนรวม

ภายในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ และความภูมิใจ ความลมเหลวในกิจกรรม

การจัดการเรียนรวมที่ผานมา และรวมกันกําหนดทิศทางที่จะดําเนินการใน

อนาคต (ข้ันที่ 5-7) 

(สมาชิกในกลุมเฉพาะที่อยูในประเภทเดียวกันเลือกประเด็นที่วิทยากรจัดลําดับ 

สรุปและนําเสนอไวแลวจากแผนที่ความคิด นํามาพิจารณาเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของประเด็นตางๆเสียใหม แลวนํามาเสนอในที่ประชุม โดยสมาชิก

กลุมเฉพาะตาง ๆ รวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในอดีตและ

ปจจุบันที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม พิจารณาถึงผลงานหรือขอมูลที่มี

ความภูมิใจ ความลมเหลว แลวรวมกันคัดเลือกเอาหัวขอสําคัญอยางละ 3 ลําดับ 

นําเสนอที่ประชุมใหญ จากนั้นวิทยากรใหสมาชิกกลุมใหญทั้งหมดแตละคนได

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นหลังจากไดรับรู ความภูมิใจและความลมเหลว

ในการพัฒนาของกลุมเฉพาะตาง ๆ ) 

14.00-15.30 น. นําเสนอเปนละครหรือภาพวาด (ข้ันที่ 8) 

(ใหกลุมเฉพาะรวมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนา โดยการระดมสมอง

หรือใหแตละคนวาดภาพจินตนาการของตน แลวนําภาพจินตนาการของแตละคน

มารวมกันเปนภาพจินตนาการของกลุมจากนั้นจึงถายทอด ออกมาในรูปของการ

แสดงส้ันใหกลุมอ่ืนชม โดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที โดยเนื้อหาตองมีความ

เฉพาะเจาะจง ชัดเจนเปนรูปธรรมพูดถึงความสําเร็จ กลาวถึงการเปล่ียนแปลง

เชิงความคิดที่เปนรูปธรรม และจะเกิดข้ึนไดอยางไรนับต้ังแตปจจุบันเปนตนไป

จนถึงภายใน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงกระบวนการ วิธีการ วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ไมคํานึงถึงความยากงายของกระบวนการทั้งหมด ขณะท่ี

กลุมกําลังแสดงอยู ผูชมทุกคนตองจับประเด็นความคิด และสาระตาง ๆ ที่บท

ละครกลาวถึงแลวบันทึกเปนขอมูล ของตนเพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการ

ทํางานกลุมชวงตอไป) 

15.30-15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.45-16.00 น. เสนอความคิดเห็นรวมกันเพื่อปรับปรุง 
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 (กลุมใหญรวมกันเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมถึงประเด็นตาง ๆ ที่อาจปรับปรุง

เพิ่มเติมไดจากรายละเอียดที่กลุมยอยแตละกลุมไดแสดงออก โดยวิทยากรชวย

จดบันทึกไว) 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2550 
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. ทบทวนผลการประชุมวันแรก 

09.00-10.30 น. การจัดการเรียนรวมภายในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จและการกําหนดภารกิจ 

(ข้ันที่ 9) 

(ผูเขารวมประชุมรวมเปนกลุมผสมเพื่อรวมกันพิจารณาคนหา “ความคิดเหน็รวม” 

คือ ความคิดเห็นที่สมาชิกกลุมทุกคนเห็นชอบตอความสําคัญของความคิดนั้น

ดวยมติเอกฉันท และ “ความคิดเห็นที่เปนไปได” คือ ความคิดเห็นที่สมาชิกบาง

คนเทานั้นที่เห็นดวย ซึ่งสมาชิกกลุมจะรวมกันพิจารณาทั้ง 2 ความคิดจาก

ประเด็นความคิดและสาระที่ไดถูกนําเสนอเปนละครหรือภาพวาดที่กลาวถึง

ลักษณะอนาคตในอุดมคติ ความคิดเห็นทั้ง 2 ประเภทจะบันทึกไวบนแผนพลิก

ตามประเภทความคิดนั้น ซึ่งสุดทายจะไดความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่

เปนไปไดที่เปนมติของสมาชิกกลุมใหญ จากนั้นสมาชิกทุกคนไดรับแจกสต๊ิกเกอร

สีคนละ 5 แตมเพื่อทําการลงคะแนนตามความคิดเห็นที่ตนเห็นวาสําคัญ เพื่อให

น้ําหนักแกกิจกรรมตาง ๆ และสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญในการ

ดําเนินการกอน-หลังได 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น. จัดทําแผน (ข้ันที ่10-12) 

(ใหผูเขารวมประชุมแตละคนเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจมากเพียงประเด็นเดียว

จากความคิดเห็นรวมและความคิดที่เปนไปไดที่ผานการลงมติของที่ประชุมใหญ

แลว โดยตอบคําถามวา ตนและองคกรที่สังกัดจะมีสวนรวมในการประสานงาน

ตอหัวขอนั้นอยางไร เพื่อเขารวมพิจารณาและทํางานกับสมาชิกที่เลือกประเด็น

เดียวกัน จากนั้นผูที่สนใจประเด็นเดียวกันรวมกลุมกันเปนกลุมสนใจในเร่ืองนั้น 

เพื่อพิจารณาสภาพที่เปนอยู กลยุทธหรือแนวทางและกิจกรรมหรือข้ันตอน พรอม

ทั้งระบุปญหาและอุปสรรคขอจํากัดที่มีอยู นําเสนอในที่ประชุมใหญ ใชเวลากลุม

ละ 3 นาที จากนั้นสมาชิกกลุมเฉพาะเลือกกิจกรรมกลุมที่ตนเองมีความสนใจ
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และมีศักยภาพในการนําไปปฏิบัติ นําไปสูการรวมกันวางแนวทางในการแกไข

ปญหาและพัฒนา โดยเนนประเด็นที่สําคัญและมีโอกาสเปนไปไดจริงเพียง 3 

ประเด็น พรอมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและแนวทางขอจํากัด) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. นําเสนอแผนปฏิบัติ 

14.00.15.00 น. จัดประชุมประสานแผน 

15.0015.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15-15.45น.  เตรียมกิจกรรมประชาพิจารณ 

(เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมใหญทั้งหมดไดรับฟงการเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรวมในโรงเรียนจากกลุมเฉพาะแตละกลุมที่จะนําแนวทาง 

โครงการที่ ไดจากการประชุมไปปฏิบัติ  และเปนการเปดโอกาสที่จะให

ขอเสนอแนะตาง ๆ) 

15.45-16.00 น. พิธีปดการประชุม 

 

3.3 ขั้นการปฏิบัติตามแผน (5 เดือน 15 วัน) เปนการดําเนินงานของผูรับผิดชอบตาม

โครงการตาง ๆ ที่ไดจากการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม สามารถสรุปเปนปญหาและแนว

ทางการแกปญหาการเรียนรวมดังภาพประกอบ 8 โดยเร่ิมต้ังแตการเปดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 

2550 และส้ินสุดโครงการแตละโครงการเม่ือครบกําหนดปดภาคเรียนในเดือนตุลาคม 2550 

โครงการท่ีเปนการพัฒนาปจจัยภายในโรงเรียน 

1. โครงการใหความรูความเขาใจในเรื่องเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแกฝายตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาใหครู บุคลากรและนักเรียนปกติในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในเร่ือง

เด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทที่ เ รียนรวมในโรงเรียนอยางถูกตองทั้งดานปญหา 

ความสามารถที่พัฒนาไดตามศักยภาพและการชวยเหลือ  

2. เพื่อพัฒนาใหครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ ได 

3.  เพื่อพัฒนาใหครูสามารถปรับพฤติกรรมและกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตน 

4. เพื่อพัฒนาใหครูมีเทคนิคในการสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ  

5. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนปกติสามารถใหการชวยเหลือทางดานการเรียนแกเพื่อนที่เปน
เด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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6. เพื่อใหนักเรียนปกติมีเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
วิธีดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการดําเนินงานตอผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวย

ผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายในการดูแลจัดการดานการเรียนรวม รวมทั้งครูประจําช้ัน  

2. ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดวันของการจัดอบรมในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่

บุคคลากรของโรงเรียนตองการ โดยสามารถกําหนดวันดังรายละเอียดคือ 

2.1. เตรียมครูผูสอนหรือครูที่เกี่ยวของโดยการจัดอบรมครูประจําช้ัน ครูผูสอน

รายวิชาตาง ๆ เพื่อใหความรูแกครูในเร่ืองเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทที่เรียนรวมใน

โรงเรียนอยางถูกตองทั้งดานปญหา ความสามารถที่พัฒนาไดตามศักยภาพและการชวยเหลือ และการ

คัดกรอง โดยจัดการอบรมในวันที่  8 พค. 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น 

2.2. จัดการอบรมเร่ืองการปรับพฤติกรรมและกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตนและเทคนิค
การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแกคณะครู ในวันที่ 16 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย

สาเหตุที่ทําใหการจัดการอบรมมีความลาชานั้น เนื่องจากครูติดภาระงานเรงดวนเขามาตลอดเวลา ซึ่ง

ผูวิจัยปรึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนในเร่ืองการจัดการอบรม ผูอํานวยการอยากใหครูทุกคนเขารับ

การอบรมพรอมกัน เพราะถึงแมวาในปการศึกษานี้จะไมไดทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

หองของตน แตก็อาจจะไดสอนในปการศึกษาตอไป จึงอยากขอใหเล่ือนการอบรมออกไปจนเพื่อใหครู

ทุกคนสามารถเขารับการอบรมได จนในที่สุดสามารถอบรมไดในวันเวลาดังกลาว 

2.3. ในเร่ืองเทคนิคการควบคุมตนเองของเด็กที่มีความตองการพิเศษขณะที่อยูใน
ชั้นเรียนทั้งทางดานอารมณและพฤติกรรม มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนโดยผูวิจัยรวมกับอาจารยจไุร-

ลักษณ ซึ่งเปนครูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนทําการใหความรูแกเด็กที่มีความตองการ

พิเศษทุกคร้ังเปนเวลาคร้ังละ 15 นาที กอนที่จะเร่ิมทํากิจกรรมการกระตุนพัฒนาการทุกวันอังคารและ

พฤหัสบดี  

2.4. สอนเด็กปกติในเร่ืองเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทที่เรียนรวมและ
การชวยเหลือ โดยผูวิจัยรวมกับครูที่รับผิดชอบทําการอบรมเด็กปกติแยกแตละชวงช้ันโดยป.4 – 6 (ชวง

ชั้นที่ 2) ทําการอบรมในวันที่ 4 ก.ค. 2550 เวลา 14.00 – 16.00 น. มีนักเรียนเขารับการอบรม 103 คน 

และ ม.1 – 3 (ชวงช้ันที่ 3) ทําการอบรมในวันที่ 11 ก.ค. 2550 เวลา 14.00 – 16.00 น. มีนักเรียนเขา

รับการอบรม 100 คน โดยใชเวลาของวิชาหลัก 1 ชั่วโมง และช่ัวโมงของวิชาชุมนุม 1 ชั่วโมง สําหรับ

นักเรียนช้ันป.1 – 3 (ชวงช้ันที่ 1) เขาทําการสอนในช้ันเรียนแตละช้ัน วันที่ 5 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 -

12.00 น  
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ขั้นดําเนินการ  
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลกอนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนระยะเวลา 1 สัปดาหและใน

สัปดาหสุดทายกอนเร่ิมทําการประมวลผลรวบยอดในดานความรู วิธีการชวยเหลือ การคัดกรอง การ

ปรับพฤติกรรมและกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตนของครู รวมทั้งเจตคติของครูที่มีตอการจัดการเรียนรวม  

เพื่อศึกษาวาครูมีความรูในเร่ืองตาง ๆ อยางไร โดยใชเทคนิคการสนทนาแบบกลุมและประเมินดวย

แบบวัดความรูและแบบวัดเจตคติ ทําการประเมินนักเรียนปกติในความรูเร่ืองเด็กที่มีความตองการ

พิเศษแตละประเภทที่เรียนรวมและการชวยเหลือ โดยการใชเทคนิคการสนทนาแบบกลุมและประเมิน

ดวยแบบวัดความรูและแบบวัดเจตคติกอนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนระยะเวลา 1 สัปดาหและใน

สัปดาหสุดทายกอนเร่ิมทําการประมวลผลรวบยอดเชนกัน ในสวนเทคนิคการควบคุมตนเองของเด็กทีม่ี

ความตองการพิเศษขณะที่อยูในช้ันเรียนทั้งทางดานอารมณและพฤติกรรมนั้น ใชเทคนิคการสนทนา

แบบกลุมกอนที่จะเร่ิมกิจกรรมการกระตุนพัฒนาการทุกคร้ัง เปนเวลาคร้ังละ 15 นาที รวมทั้งส้ิน 14 

คร้ัง ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 14 สิงหาคม – 27 กันยายน 2550 

โดยมีรายละเอียดของการใหความรูแกนักเรียนปกติดังนี้ 

1. เร่ือง “รูจักเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทางดานสายตาและการชวยเหลือ” โดย

ผูวิจัยและครูถามตอบถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางดานสายตาที่เด็กเคยพบเห็นบรรยายถึง

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางดานสายตา ปญหาที่สงผลตอการเรียน การชวยเหลือของเพื่อน

นักเรียนที่จะเอ้ือตอการเรียนรวม โดยใชส่ือการสอน ไดแก วีดีทัศนและรูปภาพ เมื่อส้ินสุดการสอน 

ผูวิจัยและครูถามตอบ ความรูเร่ืองเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาที่ไดเรียนไป รวมทั้งฝกปฏิบัติ

วิธีการชวยเหลือในเร่ืองการนําทาง 

2. เร่ือง “รูจักเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยินและการชวยเหลือ” โดย 

ผูวิจัยและครูถามตอบถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยินที่เด็กเคยพบเห็น บรรยายถึง

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยิน ปญหาที่สงผลตอการเรียน การชวยเหลือของ

เพื่อนนักเรียนที่จะเอ้ือตอการเรียนรวม โดยใชส่ือการสอน ไดแก รูปภาพ เมื่อส้ินสุดการสอน ผูวิจัยถาม

ตอบ ความรูเร่ืองเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ไดเรียนไป  

3. เร่ือง “รูจักเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทางดานสติปญญาและการชวยเหลือ” 

ผูวิจัยและครูถามตอบถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางดานสติปญญาที่เด็กเคยพบเห็น บรรยาย

ถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางดานสติปญญา ปญหาที่สงผลตอการเรียน การชวยเหลือของ

เพื่อนนักเรียนที่จะเอ้ือตอการเรียนรวม โดยใชส่ือการสอน ไดแก รูปภาพ เมื่อส้ินสุดการสอน ครูถาม

ตอบ ความรูเร่ืองเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดเรียนไป  
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4. เร่ือง “รูจักเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูและการชวยเหลือ” 

ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียน โดยการสนทนาถึงลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูที่เด็กเคย

พบเห็น บรรยายถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู ปญหาที่สงผลตอการเรียน 

การชวยเหลือของเพื่อนนักเรียนที่จะเอ้ือตอการเรียนรวม โดยใชส่ือการสอน ไดแก รูปภาพ เมื่อส้ินสุด

การสอน ผูวิจัยถามตอบ ความรูเร่ืองเด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูที่ไดเรียนไป 

5. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมในโรงเรียน ดวยการ

จัดแสดงปายนิเทศ การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี โดยเด็กชวงช้ันที่ 1 (ระดับป.1-ป.3) จัด

ประกวดการวาดภาพระบายสี เด็กชวงช้ันที่ 2 (ระดับป.4-ป.6) และชวงช้ันที่ 3 (ระดับม.1-ม.3) เปน

การประกวดเรียงความ ในหัวขอเกี่ยวกับความต้ังใจในการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กพิเศษที่อยูรวมชั้น

เรียน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบวัดความรู 
2. แบบวัดเจตคติ 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 
1. ส่ือและอุปกรณไดแก รูปภาพ วีดีทัศน  

2. การประกวดเรียงความ การประกวดภาพวาดระบายสี 

ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูประจําช้ัน 

การประเมินผล พิจารณาจากตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํากิจกรรมกลุม 

2. ผลการเรียงความและภาพวาดระบายสี 

3. คะแนนกอนและหลังส้ินสุดการดําเนินกิจกรรม 

4. แบบสรุปปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนในแตละสัปดาหและวิธีการแกปญหาในดานการ
อยูรวมกันของเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. โครงการเพื่อนชวยเพื่อน 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเด็กนักเรียนปกติมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. เพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมไดอยางเต็มศักยภาพและประสบ-

ความสําเร็จในการเรียนรวม 

3. เพื่อใหเกิดมีระบบเพื่อนชวยเพื่อนอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเกิดข้ึนในโรงเรียน 
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วิธีดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
ครูประจําชั้นทําการเปดรับสมัครนักเรียนที่ตองการเปนพี่เล้ียง (Buddy) ใหเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในหองของตน 
ขั้นดําเนินการ  
1. ทําการอบรมใหความรูแกนักเรียนอาสาสมัครในเร่ืองของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ประเภทตาง ๆ ถึงเร่ืองลักษณะความพิการ การชวยเหลือในเร่ืองการเรียน โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน 1 

คร้ัง 

2. ในกรณีที่มีนักเรียนอาสาสมัครหลายคนในแตละหองเรียน ใหหมุนเวียนกันทําหนาที่

คนละ 1 สัปดาห เปนจํานวนทั้งส้ิน 10 สัปดาห (ภาคผนวก ข) 

3. มีการประชุมอภิปรายถึงผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่ไดเรียนรู ปญหาอุปสรรคและแนว

ทางการปรับปรุงทุกสัปดาห 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่ิงที่ไดเรียนรู ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

ปรับปรุงที่นักเรียนตองบันทึกทุกวัน 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 
ส่ือการสอนตาง ๆ ที่เห็นวามีประโยชนตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งสามารถเบิกได

จากครูประจําช้ัน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูผูสอน 

การประเมินผล พิจารณาจากตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํากิจกรรม 

2. แบบสรุปสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่ิงที่ไดเรียนรู ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

ปรับปรุง 

3. โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเรื่องการพัฒนาการควบคุม
ตนเองและการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถที่จะควบคุมตนเองไดดีข้ึนขณะที่อยูในชั้น

เรียนทั้งทางดานอารมณและพฤติกรรม 

2. เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถที่จะขอความชวยเหลือจากเพื่อนและครูได
อยางถูกตองเหมาะสม 
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3. เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีระดับพัฒนาการทางดานการรับความรูสึกและ
การใชกลามเนื้อดีข้ึน เพื่อสงเสริมการเรียนในช้ันเรียนใหดีข้ึน 

วิธีดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
ทําการสํารวจวามีเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทใดบางเรียนรวมในระดับชั้นใด 

รวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในภาคการศึกษาที่ผานมา และทําการตรวจวัดพัฒนาการเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษทุกคน นํามาวางแผนการสอนและการกระตุนรวมกับครูจุไรลักษณ คําภีระวงษา และครู

สายพิณ ธิวงศ 
ขั้นดําเนินการ  
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลกอนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนระยะเวลา 1 สัปดาหและใน

สัปดาหสุดทายกอนเร่ิมทําการประมวลผลรวบยอด ในเทคนิคการควบคุมตนเองของเด็กที่ใชเวลาที่เกิด

ปญหาตาง ๆ ในช้ันเรียนหรือในโรงเรียน โดยใชการสนทนาแบบกลุมทุกคร้ังกอนการเร่ิมกิจกรรมการ

กระตุนพัฒนาการ 

แผนการสอนท่ี 1 เร่ือง “การปฏิบัติตนในช้ันเรียนรวม” ใชเวลา 15 นาที  

1. ครูนําเขาสูบทเรียนในเร่ืองการเรียนรวมในช้ันเรียนของเด็ก ๆ 

2. ครูใหนักเรียนพูดถึงปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนที่เด็กพบเจอรวมทั้งวิธีการแกปญหา
หรือจัดการกับปญหาที่เด็กใช และแนะนําเทคนิคที่เหมาะสมใหในกรณีที่วิธีการที่เด็กใชไมเหมาะสม 

3. ครูสมมติสถานการณและใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนนั้นในรายที่สามารถ
ส่ือสารไดดี แตในรายที่ไมสามารถส่ือสารไดดี ครูอาจใหเลนบทบาทสมมติถึงการแกปญหาตามที่ครู

แนะนํา 

4. ครูใหนักเรียนพูดสรุปความรูที่ไดรับในวันนี้ 
แผนการสอนท่ี 2 เร่ือง “ส่ิงที่คาดหวังวาจะไดรับจากเพื่อนและครู” ใชเวลา 15 นาที 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนในเร่ืองการเรียนรวมในช้ันเรียนของเด็ก ๆ 

2. ครูใหนักเรียนพูดถึงส่ิงที่คาดหวังวาจะไดรับจากเพื่อนและครูขณะที่อยูในโรงเรียน 

เมื่อครูพบประเด็นที่อาจจะเปนความคาดหวังที่สูงมากเกินไปในขณะนั้น ครูชี้แนะแนวทางที่เปนไปได 

รวมทั้งวิธีการที่จะสามารถทําใหเปนไปตามความคาดหวังได 

3. ครูใหนักเรียนพูดสรุปความรูที่ไดรับในวันนี้ 
สัปดาหที่ 1-11 แผนการสอนที่ 3 เร่ือง “เทคนิคการสงเสริมพัฒนาการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการเรียน” ใชเวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที ต้ังแตวันที่ 14 สิงหาคม – 27 กันยายน 2550 

ซึ่งมีเด็กที่มีความตองการพิเศษทั้งส้ิน 11 คน 
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1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหเด็ก ๆ ทํากิจกรรมวงกลม ทําการแนะนําตัวเอง และพูดถึง

กิจกรรมตาง ๆ ที่จะเรียนในวันนี้ 

2. ใหกิจกรรมการกระตุนพัฒนาการตามปญหาที่พบในการตรวจวัดพัฒนาการของเด็ก
แตละคน โดยเนนการกระตุนพัฒนาการที่สงเสริมดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อทั้ง

กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งสามารถทําเปนกลุม หรือเปนรายเด่ียวตามปญหาของแตละ

คนตามความเหมาะสม 

3. ทําการสรุปกิจกรรมที่ไดเรียนในวันนี้ถึงชื่อกิจกรรมตาง ๆ ประโยชนที่ไดจากแตละ

กิจกรรม 

4. เขียนกิจกรรมกระตุนสงเสริมพัฒนาการเปนการบานใหแกผูปกครอง เพื่อทําการ

กระตุนทุกวันที่บาน อันเปนการเพิ่มความถี่ในการกระตุนพัฒนาการใหมากข้ึน 

5. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตไมไดมีปญหาในดานการรับความรูสึกและการใช
กลามเนื้อทั้งกลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็กนั้น ผูวิจัยรวมกับครูประจําช้ันจะทําการนดัสนทนา

กลุมแยกเปนแตละชวงช้ัน ในวันที่ 6 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวขอ การปฏิบัติตนในช้ัน

เรียนรวม ส่ิงที่คาดหวังวาจะไดรับจากเพื่อนและครู 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบสรุปปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนในแตละสัปดาหและวิธีการแกปญหาในดานการ

อยูรวมกันของเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. แบบคัดกรองพัฒนาการเบ้ืองตน 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 
1. แผนการสอนท่ีประกอบดวยกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมจํานวน 3 แผน 

2. ส่ือและอุปกรณไดแก อุปกรณในการกระตุนพัฒนาการเชน ดินน้ํามัน กรรไกร กาว 

ทรายโฟม สี แทรมโพลีน กระดานทรงตัว กระดานโยก ลูกบอลขนาดใหญ  ฯลฯ 

ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัย ผูชวยวิจัยและครูผูสอนที่ไดรับมอบหมายในเร่ืองการ

ตรวจวัดคัดกรองพัฒนาการและการกระตุนพัฒนาการจากโรงเรียน 

การประเมินผล พิจารณาจากตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํากิจกรรมกลุม 

2. แบบสรุปปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนในแตละสัปดาหและวิธีการแกปญหาในดานการ
อยูรวมกันของเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

3. คะแนนจากแบบคัดกรองพัฒนาการเบ้ืองตน 
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โครงการท่ีเปนการพัฒนาปจจัยภายนอกโรงเรียน 
1. โครงการการใหความรูความเขาใจในวธิีการดูแลชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษในการเรียนของผูปกครอง คือ โครงการผูปกครองสอนลกู 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหครอบครัวเกิดความรูความเขาใจในลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. เพื่อใหครอบครัวเกิดความรูความเขาใจในวิธีการดูแลชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษแตละประเภทในเร่ืองการเรียนและการกระตุนพัฒนาการบุตรหลานที่บาน 

3. เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการตรวจวัดคัดกรองพัฒนาการโดยเร็ว เพื่อ

จะไดรับความชวยเหลือโดยเร็ว 
วิธีการดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถประสงคดังกลาว ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่

เกี่ยวของ ไดแกนักเรียน ครูผูปกครอง ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ โดยแตละฝายดําเนิน

กิจกรรมตามบทบาทหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะเร่ิมดําเนินกิจกรรมหลังจากส้ินสุดกระบวนการ 

F.S.C. ดังนี้ ผูปกครองสวนใหญทราบแตวาบุตรหลานของตนเองเปนเด็กเรียนชาไมทันเพื่อน แตยังไม

เขาใจลักษณะความบกพรองของบุตรหลานวาจัดอยูในกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทใด ทํา

ใหการใหความชวยเหลือยังไมถูกตองมากนัก จึงตองการการอบรมใหความรูเกี่ยวกับลักษณะปญหา

ของบุตรหลานและการดูแลชวยเหลือเด็กแตละประเภท และหลังจากที่เด็กกลุมที่มาเขารับการกระตุน

พัฒนาการเสร็จส้ินทุกคร้ังแลวนั้น ผูวิจัยรวมกับครูจุไรลักษณจะไดใหใบงานการบาน เปนกิจกรรมที่

ผูปกครองตองใหลูกทําที่บานพรอมกับรายละเอียดการทํากิจกรรมที่บานดานของพฤติกรรมของลูก

และปญหาที่เกิดและลงลายมือชื่อกํากับ จากนั้นใหเด็กนํากลับมาสงใหแกผูวิจัยและครูผูรับผิดชอบทุก

คร้ัง 
กลุมผูปกครองและคนในชุมชน 
1. จัดอบรมความรูในเร่ืองลักษณะ ปญหา การดูแลชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ใหแกผูปกครอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เวลา 16.00-17.00 น. ซึ่งเปนชวงที่ผูปกครองมารอรับลูก

กลับบาน 

2. ใหการดูแล สอนการบาน ทบทวนบทเรียนแกลูกทุกวันภายหลังจากที่กลับจาก

โรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมกระตุนสงเสริมพัฒนาการแกลูกทุกวัน วันละ 30 นาที ตามที่ครูไดเขียน

เปนการบานให ซึ่งเร่ิมต้ังแต 14 สิงหาคม – 27 กันยายน 2550 

4. พาลูกออกงานสังคมตามวาระตาง ๆ  เพื่อใหลูกไดมีโอกาสในการปรับตัวเขากับคนใน

ชุมชน สังคมนอกโรงเรียน ซึ่งเปนการฝกหัดจากประสบการณจริง 
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กลุมตัวแทนของเจาหนาที่และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 
หนวยงานดานสาธารณสุขเขาทําการตรวจวัดพัฒนาการเปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อ

ทําการแนะนําหรือสงตอในรายที่ตองการการกระตุนพัฒนาการในระดับเขมขนกอนที่จะสามารถเรียน

รวมได ซึ่งไดทําการติดตอประสานงานกับภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงบุคคลากรเขาทําการตรวจวัดพัฒนาการทุกภาคการศึกษาใหม 

ในระหวางการดําเนินการปฏิบัติตามแผนจะมีการประชุมเพื่อติดตามผลและประเมินผล

เปนระยะทุกสัปดาห โดยเปนการประเมินผลที่เนนกระบวนการทํางาน (Process evaluation) ซึ่งจะให

แตละกลุมที่รับผิดชอบสงตัวแทนเขารวมประชุม รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานในดานตาง ๆ 

คือ การบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดหรือผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนของแตละ

โครงการ ความสามารถในการดําเนินโครงการแตละโครงการที่กําหนดไวตามแผน ปญหาหรืออุปสรรค

ในการดําเนินโครงการ จากนั้นผูวิจัยและตัวแทนของแตละกลุมที่ไดจากการปฏิบัติงาน มาวางแผน

รวมกันใหม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจแกไขดานรายละเอียด

ของกิจกรรมหรืออาจเปนการปรับในดานการใชทรัพยากรใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เปนตน ดังนั้นกอน

การดําเนินการประเมินผลรวบยอดในข้ันสุดทาย จะมีการนําไปปฏิบัติและเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ติดตามประเมินผล สะทอนผลที่ไดและนํามาวางแผนใหม ทําเชนนี้จนกวาจะบรรลุผลตามที่ตัวช้ีวัด

กําหนดไว 

3.4 ขั้นการประเมินผล เปนการประเมินผลภายหลังจากส้ินสุดโครงการ ซึ่งเปนการ

ประเมินผลรวบยอด (Summative evaluation) โดยผูวิจัยจะทําการประชุมกลุมยอยในตัวแทนสมาชิก

กลุมที่จัดเปนบุคคลหลัก (Stakeholder) ในการดําเนินโครงการแตละโครงการ โดยพิจารณาถึง

ภายหลังเมื่อมีการดําเนินกลยุทธตาง ๆ แลวกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางไรบางในการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษประสบความสําเร็จตามแผนการสอนรายบุคคลอยางไร และ

ผลกระทบที่ไดรับจากการจัดทําโครงการมีอยางไรบาง ซึ่งผูวิจัยทําการจัดกลุมสนทนากับผูรับผิดชอบ

ในแตละโครงการรวมทั้งตัวแทนจากแตละโครงการ เปนกลุมยอย เนื่องจากไมสามารถจัดประชุม

สรุปผลพรอมกันทุกกลุมไดในวันเดียวกัน โดยทําการประเมินผลทุกโครงการในเดือนตุลาคม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ไดแก 

1. โครงการตาง ๆ ในการสงเสริมการจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จ 

2. การมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ตลอดกระบวนการต้ังแต การกําหนดปญหาและความ

ตองการ การกําหนดแนวทางและการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล 

3. บรรลุตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดดังนี้ 
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3.1 ครูที่ทําการสอนเด็กปกติ นักเรียนปกติ ครอบครัว ชุมชน มีความรูความเขาใจ

ในลักษณะการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรวมได 

3.2 ครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีภาวะเส่ียงตอความตองการทางการศึกษาพิเศษได 

3.3 ครูสามารถปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เปนปญหาในช้ันเรียนได 

3.4 ครูสามารถใหการกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตนได 

3.5 มีระบบเพื่อนชวยเพื่อนอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเกิดข้ึนในโรงเรียน 

3.6 เด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถควบคุมตนเองในช้ันเรียนได สงผลใหมี

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน 

3.7 ครอบครัวสามารถใหการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการเรียน

ไดมากข้ึน เชน สามารถสอนการบาน ทบทวนบทเรียนที่บานได การสงเสริมพัฒนาการ ปนตน 

3.8 ชุมชนมีความเขาใจในความตองการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปดโอกาส

มากข้ึนในการยอมรับการรวมกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน 

3.9 เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการกระตุนพัฒนาการหรือแกไขชวยเหลือให

สามารถเรียนไดเต็มศักยภาพ 

ผลกระทบที่ไดรับจากโครงการ เชน การตระหนัก ใหความสําคัญของการจัดการเรียน

รวมใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ใหสามารถเรียนไดในระบบโรงเรียน กระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง การพัฒนาศักยภาพ 

 
4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  ทําการเปรียบเทียบความรูและเจตคติของนักเรียนปกติกลุมที่เปนอาสาสมัครกอนและ
หลังเสร็จส้ินโครงการวิจัย โดยใชการทดสอบทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน (Paired t-test) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การบันทึก การสนทนากลุม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล มาจัดระบบขอมูลเพื่อใหเขาใจความหมายในส่ิงที่ไดเรียนรูและปรากฏการณที่ศึกษา 

2. จัดประเภทหรือหมวดหมู สังเคราะห คนหาแบบแผน แปลความหมายและตีความขอมูลที่

ไดรวบรวมมา 
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3. อธิบายนําเสนอภาพของปรากฏการณในเชิงการสรางขอสรุปหรือใหเหตุผลแบบอุปนัย 

(Inductive reasoning) จากขอมูลหรือขอคนพบยอย ๆ รวบรวมมาอธิบายเปนภาพรวมและเช่ือมโยง

ส่ิงที่ศึกษาไปยังเร่ืองอ่ืน ๆ  

โดยในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนแรกเปนการวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน ซึ่งกระทําภายหลังการสัมภาษณทุก ๆ คร้ัง โดยผูวิจัยไดถอดเทปคําสัมภาษณของผูถูก

สัมภาษณแตละรายจากแถบบันทึกเสียง และทําการสรางมโนทัศนของขอมูลที่มีลักษณะคลายกันหรือ

แตกตางกัน และจัดหมวดหมูของมโนทัศนเพื่อหาความสัมพันธ เช่ือมโยงเชิงเหตุผลที่จะชวยใหผูวิจัย

เขาใจความหมาย หรือการตีความพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณ ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบอุปนัย การ

วิเคราะหขอมูลข้ันตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด โดยเอาขอมูลทั้งหมดมาจัดแยกเปนรหัส

หมวดหมูตามหัวขอที่ตองการศึกษา โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) จาก

ประสบการณในการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของผูวิจัย และยึดหลักในการวิเคราะห

ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหคําอธิบายกับขอมูล แลวเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ได 

สําหรับนําไปสรางขอเสนอ (Proposition) ทั้งหมดนี้นําไปสูการวิเคราะหผลการวิจัยซ่ึงใชหลักการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generalization) ในการนี้เพื่อใหเกิด

ความเขาใจปรากฎการณที่ศึกษาตามวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยที่กําหนดไว 
ความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย (Trustworthiness of the result) 
เพื่อใหการทํางานวิจัยคร้ังนี้มีความนาเช่ือถือ หรือหากเปรียบเปนภาษาของงานวิจัยเชิง

ปริมาณแลวคือ มีความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) (ภัทราภรณ ทุงปนคํา, คนึงนิจ ไชยลัง

การณ. 2546; อางจาก  Sandeloski. 1986) ผูวิจัยไดปฏิบัติดังนี้ 

1. ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ ไดดวยการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล  (Data 

triangulation. สุภางค จันทวานิช. 2545,129) เพื่อชวยในการตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตอง

ตรงกันหรือไม ซึ่งเปนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล ไดแก แหลงเวลา คือทําการสัมภาษณและ

สังเกตในเวลาที่แตกตางกันเชน โดยในคร้ังแรกอาจทําการเก็บขอมูลชวงเวลาเรียนและเก็บขอมูลที่

ตองการเพิ่มเติมในชวงพักเปนตน แหลงสถานที่คือ ทําการเก็บขอมูลตามสถานที่ตาง ๆ เชน ทั้งที่บาน

และที่โรงเรียนและแหลงบุคคล คือทําการเก็บขอมูลทั้งจากตัวผูปกครองเองซ่ึงเปนบิดาหรือมารดาหรือ

จากครูผูสอน วาขอมูลมีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม รวมทั้งมีการตรวจสอบสามเสาดาน

วิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation. สุภางค จันทวานิช. 2545:130) ซึ่งใชการ

สังเกตแบบไมมีสวนรวมรวมดวย ในทาที ตลอดจนสีหนา ทาทาง ปฏิกริยาที่มีตอเด็กที่มีความตองการ

พิเศษของนักเรียนปกติ ครูผูทําการสอนขณะท่ีสอน ทําควบคูไปกับการพูดคุย สนทนา สัมภาษณเชิง
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ลึก พรอมกับศึกษาขอมูลจากเอกสารประกอบรวมดวย เพื่อการทดสอบใหแนใจวาการวิเคราะหและ

เก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยถูกตองหรือไม  

2. การสัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยไดทําการบันทึกสนาม (Field note) ทุกคร้ังหลังการ

สัมภาษณในดานของบรรยากาศของสถานท่ี สีหนาทาทางของกลุมตัวอยางที่แสดงออกในขณะ

สัมภาษณ ตลอดจนมีการบันทึกความรูสึกสวนตัวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปรากฎการณที่ไดจากการ

สัมภาษณ (Memo) เพื่อเปนการรับรูความคิดเห็นตาง ๆ ของผูวิจัยเองที่มีตอการสัมภาษณนั้น ๆ เปน

การลดอคติ (Bias) ตอส่ิงที่ไดยิน ไดเห็นและพยายามทําใหการสัมภาษณเปนไปอยางเปนกลางมาก

ที่สุด โดยผูวิจัยไดนําบันทึกสนามและบันทึกความรูสึกเหลานี้มาวิเคราะหรวมกับบทสัมภาษณที่ไดใน

แตละกลุม 

3. ในข้ันตอนของการเตรียมบทสัมภาษณ ผูวิจัยทําการถอดเทปสัมภาษณแบบคําตอคํา โดย

ไมมีการแปลความหมายของขอมูลใด ๆ เพื่อคงไวซึ่งภาษาด้ังเดิม ตลอดจนความหมายของแตละ

คําพูด 

4. จากนั้นผูวิจัยนําบทสัมภาษณที่ไดจากการถอดเทปสัมภาษณไปตรวจสอบความหมาย 

(Content validity check) กับผูใหขอมูลที่เปนบุคคลสําคัญในแตละกลุม (Stakeholders) อีกคร้ัง และ

ทําการแกไขจนไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
การนําเสนอผลการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

2. ขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่มคีวามตองการพิเศษ 

3. การจัดการเรียนรวมในปจจบัุนของโรงเรียน 

4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

 

1. ขอมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) เปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวมแหงหนึ่งในจังหวดัเชียงใหม 

ทําการสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการสัมภาษณบุคคลผูที่เกี่ยวของ 

ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง การสังเกตส่ิงแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งเอกสารทีไ่ด

จากโรงเรียน ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน ดังนี้ 
1.1 ขอมูลทัว่ไปของโรงเรยีน 

โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ต้ังอยูเลขที่ 41 หมู 12 บานดอนตัน ตําบลยุหวา 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กอต้ังข้ึนเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2493 โดยอาศัยศาลาวัดกูคํา

เปดสอนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 มีนักเรียน 59 คน ครู 2 คน ไดรับการบริจาคที่ดินจาก

ผูนําชุมชนรวมทั้งเงินบริจาคจากผูปกครองและชาวบานในชุมชนรวมกับงบประมาณจากสปช. จน

สามารถขยายอาเขตของโรงเรียนจนในปจจุบันมีพื้นที่ 4 ไร 63.5 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง 

จํานวน 18 หองเรียน อาคารประกอบ 3 หลัง สวม 5 หลัง (16 ที่นั่ง) ดังแผนผังในภาพประกอบ 9  

โรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด 

รมร่ืนและปลอดภัย จัดทําศูนยการเรียนรูในโรงเรียนตามบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเพื่อใชเปนแหลงศึกษา

คนควาดวยตัวเอง จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกหองเรียนทุกหอง จัดหาส่ือเทคโนโลยีจนเกือบ

พอเพียงกับความตองการ  
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ภาพประกอบ 9  แผนผังบริเวณโรงเรียนวดักูคํา (เมธาวสัิยคณาทร) 

                            (ที่มา : ธรรมนูญโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร)) 
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โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) เปนโรงเรียนในกลุมโรงเรียนยุหวา–ทุงตอม อําเภอ

สันปาตอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2543 ไดรับ

การคัดเลือกเปนโรงเรียนขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 ในป พ.ศ. 2544 และไดรับการคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติให

เปนโรงเรียนเครือขายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนใชเอง

ต้ังแตปการศึกษา 2545 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ปจจุบันใชหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกชั้น โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 4 ใหเปนตัวแทนในการประกวดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ หลายโครงการทั้งในสวนที่

เปนสถานศึกษาและดานบุคลากรและนักเรียนซ่ึงไดรับรางวัลมากมาย โรงเรียนมีเขตบริการหลาย

หมูบาน คือ หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 12 ของตําบลยุหวา (ดังภาพประกอบ 10) ปจจุบันผูที่

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน คือ นางสุนทรี ศรีสังวาลย มีบุคลากรทั้งหมด 30 คน เปน

ขาราชการครู 22 คน และครูอัตราจาง 6 คน และนักการภารโรง 2 คน จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 

2550 มีจํานวน 535 คน เปนนักเรียนชาย 321 คน เปนนักเรียนหญิง 214 คน  

วิสัยทัศนของโรงเรียนคือ มุงมั่นจัดการศึกษาแกเด็กทุกกลุมเปาหมาย เพื่อพัฒนาใหเต็ม

ตามศักยภาพ โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) สงเสริมให

นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสทางการศึกษา ไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับธรรมชาติและ

สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 2) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 3) สงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 4) สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถ

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 5) มุงพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใชส่ือเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในโรงเรียน เปนที่ยอมรับของสังคม สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ เปดโอกาสใหชุมชนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
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ภาพประกอบ 10  พืน้ที่เขตบริการการศึกษา โรงเรียนวดักูคํา (เมธาวสัิยคณาทร) 

                    (ที่มา  : ธรรมนญูโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร)) 
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1.2 ขอมูลทัว่ไปของชุมชน 
ประวัติความเปนมา ตําบลยุหวา จัดต้ังเปนตําบลเมื่อ พ.ศ.2482 โดยใชชื่อเขตการ

ปกครองตามชื่อผูเปนกํานันคนแรก คือ "พอขุนยุหวา" แตเดิมหนองสะเรียมเปนหมูบานหนึ่งมีเนื้อที่

ประมาณ 182 ไร ตามตํานานราษฎรมีอาชีพรับจางขุดดินที่บานรองขุด ตําบลแมกา ในขณะที่ขุดดินก็

พบปลาไหลเผือกขนาดยักษตัวหนึ่ง จึงไดนํามาทําอาหารแบงกันกินทั้งหมูบาน มีเพียงหญิงหมายคน

เดียวเทานั้นที่ชาวบานไมชอบ และไมไดแบงเนื้อปลาไหลใหกิน แบงใหแตเพียงน้ําแกงใหแมหมาย แม

หมายโกรธมากไมยอมกินและเทน้ําแกงทิ้ง พอตกเวลากลางคืนชาวบานที่กินปลาไหลตองมีอันเปนไป

ลมหายตายจากไปหมด เนื่องจากแผนดินแยกทรุดตัวลงทั้งหมูบาน เหลือเพียงแตบานหมายหญิงเพียง

หลังเดียว ซึ่งเปนที่ต้ังของ อบต.ยุหวา ในปจจุบัน คงมีเนื้อที่เปนเกาะกลางน้ําของหนองสะเรียม

ประมาณ 10 ไร 

อาณาเขตตําบล ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลน้ําบอหลวง สันกลาง ทิศใต ติดกับ ตําบล บาน

กลาง ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทุงตอม มาขามหลวง และทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลบานแม อําเภอ

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

สภาพทั่วไปของตําบล โดยทั่วไปตําบลยุหวาเปนที่ราบลุม สวนใหญเปนพื้นที่ทํา

การเกษตร ไมมีเขตปาสงวนแหงชาติหรือภูเขา เปนพื้นที่ราบทั้งหมด 

เสนทางการคมนาคมและการเดินทางเขาสูตําบล เดินทางดวยถนนสายเชียงใหม - 

ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1099 ผานที่วาการอําเภอสันปาตอง ประมาณ 3 กิโลเมตร แลวเล้ียวขวาเขา

บริเวณอางน้ําหนองสะเรียมซ่ึงเปนที่ต้ังของ อบต.ยุหวา ดวยถนนลาดยางประมาณ 500 เมตร  

จํานวนประชากรของตําบล มีจํานวนประชากรในเขต อบต. 10,666 คน และจํานวน

หลังคาเรือน 3,468 หลังคา 

อาชีพของประชาชน มีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวน ปลูกพืชไร อาชีพรองคือ การ

รับจางและการคาขาย และอาชีพเสริม คือ เล้ียงสัตว แกะสลักไม ทอผา ทําดอกไม ซึ่งประชากรสวน

ใหญรายไดไมแนนอน แตในปจจุบัน อบต.สงเสริมกลุมอาชีพการแกะสลักไมมากข้ึนจนเกิดกลุม

แกะสลักไมข้ึนหลายกลุม ไดแก กลุมแกะสลักบานกลาง หมูที่ 2 บานกลาง กลุมแกะสลักบานหนอง

หวาย หมูที่ 3 บานหนองหวาย กลุมแกะสลักไมตําบลยุหวา หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง กลุมแกะสลักไม

บานกูคํา หมูที่ 7 บานกูคํา กลุมพัฒนาอาชีพแกะสลักไม หมูที่ 3 บานหนองหวาย กลุมดอกไม

ประดิษฐจากกระดาษสา หมูที่ 3 บานหนองหวาย กลุมอาชีพสตรีทอผาบานกลาง หมูที่ 2 บานกลาง 

ระบบสาธารณูปโภค จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขต อบต. 2,524 ครัวเรือน จํานวน

บานที่มีโทรศัพท 1,145 หลังคา 
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สถานที่สําคัญของตําบล ในตําบลยุหวามีสถานที่สําคัญหลายแหงคือ 1) วัดพระนอน

ซึ่งมีพระนอนที่ใหญที่สุดในภาคเหนือประดิษฐานอยู มีความสูง 9.9 เมตร ยาว 69 เมตร และมีสถานที่

เปนแหลงสอนธรรมะ มีรูปปนและมีรูปวาดตาง ๆ ในสมัยอดีต 2) วัดหนองพันเงินซึ่งเปนที่ประดิษฐาน

หลวงพอเพชรเปนพระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธิ์ มีอายุเกาแกนับหลายพันป มีถนนลาดยางเขาถึงวัด โดยผาน

หนาโรงพยาบาลสันปาตองไปประมาณ 5 กม. 3) อางเก็บน้ําหนองสะเรียม เปนเกาะกลางน้ํา และเปน

ที่ต้ังขององคการบริหารสวนตําบลยุหวา เปนปาชุมชนที่รมร่ืน มีเนื้อที่ทั้งหมด 182 ไร มีถนนลาดยาง

เขาถึง เหมาะสําหรับเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยุ-

หวา ไดกอต้ังมาข้ึน ในป 2549 อยูที่ หมู 11 บานศาลา ตําบลยุหวา เปดสอน 4 ระดับชั้น เตรียม

อนุบาล, อนุบาล1 - 3 มีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 122 คน และ 5) กาดสลาแมครูคํา เปนศูนยรวมของชาง

แกะสลัก (สลา) ฝมือดีของเมืองลานนา "จุดเดน" คือพื้นที่ขนาด 6 ไร มีบานทรงไทย มีบึงน้ําขนาดใหญ 

รายรอบไปดวยสถาปตยกรรมลานนา และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบานอยางแทจริง และมีการสาธิต

การแกะสลักผลิตภัณฑสินคา 

การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน

วัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ไดรวมกับชุมชนตลอดจนผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดย 

1) รวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 3) 

รวมมือกับภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรภายนอกจัดสอนวิชาชีพแกนักเรียน 4) เปนแหลงเรียนรู

นอกโรงเรียน 5) รวมมือกับผูนําชุมชนและผูใหญบาน ชวยสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน

ตลอดเวลา 6) จัดต้ังเครือขายผูปกครองชั้นเรียนเพื่อรวมมือกันในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  7) มี

การจัดต้ังคณะกรรมการการจัดการเรียนรวม ซึ่งประกอบดวยผูใหญบานทุกหมู องคการบริหารสวน

ตําบล.ยุหวา ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูปกครองเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ ประธานกลุม

แมบาน และคณะครูของโรงเรียน โดยมีหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือกิจกรรมของการ

เรียนรวมใหประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพตอไป ดังที่ผูปกครองซึ่งเปนกรรมการโรงเรียนทานหนึ่ง

กลาววา  

“เพราะวาบานกับโรงเรียนใกลกัน เวลาตอนเชาครูใหญหรือครูที่เขารับผิดชอบประกาศ ก็

จะคอยฟงเสมอ ก็ไดรูวาที่โรงเรียนกําลังทําเร่ืองอะไร หรือตอนนี้อยากใหนักเรียนทําอะไร เราก็จะเนน

ลูกเราที่บาน” 

ในประเด็นนี้นั้นส่ิงที่ผูวิจัยสังเกตเห็นเมื่อเขาสูภาคสนามแลวมีโอกาสรวมกิจกรรมของโรงเรียน

หลายกิจกรรม โดยเปนการสังเกตแบบมีสวนรวม เชน กิจกรรมวันกาดมั่ว ซึ่งเปนกิจกรรมที่โรงเรียน

ตองการใหเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนไดฝกหัดในเร่ืองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางรายไดชวย

ครอบครัวได ในวันงานนอกจากนักเรียนจะนําเอาส่ิงของตาง ๆ ที่ทําข้ึนเอง หรือปลูกข้ึนเองมาขายแลว 
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ผูปกครองของเด็กนักเรียนสวนใหญก็มารวมทํากิจกรรมกับบุตรหลานดวยเชนกัน หรือโรงรียนมี

โครงการประสานความรวมมือกับผูปกครองที่มีความเช่ียวชาญในงานฝมือตาง ๆ ใหมีสวนในการเขา

มาสอนทักษะอาชีพแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนในรายวิชาการงานอาชีพอีกดวย เชน การแกะสลักไม 

เปนตน หรือในสวนของการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูวิจัยไดเขารวม

สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมนั้น พบวา โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบดวยคณะครู ผูปกครองของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งผูปกครองทุกคน

เขารวมในกิจกรรมดังกลาวแทบทุกครอบครัว หรือในสวนของการจัดการเรียนรวมนั้น โรงเรียนมี

คณะกรรมการจัดการเรียนรวม ที่ประกอบไปดวยผูใหญบานทุกหมู อบต.ยุหวา ตัวแทนผูปกครอง 

ประธานกลุมแมบาน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษและคณะครู  

ฉะนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นจึงเปนลักษณะของการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

อยางแทจริง 

 

2. ขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ การสัมภาษณ

ผูปกครองและระเบียนประวัติของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 27 คน มีรายละเอียดดัง

ตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 

                        ขอมูลทั่วไปของนักเรียน                                     จํานวน                    รอยละ 

เพศ 

    ชาย        11                 40.74 

    หญิง        16      59.26 

      รวม                   27                      100.00 

การอยูรวมกันของคนในครอบครัว 

    อยูกับบิดามารดา                                                                     18                         66.66 

    อยูกับญาติ (ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ)                                                  2                          7.41 

    อยูกับมูลนธิิหวงใยดูแลเด็กกําพรา                                               7                        25.93 

                                                                           รวม                  27                       100.00 

ประเภทของความพิการ     

    บกพรองทางสติปญญา                                                            11                          40.74 

    บกพรองทางดานการเรียนรู                                                      11                          40.74 

    สมาธิส้ันซนผิดปกติ                              3                          11.12 

    บกพรองทางการไดยนิ                                                               1                            3.70 

    พกิารซ้ําซอน                                                                             1                            3.70 

      รวม                  27                       100.00 

ระดับชั้นเรียน 

     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                                              2           7.41 

     ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3      4      14.81 

     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4      3                           11.12 

     ชัน้ประถมศึกษาปที่ 5      7                           25.90 

     ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6      5                           18.52 

     ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1       3                           11.12 

     ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2      3                           11.12 

      รวม                  27                        100.00 
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จากตาราง 1 เด็กที่มีความตองการพิเศษเปนเพศชาย 11 คน คิดเปนรอยละ 40.74 และเปน

เพศหญิง 16 คน คิดเปนรอยละ 59.26  เด็กสวนใหญคิดเปนรอยละ 66.66 อยูรวมกับบิดามารดา แตมี

เด็กถึงจํานวนรอยละ 25.93 ที่เปนเด็กกําพรา และจํานวนรอยละ 7.41 ที่อยูอาศัยกับญาติ ลักษณะ

ของความพิการนั้นจัดอยูในกลุมที่มีความบกพรองทางสติปญญาและบกพรองทางดานการเรียนรูมี

จํานวนเทากันและเปนสวนใหญของเด็กที่เรียนรวม คือ รอยละ 40.74 มีเด็กสมาธิส้ันซนผิดปกติ รอย

ละ11.12 นอกจากนี้ยังมีเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินและเด็กที่มีความพิการซ้ําซอนเรียนรวม

ดวยจํานวนเทากัน คือ รอยละ 3.70 โดยที่เด็กที่มีความตองการพิเศษสวนใหญเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 3 คือ รอยละ 18.52 และ 14.81 

ตามลําดับ และมีจํานวนเทากันในช้ันประถมปที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 คือ รอยละ 11.12 

เทากัน แตมีเพียงรอยละ 7.41 เทานั้นที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 
3. การจัดการเรียนรวมในปจจุบันของโรงเรียน 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนนั้นจําเปนจะตองมีความเขาใจใน

สภาพการณดานการจัดการเรียนรวมในปจจุบันเสียกอน เพื่อจะไดสามารถนํามาวางแผนในการแกไข

หรือพัฒนาไดตรงตามสาเหตุและสภาพการณที่เปนจริง โดยขอมูลไดจากแบบสอบถามของคณะครู 

นักเรียน การสนทนากลุมในกลุมตัวแทนของครู นักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ผูปกครอง และชุมชน รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
1.1 ความสาํเร็จ 

โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ไดเขาเปนโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมต้ังแต

ป พ.ศ. 2546 ทําการพัฒนาการจัดการเรียนรวมมาโดยตลอด ทางดานสถานศึกษานั้นไดรับรางวัล

ชนะเลิศโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ระดับ สพท. เชียงใหม เขต 4 และชนะเลิศอันดับ 2 

ของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ภาคเหนือ พ.ศ. 2547 อีกทั้งยังเปนโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวมดีเดนระดับภูมิภาค ป พ.ศ. 2548 สวนทางดานบุคคลากรมีครูไดรับรางวัลครูการจัดการเรียน

รวมดีเดนของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 คือ นางสายพิณ ธิวงศ รวมทั้งยังไดรับรางวัล

เกียรติยศแหงชาติ สาขาเด็กพิเศษในป พ.ศ. 2546 อีกดวย นางสุนทรี ศรีสังวาลย ซึ่งเปนผูบริหารของ

โรงเรียนไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 ในป

พ.ศ. 2548 อีกดวย โรงเรียนไดจัดทําโครงการเรียนรวมเปนโครงการพิเศษของโรงเรียนโครงการหนึ่ง

โดยมีนางสายพิณ ธิวงศ เปนหัวหนาโครงการ มีนางเมยณิศา พูลจันทร เปนรองหัวหนาโครงการ และ

นางจุไรลักษณ คําภีระวงษา เปนครูสอนเสริมวิชาการ 
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โรงเรียนเปดโอกาสใหเด็กทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียน

รวมกับเด็กปกติทุกชวงช้ัน ซี่งไดกําหนดไวเปนเปาหมายที่ 3 ในพันธกิจที่ 1 ของโรงเรียนที่สงเสริมให

นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสทางการศึกษา ไดเรียนรูตามศักยภาพเหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลอง

กับความตองการของนักเรียน มีการกําหนดยุทธศาสตรในเร่ืองการช้ีแจงนโยบายและใหความรูเร่ือง

การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยป พ.ศ. 2548 ทําการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําโครงการสอน

เด็กที่มีความตองการพิเศษ สงครูเขารับการอบรมการสอน การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล IEP (Individualized Education Program) รวมทั้งสํารวจเด็กในชุมชนที่เปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ เร่ิมทําแผนการสอนทดลองใชพรอมทั้งประเมินผล บันทึกขอเสนอแนะ และดําเนินการ

ตามแผนที่ไดปรับปรุง ประเมินผล และจัดนําเสนอผลงาน ซึ่งดําเนินงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

จากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน

รวมมาโดยตลอด ประกอบกับหนวยงานภาครัฐ คือ สํานักงานเขตการศึกษาเชียงใหม เขต 4 ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบโครงการเรียนรวมของโรงเรียนนั้นมีการจัดการอบรมเพื่อปรับเปล่ียนเจตคติของผูบริหาร

และครูมาโดยตลอด ดังที่ไดขอมูลจากคุณภัทรพล ศึกษานิเทศน สํานักงานเขตการศึกษาเชียงใหม เขต 

4 กลาววา  

“ถามองภาพรวมตัวบุคลากรเนี่ยสําคัญนะครับ เราพยายามที่จะอบรมพัฒนาเคาทั้ง

ประชุมปฏิบัติการ ทั้งการอบรมสัมมนาตาง ๆ เพื่อใหเคามีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะเร่ืองของเจต-

คติที่ไมดี เพราะอะไรรูมั้ย เพราะดูเหมือนวา ผูบริหารก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับ เพราะผม

เกาะติดเร่ืองนี้มาเปน 10 ป ต้ังแตอยูสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ อยูสันปาตองมา ผมเกาะติด

โรงเรียนกูคําเนี่ยต้ังแตป 42 มา ผมใกลชิดเคามา ผมรูวากระบวนการที่เคาพัฒนาเปนอยางไร โรงอ่ืน ๆ 

ก็เหมือนกันเจตคติที่สําคัญนี้ สําคัญมากผูบริหารบางโรงเรียนไมยอมรับ ๆ จนกระทั่งเราใหความรู

ความเขาใจเขาไป” 

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวา บุคคลากรมีเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ และ

ขอมูลทางดานเจตคติที่ไดจากแบบสอบถามรวมทั้งการสนทนากลุมในกลุมครูนั้น พบวาครูมีเจตคติที่ดี

ตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ ถึงแมไมมีความเชี่ยวชาญในการสอนแตก็ตองการที่จะใหความ

ชวยเหลือ จากปจจัยเหลานี้จึงสงผลใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวมไดประสบความสําเร็จ 
1.2 ปญหาในการจัดการเรียนรวม 

จากคําแนะนําของอาจารยยุพิน คําปน รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 8 (ขณะปพ.ศ. 2549) เมื่อผูวิจัยขอคําแนะนําเร่ืองของโรงเรียนการจัดการเรียนรวมที่จะทํา

การคัดเลือกเขาสูการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้นั้น ผูวิจัยไดรับคําแนะนําวา โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัย-

คณาทร) เปนโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรวมระดับ
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หนึ่งแตก็ยังประสบปญหาในหลายดานในสวนของการจัดการเรียนรวม อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูที่มีวิสัยทัศนที่ดีในเร่ืองของการจัดการเรียนรวม มีความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนใหมากข้ึนจากปจจุบันอีก อาจารยยุพิน คําปน จึงไดทําการแนะนําผูวิจัยกับอาจารยจไุรลักษณ 

คําภีระวงษา ใหรูจักกันคร้ังหนึ่งกอน ซึ่งผูวิจัยไดแนะนําตนเองเพื่อจะทําการติดตอเขาไปพูดคุยกับ

ผูอํานวยการโรงเรียนตอไป หลังจากนั้นผูวิจัยไดติดตอเขาพบผูบริหารโรงเรียน คือ อาจารยสุนทรี ศรี-

สังวาลย ผูอํานวยการโรงเรียน ทําการแนะนําตนเอง วัตถุประสงค ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนยินดีให

ความรวมมือดีมาก จากการพูดคุยในคร้ังแรกนั้น ผูอํานวยการกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนรวม

ของโรงเรียนในขณะนี้วา  

“โรงเรียนยังขาดความเขาใจในเร่ืองของการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะในเด็กที่มีภาวะการเรียนรูบกพรอง และเด็กสมาธิส้ันซนผิดปกติ ซึ่งทําใหปญหาที่

ตามมาคือการจัดการเรียนการสอน” 

และมีความยินดีที่จะใหผูวิจัยเขามาทําการศึกษาวิจัยเร่ืองของการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรวมในโรงเรียนได พรอมทั้งทําการแนะนําผูวิจัยแกอาจารยสายพิณ ธิวงค หัวหนาโครงการ

เรียนรวม เพื่อประสานงานกันตอไป ซึ่งจากการพูดคุยกับอาจารยหัวหนาโครงการเรียนรวมของ

โรงเรียนนั้น อาจารยสายพิณกลาววา 

“สวนมากภาพที่ไมเขาใจเนี่ยคือไมรูวาจะสอนอยางไร ถามีเด็กอยูในหองเนี่ยเคาไมรูวิธี

สอนเกือบทุกประเภทเลย ต้ังแตสติปญญามา เด็กแอลดี เด็กสมาธิส้ัน เพราะวาสวนมากที่อบรมมาก็

จะเปนความรูวา เด็กพิเศษมี 9 ประเภท แตไมไดอบรมในดานเทคนิคการสอน นอกจากครูที่รับผิดชอบ

เปนทางการเทานั้นที่ไปอบรม” 

จึงเห็นไดวา โรงเรียนยังขาดความรูในเร่ืองของการคัดกรองและการจัดการเรียนการสอน

แกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุมที่มีปญหาการเรียนรูบกพรองและกลุมสมาธิส้ันซน

ผิดปกติ และจากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสรางสัมพันธภาพในชวงกอนหนานี้ดังไดกลาวแลว คณะครูมี

ความยินดีที่จะใหผูวิจัยเขามาทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเปนอยาง

ยิ่ง ซึ่งจากปญหาเบ้ืองตนที่ตรงกันของทั้งผูบริหารและอาจารยหัวหนาโครงการเรียนรวมจากการพูดคุย

กับผูวิจัยเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ นั้น ประกอบกับทาทีที่เปดรับใหผูวิจัยเขาทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองการ

จัดการเรียนรวมของโรงเรียน จึงทําใหผูวิจัยเลือกที่จะใชโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) เปน

โรงเรียนเปาหมายในการวิจัย และนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาใชเปน

รูปแบบในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งนี้โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) จัดวาเปนโรงเรียนแกนนํา

ที่เปนสถานท่ีศึกษาดูงานของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมอยูแลว ถาสามารถพัฒนารูปแบบของ
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การจัดการเรียนรวมใหเต็มศักยภาพอยางแทจริง ยอมกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการที่จะเผยแพร

องคความรูไปสูโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน ใหสามารถนําไปประยุกตใชได 

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในสวนความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูในเร่ืองระดับความพรอม

ของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด พบวา ครู

สวนใหญเห็นดวยกับการมีการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน แตครูมีภาระงานมากตองสอนนักเรียนปกติ

ซึ่งมีจํานวนมาก จึงไมมีเวลามากพอที่จะมาสอนเสริมหรือใหการดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

ไดมากเทาที่ควร ดังเห็นไดจากคํากลาวของครูทานหนึ่งวา 

“ไมคอยมีเวลาเต็มที่ จะสอนเด็กพิเศษในชวงเวลา 15.00 – 15.30 น. บางวันถามีงานอ่ืน

นอกเหนือจากงานที่สอนก็จะนํามาทําในชวงเวลานี้ ทําใหไมไดสอนเด็กพิเศษ”  

หรือ  

“ความพรอมในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกตินอย เพราะตอง

มีเวลาในการเตรียมและดูแลเอาใจใสงานที่รับผิดชอบมาก แตก็พยายามเทาที่ทําได”   

อีกทั้งบางทานเขียนวา “อยากใหมีครูที่มีความรูในเร่ืองการสอนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษมาประจําในโรงเรียนทําการสอนแบบหองเรียนคูขนาน และใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมา

เรียนรวมในบางวิชาเทานั้น” สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในเร่ืองความรูในการจัดการเรียนการ

สอนเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและจากการสัมภาษณครูของโรงเรียน พบวาครูไมมีความรูใน

เร่ืองการคัดกรองและการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดยตรง รวมทั้งการ

จัดการพฤติกรรมตาง ๆ ในช้ันเรียน ดังที่ครูทานหนึ่งเขียนวา  

“เด็กที่มีความตองการพิเศษเปนเด็กที่นาสงสาร ครูควรมีความรูเร่ืองการคัดกรองและ

เทคนิคการสอนเด็กลักษณะนี้ เพื่อจะไดชวยเหลือเด็กไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางถูกตอง”  

หรือ  

“ผูสอนไมมีความมั่นใจในการสอนเด็กพิเศษ เพราะไมไดจบการศึกษาพิเศษโดยตรง แตก็

มีความเต็มใจที่จะชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการที่ดีข้ึน” รวมทั้ง “การมีเด็กเรียนรวมในช้ันเรียน ซึ่งเปนเด็ก

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูไมมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน จึงไมรูวาจะใชวิธีใดสอนให

เด็กเกิดผลการเรียนรูไดดีเทากับเด็กปกติ”  

จากประเด็นของปญหาดานที่ครูไมมีความรูความชํานาญในการจัดการเรียนการสอนแก

เด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นและเปนชวงแรกที่ผูวิจัยไดเขาไปหาขอมูลเบ้ืองตนตาง ๆ กอนที่จะเกิด

โครงการตาง ๆ นั้น ส่ิงที่ผูวิจัยเห็นสอดคลองดวยในการสังเกตบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนในชวงแรก ซึ่ง

เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม คือ มี ด.ญ. ชนานันท ซึ่งจัดเปนเด็กที่มีความบกพรองทางดานการ

เรียนรูรวมกับสมาธิส้ัน จะเดินอยูรอบ ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน เด็กจะไมเขาหองเรียนเลย และครูก็ไม



102 

มีวิธีการที่จะทําใหเด็กอยูในหองเรียนได เด็กจึงไดเรียนเฉพาะวิชาสอนเสริมกับอาจารยจุไรลักษณ ซึ่ง

เปนครูสอนเสริมสัปดาหละ 2 วัน ๆ ละประมาณ 1-2 ชั่วโมงเทานั้น ซึ่งจะเปนการสอนเฉพาะวิชา

ภาษาไทยและคณิตศาสตรเทานั้น เปนตน นอกจากนี้เด็กนักเรียนปกติเองก็ยังมีเจตคติทีไ่มดีตอเพือ่นที่

เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีการลอเลียนจนตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษเองปฏิเสธความ

ชวยเหลือจากครูในการที่จะไดรับการสอนเสริม ดังที่เด็กที่มีความตองการพิเศษกลาววา  

“ผมไมใชเด็กพิเศษ ผมไมอยากมาหาครูจุไรหรอก พวกมันชอบลอกัน” 

นอกจากนี้ในสวนของผูปกครองซ่ึงเปนคนดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นยังไมคอย

สนใจในการชวยเหลือบุตรหลานของตนเองเทาที่ควร ผูปกครองมองวาเร่ืองของวิชาการนั้นควรเปน

เร่ืองของทางโรงเรียนเทานั้น ดังที่ทานหนึ่งกลาววา 

“เร่ืองการเรียนนะคะ ขอคุณครูทุกคนชวยเนนทุกอยางคะ อยูชั้นใดก็ขอคุณครูนัน้ชวยเนน

ใหตลอดคะ”  

หรือดังคํากลาวของ อาจารยจุไรลักษณที่กลาววา 

“อีกสวนหนึ่งเพราะผูปกครองไมมีเวลาใหเด็กดวย อยางตัวอยางนองมินที่อาจารยเห็นนะ

คะ นองมินผูปกครองเคาจะไมมีเวลา หนูสัมภาษณแลวผูปกครองจะกลับทุมหนึ่งคะ ทิ้งไวใหยายแลว

นองมินจะไมพัฒนาข้ึน จะไมคอยพัฒนาเลย เพราะฉะนั้นถาผูปกครองมาก็จะวางใหโรงเรียนหมดเลย 

ขอเสียมันอยูตรงนี้คะ” 

จากการที่ผูปกครองมีความคิดทอดภาระใหกับทางโรงเรียนจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการ

เรียนของเด็กกลุมที่มีความตองการพิเศษไมสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ ซึ่งจากขอมูลที่ได

จะเห็นวาแมเปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวมแตก็ยังมีบางดานที่เปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยู 

ทําใหสงผลตอการจัดการเรียนรวมทําไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ  

ฉนั้นประเด็นที่ยังเปนปญหาในการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสรุปไดดังนี้ คือ 

1. ครูขาดความรูในเร่ืองการคัดกรองและการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษโดยตรง 

2. ครูมีภาระงานมากตองสอนนักเรียนปกติซึ่งมีจํานวนมาก จึงไมมีเวลามากพอที่จะมา

สอนเสริมหรือใหการดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดมากเทาที่ควร 

3. เด็กนักเรียนปกติเองมีเจตคติที่ไมดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีการ

ลอเลียน 

4. เด็กที่มีความตองการพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพรองของตัวเองอยูทําใหไมไดรับ

ความชวยเหลือ 

5. ผูปกครองยังขาดการเอาใจใสชวยเหลือบุตรหลานของตนเองอยางเต็มที่ 
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4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
การจัดการเรียนรวมที่ผานมานั้น โรงเรียนตาง ๆ รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการใน

การที่จะตองรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กนักเรียนปกติ แตยังขาดความพรอมในการ

จัดการทั้งดานบุคคลากร สถานที่ รวมทั้งการเตรียมเด็กนักเรียนปกติ รวมทั้งผูปกครองของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษและชุมชน ทําใหการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนตองประสบกับปญหามากมาย 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงตองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมใหมีความเปนรูปธรรมที่

ชัดเจนถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหสามารถแกไขปญหาที่แทจริงไดตรงสภาพการณ บริบทที่แทจริง 

ใหสอดคลองกับปญหาที่แทจริงของโรงเรียนในโรงเรียนที่ศึกษา โดยนําเอาทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนได

สวนเสีย (stakeholder) อันไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ชุมชนและเจาหนาที่รัฐผูเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเขามามีสวนในการคิดคนหาปญหาของเขาเอง หา

แนวทางหรือวิธีการแกไขปญหาที่เปนไปได จากนั้นนําโครงการที่ไดรวมกันกําหนดข้ึนไปปฏิบัติ ติดตาม

ประเมินผลและสะทอนผลที่ได โดยมีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับความ

เปนไปไดในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 

คือ การจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จในทุกดาน ซึ่งผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามข้ันตอนของ

การดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
4.1 การวิเคราะหปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน 

การกําหนดปญหาและความตองการ เปนการใชกระบวนการที่ใชอนาคตเปนจุดประสงค

ในการทํางานแทนการใชปญหาและการแกปญหาเปนตัวต้ังในการทํางานซ่ึงมักทําใหเกิดการขัดแยง 

ผูวิจัยใชเทคนิค F.S.C. ชวยทําใหเปาหมายและแนวทางของกลุมมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีผูแทน

กลุมหลายประเภท หลายระดับซึ่งตางก็มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน มารวม

กันทํางานโดยนําประสบการณของแตละคนมาสรางวิสัยทัศนรวมกันในเร่ืองนั้นและไดแผนหรือ

แนวทางในการปฏิบัติใหไปถึงวิสัยทัศนของกลุม ประกอบดวย 1) ตัวแทนของกลุมนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ 3 กลุม (เฉพาะเด็กที่สามารถพูดคุยส่ือสารกันเขาใจเทานั้น) จํานวน 19 คน ไดแก ป.3 – 

4 จํานวน 4 คน ป.5 – 6 จํานวน 9 คน และม.1 – 3 จํานวน 6 คน  2) กลุมนักเรียนปกติ 1 กลุม จํานวน 

12 คน 3) กลุมตัวแทนของโรงเรียน 1 กลุม จํานวน 19 คน 4) กลุมครอบครัว 1 กลุม จํานวน 13 คน 5) 

กลุมชุมชน และเจาหนาที่ภาครัฐ 1 กลุม จํานวน  6 คน รวมทั้งส้ิน 66 คน มารวมกันวิเคราะห

เหตุการณในอดีต เพื่อเช่ือมโยงกับสภาพการณและแนวโนมในปจจุบัน การวิเคราะหและสังเคราะห

สภาพการณปจจุบันเพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัยที่มีอิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม 

และสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลักของการประชุม เพื่อรวมกันกําหนดความ
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คิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน มีระยะเวลาในการจัดประชุม 2 วัน การประชุม

แบงเปน 12 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1-3 เปนการมองถึงอดีต ข้ันที่ 4-7 เปนการมองสภาพปจจุบัน และ

ข้ันที่ 8-12 เปนการมองถึงอนาคต คือ ในวันที่ 8 มิย. 2550 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เปนการประชุม

ในข้ันตอนที่ 1 – 8 และ 14 มิย. 2550 เปนการประชุมในข้ันตอนที่ 9 – 12 รวมทั้งการเสนอแผนการ

ปฏิบัติการ การที่ไมสามารถจัดประชุมใหตอเนื่องได 2 วันติดกัน เนื่องจากเปนชวงเปดภาคการศึกษา

ใหม ครูผูสอนตองทําการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งพอแมผูปกครองตองทํางาน จึงตองจัดแบงการ

ประชุมเปนแบบไมติดกัน แตนัดตามวันเวลาที่สะดวกของทุกฝาย ในการจัดประชุมทั้ง 2 วันนั้น 

ผูเขารวมประชุมทุกฝายใหความรวมมือดีมาก มีการเสนอความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง สนุกสนาน  

แตเปนที่นาสังเกตวาในกลุมของผูปกครองนั้น มีบางคนเทานั้นที่เสนอความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

สวนใหญเมื่อผูวิจัยกระตุนใหเสนอความคิดเห็นก็จะเปนการเสนอความคิดเห็นแบบคลอยตาม สําหรับ

การเปดประชุมนั้นเปดประชุมโดยผูอํานวยการโรงเรียนทําการกลาวตอนรับผูเขาประชุมและทําการ

แนะนําผูวิจัยแกผูเขารวมประชุม ซึ่งคณะครูของโรงเรียนนั้นมีความคุนเคยกับผูวิจัยอยูแลว เนื่องจาก

คณะครูรับทราบถึงวัตถุประสงคในการเขามาในโรงเรียนของผูวิจัยและผูวิจัยไดเขารวมกิจกรรมกับทาง

โรงเรียนมาโดยตลอดตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550  

ขอสรุปที่ไดจากการจัดประชุมนั้น สรุปไดวา ผลการดําเนินการจัดการเรียนรวมของ

โรงเรียนที่ผานมานั้น มีผลงานที่ภาคภูมิใจซึ่งเปนความสําเร็จของโรงเรียนคือ ครูไดมีการชวยแนะนํา

สงเสริมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการที่ดีข้ึน สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหใกลเคียง

เด็กปกติ เกิดกิจกรรมศิลปะดนตรี กีฬาที่นํามาเปนการบําบัดเด็กที่มีความตองการพิเศษได มีการฝก

ดานวิชาชีพสามารถนําไปเปนพื้นฐานอาชีพได และเด็กที่มีความตองการพิเศษมีการพัฒนาทางสังคม

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข สวนความลมเหลวที่ทุกกลุมพบคือ เด็กนักเรียนในช้ันเรียนมี

จํานวนมากทําใหครูชวยดูแลสอนเสริมไมเต็มที่ ครูยังขาดความรูในการสอนวิชาการและการพัฒนา

พฤติกรรมบางดานใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไมไดรับการ

พัฒนาการทางดานวิชาการอยางเต็มที่ ในสวนของผูปกครองนั้นยินดีทําตามที่โรงเรียนแนะนํา แตจาก

ปจจัยดานการศึกษาที่ไมสูงของผูปกครอง หรือเด็กอาศัยกับปูยาตายาย หรือเปนเด็กกําพรา ทําใหไม

สามารถใหการสอนการบานหรือสอนเสริมใหแกบุตรหลานเมื่อกลับมาบานได จึงเหมือนกับเปนการ

ทอดภาระใหแกครูและโรงเรียนในการที่จะพัฒนานักเรียน สวนในดานของชุมชนนั้น ทุกกลุมมี

ความเห็นตรงกันในเร่ืองชุมชนใหการยอมรับ เปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยางเต็มที่ จึงไมมีปญหาในเร่ืองของเจตคติในชุมชน แตยังพบปญหาของ

เจตคติของนักเรียนปกติที่มีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูในระดับที่ไมดี ซึ่งส่ิงที่ทุกกลุมอยากให

เกิดข้ึนในอนาคตนั้น คือ ทุกกลุมอยากใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความสามารถทางดานการเรียน 
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พฤติกรรมที่ดีข้ึน สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดใกลเคียงเด็กปกติ ครูมีความสามารถในการคัดกรอง

เด็กที่มีความตองการพิเศษมากข้ึน และมีครูที่มีความสามารถดานการจัดการเรียนรวมโดยเฉพาะมา

สอนเสริมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษมากข้ึน  
4.2 การกําหนดแนวทางและการวางแผนแกปญหา 

จากการจัดประชุมโดยเทคนิค F.S.C. ซึ่งอยูในข้ันตอนที่ 9 – 12 นั้น ผูเขารวมประชุมได

รวมกันเสนอความคิดเห็นรวมที่เปนไปไดในการแกไขปญหาและชวยกันจัดลําดับความสําคัญในการ

ดําเนินการกอน-หลังได โดยผูเขารวมประชุมแตละคนเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจมากเพียงประเด็น

เดียวจากความคิดเห็นรวมและความคิดที่เปนไปไดที่ผานการลงมติของที่ประชุมใหญแลว โดยตอบ

คําถามวา ตนและโรงเรียนจะมีสวนรวมในการประสานงานตอหัวขอนั้นอยางไร เพื่อเขารวมพิจารณา

และทํางานกับสมาชิกที่เลือกประเด็นเดียวกัน จากนั้นผูที่สนใจประเด็นเดียวกันรวมกลุมกันเปนกลุม

สนใจในเร่ืองนั้น เพื่อพิจารณาสภาพที่เปนอยู กลยุทธหรือแนวทางและกิจกรรมหรือข้ันตอน พรอมทั้ง

ระบุปญหาและอุปสรรคขอจํากัดที่มีอยู นําเสนอในที่ประชุมใหญ ใชเวลากลุมละ 3 นาที จากนั้น

สมาชิกกลุมเฉพาะเลือกกิจกรรมกลุมที่ตนเองมีความสนใจและมีศักยภาพในการนําไปปฏิบัติ นําไปสู

การรวมกันวางแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนา โดยเนนประเด็นที่สําคัญและมีโอกาสเปนไปได

จริงเพียง 3 ประเด็น พรอมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและแนวทางขอจํากัด  ซึ่งเมื่อ

นําเสนอในท่ีประชุมใหญแลวนั้นไดโครงการทั้งส้ิน 7 โครงการ คือ โครงการคัดกรองเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท โครงการเพื่อนชวย

เพื่อน และโครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ และยังมีโครงการที่

ผูวิจัยไดรวมกับครูในการพัฒนาความสามารถเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ โครงการใหความรูเด็กที่

มีความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับ

ความรูสึกและการใชกลามเนื้อ และโครงการผูปกครองสอนลูก ซึ่งในการจัดทําแผนนั้น ไดมีการ

กําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการดําเนินกิจกรรม ระยะเวลาใน

การดําเนินการ วัสดุอุปกรณ งบประมาณและการประเมินผล 
4.3 ขั้นปฏิบัติตามแผนงาน 

ในข้ันนี้เปนการดําเนินงานของผูรับผิดชอบกลุมตาง ๆ ตามโครงการที่กําหนด โดยใช

ทรัพยากรตางๆ ภายในโรงเรียน เร่ิมดําเนินการต้ังแต 15 พฤษภาคม – ตุลาคม 2550 เปนเวลา 5 เดือน 

15 วัน ซึ่งโครงการตาง ๆ นั้นเปนโครงการที่พัฒนาปจจัยภายในโรงเรียน คือ โครงการคัดกรองเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท ซึ่งเปน

โครงการที่ชวยเพิ่มความรูแกครู อันสงผลตอการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษได

ดีข้ึน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน และโครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็ก
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ปกติ เปนโครงการที่ทําใหนักเรียนปกติเกิดเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษและให

การชวยเหลือเพื่อนใหสามารถเรียนรวมกันไดอยางเต็มศักยภาพ และโครงการสงเสริมพัฒนาการดาน

การรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการ

พัฒนาการควบคุมตนเอง เปนโครงการที่ดําเนินการกับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยตรง เพื่อใหมี

พัฒนาการดานตาง ๆ ดีข้ึน สามารถเรียนรวมไดอยางเต็มศักยภาพ บรรลุเปาประสงคที่วางไวใน

แผนการศึกษารายบุคคลของแตละคน สวนโครงการที่เปนปจจัยภายนอกโรงเรียนนั้น คือ โครงการ

ผูปกครองสอนลูก ซึ่งเปนโครงการที่ใหผูปกครองมีสวนในการสงเสริมพัฒนาการของลูกที่บานอยาง

เต็มที่ อันสงผลตอความสามารถในการเรียนรวมไดดีข้ึน 

ในระหวางการดําเนินโครงการตามแผนนั้น ไดมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ ซึ่ง

เปนการประเมินผลที่เนนกระบวนการทํางาน (Process evaluation) โดยมีโครงการที่ติดตามและ

ประเมินผลแบบทุกสัปดาห คือ โครงการเพื่อนชวยเพื่อน โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับ

ความรูสึกและการใชกลามเนื้อ โครงการผูปกครองสอนลูก โดยนําสมาชิกผูที่เปนหลักในโครงการน้ัน 

อันไดแก เด็กนักเรียนปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษและผูปกครอง มาทําการพูดคุยหรือส่ือสารผาน

ทางเอกสารที่สงไปที่บานทุกสัปดาห รวมทั้งการประเมินกับตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษเองในขณะ

ที่มาทํากิจกรรมการกระตุนพัฒนาการ เนื่องจากเปนโครงการในลักษณะที่มีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงคอนขางรวดเร็ว กิจกรรมตาง ๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงตองทําการติดตามผล

ทุกสัปดาห โดยทุกโครงการมีการประเมินผลในประเด็นตาง ๆ คือ 1) การบรรลุจุดประสงคของ

โครงการ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดหรือผลที่คาดวาจะเกิดในแตละโครงการ 2) ความสามารถในการ

ดําเนินการตามแผนที่วางไว และ 3) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดข้ึน ซึ่งผูวิจัยและสมาชิก

ของแตละโครงการจะรวมกันนําขอมูลที่ไดมาวางแผนรวมกันใหม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สวนโครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่

มีความตองการพิเศษแตละประเภท โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการ

พัฒนาการควบคุมตนเอง และโครงการที่ทําใหนักเรียนปกติเกิดเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ ลักษณะของโครงการเปนการใหความรู การประเมินโครงการจึงทําในลักษณะกอนและ

หลังการใหความรู รวมกับการสังเกตการปฏิบัติตัวตอเด็กที่มีความตองการพิเศษตามบทบาทของแต

ละคน ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลระหวางการดําเนินของแตละโครงการ มีดังนี้ 

4.3.1 โครงการคัดกรองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เปนโครงการแรกที่คณะครูของ

โรงเรียนตองการใหเกิดข้ึนทันทีที่ผูวิจัยเร่ิมโครงการวิจัย เนื่องจากครูยังขาดความรูความเขาใจในการ

คัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทการเรียนรูบกพรอง (Learning disability) และเด็กประเภท

สมาธิส้ันซนผิดปกติ (Attention Deficit and Hyperactive Disorder) เด็กกลุมนี้ไมแสดงความ
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บกพรองทางดานรางกายที่ชัดเจน และเปนชวงเปดการศึกษาใหม มีเด็กใหมรวมทั้งเด็กที่ครูสงสัยวา

ทําไมจึงมีปญหาในการเรียนตลอดปการศึกษาที่ผานมา อีกทั้งทางโรงเรียนตองเรงทําการสงรายช่ือเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทแกศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 8 ซึ่งโครงการน้ีมีผูรับผิดชอบคือ 

อาจารยสายพิณ ธิวงศ ผูวิจัยทําการอบรมในเร่ืองของการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภท

การเรียนรูบกพรองและสมาธิส้ันซนผิดปกติ ในวันที่ 18 พค. 2550 ในเวลา 13.00 – 16.30 น. แกคณะ

ครูในโรงเรียน จํานวน 24 คน จากการประเมินกอนใหการอบรม โดยเปนลักษณะการใหครูถามตอบ

ปญหาที่เกี่ยวของกับลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษทั้ง 2 ประเภท และจากแบบวัดความรู 

เห็นไดชัดเจนวาครูขาดความรูในเร่ืองของเด็กทั้งสองประเภทเปนอยางมาก ทั้งในเร่ืองลักษณะของ

ปญหาและการใหการชวยเหลือ  

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 จากการประเมินผลพบวา สามารถ

ดําเนินกิจกรรมไดตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว และไมมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่เกดิข้ึน 

โดยหลังจากเสร็จส้ินการอบรมแลว คณะครูมีความเขาใจในลักษณะปญหาที่บงชี้วาเปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษทั้ง 2 ประเภทดีข้ึน เห็นไดจากการสนทนากลุมในกลุมครูหลังจากเสร็จส้ินการอบรม ซึ่ง

ครูที่เขาอบรมกลาววา  

“ในสวนของ LD สมาธิส้ันเนี่ยเร่ิมเขาใจหลังจากที่ฟงบรรยายในคร้ังแรกวันนี้”   

แตเนื่องจากระบบของโรงเรียนนั้น เมื่อมีเด็กที่ตองถูกประเมินจะสงมาที่อาจารย 

สายพิณ ใหเปนคนประเมินภาวะที่บงชี้ความบกพรองประเภทตาง ๆ ไมใชครูทุกคนเปนคนประเมิน แต

ก็สงผลใหครูที่สงสัยวาเด็กคนใดในหองของตนอาจเปนเด็กที่เรียนไมดีจากปญหานี้ก็จะทําการสงมาให

ประเมิน เพื่อทราบปญหาไดชัดเจนถูกตอง ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางถูกตองตรงกับ

ปญหาของเด็กแตละคนมากข้ึน  

การประเมินผลระหวางดําเนินการต้ังแตคร้ังที่ 2-3  จากการประเมินผลในคร้ังที่ 2 

และ 3 นั้น โดยมีระยะหางกัน 1 สัปดาห จากความรูที่ไดรับนั้นคณะครูสามารถคัดกรองพบเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมในปการศึกษา 2550 ไดจํานวนทั้งหมด 23 คน ซึ่งเปนเด็กที่ไมได

ถูกคัดกรองในปการศึกษาที่ผานมา สงผลใหเด็กกลุมดังกลาวไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางตรง

ตามศักยภาพที่มีอยู โดยมีรายช่ือดังตาราง 2 (ชื่อนักเรียนทุกคนเปนช่ือสมมุติ) 
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ตาราง 2 ผลการคัดกรองปญหาเด็กที่มีความตองการพิเศษแยกตามชั้นเรียน 

 

ชั้นเรียน ชื่อนักเรียน ประเภทของความบกพรอง 

อนุบาล 2 ด.ญ. ปานไพลิน  Down’s Syndrome 

ป.1/1 ด.ญ. วชิชุดา  สมาธิส้ันซนผิดปกติ 

ป.1/2 ด.ญ. แสงทอง  การไดยินบกพรอง 

ป.3/1 ด.ช. อภิสิทธิ ์

ด.ช. ธนากร 

ด.ช. ภุมรา 

ด.ญ. นันทนา 

สมาธิส้ันซนผิดปกติ 

ป.4/1 ด.ญ. ขอต้ี บกพรองทางดานการเรียนรู 

ป.4/2 ด.ญ. อนุธิดา บกพรองทางดานการเรียนรู 

ป.5/2 ด.ช. สันติ 

ด.ช. วัชระ 

บกพรองทางดานการเรียนรู 

ป.6/1 ด.ช. ธนพล 

ด.ญ. วรางคณา 

ด.ญ. กัลยา 

บกพรองทางดานการเรียนรู 

ป.6/2 ด.ช. มงคล 

ด.ช. กิตติศักด์ิ 

ด.ช. ภานวุัฒน 

บกพรองทางดานการเรียนรู 

ม.1  ด.ช. นครินทร 

ด.ญ. จิรนนัท 

ด.ญ. กนัยา 

บกพรองทางดานการเรียนรู 

ม. 2  ด.ช. เฉลิมพล บกพรองทางดานการเรียนรูรวมกับสมาธิส้ัน 

ม. 3  ด.ช. ศักดา 

ด.ช. เอกสิทธิ ์

บกพรองทางดานการเรียนรู 

 

4.3.2 โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท เปน

โครงการที่คณะครูตองการเปนอันดับตน ๆ เชนกัน เนื่องจากครูยังขาดความรูในเร่ืองเทคนิคการสอน

เด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ  ลักษณะของโครงการจึงเปนการใหความรูในรูปแบบของ



109 

การจัดการอบรมเพียง 1 คร้ัง โครงการนี้มีครูผูรับผิดชอบโครงการคือ อาจารยอรพิน ละอองอินทร 

ผูวิจัยจึงทําการประสานกับวิทยากรภายนอก ซึ่งเปนนักการศึกษาพิเศษของศูนยกระตุนพัฒนาการ

เด็กสเปเชียลชายดเซ็นเตอร คือ อาจารยสุเมธี อินทกัณฑ และประสานงานกับทางโรงเรียนจัดการ

อบรมไดในวันที่ 16 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. มีครูเขารับการอบรมทั้งส้ิน 34 คน เปนครูของ

โรงเรียน 28 คน และเปนครูจากกลุมโรงเรียนทองฝาย 6 คน ซึ่งผูอํานวยการกลุมโรงเรียนคือ อาจารย

ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ติดตอขอสงครูเขารับการอบรมดวย เนื่องจากทางกลุมโรงเรียนก็ประสบ

ปญหานี้เชนเดียวกัน 

การประเมินผลระหวางดําเนินการต้ังแตคร้ังที่ 1-3 จากการประเมินผลพบวา ตอง

ทําการเล่ือนการจัดอบรมหลายคร้ัง เนื่องจากครูติดภาระงานเรงดวนเขามาตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัยปรึกษา

กับผูอํานวยการโรงเรียนในเร่ืองการจัดการอบรม ผูอํานวยการอยากใหครูทุกคนเขารับการอบรมพรอม

กัน เพราะถึงแมวาในปการศึกษานี้จะไมไดทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในหองของตน แตก็

อาจจะไดสอนในปการศึกษาตอไป จึงอยากขอใหเล่ือนการอบรมออกไปจนเพ่ือใหครูทุกคนสามารถ

เขารับการอบรมได จนในที่สุดสามารถอบรมไดในวันเวลาดังกลาว จากที่ครูทานหนึ่งกลาวกอนที่จะรับ

การอบรมวา 

“บางคนเคาก็อาจจะเขาใจไมลึกซ้ึง ถาเคาไม ๆ ลงมือทํากิจกรรมหรือทําอะไรกับ

เด็กเคาจะไมเขาใจเด็กโดยตรง คือเคามองเห็นเด็กคนนี้มีปญหา หรือพฤติกรรมดานนี้มีปญหาแบบนี้ 

แตเคาไมสามารถแกไขไดคะ ในภาพรวมแลว มองดูแลวเคาจะจัดกิจกรรมไมคอยได” 

และจากครูอีกทานที่กลาวภายหลังจากที่รับการอบรมแลว 

“ในสวนของ LD สมาธิส้ันเนี่ยเร่ิมเขาใจหลังจากที่ฟงบรรยายในคร้ังแรกวันนี้” 

โดยหลังจากที่คณะครูไดรับการอบรมไปแลว ผูวิจัยทําการสังเกตการเรียนการ

สอนในหองเรียนขณะที่เขาไปทําการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมนั้น พบวา ครูสามารถปรับ

การเรียนการสอนใหเอ้ือตอเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมากข้ึน เชน ครูสามารถจัดที่นั่งในชั้นเรียน 

เพื่อเอ้ือตอพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษไดถูกตอง เชน จัดใหเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน นั่งหนาช้ัน ใกลครูผูสอน พูดดวยประโยคส้ัน ๆ กระตุนใหเด็กมองปากกอน และ

เตือนใหใสเคร่ืองชวยฟงทุกคร้ัง เปนตน หรือในรายของ ด.ญ. ชนานันท ซึ่งมีพฤติกรรมไมยอมอยูในชั้น

เรียนเลย ครูประจําชั้นรวมทั้งอาจารยประจําวิชาตาง ๆ สามารถยอยงานการเรียนการสอนสําหรับ 

ด.ญ. ชนานันท ใหสามารถนั่งเรียนในหองเรียนไดมากข้ึน  

4.3.3 โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ เปน

โครงการเพื่อใหนักเรียนปกติในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในเร่ืองเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละ

ประเภทที่เรียนรวมในโรงเรียนอยางถูกตองทั้งดานปญหา ความสามารถที่พัฒนาไดตามศักยภาพและ
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การชวยเหลือของเพื่อน มีครูผูรับผิดชอบโครงการคือ อาจารยกิ่งจันทร อุตอ่ินแกว และอาจารยอรพิน 

ละอองอินทร ลักษณะของโครงการเปนโครงการที่ใหความรูแกนักเรียนปกติทุกคนทุกชวงช้ัน โดยในข้ัน

ของการดําเนินการนั้น ครูผูรับผิดชอบโครงการและผูวิจัย รวมกันจัดทําแผนการสอน แลวใหครูผูสอน

วิชาสังคมศึกษาหรือวิชาสุขศึกษาสอนสัปดาหละ 1 คร้ังตามแผนนั้น 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 ในการประเมินโครงการคร้ังที่ 1 นั้น 

จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการจากการที่จะใหครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาสุขศึกษา

สอนสัปดาหละ 1 คร้ังตามแผน ตองเปล่ียนเปนทําการสอนแยกนักเรียนแตละชวงช้ัน คือ ป.4 – 6 (ชวง

ชั้นที่ 2) ทําการอบรมในวันที่ 4 ก.ค. 2550 เวลา 14.00 – 16.00 น. มีนักเรียนเขารับการอบรม จํานวน 

204 คน และ ม.1 – 3 (ชวงชั้นที่ 3) ทําการอบรมในวันที่ 11 ก.ค. 2550 เวลา 14.00 – 16.00 น. มี

นักเรียนเขารับการอบรม จํานวน 100 คน โดยใชเวลาของวิชาหลัก 1 ชั่วโมง และช่ัวโมงของวิชาชุมนุม 

1 ชั่วโมง เนื่องจากทั้งผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบโครงการเกรงวาจะทําใหเด็กนักเรียนขาด

เรียนในเนื้อหาของวิชาหลักมากเกินไป ประกอบกับเด็กทั้ง 2 ชวงช้ันเปนเด็กโตพอที่จะสามารถรับการ

อบรมในครั้งเดียว 2 ชั่วโมงได จึงมีความเห็นรวมกันทุกฝายใหดําเนินการปรับรูปแบบการอบรมเปน 1 

คร้ังแทน ในการอบรมใชสถานที่ คือ โถงใหญใตตึก สปช. 105/29/4 ซึ่งเปนสถานที่ที่โรงเรียนมักใชใน

การประชุมนักเรียนหรือจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ผูวิจัยไดเขาเปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนใน

โครงการนี้ เนื่องจากมีความเช่ียวชาญโดยตรงในเร่ืองดังกลาว อีกทั้งครูผูรับผิดชอบโครงการไดทําการ

ประสานใหอาจารยประจําชั้นและอาจารยประจําวิชาของนักเรียนทุกหองเขารวมกิจกรรมดวย เพื่อให

เกิดความรูและทักษะในการจัดการอบรมเองในปการศึกษาตอไป ลักษณะของการอบรมจะมีการถาม

คําถาม เพื่อดูถึงความรูความเขาใจของนักเรียนปกติที่มีตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งมี

การใหทําแบบสอบถาม การใหความรูของวิทยากรเปนลักษณะเนื้อหาวิชาการสอดแทรกกับตัวอยาง 

และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น ซึ่งนักเรียนใหความสนใจและรวมมือกันอยางดี 

รายละเอียดของเน้ือหาที่ใชในการอบรมทั้ง 2 ชวงชั้นนั้นเหมือนกัน ยกเวนการใชถอยคําที่เรียกเด็กที่มี

ความตองการพิเศษในชวงช้ันที่ 3 นั้น จะปรับเปลี่ยนเปนเพื่อนที่มีปญหาการเรียน เพราะเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษยังไมยอมรับความบกพรองของตัวเองและกลัวโดนเพื่อนลอ สําหรับนักเรียนช้ันป.1 – 3 

(ชวงช้ันที่ 1) ซี่งเปนเด็กที่ยังเล็ก การใหการอบรมจึงเปนลักษณะที่ผูวิจัยเขาไปทําการสอนในช้ันเรียน

รวมกับครูประจําช้ันแตละหอง ซึ่งจะใหความรูวิชาการที่เนนลักษณะของเพื่อนนักเรียนที่เรียนอยูใน

หองนั้นมากกวาเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ เขาทําการสอนในวันที่ 5 ก.ค. 2550 เวลา 

9.00 -12.00 น. รวมจํานวนทั้งส้ิน 142 คน  

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 2 สําหรับการติดตามประเมินผลนั้น

ในชวงช้ันที่ 1 นั้นหลังการสอนผูวิจัยเชิญชวนใหสงภาพวาดระบายสี ในหัวขอ “ความต้ังใจของฉันใน
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การชวยเหลือเพื่อนที่มีปญหาดานการเรียน”  สวนเด็กชวงช้ันที่ 2 และ 3 นั้น เปนการเขียนเรียงความ

ในหัวขอเดียวกัน โดยสามารถสงไดที่ครูประจําชั้นและครูสอนภาษาไทยภายในวันที่ 30 ก.ค. 2550  

โดยผูอํานวยการโรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบอยางทั่วถึงในการเขาแถวตอนเชา ซึ่ง

ไดรับความสนใจจากนักเรียนอยางกวางขวาง ในการจัดการประกวดนั้นผูอํานวยการโรงเรียนมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบดวยคณะครูของโรงเรียนทั้งหมด และผูวิจัยทําการ

ประสานงานกับหนวยงานภาคเอกชน คือ คุณอาภาวี วังตระกูล ซึ่งเปนผูบริหารของศูนยกระตุน

พัฒนาการ ทําการมอบเงินรางวัลใหแกนักเรียนที่ชนะการประกวด โดยรางวัลที่ 1 ไดรับรางวัล 300 

บาท รางวัลที่ 2 ไดรับรางวัล 200 บาท และรางวัลที่ 3 ไดรับรางวัล 100 บาท ผลการประกวดมีดังนี้คือ 

ชวงช้ันที่ 1 รางวัลที่ 1   ด.ญ. สุชมา เมืองแสน  ชั้น ป.3 

 รางวัลที่ 2  ด.ญ. นภัสสร ศรีวิชัย ชั้น ป.3 

 รางวัลที่ 3  ด.ญ. เบญจมาศ ลินปว ชั้น ป.3 

ชวงช้ันที่ 2 รางวัลที่ 1 ด.ญ. กันตฤทัย คันธโน ชั้น ป.6 

 รางวัลที่ 2  ด.ญ. ชิตกมล มานํา ชั้นป. 5 

 รางวัลที่ 3  ด.ญ. ปริญฎา แสนฝน ชั้นป. 5 

  ด.ญ. ศุภกัญญา บุญธิมา ชั้นป. 5 

ชวงช้ันที่ 3 รางวัลที่ 1  ด.ช. ยุทธพงษ ปอมเขียว ชั้น ม.3 

 รางวัลที่ 2  ด.ญ. มณีรัตน โลมี  ชั้น ม. 2 

 รางวัลที่ 3  ด.ญ. จิราภรณ เชาลี ชั้น ม. 3 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 3 ในการประเมินผล พบวาเมื่อการจัดประกวด

การวาดภาพระบายสีส้ินสุดแลว คณะครูไดนําภาพและเรียงความที่ไดรางวัลทั้งหมด มาทําการจัด

บอรด เพื่อเผยแพรใหแกนักเรียนคนอ่ืน ๆ ที่สนใจชมอีกดวย โดยจัดต้ังบอรดไวที่บริเวณหนาหองธุรการ

ของโรงเรียนตลอดภาคการศึกษา 

4.3.4 โครงการเพื่อนชวยเพื่อน เปนโครงการเพื่อใหเด็กนักเรียนปกติมีทัศนคติที่ดีตอ

เพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมไดอยางเต็ม

ศักยภาพและประสบความสําเร็จในการเรียนรวม อีกทั้งเกิดมีระบบเพื่อนชวยเพื่อนอยางเปนรูปธรรมที่

ชัดเจนเกิดข้ึนในโรงเรียน ซึ่งเปนโครงการที่ทําตอเนื่องมาจากโครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ ซึ่งมีผูรับผิดชอบโครงการคือ อาจารยกิ่งจันทร อุตอ่ินแกว และอาจารยอรพิน ละออง-

อินทร  โดยหลังจากที่เสร็จส้ินการอบรมในสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ

ทุกชวงช้ันแลว ครูจะประกาศทําการขอรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อเขาสูโครงการเพื่อนชวยเพื่อน 

หลังจากที่ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการเสร็จแลว ใหเด็กนักเรียนที่ตองการสมัครเปนผูชวยเหลือ 
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(buddy) มาลงช่ือที่ดานหนาหอง ทําการปลอยเด็กนักเรียนที่ไมไดลงชื่อกลับบานกอนเหลือไวเฉพาะ

นักเรียนที่สมัครเปนผูชวยเหลือเพื่อน ครูที่รับผิดชอบโครงการรวมกับครูประจําชั้นและผูวิจัยทําการ

อบรมเทคนิควิธีการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทใหแกอาสาสมัคร 

และใหรายละเอียดเปนพิเศษในประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษในแตละหอง บรรยากาศของ

การอบรมเด็กที่สมัครเปนผูชวยเหลือเพื่อนมีความกระตือรือรน ซักถามปญหาในประเด็นตาง ๆ ของ

การชวยเหลือ จากนั้นผูวิจัยทําการประสานกับครูผูรับผิดชอบโครงการ และอาจารยสายพิณ ธิวงษ 

รวมทั้งครูประจําชั้น ในการจัดตารางการชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ (ภาคผนวก ข) ติด

ประกาศไวที่หนาหองเรียนแตละหองวาอาสาสมัครคนใดจะมีเวรชวยเหลือเพื่อนในวันไหน อาสาสมัคร

แตละคนมีเวรในการชวยเหลือเพื่อนโดยเฉล่ียคนละประมาณ 1 สัปดาห หมุนเวียนไปจนตลอดภาค

การศึกษา 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 ในการประเมินผลคร้ังนี้นั้นทําหลังจาก

ที่ไดเร่ิมโครงการไปแลว 2 สัปดาห พบปญหาในเร่ืองของการจัดเวลาในการชวยเหลือ อาจารยสายพิณ 

จึงทําการปรับตารางเวลาใหม จากนั้นทําการนัดหมายอาสาสมัครมาทําการพูดคุยเปนกลุมแยกแตละ

ชวงช้ันกับผูวิจัยและครูผูรับผิดโครงการถึงปญหา อุปสรรคตาง  ๆ  ในการชวยเหลือเพื่อน ซึ่งมีการให

คําแนะนําแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ ทุกวันพุธ เวลา 15.45 น. สวนปญหาที่เกิดข้ึนในแตละวัน ครู

ประจําช้ันของทุกหองจะเปนผูแนะนําในการแกปญหา 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 2 ผลการประเมินซึ่งผูวิจัยทําการสนทนา

กลุมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษหลังจากเร่ิมโครงการแลวประมาณ 1 เดือน ถึงการชวยเหลือที่ไดรับ

จากเพื่อน พบวา ปญหาที่เกิดข้ึนเมื่อเพื่อนใหการชวยเหลือ สวนใหญบอกวา ไดรับการชวยเหลือที่ดี

มาก ดังคํากลาวของเด็กที่มีความตองการพิเศษคนหนึ่งกลาววา  

“ดีคะ เขาชวยอธิบายส่ิงที่หนูไมเขาใจ จนหนูเขาใจมากข้ึน”  

ยกเวน เด็กบางคนที่เพื่อนอาสาสมัครยังไมคอยมาสนใจใหความชวยเหลือทั้ง ๆ 

ที่เปนเวรของตนเอง เด็กที่ความตองการพิเศษบอกวา  

“เพื่อนไมคอยชวยเลย”  

ผูวิจัยจึงไดทําการสนทนากลุมกับนักเรียนที่เปนอาสาสมัคร ในวันพุธประจํา

สัปดาหที่นัดหมายกัน ถึงประเด็นดังกลาว เพื่อนอาสาสมัครใหเหตุผลวา นักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษไมเชื่อฟง จึงไมอยากเตือน โดยกลาววา  

“ก็เตือนแลวเขาไมเชื่อ เลยไมอยากเตือน”  

ซึ่งผูวิจัยขอใหอดทน และตองพูดหรืออธิบายซํ้า เพราะในบางคร้ังเพื่อนที่เปนเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษไมเขาใจจริง ๆ จากการที่มีปญหาพัฒนาการลาชา แตผูวิจัยก็ถามอาสาสมัคร
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คนที่มีปญหาวายังยินดีใหความชวยเหลือเพื่อนอยูหรือไม ซึ่งอาสาสมัครทุกคนยังยินดีที่จะใหความ

ชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษตอไป  

การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 3 การประเมินในคร้ังนี้ทําในอีก 1 เดือน

ถัดมาจากการประเมินคร้ังที่ 2 ผลพบวา เด็กที่เปนอาสาสมัครทุกคนสามารถใหการชวยเหลือเพื่อนที่

เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดอยางราบร่ืนมากข้ึน เนื่องจากสามารถปรับตัวใหเขากันได ตางฝาย

ตางเขาใจซึ่งกันและกันและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ในทุกเร่ืองมากข้ึน ดังที่อาจารยสายพิณกลาววา  

“คิดวาโครงการเพื่อนชวยเพื่อนเนี่ยประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เพราะวาจะ

ทําใหเด็กปกติที่เปนเพื่อนของเด็กที่มีความตองการพิเศษในช้ันจะไดมีโอกาสดูแลกันแลวก็จะทําใหเด็ก

มีลักษณะที่พึงประสงคขอหนึ่ง คือ มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ รูจักเชวยเหลือเพื่อนรูจักชวยเหลือคนที่เคา

ดอยกวาเรา” และ  

“ในสวนของเด็กพิเศษก็มีการพัฒนาข้ึน คือเคารูสึกวาเคามีความอบอุน เคาจะมี

เพื่อนอยูในชั้นเรียนอยูหลายคนซ่ึงไมทอดทิ้งเคา หลายคนใหความสนใจและพรอมที่จะชวยเหลือเคา 

ทําใหเคารูสึกไมโดดเด่ียว” 

สําหรับโครงการนี้ไดผลที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนในการชวยใหนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษสามารถเรียนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดีข้ึน ดังเห็นไดจากกรณีตัวอยางของ 

ด.ญ. ชนานันท ซึ่งไดรับการคัดกรองพัฒนาการถูกจัดอยูในกลุมที่มีความพิการซ้ําซอน คือ มีปญหา

ความบกพรองทางพฤติกรรมสมาธิส้ันและการเรียนรูบกพรอง โดยกอนที่จะเร่ิมโครงการ ด.ญ. 

ชนานันท จะเดินไปรอบ ๆ โรงเรียน ไมยอมเขาชั้นเรียนเลย ไมวาวิชาใด ๆ ทั้งที่พูดได ฟงเขาใจคําส่ัง 

สวนใหญจะมาอยูที่หองของผูอํานวยการโรงเรียนหรือระเบียงทางเดินของอาคาร หลังจากที่มีเพื่อน

อาสาสมัครคอยชวยเหลือ เตือนใหเขาช้ันเรียน ทํางานที่อาจารยมอบหมายก็สามารถใชเวลาอยูใน

หองเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อนไดมากข้ึน โดยพบปญหาอุปสรรคในชวงแรก คือ เมื่อเพื่อน

ตักเตือน ด.ญ. ชนานันทจะไมฟง ไมปฏิบัติตาม ผูวิจัย รวมกับอาจารยสายพิณและอาจารยกิ่งจันทร 

ซึ่งเปนครูประจําชั้น ไดจัดประชุมกลุมเพื่อนอาสาสมัครของ ด.ญ. ชนานันท ใหคําแนะนําถึงวิธีการพูด

และชวยเตือนใหทํางาน เชน การวาดภาพระบายสี เขียนพยัญชนะ เขียนตัวเลข ซึ่งเปนใบงานที่ไดรับ

จากครูประจําแตละวิชา โดยครูประจําช้ันจะเปนผูจัดเตรียมส่ือตาง ๆ เพื่อใหครูในวิชาตาง ๆ 

มอบหมายใหเพื่อนอาสาสมัครนําไปให ด.ญ. ชนานันททําในช่ัวโมงขณะที่เพื่อน ๆ เรียนเนื้อหาวิชา

ตามหลักสูตร ด.ญ. ชนานันทจึงสามารถนั่งอยูในหองเรียนรวมกับเพื่อนได เมื่อถึงเวลาที่จะเรียนตาม

แผนการศึกษารายบุคคลกับอาจารยจุไรลักษณก็จะไปเรียนตามชั่วโมงนั้น 
4.3.5 โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึก การใชกลามเนื้อและ

การเคลื่อนไหว เปนโครงการที่ดําเนินการกับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยตรง เพื่อใหมีพัฒนาการ
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ดานตาง ๆ ดีข้ึน ซึ่งมีผูรับผิดชอบโครงการคือ อาจารยสายพิณ ธิวงษ และอาจารยจุไรลักษณ คําภีระ-

วงษา ซึ่งเปนครูสอนเสริมวิชาการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนตามแผนการศึกษารายบุคคล  

เปนโครงการที่ดําเนินตลอดภาคการศึกษาและมีการประเมินผลระหวางดําเนินการสัปดาหที่ 2, 5 และ 

7 เนื่องจากตองมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการฝกทุกคร้ังตามระดับความสามารถของเด็กที่เพิ่มข้ึน โดย

ครูทั้ง 2 ทานจะนัดหมายเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนมาพบกับผูวิจัย เพื่อใหผูวิจัยทําการประเมิน

พัฒนาการดานการรับความรูสึก การใชกลามเนื้อและการเคล่ือนไหว วามีเด็กคนใดมีระบบดังกลาวไม

พัฒนาไปตามวัย สงผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก หลังจาก

ประเมินครบทุกคนแลว นําเด็กที่มีความบกพรองของพัฒนาการดานดังกลาวจํานวนทั้งส้ิน 11 คน ดัง

ตาราง 3 (ชื่อนักเรียนทุกคนเปนช่ือสมมติ) มาใหโปรแกรมกระตุนพัฒนาการแบบกลุม โดยเร่ิม

โปรแกรมต้ังแตวันที่ 14 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2550 ทําการกระตุนสัปดาหละ 2 คร้ัง 

ในวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00 -10.00 น. รวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยผูวิจัย ผูชวยวิจัยและอาจารย

ผูรับผิดชอบโครงการรวมกันทําการกระตุนพัฒนาการ สําหรับวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการกระตุน

พัฒนาการคร้ังนี้ ผูวิจัยประสานงานขอความอนุเคราะหจากบริษัท บราโว คิดส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่

จําหนายของเลนตาง ๆ ที่ใชในการกระตุนพัฒนาการ อันไดแก แทรมโพลีน การดานโยก กระดานทรง

ตัว ลูกบอลขนาดใหญ ของเลนเสริมทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและการรับรูเรียนรู ซึ่งบริษัทไดยินดีที่จะ

มอบใหกับโรงเรียน เพื่อไวใชในการกระตุนพัฒนาการตอไปโดยไมคิดมูลคา และทางโรงเรียนไดจัดมุม

ในหองสอนเสริมเปนหองสําหรับการกระตุนพัฒนาการแกเด็กที่พบวามีความบกพรองทางดานการรับ

ความรูสึกการใชกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว ซึ่งไดจากการคัดกรองพัฒนาการที่ไดรับการอบรมไป 

 

ตาราง 3  รายช่ือเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เขารับการกระตุนพัฒนาการ 
 

ชื่อนักเรียน ประเภทของความบกพรอง ระดับชั้นเรียน 

1. ด.ญ. วิชชุดา  สมาธิส้ันซนผิดปกติ ประถมศึกษาปที่ 1 

2. ด.ช. อภิสิทธิ์  สมาธิส้ันซนผิดปกติ ประถมศึกษาปที่ 3 

3. ด.ญ. นันทนา  สมาธิส้ันซนผิดปกติ ประถมศึกษาปที่ 3 

4. ด.ญ. ตราตรึง  สติปญญาบกพรอง ประถมศึกษาปที่ 4 

5. ด.ญ. อันธิกา  สติปญญาบกพรอง ประถมศึกษาปที่ 4 

6. ด.ญ. ชนานันท สมาธิส้ันและบกพรองทางการเรียนรู ประถมศึกษาปที่ 5 

7. ด.ญ. วรางคณา  บกพรองทางการเรียนรู ประถมศึกษาปที่ 6 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ชื่อนักเรียน ประเภทของความบกพรอง ระดับชั้นเรียน 

8. ด.ช. กิตติศักด์ิ  บกพรองทางการเรียนรู ประถมศึกษาปที่ 6 

9. ด.ญ. กัลยา  สติปญญาบกพรอง มัธยมศึกษาปที่ 1  

10. ด.ช. เฉลิมพล  บกพรองทางการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ 2 

11. ด.ญ. พัชราภรณ  สติปญญาบกพรอง มัธยมศึกษาปที่ 2  

 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 ทําการประเมินโดยการทดสอบซํ้า

ภายหลังเด็กเขารวมโปรแกรมการกระตุนพัฒนาการแลว 2 สัปดาห ผลการประเมินพบวาเด็กทุกคนมี

ความกาวหนาทางดานพัฒนาการ โดยเฉพาะด.ญ. ชนานันท ซึ่งมีพัฒนาการทางดานการทรงตัวไมดี 

กอนเขารับการกระตุนพัฒนาการไมสามารถกระโดด 2 เทาพนจากพื้นได แตภายหลังจากที่รับการ

กระตุนพัฒนาการสามารถกระโดด 2 เทาไดติดกัน 4-5 กาว แตเด็กคนอ่ืน ๆ ยังไมเห็นการเปล่ียนแปลง

พัฒนาการที่ชัดเจน ดานอาจารยจุไรลักษณ ซึ่งเปนครูที่รับผิดชอบโครงการเริ่มมีทักษะในการจัด

กิจกรรมกระตุนพัฒนาการมากข้ึน 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 2-3 ทําการประเมินผลในสัปดาหที่ 5 

และ 7 ซึ่งในการกระตุนพัฒนาการแตละครั้งนั้น จะมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการฝกใหมีความยาก

ซับซอนข้ึนตามระดับพัฒนาการที่เปล่ียนแปลงไปของเด็กดวย แตการประเมินซํ้าในคร้ังที่ 2 และ 3 เปน

การประเมินโดยใชแบบประเมินซ้ํา เมื่อส้ินสุดโปรแกรมผลพบวา เด็กทุกคนมีพัฒนาการในดานการรับ

ความรูสึก การใชกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ดีข้ึน สามารถจําหนายออกจากโปรแกรมได จํานวน 7 

คน แตมีเด็กที่เหลืออีก 4 คน ที่ผลการประเมินซ้ํายังคงเหลือพัฒนาการที่ไมสมวัยบางดานอยู ยังคงมา

รับการกระตุนพัฒนาการจากอาจารยจุไรลักษณตอไป นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูใหมแกครู

ของโรงเรียนใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางตอเนื่อง ดังที่อาจารยสายพิณกลาววา  

“ในสวนของโครงการนี้ก็เปนโครงการที่ดีมากเลย โดยเฉพาะโครงการกระตุน

พัฒนาการเด็กซ่ึงเราไมมีความรูในดานนี้เลย ไมมีเลยนะคะ พออาจารยเขามาชวยสอน ในการกระตุน

เด็กเนี่ยทําให นักเรียนที่มีปญหาไดรับการพัฒนา ไดรับการกระตุน เพื่อมีความพรอมที่จะเรียนในช้ัน

เรียนรวม”  
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หรือคํากลาวของอาจารยจุไรลักษณ คือ “ประโยชน คิดวามีมากกวาเพราะไดทั้ง

ตัวครู ไดทั้งเด็กดวย แลวผูปกครองดวยนะคะถาไดรับความรวมมือทุกดานหมดคิดวาจะดี ดีที่สุดเลย 

ถาทํากิจกรรมตรงน้ีแลวก็ตอ ตองตอยอดอยางเปนระบบ แลวก็ตอไปอีก” 

ซึ่งจากการสนทนากลุมกับผูปกครองภายหลังส้ินสุดโครงการ ผูปกครองของเด็ก

รายหนึ่งกลาววา  

“ที่อยากไดก็คือรักษาแบบนี้ละคะ อยางโรงเรียนมีโครงการนี้ แมก็ดีใจละ แบบ

เมื่อกอนคือ มาเรียนก็มาเฉย ๆ เพื่อน ๆ เรียนกัน นองอ๋ิวก็เรียนไมได เพื่อนเขียนกันอ๋ิวก็เขียนไมได ก็

รองไหเพราะอยากเขียน แมเคยใหครูที่โรงเรียนดารามาสอนที่บาน ชั่วโมงละ 150 ตอนหลังมาเราไม

ไหว ไมมีตังค เคยเอาไปฝกพัฒนาการที่ในเมืองคร้ังละ 300 350 ก็ไมไหว” 

จึงเห็นไดวาโครงการนี้นั้นเปนโครงการท่ีทําใหครูของโรงเรียนสามารถใหการ

กระตุนพัฒนาการเบ้ืองตนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนเองได โดยมีผูเชี่ยวชาญคือผูวิจัย

คอยใหคําแนะนําเปนระยะ เนื่องจากโรงเรียนอยูหางไกลจากโรงพยาบาลที่มีแผนกกระตุนพัฒนาการ 

ผูปกครองมีขอจํากัดทั้งเร่ืองคาใชจายและการเดินทาง จึงทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา แต

เมื่อเกิดโครงการดังกลาวข้ึนจึง ทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพไดดีข้ึน  

นอกจากนี้ผูวิจัยจะไดเขาไปรวมแนะนําโปรแกรมการกระตุนพัฒนาการแกครูทุกภาคการศึกษาใหม 

ภายหลังจากที่เด็กนักเรียนใหมทุกคนไดรับการคัดกรองแลวพบวาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่ง

ถือเปนการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐฯ คือ ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมนั่นเอง  
4.3.6 โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเรื่องการพัฒนาการ

ควบคุมตนเอง เปนโครงการที่สอนเร่ืองการควบคุมตนเองในช้ันเรียนและขณะที่อยูในโรงเรียนใหแก

เด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบโครงการคือ อาจารยสายพิณ ธิวงศ และ 

อาจารยจุไรลักษณ คําภีระวงษา แบงการสอนเปน 2 กลุม คือ 1) เด็กกลุมที่มารับการกระตุน

พัฒนาการ จํานวน 11 คน ซึ่งมีความบกพรองทางดานความเขาใจมากกวานั้น โดยกอนที่จะเร่ิม

โปรแกรมกระตุนพัฒนาการในแตละคร้ังนั้น จะใชเวลาประมาณ 15 นาทีพูดคุยถึงปญหาที่เกิดข้ึน

ขณะที่อยูในโรงเรียนและหองเรียน และวิธีการที่แตละคนแกปญหากับเร่ืองที่เกิดข้ึน เมื่อใครใชวิธีการ

ไมเหมาะสมก็จะใหกลุมชวยกันอภิปรายถึงขอดี ขอเสีย และวิธีการที่เหมาะสมที่ควรใช  2) เด็กกลุมที่

ไมมีความบกพรองทางดานระบบการรับความรูสึก การใชกลามเนื้อและการเคล่ือนไหว ไดทําการนัด

หมายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. โดยแบงเปน 3 กลุม แยกแตละชวงช้ัน คือ ชวง

ชั้นที่ 1 – 3 ใชเวลาชวงชั้นละ 50 นาที สําหรับชวงช้ันที่ 1 มีเด็กจํานวน 4 คน ชวงช้ันที่ 2 มีเด็กจํานวน 

9 คน และชวงช้ันที่ 3 มีเด็กจํานวน 6 คน สถานที่ที่ทําการอบรมพูดคุยกัน คือ บริเวณหองโถงใตตึก
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มัธยมฯ ซึ่งเงียบสงบ โปรง เย็นสบาย เด็กในชวงช้ันที่ 1 สวนใหญมีปญหาสมาธิส้ัน ถึงแมจะพูดคุยเปน

กลุมเล็ก ๆ แตก็ตองคอยกระตุนใหสนใจฟงเพื่อนที่กําลังแสดงความคิดเห็น เพราะมักหันไปคุยกันเอง

หรือเลนกัน ในเด็กช้ันที่โตกวาจะมีการใหรายละเอียดในการพูดคุยดีกวา กลาแสดงความคิดเห็น

มากกวา 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 การดําเนินงานในโครงการนี้นั้น

สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยไมมีปญหาใด ๆ จากการใชรูปแบบของการอภิปรายกลุมทํา

ใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถท่ีจะนําเอาวิธีที่ไดรับคําแนะนําไปลองประยุกตใช มีการ

ปรับเปล่ียนวิธีการตามที่เพื่อนรวมกลุมแนะนํา ดังคํากลาวของ ด.ญ. วรางคณา ที่กลาววา  

“บอกใหเคาชวยสอนหนานี้หนอย แตมันไมสอนมันกลับมาพูดลอวา ทําไมเรียน

ไมรูเร่ือง หนูเลยดามันกลับไป”  

แตเพื่อนในกลุมโดยเฉพาะ ด.ญ. นันทนา แนะนําวาเราก็ไมตองสนใจที่เพื่อนวา 

แตใชการพูดขอรองอีกคร้ัง ดังที่พูดวา  

“ก็ไมตองไปสนใจเคาหรอก เราก็พูดดี ๆ กับเคาใหมอีกคร้ัง เด๋ียวเคาก็สอนเอง”  

จากนั้นครูจะสรุปวิธีการที่ถูกตองอีกคร้ัง จึงเร่ิมการกระตุนพัฒนาการในวันนั้น 

ฉนั้นเด็กจะไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวตอเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ อยางสม่ําเสมอตลอด

ภาคการศึกษา แตประเด็นหนึ่งที่พบคือ เด็กในช้ันมัธยมจะอายที่ตนเองตองขอความชวยเหลือ กลัว

เพื่อนลอวาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ จึงไมขอความชวยเหลือจากใครและใชการดากลับเมื่อโดน

ลอเลียน และเพื่อนที่เปนเด็กปกติยังมีการแบงแยก ดังที่ ด.ช. เฉลิมพล กลาววา  

“เพื่อนชอบลอ เวลาถามมัน เลยไมอยากใหสอน ผมทนไมไหวก็ดามันไป บางทีก็

ชกกัน มีเร่ืองกัน ไมถามดีกวา”   

หรือ ด.ช. ชัชวาล ที่กลาววา  

“บางคนก็ชวย แตดุ เลยไมอยากใหสอน”  

ผูวิจัยรวมกับครูผู รับผิดชอบนําใหกลุมรวมกันอภิปรายถึงการแกปญหาใน

ประเด็น ดังกลาว ซึ่งกลุมชวยกันสรุปวา ถามเพื่อนใหมอีกคร้ัง โดยพูดดี ๆ ดวย หรือไมตองสนใจเคา

แลวไปถามคุณครูผูสอนใหอธิบายซํ้าอีกคร้ัง ดังที่ ด.ช. เอกสิทธิ์ กลาววา  

“คําไหนที่ไมเขาใจก็ถามครู ไมตองไปสนใจเคา ถาครูไมอยูก็ตองพูดกับเคาดี ๆ 

ใหม เด๋ียวเคาก็ชวยเราแหละ”   

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 2-3 เมื่อผูวิจัยทําการประเมินผลระหวาง

ดําเนินโครงการในแตละเดือนถัดมานั้น พบวา เด็กทุกคนไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนในหองทั้งที่

เปนอาสาสมัครและเพื่อนรวมหองเปนอยางดีมากข้ึนกวาเมื่อกอน จากการสนทนากับครูประจําชั้นแต
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ละหองที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมนั้น พบวา เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพฤติกรรมการ

ควบคุมตัวเองมากข้ึน สามารถรวมกิจกรรมตาง ๆ ในช้ันเรียนไดราบร่ืนมากข้ึน 

4.3.7 โครงการผูปกครองสอนลูก ซึ่งเปนโครงการที่ใหผูปกครองมีสวนในการสงเสริม

พัฒนาการของลูกที่บานอยางเต็มที่ อันสงผลตอความสามารถในการเรียนรวมไดดีข้ึน โดยมีอาจารย

จุไรลักษณ คําภีระวงษา เปนผูรับผิดชอบโครงการรวมกับผูวิจัย เปนโครงการที่ทําตลอดจนจบภาค

การศึกษา โดยหลังจากที่จบโปรแกรมกระตุนพัฒนาการในแตละคร้ัง ผูวิจัยและอาจารยจุไรลักษณ ได

ใหใบงานแกเด็กทุกคนนํากลับไปบาน (ภาคผนวก ข) เพื่อใหเปนการบานที่ผูปกครองตองดูแลใหบุตร

หลานของตนเองฝกปฏิบัติตามใบงาน แลวเขียนรายงานผลการฝกพัฒนาการที่บาน และลงช่ือกํากับ

ดวย ใหเด็กนํากลับมาสงใหแกผูบําบัดในคร้ังถัดไปที่ตองมาทํากิจกรรมการกระตุนพัฒนาการ  

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 1 เมื่อประเมินโครงการในตนสัปดาหใหม

พบปญหาที่เกิดข้ึนคือ ในชวง 1 สัปดาหแรกนั้นเด็ก ๆ บอกวาไมไดเอาใบงานใหผูปกครองหรือนําให

แลวแตผูปกครองไมไดใหทํากิจกรรมตามใบงาน จึงไดทําการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยอาจารยจุไรลักษณ

โทรไปพูดคุยกับผูปกครองถึงโครงการดังกลาวจะสงผลอยางไรตอการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลาน 

ขอใหใหความรวมมือในการสนใจใบงานและใหกิจกรรมการกระตุนพัฒนาการที่บานตามใบงานที่

มอบหมายไป  

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 2 ในสัปดาหตอมาผูปกครองใหความ

สนใจใหบุตรหลานทํากิจกรรมตาง ๆ ตามใบงานที่กําหนดแตยังไมครบทุกคน จึงไดมีการกําชับวาเด็กๆ 

ตองเปนคนเตือนผูปกครองใหฝกและเซ็นตชื่อเอามาสงทุกคร้ัง ไมเชนนั้นจะไมไดรวมกิจกรรมกระตุน

พัฒนาการในคร้ังตอไป 

การประเมินผลระหวางดําเนินการคร้ังที่ 3 ในสัปดาหที่ 3 จนถึงสัปดาหสุดทาย 

ผูปกครองเด็กที่เขารับการกระตุนพัฒนาการ ใหความสนใจใหบุตรหลานทํากิจกรรมตาง ๆ ตามใบงาน

ที่กําหนด เด็กนําใบงานที่มีรายเซ็นตของผูปกครองกลับมาใหทุกคน รวมทั้งมีการเขียนพฤติกรรมตาง ๆ 

คุณภาพของการฝกปฏิบัติที่บาน ดังเชน ผูปกครองของ ด.ญ. ชนานันท ที่เขียนรายงานกลับมาวา  

“นองมินทําตามแตตองใชสมาธิ พฤติกรรมของนองมินบางครั้งก็ต้ังใจ แตบางคร้ัง

ก็เกร็ง กลัวจะหกลมคือกลัวจะเจ็บตัว”  

หรือ ผูปกครองของ ด.ญ. ตราตึง ที่เขียนวา  

“นองก็พยายามทําตามที่แมสอน คงจะอวนและสมาธิส้ัน นองทําไดไมครบตาม

รอบที่กําหนด แตแมจะพยายามใหนองฝก”  
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ผลจากการที่ผูปกครองใหการดูแลเอาใจใสใหลูกทําการบานที่เกี่ยวกับการ

กระตุนพัฒนาการทุกวันนี้เอง จึงพบวา เมื่อประเมินพัฒนาการของเด็กที่เขารับการกระตุนพัฒนาการ

นั้น ทุกคนมีพัฒนาการดานการรับความรูสึก การใชกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวดีข้ึนอยางชัดเจน 

 
4.4 ขั้นการประเมินผล  

ในการประเมินผลเปนการประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเปนการประเมินผลรวบ

ยอด (Summative evaluation) โดยผูวิจัยไดเขาปรึกษาหารือกับผูอํานวยการโรงเรียนถึงการจัดสรุปผล

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแตละโครงการรวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมที่ใช ผูอํานวยการเห็นวาคง

ไมสะดวกที่จะจัดประชุมเปนกลุม เนื่องจากในชวงเดือนตุลาคมเปนเดือนที่เด็กนักเรียนทุกคนตองสอบ

ปลายภาค และอาจารยหลายทานมีภาระดานการสรุปผลงานเพื่อยื่นประเมินอาจารย 3 รวมทั้งยังมี

คณะของหนวยงานภายนอกที่ติดตอดูงานเขามาอยางตอเนื่อง จึงเห็นรวมกันวาควรใชการสัมภาษณผู

ที่รับผิดชอบหลักในแตละโครงการเปนรายบุคคล ซึ่งจะทําการนัดหมายไดงายกวา โดยผลที่ไดจากการ

ดําเนินงานและผลกระทบที่ไดจากการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.4.1. ไดโครงการตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมอยางเปนรูปธรรม

ทั้งส้ิน 7 โครงการ 

4.4.2. เกิดการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดกระบวนการต้ังแตรวมกันมอง

ปญหาที่เกิดข้ึนในอดีต แนวทางการแกปญหา รวมทั้งโครงการที่จะทําเพื่อใหบรรลุถึงการแกปญหา 

การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขณะประชุมระดมแนวคิด ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ตามโครงการและการประเมินสรุปผล 

4.4.3. ไดพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งขององคกรชุมชน เนื่องจากมีการรวมกลุมอยางมี

สวนรวมจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปนตัวแทนในการ

ดําเนินการดานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานระบบตาง ๆ ในโรงเรียนใน

การจัดการเรียนรวม  ทําใหเกิดพลังและพลังกลุม โดยเฉพาะการแบงปนความรูประสบการณและการ

กระทํารวมกันอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  อันเปนการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพในการแกไข

ปญหาและมีเครือขายที่เขมแข็ง 

4.4.4. บรรลุตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ พิจารณาไดจากผลที่เกิดข้ึนในการ
เรียนรวมที่ประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมไดอยางมีความสุข

เปนไปตามศักยภาพที่มีอยู และนักเรียนปกติมีเจตคติ มีความรูความเขาใจชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่

มีความตองการพิเศษมากข้ึน ครูมีความรูทั้งในดานการคัดกรอง เทคนิคการสอนและการกระตุน

พัฒนาการใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งมีเจตคติตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา
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เรียนรวมในโรงเรียนดีข้ึน (ตาราง 4 และ 5) และผูปกครองมีความรูเขาใจวิธีการชวยเหลือกระตุน

พัฒนาการแกบุตรหลานที่บาน  

 

ตาราง 4  เปรียบเทียบเจตคติของครูตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน

ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน (จํานวน 22 คน) กอน

และหลังการดําเนินโครงการวิจัย ดวยการทดสอบ t-test 

 

ตัวแปร 

การทดสอบกอน-หลัง

การดําเนินโครงการวิจัย 

 

คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาสถิติ 

t-test 

 

df 

 

p-value 

เจตคติ กอน 47.36 10.04 3.51 32 .001* 

 หลัง 53.42 9.37    

ความรู กอน 11.55 1.77 11.09 32 .000* 

 หลัง 17.85 2.27    

*P<.01 

 

จากตารางที่ 4 ผลที่ไดพบวา หลังจากเสร็จส้ินการดําเนินโครงการวิจัยแลวนั้น ครู

มีเจตคติตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน และความรูในการสอนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ดีข้ึนมากกวากอนเร่ิมโครงการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
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ตาราง 5  เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ความรู   

ของนักเรียนในเร่ืองเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ (จํานวน 60 คน) กอนและหลังการดําเนิน

โครงการวิจัย ดวยการทดสอบ t-test 

 

ตัวแปร 

การทดสอบกอน-หลัง

การดําเนินโครงการวิจัย 

 

คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาสถิติ 

t-test 

 

df 

 

p-value 

เจตคติ กอน 27.98 7.48 11.29 59 .000* 

 หลัง 47.05 11.97    

ความรู กอน 14.47 3.49 11.77 59 .000* 

 หลัง 17.58 2.70    

*P<.01 

 จากตารางที่ 5 ผลที่ไดพบวา หลังจากเสร็จส้ินการดําเนินโครงการวิจัยแลว

นั้น นักเรียนมีเจตคติตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษและความรูในเร่ืองเพื่อนที่มี

ความตองการพิเศษดีข้ึนมากกวากอนเร่ิมโครงการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
ผลกระทบที่ไดรับจากโครงการ 
จากการดําเนินงานของทุกโครงการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมแกเด็กที่มี

ความตองการพิเศษของโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) อันไดแก นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

นักเรียนปกติ ครู ผูปกครองและเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของรวมทั้งผูวิจัยนั้น ทุกฝายไดรวมกัน

ดําเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเร่ิมต้ังแต 1) 

กําหนดปญหา 2) กําหนดแนวทางและแผนในการแกปญหาในรูปแบบของโครงการตาง ๆ 3) การ

ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดข้ึน และ 4) การสะทอนหรือประเมินผลที่ได ซึ่งทุกฝายมีสวนรวมในการ

ทํางานแบบเปนหุนสวน เรียนรูการทํางานซ่ึงกันและกัน และมองผลภาพรวมที่กลุมไดรับทั้งทางตรง

และทางออมจากกระบวนการทํางานรวมกัน ดังนี้ 
กลุมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- ไดรับการตรวจวัดพัฒนาการ เพื่อทราบถึงปญหาที่สงผลกระทบตอความสามารถ

ทางดานการเรียน 

- ไดรับการกระตุนพัฒนาการ เพื่อสงเสริมหรือแกไขพัฒนาการที่ยังบกพรอง อันเปน

การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู 
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- ทราบวิธีการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เมื่อตองการขอความ

ชวยเหลือจากเพื่อน 

- สามารถเรียนรวมอยางมีความสุขทั้งดานวิชาการและดานสังคม เนื่องจากไดรับความ

เขาใจมากข้ึนทั้งจากครูและเพื่อน 
กลุมนกัเรียนปกติ 
- มีความรูความเขาใจ เจตคติที่ดีข้ึนในเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

- ไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือผูอ่ืนตามที่ตนเองสามารถชวยเหลือ 

- เกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 

- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนในการเสนอความคิดเห็นและทํากิจกรรม

ตาง ๆ รวมกัน 
กลุมครูและผูบริหาร 
- ไดพัฒนาศักยภาพในดานความรูความเขาใจลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทุกประเภท สงผลตอการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของเด็ก 

- สามารถคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท สงผลใหเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว 

- ไดพัฒนาเทคนิคการสอนและเขาใจการกระตุนพัฒนาการ การปรับพฤติกรรมสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

- ไดแนวทางวิธีการที่จะนําไปปรับประยุกตในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย

โครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจะดําเนินตอเนื่องตลอดไปอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาการเปนโรงเรียนแกนนําใน

การเรียนรวมที่สมบูรณอยางแทจริง 

- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํา

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
กลุมผูปกครอง 
- ไดตระหนักทราบถึงปญหาของบุตรหลานในดานการศึกษา สงผลใหใหการดูแลบุตร

หลานไดถูกตองตรงกับปญหาของบุตรหลานมากข้ึน 

- ไดแนวทางในการดูแลและกระตุนพัฒนาการของบุตรหลานที่บาน เพื่อเปนการ

สงเสริมพัฒนาการดานที่เปนปญหาใหดีข้ึน 

- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรมตาง ๆ 

รวมกัน 
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- มีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการที่จะพัฒนาบุตรหลานใหสามารถเรียนรวมไดอยาง

เต็มศักยภาพ 
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของ 
- ไดมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม จากกระบวนการทํางานของ

ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสวนในการสนับสนุน สงเสริม ดานความรู 

- สามารถเขาถึงและมีสวนรวมในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
ผูวิจัย 
- ไดกระตุน ประสานงาน สนับสนุน และสงเสริมศักยภาพของนักเรียนที่เปนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ นักเรียนปกติ ครู ผูปกครอง ตลอดจนเจาหนาที่ภาครัฐผูเกี่ยวของใหมีสวนรวมใน

การการดําเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน โดยสามารถรวมกันกําหนด

ปญหาความตองการ แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรวมตามสภาพการณที่เปนจริงของ

โรงเรียน 

- ไดเรียนรูกระบวนการในการพัฒนา การทํางานแบบเปนหุนสวนรวมกับผูอ่ืน ได

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมน้ัน ผูวิจัยไดประสานงาน สนับสนุนใหฝายตาง ๆ ที่

เกี่ยวของรวมกันมีสวนรวมในการทํากิจกรรมต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ ไดโครงการตาง ๆ 

ทั้งส้ิน จํานวน 7 โครงการ ที่เปนการพัฒนาปจจัยภายในและภายนอกของโรงเรียน คือ โครงการคัด

กรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท 

โครงการเพื่อนชวยเพ่ือน โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ 

โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง โครงการสงเสริม

พัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ และโครงการผูปกครองสอนลูก เพื่อใหเห็นภาพที่

ชัดเจนของการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ผูวิจัย

ขอนําเสนอสรุปเปนภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11  การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรวม 

การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรยีน

กําหนดปญหาและวางแผนแกไขปญหาในรูปแบบโครงการตาง ๆ ท่ีครอบคลมุ     
ปจจัยภายในและภายนอกได 7 โครงการ

ผานกระบวนการ F..S.C. เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 

ดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ท่ีกําหนดขึ้น
ปจจัยภายในโรงเรียน คือ 1) โครงการคัดกรองเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 2) โครงการเทคนิคการสอนเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ 3) โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
4) โครงการสรางเจตคติท่ีดีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
ใหแกเด็กปกติ 5) โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับ
ความรูสกึและการใชกลามเน้ือ 6) โครงการใหความรูเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง
ปจจัยภายนอกโรงเรยีน คือ 7) โครงการผูปกครองสอนลกู

ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ
- การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม
- การบรรลวุัตถุประสงคของแตละโครงการ
- การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

ปรบัปรงุแผน
โครงการ 1,2 ปรับปรุงวันเวลาในการทํากิจกรรม
โครงการ 3-6 ปรับปรุงวันเวลาและวิธีการ
โครงการ 7 ปรับปรุงวิธีการประเมินผล ปฏบัิติตามแผนท่ีไดปรบั

ปรบัปรงุแผน
ดําเนินโครงการ 1-7 อยางตอเน่ือง

ปฏบิัติตามแผนท่ีไดปรบัโดยทุกโครงการ
กระทําอยางตอเน่ือง

1. ไดโครงการท่ีสงเสริมใหการจัดการเรียนรวม
ประสบความสําเร็จมากข้ึนรวมท้ังสิน้ 7 โครงการ

2. เกิดความมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
3. บรรลเุปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียน

รวมตามบริบทท่ีเปนจริงของโรงเรียน
- ปจจัยภายใน: นักเรียนปกติมีเจตคติและความรู
ตอเพ่ือนท่ีเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีดีขึ้น  
ครูมีความรูในการคัดกรองและมีเทคนิคการสอน
ดีขึ้น เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถเรียนรู
ไดดีขึ้นอยางเต็มศักยภาพ

- ปจจัยภายนอก: ผูปกครองมีสวนในการใหการ
ชวยเหลือบุตรหลานท่ีบานตอเน่ืองจากโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. ไดรูปแบบของการจัดการเรียนรวม คือ      
APACP Model

กลุมผูปฏบัิติการ ไดแก นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
นักเรียนปกติ ครู และครอบครัวและเจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ โดยเขารวมตั้งแตการกําหนดปญหาและความ
ตองการ แนวทางและวางแผนการปฏบัิติการและการสะทอน/
ประเมินผล

ประเมินผล ไดรปูแบบการจัดการเรยีน
รวมท่ีใชไดเหมาะสมกับบรบิทท่ีศกึษา

การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรยีน

กําหนดปญหาและวางแผนแกไขปญหาในรูปแบบโครงการตาง ๆ ท่ีครอบคลมุ     
ปจจัยภายในและภายนอกได 7 โครงการ

ผานกระบวนการ F..S.C. เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ 

ดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ท่ีกําหนดขึ้น
ปจจัยภายในโรงเรียน คือ 1) โครงการคัดกรองเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 2) โครงการเทคนิคการสอนเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ 3) โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
4) โครงการสรางเจตคติท่ีดีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
ใหแกเด็กปกติ 5) โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับ
ความรูสกึและการใชกลามเน้ือ 6) โครงการใหความรูเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง
ปจจัยภายนอกโรงเรยีน คือ 7) โครงการผูปกครองสอนลกู

ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ
- การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม
- การบรรลวุัตถุประสงคของแตละโครงการ
- การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

ปรบัปรงุแผน
โครงการ 1,2 ปรับปรุงวันเวลาในการทํากิจกรรม
โครงการ 3-6 ปรับปรุงวันเวลาและวิธีการ
โครงการ 7 ปรับปรุงวิธีการประเมินผล ปฏบัิติตามแผนท่ีไดปรบั

ปรบัปรงุแผน
ดําเนินโครงการ 1-7 อยางตอเน่ือง

ปฏบิัติตามแผนท่ีไดปรบัโดยทุกโครงการ
กระทําอยางตอเน่ือง

1. ไดโครงการท่ีสงเสริมใหการจัดการเรียนรวม
ประสบความสําเร็จมากข้ึนรวมท้ังสิน้ 7 โครงการ

2. เกิดความมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
3. บรรลเุปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียน

รวมตามบริบทท่ีเปนจริงของโรงเรียน
- ปจจัยภายใน: นักเรียนปกติมีเจตคติและความรู
ตอเพ่ือนท่ีเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีดีขึ้น  
ครูมีความรูในการคัดกรองและมีเทคนิคการสอน
ดีขึ้น เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถเรียนรู
ไดดีขึ้นอยางเต็มศักยภาพ

- ปจจัยภายนอก: ผูปกครองมีสวนในการใหการ
ชวยเหลือบุตรหลานท่ีบานตอเน่ืองจากโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. ไดรูปแบบของการจัดการเรียนรวม คือ      
APACP Model

กลุมผูปฏบัิติการ ไดแก นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
นักเรียนปกติ ครู และครอบครัวและเจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ โดยเขารวมตั้งแตการกําหนดปญหาและความ
ตองการ แนวทางและวางแผนการปฏบัิติการและการสะทอน/
ประเมินผล

ประเมินผล ไดรปูแบบการจัดการเรยีน
รวมท่ีใชไดเหมาะสมกับบรบิทท่ีศกึษา
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จากภาพประกอบที่ 11 ซึ่งสรุปใหเห็นถึงกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

รวมที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการใชวิธีการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการ

จัดการเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน ไดแก ตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษเอง 

เด็กนักเรียนปกติ ครูผูสอน ผูปกครอง และเจาหนาที่รัฐผูเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการคิดคนหา

ปญหาของตนเอง รวมกันหาแนวทางและวิธีในการแกไข ภายใตศักยภาพและสถานการณที่เปนอยูจริง 

เมื่อไดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่ชวยกันคิดข้ึนมาแลวก็ชวยกันนําไปปฏิบัติ ติดตามผลและสะทอน

ผลที่เกิดข้ึน ซึ่งจะมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินไปไดสอดคลองกับการ

ปฏิบัติจริง จนเกิดการเปล่ียนแปลงบรรลุผลตามเปาประสงคที่วางไว โดยใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวมและนําเทคนิค F.S.C. มาใชเพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ โดยมี

กระบวนการต้ังแตรวมกันกําหนดปญหาและวางแผนการแกปญหานั้นในรูปแบบของการทําโครงการ

ตาง ๆ ที่ครอบคลุมปญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งหมด 7 โครงการ ไดแก โครงการคัดกรอง

เด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเพื่อนชวย

เพื่อน โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ โครงการสงเสริม

พัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

เร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง และโครงการผูปกครองสอนลูก เมื่อนําโครงการตาง ๆ ไปปฏิบัติ ได

มีการติดตามผลระหวางดําเนินโครงการ 3 คร้ัง โดยที่แตละโครงการมีระยะเวลาในการประเมิน

แตกตางกันตามลักษณะของการดําเนินงาน เมื่อไดผลการประเมินก็จะมีการนําไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวช้ีวัดคือ โครงการตาง ๆ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่วางไว เกิดความมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของบรรลุเปาหมายของการ

พัฒนาการจัดการเรียนรวมตามบริบทที่เปนจริงของโรงเรียน อันไดแก นักเรียนปกติมีเจตคติและความรู

ตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ดีข้ึน  ครูมีความรูในการคัดกรองและมีเทคนิคการสอนดีข้ึน 

เด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรูไดดีข้ึนอยางเต็มศักยภาพ ผูปกครองมีสวนในการใหการ

ชวยเหลือบุตรหลานที่บานตอเนื่องจากโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนคือ ทุก

ฝายที่เกี่ยวของเกิดการเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง นําไปสูการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดอยาง

ยั่งยืน 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อสงเสริมใหฝาย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการจัด

การศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปนรูปแบบเฉพาะ คือ  APACP Model ดังตอไปนี้ 

1.  ผู วิจัยสง เสริมให เกิดการประเมินปญหาและความตองการของชุมชน  (Needs 

Assessment) พรอมกันไปกับการประเมินความเปนไปไดในดานทรัพยากร (Resource Assessment) 
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ที่มีอยูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยนําเทคนิค F.S.C. มาใชเพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการมี

สวนรวมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม ใหเกิดการวิเคราะหปญหารวมกัน จัดลําดับ

วิเคราะหและหาแนวทางแกไขรวมกัน มิใชการนําเอาวิธีการหรือนโยบายจากภายนอกโรงเรียนเขามา

ยัดเยียดใหโรงเรียนดําเนินการตามโดยไมคํานึงถึงสภาพการณที่เปนจริง ซึ่งถือเปนข้ันตอนของการ

ประเมิน (Assessment:A) 

2.  จากการรวมกันวิเคราะหปญหาของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ไดรูปแบบของการทําโครงการ

ตาง ๆ ที่ครอบคลุมปญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามสภาพการณที่เปนจริง โดยผูวิจัยมี

บทบาทเปนผูกระตุน (Facilitator) และประสานงาน (Coordinator) ใหเกิดความสําเร็จของแตละ

โครงการ รวมกับมีบทบาทเปนผูเช่ียวชาญในการใหความรูดวย เปนข้ันตอนของการแกปญหาดวย

วิธีการดําเนินโครงการตาง ๆ (Projects:P) ไดแก 

      2.1 โครงการที่เปนการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Development of Special 

Needs Children) อันไดแก โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ 

โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง 

      2.2 โครงการที่เกี่ยวของกับเจตคติของเด็กปกติ (Attitude of Peers) อันไดแก โครงการ

เพื่อนชวยเพื่อน โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ 

      2.3 โครงการที่เกี่ยวของกับความรูของครูผูสอน (Knowledge of teachers) อันไดแก

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

      2.4 โครงการที่เกี่ยวของกับความรวมมือของผูปกครอง (Cooperative of Parents) อัน

ไดแก โครงการผูปกครองสอนลูก 

3. ในระหวางที่มีการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ผูวิจัยประสานงานใหเกิดการประเมินผล

ส ะท อ น คิ ด  ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ส ะ ท อ น คิ ด ก ลั บ ไ ปม า  (Reflection-Action-

Reflection..Action) จนโครงการแตละโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งเปนข้ันตอนที่มีการลง

มือปฏิบัติและประเมินผลสะทอนคิด (Action&Reflection: A) 

4. ผูวิจัยดึงเอาองคกรเอกชนภายนอกที่มิไดมีสวนในการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน แตมี

ศักยภาพในการท่ีจะสามารถสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของโครงการใหเขามามีสวนในการชวยเหลือ 

ซึ่งถือเปนการนําชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนใหประสบ

ความสําเร็จ (Community: C) 

5. การสงเสริมใหทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของโรงเรียนนั้น 

ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เขามาเปนกระบวนการในการพัฒนาการ
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จัดการเรียนรวม ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดการเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง นําไปสูการพึ่งพา

ตนเองของชุมชนไดอยางยั่งยืน (PAR: P)  



 

บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มี

วัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 2) เพื่อสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดประสบความสําเร็จ ไดตามสภาพการณที่เปนอยูใน

โรงเรียนและชุมชน กลุมเปาหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษของโรงเรียน ต้ังแตระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 27 คน ในโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณคือ การใหครูและนักเรียนตอบ

แบบวัดความรูและเจตคติ และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก และ

การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห สามารถสรุปและ

อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 

การสรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยทําการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ในการ

จัดการเรียนรวม คือ สภาพการณปจจุบันในการจัดการเรียนรวมทั้งดานความสําเร็จและปญหา

อุปสรรคตาง ๆ ที่มี รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ดังนี้ 

 

สภาพการณปจจุบันในการจัดการเรียนรวม 
1. ดานความสําเร็จ 

โรงเรียนมีนโยบายเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเขาเรียนรวมไดกับ

เด็กปกติทุกชวงช้ัน ซี่งไดกําหนดไวเปนเปาหมายที่ 3 ในพันธกิจที่ 1 ของโรงเรียน และเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนการใหสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย อีกทั้งเปดโอกาสใหครอบครัว และชุมชนมีสิทธิ

เสรีภาพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ดังเห็นไดจากสาระท่ีกําหนดไวในธรรมนูญ

ของโรงเรียนป พ.ศ. 2548 – 2550 (ธรรมนูญโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร) ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 

2548 - 2550) ที่มีการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบไปดวยคณะครู ผูปกครองและผูนํา
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ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นงลักษณ วิรัชชัย (2544) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิการซึ่งครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ใหไดรูปแบบที่สอดคลองกับสาระสําคัญ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โรงเรียนถือเปนชุมชนลักษณะหนึ่งโดยเปนชุมชนที่

เนนการเรียนรู การที่องคกรชุมชนจะมีความเขมแข็งพอที่จะตอสูกับปญหาในชุมชนของตนเองน้ัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวาองคกรชุมชนนั้นจะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางตอเนื่องและ

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อใหสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึนใน

ชุมชนของตนเองการพัฒนาองคกรไปสูความเขมแข็งนั้นจําเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริง

ในการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายรวมกันใหชัดเจน ผูนําตองมีความรูในเร่ืองการบริหาร การจัดการ 

มีความต้ังใจจริง องคกรชุมชนจําเปนตองคิดคนและพัฒนาใหเกิดทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมที่

หลากหลาย มีความสัมพันธที่สงเสริมหนุนเนื่องซึ่งกันและกันในองคการ และไดรับการพัฒนาทั้งระบบ

องคกรอยางไมแยกสวน รวมทั้งเปดโอกาสรับการฝกฝนและอบรม ซึ่งจะเปนอีกประเด็นหนึ่งในการ

สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุชาดา ทวีสิทธิ์ (อางใน วันทนีย 

จันทรเอ่ียม. 2543, หนา 41) ลักษณะความเขมแข็งขององคกรชุมชนในแงมุมตาง ๆ ที่กลาวมานั้น   

ผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) มีความเขมแข็งในระดับที่ดีมาก เปนแบบอยางในการ

จัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง จึงเปนแหลงของการศึกษาดูงานของโรงเรียนทั่ว

ประเทศที่อยากจัดการเรียนรวม ซึ่งถือวาเปน Best Practice 

โดยเฉพาะในสวนของโครงการเรียนรวมนั้น โรงเรียนมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรวม

โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) (เบญจา ชลธารนนท. 2546) มาเปนแนวทางในการบริหาร

โครงการเรียนรวม มีการใหความสําคัญกับตัวนักเรียนทั้งที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติ 

สภาพแวดลอม กิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือ นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญในการ

จัดทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) และแผนการสอน

รายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ทุกรายที่สามารถคัดกรองหรือไดรับการวินิจฉัย

จากแพทยแลววาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทใด ประกอบกับผูบริหารคือ ผูอํานวยการเปน

ผูที่มีวิสัยทัศนในเร่ืองการจัดการศึกษา จึงมีการสงครูเขารับการอบรมการสอน การจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized Education Program) ซึ่งเปนไปตามหลักการของการจัด

การศึกษาแกเด็กที่มีความตองพิเศษ (ผดุง อารยะวิญู. 2542, เบญจา ชลธารนนท. 2546, จรี 

ทองคํา. 2548: ออนไลน) รวมทั้งยังใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลสําหรับใชในการกําหนด

ความกาวหนาของเด็กวาเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(สุวิมล อุดมพิริยะศักย. 2549) นอกจากนี้ยังมีการสํารวจเด็กในชุมชนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เร่ิมทําแผนการสอนทดลองใชพรอมทั้งประเมินผล บันทึกขอเสนอแนะ และดําเนินการตามแผนที่ได
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ปรับปรุง ประเมินผล และจัดนําเสนอผลงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยตลอด จากการ

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมทั้ง

ดานบุคคลากรและสถานศึกษามาโดยตลอด จากการดําเนินการตามที่กลาวขางตนทําใหโรงเรียน

สามารถจัดการเรียนรวมไดดีเปนตัวอยางสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนตาง ๆ ที่ตองการจัดการเรียน

รวม สอดคลองกับการศึกษาของ เสนห เหลาเสนาและคณะ (2549) ซึ่งไดพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

ในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระดับสพท.ชย. 

โดยไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเยี่ยมดานการบริหารโรงเรียนในโรงเรียนบานโนนสาธร อําเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนการใชรูปแบบการบริหารโดยโครงสรางซีทเชนกัน 
2. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดการเรียนรวม 

แมจะเปนโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมแตการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนก็ยังมี

ปญหาหลายดาน ผูวิจัยขอทําการสรุปปญหาแยกเปนประเด็นตาง ๆ ตามปจจัยที่เกี่ยวของกับ

โครงสรางซีท ซึ่งโรงเรียนใชเปนหลักในการบริหารการจัดการเรียนรวม ดังนี้คือ 
นักเรียน (Student: S) 
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โรงเรียนรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท

เรียนรวม โดยเร่ิมเขาโครงการมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 ลักษณะเด็กที่ทางโรงเรียนเคยไดรับกอนหนาที่

ผูวิจัยจะเขาไปดําเนินการวิจัยนั้นเปนเด็กประเภทท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน 

สติปญญาและการเรียนรู ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากแพทยมาเรียบรอยแลว ครูสวนใหญจะสอนเด็กแบบ

ประคับประคอง เพื่อใหสามารถเรียนรวมไดจนจบตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของแตละคน โดยมี

จํานวนไมมากนักในแตละป แตเมื่อผูวิจัยไดเขาไปเร่ิมสํารวจขอมูลนั้น ผูบริหารและอาจารยที่เกี่ยวของ

ในการจัดการเรียนรวมนั้นมีความเห็นวายังมีนักเรียนอยูจํานวนมากที่ไมสามารถเรียนไดเหมือนเด็ก

นักเรียนปกติทั่วไป กอปญหาในการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า แตไมทราบวาจะจัดการ

อยางไร ซึ่งเปนปญหาสะสมมาตลอด สาเหตุที่โรงเรียนไมสามารถทราบถึงสาเหตุไดนั้น เนือ่งมาจากครู

ไมมีความรูในการคัดกรองปญหาทางดานพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะดานสมาธิส้ันซนผิดปกติ การ

เรียนรูบกพรอง ซึ่งในปจจุบันมีเด็กกลุมนี้แฝงตัวในโรงเรียนโดยที่ไมไดถูกวินิจฉัยเปนจํานวนเพิ่มมาก

ข้ึน เนื่องจากโรคสมาธิส้ันเปนโรคที่พบไดบอย ในทุกประเทศทั่วโลก ผลจากการทําวิจัยในประเทศไทย 

ประมาณการณวาพบไดรอยละ 5 ในเด็กวัยเรียน ซึ่งมีตัวเลขทางระบาดวิทยาใกลเคียงกับประเทศทาง

ตะวันตก ที่พบไดรอยละ 5-10 ในเด็กวัยเรียน นั่นหมายความวา ถาในหองเรียนหนึ่งมีเด็กนักเรียน 50 

คน จะสามารถพบเด็กที่เปนโรคสมาธิส้ันไดถึง 2-3 คน ขณะนี้มีเด็กนักเรียนที่อยูในระบบการศึกษา

ประมาณ 15 ลานคน คาดวามีเด็ก ๆ ที่เปนโรคสมาธิส้ันกระจายอยูทั่วประเทศประมาณ 7 แสนหา

หมื่นคน และสวนใหญมิไดรับการวินิจฉัยหรือไดรับความชวยเหลือ (วินัดดา ปยะศิลป. 2540) 
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นอกจากนี้ยังมีอุบัติการณและแนวโนมการเขารับการรักษาเพิ่มสูงข้ึน ดังเชนสถิติของผูใชบริการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร ปงบประมาณ 2548 (ขอมูลบริการผูปวยนอก. 2548) 

จากปญหาดังกลาวนี้เองจึงทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนในโรงเรียนยังไมไดรับการเรียนการ

สอนที่จะสงเสริมการเรียนรูของเด็กไดอยางเต็มที่ สงผลใหผลสัมฤทธทางการเรียนตํ่า เปนที่ลอเลียน

ของเพื่อน ๆ จนมีเจตคติที่ไมดีตอคําวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งเห็นไดจากเมื่อผูจัยเขาไปทําการ

วิจัยในโรงเรียน มีเด็กที่ถูกตรวจวัดพัฒนาการแลวพบวา เรียนไมไดเนื่องจากเด็กมีความบกพรองจัดอยู

ในกลุมเด็กสมาธิส้ัน บางคนเปนปญหาในเร่ืองการเรียนรูบกพรอง ควรจะไดรับการเรียนเสริมวิชาการ 

แตเด็กไมตองการที่จะมาเรียนเสริม เนื่องจากเพื่อน ๆ ลอวาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ดังที่เด็ก

พูดวา 

“สวนใหญเขาชอบลอ เลยไมอยากใหสอน” 

จากปญหาดังกลาว เมื่อตัวเด็กที่มีความตองการพิเศษเองยังไมยอมรับในความลาชาทาง

พัฒนาการของตัวเอง จึงสงผลกระทบตอการไดรับความชวยเหลือที่ถูกตองทั้งจากครูและเพือ่น กอนสง

เด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ครูควรใหความรูแกเด็กเหลานี้เสียกอน เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนในช้ันเรียนรวม ส่ิงที่คาดหวังวาจะไดรับจากเพื่อน และครูปกติในชั้นเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อ

ปองกันความผิดหวังหรือความไมเขาใจกันที่อาจเกิดข้ึนในช้ันเรียนรวม เด็กที่จะเขาเรียนรวมในช้ันปกติ 

ควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม (ผดุง อารยะวิญู. 2533) 

นักเรียนปกติ จากการที่ผูวิจัยเขาไปดําเนินการวิจัยนั้นพบวา มีเด็กนักเรียนปกติจํานวน

หนึ่งที่ยังไมยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม เห็นวาเปนตัวตลก คอยแกลง ไมอยากใหรวม

ทํากิจกรรมดวย ซึ่งสอดคลองกับการที่เด็กที่มีความตองการพิเศษกลาววา  

“ผมไมใชเด็กพิเศษ ผมไมอยากมาหาครูจุไรหรอก พวกมันชอบลอกัน” 

แตเด็กนักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ตองการชวยเหลือเพื่อนรูสึกสงสารเห็นใจ เห็นวาเพื่อนก็เปนคนเหมือนกัน ดังเชนขอมูลที่ไดจาก

การตอบคําถามปลายเปด จากแบบสอบถามที่ใชวัดเร่ืองเจตคติของเด็กปกติที่มีตอเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ  

“เขาก็เปนคนเหมือนกัน ก็อยากชวยใหเรียนได”  

จากการที่ยังหลงเหลือเด็กปกติในโรงเรียนที่ยังมีทัศนคติที่ไมดีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษนี้เอง จึงเปนสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอการไดรับความชวยเหลือของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษจากบุคคลที่เกี่ยวของ เนื่องจากเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเฉพาะในเด็กที่มีการ

เรียนรูบกพรองและเด็กสมาธิส้ันที่มีการรับรูส่ิงแวดลอมดีนั้นไมยอมรับการชวยเหลือใด ๆ เพราะอับ

อายนั่นเอง จึงสงผลกระทบตอความสามารถในการเรียน การเรียนโดยอาศัยเพื่อน ๆ (Peer-Mediated 
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Learning) การที่เพื่อนนักเรียนดวยกันชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการเรียนอาจจะเปนการสอน

เพื่อน หรือใหคําแนะนําแกเพื่อนโดยตรง หรืออาจเปนการเรียนรูไปพรอม ๆ กันระหวางสมาชิกในกลุมนี้

ได ดังนั้นในการจัดโครงการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น ทุกฝายที่

เกี่ยวของจะตองมีความเชื่อในส่ิงเดียวกัน เชื่อในปรัชญาของการอยูรวมกันและเทาเทียมกันของผูคน

ในสังคม หากทุกคนเขาใจไปในคนละทิศละทางแลว การจัดการเรียนรวม ไมสามารถดําเนินไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (ผดุง อารยะวิญู. 2537) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของหฤทยา อารีวงศและคณะ 

(2545) ทําการศึกษาวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน เร่ือง กลยุทธที่ใชเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน

ปกติและนักเรียนออทิสติก ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนปกติไมยอมรับ

นักเรียนออทิสติกใหเขากลุมทํางานดวย ไมอยากนั่งใกลและไมใหความชวยเหลือ  

ดังนั้นกอนเร่ิมโครงการเรียนรวม ควรมีการประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงใหเขาใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตอเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน ส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา ตลอดจนมีมาตรการ

ในการใหรางวัล และการลงโทษนักเรียนที่ปฏิบัติไมดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษดวย เด็กที่เรียน

หองเดียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ควรไดรับการเนนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใหมาก ความเขาใจที่ถูกตอง

ตอเด็กเรียนรวม จะชวยใหเด็กปกติปรับทัศนคติที่เหมาะสมตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนา

ใหเกิดระบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการชวยเหลือในการเรียนจากเด็ก

นักเรียนปกติ ซึ่งสงผลตอการเรียนที่ดีข้ึนของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (นงลักษณ วิรัชชัย.2544, 

วิไล พิพัฒนมงคลพร. 2535, Anne and Kroeger. 2004: 18, Maheady, Harper & Mallette. 2001: 

4-14)  
สภาพแวดลอม (E : Environment)   
เนื่องจากชวงเวลาที่ผูวิจัยเขาไปดําเนินการวิจัยนั้นทางโรงเรียนไมมีเด็กที่มีความบกพรอง

ทางดานรางกาย ฉะนั้นลักษณะทางส่ิงแวดลอมดานกายภาพของโรงเรียน ณ ปจจุบันนี้นั้นไมมี

ผลกระทบตอการจัดการเรียนรวมแตอยางใด ผูวิจัยจึงขอสรุปในประเด็นที่เกี่ยวของกับบุคคลที่

เกี่ยวของในส่ิงแวดลอมของเด็กที่มีความตองการพเิศษคือ 

ครูผูสอน โรงเรียนยังไมมีบุคลากรที่จบการศึกษาเฉพาะทางในการจัดการเรียนการ

สอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ อันไดแก นักการศึกษาพิเศษ เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดของ

โรงเรียนในการจัดหาจัดจาง โดยอาจารยที่ทําการสอนเสริมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นมีอยูเพียง

คนเดียว คือ อาจารยจุไรลักษณ  คําภีระวงษา ซึ่งเปนครูอัตราจางของโรงเรียน มีบานใกลโรงเรียนและ

มีลูกสาวเรียนที่โรงเรียนนี้ เปนผูมีใจรักและเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ และทางโรงเรียน

สงไปอบรมระยะส้ันในเร่ืองการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและเทคนิคการสอน จะมี

ตารางเวลาวาจะทําการสอนเสริมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษคนใดในเวลาใด ซึ่งโดยเฉล่ียไดคนละ 
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2 ชั่วโมงตอสัปดาหที่หองเรียนเสริมวิชาการ โดยวิชาที่สอนคือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร แตเนือ่งจาก

เปนครูเพียงผูเดียวที่ทําการสอนเสริมวิชาการแกเด็กตามแผนที่จัดทําข้ึน จึงทําใหไมสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่การสอนเด็กเรียนรวมนั้นไมจําเปนตองดึงเด็กออกจากหองเรียนปกติไป

เรียนในหองเสริมวิชาการในบางเวลา แตจัดใหครูเสริมวิชาการหรือครูการศึกษาพิเศษที่สอนหองพิเศษ

ในโรงเรียนปกติ มาสอนในหองปกติ โดยรวมกันสอนกับครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชา ในบางช่ัวโมง

ครูคนหนึ่งอาจสอนเด็กทั้งชั้น ในขณะที่ครูอีก 1 คน อธิบายใหเด็ก 2-3 คนเขาใจในเนื้อหาเดียวกัน หรือ

ครูอาจสอนเด็กเปนรายบุคคลในหองเดียวกันก็ได หรือครูคนหนึ่งอาจเปนผูสอน ครูอีกคนหนึ่งอาจ

ตรวจดูวาเด็กต้ังใจฟงและเขาใจหรือไม เปนตน (ผดุง อารยะวิญู. 2537) ดังนี้เมื่อตองดึงเด็กออกไป

สอนจึงเปนการเพิ่มภาระงานใหสวนหนึ่งดวย ในบางคาบเมื่อครูหองอ่ืน ๆ มีภาระกิจที่ตองไปอบรม

หรือ นําเด็กปกติของโรงเรียนไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ อาจารยจุไรลักษณก็ตองไปคุมเด็กนักเรียน

หองนั้นแทนครูผูสอนในคาบนั้นทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษได

อยางเต็มที่ จึงเปนปญหาการขาดแคลนบุคคลากร ประกอบกับครูสวนใหญยังขาดความรูในเร่ืองของ

การคัดกรองและการจัดการเรียนการสอนแกเด็กในกลุมที่มีปญหาการเรียนรูบกพรองและกลุมสมาธิ

ส้ันซนผิดปกติ ดังที่อาจารยทานหนึ่งกลาววา 

“สวนมากภาพรวมที่ไมเขาใจเนี่ยคือ ไมรูวาจะสอนอยางไร ถามีเด็กอยูในหองเนี่ยเคา

ไมรูวิธีสอน” รวมทั้ง  

“เกือบทุกประเภทเลย ต้ังแตสติปญญามา เด็กแอลดี เด็กสมาธิส้ัน เพราะวาสวนมาก

ที่อบรมมาก็จะเปนความรูวา เด็กพิเศษมี 9 ประเภท แตไมไดอบรมในดานเทคนิคการสอนนอกจากครู

ที่รับผิดชอบเปนทางการเทานั้นที่ไปอบรม” 

เมื่อครูที่มีความรูในการสอนมีนอยจึงสงผลใหเด็กกลุมนี้เมื่ออยูในหองเรียนรวมก็ไม

สามารถไดรับการเรียนการสอนอยางเต็มที่ ดังที่กลาววา 

“เกิดปญหาคือไมรู ไมรูวาจะสอนเคาดวยวิธีใด ในเมื่อเด็กมานั่งอยูในหอง อยางเรา

ไปอบรมมาบางทีเราก็คุยกันนอกรอบ มันไมไดประชุมกันจริง ๆ จัง ๆ บางทีคุยกันเคาก็ลืมไปแลว” 

ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ กุลยา กอสุวรรณ (2550) ซึ่งพบวา โรงเรียนทั่วประเทศ

ไมมีความรูเร่ืองการบริหารการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งปจจุบันมีประมาณ 2 ลาน

คนทั่วประเทศกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่อยูในวัยเรียนมีประมาณ 1 ลานคน ซึ่งขณะนี้

แมมีกฎหมายที่เอื้อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนปกติได แตอีก 80-90% ไม

เขาใจ และไมเปดรับเด็กกลุมนี้ สงผลใหเด็กขาดโอกาสการเรียนรูและทําความเขาใจสังคมปกติ ซึ่งจะ

ทําใหเด็กเขาสังคม และใชชีวิตรวมกับคนปกติไดยาก และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ 

ไนยนา ทองอยู (2543) ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนประถมศกึษาของ
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดรับการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว และ

สรุปปญหา อุปสรรค ดังนี้ บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับยังขาดประสบการณและทักษะความชํานาญ

ในการจัดการศึกษาพิเศษเทาที่ควร ไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ ครูทีผ่าน

การอบรมมีจํานวนนอยมากและยังไมทั่วถึง คือ อบรมเฉพาะโรงเรียนที่อยูในโครงการ พัฒนารูปแบบ

การจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ 1 คนเทานั้น ในช้ันเรียนปกติมีนักเรียนจํานวนมาก ไมสามารถดูแล

เอาใจใสเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเพียงพอ ไมสามารถคัดแยกเด็กไดแนนอน เคร่ืองมือการคัดแยก

เด็กมีจํานวนจํากัด หนวยงานและบุคลากรที่สามารถตรวจวัดและวินิจฉัยเด็กมีจํานวนนอยมาก 

โดยเฉพาะในตางจังหวัด เชน  การวัด IQ การวัดและประเมินผลการตัดสินผลการเรียนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษไมสอดคลองกับระเบียบวิธีการประเมินผลที่ใชในปจจุบัน ครู ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ

บางสวนยังใหความสนใจกับเด็กที่มีความตองการพิเศษคอนขางนอย จึงไมไดรับการสนับสนุนเอาใจ

ใสดูแลเทาที่ควร ครูผูสอนยังขาดความม่ันใจในการปรับจุดประสงคและการจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล และการนิเทศติดตามผลยังทําไดไมทั่วถึงและขาดความตอเนื่อง และยังสอดคลองกับ

การศึกษาของ ผดุง อารยะวิญู (2544) พบวา มีการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ในสาขาเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กปญญาเลิศ และการศึกษาพิเศษทั่วไป 

(การเรียนรวม) แตยังไมมีการผลิตในสาขาเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เด็กที่มี

ความบกพรองทางสายตา เด็กสมาธิส้ัน เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม และ

เด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอน ทั้ง ๆ ที่ครูเปนบุคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอน 

ผูปกครอง จากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามพบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 

66.66 อยูรวมกับบิดามารดา แตรอยละ 25.93 เปนเด็กกําพราที่อยูภายใตการดูแลของมูลนิธิหวงใย

เด็กกําพราและอีกรอยละ 7.41 อยูกับญาติซึ่งสวนใหญ คือ ปูยาตายายที่มีอายุสูงวัย เนื่องจากบิดา

มารดาเสียชีวิต อยารางหรือไปทํางานตางจังหวัด และจากขอมูลดานการประกอบอาชีพที่ไดในขณะที่

ทําการสัมภาษณเชิงลึกนั้น พบวา ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางรายวัน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

ไมสะดวกในการมาเขาสรุปผลการประเมินโครงการตาง ๆ ในครั้งสุดทายที่เปนการประเมินรวบยอด 

เนื่องจากลางานไมไดหรือเมื่อหยุดงานจะตองสูญเสียรายไดไป ผูวิจัยจึงใชการสัมภาษณเปน

รายบุคคลแทนในการประเมินเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งจากการที่ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพใน

ลักษณะรับจางเปนรายวัน อาจตองไปทํางานในที่ที่ไกล ๆ ใหลูกอยูกับญาติผูใหญนี้เอง ทําใหไมมีเวลา

ที่จะสอนการบานลูกเทาที่ควร ดังที่ ด.ช. อภิสิทธิ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลาววา 

“ทุกวันนี้แมไมคอยมีเวลา มัวทํางาน ทําซองจดหมายที่รับมา พอก็ไมคอยอยูบาน 

เปนชางไฟฟา” 
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 และจากขอมูลที่ไดจากการจัดประชุม F.S.C. นั้นพบวาผูปกครองสวนใหญมีระดับ

การศึกษาอยูในระดับจบมัธยมศึกษาปที่ 3 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา หรือในรายที่ลูกเรียน

ระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเนื้อหาวิชาแตกตางไปจากเดิมที่ผูปกครองเคยเรียน ผูปกครองก็ไมสามารถทําการ

สอนได ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา 

“ผมจบ ป. 4 ก็จะไมคอยเขาใจเร่ืองที่เขาเรียน เลยไมคอยไดสอน เพราะบางเร่ืองเราก็

ไมเคยเรียนเลย หรือวิธีการสอนก็ตางจากที่เราเคยรู ก็ตองหวังพึ่งทางโรงเรียนใหชวยลูกดานการเรียน

อยางเดียว”  

หรือจากคําพูดที่ ด.ช.เอกสิทธิ์ กลาวถึงผูปกครองในขณะที่ถูกสัมภาษณวา 

“ไมอยากใหเขามาชวยหรอก เราเรียนสูงกวาระดับความรูของแม และทุกคนก็ตอง

ทํางานไมมีเวลามาสอน” 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเด็กที่มีความตองการพิเศษสวนหนึ่งอยูในความดูแลของ

มูลนิธิหวงใยเด็กกําพรา ซึ่งตองดูแลเด็กเปนจํานวนมากทําใหการดูแลเด็กเปนไปอยางไมทั่วถึง

เทาที่ควร สวนใหญเร่ืองสอนวิชาการเพิ่มหรือสอนทําการบานจะเปนการจัดหองไวใหแตเด็กก็ไมเขาไป

ใชเลย ซึ่งก็ไมไดผลเทาที่ควร ถาเด็กคนใดมีปญหาในการทําการบานก็จะใชการถามจากรุนพี่มากกวา 

ดังคํากลาวของเจาหนาที่ของมูลนิธิที่มารวมประชุม F.S.C. กลาววา 

“ถาเปนเด็กเล็ก ป.4 ป.5 ลงมาเราจะใหทําการบาน แตเด็กโตบางคร้ังเขากลับไป เขา

ก็ชวยงานนิดหนอย ไมใชงานหนักนะ แคทํากับขาว กวาดอะไรนิดหนอย จะกําหนดใหเขา สองทุมถึง

สามทุม ทําการบานแตเทาที่สัมผัสเด็กกลุมนี้จะตองจี้มาก ๆ ถาเราไปจ้ีเขามาก ๆ ปญหาเขาคิดวา แม

ไมตองจี้แลว ฉันโตแลว ฉันมีความคิดของฉันเองแลว” 

หรือ 

“ที่จริงแลวที่ศูนยก็มีหองหนังสือนะคะ และก็เจาหนาที่ก็ออกความคิดกันวา จัดหองที่

ศูนยใหเด็ก แตเด็กมันไมยอมเขาไป นอกจากเราบังคับใหเขาไป” 

หรือจากคํากลาวของ ด.ช. ธนพล ซึ่งเปนเด็กของมูลนิธิฯ ที่กลาววา 

“ตอนเย็นเลิกเรียนไปมันเหงา ตองหาเพื่อนเลน สวนการบานทําตอนกลางคืน ถามพ่ี

ที่โตโตกวา” 

อีกประเด็นหนึ่งที่เปนที่นาสังเกตคือ ดานการสอนเสริมวิชาการแกเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษนั้น เนื่องจากปญหาการขาดแคลนบุคคลากรที่ประสบอยูทําใหทางโรงเรียนไมสามารถ

จัดสอนเสริมใหกับเด็กไดอยางเต็มที่ ซึ่งในการประชุม F.S.C. ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายถึงประเด็น

ดังกลาว มีการเสนอใหรับอาสาสมัครโดยมาจากผูปกครองเอง ซึ่งสามารถใชเวลาวางตอนเย็นวันละ

ประมาณ 1 ชั่วโมงผลัดเปล่ียนกันมาสอนเสริมแกเด็กในวันที่ตนเองสะดวก แตไมมีผูปกครองคนใดรับ
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เปนอาสาสมัครเลยท้ัง ๆ ที่เปนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เปนบุตรหลานของตนเอง 

ผูปกครองมองวาเร่ืองของวิชาการนั้นควรเปนเร่ืองของทางโรงเรียนเทานั้น ดังที่ทานหนึ่งกลาววา 

“เร่ืองการเรียนนะคะ ขอคุณครูทุกคนชวยเนนทุกอยางคะ อยูชั้นใดก็ขอคุณครูนั้นชวย

เนนใหตลอดคะ” 

จากการที่ ผูปกครองมีความคิดทอดภาระใหกับทางโรงเรียนทั้ง  ๆ ที่ปจจุบัน

จําเปนตองเปล่ียนผูปกครองใหกลายเปนผูรวมฝกสอนและรักษาเด็ก พอแมที่เขาใจโรคและยอมรับใน

ขอจํากัดในตัวเด็กจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก  (วินัดดา ปยะศิลป. 2546) จึงเปน

สาเหตุหนึ่งใหการเรียนของเด็กกลุมที่มีความตองการพิเศษไมสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่

ทั้ง ๆ ที่ผูปกครองเปนบุคคลที่สําคัญยิ่งในการสงเสริมพัฒนาการทุกดานของบุตรหลาน การเรียนรวม

จะประสบผลสําเร็จไดดี ควรไดรับความรวมมือจากผูปกครอง และผูปกครองควรมีทัศนคติที่ดีตอการ

เรียนรวม (ศรียา นิยมธรรม. 2531: 38 -39, เรโนลส และเบิรซ. 1977 อางถึงใน ผดุง อารยะวิญู. 

2533: 201 – 202, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) 

เจาหนาที่รัฐหรือผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก จากขอมูลที่ไดจากการ

สนทนากลุมกับคณะครู ทางโรงเรียนไดรับการนิเทศนจากศึกษานิเทศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 4 ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับศึกษานิเทศนนั้น พบวา 

การใหการดูแลตรงจุดนี้นั้นยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ เนื่องจากภาระงานที่มาก ดังที่กลาววา 

“เปนศึกษานิเทศกอําเภอละ 1 คน ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียนเรียนรวมในแตละ

อําเภอ ก็ ๆ ยังไมเต็มที่ ที่บอกไมเต็มที่ก็เพราะภาระงานของแตละคนก็มีมาก มีมากแลวก็หลายคนเคา

ไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองนี้เทาไหรนะครับ ก็ใหความสําคัญในลักษณะงานอ่ืน ๆ มากกวาการ

เรียนรวม” 

จากการที่หนวยงานสวนหนึ่งที่มีหนาที่หลักในการเขามาดูแลชวยเหลือใหคําแนะนํา

โดยตรงยังไมสามารถใหการสนับสนุนไดอยางเต็มที่นี้เอง จึงยังไมสามารถทําใหโรงเรียนจัดการเรียน

รวมไดอยางครอบคลุมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทไดอยางถูกตอง ในเร่ืองของบุคคลากร

ทางการแพทยที่มีหนาที่ในการใหการชวยเหลือดานกระตุนพัฒนาการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

โรงเรียนนั้นยังไมมีเลย เด็กที่มีความตองการพิเศษของโรงเรียนจึงไมไดรับบริการในสวนนี้ เนื่องจาก

การผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ ยังผลิตไดไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเด็กที่มี

ความตองการพิเศษที่ตองใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาจิตเวชศาสตร กิจกรรมบําบัด 

กายภาพบําบัด การแกไขการพูด โสตสัมผัสวิทยา ลามภาษามือ และยังไมมีการผลิตบุคลากรในดาน

ดนตรีบําบัด พฤติกรรมบําบัด  หากไมสามารถผลิตบุคลากรดังกลาวไดทันความตองการในอนาคต
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หนวยงานบางแหงไดเสนอแนะใหอบรมครูประจําการเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสอนและชวยเหลือเด็ก 

(ผดุง อารยะวิญู. 2544) เพื่อทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการชวยเหลือเบ้ืองตนไดมากข้ึน 
กิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) 
กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียน เปนสวนหน่ึงของ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะชวยใหนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง

ไดรับการพัฒนา ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมกับ

คณะครูและจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมนั้น พบวา ทางโรงเรียนมีการจัดแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ แตมีเพียงคณะครูและผูปกครองเขามาจัดทําแผนเทานั้น 

และแผนดังกลาวยังไมครอบคลุมทุกทักษะ เนนเฉพาะการจัดการในเร่ืองของทักษะวิชาการเพียง 2 

สาระเทานั้น คือ สาระคณิตศาสตรและภาษาไทย สวนทักษะอ่ืนทางดานพัฒนาการ เชน การใช

กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก นั้นทางโรงเรียนไมไดมีแผนการจัดการศึกษาในดานเหลานี้ ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนยังขาดความรูในเร่ืองของการคัดกรองและลักษณะของเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ จึงทําใหครูไมสามารถที่จะใหบริการสอนเสริมในดานพัฒนาการดานอ่ืน ๆ ได ซึ่งในการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาควรไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย 

เพื่อชวยใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถของเด็ก และชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตามสภาพความ

แตกตางของแตละบุคคล อีกทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนและ

พัฒนาการของเด็กแตละคนใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน และเปนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

สําหรับเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ มีขอมูลในการจัดเด็กเขารับบริการการศึกษา และบริการที่

เกี่ยวของอ่ืน ๆ (ผดุง อารยะวิญู. 2542, เบญจา ชลธารนนท. 2546, จรี ทองคํา. 2548: ออนไลน) 

นอกจากนี้ในองคประกอบดานเทคนิคการสอน โรงเรียนมีบริการสอนเสริมวิชาการแกเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษ โดยมีอาจารยจุไรลักษณเปนครูสอนวิชาการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ

เพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งเปนการสอนเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยตามแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลเทานั้น โดยใหเด็กมาเรียนเปนรายบุคคลที่หองเสริมวิชาการ ไมมีการเรียนสองวิชานี้ใน

หองเรียนรวมกับเพื่อน ทั้ง ๆ ที่แนวโนมของการเรียนรวมนั้น ในชวงไมกี่ปที่ผานมามีการพัฒนารูปแบบ

การเรียนรวมไปในหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการในการสอนนักเรียนที่เรียนรวมใหไดรับประโยชน

สูงสุด โดยเปนไปในลักษณะลดบทบาทของหองเสริมวิชาการ (Resource room) ใหนอยลง เนื่องจาก

มีคาใชจายสูง มีปญหาในการบริหาร ดังนั้นการจัดการเรียนรวมจึงเปลี่ยนจากการดึงเด็กออกมาสอน

ในหองเสริมวิชาการมาเปนใหเด็กเรียนในหองปกติและนําทรัพยากรมาใหบริการในหองปกติแทน (ผดุง 

อารยะวิญู. 2537) แตเนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดความรูในเร่ืองของเทคนิคการสอน การจัดการ

พฤติกรรมเด็กในช้ันเรียน จึงสงผลใหครูไมทราบวิธีการที่จะสงเสริมวิชาการแกเด็กที่มีความตองการ
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พิเศษในหองเรียนรวมได นอกจากนี้โรงเรียนอาจจัดการเรียนใหครอบคลุมถึงการประสานงานกับ

หนวยงานทางการแพทย จัดโปรแกรมการใหการชวยเหลือเบ้ืองตน (Early intervention) เพื่อฟนฟู

สมรรถภาพความพิการแตแรกเร่ิมและเตรียมเด็กในการเขาเรียน (นงลักษณ วิรัชชัย. 2544)  
เครื่องมือ (T : Tools)  
ส่ิงที่นํามาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเรียนรวมชวยใหนักเรียนพิการหรือที่มีความ

บกพรองเกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการชวยสนับสนุนใหนักเรียน

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนมี นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ดี แตโรงเรียนยังขาดในเร่ืองของ

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือทางการศึกษา บริการตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการศึกษาของคน

พิการแตละประเภท ความชวยเหลืออ่ืน ๆ ทางการศึกษา เชน กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัด

สําหรับเด็กที่มีความตองการบกพรองทางดานสติปญญา เด็กออทิสติก การแกไขการพูดสําหรับเด็ก

ออทิสติก ซึ่งเปนส่ิงที่โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมควรจัดใหมีในโรงเรียน (ภารกิจโครงการและ

ประสานงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2549: 63-64) 

โดยสรุปโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวมไดประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแตก็ยังคงมี

ปญหาตาง ๆ ในหลายดาน สงผลใหเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมในโรงเรียนนั้นยังไมไดรับ

การจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นหากมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมให

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอกของโรงเรียนแลว 

ยอมสงผลใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมอยางเต็มศักยภาพอยางแทจริง นอกจากนั้น

ผลกระทบที่ไดคือ โรงเรียนยังเปนตัวอยางที่ดีในการศึกษาดูงานของโรงเรียนตาง ๆ ที่ตองการจัดการ

เรียนรวมใหมีประสิทธิภาพมีแนวทางในการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในคร้ังนี้นั้นสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ไดวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1.1 การใหทุกฝายที่มีสวนในการเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม อันไดแก เด็กที่มี

ความตองการพิเศษ เด็กนักเรียนปกติ ครู ผูปกครองและเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนใน

กระบวนการดําเนินงาน ต้ังแตข้ันตอนของการกําหนดปญหาที่เกิดข้ึน รวมกันคนหาแนวทางและ

วางแผนในการแกปญหา การลงมือปฏิบัติและการติดตามประเมินผลสะทอนผลที่เกิดข้ึน เนื่องจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของเปนบุคคลที่คลุกคลีอยูในพื้นที่ของชุมชน มีความเขาใจและการเผชิญกับปญหาในการ

จัดการเรียนรวมที่เกิดข้ึนอยางแทจริง ดังนั้นหากบุคคลกลุมดังกลาวไดรับการสงเสริมดวยวิธีการที่

เหมาะสม ก็จะทําใหสามารถรวมกันแกปญหาของการจัดการเรียนรวมของชุมชน คือ โรงเรียนไดอยาง
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มีประสิทธิภาพ เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนและพัฒนาเปนชุมชนที่เขมแข็งยั่งยืนตอไป ผูวิจัยมี

ความเห็นวาองคกรชุมชนนั้นจะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางตอเนื่องและสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อใหสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึนในชุมชนของ

ตนเองการพัฒนาองคกรไปสูความเขมแข็งนั้นจําเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริงในการ

กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายรวมกันใหชัดเจน ผูนําตองมีความรูในเร่ืองการบริหาร การจัดการ มี

ความต้ังใจจริง องคกรชุมชนจําเปนตองคิดคนและพัฒนาใหเกิดทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมที่

หลากหลาย มีความสัมพันธที่สงเสริมหนุนเนื่องซึ่งกันและกันในองคการ และไดรับการพัฒนาทั้งระบบ

องคกรอยางไมแยกสวน รวมทั้งเปดโอกาสรับการฝกฝนและอบรม ซึ่งจะเปนอีกประเด็นหนึ่งในการ

สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน สอดคลองกับประเวศ วะสี (2534) ที่กลาววา ความเขมแข็งของ

องคกรชุมชนนั้นอยูที่ความมีลักษณะรวมกันภายในชุมชน คือ มีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอ้ืออาทร

ตอกัน มีการกระทํารวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํานั้น ๆ รวมถึงความมีจิตวิญญาณในชุมชน 

มีผูนําตามธรรมชาติเกิดข้ึนในชุมชน และมีการจัดการในองคกรชุมชนอยางตอเนื่อง โดยความสําเร็จ

ของชุมชนอยูที่กระบวนการในการเรียนรูและปรับตัวเพื่อสนองตอบตอกระแสการเปล่ียนแปลงใหม ๆ 

การวัดความเขมแข็งของชุมชนจึงควรพิจารณากระบวนการที่ชุมชนจะดํารงรักษาความเปนกลุม และ

พลังในการแกปญหาเอาไว (สีลาภรณ นาครทรรพ. 2539 : 116) ดังที่ สุรินทร กิจนิตชีว (2540) กลาว

วา การปรับตัวของกลุมตาง ๆ ยังตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน ความรูทาง

วิชาการ การปรับบทบาทของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงานภายนอกจะมีแนวทางอยางไรในการเขาไป

เสริมกระบวนการปรับตัวของกลุมตาง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมใหอยู

อยางยั่งยืน สอดคลองกับการศึกษาของ จาโรจน วงศกระจาง (2545) ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของครูโรงเรียนแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การวิจัยลักษณะนี้สงผลใหครูสวนใหญไดรับสาระความรู มีความ

ตระหนักและสามารถจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดีข้ึนในระดับหนึ่ง สวนในการนํารูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช ทําใหคณะครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตามข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

1.2 การใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่มีลักษณะการทํางานแบบเปนหุนสวนกัน

ระหวางผูวิจัยกับบุคคลกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในปญหาการวิจัยนั้น  อันเปนการสงเสริมใหกลุมตาง ๆ 

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในปญหาตามสถานการณจริงที่ตนเองเผชิญอยู แนวทางการแกไขตาม

บทบาทของตนเองซึ่งมีความเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน การไดรวมกันอภิปรายถึงประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน

ทั้งในอดีตและปจจุบัน กิจกรรมที่จะนํามาเปนแนวทางแกไขปญหา การลงมือปฏิบัติ ขอขัดแยงปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะที่ปฏิบัติตามแผนที่รวมกันกําหนด จึงทําใหทุกฝายที่มีสวนรวมนั้นมีความเขาใจ
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สภาพปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน เกิดความคิดที่หลากหลาย เขาใจวามีวิธีการหลายทางที่จะ

แกปญหาได และวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุดในบริบทของชุมชนตนเองที่จะปฏิบัติใหเกิดการเรียนรวมที่มี

ประสิทธิภาพได กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวางแผน เปนความพยายามอยางจริงจัง 

ละเอียดออนและรวมมือรวมใจกันของกลุมคนที่จะปรับปรุงความเปนอยูของตน ไมวาจะเปนระบบของ

ตนเอง ของสังคม หรือวัฒนธรรมก็ตาม โดยผานการระดมพลังสมองและความรูของกลุมคนดังกลาว 

(Bennis และคณะ. 1976 อางถึงใน อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 2548) การที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม ควรอาศัยกระบวนการมีสวนรวมเปนกลยุทธที่สําคัญ เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมคิด

ริเร่ิม วางแผน รวมดําเนินการ แบงปนผลประโยชนที่ปรากฎในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนามธรรมและรูปธรรม

ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย และใหโอกาสพวกเขาไดติดตามประเมินผล การเปล่ียนแปลงทางสังคม

ดวยกลยุทธนี้มักมีความยั่งยืน ผูมีสวนไดสวนเสียจะเกิดความรูสึกรับผิดชอบในการจัดการกิจการที่

เกิดข้ึนดวยความเต็มใจ และมีความรูสึกเปนเจาเขาเจาของอยางมีเหตุผล (อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 

2548) นอกจากนี้วงจรการวิจัยเปนการประเมินผลสะทอนคิด ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลสะทอนคิด

กลับไปมา (Reflection-Action-Reflection..Action) อันเปนการทบทวนความคิดของตนเองไปมา

ตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติ (พันธุทิพย รามสูตร. 2540) จึงเกิดประสิทธิภาพในการแกปญหาอยางแทจริง 

ดังตัวอยางโครงการ เพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งมีทั้งกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็ก

นักเรียนปกติ และครูเปนผูเขามามีบทบาทในการดําเนินโครงการนั้น เมื่อเร่ิมดําเนินการตามกิจกรรมที่

รวมกันกําหนดข้ึนแลว มีการประเมินผลการดําเนินงานรวมกันวาเกิดปญหาอุปสรรคอยางไร ผลการ

ประเมินคร้ังที่ 1 พบวา ควรปรับเร่ืองของการจัดเวลาในการชวยเหลือ จากนั้นนําไปปฏิบัติ นําผลที่

ไดมาประเมินคร้ังที่ 2 เห็นรวมกันวาควรปรับวิธีการในการใหคําแนะนําเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ จนในการประเมินคร้ังที่ 3 ผลการดําเนินกิจกรรมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได 

เปนตน จากการที่ใหผูที่อยูกับปญหามีบทบาทในการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหาอยางเปน

ระบบ คนหาทางแกที่ปฏิบัติไดและแกปญหาไดจริง ใหเขาไดเรียนรูวิธีการแกปญหาแบบทําไปเรียนรูไป 

(Kemmis and McTaggert. 1990: 5) โดยที่นักวิชาการและนักพัฒนาเปล่ียนบทบาทมาเปนผูที่ชวย

สรางกระบวนการนี้ใหเกิดข้ึน ซึ่งกระบวนการวิจัยนี้ไดมีผูนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายมากข้ึนใน

หลายวงการรวมทั้งในวงการดานการศึกษา (สุภางค  จันทวานิช. 2531) ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม จึงเปนวิธีการวิจัยที่ใชในการแกปญหาของชุมชนดวยการมองถึงศักยภาพของคนใน

ชุมชนนั้น และเปนวิธีในการสงเสริมการเรียนรูรวมกันในระหวางการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัย 

อาจมีการปรับยืดหยุนไดบาง เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชาวบาน และวัฒนธรรมชุมชนไดอยางเปน

ธรรมชาติกลมกลืนกัน บางคร้ังอาจตองเร่ิมข้ันหนึ่งกอน แลวจึงจะเร่ิมข้ันตอไปได และบางคร้ังอาจตอง

ยอนกลับไปทําข้ันตอนตน ๆ ใหม ทั้งนี้เพราะในกระบวนการทํางานวิจัยและพัฒนารวมกับชาวบาน  
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โดยเฉพาะในรูปแบบที่เปนการสรางเสริมและสนับสนุนประชาชนและหรือองคกรชาวบานใหเขมแข็ง

นั้น ไมสามารถที่จะทําใหสําเร็จเปนข้ันเปนตอน ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได เนื่องจากมีเงื่อนไข

หลายประการที่จะตองคํานึงถึง โดยเฉพาะในดานความพรอม ความเขาใจปญหาพื้นฐานของ

ประชาชนและปญหาสภาพพื้นที่ของแตละทองถิ่น (สิทธณัิฐ ประพุทธนิติศาสตร. 2546: หนา 17-37) 

สอดคลองกับการศึกษาของวิไล พิพัฒนมงคลพร (2535) ทําการศึกษาเร่ือง การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอน

โดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" กับการสอนปกติ ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2534 จํานวน 48 คน ผลการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ที่สอนโดยวิธี "กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" สูงกวาการ

สอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยวิธี 

"กลุมเพื่อนชวยเพื่อน" พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นวาควรจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม รูสึกชอบ 

ต่ืนเตนและสนุกในการเรียน นักเรียนรวมมือทํากิจกรรมกลุมเพราะอยากชวยเหลือเพื่อนใหเขาใจใน

เนื้อหาที่เรียน สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นวาควรจัด

กิจกรรมการเรียนเปนกลุม รูสึกเฉย ๆ ตอวิธีสอนที่ไดรับ นักเรียนรวมทํากิจกรรมกลุมเพราะเกรง

คะแนนกลุมของตนไมดี หรือการศึกษาของจินตนา แขกแกว (2545) ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนา

ศักยภาพของผูปกครองดานการสนับสนุนการศึกษาโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของผูปกครองดานการสนับสนุนการศึกษามีการพัฒนาข้ึนในระดับหนึ่ง 

โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่ถูกตองชัดเจนกวาเดิม มีทัศนคติที่ดีตอการ

สนับสนุนการศึกษา  และมีแนวโนมของพฤติกรรมในการสนับสนุนการศึกษาที่พึงประสงค 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ใชในการพัฒนาศักยภาพของผูปกครองดานการ

สนับสนุนการศึกษามีประสิทธิภาพจริง โดยสามารถระดมการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทาตนงิ้ว ไดแก คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน เจาหนาที่อนามัย 

ผูใหญบานและกํานันของหมูที่ 2, 3 และ 4 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปากปอง กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน และผูปกครองของนักเรียนวัดทาตนงิ้วทุกคน โดยมีการยอมรับผลที่เกิดจาก

กระบวนการฯ ไปปฏิบัติและเห็นประโยชนของการนํากระบวนการฯไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน 

และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของจาโรจน วงศกระจาง (2545) ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของครูโรงเรียนแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การวิจัยลักษณะนี้สงผลใหครูสวนใหญไดรับสาระความรู มีความ

ตระหนักและสามารถจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดีข้ึนในระดับหนึ่ง สวนในการนํารูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช ทําใหคณะครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให
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ขอมูลที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาตามข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ (2546) ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนและการพัฒนาของครูเพื่อการเรียนรูสูงสุดของนักเรียน ในสวนโครงการยอยที่ 2 เพื่อศึกษากล

ยุทธการจัดการเรียนการสอนและการจัดการในช้ันเรียนรวม และเพื่อสรางเสริมศักยภาพของอาจารย

ในการพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของอาจารย

นักวิจัยรวมจํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนในลักษณะรวม

คิดรวมทํากับกลุมเพื่อนอาจารยไปพรอม ๆ กับการเขารับการฝกอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

รวมอยางตอเนื่อง โดยมีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีความรู

ความสามารถและมีประสบการณในการทํางานกับนักเรียนออทิสติกมาเปนเวลามากกวา 10 ป และ

คณะผูวิจัยหลักเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ทําใหอาจารยนักวิจัยดําเนินการวิจัยไดบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจัย นอกจากนี้ทําใหอาจารยสวนใหญกระตือรือรนในการที่จะปรับปรุงการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนานักเรียนในช้ันเรียนรวม อาจารยมีการพัฒนาทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดการในช้ันเรียนรวม และทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน จึงนับไดวา เมื่ออาจารยไดทํา

การวิจัยในช้ันเรียนรวมควบคูไปกับการปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสมแลว ไดกอใหเกิดผลดีตอวง

การศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนรวมและวิชาชีพครู คือนักเรียนมีการเรียนรูที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากข้ึน ขอคนพบเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการเรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียนรวม

จะเปนประโยชนตอเพื่อครูที่ทําการสอนนักเรียนออทิสติกในช้ันเรียนรวม และอาจารยนักวิจัยรวมมีการ

พัฒนาตนเองไปสูความเปนครูมืออาชีพมากยิ่งข้ึน นั่นคือ อาจารยนักวิจัยมีความกระตือรือรนในการ

แสวงหาความรูดวยกระบวนการวิจัย ดังเห็นไดจากอาจารยประจําชั้นของ ด.ญ. ชนานันท มีความ

สนใจที่จะนํากรณีของ ด.ญ. ชนานันท มาทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางมี

ชีวิตชีวา จนในที่สุดก็จะเปนผูที่มีความรูความเขาใจที่กวางขวางและลึกซ้ึงเกี่ยวกับการสอนนักเรียน

ออทิสติกในช้ันเรียนรวมและในศาสตรการสอนอ่ืน ๆ ผลการศึกษาคร้ังนี้ยืนยันอยางชัดเจนถึง

ความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาของครูไปสู

ความเปนมืออาชีพในแวดวงวิชาการของวิชาชีพครู (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2540) 

1.3 กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ปฏิบัติไดจริงในสถานการณจริง แกไขตามสาเหตุที่เกิด ไม

ยากซับซอน ซึ่งเห็นไดจากรูปแบบการดําเนินโครงการทั้ง 7 โครงการนั้น เปนโครงการที่มุงแกปญหาทั้ง

จากภายในและภายนอกโรงเรียน มีข้ันตอนตาง ๆ ที่ดําเนินงานไปตามความคิดที่กลุมรวมกัน

ดําเนินงาน เมื่อเกิดปญหาในการดําเนินงานตามสถานการณจริงก็ชวยกันปรับปรุงแกไข เพื่อให

สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง จนบรรลุตามเปาประสงคที่วางไว มีรูปแบบในลักษณะการอบรม    

ซึ่งมีสวนในการพัฒนาความรู เจตคติของกลุมบุคคลตาง ๆ ดังโครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความ
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ตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ และโครงการเทคนิคการ

สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท ซึ่งเปนรูปแบบของการอบรมใหความรูแกครูและเด็ก

นักเรียนปกติ มีการใชส่ืออุปกรณที่หลากหลาย เชน กรณีศึกษา การจัดแสดงปายนิเทศ บทบาทสมมติ 

การอภิปรายในชั้นเรียน การระดมความคิด เปนตน รูปแบบดังกลาวเปนการสอนโดยอาศัย

กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process) เปนรูปแบบการเรียนรูของทฤษฎีกลุมมนุษยนิยม ซึ่งยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางใชกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ เปนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยให

ผู เ รียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนดวย มีความเปนพลวัตร (Dynamic) 

ตลอดเวลา ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและแลกเปล่ียนประสบการณรวมกับผูอ่ืน วิธีการ

เรียนลักษณะนี้เปนส่ิงที่มีความหมายตอผูเรียนเปนอยางมาก เพราะผูเรียนไดคิดคน และเรียนรูส่ิง  

ตาง  ๆ  ดวยตนเอง  มีการนําความรูนั้ น ไปประยุกต ใชกับการดํา เนินกิจกรรมของตนเอง 

(มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2551 : ออนไลน) ลักษณะการฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ชวย

ใหผูเรียนเกิดความรูและเปล่ียนแปลงเจตคติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดความรวมมือระหวาง

สมาชิกในกลุมหรือองคกร (วรรณชนก จันทชุม. 2549 อางใน Millis, 1973: 13) สอดคลองกับ

การศึกษาของ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ทําการศึกษาเร่ือง 

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา เพื่อที่จะไดเห็น

ขอสรุปที่ชัดเจนและเพื่อนําขอมูลที่ไดเปนพื้นฐานในการจัดทําเอกสารแนวการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับวิธีการเรียนที่สงผลตอการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิตของเด็กไทยตอไป ผลการศึกษาพบวา 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

มีความรูความเขาใจในมโนมติ มีทักษะทางคณิตศาสตร รูจักแกปญหาและนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได รวมทั้งใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และเห็นความสําคัญและความ

จําเปนของการคิดคํานวณ  
2. สงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
2.1 ผูวิจัยนําเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (F.S.C.) เปน

เทคนิคการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนา เปนกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูแทนกลุม

หลายประเภท หลายระดับซึ่งตางก็มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ มารวมกันทํางานโดยนําประสบการณ

ของแตละคนมาสรางวิสัยทัศนรวมกันในเร่ืองนั้นและไดแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติใหไปถึง

วิสัยทัศนของกลุม เปนกระบวนการที่ใชอนาคตเปนจุดประสงคในการทํางานแทนการใชปญหาและ

การแกปญหาเปนตัวต้ังในการทํางานซ่ึงมักทําใหเกิดการขัดแยง F.S.C. ชวยทําใหเปาหมายและ

แนวทางของกลุมมีความชัดเจนมากข้ึน (ธีระพงษ แกวหาวงษ. 2546) ผูที่เกี่ยวของเขาใจ ปจจัย 
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องคประกอบ เหตุการณในอดีตที่มีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนมที่มีผลตออนาคต ทุกคนเห็น

ภาพรวมเปนภาพเดียวกันหมด เกิดวิสัยทัศนในอนาคตรวมกัน เปนการขยายเครือขายมีสัมพันธภาพที่

ดี เขาใจและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน ความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุกคนและตระหนักวาทุกคนลง

เรือลําเดียวกัน มีจุดมุงหมายปลายทางรวมกัน มีแผนงานที่ชัดเจนรวมกัน (Weisbord and Janoff. 

2000) จากผลการดําเนินการวิจัย พบวา ผูเขารวมประชุมทุกฝายใหความรวมมือดีมาก มีการเสนอ

ความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง สนุกสนาน มีความคิดรวมกันในเชิงบวกที่จะรวมกันแกปญหาที่

เกิดข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง ปทมาลัย (2550) ที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ

พันธะสัญญารวมสรางอนาคต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ใชรูปแบบ

บูรณาการจากการทํา Future Search Conference เปนแนวทางในการดําเนินการในโรงเรียน ผล

การศึกษาพบวา หลังจากสะทอนส่ิงที่โรงเรียนควรเรงรัดในการพัฒนาเพื่อแกปญหาแลวมีการนําเสนอ

ผลงานของแตละกลุมเพื่อโรงเรียนจะไดถือเปนพันธะสัญญาที่จะพัฒนาใหเห็นผลตอไป บรรยากาศ

เปนไปดวยดี ทุกคนไดแสดงออก ปลดปลอยส่ิงที่ตองการเห็นโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลง ไดขอมูลที่จะ

นํามาปรับเปนโครงการ งาน และกิจกรรมไดอีกหลายเร่ือง ที่สําคัญเปนการสะทอนความเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสียอยางแทจริง ข้ันตอไป นักพัฒนา คือ ครูในฝายแผนงานและคณะจะไดนําไปทํา

โครงการรองรับแลวติดตามผล ประมวลผล และรายงานตอผูมีสวนไดเสียและเผยแพรงานวิจัยตอไป 

2.2 จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม หลังจากที่ทุกฝายไดรวมกันระดมแนวคิดมองถึงปญหา

และแนวทางในการแกไขแลวนั้น ทุกคนยังมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่ง

มีหลายปญหา หลายแนวทาง จะตองพิจารณารวมกันวาปญหาใดเปนปญหาเรงดวนทั้งนี้ตองคํานึงถึง

ความเหมาะสมกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคมชุมชนนั้นดวย ตามที่ทั่วไปเรียกวา “ถอด

ประสบการณ” (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร,2546 หนา 41) ซึ่งในตัวของมันเองก็เปนองคความรูที่สําคัญ

คือตองการสรางศักยภาพใหกับคนที่อยูกับปญหาจัดการกับปญหาของตนใหได (Wilkinson. 2002) 

นอกจากเนนใหคนในองคกร/ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอนแลวยังตองสามารถ

ดําเนินงานตอเองไดหลังส้ินสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพื้นที่แลว 
3. การสงเสริมใหฝายตาง ๆ มีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยนื  

นอกจากเนนใหคนในองคกร/ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอนแลว ยังตอง

สามารถดําเนินงานตอเองไดหลังส้ินสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพ้ืนที่แลว จากผลการ

ดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้นั้น เกิดโครงการที่ตอเนื่องซึ่งจะดําเนินการในปการศึกษาตอ ๆ ไป อันไดแก

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเพื่อนชวยเพื่อน โครงการสงเสริมพัฒนาการดาน

การรับความรูสึก การใชกลามเนื้อและการเคล่ือนไหว โครงการผูปกครองสอนลูก เนื่องจาการสงเสริม
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ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกับนักวิจัย ผานกระบวนการวิจัยต้ังแตตน 

จนกระทั่งเสร็จส้ินการเสนอผลและการอภิปรายผลการวิจัย เปนการเร่ิมตนของคนที่อยูกับปญหา  

คนหาปญหาที่ตนเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ จึงเปนกระบวนการที่คนในองคกร/ชุมชนมิใชผูถูกกระทํา

แตมีอํานาจรวมกันในการวิจัย เนนการทํางานเปนทีมโดยความชวยเหลือของผูนําและอาศัยทฤษฎีทาง

พฤติกรรมศาสตร (French & Bell. 1973 อางใน สุรวุฒิ ปดไธสง. 2547) จึงเปนทางเลือกหนึ่งของการ

วิจัยที่เชื่อมชองวางระหวางทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการวิจัยต้ังแตการกาํหนด

ปญหาการวิจัย การประสานงานความรวมมือกัน พัฒนารูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําลงไปปฏิบัติใน

พื้นที่ ความรูที่พัฒนาข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนความรูที่เปนรากฐานในสถานการณปฏิบัติจริง 

ทําใหสามารถนําไปปรับปรุงและดัดแปลงความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิมได และยังใหขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต

ของการใชความรูในการปฏิบัติดวย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนวิธีการที่มีคุณคาใน

การสรางองคความรูใหม ที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง (พันธุทิพย รามสูตร. 2540: 13) และเกิด

ความยั่งยืน ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของไดแก ครูที่เปนผูรับผิดชอบในโครงการตาง ๆ ยืนยันที่จะดําเนิน

โครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องในปการศึกษาตอ ๆ ไป และในสวนของหนวยงานภายนอก คือ 

ตัวผูวิจัย ซึ่งเปนบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมคีวามเช่ียวชาญในการ

คัดกรองและการกระตุนพัฒนาการแกเด็กก็จะไดเขาไปในบทบาทของผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําแกทาง

โรงเรียนทุกตนปการศึกษาใหม อันเปนการสงเสริมใหครูมีความชํานาญในดานดังกลาวมากข้ึน จน

สามารถที่จะมีทักษะการคัดกรองพัฒนาการและการกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตนไดตอไป ซึ่งถาผูวิจัยไม

มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกลาวแลว ในสวนของการคัดกรองและการกระตุนพัฒนาการแกเด็กนี้มี

ความจําเปนตองประสานงานตอกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหเขามาดําเนินการอยางตอเนื่อง

ตอไป 
4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินงานนั้นไดผลเปนที่นาพอใจ แตเนื่องจาก

คณะครูของโรงเรียนมีภาระกิจมากที่จะตองพานักเรียนไปประกวดในงานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษาอ่ืน 

หรือเปนตัวแทนในการแสดงกิจกรรมโครงงานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมีผูมาศึกษาดูงานของ

โรงเรียนหลายคณะมาก ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการบางโครงการไดตามกําหนดเวลา ไดแกเร่ือง

การใหความรูกับครูเพื่อใหครูสามารถทําการสอน จัดการพฤติกรรมของเด็กในช้ันเรียนไดต้ังแตชวงตน

ภาคการศึกษาตองลาชาออกไปจนถึงกลางภาคการศึกษา อีกทั้งยังพบปญหาในดานการนัดประชุมทุก

ฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานมาประชุมพรอมกัน เพื่อทําการประเมินผลรวบยอด เนื่องจากทั้งฝาย

ผูปกครองและครูตางติดภาระกิจ ไมสะดวกที่จะมาประชุมได ซึ่งผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสัมภาษณแบบ
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เจาะลึกเปนรายคน เพื่อรวบรวมขอมูลดังกลาว ทําใหการสะทอนผลในข้ันตอนนี้อาจยังมีบางสวนที่ไม

สมบูรณ 
5. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 

จากการที่ไดใหทุกฝายเขามามีสวนรวมต้ังแตการกําหนดปญหา หาแนวทางแกไข ลงมือ

ปฏิบัติ และสะทอนผลที่ไดจากการปฏิบัติ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น ทํา

ใหทุกคนที่มีสวนรวมเกิดการพัฒนาในความคิด ภาคภูมิใจ เห็นความมีคุณคาของตนเอง กอใหเกิด

ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง (Stringer. 1999) ดังที่ครูกลาววา “โครงการกระตุน

พัฒนาการเด็กซ่ึงเราไมมีความรูในดานนี้เลย ไมมีเลยนะคะ พออาจารยเขามาชวยสอน ในการกระตุน

เด็กเนี่ยทําให นักเรียนที่มีปญหาไดรับการพัฒนา ไดรับการกระตุน เพื่อมีความพรอมที่จะเรียนในช้ัน

เรียนรวม ตอนนี้เรามีความรูมากข้ึน ซึ่งเราจะดําเนินการตอไป” หรือที่นักเรียนปกติกลาววา “ดีใจที่ได

ชวย เคาก็เปนเพื่อนของเรา เหมือนกับเราไดทําบุญ” และที่ผูปกครองกลาววา “อยากใหมีโครงการแบบ

นี้ เพราะเราไมรูวิธีจะสอนที่บาน แตตอนนี้ไดทําตามการบานที่ทางน้ีให เหมือนไดดูแลเคาไดเต็มที่มาก

ข้ึน”  
6. ปจจัยเงื่อนไขที่กอใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้นั้น โครงการวิจัยสามารถประสบความสําเร็จไดผลเปนที่นา

พอใจนั้น เกิดจากความรวมมือรวมใจของผูที่มีสวนรวมทุกฝาย อาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ เหลานี้ คือ 

6.1 โครงสรางบริบทของชุมชน คือ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนั้นมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน ผูปกครอง รวมทั้งผูนําชุมชนมีสวนในการบริหารจัดการเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอยูแลว เห็น

ไดจากเมื่อโรงเรียนมีการจัดงานตาง ๆ ของโรงเรียนนั้น ผูปกครองจะเขารวมอยางพรอมเพรียงกัน 

เอกสารตาง ๆ ที่เปนการดําเนินงานของโรงเรียนจะมีผูนําชุมชนรวมลงนามดวยเปนสวนใหญ และ

โรงเรียนมีการติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ทําใหเปนเหมือนการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบวาขณะนี้ทาง

โรงเรียนมีกิจกรรมตาง ๆ อะไรบางทุกเชา จึงทําใหชุมชนรับทราบงานตาง ๆ ความกาวหนา หรือการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมนั้น พบวา 

ชุมชนและโรงเรียนมีความใกลชิดกันมาก บุคคลากรของทางโรงเรียนเขารวมงานตาง ๆ ที่ชาวบานจัด

อยางสม่ําเสมอ แมกระทั่งงานศพของคนในชุมชน ผูบริหารและคณะครูก็เขาไปรวม เมื่อผูวิจัยเขา

ดําเนินโครงการวิจัยในโรงเรียนผูปกครองก็รับทราบดวยเชนกันและใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้น

ถามองในมุมของจิตวิทยาในดานของความรูสึกของคนที่มีตอกัน เชน ความเอ้ืออาทร ความรัก ความ

ผูกพัน ไดสรางความสัมพันธกันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเปนระเบียบบรรทัดฐานของการอยู

รวมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเปนองคกรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวัน

ของสมาชิก ชวยใหสมาชิกสามารถจัดการปญหาตางๆ ไดเกิดเปนลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง 
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(กาญจนา แกวเทพ. 2538, ประเวศ วะสี.2534) การจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จนั้นถามีการ

ระดมทรัพยากรที่มีอยูแลวในครอบครัวและชุมชนเขามาชวยจัดการศึกษา โดยที่ทั้งนักเรียนปกติและ

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสไดรับบริการทั่วกัน (Dettmer, Dyck and Thurston. 1996) ก็

จะสามารถทําใหการจัดการเรียนรวมดําเนินไปอยางประสบความสําเร็จไดมากข้ึน (นงลักษณ วิรัชชัย. 

2544) 

6.2 ความเขมแข็งของผูบริหารโรงเรียน จากการดําเนินการวิจัย พบวา ผูบริหารของ

โรงเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในเร่ืองการจัดการเรียนรวม เห็นไดจากการที่โรงเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเปนโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมทั้ง ๆ ที่เพิ่งเขารวมโครงการในป พ.ศ. 2546 

เทานั้น สงเสริมพัฒนาบุคคลากรใหไดรับการอบรมทางดานการศึกษาพิเศษ เห็นไดจากมีคณะครูของ

โรงเรียนที่รับผิดชอบโครงการเรียนรวมโดยตรง และเมื่อผูวิจัยเขาไปติดตอประสานงานในดานตาง ๆ ก็

ใหความรวมมือเปนอยางดี ปดเรียนเพื่อใหบุคคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถเขารับการอบรมได

อยางทั่วถึง ซึ่งหากผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนเต็มที่ โครงการเรียนรวมอาจประสบความสาํเร็จไป

แลวคร่ึงหนึ่ง แตหากผูบริหารโรงเรียนไมสนับสนุนและไมเห็นดวยกับโครงการเรียนรวมก็ไมควรจัด

โครงการเรียนรวมในโรงเรียนนั้น (ศรียา นิยมธรรม.2531 : 38-39, เรโนลส และเบิรซ .1977 อางถึงใน 

ผดุง อารยะวิญู. 2533: 201–202, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

2543) ผูบริหารควรมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับการใชทรัพยากรสําหรับการสอน การสราง

ความสัมพันธที่ใกลชิดกับครอบครัวของเด็กที่มีความตองการพิเศษและชุมชน เพื่อการทํางานเปนทีม 

รับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษแทนที่จะเปนความรับผิดชอบของ

ครูเพียงคนใดคนหนึ่งเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543) 

6.3 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ จากการดําเนนิการทีผ่าน
มานั้น ศึกษานิเทศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 เมื่อทราบและเขารวมการประชุม

ระดมความคิดนั้นก็ใหความรวมมือเต็มที่ในการเสนอความคิดเห็น และแนะนําโรงเรียนเสนอโครงการ

กระตุนพัฒนาการเด็กที่มีความตองการพิเศษใหเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย ซึ่งได

นําเสนอในการจัดประชุมของเขตการศึกษา 4 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 

นอกจากนี้  ตัวผูวิจัยเองซ่ึงเปนบุคคลากร  ภาควิชากิจกรรมบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินคัดกรองและกระตุนพัฒนาการเด็กที่มี

ความตองการพิเศษก็สามารถลงพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี (2543) กลาวถึง บุคลากรที่ทรงความรูในสถาบันและองคกรทองถิ่น เชน นัก

กิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด นักแกไขการพูด สมาคมตัวแทนตาง ๆ เชน กลุมแมบาน เปนตน 

สามารถใหการชวยเหลือเพื่อใหโรงเรียนสามารถเขาถึงการบริการได เชน การใหการอบรมความรูใน
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ดานตาง ๆ ทั้งดานการจัดการศึกษา เคร่ืองมือ การคัดกรองพัฒนาการของเด็ก การจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการที่เปนปญหาในการเรียน จัดเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่สงผลการจัดการเรียนรวม

ประสบความสําเร็จได (ผดุง อารยะวิญู. 2533, 2542) 

6.4 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการดําเนินการคร้ังนี้

ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเมื่อผูวิจัยทําการติดตอประสานงานกับบริษัท บราโว คิดส จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทที่จัดจําหนายของเลนในการกระตุนพัฒนาการ ในเร่ืองวัตถุประสงคของการดําเนินงานก็ไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการบริจาคของเลนเพื่อกระตุนพัฒนาการแกโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดรับ

การสนับสนุนรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี การแตงเรียงความ จากคุณอาภาวี วังตระกูล 

ผูจัดการบริษัท สเปเชียล ชายด เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนศูนยกระตุนพัฒนาการ รวมทั้ง

สนับสนุนในสวนของวิทยากรในการใหความรูเร่ืองเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการ เมื่อโรงเรียน

ไดรับแรงสนับสนุนจากสังคม ไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของ การสนับสนุนดาน

จิตใจ จากผูใหการสนับสนุนภายนอกซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน และยังมีผลใหโรงเรียนไดปฏิบัติใน

ทิศทางที่โรงเรียนตองการ (House and Kahn.1985: 201) จึงมีสวนทําใหการดําเนินการจัดการเรียน

รวมประสบความสําเร็จได 

6.5 ปจจัยดานนโยบายการศึกษา เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการ

สงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) ทําใหโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหความสําคัญ

กับการจัดการเรียนรวมมากข้ึน มีความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนใหมีความ

เปนรูปธรรมมากข้ึน 

 

ขอบเขตของการนําผลการวิจัยไปใช (Transferability) 
การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรวม อันเปนการทํางานรวมกันระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่รวมกับผูวิจัย ในการ

รวมกันกําหนดปญหาและแนวทางในการแกไขตามบริบทสภาพการณของโรงเรียนที่เปนกรณีตัวอยาง 

ดังนั้นการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในงานวิจัยนี้จึงเกิดเฉพาะในโรงเรียนกรณีศึกษาเทานั้น การจะ

ประยุกตผลการวิจัยนี้ไปใชนั้นจะกระทําไดภายใตบริบทหรือสภาพการณที่ใกลเคียงกันกับการวิจัยคร้ัง

นี้  
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวิจัยที่ไดนั้น พบวา การที่จะสงเสริมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมใหมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโรงเรียนเขามามีสวนรวม ทั้งตัวเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเอง เพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กปกติ ครูทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด นักการศึกษาพิเศษ เปนตน เขามามีสวน

ต้ังแตรวมกันคิดถึงปญหาในการดําเนินงานในโรงเรียนตามสภาพการณจริงของโรงเรียนและชุมชน 

รวมกันคิดวางแนวทางการแกปญหา ลงมือปฏิบัติตามที่ไดรวมกันวางแนวทางไว รวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถปฏิบัติไดจริงตามสภาพการณที่

เปนอยูจริง ดังนี้ 

1.1 หนวยงานภาครัฐที่ไดกําหนดนโยบายของหลักการในการจัดการเรียนรวมแลว ควร

มีการจัดการอบรมใหแกผูบริหารของทุกโรงเรียน เพื่อใหผูบริหารมีความรูในการจัดการเรียนรวมอยาง

ทั่วถึง มีกลยุทธที่จะใชปรับเจตคติของผูบริหารใหเปดใจที่จะรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียน

รวมในโรงเรียน เพื่อใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรวมในโรงเรียนไดอยางแทจริง 

1.2 ภาครัฐที่เปนผูกําหนดนโยบายควรมีการสงเจาหนาที่เขามาศึกษาบริบทของ
โรงเรียนในแตละเขตถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ที่สงผลกระทบใหโรงเรียนนั้นไมสามารถ

จัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหการชวยเหลือถึงรากหญาของปญหาอยางแทจริง เชน 

ครูของโรงเรียนเองยังไมมีความรูในเร่ืองลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ วิธีการจัดการเรียน

การสอน เปนตน ไมเชนนั้นนโยบายที่กําหนดจะไมสามารถปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมจริงได 

1.3 ภาครัฐที่เปนผูกําหนดนโยบายควรมีการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนอยางเปนมาตรฐาน เชื่อถือ วัดไดแทจริง เพื่อเปนการสะทอนถึงภาพที่แทจริงในการจัดการเรียน

การสอนวาโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจริงหรือไม และจะเปนเคร่ืองมือที่

ทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหเกิดการชวยเหลือโรงเรียนตอไป อันจะเปนการพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนรวมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.4 ศึกษานิเทศนตามแตละเขตการศึกษาควรมีการประสานกับหนวยงานดาน
สาธารณสุขในดานของการขอผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเขามาชวยในเร่ืองการกระตุนพัฒนาการแก

เด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน อาจเปนเร่ืองของการจัดการอบรมใหความรูแกครูทุกคน เปนตน 

1.5 กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายกําหนดใหศึกษานิเทศนทุกคนตองเขารับการ
อบรมเร่ือง การจัดการเรียนรวม ลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปนตน เพื่อสามารถเปนผูให

คําแนะนําในดานการจัดการเรียนรวมแกโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ในการที่จะกอใหเกิดการจัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจริงและยั่งยืน ควรมี

การบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท หลักการคัดกรอง การ

สงเสริมการกระตุนพัฒนาการเบ้ืองตน เทคนิคการสอน ไวในหลักสูตรครูทั่วไปดวย เพื่อใหครูมีความรู

ความเขาใจในการจัดการเรียนรวมไดอยางแทจริง 

3. ครูซึ่งเปนบุคคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอนควรมีการทําวิจัยในช้ันเรียน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมใหเกิดประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการจัดการ

เรียนรวมไดดวยตนเอง 

4. หนวยงานภาครัฐที่เปนผูกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรวมควรสงเสริมการทําการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับหนวยงานศึกษานิเทศน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเปน

ศึกษานิเทศนที่มีประสิทธิภาพ 

5. ในการพัฒนางานดานการจัดการเรียนรวมในชุมชนใหไดประสิทธิภาพนั้น ควรใชวิธีการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหมของการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู

ปญหา การแกไขจากการปฏิบัติจริง ภายใตบริบทสถานการณจริงที่เปนอยู เปนการมุงเนนความรู

สําหรับการปฏิบัติที่อาศัยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ในการคนหาและจัดการกับปญหาของตนเอง

ภายใตทรัพยากรที่มีอยู โดยมิไดเนน “ผลงานวิจัย” เปนหลัก แตมองการวิจัยเปน “กระบวนการ” ใน

ฐานะ “เคร่ืองมือ” ที่จะเพิ่มพลังแกชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรวมกันจัดการกับปญหาของตนเอง (วรรณ-

ชนก จันทชุม. 2549 อางใน ปยะวัติ บุญหลง; และคนอ่ืน ๆ. 2543: 2, 4) 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยที่ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใช

พัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนกรณีศึกษา ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ จึงควรมีการนํารูปแบบการ

วิจัยแบบนี้ไปใชแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทที่แตกตางกัน เพื่อ

เปนการยืนยันความเหมาะสมของกระบวนการ อันจะเปนการนําไปสูรูปแบบที่ดีที่สุด สามารถนําไป

เผยแพรแลกเปล่ียนและปรับใชในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ 

2. ควรมีการติดตามผลระยะยาว ภายหลังจากการใชรูปแบบการวิจยันี้ผานไป 2 -3 ป เพื่อ

ดูวามีปจจยัอะไรที่มีผลตอการดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง หรือมีปจจัยอะไรที่สงผลใหตองเลิกดําเนนิ
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ฉบับผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจะเปนแนวทางใหผูวิจัยได

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดผลเต็มที่ ซึ่งจะ

กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการศึกษาคร้ังนี้คุณครูทุกทานของ

โรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบ

แบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากคุณครูทุกทาน ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตาม

ความเปนจริง ที่ตรงกับความรูสึกของทาน เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนดังไดกลาวแลวขางตน 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามความคิดเห็นของทานตามที่เปนอยูจริงซึ่งจะไมเกิดผลกระทบในทาง

ลบตอหนวยงานและตัวทานแตอยางใด เนื่องจากการรายงานผลจะรายงานสรุปเปนภาพรวม และคําตอบ

แบบสอบถามในแตละฉบับจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่งหากตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณจะทําใหไมสามารถ

นําไปวิเคราะหผลได  และขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

สุภาพร  ชินชัย 

นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มิถุนายน  2550 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ: 
กรณศีึกษาโรงเรียนเรยีนรวม ในจังหวดัเชียงใหม 

 

แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

2. เจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน 

3. ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของขอคําถาม ลักษณะของขอคําถามเปนแบบปด โดยเปนคําถามใหเลือกตอบ และเปนคําถาม

แบบเปด โดยใหเติมขอความลงในชองวางที่เวนไวให 

แนวทางในการสรางคําถาม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนผลจากการทํา

วิจัยในเร่ืองที่ 2 ของผูวิจัยที่ทําการศึกษาในเร่ือง ปจจัยที่เก่ียวของกับความพรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเขา

เรียนรวมกับเด็กปกติ ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ประสบการณการไดรับการอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ (สุภาพร ชินชัย. 2549) ; (ดารณี อุทัยรัตนกิจ. 2545, 2546) ; (ทัศนีย สิทธิวงศ. 

2544) ; (วิเชียร แดงสาย. 2545) ; (พวงทอง ศรีวิลัย. 2544) ; (สุภาพร ชินชัย. 2550) ; (Anne; Kroeger. 2004) ; 

(Baker Wang & Walberg. 1994: 33-35) ; (Dettmer; Dyck & Thurston. 1996) ; (Maheady; Harper & Mallette. 

2001: 4-14) 

 

 

 

 

 
 



165 

ตอนท่ี 1 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอความในแบบสอบถาม แลวทําเคร่ืองหมาย / ลงใน  (  )  ที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด 

 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

(   ) ครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางเดียว 

(   ) ครูที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมทั้งสอนเด็กปกติดวย 

2. เพศ 

(   ) ชาย   (   ) หญิง 

3. อายุ 

(   ) ตํ่ากวา 21 ป (   ) 21 – 30 ป  (   ) 31 – 40 ป  

(   ) 41 – 50 ป (   ) 51 – 60 ป 

4. วุฒิการศึกษา 

(   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  วิชาเอก.................................... 

(   ) ปริญญาตรี วิชาเอก............................................... 

(   ) สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)................................ 

5. ประสบการณการไดรับการอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

(   ) เคยไดรับการอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

       เปนระยะเวลา............วัน............เดือน.............ป 

(   ) ศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษในระดับ   

       ............ ประกาศนียบัตร       .............. ปริญญาตรี          ............... ปริญญาโท 

(   ) ไมเคยไดรับอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

6. ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมหรือการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

(   ) 1 – 5 ป (   ) 6 – 10 ป  (   ) 11 - 15 ป   

(   ) มากกวา 15 ป (   ) ไมมีประสบการณ 
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7. ขณะนี้ทานรับผิดชอบสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ จํานวน ................. คน 

(   ) ชาย....... คน  (   ) หญิง........ คน 

8. ขณะนี้ทานรับผิดชอบสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทใดรวมดวย โปรดระบุ                       

      ................................................. 

(   ) ชาย....... คน  (   ) หญิง........ คน 

9. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่สงผลตอระดับความพรอมของทานในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ

เด็กปกติ                        

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… ……..………………………………………………………



167 

ตอนท่ี 2 

เจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรยีนรวมในโรงเรียน 
 
นิยามตัวแปร 
 เจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน หมายถึง การ

รับรูหรือความเชื่อของครูในการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน กริยาทาทีของครูที่แสดงออกวา

ชอบหรือไมชอบ พึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ตลอดจนความโนมเอียงของครูที่จะ

ปฏิบัติตอการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง มีขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัดไมเห็นดวยอยาง

มาก – เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัดเห็นดวย

อยางมาก – ไมเห็นดวยอยางมาก 

องคประกอบของเจตคติที่ตองการวัด ประกอบดวย 3 สวน คือ 

1. ความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief component) หมายถึงการรับรู หรือความเชื่อตอการที่มี

เด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ไดแกขอ 1 – 6  

2. ความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluation component) หมายถึงกิริยาทาทีหรือความรูสึก

ของครูที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

ไดแกขอ 7 – 11 

3. พฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง ความพรอมของครูที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือใน

การสอน หรือไมชวยเหลือ ไมพรอมตอการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ไดแกขอ 12 – 18 

ขอความที่เปนเจตคติในทางบวก ไดแกขอ 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 

ขอความที่เปนเจตคติในทางลบ ไดแกขอ 1, 4, 7, 8, 9, 13, 15 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่แสดงเจตคติ ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของทานจากขอความใน

แตละขอ ตามความเปนจริงในปจจุบัน 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบ
ของเจตคต ิ เนื้อหา ภาษา 

C F B 
ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

   

1. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษควรเรียนใน

โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทางเทานั้น 

จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนได 

    

   

2. ฉันคิดวาปริมาณเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ี

เรียนรวมนั้นไมควรเกิน 2-3 คนตอหอง จึงจะทํา

ใหเด็กทุกคนสามารถเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    

   

3. การจัดการเรียนรวมที่เปนระบบสามารถชวย

พัฒนาความ สามารถทางดานการเรียนของเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษได 

    

   
4. ฉันคิดวาการท่ีมีเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

ชั้นเรียนทําใหการควบคุมชั้นเรียนทําไดยาก 

    

   

5. ฉันคิดวาการท่ีเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียน

รวมในโรงเรียนเปนการเปดโอกาสใหใชชีวิตกับ

เด็กทั่วไป และชวยใหมีพัฒนาการดานสังคม

และการชวยเหลือตัวเองที่ดีขึ้น 

    

   

6. ฉันคิดวาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ตองมีส่ือหรือส่ิงอํานวยความสะดวกและการ

บริการชวยเหลือที่เหมาะสมกับความพรอมของ

แตละคน 

    

   
7. ฉันรูสึกวาการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา

มาเรียนรวมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับฉัน 

    

   

8. ฉันรูสึกวาการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา

มาเรียนรวมก็เหมือนจับปลาสองมือ ผลออกมา

คือทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กทั่วไปก็

ไมไดความรูเพิ่มเทาที่ควร 

    

   
9. ฉันรูสึกทอใจที่มีภาระเพิ่มในการจัดเตรียมส่ือ

การสอนใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบ
ของเจตคต ิ เนื้อหา ภาษา 

C F B 
ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

   
10. ฉันรูสึกสงสารอยากชวยเหลือเด็กที่มีความตอง 

การพิเศษ 

    

   
11. ฉันยินดีที่จะอุทิศเวลานอกเหนือจากงานประจํา

ชวยสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

    

   
12. ฉันสอนนักเรียนในหองทุกคนใหชวยเหลือเพื่อน

ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

    

   
13. ฉันไมพรอมที่จะดูแลเอาใจใสสอนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

    

   
14. ฉันพยายามที่จะเตรียมส่ือการสอนเพิ่มขึ้น

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

    

   
15. ฉันไมมีความสามารถในการสอนเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษประเภทตาง ๆ 

    

   
16. ฉันพยายามที่จะหาความรูในเร่ืองการสอนเด็กที่

มีความตองการพิเศษเพิ่มเติมทุกคร้ังที่มีโอกาส 

    

   

17. แมโรงเรียนจะขาดแคลนบุคลากรก็ตามฉัน

พยายามท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

    

   
18. ฉันสามารถคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ

แตละประเภทไดเปนอยางดี 

    

 

หมายเหต ุ -  C ยอมาจาก Cognitive หมายถึง สวนที่เปนความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief 

component) 

 -  F ยอมาจาก Feeling หมายถึง สวนที่เปนความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluation 

component) 

-  B ยอมาจาก Behavior หมายถึง สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral component) 
 

 



170 

ตอนท่ี 3 

ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรยีน 
 
นิยามตัวแปร  

ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน หมายถึง ความรูความ

เขาใจของครูที่มีตอการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในเด็กประเภทที่มีความบกพรองทางดานการ

มองเห็นหรือการไดยินหรือมีความบกพรองทางดานการเรียนรูหรือสติปญญา หรือเปนเด็กสมาธิส้ันซนผิดปกติ ซึ่งเปน

เด็กที่เรียนรวมในโรงเรียน ณ ปจจุบัน 

ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบใหเลือกทําเคร่ืองหมายถูกในชองที่ตนเองคิดวาถูกตองหรือใช หรือในชองที่ตนเอง

คิดวาไมถูกตองหรือไมใช 

เกณฑการใหคะแนน คําตอบที่ตอบถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบที่ตอบผิดให 0 คะแนน 

เนื้อหาความรูเกี่ยวกับความรูที่ตองการวัด ประกอบดวยเน้ือหาในดานลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ประเภทตาง ๆ เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเน้ือหาดังกลาวผูวิจัยไดทําการอบรมใหความรูแก

คณะครูในโครงการการอบรมเร่ืองเทคนิควิธีการสอน และโครงการอบรมเร่ืองการกระตุนพัฒนาการและการปรับ

พฤติกรรม ซึ่งโครงการท้ังหมดเกิดจากความตองการของคณะครูในโรงเรียน ซึ่งเปนเน้ือหาท่ีไดจากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และอยูในหนังสือ การศึกษาพิเศษ สารานุกรมศึกษาศาสตร ของ สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทานจากขอความในแตละขอ  
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
เนื้อหา ภาษา ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

1. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรจะตอง

ประเมินความสามารถของเด็กกอน (ถูก) 

    

2. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรเรียนเปนกลุม

จะไดผลดีกวาเรียนเปนรายบุคคล (ผิด) 

    

3. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูการสอนที่เนนการใชประสบการณ

รอบตัวจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตัวเองได (ถูก) 

    

4. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรไดรับการจัด

หลักสูตรที่เหมาะสมกับปญหาของเด็กแตละคน (ถูก) 

    

5. การสอนซอมเสริมเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรเนน

เร่ืองการอาน การเขียน การสะกดคํา และคณิตศาสตร (ถูก) 

    

6. การสอนเด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินตองใชภาษามือ

เทานั้นเด็กจึงจะเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ (ผิด) 

    

7. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่จะเรียนรวมในโรงเรียน

จะตองสูญเสียการไดยินในระดับนอย (ถูก) 

    

8. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินควรเนนเก่ียวกับ

เร่ืองการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวันกอน (ถูก) 

    

9. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ถาเด็กมีเคร่ือง

ชวงฟงใสจะทําใหเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถูก) 

    

10. เด็กที่มีภาวะสมาธิส้ันจะวอกแวกและหันเหความสนใจงาย 

ควรจัดที่นั่งในหองเรียนโดยใหเด็กนั่งอยูดานหลังสุดเพื่อลดส่ิง

เราที่จะมารบกวนสมาธิ (ผิด) 

    

11. การสอนเด็กที่มีสมาธิส้ันในบางครั้งตองใหแบบฝกหัดที่งาย ๆ 

กอนเพื่อเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน (ถูก) 

    

12. กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ันตอง
งายมีหลายขั้นตอนที่คอนขางซับซอนเพื่อใหเด็กรูสึกทาทาย

และอยากคนหา (ผิด) 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
เนื้อหา ภาษา ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

13. การสอนเด็กที่มีปญหาดานการเขียนที่ไมสามารถเขียนใหอยู
ในบรรทัดได ควรทําเสนบรรทัดใหหนาและเวนระยะหาง

ระหวางบรรทัดใหมากกวาปกติ (ถูก) 

    

14. การสอนเด็กที่มีปญหาดานการอานควรเร่ิมจากการสอนสะกด
คํากอนมีผลดีกวาการสอนแบบจําคํา (ผิด) 

    

15. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรใชส่ือการ
เรียนการสอนที่ชัดเจนและดึงดูดความสนใจมากกวาเด็กทั่วไป 

(ถูก) 

    

16. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีปญหาการเรียนแบบ
ไดหนาลืมหลัง ดังนั้นการสอนแบบบูรณาการจะไมไดผลตอง

เนนสอนเฉพาะวิชาและใชวิธีสอนแบบซ้ําหลายคร้ัง เพื่อใหเด็ก

เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น (ผิด) 

    

17. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรสอนตาม
ขั้นตอนของงานที่แยกยอยเนื้อหาตามลําดับจากงายไปหายาก 

และไมซับซอน (ถูก) 

    

18. การเลือกส่ือการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาควรเลือกใหเหมาะสมกับอายุสมองไมใชอายุตาม

ปฏิทิน (ถูก) 

    

19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองสอนดวย
หลักสูตรเดียวกับเด็กทั่วไปเพราะจะเกิดการแบงแยก (ผิด) 

    

20. การอธิบายใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรใช
คําพูดที่ชัดเจนและประโยคส้ัน ๆ ไมซับซอนเพื่อใหเด็กเขาใจได

งาย (ถูก) 
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คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจะเปนแนวทางใหผูวิจัยได

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดผลเต็มที่ ซึ่งจะ

กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการศึกษาคร้ังนี้คุณครูทุกทานของ

โรงเรียน ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากคุณครูทุกทาน ใน

การตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง ที่ตรงกับความรูสึกของทาน เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนดังได

กลาวแลวขางตน 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามความคิดเห็นของทานตามที่เปนอยูจริงซึ่งจะไมเกิดผลกระทบในทาง

ลบตอหนวยงานและตัวทานแตอยางใด เนื่องจากการรายงานผลจะรายงานสรุปเปนภาพรวม และคําตอบ

แบบสอบถามในแตละฉบับจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่งหากตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณจะทําใหไมสามารถ

นําไปวิเคราะหผลได  และขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

       

สุภาพร  ชินชัย 

นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มิถุนายน  2550 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ: 
กรณศีึกษาโรงเรียนเรยีนรวม ในจังหวดัเชียงใหม 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1.2 เจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน 

1.3 ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

 

 

ตอนท่ี 1 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอความในแบบสอบถาม แลวทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  (  )  ที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด 

 

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

(   ) ครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางเดียว 

(   ) ครูที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมทั้งสอนเด็กปกติดวย 

2. เพศ 

(   ) ชาย   (   ) หญิง 

3. อายุ 

(   ) ตํ่ากวา 21 ป (   ) 21 – 30 ป  (   ) 31 – 40 ป  

(   ) 41 – 50 ป (   ) 51 – 60 ป 
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4. วุฒิการศึกษา 

(   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  วิชาเอก.................................... 

(   ) ปริญญาตรี วิชาเอก............................................... 

(   ) สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)................................ 

5. ประสบการณการอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

(   ) เคยอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

เปนระยะเวลา............วัน.............เดือน..............ป 

(   ) ศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษในระดับ   

       ............ ประกาศนียบัตร       .............. ปริญญาตรี          ............... ปริญญาโท 

(   ) ไมเคยอบรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

6. ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมหรือการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

(   ) 1 – 5 ป (   ) 6 – 10 ป  (   ) 11 - 15 ป   

(   ) มากกวา 15 ป (   ) ไมมีประสบการณ 

7. ขณะนี้ทานรับผิดชอบสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ จํานวน ................. คน 

(   ) ชาย....... คน  (   ) หญิง........ คน 

8. ขณะนี้ทานรับผิดชอบสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทใดรวมดวย                       

(   ) บกพรองทางการมองเห็น    (   ) บกพรองทางการไดยิน    

(   ) บกพรองทางดานการเรียนรู 

(   ) บกพรองทางดานสติปญญา     (   )  สมาธิส้ันซนผิดปกติ 

(   ) ชาย....... คน   (   ) หญิง........ คน 

9. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่สงผลตอระดับความพรอมของทานในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ

เด็กปกติ                        

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 

เจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรยีนรวมในโรงเรียน 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่แสดงเจตคติ ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของทานจากขอความใน

แตละขอ ตามความเปนจริงในปจจุบัน  

 

ระดับเจตคติ 

ขอความ เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

1. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษควรเรียนใน

โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทางเทานั้น จึง

จะประสบความสําเร็จในการเรียนได 

     

2. ฉันคิดวาปริมาณเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีเรียน

รวมนั้นไมควรเกิน 2-3 คนตอหอง จึงจะทําใหเด็ก

ทุกคนสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. การจัดการเรียนรวมที่เปนระบบสามารถชวยพัฒนา

ความสามารถทางดานการเรียนของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษได 

     

4. ฉันคิดวาการท่ีมีเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้น

เรียนทําใหการควบคุมชั้นเรียนทําไดยาก 

     

5. ฉันคิดวาการท่ีเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม

ในโรงเรียนเปนการเปดโอกาสใหใชชีวิตกับเด็กทั่วไป 

และชวยใหมีพัฒนาการดานสังคมและการ

ชวยเหลือตัวเองที่ดีขึ้น 

     

6. ฉันคิดวาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษตองมี

ส่ือหรือส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ

ชวยเหลือที่เหมาะสมกับความพรอมของแตละคน 

     

7. ฉันรูสึกวาการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขามา

เรียนรวมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับฉัน 
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ระดับเจตคติ 

ขอความ เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

8. ฉันรูสึกวาการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขามา

เรียนรวมก็เหมือนจับปลาสองมือ ผลออกมาคือทั้ง

เด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กทั่วไปก็ไมได

ความรูเพิ่มเทาที่ควร 

     

9. ฉันรูสึกทอใจที่มีภาระเพิ่มในการจัดเตรียมส่ือการ

สอนใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     

10. ฉันรูสึกสงสารอยากชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

     

11. ฉันยินดีที่จะอุทิศเวลานอกเหนือจากงานประจําชวย
สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     

12. ฉันสอนนักเรียนในหองทุกคนใหชวยเหลือเพื่อนที่
เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     

13. ฉันไมพรอมที่จะดูแลเอาใจใสสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 

     

14. ฉันพยายามที่จะเตรียมส่ือการสอนเพิ่มขึ้นสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     

15. ฉันไมมีความสามารถในการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษประเภทตาง ๆ 

     

16. ฉันพยายามที่จะหาความรูในเร่ืองการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเพิ่มเติมทุกคร้ังที่มีโอกาส 

     

17. แมโรงเรียนจะขาดแคลนบุคลากรก็ตามฉันพยายาม
ที่จะจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 

     

18. ฉันสามารถคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษแต
ละประเภทไดเปนอยางดี 
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ตอนท่ี 3 

ความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรยีน 
 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทานจากขอความในแตละขอ  

 

ความคิดเห็น 
ขอความ 

ใช ไมใช 

1. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรจะตองประเมินความสามารถของ

เด็กกอน 

  

2. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรเรียนเปนกลุมจะไดผลดีกวาเรียน

เปนรายบุคคล 

  

3. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอาจมีปญหาเฉพาะบางดานหรือหลาย ๆ ดานรวมกัน 

ดังนั้นการสอนที่เนนการใชประสบการณรอบตัวจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดวย

ตัวเองได 

  

4. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรไดรับการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

ปญหาของเด็กแตละคน 

  

5. การสอนซอมเสริมเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูควรเนนเร่ืองการอาน การ

เขียน การสะกดคํา และคณิตศาสตร 

  

6. การสอนเด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินตองใชภาษามือเทานั้นเด็กจึงจะเรียนรู

ไดอยางเต็มศักยภาพ 

  

7. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่จะเรียนรวมในโรงเรียนจะตองสูญเสียการไดยิน

ในระดับนอย 

  

8. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินควรเนนเก่ียวกับเร่ืองการใชภาษาในการ

ส่ือสารกอน 

  

9. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ถาเด็กมีเคร่ืองชวงฟงใสจะทําใหเรียน

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

10. เด็กที่มีภาวะสมาธิส้ันจะวอกแวกและหันเหความสนใจงาย ควรจัดที่นั่งในหองเรียน

โดยใหเด็กนั่งอยูดานหลังสุดเพื่อลดส่ิงเราที่จะมารบกวนสมาธิ 

  

11. การสอนเด็กที่มีสมาธิส้ันในบางครั้งตองใหแบบฝกหัดที่งาย ๆ กอนเพื่อเปนการเพ่ิม

แรงจูงใจในการเรียน 
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ความคิดเห็น 
ขอความ 

ใช ไมใช 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใชในการสอนเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ันตองงายมีหลาย
ขั้นตอนคอนขางซับซอนเพื่อใหเด็กรูสึกทาทายและอยากคนหา 

  

13. การสอนเด็กที่มีปญหาดานการเขียนที่ไมสามารถเขียนใหอยูในบรรทัดได ควรทําเสน
บรรทัดใหหนาและเวนระยะหางระหวางบรรทัดใหมากวาปกติ 

  

14. การสอนเด็กที่มีปญหาดานการอานควรเร่ิมจากการสอนสะกดคํากอนมีผลดีกวาการ
สอนแบบจําคํา 

  

15. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรใชส่ือการเรียนการสอนที่ชัดเจนและ
ดึงดูดความสนใจมากกวาเด็กทั่วไป 

  

16. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีปญหาการเรียนแบบไดหนาลืมหลัง ดังนั้น
การสอนแบบบูรณาการจะไมไดผลตองเนนสอนเฉพาะวิชาและใชวิธีสอนแบบซํ้า

หลายคร้ัง เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 

  

17. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรสอนตามขั้นตอนของงานที่แยกยอย
เนื้อหาตามลําดับจากงายไปหายาก และไมซับซอน 

  

18. การเลือกส่ือการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรเลือกให
เหมาะสมกับอายุสมองไมใชอายุตามปฏิทิน 

  

19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองสอนดวยหลักสูตรเดียวกับเด็ก
ทั่วไปเพราะจะเกิดการแบงแยก 

  

20. การอธิบายใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรใชคําพูดที่ชัดเจนและประโยค
ส้ัน ๆ ไมซับซอนเพื่อใหเด็กเขาใจไดงาย 
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ฉบับผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจะเปนแนวทางใหผูวิจัยได

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดผลเต็มที่ ซึ่งจะ

กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการศึกษาคร้ังนี้นักเรียนชายและ

หญิง ระดับประถมศึกษาท่ี 4-6 และระดับมัธยมศึกษาท่ี 1-3 ของโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) อําเภอสันปา

ตอง จังหวัดเชียงใหม ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจาก

นักเรียนทุกคน ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง ที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเอง 

เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนดังไดกลาวแลวขางตน 

อนึ่ง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และนําเสนอรายละเอียดเปนภาพรวม ไมไดละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ

ผูตอบ ซึ่งไมมีผลกระทบตอการเรียนใด ๆ ของนักเรียนทั้งส้ิน และขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีใหความรวมมือเปนอยาง

ดี 

 

สุภาพร  ชินชัย 

นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มิถุนายน  2550 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ: 
กรณศีึกษาโรงเรียนเรยีนรวม ในจังหวดัเชียงใหม 

 

แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

2. เจตคติของนักเรียนตอเพื่อนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

3. ความรูของนักเรียนตอเพื่อนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

ขอใหนักเรียนโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ซึ่งหากตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ เวนตอบเพียงขอใดขอ

หนึ่ง แบบสอบถามชุดนี้จะไมสามารถนําไปใชได 

 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

ลักษณะของขอคําถาม  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบปด โดยเปนคําถามใหเลือกตอบ และเปนคําถามแบบเปด 

โดยใหเติมขอความลงในชองวางที่เวนไวให 

แนวทางในการสรางคําถาม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมกับการพูดคุยสัมภาษณเด็ก

นักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่ผูวิจัยเคยเขาไปปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จได

นั้น คือ เพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กปกติ มีความรูความเขาใจ ในเร่ืองลักษณะของเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

รวมทั้งรูวิธีการชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองอยางถูกวิธีและเทาที่จําเปน การที่เด็กปกติ

มีโอกาสที่เคยพบหรือเรียนหองเดียวกัน (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 197); (จิตติรัตน พุกจินดาและคณะ. 2545); (หฤ

ทยา อารีวงศและคณะ. 2545); (Anne ; Kroeger. 2004); (Baker; Wang; & Walberg.1994 : 33-35) 
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ตอนท่ี 1 

ขอมูลทัว่ไปของนักเรยีน 
 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอความในแบบสอบถาม แลวทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) ที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด 

 

1. ขณะนี้นักเรียนเรียนอยูระดับชั้นใด 

(   ) ประถมศึกษาปที่ 4 (   ) ประถมศึกษาปที่ 5 

(   ) ประถมศึกษาปที่ 6 (   ) มัธยมศึกษาปที่ 1 

(   ) มัธยมศึกษาปที่ 2 (   ) มัธยมศึกษาปที่ 3 

2. เพศ 

(   )  ชาย (   )  หญิง 

3. ในหองเรียนของนักเรียนมีเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี (   )  ไมมี 

4. นักเรียนมีโอกาสที่ไดนั่งใกลหรือทํากิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี (   )  ไมมี 

5. นักเรียนเคยชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการเรียนหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ 

หรือไม 

(   )  เคย (   )  ไมเคย 

6. ถามีโอกาสในการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการเรียน หรือการทํากิจกรรม  

ตาง ๆ นักเรียนจะชวยหรือไม 

(   )  ชวย เพราะ...................................................................................  

(   )  ไมชวย เพราะ..................................................................................... 

7. นักเรียนเคยมีความรูสึกที่ไมอยากเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี เพราะ...................................................................................  

(   )  ไมมี เพราะ..................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 

เจตคติของนกัเรียนตอเพือ่นที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรยีน 
 
นิยามตัวแปร 

เจตคติของนักเรียนตอเพ่ือนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความคิดเห็นและความเชื่อ

ของนักเรียนที่มีตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในดานความเช่ือความรูสึกและการยอมรับหรือไม

ยอมรับ รวมทั้งความพรอมที่จะใหการชวยเหลือหรือไมชวยเหลือของตนเองที่มีตอเพื่อนที่มีลักษณะบกพรองทางดาน

การมองเห็นหรือการไดยิน หรือมีการเรียนรูบกพรอง หรือมีความบกพรองทางดานสติปญญา หรือสมาธิส้ันซน

ผิดปกติที่เรียนรวมชั้นกัน 

ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง มีขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยาง

มาก-เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด เห็นดวยอยาง

มาก-ไมเห็นดวยอยางมาก 

องคประกอบของเจตคติที่ตองการวัด ประกอบดวย 3 สวน คือ 

1. ความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief component) หมายถึงหารเห็นคุณคาหรือประโยชนของ

การที่มีเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ไดแกขอ 1 - 6 

2. ความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluation component) หมายถึง ความรูสึกกิริยาทาทีของ

นักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอการที่มีเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม

ในโรงเรียน ไดแกขอ 7 - 12 

3. พฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง ความพรอมที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน หรือตอตานไมชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนไดแกขอ 

13 - 18 

ขอความที่เปนเจตคติในทางบวก ไดแกขอ 2, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 17 

ขอความที่เปนเจตคติในทางลบ ไดแกขอ 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความขางลาง และพิจารณาวาเห็นดวยหรือไม มากนอยเพียงใดแลวทําเคร่ืองหมาย  

ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบ
ของเจตคต ิ เนื้อหา ภาษา 

C F B 
ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

   
1. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนคนไรความ 

สามารถ 

    

   
2. ฉันเช่ือวาทุกคนในหองควรมีหนาที่ในการชวยเหลือ

เพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

    

   

3. ฉันคิดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษควรตองเรียน

ในโรงเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษโดยตรง จึงจะทําใหประสบความสําเร็จ

ทางดานการเรียน 

    

   
4. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษไมสามารถ

เรียนรูไดเหมือนคนอื่น 

    

   

5. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนบุคคลท่ีมี

ความสามารถ ถาเขามีโอกาสไดเรียนรูส่ิงที่ตรงกับ

ความสามารถและความถนัดของเขา 

    

   

6. ฉันคิดวาการท่ีใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา

รวมในกิจกรรมดวยเพื่อเปดโอกาสใหฝกทักษะ

ทางสังคม 

    

   
7. ฉันรูสึกไมอยากใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทํางานรวมกลุมดวยเพราะรูสึกวาเปนภาระ 

    

   
8. ฉันยินดีที่จะรับเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษเขารวมทํากิจกรรมกลุมเดียวกับฉัน 

    

   
9. ฉันอับอายที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูใน  

หอง เรียนดวย 

    

   
10. ฉันคิดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือตัว

ประหลาด หรือตัวตลก 

    

   
11. ฉันรูสึกรังเกียจเม่ือมีเด็กที่มีความตองการพิเศษ

นั่งรับประทานอาหารรวมโตะดวย 

    



185 

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบ
ของเจตคต ิ เนื้อหา ภาษา 

C F B 
ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

   
12. ฉันคิดวาการท่ีเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษไมใชเร่ืองนาอาย 

    

   
13. ฉันพรอมที่จะเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 

    

   
14. ฉันลอเลียนหรือแกลงเด็กที่มีความตองการพิเศษ

อยางสนุกสนาน 

    

   
15. ฉันไมเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เพราะกลัวถูกคนอื่นมองวามีความพิการไปดวย 

    

   

16. ฉันพรอมที่จะใหการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษทันทีที่เห็ฯเขาตองการความ

ชวยเหลือ 

    

   
17. ฉันพยายามจะชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ

เทาที่จะทําได 

    

   
18. ฉันเล่ียงที่จะพูดคุยหรือสนทนากับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

    

 

หมายเหต ุ -  C ยอมาจาก Cognitive หมายถึง สวนที่เปนความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief 

component) 

-  F ยอมาจาก Feeling หมายถึง สวนที่เปนความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluation 

component) 

-  B ยอมาจาก Behavior หมายถึง สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral component) 
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ตอนท่ี 3  

ความรูของนกัเรียนในเรื่องเพื่อนที่มีความตองการพเิศษ 
 
นิยามตัวแปร  

ความรูของนักเรียนในเรื่องเพ่ือนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความรูความเขาใจของนักเรียน

ปกติที่เก่ียวกับลักษณะความพิการของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีลักษณะบกพรองทางดานการมองเห็นหรือการ

ไดยิน หรือมีการเรียนรูบกพรอง หรือมีความบกพรองทางดานสติปญญา หรือสมาธิส้ันซนผิดปกติที่เรียนรวมใน

โรงเรียน ณ ปจจุบัน รวมท้ังความสามารถท่ียังเหลืออยู และความสามารถทางดานการเรียนที่นักเรียนสามารถชวย

เด็กที่มีความตองการพิเศษได 

ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบใหเด็กเลือกทําเคร่ืองหมายถูกในชองที่ตนเองคิดวาถูกตองหรือใช หรือในชองที่

ตนเองคิดวาไมถูกตองหรือไมใช 

เกณฑการใหคะแนน คําตอบที่นักเรียนตอบถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบที่นักเรียนตอบผิดให 0 คะแนน 

เนื้อหาความรูเกี่ยวกับความรูที่ตองการวัด ประกอบดวยเนื้อหา 4 ดาน ไดแก ลักษณะความพิการของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษแตละประเภท ความสามารถที่ยังเหลืออยู และความสามารถทางดานการเรียนที่นักเรียนปกติ

สามารถชวยเด็กที่มีความตองการพิเศษได โดยเนื้อหาดังกลาวผูวิจัยไดทําการอบรมใหความรูแกเด็กปกติทุกช้ันเรียน 

โดยเด็กชวงช้ันที่ 1 (ป.1- ป.3) ผูวิจัยและคุณครูประจําช้ันเขารวมสอนในหองเรียนในโครงการเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งเปน

เนื้อหาที่ไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของ และอยูในหนังสือ การศึกษาพิเศษ สารานุกรม

ศึกษาศาสตร ของ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

เนื้อหา ภาษา ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

1. เด็กที่มีความบกพรองดานการมองเห็นไมสามารถเรียนหนังสือ

ไดเหมือนเด็กทั่วไป (ถูก) 

    

2. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินสามารถเรียนรูไดเหมือนกับ

เด็กทั่วไป (ถูก) 

    

3. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินส่ือสารกับคนอื่นดวยการใช

ภาษามือเทานั้น (ผิด) 

    

4. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินไมสามารถพูดหรือออกเสียง

ใด ๆ ไดเลย (ผิด) 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

เนื้อหา ภาษา ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

5. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินในระดับหูตึงสามารถพูดได

แตจะออกเสียงไมชัด (ถูก) 

    

6. การพูดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองตะโกน 

เพื่อใหเขาไดยินอยางชัดเจน (ผิด) 

    

7. เด็กที่มีความบกพรองประเภทตาง ๆ สามารถเรียนรูไดแตตอง

ไดรับการสอนดวยวิธีการเฉพาะของความบกพรองในแตละ

ประเภท (ถูก) 

    

8. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินสามารถส่ือสารกับคนอื่น

ดวยการใชภาษามือ ภาษาทาทาง และการเขียนบอกความ

ตองการ (ถูก) 

    

9. เด็กหูตึงคือเด็กที่สามารถไดยินเสียงและสามารถพูดไดแตพูดไม

ชัด (ถูก) 

    

10. เด็กหูหนวกคือเด็กที่ไมสามารถไดยินเสียงอะไรเลยและไม
สามารถพูดออกเสียงไดเลย (ถูก) 

    

11. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความจําไมดี จําส่ิงตาง ๆ 

ไดในระยะเวลาอันส้ันเทานั้น  (ถูก) 

    

12. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความเขาใจส่ิงตาง ๆ ที่

เรียนไปแลวไดชากวาเด็กทั่วไป (ถูก) 

    

13. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชอบงานที่ตองใชความคิด
สรางสรรค (ผิด) 

    

14. การพูดหรือสนทนากับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาถา
พูดเปนประโยคส้ัน ๆ จะชวยใหเขาใจงายขึ้น  (ถูก) 

    

15. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักจะควบคุมอารมณไม
คอยไดและจะแสดงออกอยางรุนแรง (ถูก) 

    

16. เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นคือเด็กตาบอดที่มองไม
เห็นอะไรเลย (ผิด) 
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

เนื้อหา ภาษา ขอความ 

ใชได แกไข ใชได แกไข 

17. เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นที่มีสายตาเลือนราง
สามารถอานหนังสือไดโดยไมตองใชอักษรเบรลล (ถูก) 

    

18. เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีปญหาในการเรียนวิชา
ภาษาไทยกับคณิตศาสตรเทานั้น (ผิด) 

    

19. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสวนใหญจะพูดไมคอยชัด
จะพูดชา ๆ เนิบ ๆ (ถูก) 

    

20. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความจําเทากับเด็กที่อยู
ในวัยเดียวกัน (ผิด) 

    

21. เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูก็คือเด็กปญญาออน (ผิด)     

22. เด็กที่เรียนไมเกงคือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้งหมด 

(ผิด) 

    

23. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาบางคนจะมีปากแบะ ริม

ฝปากหนา และมักจะมีน้ําลายไหลออกมา (ถูก) 

    

24. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะไมคอยเขาใจในส่ิงที่
ผูอื่นพูด โดยเฉพาะในเร่ืองที่เปนนามธรรม (ถูก) 

    

25. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชอบทํางานตัวคนเดียวไม
คอยขอความชวยเหลือจากผูอื่น  (ถูก) 

    

26. เด็กที่อยูไมนิ่งชอบวิ่งไปมาจนไมสามารถเรียนไดคือเด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรม (ถูก) 
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คําช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจะเปนแนวทางใหผูวิจัยได

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดผลเต็มที่ ซึ่งจะ

กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการศึกษาคร้ังนี้นักเรียนชายและ

หญิง ระดับประถมศึกษาท่ี 4-6 และระดับมัธยมศึกษาท่ี 1-3 ของโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) อําเภอสันปา

ตอง จังหวัดเชียงใหม ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจาก

นักเรียนทุกคน ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง ที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเอง 

เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนดังไดกลาวแลวขางตน 

อนึ่ง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และนําเสนอรายละเอียดเปนภาพรวม ไมไดละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ

ผูตอบ ซึ่งไมมีผลกระทบตอการเรียนใด ๆ ของนักเรียนทั้งส้ิน และขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีใหความรวมมือเปนอยาง

ดี 

 

สุภาพร  ชินชัย 

นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรกฎาคม  2550 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ: 
กรณศีึกษาโรงเรียนเรยีนรวม ในจังหวดัเชียงใหม 

 
1. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

1.1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

1.2. เจตคติของนักเรียนตอเพื่อนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

1.3. ความรูของนักเรียนตอเพื่อนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

2. ขอใหนักเรียนโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ซึ่งหากตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ เวนตอบเพียงขอใด

ขอ หนึ่ง แบบสอบถามชุดนี้จะไมสามารถนําไปใชได 

 

 

ตอนท่ี 1 

ขอมูลทัว่ไปของนักเรยีน 
 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอความในแบบสอบถาม แลวทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  (  )  ที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด 

 

1. ขณะนี้นักเรียนเรียนอยูระดับชั้นใด 

(   ) ประถมศึกษาปที่ 4 (   ) ประถมศึกษาปที่ 5 

(   ) ประถมศึกษาปที่ 6 (   ) มัธยมศึกษาปที่ 1 

(   ) มัธยมศึกษาปที่ 2 (   ) มัธยมศึกษาปที่ 3 

2. เพศ 

(   )  ชาย (   )  หญิง 

3. ในหองเรียนของนักเรียนมีเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี (   )  ไมมี 

4. นักเรียนมีโอกาสที่ไดนั่งใกลหรือทํากิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี (   )  ไมมี 
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5. นักเรียนเคยชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการเรียนหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ 

หรือไม 

(   )  เคย (   )  ไมเคย 

6. ถามีโอกาสในการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการเรียน หรือการทํากิจกรรม  

ตาง ๆ นักเรียนจะชวยหรือไม 

(   )  ชวย เพราะ...................................................................................  

(   )  ไมชวย เพราะ..................................................................................... 

7. นักเรียนเคยมีความรูสึกที่ไมอยากเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม 

(   )  มี เพราะ...................................................................................  

(   )  ไมมี เพราะ..................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 

เจตคติของนกัเรียนตอเพือ่นที่มีความตองการพิเศษ 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานขอความขางลาง และพิจารณาวาเห็นดวยหรือไม มากนอยเพียงใด แลวทําเคร่ืองหมาย 

 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

 

ระดับเจตคติ 

ขอความ เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

1. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนคนไร

ความสามารถ 

     

2. ฉันเช่ือวาทุกคนในหองควรมีหนาที่ในการ

ชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     

3. ฉันคิดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษควรตองเรียน

ในโรงเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษโดยตรง จึงจะทําใหประสบความสําเร็จ

ทางดานการเรียน 

     

4. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษไมสามารถ

เรียนรูไดเหมือนคนอื่น 

     

5. ฉันเช่ือวาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนบุคคลท่ี

มีความสามารถ ถาเขามีโอกาสไดเรียนรูส่ิงที่ตรง

กับความสามารถและความถนัดของเขา 

     

6. ฉันคิดวาการท่ีใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา

รวมในกิจกรรมดวยเพื่อเปดโอกาสใหฝกทักษะ

ทางสังคม 

     

7. ฉันรูสึกไมอยากใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทํางานรวมกลุมดวยเพราะรูสึกวาเปนภาระ 

     

8. ฉันยินดีที่จะรับเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการ

พิเศษเขารวมทํากิจกรรมกลุมเดียวกับฉัน 
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ระดับเจตคติ 

ขอความ เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

9. ฉันอับอายที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูใน

หองเรียนดวย 

     

10. ฉันคิดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือตัว

ประหลาดหรือตัวตลก 

     

11. ฉันรูสึกรังเกียจเม่ือมีเด็กที่มีความตองการพิเศษ
นั่งรับประทานอาหารรวมโตะดวย 

     

12. ฉันคิดวาการท่ีเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษไมใชเร่ืองนาอาย 

     

13. ฉันพรอมที่จะเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

     

14. ฉันลอเลียนหรือแกลงเด็กที่มีความตองการพิเศษ
อยางสนุกสนาน 

     

15. ฉันไมเปนเพื่อนกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เพราะกลัวถูกคนอื่นมองวามีความพิการไปดวย 

     

16. ฉันพรอมที่จะใหการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษทันทีที่เห็ฯเขาตองการความ

ชวยเหลือ 

     

17. ฉันพยายามจะชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษเทาที่จะทําได 

     

18. ฉันเล่ียงที่จะพูดคุยหรือสนทนากับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 
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ตอนท่ี 3 

ความรูของนกัเรียนในเรื่องเพื่อนที่มีความตองการพเิศษ 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนจากขอความในแตละขอ  

 

ความคิดเห็น 
ขอความ 

ใช ไมใช 

1. เด็กที่มีความบกพรองดานการมองเห็นไมสามารถเรียนหนังสือไดเหมือนเด็กทั่วไป   

2. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินสามารถเรียนรูไดเหมือนกับเด็กทั่วไป   

3. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินส่ือสารกับคนอื่นดวยการใชภาษามือเทานั้น   

4. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินไมสามารถพูดหรือออกเสียงใด ๆ ไดเลย   

5. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินในระดับหูตึงสามารถพูดไดแตจะออกเสียงไม

ชัด 

  

6. การพูดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองตะโกน เพื่อใหเขาไดยินอยาง

ชัดเจน 

  

7. เด็กที่มีความบกพรองประเภทตาง ๆ สามารถเรียนรูไดแตตองไดรับการสอนดวย

วิธีการเฉพาะของความบกพรองในแตละประเภท 

  

8. เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินสามารถส่ือสารกับคนอื่นดวยการใชภาษามือ 

ภาษาทาทาง และการเขียนบอกความตองการ 

  

9. เด็กหูตึงคือเด็กที่สามารถไดยินเสียงและสามารถพูดไดแตพูดไมชัด   

10. เด็กหูหนวกคือเด็กที่ไมสามารถไดยินเสียงอะไรเลยและไมสามารถพูดออกเสียงได
เลย 

  

11. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความจําไมดี จําส่ิงตาง ๆ ไดในระยะเวลาอัน

ส้ันเทานั้น   

  

12. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความเขาใจส่ิงตาง ๆ ที่เรียนไปแลวไดชากวา

เด็กทั่วไป 

  

13. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชอบงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค   

14. การพูดหรือสนทนากับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาถาพูดเปนประโยคส้ัน ๆ 

จะชวยใหเขาใจงายขึ้น   
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ความคิดเห็น 
ขอความ 

ใช ไมใช 

15. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักจะควบคุมอารมณไมคอยไดและจะแสดง 
ออกอยางรุนแรง 

  

16. เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นคือเด็กตาบอดที่มองไมเห็นอะไรเลย   

17. เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นที่มีสายตาเลือนรางสามารถอานหนังสือได
โดยไมตองใชอักษรเบรลล 

  

18. เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยกับ
คณิตศาสตรเทานั้น 

  

19. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสวนใหญจะพูดไมคอยชัดจะพูดชา ๆ เนิบ ๆ   

20. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความจําเทากับเด็กที่อยูในวัยเดียวกัน   

21. เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูก็คือเด็กปญญาออน   

22. เด็กที่เรียนไมเกงคือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้งหมด   

23. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาบางคนจะมีปากแบะ ริมฝปากหนา และมักจะ

มีน้ําลายไหลออกมา 

  

24. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะไมคอยเขาใจในส่ิงที่ผูอื่นพูด โดยเฉพาะใน

เร่ืองที่เปนนามธรรม 

  

25. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชอบทํางานตัวคนเดียวไมคอยขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่น   

  

26. เด็กที่อยูไมนิ่งชอบวิ่งไปมาจนไมสามารถเรียนไดคือ เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม   
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แบบบันทึกปญหาของคร ู
 
ผูบันทึก................................................................ว/ด/ป.......................................................... 

1. ระบุปญหาที่พบในชั้นเรียน (เรียงลําดับปญหาที่สําคัญที่ตองการแกแบบเรงดวนมากที่สุด) 

1.1) ........................................................................................................................... 

1.2) ........................................................................................................................... 

1.3) ........................................................................................................................... 

1.4) ........................................................................................................................... 

1.5) ........................................................................................................................... 

1.6) …………………………………………………………………………………………. 

1.7) …………………………………………………………………………………………. 

1.8) …………………………………………………………………………………………. 

1.9) …………………………………………………………………………………………. 

1.10) …………………………………………………………………………………………. 

 

2. ระบุสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาของขอ 1.1 (เรียงลําดับความสําคัญของสาเหตุทีทําใหเกิดปญหาโดยระบุสาเหตุที่

แทจริงและสามารถแกไขได) 

2.1) ........................................................................................................................... 

2.2) ........................................................................................................................... 

2.3) ........................................................................................................................... 

2.4) ........................................................................................................................... 

2.5) ........................................................................................................................... 

2.6) ........................................................................................................................... 

2.7) ........................................................................................................................... 

2.8) ........................................................................................................................... 

2.9) ........................................................................................................................... 

2.10) …………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม 

การสนทนาคร้ังที่...........................ว/ด/ป.......................................เวลา................................ 

ผูบันทึก............................................................................................................................... 

หัวขอการสนทนา................................................................................................................. 

สาระสําคัญของการสนทนา 

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

ความคิดเห็น/ขอขัดแยงจากการสนทนา 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ/อภิปราย 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

ผลสรุปจากการสนทนา 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

ผูเขารวมการสนทนา 

........................................................................................................................................................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู (เยี่ยมชั้นเรียน) 
  

ผูสังเกต..............................................................สถานที่....................................................... 

ว/ด/ป..................................................................เวลา.......................................................... 

สถานการณ

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

พฤติกรรมที่แสดงออกและผลของการแสดงพฤติกรรม 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการสังเกตเกีย่วกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

 

ผูสังเกต..............................................................สถานที่....................................................... 

ว/ด/ป..................................................................เวลา.......................................................... 

สภาพชุมชน 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการมีแผนการสอนรายบุคคล 
 

ชื่อ ชั้น ระยะเวลาทีใ่ชแผนฯ ผูจัดทําแผนฯ 
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แผนดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีการ/กระบวนการ 
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แบบบันทึกประวัติของนกัเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 

ช่ือ-สกุล.................................................................อายุ..........................ช้ัน........................เพศ.................. 

วันเดือนปเกิด...............................................................จํานวนพ่ีนอง........................................................... 

ช่ือบิดา...................................................................อาชีพ........................................................................... 

ช่ือมารดา................................................................อาชีพ........................................................................... 

ช่ือผูปกครอง............................................................................................................................................... 

ลักษณะความพิการ..................................................................................................................................... 

ความชวยเหลือที่ไดรับจากโรงเรียน

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการ เพ่ือนชวยเพ่ือน 

ตัวอยางกิจกรรมผูปกครองสอนลูก 
ตัวอยางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ป. 1/1   

ด.ญ. วิชชุดา   1. ด.ช. ศราวุฒิ  12 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
 2. ด.ญ. อภิญญา                11 ก.ค. - 31 ก.ค. 50  
 3. ด.ญ. จันทรจิรา                         1 ส.ค. - 21 ส.ค. 50 
 4. พรไพลิน     22 ส.ค. - 11 ก.ย. 50 
ป. 1/2   

ด.ญ. แสงทอง        1. ด.ช. อศริยวัฒน  11 ก.ค. – 17 ก.ค. 50 
 2. ด.ช. เจตนิพัพัทธ  18 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 
 3. ด.ช. เฉลียว  25 ก.ค. – 31 ก.ค. 50 
 4. ด.ช. อานนท  1 ส.ค. – 7 ส.ค. 50 
 5. ด.ช. โอฬาร          8 ส.ค. – 14 ส.ค. 50 
 6. ด.ช. สหภัธ  15 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 7. ด.ญ. ชุติกานต  22 ส.ค. – 28 ส.ค. 50 
 8. ด.ญ. นิดา  29 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 9. ด.ญ. สุชัญญา         5 ก.ย. – 11 ก.ย. 50 
 10. ด.ญ. ศรัณญา   12 ก.ย. - 18 ก.ย. 50 
 11. ดญ. เสาวลักษณ       19 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ป. 3/1   

ด.ญ. นันทนา  1. ด.ญ. ณัฐธิดา 11 ก.ค. – 31 ก.ค. 50 
 2. ด.ญ. สุชานาถ       1 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 3. ด.ญ. จรรยาภรณ     22 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. อภิสิทธิ์  1. ด.ช. กรวิชญ  11 ก.ค. – 21 ส.ค. 50 

 2. ด.ญ. เบญทิพย    22 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. ภุมรา  1. ด.ช. ณัฐวุฒิ  11 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 2. ด.ญ. อุดมพร      8 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 3. ด.ช. ชนานนท      5 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ป. 4/1   

ด.ญ. อันธิกา  1. ด.ญ. จุฑามาศ      11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 
 2. ด.ญ. ทัตติยา      25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ช.ชัยวิชิต 8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ช. วิชรวิชญ  22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ญ.พัชรินทร       5 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ญ. ขอต้ี 1. ด.ช. สิทธิชัย      11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 

 2. ด.ช. กนตธร      25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ช. ทักษิณ     8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ญ. พรไพลิน      22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ญ. จิตติยา      5 ก.ย. – 14 ก.ย. 50 
 6. ด.ญ. โศจิรัตน  17 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   
ป. 4/2   

ด.ญ. ตราตรึง  1. ด.ช. ศรัณย    11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 
 2. ด.ญ.กันยธิดา 25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ช.วรรณชนะ       8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ญ.นฤมล  22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ช.สิงหหัทย  5 ก.ย. – 14 ก.ย. 50 
 6. ด.ญ.ปวิชญา    17 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ญ. อนุธิดา ซาวพา  1. ด.ช. บุลากร  11 ก.ค. – 17 ก.ค. 50 
 2. ด.ญ.ประภัสสร     18 ก.ค. – 31 ก.ค. 50 
 3. ด.ญ.สุพรรษา      1 ส.ค. – 14 ส.ค. 50 
 4. ด.ช.นัฐดนัย           15 ส.ค. - 21 ส.ค. 50 
 5. ด.ญ.ปทมวรรณ    22 ส.ค. – 31 ส.ค. 50 
 6. ด.ช. เจนณรงค  1 ก.ย. – 11 ก.ย. 50 
 7. ด.ญ. สุพรรษา  12 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 

 
 



207 

โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ป. 5/1   

ด.ญ. ชนานันท  1. ด.ญ. ดารารัตน  11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50
 2. ด.ช. ณัฐวุฒิ  25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50
 3. ด.ญ. ณัฐธิดา            8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ช. วิทยากร         22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ช.ฐิติวัสส                    5 ก.ย. – 14 ก.ย. 50
 6. ด.ญ. ปทิตตา        17 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ญ. พรธิมา  1. ด.ญ. สุชาดา             11 กค. – 24 กค. 50 

 2. ด.ช. อัษฎาวุฒิ              25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ญ. ธัญญลักษณ         8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ช.ภานุวัฒน                    22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ญ. ศิริญาภรณ      5 ก.ย. – 11 ก.ย. 50 
 6. ด.ช. จิรภาส             12 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   
ป. 5/2   

ด.ญ. สายใจ                     1. ด.ญ. วินตา               11 ก.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ญ. กาญจนา  1. ด.ญ. อัญชนา              11 ก.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. วัชระ                      1. ด.ญ. รวีวรรณ               11 ก.ค. – 21 ก.ย. 50 

   

ด.ช. มงคล  1. ด.ญ. ณิชา  11 ก.ค. – 14 ส.ค. 50 
 2. ด.ญ. วันวิสา          15 ส.ค. –  21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ป. 6/1   

ด.ญ. วรางคณา               1. ด.ญ. จุฑามาศ       11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 
 2. ด.ญ.  สุทธิดา             25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ญ.  น้ําฝน             8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ญ.  ทิพวรรณ  22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ญ.  เกรียงศักด์ิ        5 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
  

ด.ญ.กัลยา  1. ด.ญ.รัชนีวรรณ               11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 

 2. ด.ญ. กาญจนา                      25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ญ.พวงผกา                      8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ญ. ธิดารัตน                22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. ด.ญ. กันตฤทัย                     5 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
  

ด.ช. ธนพล            1. ด.ช. ตน   11 ก.ค. – 24 ก.ค. 50 

 2. ด.ญ. ปยาภรณ      25 ก.ค. – 7 ส.ค. 50 
 3. ด.ช. จตุรพัฒน                    8 ส.ค. – 21 ส.ค. 50 
 4. ด.ญ. กมลชนก                 22 ส.ค. – 4 ก.ย. 50 
 5. วิศรุต                                   5 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 

  
ป. 6/2  

ด.ช. กิตติศักด์ิ              1. ด.ญ. หทัยชนก             11 ก.ค. – 14 ส.ค. 50 

 2. ด.ช. บริพัฒน              15 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 

  

ด.ช. ภานุวัฒน  1. ด.ช. สุริยะ             11 ก.ค. – 14 ส.ค. 50 
 2. ด.ญ. ชลิตา            15 ส.ค. –  21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ม.1   

ด.ญ. พัชริดา                     1. ด.ญ. อัจฉราพร    16 ก.ค. – 3 ส.ค. 50 
 2. ด.ญ. กาญจนา                6 ส.ค. – 31 ส.ค. 50 
 3. ด.ช. สหพล            3 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ญ. กัลยา  1. ด.ญ. สมศรี                  16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ช. สุริยา                       27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. ชัชวาลย                   1. ด.ช. จิระชาติ       16 ก.ค. – 3 ส.ค. 50 
 2. ด.ช. สมศักด์ิ         6 ส.ค. – 31 ส.ค. 50 
 3. ด.ช. อดิเรก                   3 ก.ย. – 21 ก.ย. 50 

   

ด.ช. นครินทร             1. ด.ช. วิศิษฎ               16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ช. เจษฎา                27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ม.2/1   

ด.ญ. พัชราภรณ   1. ด.ญ. มณีรัตน               16 ก.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. เฉลิมพล  1. ด.ช. นิวัตน              16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ช. อนุพงษ               27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
   
ม.2/2   

ด.ช. ศรัทธา          1. ด.ญ. พลอยไพลิน    16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ญ. บุษบา             27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
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โครงการ "เพือ่นชวยเพื่อน" 
 

เพ่ือนที่เรียนชา เพ่ือนบัดดี้ เวรในการชวยเหลือ 

ม.3   

ด.ช. เอกสิทธิ์                         1. ด.ญ. สุดารัตน                 16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ญ. นิศรา                           27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
   

ด.ช. ศักดา                        1. ด.ญ. มะลิ                          16 ก.ค. – 24 ส.ค. 50 

 2. ด.ช. ยุทธพงษ                    27 ส.ค. – 21 ก.ย. 50 
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กิจกรรมท่ีใหผูปกครองชวยฝกพัฒนาการใหลูกที่บาน 
ของ 

 
..................................................................... 

 
1. กิจกรรมกระโดดกบ โดยใหนองต้ังคลานยอขายันพื้น จากนั้นกระโดดโดยใชการถีบยันพื้นไป

ขางหนา คลายการกระโดดของกบ เปนระยะทางประมาณ 3 เมตร จํานวน 3 รอบตอวัน 

2. กิจกรรมถือถังน้ําเดินตามเสน ใหผูปกครองขีดเสนตรงตามพื้นดินหรือทรายเปนระยะทางประมาณ 

2-3 เมตร หรือถาไมมีลานดินใหใชเชือกความยาวประมาณ 2 เมตรวางราบกับพื้น ใหนองถือถังใส

น้ํา 1 ถัง ขนาดพอเหมาะกับตัวของนอง ใสน้ําใหมีน้ําหนักพอประมาณ แลวเดินตามเสน อยาให

ออกนอกเสน จํานวน 3 รอบตอวัน 

 
กรุณาเขยีนรายงานตามเสนลงในบรรทัดดานลาง 
ผลการกระตุนพัฒนาการ (พฤติกรรมของนองขณะฝก เชน ใหความรวมมือต้ังใจดี หรือไมอยากทาํ 

บายเบ่ียง วธิกีารที่ผูปกครองแกปญหาเมื่อนองไมรวมมือในการฝก เปนตน) พรอมทั้งรายงานวาใคร

เปนผูฝกใหนองที่บาน 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

        ........................................... 

         ผูปกครอง 
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แผนการศกึษาเฉพาะบุคคล 

(Individual Education Program : IEP) 

   กอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนวัดกูคํา  ระดับ    ป.5       สังกัด ส.พ.ท. เชียงใหม เขต 4  

เริ่มใชแผนวันที่   11 มิถุนายน  2550  ส้ินสุดแผนวันที่  31 มีนาคม 2551 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ. ชนานันท  

เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-00-0 

การจดทะเบียนคนพิการ  ไมจด  ยังไมจด  จดแลว ทะเบียนเลขท่ี  

วัน/เดือน/ปเกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2539 อายุ 11 ป 5 เดือน ศาสนา พุทธ 

ประเภทความพิการ สติปญญา         ลักษณะความพิการ  บกพรองทุกกลุมสาระ กลามเนื้อไมแข็งแรง 

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายสังเวียน   

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางลัดดา  

ชื่อ-ชื่อสกุลผูปกครอง นางลัดดา   เก่ียวของเปน มารดา 

ที่อยูผูปกครองที่ติดตอได บานเลขท่ี 000 หมูที่  0  ชื่อหมูบาน/ถนน  บานกลาง  

ตําบล/แขวง  ยุหวา  อําเภอ  สันปาตอง  จังหวัด  เชียงใหม  

รหัสไปรษณีย  50120   โทรศัพท  053-000000  โทรศัพทเคล่ือนที่  080-00000 00 

 

2. ขอมูลดานการศึกษา 

 ไมเคยไดรับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 

 เคยไดรับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ .......................................... ระดับ .......................... พ.ศ. .......................... 

 โรงเรียนเฉพาะความพิการ .................................. ระดับ .......................... พ.ศ. .......................... 

 โรงเรียนเรียนรวม ...........รร.วัดกูคํา...................... ระดับ ...ป.1 – ป.4........ พ.ศ. ...2546-2550..... 

 การศึกษาดานอาชีพ .......................................... ระดับ .......................... พ.ศ. .......................... 

 การศึกษานอกระบบ ..ศูนยการศึกษานอกร.ร. อ..หางดง. ระดับ ...อนุบาล... พ.ศ. .....2545............ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย ...................................... ระดับ .......................... พ.ศ. .......................... 

 



 

 

214 
3. การวางแผนการจัดการศึกษา 

 

ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ 

จุดเดน     

1. ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับ
ไวดวยมือทั้งสองขาง 

    

จุดดอย     

1. ไมสามารถกระโดดพรอมกัน
ทั้งสองขาไดติดตอกัน 3 – 6 

ครั้ง 

ภายในวันที่ 19 กันยายน 2550

สามารถกระโดดพรอมกันทั้งสองขา

ไดติดตอกัน 3 เมตร 

 

ขณะกระโดด ด.ญ.ชนานันท สามารถ

กระโดดพรอมกันทั้งสองขาได ภายใน

เวลา 2 อาทิตย 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑกระโดด

พรอมกันทั้งสองขาได ภายในเวลา 

2 อาทิตย 

- อ.จุไรลักษณ/  ครู

เสริมวิชาการ 

- สุภาพร /  
    นักกิจกรรมบําบัด 

2. เดินทรงตัวบนไมกระดานทรง
ตัวได 

เดินบนไมกระดานทรงตัวเปน

ระยะทาง 3 เมตร 

 

เดินบนไมกระดานทรงตัวเปน

ระยะทาง 3 เมตร ภายในเวลา 1 

เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรมโดยใชเกณฑเดินบนไม

กระดานทรงตัวเปนระยะทาง 3 

เมตร ภายในเวลา 1 เดือน 

- อ.จุไรลักษณ/  ครู

เสริมวิชาการ 

- สุภาพร/ นักกิจกรรม 

บําบัด 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 

จุดเดน     

1. รอยลูกปดขนาดใหญ 1 นิ้ว 

2. จัดรูปทรงเรขาคณิตที่มีขนาด
ตางกัน 3 ชิ้นลงในกรอบ 

3. ระบายสีอยูในกรอบได 

    

จุดดอย     

1. ไมสามารถประกอบภาพตัด
ตอ 4–5 ชิ้นเขาดวยกันลงใน

กรอบ 

ภายในวันที่ 19 กันยายน 2550

ด.ญ. ชนานันท สามารถประกอบ

ภาพตัดตอ 4 – 5 ชิ้นเขาดวยกันลง

ในกรอบ 

1. เมื่อตองการประกอบภาพตัดตอ 3

ชิ้นเขาดวยกันลงในกรอบ 

สามารถประกอบภาพตัดตอ 3 ชิ้น

เขาดวยกันลงในกรอบไดเอง ทุก

ครั้งภายในเวลา 2 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑประกอบ

ภาพตัดตอ 3 ชิ้นเขาดวยกันลงใน

กรอบไดเอง ทุกครั้งภายในเวลา 2 

เดือน 

- อ.จุไรลักษณ/  ครู

เสริมวิชาการ 

  2. เมื่อตองการประกอบภาพตัดตอ 

4-5 ชิ้นเขาดวยกันลงในกรอบ 

สามารถประกอบภาพตัดตอ 4-5 

ชิ้นเขาดวยกันลงในกรอบไดดวย

ตัวเองภายในเวลา 4 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑประกอบ

ภาพตัดตอ 4-5 ชิ้นเขาดวยกันลง

ในกรอบไดดวยตัวเองภายในเวลา 

4 เดือน 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

2. ไมสามารถวาดรูปเรขาคณิต
ไดตรงตามเสนปะ 

สามารถวาดรูปเรขาคณิตไดตรง

ตามเสนปะ 

1. เมื่อตองวาดรูปเรขาคณิตตามเสน
ปะ  สามารถวาดรูปเรขาคณิต

ตามเสนปะโดยไมตรงตามเสน

ปะได ภายในเวลา 1 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑวาดรูป

เรขาคณิตโดยไมตรงตามเสนปะได

ตรงตามเสนปะได ภายในเวลา 1 

เดือน 

- อ.จุไรลักษณ/  ครู

เสริมวิชาการ 

  2. เมื่อตองวาดรูปเรขาคณิตตาม

เสนปะ สามารถวาดรูปเรขาคณิต

ไดตรงตามเสนปะได ภายในเวลา 

4 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑวาดรูป

เรขาคณิตไดตรงตามเสนปะได 

ภายในเวลา 4เดือน 

 

ทักษะทางภาษา 

จุดเดน     

1. บอกชื่อหรือคําจากบัตรภาพ
ตอไปนี้ – ถวย เรือ ดินสอ 

ปลา ไก กางเกง 

2. พูดโดยใชขอความที่
ประกอบดวยคําสองคํา 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

จุดดอย     

ไมสามารถตอบคําถามในการ

สนทนาได 

ภายในวันที่ 19 กันยายน 2550

สามารถสนทนากับบุคคลตาง ๆ ได 

1. เมื่อตองการตอบคําถามดวยคํา 

งาย ๆ สามารถตอบคําถามงาย ๆ เชน 

กําลังทําอไร ไดถูกตองตรงตาม

สถานการณโดยมีผูใหญคอย

ชวยเหลือ ภายใน 2 เดือน 

2. สามารถสนทนา โดยเปนฝายเริ่ม

ถามกอนได และตอบเปนประโยค  

ยาว ๆ ได ภายใน 4 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑตอบคําถาม   

งาย ๆ เชน ใคร อะไร ไดถูกตองตรง

ตามสถานการณโดยมีผูใหญคอย

ชวยเหลือ ภายใน 2 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑสนทนา โดย

เปนฝายเริ่มถามกอนได และตอบเปน

ประโยคยาว ๆ ได ภายใน 4 เดือน 

- อ.จุไรลักษณ/ ครู

เสริมวิชาการ 

- สุภาพร/ นักแกไข
การพดู 

- นางลัดดา / มารดา 

ทักษะทางสังคม 

จุดเดน     

เชื่อฟงกฎงาย ๆ และทําตามเปน

บางครั้ง 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

จุดดอย     

ไมสามารถนั่งเรียนรวมกับเพื่อน

ในชั้นเรียนไดจนจบชั่วโมง 

ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2550

สามารถเขานั่งเรียนรวมกับเพื่อนใน

ชั้นเรียนไดจนจบชั่วโมง 

1. เมื่อถึงเวลาเขาเรียนรวมกับเพื่อน 

สามารถนั่งเรียนกับเพื่อนได ตลอด

ชั่วโมง โดยมีเพื่อนและครูคอย

ชวยเหลือ ภายใน 4 เดือน 

2. เมื่อถึงเวลาเขาเรียนรวมกับเพื่อน 

สามารถนั่งเรียนกับเพื่อนได ตลอดทุก

ชั่วโมง โดยมีเพื่อนและครูคอย

ชวยเหลือ ภายใน 1 ป 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑเรียนรวมกลุม

ในหองเรียนนาน 1 ชั่วโมงรวมกับ

เพื่อนได โดยมีครูคอยชวยเหลือ 

ภายใน 4 เดือน 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

พฤติกรรม โดยใชเกณฑสามารถนั่ง

เรียนกับเพื่อนได ตลอดทุกชั่วโมง โดย

มีเพื่อนและครูคอยชวยเหลือ ภายใน 

1 ป 

- นางกิ่งจันทร /  ครู
ประจําชั้น 

ทักษะการชวยเหลือตนเอง 

จุดเดน     

สามารถชวยเหลือตนเองใน

กิจกรรมพื้นฐานตาง ๆ ไดดี เชน 

แตงกาย รับประทานอาหาร 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

จุดดอย     

ไมมี     

ทักษะการใชปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

จุดเดน 

    

1. สามารถนับ 1 – 10 ได แตยัง

ไมรูความหมาย 

2. เปรียบเทียบสิ่งของ สูง-ต่ํา 

ใหญ-เล็ก ได 

    

จุดดอย     

1. เขียนจํานวน 1 – 10 ไมได

และไมรูความหมาย 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 

เขียนจํานวน 1 – 10 ไดและรู

ความหมายของตัวเลข 

เมื่อกําหนดใหเขียนเลข 1 – 10 ดวย

ตัวเอง ด.ญ. ชนานันทเขียนไดอยาง

ถูกตอง 

- จากการสังเกต และจดบันทึก

ผลงานของเด็ก 

- ประเมินผลจากแบบทดสอบ 

- อ.ศรีวิไล/ครูสอน

วิชาคณิตศาสตร 

2. บอกคาของจํานวนเลข 1 – 10 

ไมได 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 

สามารถบอกคาของตัวเลขไดอยาง

ถูกตองทั้งหมด 18 ครั้ง ใน 20 ครั้ง 

เมื่อกําหนดใหนับจํานวนสิ่งของและ

บอกคาของตัวเลข ด.ญ.ชนานันท

สามารถบอกคาไดอยางถูกตอง 18 

ครั้งใน 20 ครั้ง 

- ประเมินผลจากการจดบันทึกการ

ตอบคําถามของเด็กแตละครั้ง 
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ระดับความสามารถในปจจุบัน เปาหมายระยะยาว 1 ป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

(เปาหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

กลุมสาระภาษาไทย 

จุดเดน 

    

1. อานพยัญชนะ ก-ฮ ไดอยาง

ถูกตอง 

2. เขียนชื่อของตนเองไดอยาง
ถูกตอง 

    

จุดดอย     

1. เขียนพยัญชนะไทยตัว ส ห ภ 

บ ญ ฎ ฏ ฐ ฬ ณ ฌ ยังไมได 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 

สามารถเขียนพยัญชนะไทยทั้ง 44 

ตัวไดเองอยางถูกตอง 

เมื่อกําหนดใหเขียนตัวพยัญชนะไทย

เอง ด.ญ. ชนานันท สามารถเขียนได

เองอยางถูกตองทั้งหมด 

- ประเมินผลจากผลงานของเด็ก 

- ประเมินผลจากการทดสอบใน

แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 

- อ.จุไรลักษณ /  ครู

สอนเสริมวิชาการ 

2. เขียนนามสกุลดวยตนเองยัง

ไมได 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 

สามารถเขียนนามสกุลของตนเอง

อยางถูกตองทั้งหมด 18 ครั้ง ใน 20 

ครั้ง 

เมื่อกําหนดใหเขียนนามสกุลของ

ตนเอง ด.ญ. ชนานันท สามารถเขียน

ไดเองอยางถูกตองทั้งหมด 18 ครั้ง ใน 

20 ครั้ง 

- ประเมินผลจากผลงานของเด็ก 

- ประเมินผลจากการทดสอบใน

แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 
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4. ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 

ที่ รายการ รหัส สิ่งที่มีอยูแลว สิ่งที่ตองการ จํานวนเงินที่

ขออุดหนุน 

เหตุผลและความ

จําเปน 

ผูประเมิน 

   ผูจัดหา วิธีการ ผูจัดหา วิธีการ    

   (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)    

1. บริการสอนเสริม 

วิชาคณิตศาสตร 

050101             640   

2. บริการสอนเสริม 

วิชาภาษาไทย 

050010             640   

                  

                  

รวมรายการที่ขอรับการ

อุดหนุน 

รายการ 

รวมจํานวนเงินที่ขอรับการ

อุดหนุน 

                                                                        บาท (….....................................................................) 

หมายเหตุ             ผูจัดหา        (1)  ผูปกครอง  (2)  สถานศึกษา  (3) สถานพยาบาล/อื่น ๆ  

  วิธีการ     (1) ขอรับการอุดหนุน (2)  ขอยืม  (3) ขอยืมเงิน 
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5. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

5.1 นางสุนทร ศรีสังวาลย ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทน  

5.2 นางลัดดา  บิดา มารดา หรือผูปกครอง  

5.3 นางก่ิงจันทร อุตอิ่นแกว ครูประจําช้ันหรืออาจารยที่ปรึกษา  

5.4 นางสยพิณ ธิวงศ ครูรับผิดชอบโครงการ  

5.5 นางจุไรลักษณ คําภีระวงษา ครูสอนเสริมวิชาการ  

5.6 นางอุไร ชัยรังษี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.7 นายทองอินทร สุขเกษม ผูใหญบานดอนตัน  

 

ประชุมวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2550 

 

6. ความเห็นของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 
 

    การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้ 

 

ขาพเจา  เห็นดวย 

  ไมเห็นดวย เพราะ.............................................................................................. 

 ...................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

(นางลัดดา) 

มารดา 

วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ. 2550 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ช่ือนักเรียน ด.ญ. ชนานันท  

เนื้อหาหรือทักษะที่สอน ทักษะการใชปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ : การเขียนตัวเลข 1-5 และรู

ความหมายของตัวเลข 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือครูกําหนดใหเขียนตัวเลข 1-5 ด.ญ.ชนานันท สามารถเขียนไดอยางนอย 3 ใน 5 คร้ัง

และรูความหมายของตัวเลข 

ส่ือ/วิธีสอน 

ส่ือ 

1. ของเลนจําลอง 5 ชิ้น 

2. ตัวเลขพลาสติก 1 – 5 

3. ใบงานการเขียนตัวเลขตามรอยประ 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

ครูนําของเลนจําลองมาใหดู ใหด.ญ. ชนานันท บอกช่ือของเลนและหยิบจับสัมผัส และใหดูตัวเลข

พลาสติกและพูดบอกช่ือตัวเลขตามครู 

ขั้นสอน 

1. ครูนําของเลนจํานวน 1 ชิ้นจัดวางบนโตะ ใหเด็กนับตามครู แลวใหเด็กหยิบเลข 1 มาวางขาง ๆ กัน  

4.  ครูหยิบเลนจาํนวน 2 ชิ้นจัดวางบนโตะใหเด็กนับตามครู แลวใหเด็กหยิบเลข 2 มาวางขาง ๆ กัน 

5. ครูหยิบเลนจํานวน 3 ชิ้นจัดวางบนโตะใหเด็กนับตามครู แลวใหเด็กหยิบเลข 3 มาวางขาง ๆ กัน 

6. จากนั้นคละตัวเลข 1-3 ครูจัดวางของเลนสลับใหม แลวใหเด็กตัวเลขมาวางใหมใหถูกตอง เม่ือเด็ก

ทําไดถูกตอง ครูกลาวคําชมเชย 

7. ทําเชนเดียวกับตัวเลข 4-5 และปฏิบัติซ้ําในขั้นสอนที่ 4 โดยเพิ่มจํานวนขึ้นทีละ 1 จํานวน 

8. จากนั้นใหเด็กเขียนตัวเลขตามรอยประในใบงานที่เตรียมให 

9. ใหเด็กลอกตัวเลขเอง เม่ือเด็กทําไดใหเด็กเขียนเอง 1-5 โดยไมมีแบบใหดู 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

ครูกําหนดใหด.ญ. ชนานันทเขียนตัวเลขบอกจํานวนเองตามสจํานวนส่ิงของที่ครูจัดวางไว โดยสามารถ

เขียนไดถูกตอง 3 ใน 5 คร้ัง 

ส่ิงเสริมแรงที่ใช  

1. ชมเชยเม่ือทําไดถูกตองในแตละคร้ัง 

2. ใหเลนของเลนที่ชอบเปนเวลา 10 นาที เม่ือทํากิจกรรมเสร็จ 
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การประเมินผล 

1. สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม 

2. ดูความถ่ีของความถูกตองในการเขียนตัวเลข 

3. ดูความถ่ีในความถูกตองของการรูจักจํานวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมในการดําเนินการวิจัย 
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บริเวณดานหนาโรงเรียน 
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กิจกรรม F.S.C. 
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กิจกรรม F.S.C. 
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กิจกรรมโครงการท่ีชวยปรับเจตคติ 
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กิจกรรมการกระตุนพัฒนาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสุภาพร  ชนิชัย 

วันเดือนปเกิด 6 มีนาคม 2506 

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 111/62 หมูบานกุลพนัธวิลล ถ.เชียงใหมหางดง 

 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 50230 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน ภาควชิากจิกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 50200 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2529 วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) 

 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2538 ศศ.ม (ความผิดปกติทางการส่ือความหมาย) 

     จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2551 วท.ด. (การวิจยัพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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