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ทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   
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Abstract 
 

Title   :   The development management of inclusive education model for 
                    schools under the office of Chiangrai primary educational service area  
                     office 4,  
Author     :   Yupin Boonprasert  
     :   Chiangrai primary educational service area office 4 
Academic year     :   2561 
  

 The purposes of this study were to 1) study the current states and 

problems, and 2) develop teaching and learning patterns, of management of 

inclusive education model for schools under the office of Chiangrai primary educational 

service area office 4. 

 There were 2 phrases of the methodology as followed: 

 Phrase 1: Studying the literatures related to current stat and problems of 

management of inclusive education model to create conceptual framework and 

research tools. The data were collected by questionnaires implemented to 25 

students of the schools under the office of Chiangrai primary educational service area 

office 4. 

 Phrase 2: Outlining and developing the inclusive model education 

management based on the data from Phrase 1 for the office of Chiangrai primary 

educational service area office 4.There were 5 aspects found from 12 experts by 

using group discussion method. The data from this stage were used to create hand-

on document and evaluation form.  

 1.The results showed that the current state and problems of inclusive 

education model for schools under the office of Chiangrai primary educational 

service area office 4 were the management, the environment, the teaching and 

learning activities, the facilities, and students, respectively.  



 

ง 
 

 2.The results of the inclusive model education management patterns found 

were 5 aspects : state of inclusive teaching and learning management, students, 

environment, teaching and learning activities, and facilities tools.  

  2.1 State of inclusive teaching and learning management comprises of 2 

sub-categories and 6 working steps.  

  2.2 Students comprises of 4 sub-categories and 5 working steps. 

  2.3 Environment comprises of 4 sub-categories and 5 working steps. 

  2.4 Teaching and learning activities comprises of 3 sub-categories and 5 

working steps. 

  2.5  Facilities tools comprise of 3 sub-categories and 5 working steps. 

 3. Regarding of inclusive management pattern evaluation, it was found that 

the possibility was in a high level. 
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 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รง
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ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  รศ.ดร. ผณินทรา  ธีรานนท์ ดร. ทศพร เมฆอากาศ                     
นางวัลลภา แปงศิริ และนางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า                     
และให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความเป็นไปได้ของเครื่องมือเพ่ือใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้  
  ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผู้ศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกท่านซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง                   
ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด จนท าให้การรายงานครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี           
ทุกประการ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ     
ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจากมาตรา 3 กล่าวถึง
ความหมายของคนพิการว่าหมายถึงบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน          
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านการเห็น  การได้ยิน การเคลื่อนไหว            
การสื่อสาร ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และพฤติกรรม ด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้หรือความบกพร่อง
อ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทั่วไปและมาตรา 5 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิและได้รับการศึกษาดังนี้  (1) ได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  (2) เลือกบริการทางการศึกษา
สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและ       
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษา ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลและการศึกษาเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ          
ซึ่งสมควรที่ได้รับการพัฒนา หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ
ที่จะประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งการช่วยเหลือ
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปอีกทั้งมาตรา๑๙ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวมการนิเทศก ากับติดตามเพ่ือให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7-10)  
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส่งผลดีหลายประการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน    
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนที่แตกต่างเข้าถึงหลักสูตรทั่วไปได้ง่ายมีความก้าวหน้าทางวิชาการ    
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความส าเร็จ    
มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยในระยะสั้นนักเรียนมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกันกับกลุ่มเพ่ือนนักเรียนปกติผลการวิจัย
อย่างกว้างขวางยืนยันว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมเรียนได้เช่นเดียวกับหรือ



2 
 

ดีกว่าผู้เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการแต่ได้รับโอกาสที่จะสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม     
กับกลุ่มเพื่อนซึ่งถ้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการจะขาดโอกาสนี้ส่วนประโยชน์ระยะยาวคือสังคม
ต้องการให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตท างานและสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน
ในชุมชนของเขาอย่ างมีความสุขถ้า เขาขาดโอกาสที่ จะเรียนรู้ และเติบโตกับเ พ่ือนปกติ                       
ที่มีความหลากหลายตลอดชีวิตของเขาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต (พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย, 2558: 259) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีทิศทาง         
การพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจึงมีนโยบายให้สถานศึกษา       
ที่จัดการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม
โดยด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือขยายโอกาสให้บุคคล       
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา             
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้พัฒนาตนเองร่วมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน จากข้อมูลสารสนเทศ จากข้อมูลสารสนเทศ       
ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน2560 ) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน           
มีนักเรียนพิการ 9 ประเภทมีนักเรียนพิการ 9 ประเภทจ านวน 337,144 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จ านวน 272,343 คนคิดเป็นร้อยละ 80.37และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 (ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4) มีนักเรียนพิการ 9 ประเภทจ านวน 2,094 คน  เป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
จ านวน 1,856 คนคิดเป็นร้อยละ 88.63 ซึ่งพบว่าจ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้       
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการทุกประเภท จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 พบว่า ผู้บริหารขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการ รวมถึงการโยกย้ายสถานศึกษา
ของผู้บริหารท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง และส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
ที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบด้านการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ และนอกจากนั้นยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) 
ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) จึงส่งผลให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาไม่เต็มตามความสามารถเฉพาะบุคคล  
 การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการจัดการเรียนรวม
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทั้งนี้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม จึงท าให้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมมีความส าคัญ
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มาก ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานในลักษณะการประสานความร่วมมือกัน (Collaboration) ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการ(ศึกษาส าหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน คือการเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่และเพ่ิมความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในปัจจุบันนี้ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนทั่วไปควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการหรือ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในลักษณะของการจัดการเรียนรวม ดังนั้นรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยใช้โครงสร้างซีท จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ อัจ
ราภรณ์  บัวนวล (2551 : 108-109) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จังหวัด
ล าพูน ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 4 ด้าน คือ 
ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเครื่องมือ พบว่า  ด้าน
นักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับ 
และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัด
ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดให้นักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านเครื่องมือ การ
ด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ S-SEAT Model ในโรงเรียนต้น
แบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  โดยการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถาม สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โดยใช้ S-SEAT Model  ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  จะสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใน
สังกัดให้มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
  
3. ขอบเขตกำรวิจัย  
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยศึกษา 
 ขอบข่ายการจัดการเรียนรวม ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของ ดร.เบญจา ชลธานนท์ 
(2546) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้ ด้านนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ 
 ขอบข่ายเกี่ยวกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของ ผดุง อรยะวิญญู (2546)  ได้แก่
นักเรียนที่บกพร่อง ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 130 คน และครู จ านวน 1,235  คน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 คน  ครูผู้สอนนักเรียนบกพร่องการ
เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จ านวน 5 โรงเรียนละ 3 คน รวม 15 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling) 
  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 คน 
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ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน   รวม 12 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) 
  ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
  กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 5 แห่ง  
 3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา   
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

รปูแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ศึกษาแนวคดิทฤษฎี รูปแบบในการ
จัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ประเมินและตรวจสอบรูปแบบ 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์และองค์ประกอบต่างๆและแนวปฏิบัติ          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
 รูปแบบการจัดการเรียนรวม  หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรวมตามโครงสร้าง              
S-SEAT Model ได้แก่ 
  S (Situation) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
  S (Student) หมายถึง การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้         
โดยใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ  
  E (Environment) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม        
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด 
  A (Activities) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
  T (Tools)   หมายถึง การเตรียมเครื ่องมือ สื ่อ ว ัสดุ อุปกรณ์ ที ่เหมาะสม              
กับความสามารถเฉพาะบุคคล ได้แก่สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องในการรับรู้   
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนแกนน า     
จัดการเรียนร่วมที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรวม ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรวม
และสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม อ าเภอขุนตาล 
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา อ าเภอพญาเม็งราย  โรงเรียนบ้านม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น โรงเรียนบ้านหวาย 
อ าเภอเชียงของ และโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง อ าเภอเทิง 
 
6.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวม   
ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชื้นฐาน น ารูปแบบไปก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเรียนรวม 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. รูปแบบ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรวม 

 3. ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 4. การจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ 

 5. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

 6. บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. รูปแบบ 

 ความหมายของรูปแบบ 

 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบดังนี้ 

 ทิศนา แขมมณี (2545 : 218) รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคล

แสดงออกมาใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือ แผนภาพ 

เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคล

ใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้   

1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้

มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์โมเดลเสื้อเป็นต้น      

2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จัก กันในชื่อที่ เรียกว่ า 

“Mathematical Model” 3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ 

ในความหมายนี้บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ

การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 



8 
 

 วาโร เพ็งสวัสดิ์  (2553 : 2) รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการ 

ด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด า เนินงานเพ่ือให้บรรลุ

ตาม วัตถุประสงค์ได้ 

       สมพงษ์  สิงหะพล (2545, หน้า 1-4) ให้ความหมายของรูปแบบไว้หลายประการ คือ  

        1. หุ่นจ าลองหรือหุ่นที่ท าให้เหมือนจริง เช่น หุ่นจ าลองบ้าน เรือ คน อาคารโรงเรียน บริเวณ

ต้นไม้ หรือสิ่งของใด ๆ หุ่นจ าลองส่วนมากต่างไปจากของจริง คือ อาจมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า

ของจริงได้ ตามปกติมันเล็กกว่าของจริงมาก และท าด้วยสารต่างไปจากของจริง 

        2. หุ่นจ าลองหรือหุ่นสิ่งของที่ต้องการจะสร้างหรือผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ เช่น หุ่นจ าลอง

รถยนต์รุ่นล่าสุดของบริษัทรถยนต์ หุ่นจ าลองอวกาศขนาดใหญ่ที่จะเป็นที่พักอาศัยของนักบินอวกาศ

ในอนาคต หุ่นจ าลองจะเหมือนกับแบบที่ผลิตขึ้นมาในอนาคต  

        3. หุ่นจ าลองหรือหุ่นที่สร้างขึ้นเพ่ือแสดงแนวคิด หลักการ เช่น หุ่นจ าลอง DNA หุ่นจ าลอง

โมเดล หุ่นจ าลองส่วนประกอบของธาตุ 

        4. สูตรหรือทฤษฎีที่เสนอออกมาจากรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฎีของ

ไอน์สไตน์หรือทฤษฎีของนิวตัน 

        5. คนที่น ามาเป็นแบบอย่างหรือเลียนแบบในทางที่ดี เช่น คนที่เป็นแบบอย่าง ด้านความ กล้าหาญ 

(A model of courage men) คนที่เป็นแบบอย่างด้านครอบครัว (A model of a family) 

        6. แบบหรือแนวทางที่ใช้ในการให้ผู้ อ่ืนฝึกฝนหรือท าตาม เช่น แบบอย่างการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ แบบการเขียนจดหมายราชการ แบบการออกรายการต่าง ๆ 

        7. แผนภาพ หรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจเป็น

แผนภูมิเส้นวาด แผนภูมิประโยค และอาจมีหรือไม่มีค าอธิบายก็ได้ 

        8. เค้าโครงแบบ หรือเค้าโครงลักษณะ ซึ่งอาจมาจากความหมายของค า “รูป” หมายถึง       

ของที่ปรากฏแก่ตาเค้าโครง “แบบ” หมายถึง หลักหรือแนวทาง ตัวอย่างต ารา อย่างรูปลักษณะ     

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อุปมานได้ว่า รูปแบบเป็นเหมือนเครื่องมือที่น ามาแสดงให้เห็นถึง

ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

      พิณสุดา สิริธรังศรี (2547, หน้า 110-112)  รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด 

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษาที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็น

จริง ที่เปลี่ยนความสลับซับซ้อนให้เห็น และเข้าใจง่ายขึ้นสะท้อนลักษณะบางส่วนออกมาให้เห็น

ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เชื่อมโยงมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน โดยใช้ เหตุผล ข้อมูลและฐานคติ
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มาประกอบ อาจเป็นได้ทั้งรูปแบบที่ เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่ เป็นรูปธรรมและรูปแบบที่ เป็น

แบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม 

     กัลยรัตน์  เมืองสง (2550, หน้า 76) ได้สรุปความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง       

การจ าลองภาพในอุดมคติที่น าไปสู่การอธิบายคุณลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

เพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจที่ไปมีองค์ประกอบที่แน่นอน หรือรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมโดยผ่าน

กระบวนการสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความถูกต้องเชื่อถือได้  

               Good (1973, p 370) ได้ให้ความหมายของแบบจ าลองไว้ ดังนี้ 

1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า  

2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้เลียนแบบ เป็นต้น  

3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด      

4) เป็นชุดของปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และรวมตัวประกอบและเป็น 

สัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 

              Smith และคณะ (1980, p 459) ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง การย่อส่วนของ

ความจริงให้เล็กลง เพ่ือให้พิจารณาและช่วยท าความเข้าใจในข้อเท็จจริงปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม

ต่าง ๆ โดยการจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนความจริงแต่มิใช่ข้อเท็จจริงหรือ

ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการนี้ได้ขยายความของรูปแบบว่า รูปแบบเป็นอะไร บางอย่างที่เรา

พัฒนาขึ้น เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ท าความเข้าใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม ส่วนการ

ที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ 

ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และ

วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 

               Bardo J. & Hardman (1982, หน้า 70) ได้กล่าวถึงรูปแบบว่าเป็นชุดของข้อความเชิ ง

นามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ และหรือเป็นการบรรยาย

คุณสมบัตินั้น ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะหากเป็นเช่นนั้นรูปแบบจะมีความซับซ้อนและยุ่งยาก

เกินไปกว่าจะท าความเข้าใจ ส่วนรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดหรือควรมี

องค์ประกอบใดบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง 

และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่จะต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร  
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               Willer (1986, p 18) ให้ ความหมายว่ า  รูปแบบ  หมายถึ ง การสร้ างม โนทั ศน์ 

(Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบรูปนัย 

(Formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์       

ที่เก่ียวข้อง 

               Daft (1992, p 20) ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนอย่างง่าย ๆ ที่ใช้เป็น

เครื่องมืออธิบายมิติหรือปรากฏการณ์ที่ส าคัญ ๆ บางมิติขององค์การให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

               Daft (1994, p 20) ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนอย่างง่าย ๆ ที่ใช้เป็น

เครื่องมืออธิบายมิติหรือปรากฏการณ์ที่ส าคัญ ๆ บางมิติขององค์การ 

จากความหมายสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง รูปแบบ แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของกรอบ

ความคิดระบบการท างานในองค์กร ที่ประกอบด้วย หลักการ วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายที่ ต้องการ

ให้บรรลุผล ปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อันส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรให้

บรรลุผลส าเร็จรูปที่ก าหนดขึ้นเป็นแนวเพ่ือการสร้าง เป็นแบบจ าลองใช้เป็นตัวแทนที่มีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน เป็นหลักการ แนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้เห็นเป็นภาพ

หรือข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับการล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเชิงแผนผัง    

 

 ประเภทของรูปแบบ  

 รูปแบบสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท ได้มีผู้จ าแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้  

 สมิธและคณะ (Smith and others. 1980 : 461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1. รปูแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

   1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน

จ าลอง  หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า  

  1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น         

การทดลอง ทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้หรือเครื่องฝึกหัด

บิน เป็นต้น รูปแบบ ชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

 2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น  

  2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เป็นการ ใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน

ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น Bertalanffy (1968 : 24) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบ
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ข้อความนั้นแม้บางครั้งจะเข้าใจยากแต่ก็ยัง ดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลยเพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทาง

ในการสร้างรูปแบบประเภทอื่นต่อไป  

  2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

       Keeves (1988 : 561-565) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

  1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพส่วนใหญ่

ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้าง

ของรูปแบบ ให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่ใน

ลักษณะนั้นด้วย รูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูล        

เชิงประจักษ์ได้และสามารถ น าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น 

รูปแบบจ านวนนักเรียนในโรงเรียน สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าที่ประกอบด้วยท่อน้ าเข้า

และท่อน้ าออก ปริมาณที่ไหลเข้าถังเปรียบเทียบได้ กับจ านวนนักเรียนที่เข้าโรงเรียนอัตราการเกิด

อัตราการย้ายเข้าอัตราการรับเด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์ส่วนปริมาณน้ าที่ไหลออกเปรียบเทียบได้กับ

จ านวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออก การจบการศึกษา 

ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือในถังเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่เหลืออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น 

จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนในโรงเรียน  

  2. รูปแบบเชิ งข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่ อ            

ในการ บรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็น

โครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้

ข้อความในการอธิบายเพ่ือให้ เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจน

แน่นอน ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการน ารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก

เช่น รูปแบบการเรียนรูปในโรงเรียน  

  3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดงความ 

สัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ปัจจุบันมีแนวโน้ม               

ว่าจะน าไปใช้ใน ด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

รูปแบบลักษณะนี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ  

  4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการน าเทคนิคการ

วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ท าให้

สามารถศึกษา รูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้าง
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ขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรงแต่ละ

สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

สภาพการณ์ที่ เป็นจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่            

1) รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่าง

ตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ        

2) รูปแบบระบบเส้นคู่ (Non-recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิง สาเหตุระหว่าง

ตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเป็นทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและ         

เชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้ 

จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

  มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้  

 Brown and Moberg (1980:16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ 

(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่า

องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี 

(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ   

5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)  

      สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547 : 354-355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ

ผู้น าของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะ

ภาวะผู้น าของคณบดีที่ต้องพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของ

รูปแบบ 3) กระบวนการ พัฒนาคุณลักษณะ ภาวะผู้น าของคณบดีซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน เนื้อหาการ

พัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม และผลที่ต้องการและ 4) แนว

ทางการน ารูปแบบไปใช้เงื่อนไขความส าเร็จ และตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของรูปแบบ  

 ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : 179-180) ได้ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน

สถาบันอุดมศึกษา เอกชน พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและ

หลักการของการศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของ

การจัดการศึกษาต่อ เนื่อง 4) โครงสร้างระบบ บริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียน

การสอนของการศึกษาต่อเนื่อง 6) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7) สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของ
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การศึกษาต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและ

เทียบโอนผลการเรียน  

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550 : 274-275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ปรัชญาและ หลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) การประเมินผลการ

เรียนรู้ 5)การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 6) การบริหารและ

การจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมายและ 8) การ มีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน  

 สรุปได้ว่าการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด           

มีโครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ก าลังศึกษา 

ซึ่งจะออกแบบตาม แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 

ลักษณะของรูปแบบที่ดี  

 รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  

 1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงธรรมดาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในวงของการพัฒนารูปแบบ  

 2. รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

โดยเมื่อ ทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกบข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก  

 3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน  

 4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่และการสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่ก าลังศึกษา  

 5. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 

การสร้างรูปแบบ 

 กระบวนการสร้างรูปแบบ  มีผู้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้  

บราวน์และโมเบอร์ก (Brown & Moberg,1980 : 80) ได้สังเคราะห์รูปแบบมาจากแนวคิด

เชิงระบบ กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีโครงสร้าง

กระบวนการจัดการและการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคีฟส์ (Keeves, 1997 : 407) 

ที่กล่าวว่าการสร้างรูปแบบจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 1) การศึกษาองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องได้แก่การศึกษาสภาพข้อมูลพ้ืนฐาน การระบุปัญหาความต้องการและความจ าเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดหลักการองค์ประกอบ และการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 2) การ

สร้างแบบร่าง หรือรูปแบบเบื้องต้น หรือการน าเสนอทางเลือก 3) การตรวจสอบ หรือการประเมินผล 
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ได้แก่การหาความเหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลและการทดลองใช้ และ 4) การปรับปรุง และการพัฒนาและน าเสนอรูปแบบที่สมบูรณ์

และเป็นไปในท านองเดียวกันกับ เลวิน (Lewin, 1988:359) เสนอว่าการสร้างรูปแบบต้องแยกเป็น 4 

ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นที่มาของรูปแบบ อันประกอบด้วย 

เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและสมมติฐานที่รองรับรูปแบบ ซึ่งน าเสนอเป็นประเด็นๆ ไปและเน้น

การปฏิบัติได้ มี 4 ประเด็น คือ ขั้นตอนของรูปแบบ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์หลักการแสดงการให้

ระบบ หรือตอบสนองของแต่ละตัวแปรและสิ่งสนับสนุนซึ่งเป็นการบอกถึงเงื่อนไขหรือสิ่งจ าเป็นต่อ

การใช้รูปแบบนั้นๆ ให้บังเกิดผล ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้เป็นการแนะน าให้ข้อสังเกตในการน า

รูปแบบเน้นไปใช้ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนรู้ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

 สรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (Model) ไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่าควรท าอย่างไรแต่โดยทั่วไป 

จะต้องเริ่มต้นจากการหาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) ที่เกี่ยวกับรูปแบบที่ต้องการสร้าง 

ต่อจากนั้นจะต้องค้นหาสมมุติฐาน และหลักการของรูปแบบที่จะสร้างและด าเนินการสร้างรูปแบบ

ตามหลักการและสมมติฐาน และน ารูปแบบที่สร้างนั้นไปตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะน าเสนอเป็น

รูปแบบที่สมบูรณ ์

การพัฒนารูปแบบ และการประเมินรูปแบบ 

 รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการคนหาค าตอบ  ความรูความเขาใจ        

ในปรากฏการณทั้งหลายหรือจากทฤษฎี  หลักการตางๆ ได แตรูปแบบไมใชทฤษฎี  Keeves  (1988  

:  386-387)  ไดกลาวถึง รูปแบบโดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบที่ส าคัญ ดังนี้     

1.  รูปแบบจะตองน าไปสูการท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสจูน ทดสอบได

กลาวคือ  สามารถน าไปสรางเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ทดสอบได 

2.  โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุ  (Causal  

Relationship)  ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณของเรื่องนั้นๆ  ได  

3.  รูปแบบจะตองสามารถสรางจินตนาการ  (Imagination)  ความคิดรวบยอด  (Concept)  

และความสัมพันธ Interrelations)  รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู  

4.  รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธ์เชิงโครงสราง (Structural  Relationships)     

มากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง  (Associative  Relationships) 

การพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอนการด าเนินงานแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปแลวจะแบง      

เปนสองขั้นตอนใหญๆ คือ 1)  การสรางรูปแบบ (Construct)  และ 2)  การหาความตรง  (Validity)  

ของรูปแบบ สวนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนวามีการด าเนินการอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะและ
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กรอบแนวคิดซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ  หากเปนการพัฒนารูปแบบที่เปน สวนหนึ่ง

ของงานวิจัยหรือวิทยานพินธก็อาจมีวิธีด าเนินการ  2 ขั้นตอนหลัก  คือ การพัฒนารูปแบบ และ    

การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของรูปแบบนั้น ซึ่งก็มีความส าคัญยิ่งตอการที่จะใหไดมาซึ่ง 

รูปแบบในการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เที่ยงตรง เชื่อถือได โดยปกติแลวใน 

การวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤตกิรรมศาสตร มักจะท าการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ  

หรือวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งเปนเรื่องที่ตองค านึงถึงความถูกตอง และความเชื่อมั่นของขอมูลตัวเลข

เหล่านั้น มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียมากกวาผลดีเสียอีก  การทดสอบหรือการประเมินรูปแบบอาจกระท า

ไดหลายลักษณะ ดังที่ Joint Committee on Standards for Education Evaluation ไดน าเสนอ 

หลักการประเมินเพ่ือเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบซึ่งจัดเปน 4 มาตรฐาน  ดังนี้  

(Stufflebeam,  Madausand  Scriven.  2000  :  399-402) 

1.  มาตรฐานดานอรรถประโยชน (Utility  Standards)  ผลการประเมินต้องใหขอมูล      

ตรงตามที่ผู้ใชผลการประเมินอยากรู้ และน าไปใชประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานไดจริง       

โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรงุตนเองไดในระดับบุคคลกจ็ะยิ่งเปนประโยชน มากขึ้น     

2.  มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility  Standards)  วิธีการที่ใชในการ ประเมินจะตอง    

มีความเปนไปไดในการน าไปปฏิบัตจิริง  ประหยัด  คุมคา  และเหมาะสม     

3.  มาตรฐานดานความเหมาะสม  (Propriety  Standards)  วิธีการที่ใชในการ ประเมิน  

ต้องไมส่งผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของกับการประเมิน ค านึงถึงสิทธิสวนบุคคล  มีจรรยาบรรณ ในการ

ปฏิบัติงาน ไมท าใหการประเมินกอให้เกิดผลเสียหายกับผูใด     

4.  มาตรฐานดานความถูกตอง  (Accuracy  Standards)  วิธีการที่ใชในการประเมิน ตองมี

ความถูกตองใหขอมุลที่เชื่อถือได เชน เครื่องมือที่ใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงชี้ที่ตองการ

จะวัดไดจริง มีความครบถวนสมบูรณตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัด แหล่งผูใหขอมูลเชื่อถือไดใหขอมุลตาม

ความเปนจริง วิธีการวิเคราะหและการเสนอผลการประเมินถูกต้องและผลการประเมินมี ความเปนปรนัย  

การทดสอบรูปแบบหรือการประเมินในบางเรื่องก็ไมสามารถกระท าได ดวยขอจ ากัดของสภาพการณ 

ตางๆ ซึ่ง Dayand  Eisner  (2004 : 808-810)  ไดน าเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือ ประเมินโดย

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิดวยเห็นวาการวิจัยทางการศึกษาสวนใหญด าเนินการตามหลักการทางวิทยาศาสตร

หรือเชิงปริมาณมากเกินไป  และในบางเรื่องก็ต้องการความละเอียดออนมากกวาการได ตัวเลขแล

วสรุป  จึงไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไวดังนี้     

1.  การประเมินโดยแนวทางนี้  มิไดประเมินโดยเนนสัมฤทธิผลของเปาหมายหรือวัตถุประ

สงคตามรปูแบบของการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal  Based  Model) การตอบสนอง ปญหา
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และความตองการของผู้ที่ เกี่ยวข้องตามรูปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive  

Model) หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจตามรปูแบบการประเมินอิงการตัดสินใจ  (Decision  

Making  Model)  แตอยางใดอยางหนึ่งแตการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณ

อยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกน ามิจารณา ซ่ึงไม่จ าเป็นตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที่มี สวน

เกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานปจจัยตางๆ  ในการพิจารณาเขาดวยกันตาม 

วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสม 

ของสิ่งที่จะท าการประเมิน     

2.  รูปแบบการประเมินที่เป็นความเฉพาะทาง  (Specialization)  ในเรื่องที่จะประเมิน  

โดยที่พัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art  Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตอง

อาศัยผูทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย  เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวย เครื่องวัด

ใดๆ  และตองใชความรูความสามารถของผู้ประเมินอยางแทจริง  แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกตใช

ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนเีีพราะเปนองคความรเีฉพาะสาขา  ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะ 

ทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง  ดังนั้นในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่ตองการ

ความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง  

3.  รูปแบบที่ใชตัวบุคคล  คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความ เชื่อ

ถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดลุพินิจที่ดี   ทั้ งนี้มาตรฐานและเกณฑพ ิจารณาตางๆ               

นั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณและความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง     

4.  รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและ

ความถนัดของแตละคนนับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณาการบ่งชี้ขอมูลที่ตองการ  

การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินจิฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ    

การทดสอบหรือประเมินรูปแบบทั้ง  2  วิธีที่กลาวมาตามแนวคิดของ  Joint  Committee  

on  Standards  for  Education  Evaluation น าเสนอ และการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิตาม

แนวคิดของ  Day  และ  Eisner  (2004  :  808-810)  ซึ่งเปนวิธีที่แสดงถึงโครงสราง ทางความคิด

โดยใชหลักการเทียบเคียงจากแนวความคิด ประสบการณ ขอมูล และความสัมพันธขององคประ

กอบตางๆ ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชวิธีการสนทนากลุม  

(Focus  Group  Discussion  :  FGD)   

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มีข้อก าหนด   

ที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ ( intensive 

knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงคิดค้นสมมุติฐานและหลักการ
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ของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไป

ตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการด าเนินการ

เป็นสองตอนใหญ่ๆ คือ การสร้างรูปแบบ และการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรวม 

 การจัดการเรียนรวมที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีผู้ที่พัฒนาหรือก าหนดรูปแบบ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาน้อยมาก จากการทบรวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรวมในประเทศไทย 

      2.1.1 การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 

  ในการจัดการเรียนรวมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร

ทั้งนี้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม จึงท าให้การพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการเรียนรวมมีความส าคัญมาก นักการศึกษาและครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนทั่วไปกังวลว่า

หากน าเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่องเข้าเรียนรวมแล้ว อาจเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างนักเรียนทั่วไปกับนักเรียน

พิการหรือที่มีความบกพร่องมากยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะการประสานความร่วมมือกัน 

(Collaboration) ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการ(ศึกษา

ส าหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่มี

ผลกระทบต่อโรงเรียน คือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และเพ่ิมความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรอ่ืน 

ในปัจจุบันนี้ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทั่วไปควบคู่ไปกับการจัดการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องในลักษณะของการจัดการเรียนรวม 

 นอกจากนี้โรงเรียนต้องตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความ

บกพร่อง โดยมีแผนการจัดการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program:IEP) 

เป็นตัวก าหนดและเปิดโอกาสให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ทางโรงเรียนต้องจัดให้มีคณะกรรมการในโรงเรียนประกอบด้วย บุคคลในชุมชน ตัวแทนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเรียนรวมแก่คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญในการเป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียน

รวมในโรงเรียนและเข้าใจเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวกับ
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การให้สิทธิและโอกาสแก่เด็กทุกคน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเด็กพิการหรือเด็กที่มีความ

บกพร่อง จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือระยะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีที่พบความพิการนอกจากนี้

ผู้บริหารโรงเรียนต้องก าหนดบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจนด้วย(เบญจา ชลธาร์นนท์. 

2546 หน้า 1-2) 

 เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546) ได้พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการการจัดการเรียนการเรียนรวม

โดยใช้โครงสร้างซีท เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 การบริหารจัดการเรียนรวมในโครงสร้างซีท 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก เบญจา ชลธาร์นนท์. 2546:3) 

 

 โรงเรียนต้องบริหารองค์ประกอบหลัก 4 ประการตามโครงสร้างซีท เพ่ือท าให้การจัดการ

เรียนรวมส าหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียด 

พอสังเขปในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 1. นักเรียน (S : Student) 

  1.1 เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องในด้านร่างกาย วิชาการ 

อารมณ์และสังคม และการช่วยเหลือตนเอง หากพิจารณาตั้งแต่แรกเกิดจ าเป็นต้องได้รับการ

SEAT 

นักเรียน 

(S-Student) 

สภาพแวดล้อม 

(E-Environment) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
(A-Activities) 

เครื่องมือ 

(T-Tools) 
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ช่วยเหลือระยะแรดเริ่มหรือเตรียมความพร้อมทันทีที่พบความพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้าน ซึ่งใน

การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้นเป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อม เพราะช่วง

อายุ 0 - 3 ปี เป็นช่วงที่สมองเจริญเติมโตมากท่ีสุด การเตรียมความพร้อมท าได้โดยกระตุ้นพัฒนาการ

ในส่วนที่เหลืออยู่ เมื่อได้รับการพัฒนา ระดับการท างานต่าง ๆ (functional level) จะยิ่งสูงขึ้น 

ในทางกลับกัน หากไม่ได้รับการพัฒนาการกระตุ้นหรือการส่งเสริมส่วนที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการท างานต่าง ๆ จะเลือนหายไป ท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ทันที ดังนั้น การ

ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ยิ่งท าได้ทันท่วงทีตั้งแต่เมื่อแรกเกิดและท าได้อย่างถูกต้องจะ

สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้อย่างเห็นผลชัดเจน (เบญจา  ชลธาร์นนท์.2546) นอกจากนี้ยัง

เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเอง เนื่องจาก เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในสถานการณ์จริง

ได้อยู่ร่วมกับเด็กปกติวัยเดียวกัน ไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากสังคม (นงลักษณ์ วิรัชชัย.2544)  ซึ่งจาก

ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ส ารวจจ านวนคนพิการในวัยเรียนหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ปี 2548 มีจ านวน 1.54 ล้านคน จ าแนกเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ที่เข้ารับ

การศึกษา ร้อยละ 6.23 บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาจ านวนร้อยละ 93.77 บุคคลออทิสติกที่เข้า

รับการศึกษา ร้อยละ 32.19 บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาจ านวนร้อยละ 67.81 และบุคคลที่มี

ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้นที่เข้ารับการศึกษาร้อยละ 10.50 บุคลคลที่ยัง

ไม่ได้เข้ารับการศึกษาจ านวนร้อยละ 89.50 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2549:2) ดังเห็นได้ว่าจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีโอกาสได้รับ

การศึกษาตามวัยนั้นมีปริมาณน้อยกว่าเด็กท่ีได้รับการศึกษา ท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้และการ

พัฒนาศักยภาพ จึงควรให้โอกาสทั้งทางด้านการฟ้ืนฟูสภาพและการศึกษาแก่เด็กโดยเร็วที่สุด 

  1.2 เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียน

ทั่วไปในโรงเรียน โดยการให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการยอมรับและ

สามารถช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธีและเท่าที่จ าเป็น       

ที่ผ่านมาพบว่า การที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เช่น สมเพช 

เวทนา สงสาร กลัว ไม่ไว้วางใจ (ผดุง อารยะวิญญู.2542 :197) ซึ่งมักเกิดจากความไม่รู้หรือมีข้อมูลที่

ไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูควรท าความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการให้นักเรียนทั่วไปในชั้น

เรียนได้รู้จัก และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังเช่นการศึกษาของจิตติรัตน์ พุกจินดาและคณะ (2545) 

ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ที่ ใช้ เพ่ือพัฒนาการทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกในระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีการจัดกิจกรรมให้เด็กออทิสติกท ากิจกรรมร่วมกันกับเด็กปกติใน
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ห้องเรียน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม เด็กปกติให้ความสนใจและช่วยเหลือเด็กออทิสติกมากขึ้น หรือครูอาจ

จัดสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนทดลองเป็นคนพิการและท ากิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นให้อภิปรายถึง

ความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปได้เข้าใจถึงความคับข้องใจ 

ความไม่สะดวก และความล าบากของเพ่ือนพิการหรือที่มีความบกพร่องมากขึ้น กิจกรรมอ่ืนที่ช่วยให้

นักเรียนทั่วไปเข้าใจและยอมรับเพ่ือนพิการหรือที่มีความบกพร่องมากขึ้น เช่น การเชิญผู้ที่ท างานกับ

เด็กพิการมาบรรยายให้ฟังพร้อมทั้งให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นภาพ บทความ และสื่ออ่ืน ๆ ประกอบ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ หนังสือและเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการ

หรือที่มีความบกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้    

การทัศนศึกษาสถานที่ดูแลคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นและเรียนรู้ว่าคน

พิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นอยู่อย่างไร นอกจากนี้ควรสอนทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในการ

ช่วยเหลือเพ่ือนพิการหรือที่มีความบกพร่องเบื้องต้นให้กับนักเรียนทั่วไปด้วย 

 2. สภาพแวดล้อม (E:Environment) สภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment: LER) โรงเรียนควรพยายาม

ให้เด็กได้เรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด หากไม่สามารถจัดให้เด็กเรียนรวมได้เต็มเวลาก็อาจ

จัดเป็นเวลาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น

เฉพาะบุคคล โดยทั่วไป ควรจัดให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยแยกนักเรียนออกไป

จากเพ่ือนทั่วไปให้น้อยที่สุด โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักวิชาการคือ พิจารณาถึงสภาพ

ความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท 

     2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

อ่ืนในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนรวม ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ส าคัญยิ่งในโรงเรียนที่จะเป็น

ผู้น าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนรวมในโรงเรียน 

หากทางโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไว้แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าเสนอเรื่องการ

จัดการเรียนรวมให้คณะกรรมการโรงเรียนทราบ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวม

ประจ าโรงเรียน ซึ่งควรประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ    พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และบุคลากรภายนอก เพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม แนวทางการด าเนินงาน

จัดสรรงบประมาณ บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียน

รวม เมื่อคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจ าโรงเรียนประชุมก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานในการจัดการเรียนรวมเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนต้องจัดการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของ
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โรงเรียนและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยให้ถือเป็นปริมาณงาน พร้อมทั้งให้ ทุกคนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นเจ้าของโครงการ นอกจากนี้โรงเรียนต้องจัดท าป้ายประกาศ

น าเสนอในลักษณะของโปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ หรือจัดป้ายนิ เทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้บุ

คลคลที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเด็กพิการหรือที่มีความ

บกพร่องอาสาเป็นวิทยากร หรือหากมีกิจกรรมการด าเนินงานด้านคนพิการในสังคมที่สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนรวมจะได้เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบ ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษต้องเป็นที่ปรึกษา

ซึ่งกันและกัน โดยท างานรวมกันเป็นทีม (ผดุง อารยะวิญญู.2542) นอกจากนี้โรงเรียนหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการจัด

การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการ

พิเศษของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งโรงเรียนต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง เพ่ือพิจารณาความพร้อมของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ส าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพและความ

ต้องการพิเศษของแต่ละคน นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องมีการประสานงานในการส่งต่อเด็กที่มีความ

บกพร่องในระดับมากหรือรุนแรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ เพ่ือเข้ารับการฟ้ืนฟู

บ าบัดตามสภาพความบกพร่องของแต่ละคน ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดในการได้รับการ

พัฒนาอย่างเหมาะสม (วิเชียร  แดงสาย.2545) ซึ่งในสถานการณ์ของความเป็นจริงพบว่าบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการให้การบริหารทางการศึกษาพิเศษในประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่มาก มีการผลิตครู

การศึกษาพิเศษ ในสาขาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็ก

ปัญญาเลิศ และการศึกษาพิเศษทั่วไป (การเรียนร่วม) ยังไม่มีการผลิตในสาขาเด็กออทิสติก เด็กที่มี

ความบกพร่องทางร่างกาย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา เด็กสมาธิสั้น เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 

เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม และเด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน (ผดุง อายะวิญญู.2544: ออนไลน์) 

 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544) กล่าวว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา รูปแบบการจัด

การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ การยอมรับและการใช้ประโยชน์จาก ความแตกต่าง

ที่หลากหลายระหว่างเด็กทุกคน โดยเฉพาะความแตกต่างเนื่องจากความพิการ เพ่ือให้ เด็กทุกคนเกิด

การเรียนรู้และพัฒนา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกด้าน ทั้งทางวิชาการ ทางสังคม ทางกายภาพ และทาง

อาชีพ สามารถเรียนรวมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ เด็กจาก

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน จากครอบครัวและจากชุมชน นอกจากนี้จากเหตุผลเรื่องความจ าเป็นด้าน

ทรัพยากร การจัดการศึกษาแบบแยกเด็กที่มีความต้องพิเศษออกจากเด็กปกตินั้น ต้องใช้ ทรัพยากร

และบุคคลากรจ านวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กที่มีความต้องการ พิเศษกับ
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ปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ด าเนินงานนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นถ้าลงทุนเพิ่มเฉพาะ ส่วนของครู

การศึกษาพิเศษและบุคลากรเสริมที่ต้องท างานร่วมกัน และเสริมพลังอ านาจให้กับครูปกติ บิดามารดา

ของเด็ก ให้มีความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้น และระดมทรัพยากรที่มีอยู่ แล้ วใน

ครอบครัวและชุมชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษา โดยที่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ ต้องการ

พิเศษมีโอกาสได้รับบริการทั่วกัน (Detimer, Dyck and Thurston. 1996) ก็จะสามารถท าให้ การ

จัดการเรียนร่วมด าเนินไปอย่างประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) 

    กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือที่มีความ 

บกพร่องได้รับการพัฒนา ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งประกอบด้วย 

  3.1. การบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการปรับหลักสูตรทั่วไป คือการปรับ 

หลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง มีการจัดท าหลักสูตร 

เฉพาะ คือหลักสูตรที่เป็นแนวทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือ

เป็น หลักสูตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล         ของนักเรียน โรงเรียนอาจประยุกต์ตามแนวทางของกรมวิชาการ ซึ่งในสภาพปัจจุบัน

การเรียนการสอน ยังไม่เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง (บังอร ต้นปาน.2539) และมีการ

จัดท าหลักสูตร เพ่ิมเติมสอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เช่น 

ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก 

  นอกจากนั้ นสิ่ งที่ เป็ นส่ วน ส าคัญ คือ  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล 

(Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับความ

ต้องการ จ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง ในการจัดท าควรได้รับความร่วมมือ

จาก ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตาม 

ความสามารถของเด็ก และช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็น 

เครื่องมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เป็นไปอย่าง 

มีระเบียบแบบแผน และเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ          

มีข้อมูล ในการจัดเด็กเข้ารับบริการการศึกษา บริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ผดุง อารยะวิญญู. 2542, 

เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546, จรี ทองค า, 2548: ออนไลน์) รวมทั้งยังท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการ

ประเมินผล ส าหรับใช้ในการก าหนดความก้าวหน้าของเด็กว่าเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ใน

แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ , 2549) ส าหรับขั้นตอนในการจัดท า
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แผนการศึกษา เฉพาะบุคคลนั้นจะเริ่มจากการท าความเข้าใจและขออนุญาตผู้ปกครองของเด็ก ทั้งนี้

เพ่ือให้เกิดความ เข้าใจและร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาในการช่วยเหลือ พัฒนาส่งเสริม 

ความก้าวหน้า ของเด็ก จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับเด็ก และท าการประชุม

จัดท าแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล โดยมีกลุ่มรับผิดชอบซึ่งจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพัฒนา

เด็กโดยตรง ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น 

นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัดและนักเรียน (กรณีท่ีสามารถเข้าร่วมประชุมได้) โดยผู้รับผิดชอบ

เหล่านี้จะประชุม ร่วมกันเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการลงนาม

ของผู้รับผิดชอบ จากนั้นเริ่มใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยยึดจุดมุ่งหมายระยะยาวเป็น

หลักน าไปก าหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น และน าจุดมุ่งหมายระยะสั้นไปจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individualized Implementation Plan : IP) (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 2549) และขั้นตอนสุดท้าย

คือขั้นการติดตามและ ประเมินผล โดยคณะผู้จัดท าจะมีการประชุมประเมินความก้าวหน้า เพ่ือปรับ

แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคลให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษคนนั้นใหม่ เมื่อเด็กคนนั้นพัฒนา

มาจนบรรลุจุดมุ่งหมาย ระยะยาวที่วางไว้แล้ว โดยปกติจะมีการติดตามประเมินผลปีละ 1 ครั้ง    

(สุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 2549) (แสดงในภาคผนวก) 

  นอกจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้ว ยังต้องจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan: IP) ซึ่งเป็นแผนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจง ส าหรับนักเรียน

พิการหรือที่มีความบกพร่องคนนั้น ๆ ในวิชาหรือทักษะที่เป็นจุดอ่อน แผนการสอน เฉพาะบุคคลนี้

จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP ซ่ึงจะมี รายละเอียด

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายระยะยาว สั้น วิธีการสอน สื่อ กระบวนการการประเมินที่ ใช้และเกณฑ์            

การประเมิน ระยะเวลาและผลการประเมิน รวมทั้งเขียนแผนการสอนแต่ละเรื่อง และจัดการเรียน

การ สอนและการบ าบัดฟ้ืนฟูตามที่ก าหนดพร้อมทั้งประเมิน ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นระยะ

เพ่ือให้ บรรลุจุดมุ่งหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ใน IEP (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 2549) เกณฑ์การวัด

และประเมินผลควรมีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม 

ของเด็ก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545) (แสดงในภาคผนวก) 

 3.2. การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Implementation) หมายถึง กระบวนการ

ที่ใช้วิธีการต่าง ๆ หลายวิธี ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยมี วัตถุประสงค์ในการ

ที่จะก าหนดปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ พฤติกรรมและร่ างกาย 

รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการส่งต่อ การคัดแยก การก าหนด ประเภทเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
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 3.3. เทคนิคการสอน โดยมีเทคนิคการสอนที่หลายรูปแบบ คือ การวิเคราะห์งาน การสอน

โดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 

 3.4. การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การติดตามความก้าวหน้าของ นักเรียน          

ในปัจจุบันใช้วิธีการทบทวนและปรับ IEP ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงาน ความก้าวหน้า

ของนักเรียนโดยสรุปจาก IP ที่ใช้สอนเด็กในแต่ละสาระการเรียนรู้ ทักษะและกิจกรรม ต่าง ๆ 

 3.5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน นอกจาก กิจกรรมการเรียน

การสอนที่ต้องจัดในห้องเรียนแล้วและภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียน

ควรมีการบริหารจัดการในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัย ยานพาหนะ ที่พักฯลฯ เพ่ือช่วยให้การเข้าร่วม

กิจกรรมนอกสถานที่ ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ 

 3.6. การประกันคุณภาพ ทางโรงเรียนควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ    

การจัดการเรียนรวมข้ึน 

 3.7. การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียน โดยมีปฏิทินการรับคน พิการอย่างชัดเจน 

 3.8. การจัดตารางเวลาให้บริการสอนเสริม จ านวนเด็กที่ครูสอนเสริมจะต้อง ให้บริการควร

เริ่มจากจ านวน 5 - 6 คน ในสัปดาห์แรก ๆ แล้วค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนเด็กขึ้นในสัปดาห์ ต่อมาที่ละ

สัปดาห์ แต่ควรจัดให้บริการตามจ านวนที่ต้องรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห์ การค่อย ๆ ทยอย

จัดบริการให้แก่เด็กเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายความยุ่งยากในการที่จะต้องจัดตารางเวลา ให้บริการแก่เด็ก 

ครูสอนเสริมจะต้องประสานงานกับครูทั่วไปทุกชั้นเรียนที่เด็กกระจายอยู่ และจัดเวลา ในแต่ละวัน

ให้กับตนเองให้มีเวลาส าหรับเตรียมการก่อนเด็กมารับบริการที่ห้องสอนเสริมหรือก่อนที่ครูสอนเสริม

จะเข้าไปให้บริการในชั้นเรียน จัดให้มีเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบเด็กบางกรณี และจัดให้มีเวลา      

ที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาหารือกับครูคนอื่น ๆ การจัดตารางเวลาที่จะท าให้ทุกฝ่ายยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก 

ฉะนั้นครูสอนเสริมจึงต้องค านึงถึงเด็กว่าตารางเวลาที่จัดให้กับเด็กที่รับผิดชอบแต่ละคนนั้น เหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก รวมทั้งตัวครูด้วย 

 4. เครื่องมือ (T: Tools) 

     หมายถึง สิ่งที่น ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนรวมช่วยให้นักเรียน พิการหรือ

ที่มีความบกพร่องเกิดการเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการช่วย สนับสนุนให้

นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบ         

การบริหารจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อทางการศึกษา เช่น อุปกรณ์        

สื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์ หนังสือเสียงส าหรับเด็กตาบอด หนังสือตัวพิมพ์ใหญ่ ส าหรับนักเรียน           
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ที่เห็นเลือนราง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนออทิสติก บริการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน 

การศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท เช่น บริการสอนเสริม เช่น การเขียนและอ่านอักษรเบรลล์    

การ สอนภาษามือ การฝึกพูด รวมทั้งการสอนเสริมวิชาการต่าง ๆ ต ารา ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ         

ทางการศึกษา เช่น กิจกรรมบ าบัดและกายภาพบ าบัดส าหรับเด็กที่มีความต้องการบกพร่องทางด้าน 

สติปัญญา เด็กออทิสติก การแก้ไขการพูดส าหรับเด็กออทิสติก (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549: 63-64) 

      จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้น าแนวทางการบริหารตามโครงสร้างซีท (S-SEAT)  ได้แก่  

 1. ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

 2. ด้านนักเรียน (S : Student) 

 3. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

 4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

 5. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

  

3. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Inclusive schools) 

 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนแกนน าจัดการ

เรียนร่วมที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรวมและสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นศูนย์บริการ

ทางการศึ กษาพิ เศษ  ของส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาและมั ธยมศึ กษ า 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

 กรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

  1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพิการอย่างเป็นระบบ คัดกรอง วินิจฉัย และจัดท า

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจัดท าสื่อ/เทคนิค 

วิธีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตาม

ความก้าวหน้าทางการเรียน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานตามความจ าเป็นพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล ได้แก่ การ

พัฒนา จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ 

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ

ที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการตามาตรฐานที่ก าหนด 
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  4. การขยายผลการอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ

ในการพัฒนางานทั้งระบบ (Whole school Approach) ตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรวม เพ่ือให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนทุกคน 

  5. จัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 

  6. มีการจัดตั้งทีมงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

ส าหรับเด็กพิการ รวมทั้งการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ เพ่ือให้การเรียนรวมประสบผลส าเร็จ ทั้งใน

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

  7. บริหารจัดการครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามสภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

  8. พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support 

Services : SSS) เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมสื่อ อุปกรณ์

ตัวอย่างการท างานที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการกับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

  9. ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ เห็นถึง

ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

  10. จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืนๆ องค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือความร่วมมือและ

ช่วยเหลือกันทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากที่สุด 

  11. ประเมินและจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

เรียนร่วมส่งส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานสิ้นปีการศึกษา 

  12. วิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้

มาตรฐาน 

  13. มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรวม 

 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรวม 

  1. ศึกษาความพร้อม และทัศนคติของครู 

  2. การคัดแยก/คัดกรองเด็ก 

  3. การตัดสินเด็กพิเศษ และการประเมินความต้องการพิเศษ 

  4. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

  5. การจัดรูปแบบการเรียนรวม 
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  6. การด าเนินงานการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

  7. การนิเทศติดตามผล 

  8. การประเมินผลตาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

  9. การปรับ IEP 

  10. การเลื่อนข้ัน การออกหลักฐาน 

รูปแบบการเรียนรวม 

 รูปแบบที่ 1 การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) 

 รูปแบบที่ 2 การเรียนรวมบางเวลา (Partial Inclusion) 

 รูปแบบที่ 3 การจัดให้มีครูผู้ช่วย (Teacher Aid Program) 

 จากข้อมูลโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สรุปได้ว่า โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนแกน

น าจัดการเรียนร่วมที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรวมและสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็น

ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4   

จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง โรงเรียนอนุบาลยางฮอม โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์

วิทยา โรงเรียนบ้านม่วงยาย และโรงเรียนบ้านหวาย 

    

4. ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

 1. ความหมายของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disability ใช้ชื่อ

ย่อว่า LD เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่ง มีผู้ให้นิยามของค าว่า เด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ไว้มากมาย แต่คณะผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงนิยามของเด็กประเภทนี้เพียง 5 นิยามเทา่นั้น 

ซ่ึงแต่ละนิยามก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของนักวิชาการเก่ียวกับเด็กประเภทน้ีแตกต่างกันไป 

  อุษณีย์  โพธิสุข (2542 : 110-111) ได้ให้ค าจ ากัดความของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ว่าหมายถึง “เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการเรียนรู้ ที่มีความผิดปกติอย่างเดียว

หรือหลายอย่าง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การสะกดค า การค านวณ 

หรือการประมวลความคิด การใช้เหตุผล การรวบรวมความคิด ซึ่งความผิดปรกตินี้ไม่ใช่เกิดมาจาก

ภาวะบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน ทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางอารมณ”์ 

  ผดุง  อารยะวิญญู (2542 : 115) กล่าวว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง 

เด็กท่ีมีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของ



28 
 

เด็กทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน เด็กมีปัญหาในด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน การอ่าน การสะกดค า 

หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง 

  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง ซึ่งเป็นกฎหมายสาธารณะของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา, Public Law : 101 -476  ได้ให้ค าจ ากัดความของความบกพร่องการเรียนรู้ว่า 

“เป็นความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ที่

เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจภาษาหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษา

เขียน ซึ่งอาจแสดงออกมาทางความสามารถท่ีไม่สมบูรณ์ในการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน 

การสะกดค า หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์ และยังครอบคลุมถึงสภาพ ต่างๆ เช่น ความบกพร่อง

ในการรับรู้ ภาวะที่สมองถูกกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย ภาวะความบกพร่องในการอ่าน และความ

บกพร่องในการเข้าใจ” (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545 : 3) 

 ชวลิต  ชูก าแหง (2546) ให้ความหมายของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง เด็กที่

มีสภาพร่างกายภายนอกปกติ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของสมอง ส่งผลท าให้เด็กมีปัญหา

ทางด้านความรู้ความเข้าใจ จิตพิสัย และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะแสดงออก

อย่างเด่นชัดในด้านการเรียน เช่น การอ่าน การเขียน การคิด ค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ ากว่าความสามารถของตน 

 ผดุง อารยะวิญญู (2546 : 1) กล่าวว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติ

ของกระบวนการทางจิตวิทยาอันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น ตั้งแต่หนึ่งด้านขึ้นไป ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การเข้าใจและการใช้ภาษา ซึ่งจะท าให้บังเกิดความบกพร่องทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การคิด การ

เขียน หรือทางคณิตศาสตร์ 

 ภทรพร  เล็กประเสริฐ (2554)  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) 

หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปัญญาหรือ ไอคิด (I.Q.) ปกติ แต่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทาง

จิตวิทยา และสมองที่เกี่ยวกับการเข้าใจ หรือการใช้ภาษา การเข้าใจภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่ง

ความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดปัญหาในการฟัง การคิด การอ่าน การเขียน การสะกดค า และการค านวณ 

ความบกพร่องเหล่านี้ เป็นผลท าให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

ความสามารถทางสติปั ญ ญ าที่ แท้ จ ริ ง  (Learner, 2003, Bende, 1996 ; Smith et al, 2006) 

นอกจากนี้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนอาจจะมีภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วย 

  สรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีสภาพร่างกาย

ภายนอกปกติมีระดับสติปัญญาหรือไอคิด (I.Q.) ปกติ แต่มีความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยา 

และสมองที่เกี่ยวกับการเข้าใจ หรือการใช้ภาษา ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของสมองส่งผล
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ท าให้เด็กมีปัญหาทางด้านความรู้ ความเข้าใจ จิตพิสัย และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งปัญหาส่วน

ใหญ่จะแสดงออกอย่างเด่นชัดในด้านการเรียน เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ ากว่าความสามารถของตน 

 2. ความเป็นมาของการเกิดปัญหาการเรียนรู้ 

  เมื่อก่อนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มักได้รับการตัดสินให้เป็นเด็กปัญญาอ่อน เพราะเด็ก

เหล่านี้ มีปัญหาบางอย่างคล้ายคลึงกับปัญหาของเด็กปัญญาอ่อน เด็กเหล่านี้จึงถูกจัดให้เรียนในชั้น

เดียวกันกับเด็กปัญญาอ่อน แต่มาในช่วงปี ค.ศ. 1940 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเหล่านี้อย่างจริงจัง 

และพบว่า เด็กเหล่านี้ลักษณะที่แตกต่างจากเด็กปัญญาอ่อน 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา นักการศึกษาพิเศษได้พยายามปรับปรุงการศึกษา เพ่ือให้

สอดคล้องกับปัญหาของเด็กมีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น และพบว่าเด็กเหล่านี้ส่วนมากมีปัญหาในการ

รับรู้ทางการฟัง การรับรู้ทางสายตา ท าให้ไม่สามารถรับรู้สัญลักษณ์  ต่างๆ ได้ดี จึงท าให้มีปัญหาใน

การเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่จัดให้เป็นเด็กที่ต้องได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษ 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1960  มีผู้ให้ความสนใจกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มากขึ้น และในปี 

ค.ศ. 1963 ดร. แซมูเอล เคิร์ค เป็นผู้ก่อตั้งชื่อเด็กกลุ่มนี้ว่า Learning Disability หรือเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ที่มีความยุ่งยาก ล าบากในการเรียน ซึ่งเป็นค าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายถึงปัจจุบัน 

  ในปี ค.ศ 1975 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศให้ใช้กฎหมายการศึกษาพิเศษบังคับให้ทุก

โรงเรียนในสหรัฐอเมริการับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนท าให้เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับ

งบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ 

  ในปี ค.ศ 1980  มีสมาคมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เกิดข้ึน ผู้ปกครองให้

ความสนใจและต่อสู้เพ่ือเด็กมากขึ้น ในทางวิชาการนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ได้รับความนิยม

ลดน้อยลง และมีทฤษฎีใหม่ๆ เกิดข้ึน 

  ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ศาสตร์ที่ เกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ได้

แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งในสหรัฐอเมริกา ได้

มีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ชื่อ Individuals with Disabilities Education Act 

ใช้ชื่อย่อว่า IDEA ในกฎหมายนี้เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะต้องได้รับการศึกษาพิเศษ

และเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากกว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภท อ่ืนๆ 
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 3. สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  สาเหตุความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่ามีสาเหตุแห่งปัญหามากมาย ซึ่งนักวิชาการอาจ

ประมวลถึงสาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะขอจ าแนกถึง

สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 

 เบญจพร  ปัญญายง (2542 : 13) กล่าวถึงสาเหตุของเด็กที่เกิดปัญหาการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1.  พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กที่มีแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อนก าหนด ตัวเหลือง

หลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้วย 

 2.  ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางด้าน

ภาษา และสมองซีกซ้ายจะมีและมีความผิดปกติ อ่ืนๆ ที่สมองซีกซ้ายด้วย 

 3.  ความผิดปกติของคลื่นสมอง เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟา ที่สมองซีกซ้าย

มากกว่าเด็กปกต ิ

 4. กรรมพันธุ์ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางรายมีความผิดปกติของโคโมโซมคู่ที่ 

15 และสมาชิกของครอบครัวเคยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดยที่พ่อแม่มักเล่าว่าเมื่อตอน

เด็กๆ ตนเคยมีลักษณะคล้ายๆ กัน 

 5. พัฒนาการล่าช้า เดิมเชื่อว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีผลมาจากพัฒนาการ

ล่าช้า แต่ปัจจุบันไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะเม่ือโตขึ้นมักไม่ได้หายจากโรคนี้ 

 ผดุง อารยะวิญญู (2544 : 8-9) ได้กล่าวว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญหาใน

การเรียนเนื่องจากเด็กไม่สามารถเรียนได้ดีเท่ากับเด็กปกติทั่วไป สาเหตุความบกพร่อง อาจจ าแนกได้ดังนี้ 

  1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง  

   บุคลากรทางการแพทย์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลาย

ประเทศ   มีความเชื่อว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีนั้น เนื่องมาจากการไดรับ

บาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) หรือภาวะความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง อาจเป็น

การได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอดก็ได้ เช่น การขาอดออกซิเจน การคลอดที่

ผิดปกติ การได้รับบาดเจ็บนี้จะท าให้ระบบประสาทส่วนกลาง ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ อย่างไรก็

ตามการได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงมากนัก สมองและระบบประสาทส่วนกลาง ยังท างานได้ดีเป็น

ส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นที่บกพร่องไปบ้าง ท าให้เด็ก   มีปัญหาในการรับรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก แต่ปัญหานี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด เพราะเด็กบางรายอาจเป็นกรณียกเว้นได้ 
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  2. กรรมพันธุ์ 

   งานวิจัยเป็นจ านวนมากระบุตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่าง 

สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ ดังจะเห็นได้จาก การศึกษาเป็นรายกรณีพบว่า เด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้บงคน อาจมีพ่ีน้องที่เกิดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน หรือ

อาจมีพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติใกล้ชิด มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการ

อ่าน การเขียน การเข้าใจภาษา 

   มีรายงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือว่า เด็กแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เมื่อพบวาแฝดคน

หนึ่งมีปัญหาในด้านการอ่าน ฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในด้านการอ่านด้วย แต่ปัญหานี้ไม่พบบ่อยนัก 

ส าหรับฝาแฝดที่มาจากไข่คนละใบ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทาง

กรรมพันธุ์ได้ 

  3. สิ่งแวดล้อม 

   สาเหตุทางสภาพแวดล้อม ในที่นี้หมายถึง สาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การได้รับบาดเจ็บทาง

สมองและกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อม

ที่ก่อให้เกิดความเสียง เช่น 

   3.1 การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้า ด้วยสาเหตุบางประการ 

   3.2 การที่ร่างกายได้รับสารบางประการ อันเนื่องจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม ท า

ให้ประสาทถูกท าลาย ฯลฯ มีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า แสงไฟนีออนที่เราใช้กันทั่วไปและ

แสงจากทีวี มีรังสีที่เป็นผลเสียกับเด็ก ๆ เช่น ท าให้เกิดปัญหาการเรียน เป็นต้น 

   3.3 สภาพทางชีวเคมีในร่างกาย คือ สารเคมีในร่างกายอาจไม่สมดุล เพราะเกิดจาก

การผิดปกติของต่อมต่าง ๆ หรือการรับสารใด ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นสารเสพติด หรือที่

เรานึกไม่ถึง คือ พวกน้ าตาล สีผสมให้เกิดความสวยงาม เป็นต้น 

   3.4 การขาดสารอาหารในวัยทารก และในวัยเด็ก 

   3.5 การสอนแบบไร้คุณภาพซึ่งมีสาเหตุมาจาก ระบบการจัดการศึกษาระบบ 

“โรงงาน”   

   3.6 การขาดโอกาสทางการศึกษาแม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จะ

ไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง แต่องค์ประกอบเหล่านี้ อาจท าให้สภาพ

การเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากข้ึน 
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 สรุปได้ว่า สาเหตุของเด็กที่เกิดปัญหาการเรียนรู้ คือ ประการที่หนึ่ง เกิดจากการบาดเจ็บทาง

สมอง อาจจะเกิดขึ้นก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอดก็ได้ ประการที่สอง เกิดจากกรรมพันธุ์ 

และประการ  ที่สามเกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัยทารก

และในวัยเด็ก การสอน ที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 

 4. ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากนักวิชาการหลาย

ท่าน เพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อสังเกตได้ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

 1. มีความบกพร่องทางการพูด การสื่อสาร การรับรู้ การเคลื่อนไหว 

 2. ด้านการเรียน การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอน ยากแก่การพยากรณ์ มีปัญหาใน

การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน เรื่องความจ า 

โจทย์เลข ตัวสะกด การอ่าน การสอบ ที่ต้องจ าดัดเวลา ด้านประสาท สัมพันธ์ มือตาประสานกันไม่ได้ 

ควบคุมกล้ามเนื้อตนเองไม่ได้ กับงานง่ายๆ แต่รู้สึกสบายๆ กับงานยาก มีความแตกต่างระหว่างวิชา

มาก ๆ เช่น เด็กบางคนได้คะแนนเลขสูงสุดตลอด แต่ตกวิชาศิลปะ หรือตกเรื่องภาษา หรือมีความ

ประพฤติที่โรงเรียนกับบ้านแตกต่างกันมีปัญหาในการคัดลอกตัวอักษรทางคณิตสาสตร ์หรือรูปทรงอ่ืน 

ๆ จากตัวอย่างลงสมุดแบบฝึกหัด บางคน มีปัญหาในการจัดระเบียบการท างาน บางคนจึงท างานไม่

เสร็จตามที่ครูมอบหมาย 

 3. ด้านอารมณ์  จะมีอารมณ์ไม่คงที่ บางครั้งระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อ่ืน ความผิดหวังเล็ก ๆ น้อย 

ๆ อาจท าให้เสียอารมณ์อย่างรุนแรงได้ มีความรู้สึกว่าตนเองต่ าต้อย และโง่กว่าคนอ่ืน ๆ  

 4. ด้านพฤติกรรม แสดงพฤติกรรมแปลกๆ โดยโยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพฤติกรรมไม่

คงเส้นคงวา สมาธิสั้น บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ กล่าวคือ เด็กอาจเสียสมาธิง่าย หันเหความสนใจ

สู่ภายนอกห้องเรียนเสมอ เสียสมาธิง่าย เป็นโรคอยู่นิ่งไม่ได้ จนเรียนรู้อะไรล าลากยากยิ่ง ลักษณะการ

นอนไม่คงที่ บางครั้งหลับ บางครั้งไม่หลับ ไม่เป็นเวลาที่แน่นอน 

  5. ด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีอาการอักเสบในช่องหู

บ่อย ๆ โดยเฉพาะช่วง 3 ขวบแรก ท าให้เกิดปัญหาในการได้ยิน 

 ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 4) ได้สรุปลักษณะความบกพร่องการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

  1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่พบในระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 75 ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีคัดแยกได้ 

  2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 

  3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนมากมีระดับสติปัญญา เฉลี่ยประมาณ 94-98 
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  4. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในขั้นรุนแรง จะตรวจพบในระดับชั้นประถมศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ป. 3 ป. 4 

  5. เมื่อโตขึ้น และเลื่อนชั้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปัญหาในทางการเรียนรู้ลดลง 

  6. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางภาษา (การฟัง พูด อ่าน เขียน) มีจ านวน

มากกว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

  7. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวนมาก เป็นเด็กที่เคยสอบตกและเรียนซ้ าชั้น 

  8. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง ประมาณร้อยละ 15 มีปัญหาทาง

พฤติกรรม 

  9. มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถที่

แท้จริงของเด็ก กล่าวคือ หากมีการวัดระดับสติปัญญาของเด็กแล้วก็จะพบว่าระดับสติปัญญาค่อนข้าง

สูง หรือสูงกว่าระดับสติปัญญาของเด็กท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา แต่ผลการทดสอบทางด้านวิชาการได้

คะแนนต่ ามาก ซึ่งความเป็นจริงแล้วเด็กน่าจะได้คะแนนสูงกว่านี้ คะแนนจึงไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

ของคร ู

  5. ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาจจ าแนกได้หลายประเภท นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

อาจจัดหมวดหมู่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย

อย่าง ปัญหาในการเรียนรู้อาจแฝงอยู่ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เด็กที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

หรือแม้แต่เด็กปัญญาเลิศบางคน เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ อาจจ าแนกประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะ

ของปัญหาในการเรียนของเด็กได้ ดังนี้(ผดุง อารยะวิญญู, 2544 : 21-29)  

 1. ความบกพร่องทางการฟังและการพูด เด็กเหล่านี้อาจแสดงพฤติกรรมทางการพูด ดังนี้ 

  1.1  มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า 

  1.2  ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา 

  1.3  รู้ค าศัพท์น้อย 

  1.4  จ าแนกเสียงพูดไม่ได้ 

  1.5  ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้องท าให้พูดไม่ชัด 

  1.6  รู้ว่าจะพูดอะไร แต่พูดออกมาเป็นค าพูดไม่ได้ 

  1.7  ไม่เข้าใจค าพูดของคนอ่ืน 

  1.8  พูดไม่เป็นประโยค 
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  1.9  พูดไม่เป็นประโยค 

  1.10  ใช้ค าศัพท์ไม่ตรงกับความหมายที่จะพูด 

  1.11  พูดแล้วคนอ่ืนฟังไม่รู้เรื่อง 

  1.12  ไม่เข้าใจโครงสร้างทางภาษา 

 เด็กบางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กน้อย บางคนอาจมีปัญหามากในรพดับที่รุนแรง แตกต่างกัน

ไปตามสภาพความบกพร่องทางการฟังและพูดนี้เรียกว่า อะเฟเชีย (Aphasia) เด็กที่มีปัญหา เช่นนี้

เรียกว่า เด็กอะเฟเชีย (Aphasia Child) ความผิดปกติในการฟังและการพูด ของเด็กอะเฟเชีย เป็นผล

มาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) อย่างไรก็ตามเด็กบางคนอาจพูดไม่ชัด เช่น พูด

ด้วยเสียงขึ้นจมูก การพูดติดอ่างหรือการพูดไม่ชัดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ความ

บกพร่องทางการพูดไม่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ เพราะไม่เป็นอาการของการไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทาง

ภาษา ค าศัพท์ และโครงสร้างของประโยคเหมือนเด็กกลุ่มนี้ 

 2. ความบกพร่องทางการอ่าน เด็กที่มีปัญหาในการอ่านอาจมีพฤติกรรมดังนี้ 

  2.1 จ าอักษรไม่ได้ ท าให้อ่านเป็นค าไม่ได้ 

  2.2 จ าอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นค าไม่ได้ 

  2.3 ระดับความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 

  2.4 ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้แบบทดสอบ

เชาว์ปัญญาที่เชื่อถือได้ 

  2.5 เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 

  2.6 เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 

  2.7 พูดไม่เป็นประโยค 

  2.8 เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากเด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง หรือฟังจากเทป 

แต่ถ้าให้อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้อ่านค าโดยสลับตัวอักษร เช่น  

   กบ   เป็น  บก 

   มอง      เป็น  ของ 

   ยอด   เป็น    ดอย 

   กาบ    เป็น  บาก  เป็นต้น  

  2.9  ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน มาหลังตัวอักษรใดอยู่ซ้ายหรือขวา ไม่สามารถแยก

เสียงสระในค าได้ เช่น แมลง อ่านวา แม – ลง  หรือ  มะ-แลง-ลง 
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  2.10  เด็กกลุ่มนี้มีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กที่มีปัญหาในการ

อ่านเรียกว่า เด็กดิสเล็กเชีย (Dyslexia  Child)  เด็กแต่ละคนจะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้าง น้อยบ้าง 

แตกต่างกันไป 

 3. ความบกพร่องทางการเขียน  การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา 

 4. ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเป็นการ

แสดงออกซึ่งแนวความคิดของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนจะต้องน าค าในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบ 

และถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้มักมีความบกพร่องในการเรียงล าดับซึ่งเป็น

สามาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็ก   ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เด็กที่มีความบกพร่องในการเขียนอาจแสดง

พฤติกรรมในการเขียน ดังนี้ 

  4.1 ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

  4.2  เขียนประโยคตามครูไม่ได้ 

  4.3  ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 

  4.4  บางรายอาจมีปัญหาในการผูกเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจับสิ่งของ 

  4.5  ใช้สายตาในการจดจ าสิ่งของไม่ได้ หรือได้ไม่ดี เด็กอาจบอกได้ว่าภาพที่อยู่บน

กระดานคือ ภาพอะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจ าภาพนั้นไม่ได้และบอกไม่ได้ว่า

ภาพที่เห็นเมื่อครูคือภาพอะไร 

  4.6  เขียนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเส้น แต่อ่านไม่ได้ 

  4.7 เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงค าไม่ถูกต้อง 

  4.8 รูปของตัวอักษรที่เขียนอาจไม่แน่นอน ตักอักษรที่เด็กเขียนแต่ละครั้งอาจมีรูปทรงที่

แตกต่างกันไป 

  ความบกพร่องทางการเขียนนี้  ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กที่ เขียนค ายากไม่ได้ อัน

เนื่องมาจากการที่เด็กไม่ได้ตั้งใจ เด็กขาดเรียนบ่อย หรือขี้เกียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การที่ไม่ส่งงานที่ครู

มอบหมายให้ท า เป็นต้น 

 5. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบขึ้นด้วยสัญลักษ ณ์

เช่นเดียวกันกับวิชาภาษาไทย เด็กที่มีความบกพร่องในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาจมีปัญหาในการ

เรียนคณิตศาสตร์ เด็กท่ีมีปัญหาดังกล่าว อาจแสดงพฤติกรรมดังนี้ 

  5.1 มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น หากมีนักเรียนอยู่ในชั้นเรียน 

30 คน เด็กท่ัวไปมักจะเข้าใจว่า จ าเป็นต้องจัดที่นั่งให้เด็ก 30 คน เพราะเด็ก 1 คน ต้องการที่นั่งเพียง 

1 ที่เท่านั้น    แต่เด็กที่มีปัญหามักตอบไม่ได้ว่า เด็ก 30 คน ควรจัดที่นั่งกี่ท่ี 
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  5.2  ไม่เข้าใจความหมายของจ านวน เด็กอาจนับเลข 1 2 3 4 5 6…..ได้แต่ถ้าครูสั่งใน

หยิบก้อนหินมาวางข้างหน้า 5 ก้อน เด็กจะปฏิบัติไม่ได้ การนับของเด็กเป็นการท่องจ าไม่ใช่ความ

เข้าใจ 

  5.3 ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น เด็กอาจจะออกเสียงนับเลข 1 

2 3 4 ….. ได้ แต่ถ้าให้นับจ านวนนกในภาพบนกระดานด าเด็กจะนับไม่ได้ 

  5.4  มีปัญหาในการจัดเรียงล าดับ 

  5.5 ไม่สามารถจ าแนกวัสดุที่มีขนาดต่างกันที่กองรวมกันอยู่ได้ 

  5.6  ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีค่าเท่ากับ

เหรียญ 5 บาท จ านวน 4 เหรียญ 

  5.7  ท าเลขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หารเพียงอย่างเดียวหรือทั้ง 4 อย่าง 

  5.8  ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่า 

   เครื่องหมาย  +  แปลว่า  เพ่ิมข้ึน  มากข้ึน 

   เครื่องหมาย  - แปลว่า ลดลง  น้อยลง 

   เครื่องหมาย X แปลว่า ทวีคูณ  เป็นต้น 

  5.9  ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขที่น ามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์ การเรียงตัวเลข

ต่างกัน      มีความหมายต่างกัน มีความหมายต่างกัน ดังนั้นเด็กประเภทนี้บางคนไม่เห็นความ

แตกต่างระหว่าง 

   10 กับ  01 

   32 กับ  23 

   51 กับ  15   ท าให้เด็กไม่สามารถค านวณเลขได้ 

 5.10  ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการค านวณได้ 

 5.11  ไม่เข้าใจความหมายการชั่ง การตวง  การวัด 

 5.12  มีปัญหาการอ่านแผนที่และกราฟ ถ้าเด็กคนที่มีปัญหาเช่นนี้ นั่งรถไปต่างเมืองกับเพื่อน 

2 คน เพื่อนของเขาท าหน้าที่ขับรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนที่ ทั้งสอบคนนี้หลงทางแน่นอน 

 5.13  มีปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาที่เป็น

โจทย์ จึงแปลความหมายไม่ได้ว่าเมื่อใดจะบวก จะลบ จะคูณ จะหาร 

 6. ความบกพร่องทางกระบวนการการคิด   เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้จ านวนมากมีความ

ล าบากในการคิดกระบวนการใช้เหตุผล หรือแนวทางการก าหนดความคิดรวบยอด เช่น คนปกติท่ัวไป
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จะมอบที่ภาพรวมของวัตถุก่อน จึงมอบส่วนย่อย เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อาจแสดงพฤติกรรม

เกี่ยวกับกระบวนการคิดการใช้เหตุผลดังกล่าวดังนี้ 

  6.1 ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวัตถุ 2 

อย่างหรือมากกว่ามีขนาดลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  6.2  ไม่สามารถบอกความแตกต่างของเสียงที่ ได้ยินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่

คล้ายคลึงกัน หรือหากบอกได้ก็ไม่แน่นอน บางทีบอกได้ บางทีบอกไม่ได้ 

  6.3  ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 

  6.4 มีความจ าไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความจ าระยะสั้น หรือความจ าระยะยาว จึงท าให้เด็กบาง

คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทั้งๆ ที่เขาควรได้รับการตัดสินว่า เป็นเด็กที่มีปัญหาในการ

เรียนรู้ 

  6.5 ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป จน

บางครั้งท าให้ยากแก่การท าให้เขาเลิกกิจกรรมที่ท าอยู่ 

  6.6 จ าสิ่งที่มองเห็นได้ แต่หากน าสิ่งของนั้นให้พ้นสายตาแล้ว เด็กจะจ าสิ่งนั้นไม่ได้เลย              

มีพฤติกรรมเหมือนไม่เคยพบเห็นวัตถุนั้นมาก่อน 

  6.7  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ าวัน 

  6.8  มีพฤติกรรมเหมือนคนถูกควบคุมโดยสิ่งที่อยู่ภายนอก เด็กบางคนจึงไม่สามารถ

ควบคุมตนเองได้ เสียสมาธิง่าย เพราะสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเสมอ 

  6.9  ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือไม่ก็สนใจมากเกินไป จนยากที่จะพึงความสนใจของเด็ก

ออกจากสิ่งของนั้นๆ  

  6.10  มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นาน 

 7. ความบกพร่องด้านอื่นๆ ความบกพร่องด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อาจจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ     

ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ ความบกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

นักจิตวิทยาหลายคน กล่าวว่าความบกพร่องทั้ง 3 ด้าน เป็นลักษณะหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนรู้ แต่

นักวิจัยหลายคนไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามพฤติกรรมจะกล่าวดังต่อไปนี้ มักปรากฏในเด็กท่ีมีปัญหาใน

การเรียนรู้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความบกพร่องทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

 ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ  เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิเรียกว่า เด็กสมาธิสั้ น 

สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน มีข้อก าหนดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ดังนี้ 

 การไม่มีสมาธิ 

  1. มักท างานไม่เสร็จ ท างานหลายอย่างค้างไว้ 
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  2. ไม่ฟังครู เวลาครูพูด 

  3.  เสียสมาธิง่าย 

  4. ไม่สามารถมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ได้ 

  5. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้นาน 

 ความหุนหันพลันแล่น 

  1. แสดงออกโดยไม่มีความยั้งคิดเสมอ 

  2.  ร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งและยังไม่เสร็จ แต่เริ่มกิจกรรมอันใหม่อีก 

  3. ท างานเลอะเทอะ ไม่เป็นระบบระเบียบ 

  4. ต้องมีคนคอยควบคุมขณะท างาน 

  5. มักส่งเสียงดังในขณะเรียน 

  6. ไม่รู้จักคอย 

 การอยู่ไม่นิ่ง 

  1. วิ่งไปมาในห้องเรียน หรือปีนป่ายบ่อยๆ 

  2. นั่งนิ่งไม่ได้นาน หรือสะบัดมือไปมาติดต่อกันนานๆ 

  3. ลุกจากที่นั่งบ่อย ๆ 

  4. เดินไปมาทั่วห้องเรียน 

  5. เคลื่อนไหวอยู่เสมอ หยุดนิ่งไม่ได้ 

 ความบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมดังนี้ 

  1. มีปญัหาในการจ าแนกสิ่งที่ได้ยิน 

  2. ไม่สามารถจ าสิ่งที่เคยได้ยิน พบเห็นได้ 

  3. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา 

  4. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพ้ืนผิว 

  5. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง 

  6.  ไม่สามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้ 

  7. ไม่สามารถจ าแนกส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่ได ้

  8. ไม่เข้าใจความหมายของค าว่า ซ้าย – ขวา  หน้า – หลัง 

  9.  การท างานประสานกันระหว่างมือกับสายตาไม่ดี 
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 ความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่จะกล่าวถึง

ต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง (เด็กซีพี) 

ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ ได้แก่ 

  1. กล้ามมัดใหญ่ไม่ดี 

  2. กล้ามมัดเล็กไม่ด ี

  3. มีการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว 

  4. มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวล่าช้า 

 สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถจ าแนกได้  6 ประเภท คือ 1. ความ

บกพร่องทางการฟังและการพูด  2. ความบกพร่องทางการอ่าน 3. ความบกพร่องทางการเขียน 4. 

ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 5.  ความบกพร่องทางกระบวนการคิด  6.   ความบกพร่องด้านอ่ืนๆ 

ซึ่งผู้ศึกษาท าการศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน 

 6. ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน

ไว้ ดังนี้ 

      ศริยา  นิยมธรรม  (2541) กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

ไว้ดังนี้ 

       1.  ขมวดคิ้ว นิ่วหน้าเวลาอ่าน 

       2. หลงบรรทัด 

       3. อ่านสลับค า อ่านข้ามค า 

       4. อ่านสลับตัวอักษร 

       5. การอ่านซ้ า การอ่านถอยหลัง 

       6. อ่านออกเสียงไม่ชัด 

       7. จับใจความของเรื่องที่อ่านหรือล าดับเรื่องที่อ่านไม่ได้ 

       8. จ าใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้ 

       9. เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้ ฯลฯ 

  ผดุง  อารยะวิญญู (2542)  ได้กล่าวถึงเด็กที่มีปัญหาในการอ่านว่า อาจมีพฤติกรรม ดังนี้ 

   1. จ าตัวอักษรไม่ได้  ท าให้อ่านเป็นค าไม่ได้ 

   2. จ าตัวอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นค าไม่ได้ 

   3. ความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน 
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   4. ระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้

แบบทดสอบเชาว์ปัญญาที่เชื่อถือได้ 

   5. เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 

   6. เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 

   7. พูดไม่เป็นประโยค 

   8. เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากให้เด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟังหรือฟังจาก

เทปแต่ถ้าให้อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้ 

   9. อ่านค าโดยสลับตัวอักษร เช่น  กบ เป็น บก 

       มอง เป็น ของ 

       ยอด เป็น ดอย 

       กาบ เป็น บาก   เป็นต้น 

   10. ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน – หลัง ตัวอักษรใดอยู่ทางซ้ายหรือขวา 

   11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได้ เช่น ระหว่าง น้ าลง กับ แมลง เด็กมักอ่านค า 

แมลงว่า แม-ลง หรือ มะ-แลง –ลง เป็นต้น 

  เด็กกลุ่มนี้มีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กที่มีปัญหาในการอ่าน

เรียกว่า เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia child) เด็กแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง

แตกต่างกันไป 

  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไว้ดังนี้ 

   1. หลงบรรทัด  อ่านซ้ าค า 

   2. อ่านเช้าและตะกุกตะกัก 

   3. จ าข้อเท็จจริงพื้นฐานไม่ได้ 

   4. อ่านค าในต าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 

   5. ไม่สามารถบอกล าดับของเรื่องราวได้ 

   6. สับสนระหว่างอักษรหรือค าที่คล้ายคลึงกัน 

   7. ไม่สมารถจ าประเด็นส าคัญของเรื่องราวได้ 

   8. อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มค า  หาค ามาแทนที่ อ่านกลับค า 

  ปัญหาการเรียนรู้ทางด้านการอ่าน นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะถ้าเด็กอ่านไม่ได้ ก็จะไม่สามารถที่จะเรียนวิชาอ่ืนได้ดีเพราะจะต้องใช้
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ทักษะการอ่านเป็นส าคัญ เนื่องจากความบกพร่องทางด้านการอ่านของเด็กแต่ละคน แต่ละวัยจะ มี

ความแตกต่างกัน นั้น การแก้ไข ฝึกฝน การเรียนการสอน ให้กับเด็กแต่ละคน จึงควรเลือกใช้วิธีการ

สอนให้เหมาะสมกับความบกพร่องและความต้องการของเด็ก และหากได้รับการดูแลและฝึกฝนทักษะ

การอ่านได้ดีขึ้น ความเป็นแอลดีก็จะลดลง ท าให้เขาพร้อมที่จะเรียนหนังสือ และน่าจะเรียนได้ดีขึ้น ทั้ง

การอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์ (ผดุง  อารยะวิญญู, 2554) 

4.  การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538) กล่าวถึงปัญหาทางการเรียนรู้มีขอบข่าย

ทั้งพฤติกรรมการเรียนวิชาการและพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงรบกวนชั้น จึงได้เสนอแนะแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนในชั้นเรียนปกติ ดังนี้ 

  1. สอนโดยเน้นความสามารถเด่นของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ของ

ความส าเร็จ เช่น ถ้าพบว่าเด็กใช้สายตาในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ครูควรให้เด็กมองดูวัตถุต่างๆ แทนที่จะ

พูดให้เด็กฟังเท่านั้น 

  2. พยายามลดกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะหรือความสามารถที่เป็นจุดบกพร่องของเด็ก 

เช่น      ถ้าพบว่าเด็กมีปัญหาการเขียน ก็ไม่ควรให้งานที่เด็กต้องเขียนมาก แต่อาจให้เด็กตอบปาก

เปล่าหรือตอบใส่เทปบันทึกเสียงแทนการเขียน 

  3. พยายามพัฒนาจุดบกพร่องของเด็กหลังจากที่เด็กประสบความส าเร็จจากการใช้

ความสามารถเด่นได้แล้ว 

  4. ก าหนดความคิดรวบยอดที่จะให้เด็กเรียนให้ชัดเจน ถ้าจะสอนความคิดรวบยอด

ใหม่     ครูต้องน าความคิดรวบยอดใหม่ไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เด็กเคยเรียนรู้มาแล้ว และสรุปความคิด

รวบยอดให้ชัดเจน เพราะเด็กจะไม่สามารถสรุปใจความส าคัญได้เอง 

  5. ช่วยให้เด็กตระหนักถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชี้ให้เด็กเห็นว่า

เมื่อวานนี้เด็กท าอะไรได้บ้าง วันนี้เด็กท าอะไรส าเร็จ และเด็กจะท าอะไรได้ในวันพรุ่งนี้บ้าง 

  6. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจนที่เด็กสามารถท าได้ โดยจัดล าดับของงานให้มี

ความยากง่ายต่างๆ กันไป โดยให้เด็กท างานในอันดับแรกๆ ตามความสามารถของเขาเขาจากนั้น

ค่อยๆ จ ากัดเวลา พร้อมทั้งบันทึกความก้าวหน้าของเด็ก เมื่อเด็กท างานก้าวแรกได้ส าเร็จตาม

ก าหนดเวลา จึงค่อยให้งานที่ยากข้ึน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 

  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีที่เด็กท างานได้ส าเร็จ ถ้าเด็กท าผิดบอกให้ทราบทันที

อธิบายใหม่ และให้เด็กแก้ไขใหม่ทันที แต่ต้องใช้วิธีทางบวก ถ้าเด็กท าได้ส าเร็จต้องรีบให้ค าชมและ
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บอกเหตุผลที่เด็กได้รับค าชมโดยเน้นความพยายามในการท างานเป็นหลัก ไม่ชมเชยเฉพาะงานที่ครู

พอใจ 

  8. ให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราว รอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถ้าครูได้พยายามใช้วิธีการ

ใหม่ๆ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยเหลือเด็กแล้วแต่เด็กยังไม่สามารถพัฒนาได้ 

  9. อย่าพยายามสอนสิ่งที่เด็กไม่สามารถเรียนรู้และไม่อาจเรียนรู้ได้ 

  10. เนื้อหา บทเรียน และเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่จะน ามาใช้สอนนั้นควรเริ่ม

สอนเนื้อหา หรือบทเรียนที่ต่ ากว่าระดับชั้นของเด็ก 1 ปี  เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ของ

ความส าเร็จ 

  11. จัดกิจกรรมในทักษะเดียวกันให้หลากหลาย เพ่ือว่าเด็กจะได้เลือกงานที่ท าได้

และให้เด็กท างานตามแนวทางของเขาเอง เช่น ใช้ปากกาสีแดง เลือกมุมที่จะนั่งท างานเองใช้อุปกรณ์

ช่วยประเภท     เครื่องเล่นเทป หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  12. ใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด 

  13. ใช้เกมหรือกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้มองเห็น และได้

ยิน ได้ฟัง เพราะท าให้เด็กสนุกในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็ว 

  14. สอนซ้ าและทบทวนบ่อยๆ เพราะตามปกติ เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องการ

ประสบการณ์และบ่อยมากกว่าเด็กปกติ 

  15. จัดท าป้ายกระดาษแข็งหรือธงสี ซึ่งสีความหมายว่าต้องการความช่วยเหลือซึ่ง

ข้างหนึ่งของป้านอาจเขียนว่า “พยายามท างานต่อไป” และอีกข้างหนึ่งเขียนว่า “หนูมีปัญหา” ให้เด็ก

ยกข้ึนตั้งหันออกนอกตัวเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากครู วิธีนี้จะชวยลดความคับข้องใจให้แก่เด็กได้

บ้างและป้ายหรือธงก็จะช่วยลดความวุ่นวายไปได้ โดยที่เด็กไม่ต้องลุกจากที่นั่งหรือยกมือหรือ

เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากครูบ่อยๆ และนอกจากนี้ป้ายดังกล่าวยังท าหน้าที่เตือนเด็กให้ท างาน

ต่อไปอีก 

 จากข้อความที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็ก ช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนรู้ตามเป้าหมาย 

โดยจัดล าดับของงานให้มีความยากง่ายต่างๆ กันไป และกิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความหลากหลาย 

เพ่ือให้เด็กได้สามารถเลือกงานที่ท าได้ รูปแบบของกิจกรรมหรือเกมที่จัดขึ้นควรให้เด็กได้มีโอกาส

เคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้ยินและฟัง เพราะจะท าให้เด็กได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

และใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นรูปธรรม ฝึกทบทวนและฝึกซ้ าๆ เนื้อหาบทเรียนควรเริ่มที่ต่ ากว่า
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ระดับชั้นของเด็ก 1 ปี เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ของความส าเร็จ และควรใช้แรงเสริมทันทีเมื่อ

เด็กท าผลงานได้ดี 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม ผู้วิจัยต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอนที่ส าคัญมี

ดังนี้ 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบ 

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบที่ส าคัญได้แก่ ความหมายของรูปแบบ องค์ประกอบ 

ของ 

รูปแบบ และประเภทของรูปแบบ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปคือ  

        1.1 ความหมายของรูปแบบ ไดมีนักวิชาการหลายท่านไดให้ความหมายของ รูปแบบ

ไว้ดังนี้  

ทิศนา แขมมณี (2548 : 220) ไดกล่าวว่า รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิด ที ่

บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรูความเข้าใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจาก 

ความคิด ประสบการณ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลักการต่างๆ และแสดงออกใน ลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง เช่นเป็นค าอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ช่วยให้ตนเอง และบุคคลอ่ืน

สามารถเข้าใจไดชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี  

สารานุกรมสแตนฟอร์ด้านปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

 2006 :Online) ไดให้ความหมายของรูปแบบว่า รูปแบบเป็นระบบโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก

ทฤษฎีทั่วไปเพื่อใช้พรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ  

คาร์เตอร์วีกดู (Carter, V. Good. 1973 : 371) ไดให้ความหมายของรูปแบบ ไววา  

เป็นวัตถุหรือระบบ หรือกระบวนการที่ใช้แทนสิ่งนั้น  โดยด ารงคุณลักษณะของทุกส่วนไวให้ 

เหมือนเดิม 

ทอร์สเต็น ฮูเซน; และ นีวิลลีทีโพสเล็ทเวทร์ Torsten Husén & Neville,T.  

Postlethwaite. 1994 : 3865) ได้ให้ความหมายว่ารูปแบบ คือโครงสร้างที่ถูกน าเสนอเพ่ือใช้ วินิจฉัย

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างมาจากเหตุการณ การหยั่งรู้ ด้วยวิธีการอุปมา อุปมัย หรือ

ไดม้าจากทฤษฎีรูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี  

เมื่อพิจารณาความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการดังกล่าวได้ให้ความหมาย ผู้วิจัยสามารถ 
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วิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่ส าคัญในความหมายของรูปแบบของนักวิชาการที่อ้างอิง เอกสาร 4 ฉบับ         

มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน 2 ฉบับ คือ รูปแบบอาจเป็นระบบ  เป็นโครงสร้างที่สร้างมาจากทฤษฎี สร้าง

มาจากประสบการณ เหตุการณ์ สร้างมาจากการ อุปมาอุปไมย และไม่ใช่ทฤษฎี ส่วนข้อคิดเห็นบ่งชี้ 

ความหมายของรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่มีความส าคัญคือรูปแบบต้องสร้างมาจากความคิด  จากผล

การวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ของความหมายของรูปแบบที่ได้นี้ ผู้วิจัยสามารถน าความรู้พ้ืนฐานนี้ไปเป็น

แนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับ

ครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ก าลัง ต้องอยู่ภายใต้ทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเชื่อมั่นได้ 

1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ ได้มีนักวิชาการอธิบายองค์ประกอบของรูปแบบ ไว้พอสังเขปที่

ส าคัญ   ได้แก  

     กีวีส์ เจ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 220 ; citing Keeves, J. 1997) กล่าวว่า รูปแบบโดย  

ทั่วไปจะมีองค์ประกอบได้แก 1) รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถทดสอบได้ 

(2)โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  ซึ่ง สามารถใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ เรื่องนั้นได้  (3)รูปแบบจะต้องสามารถช่วยจินตนาการความคิด รวบยอด และ

ความสัมพันธ์รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรูและ (4)รูปแบบควร จะประกอบด้วย

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง  

        ทอรสเต็น  ฮู เซ็น ; และนี วิลลีที โพสเล็ท เวทร Torsten Husen & Neville, T. 

Postlethwaite. 1994 : 3865) กล่าวว่า รูปแบบที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย (1) น าไปสู่การ 

ท านายผลที่ตามมาสามารถสังเกตได้ 2)โครงสร้างของรูปแบบจะต้องปรากฏกลไกเชิงสาเหตุ ที่ก าลัง

ศึกษาและสามารถอธิบายเรื่องที่ก าลังศึกษาได้ด้วยนอกจากจะท านายผลที่ตามมา (3)รูปแบบจะต้อง

ช่วยให้เกิดจินตนาการที่สร้างแนวความคิด     รวบยอด และความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งที่ก าลังศึกษา

ใหม่ๆ ด้วย และ (4)รูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่า ความสัมพันธ์เชิง

เชื่อมโยง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบที่นักวิชาการทั้งสองคนน าเสนอ ผู้วิจัย สามารถ

วิเคราะห์ข้อบ่งชี้ที่ส าคัญในองค์ประกอบของรูปแบบที่ทั้งสองท่านความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ 

น าไปสู่การท านายผลตามที่สามารถทดสอบ/สังเกตได้(2) มีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ อธิบาย

ปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุที่ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่ก าลังศึกษาช่วย

จินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ช่วยสืบเสาะความรู้ และมี

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาประเด็น

ข้อคิดเห็นบ่งชี้ ในองค์ประกอบของรูปแบบที่ ผู้วิจัยวิเคราะห์ไดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป



45 
 

องค์ประกอบคือรูปแบบจะต้องการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ว่าเป็นไปตามที่ท านายผลไว้

หรือไม่มีองค์ประกอบ ปัญหาและความจ าเป็นของรูปแบบที่จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุ อธิบาย ปรากฏการณ์เรื่องนั้น หรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุที่ก าลังศึกษา และอธิบายเรื่องที่

ก าลังศึกษา มีองค์ประกอบผลที่ เกิดจากใช้รูปแบบนี้ จะช่วยสร้างความคิดรวบยอด  ความสัมพันธ์

ของสิ่งที่ก าลังศึกษาและองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันใน      เชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงเชื่อมโยง 

เพ่ือช่วยให้การสบเสาะความรู้ 

5. บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับ
สนับสนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ด าเนินการจัดการศึกษา จ านวน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเทิง 
อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเวียงแก่น ภายใต้ค าขวัญ  อัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย ดังนี้  (ส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 . 5661 หน้า 1-2) 
 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 ค าขวัญ 
  “คุณภาพน าชัย  เน้นให้โอกาส ฉลาดพัฒนา เพิ่มคุณค่าประสิทธิภาพ” 
 อัตลักษณ์ 
  “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม” 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
  4. จัดบริการการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาส และความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
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 ค่านิยม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ก าหนดค่านิยมให้เขต
พ้ืนที่เป็น SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  S : Student  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  M : Modern  มีความทันสมัย 
  A : Attitude  มีทัศนคติที่ด ี
  R : Results  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  T : Teamwork  การท างานเป็นทีม 
  A : Accountability  ความรับผิดชอบ 
  R : Report  การรายงานผล 
  E : Environment  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  A : Activeness  ความกระตือรือร้น 
 เป้าหมาย /เป้าประสงค์ 
  1.  ประชากรวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีวินัย 
  2. ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค 
  4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. ครูและบุคลการทางการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี่
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาพส่วน 
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 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ สพป. เชียงราย เขต 4. http://www.cri4.go.th/index.php?   
  

กลยุทธ์ 
  1. ร้อยละของประชากรก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
  2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่เข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ 
  5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิรูป
งานอย่างมืออาชีพ 
  6. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  7. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

http://www.cri4.go.th/index.php
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  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับดุแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจ
หน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
  ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(มาตรา 36) 
  ข. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ )และกฎหมายอื่น และ 
  ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและ
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศกึษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตรม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 - 2560 ส่วนใหญ่
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
  1.2  ผู้ เรียนได้รับการฝึกฝน และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
  1.3 หน่วยงานทุกระดับได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสดงหาความรู้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงขั้นการปลูกฝังเป็นลักษณะนิสัย 
  1.4 อิทธิพลของสื่อยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่
พึงประสงค ์
  1.5 การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน 
ครูยังขาดทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  ประชากรวัยเรียนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริหารการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง ชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ
การออกกลางคัน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  3.1 การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2  การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานผู้รับการ
พัฒนาตามระบบคูปองคร ู
  3.3  การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สัมพันธ์
กับคุณภาพนักเรียน 
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  3.4 โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูและบุคลากร
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
  3.5 การบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมยังขาดรูปแบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  แนวทางการพัฒนา 
  หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 3 เป้าหมาย 4 กรอบแนวทาง 
  3 เป้าหมาย ได้แก่  
  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
  2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมไทยการบริหารและจัดการศึกษา 
  4 กอบแนวทาง ได้แก่ 
  1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
  2. พัฒนาคุณภาพครุยุคใหม่ 
  3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและข้อสังการของนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษา
ในช่วง 3 ปี (2559-261) การปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน 
  1. ด้านการปฏิรูปครู 
  2. การเพ่ิม กระจายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  4. การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
  5. การปฏิรูปการเรียนรู้ 
  6. การปฏิรูป ICT เพ่ือการศึกษา 
 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมยัง

ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามศักยภาพ

ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน 

ครูยังขาดทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุ

จูงใจให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนที่
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จัดการเรียนรวมในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการ

เรียนรวม ต่อไป  

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 

 อัจราภรณ์  บัวนวล (2551 : 108-109)  ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 

จังหวัดล าพูน ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (Seat Framework)       

4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเครื่องมือ พบว่า 

ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการ

ยอมรับ และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด 

คือ จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดให้

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านเครื่องมือ การ

ด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ

ระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน 

ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีจ านวนค่อนข้างมาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ 

ควรจัดสรรครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม 

ปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนจากห้อง

ข้างเคียง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ จัดระเบียบห้องเรียน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมระดับ

เสียง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูที่รับผิดชอบงานเรียนร่วม โดยตรง

มีไม่เพียงพอ เนื่องจากครูในโรงเรียนมีไม่ครบชั้นเรียน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ขอรับการจัดสรร

บุคลากรจากรัฐบาล และครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงตามความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านเครื่องมือปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาด

สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ประยุกต์หรือ

ดัดแปลงสื่อ/อุปกรณ์พ้ืนบ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 สุภาพร  ชินชัย. (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การ

จัดการเรียนรวม เป็นการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาได้จริง ตรงตามสภาพการณ์ท่ีเป็น

จริง สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมเข้ามามีส่วนร่วมใน
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กระบวนการวิจัย มีการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเทคนิค F.S.C. สามารถ

สนับสนุนส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวช้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา

และความต้องการ การก าหนดแนวทางและวางแผนในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติและการ

ประเมินผล ท าให้ฝ่ายต่างๆ เกิดการเรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจัดการ

เรียนรวมในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน และได้รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรียนกรณีศึกษา คือ APACP Model 

 กิ่งเพชร ส่งเสริม. (2552) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละ

ชั้น เป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีการปรับองค์ประกอบต่าง ให้สอดคล้องกับความต้องการ อย่าง

หลากหลายของเด็กในโรงเรียนปกติ นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มทดลองมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ครู ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในแต่ละ

ด้านและรวมอยู่ในระดับมาก 

 ฉวีวรรณ โยคิน. (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

โดยการบูรณาการแนวคิดพหุสัมผัสและแนวคิดภาษาแบบธรรมชาติภายใต้พ้ืนฐานการเรียนรวมเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถ ความสนใจ และความคงทนในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 

 1. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

 1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านมีการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น ได้แก ่

  ขั้นที่ 1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนและเรียนรู้ทักษะ

พ้ืนฐานตามเนื้อหาสาระ 

  ขั้นที่ 2 น าความรู้ไปใช้ 

  ขั้นที่ 3 น าเสนอและประเมินผล 

 2) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ การมีส่วนร่วมที่บ้าน และโรงเรียน 

 3) ด้านการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียน จ านวน 7 คน 

 4) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์ พบว่า 

  2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก โดยอยู่ในระดับดีมาก 

จ านวน 4 คน ระดับดี จ านวน 3 คน และนักเรียนมีความสมารถในดารอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2.2 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนระหว่างเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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  2.3 นักเรียนมีความคงทนในการอ่าน 

ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  (2557 : 157-159) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม : กรณีศึกษา

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 1. การบริหารงานที่มีประสิทธิผล คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นระบบ 

โรงเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ มีความพร้อมด้านอาคาร

สถานที่ บุคลากร งบประมาณ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยี

การเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นและมีการจัดการเรียนการ

สอนตรงตามหลักสูตร 

 2. กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม คือ โรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้นักเรียนที่บกพร่อง

ทางการเรียนรู้ได้เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนปกติเต็มวัน จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมทักษะ ติดตาม

ประเมินผลการเรียน โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง

นักเรียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ศึกษาธิการเพ่ือยืนยันว่าเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

และหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านการเรียน มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง 

 3. บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนร่วม คือ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือน สร้างแรงจูงใจและให้ความส าคัญกับบุคลากรที่สอนนักเรียนที่

บกพร่องทางการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดหา

แหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นิเทศติดตามผลครูที่สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการ

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนร่วม คือ ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนร่วม ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) จัดครู พ่ี

เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แสดงทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน และสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
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 5. บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วม คือ ประสานกับทางโรงเรียนเพ่ือกวดขัน

เรื่องการเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่บกพร่องทางการ

เรียนรู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และช่วยประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรียนร่วมของ

โรงเรียน 

 6. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม คือ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันส าหรับ

นักเรียนปกติและนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ท างานและเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุน

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าประกวดหรือแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมให้

นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ฝึกฝนทักษะอาชีพส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

 พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์ (2555 : 100) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของ

นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน พบว่า  

  1. ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.14 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.60 ซึ่งมี

ความหมายว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันด้านเนื้อหา และด้าน

เทคนิควิธีการของบทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันอยู่ในระดับ ดี    

2.  นักเรยีนที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนสื่อ 

ประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน โดยผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความและเสียง มีคะแนนทักษะการ

อ่าน ภาษาไทยต่างกับผลป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความและเสียง กับ ผลป้อนกลับแบบที่ 2 คือภาพและ

เสียง มี คะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไม่ 

แตกต่างกัน  โดยผลป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง มีคะแนนความสามารถทักษะ 

การอ่านภาษาไทยสูงสุด 

 นิยม  นานช้า (2555 :109 - 110) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านค าศัพท์

พ้ืนฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ STEPER Model   ผลการวิจัยพบว่า  

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้  STEPER Model           

มีประสิทธิภาพ 88.75/86.66  

2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านค าศัพท์พ้ืนฐานอยู่ในระดับดีมาก  

3. หลังการทดลองพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้ STEPER 

Model สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
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 สมเพียร  เหลาคา (2557: 95-96) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านค า โดยใช้นิทานอีสป

ประกบชุดฝึกทักษะส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) โดย

ใช้นิทานอีสปประกอบชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 78.13/79.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ด้านการอ่านค า มีค่าเท่ากับ 0.7027 หรือคิดเป็นร้อยละ 

70.27 

 3. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านค าก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยชุดฝึกทักษะการอ่าน

ค า พบว่า ความสามารถด้านการอ่านค าของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านค าก่อนเรียนคิด

เป็นร้อยละ 29.52 และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.05 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) ประกอบชุดฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ธิดารัตน์  อิมัง. (2556 : 190-191) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดค า ของ

นักเรียน  ปกาเกอะญอที่มีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน พบว่า จาก

การศึกษาผลการใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน สะกดคา ของนักเรียนป

กาเกอะญอ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สัปดาห์ละ 6 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ทั้งหมด 4 สัปดาห์ 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ศักดิ์มีการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า เพ่ิมขึ้นเมื่อใช้เทคนิคเพ่ือน

สอนเพ่ือน ซึ่งสามารถพัฒนาการก่อนและหลังการใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน ได้ดังนี้ แผนการสอน

เฉพาะบุคคลที่มีค่าร้อยละของ พัฒนาการอยู่ในระดับสูงสุดคือแผนการสอนที่ 1 มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น 

22 คะแนน รองลงมาคือ แผนการสอนที่ 20 มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น 10 คะแนน แผนการสอนครั้งที่ 3 

และ 18  ไม่มีคะแนน เพ่ิมข้ึน   

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน จากการบันทึกและ สังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนปกาเกอะญอที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 1 คน  

ระหว่างการสอนอ่านสะกดค า โดยใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน จะเห็นได้ว่า ศักดิ์มีทักษะการอ่านสะกด

ค าสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนในการสอนอ่าน

สะกดคา  โดยมีค่าร้อยละของพัฒนาการ อยู่ในระดับสูงสุดคือแผนการสอนที่ 1 เรื่องพยัญชนะไทย ก-ฮ มี

คะแนนเพ่ิมขึ้น 22 คะแนน  และจากการรวมคะแนนที่ได้ก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วพบว่ามีคะแนน

เพ่ิมขึ้น 86 คะแนน สรุปได้ว่าการใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า 

ของนักเรียน ปกาเกอะญอ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ 
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กาญจนา  ศึกหาญ. (2556 : 111-112). การพัฒนาความสามารถในการอ่านค าควบกล้ าของ

นักเรียนที่มีความบกพร่อง สรุปผลการวิจัย พบว่า  

 1.  ความสามารถในการอ่านค้าควบกล้ าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

การอ่าน หลังการสอน โดยวิธีการสอนอ่านเป็นค้าร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดี

มาก    

2.  ความสามารถในการอ่านค้าควบกล้ าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

การอ่านที่เรียน โดยวิธีการสอนอ่านเป็นค้าร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังการสอนสูงกว่า

ก่อนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ไนยนา  ทองอยู่ (2543) ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน

ประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้รับการประเมินผลการ

ด าเนินงานดังกล่าว และสรุปปัญหา อุปสรรค สรุปไว้ 10 ประการ ดังนี้ 1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับยังขาดประสบการณ์และทักษะความช านาญในการจัดการศึกษาพิเศษเท่าที่ควร 2) ไม่มี

บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ) 3) ครูที่ผ่านการอบรมมีจ านวนน้อยมากและยัง

ไม่ทั่วถึง คือ อบรมเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ 

1 คนเท่านั้น 4) ในชั้นเรียนปกติมีนักเรียนจ านวนมาก ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่เด็กที่มีความต้องการ

พิเศษได้ เพียงพอ 5) ไม่สามารถคัดแยกเด็กได้แน่นอน เครื่องมือการคัดแยกเด็กมีจ านวนจ ากัด        

6) หน่วยงานและบุคลากรที่สามารถตรวจวัดและวินิจฉัยเด็กมีจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะ              

ใน ต่างจังหวัด เช่น การวัด IQ 7) การวัดและประเมินผลการตัดสินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการ 

พิเศษไม่สอดคล้องกับระเบียบวิธีการประเมินผลที่ใช้ในปัจจุบัน 8) ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บางส่วนยังให้ความสนใจกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษค่อนข้างน้อย จึงไม่ได้รับการสนับสนุน              

เอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร 9) ครูผู้สอนยังขาดความมั่นใจในการปรับจุดประสงค์และการจัดท าแผนการศึกษา 

เฉพาะบุคคล และ 10) การนิเทศติดตามผลยังท าไดไ้ม่ทั่วถึงและขาดความต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าว 

ชี้ ให้ เห็นว่าการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา           

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ประสบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ                  

การจัดการ เรียนการสอน 

 วิลเลอร์ (Willer. 1986 : 83) กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การสร้าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ  

 ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : 72 - 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
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รูปแบบการศึกษา ต่อเนื่องส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 2) การน าข้อมูลจาก การศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ

ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อเนื่องใน สถาบันอุดมศึกษาจ านวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัย

แบบเดลฟายและ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความ เหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่  3 มาจัดท าเป็น แบบสอบถาม             

เพ่ือน าไปใช้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องจาก องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น  

 พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550 : 163 - 175) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการ

งบประมาณของ โรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยด าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่1) การ

ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ งบประมาณ โดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต  2) การศึกษากระบวนการ งบประมาณและการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ

ของสถานศึกษาที่ด าเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของ ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสาร งบประมาณของโรงเรียน

และสอบถามความคิดเห็นของครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 3) การจัดท าร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ โดยสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่

บริหารงบประมาณการใช้ โรงเรียนเป็นพื้นฐาน  

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550 : 108-122) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษานอก ระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยด าเนินการวิจัย

เป็น  2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎีเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 

Delphi Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพ่ือศึกษา

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ  
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 รีเดล (Riedel, 1991 : 116)  ได้ศึกษาถึงการรับรู้ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนร่วม   

ของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในเกรด 5-6 ของโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนีย พบว่า 

 1.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้ในทางบวกสูงกว่า ส่วนนักการศึกษาทั่วไปมีการรับรู้ในระดับต่ ากว่า 

 2. การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปในลักษณะที่ว่าผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า ระดับ      

การสนับสนุนของการบริหารทรัพยากรหรือที่ได้รับการวางแผนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับ    

การสอนเป็นองค์ประกอบที่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนร่วมแต่นักการศึกษาทั่วไปเห็นว่า องค์ประกอบ

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางกระบวนการเรียนร่วม  

Mary and Berttram (1997) ได้ศึกษากลวิธีการอ่านและเขียนส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการ

เรียนรู้ จากครูการศึกษาพิเศษและนักการศึกษาทั่วไปศึกษาเด็กเกรด 2  และเกรด 5 ว่าใช้วิธีสอน

แบบใดบ้าง ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มครูผู้สอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ใช้วิธีอ่านแล้ว

เติมค าตอบ (Guided Reading) และร้อยละ 87  อ่านเป็นรายบุคคล (Individualized Reading)        

ร้อยละ 81.5 แลกเปลี่ยนหนังสือ (Trade books) และร้อยละ 74 เปลี่ยนกันอ่าน Round-Robin 

Reading เป็น 4 วิธีในล าดับแรกและยังมีอีก 17 วิธีที่ใช้สอนเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน         

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่จะให้

ประสบความส าเร็จนั้น ควรจะมีการศึกษา เพ่ือหาข้อสรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จเกี่ยวกับรูปแบบ        

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยอาศัยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Methodology) ที่ เป็นการศึกษาทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) 

จะท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในเชิงทฤษฎีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนแกนน า

จัดการเรียนร่วม เพ่ือความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ต่อไป 

   



 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผู้ศึกษา

ได้ใช้หลักการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการ

เรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   ไดด้ าเนินการดังนี้ 

 1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล            

 4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 6. การจัดกระท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 

            ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4    

 ประชากร  ประชากรได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 130 คน และครูผู้สอน จ านวน 130 คน             

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รวม 260 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 125 คน และครูผู้สอน 125 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียน

รวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รวม 250 คน ได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

  1. กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4  และประเมินความเหมาะสมของคู่มือการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน และครูผู้สอน 5 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  

ต้นแบบเรียนรวม สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผู้ศึกษา      

ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  มีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารการศึกษา 

  1.1 เป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  1.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

  1.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 

 กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

  2.1 เป็นผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  2.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

  2.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 

 กลุ่มท่ี 3 ครูผู้สอน 

  3.1 เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  3.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

  3.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
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 กลุ่มท่ี 4 ศึกษานิเทศก์ 

  4.1 เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  4.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

  4.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 

 

ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 

                    แนวทางการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research หรือ MMR) ที่มีรากฐานมาจาก

ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) (Johnson & Onwuegbuzie, 

2004) ซ่ึงด าเนนิการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) โดยวิธีการวิจัย 
(การศึกษาส ารวจข้อมูลพื้นฐาน)  
  1. วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis)  
  2. การส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
  ขั้นตอนที่ 2  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการพัฒนา       
(การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ) เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน         
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  โดยใช้เทคนิคโดยวิธีการสนทนากลุ่ม       
( Focus Group Research ) เพ่ือก าหนดรูปแบบ  
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) โดยวิธีการวิจัย (การศึกษา
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน)   
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย        

ที่เก่ียวข้อง และส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เกี่ยวกับ

องค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม                 
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  1. ศึกษา วิเคราะห์วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง            

กับการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม  สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารผลงาน 

ชิ้นงานนักเรียน และเอกสารการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อการน าไปปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น 

               2. ส ารวจ การบริหารจัดการของ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในการจัดการศึกษาที่ประสบ

ผลส าเร็จ ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน  และครูที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดการเรียน

การสอน  จ านวน 3  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง         

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล                 

   ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้               

  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มประชากร โดยใช้สถิติบรรยาย

ได้แก่ การหา ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ตารางที่ 1  วิธีการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียน
รวมส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ
เรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 

1. ศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 
2. วิ เคราะห์สภาพปัญหา
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง  S-SEAT 
Model สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 

1. เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัย     
ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ   
การบริหารโรงเรียนต้น
แบบเรียนรวม 
2. การสอบถามสภาพ
ปัญหาการบริหาร
โรงเรียนต้นแบบเรียน
รวม  

สภาพปัจจุบันปัญหา  
การบริหารงาน เพ่ือ
วางแผนพัฒนานักเรียน 
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ ของแต่ละ
บุคคล  
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 ขั้นตอนที่  2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการพัฒนา        
(การออกแบบและพัฒนารูปแบบ )   
  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง         
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4   โดยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group Research ) เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    

โดยการสนทนากลุ่มผู้ เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบและเข้าใจดีในด้านการจัดการเรียนรวม      
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ซึ่งมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 กำรก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำรูปแบบ การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 
กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม 
        การคัดเลือกผู้ เข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เ พ่ือก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรวม         
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยใช้หลักการเลือก
ผู้เข้าร่วมสนทนาที่มีภูมิหลังคล้ายคลึงกันในการด าเนินงานพัฒนาการบริหารงานวิชาการส าหรับ
นักเรียน         ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมโดยตรง   
     การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถาม จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ได้แก่     
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มผู้นิเทศก ากับติดตาม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
และกลุ่มผู้ปฏิบัติการด้านการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยก าหนดเกณฑ์        
การพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้  (1) ท างานด้านการศึกษาและ/หรือ             
(2)  มีประสบการณ์ท างานด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ปี ผลการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญได้ผู้เชี่ยวชาญ 
12 คน ซึ่งจ าแนกตามความเชี่ยวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
   ความเชี่ยวชาญ  
 ด้านการ

บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ด้านผู้นิเทศ 
ก ากับติดตาม 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ด้านผู้ปฏิบัติ 
การสอน 

คนที่1 /    
คนที่2 /    
คนที่3 /    
คนที่4  /   
คนที่5  /   
คนที่6  /   
คนที่7   /  
คนที่8   /  
คนที่9   /  
คนที่10    / 
คนที่11    / 
คนที่12    / 

                    
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรสนทนำกลุ่ม 
  เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้คือ 
   1. กลุ่มผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ได้แก่ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator)    
จ านวน 1 ท่านคือผู้วิจัยเอง ผู้จดบันทึกการสนทนา ( Note – Taker) จ านวน 2 ท่านและผู้บริการ
ทั่วไปจ านวน 1 ท่าน รวม 4 ท่าน 
   2. แนวทางการสนทนากลุ่ม เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม        
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างดังนี้             
   ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม    
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นกรอบในการก าหนดโครงสร้างแนวค าถาม 
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   ขั้นตอนที่ 2 สร้างคู่มือการสนทนากลุ่ม ตามโครงสร้างแนวค าถามที่ก าหนดไว้        
ซึ่งประกอบด้วยค าถามหลัก และค าถามขยายที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของกลุ่ม
   ขั้นตอนที่ 3 น าคู่มือการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของข้อค าถามก่อนหลังในค าถามหลักรวมถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของค าถามขยาย         
   ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการสนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะจนสมบูรณ์      
พร้อมที่จะน าไปใช้จริง 
 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล       
  3.1 การเตรียมตัวท างานภาคสนาม  
   3.1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เพ่ือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มพร้อมทั้งติดต่อประสานงาน     
กับสถานศึกษาท่ีบุคลากรผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือขออนุญาตบุคคลดังกล่าว  
   3.1.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ได้แก่          
สมุดบันทึก เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป ของที่ระลึกและคู่มือการสนทนากลุ่ม  
   3.1.3 ซักซ้อมท าความเข้าใจในหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม
เพ่ือให้ผู้ด าเนินการ ผู้จดบันทึกการสนทนาและผู้บริการทั่วไปมีความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.2  การด าเนินการสนทนากลุ่ม   
   3.2.1 ผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสนทนากลุ่มให้พร้อมก่อน
ผู้เข้าร่วมสนทนาจะเดินทางมาถึง   
   3.2.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อผู้เข้าร่วมสนทนาเดินทางมาถึงโดยผู้วิจัยและ         
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสนทนาทุกคนพยายามพูดคุยและซักถามอย่างเป็นมิตรเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดี
ก่อนเริ่มต้นสนทนา   
   3.2.3 ในขณะที่สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกเทปและ       
จดบันทึกการสนทนาซึ่งต้องมีการชี้แจงถึงความจ าเป็นก่อนที่จะด าเนินการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้ผู้ร่วม
สนทนาเข้าใจและมีความสบายใจในการแสดงความคิดเห็น   
   3.2.4 เมื่อสนทนาเสร็จสิ้นลงผู้วิจัยแสดงความขอบคุณ ผู้ร่วมสนทนาทุกคน         
และดูแลอ านวยความสะดวกจนผู้ร่วมสนทนาเดินทางกลับ  
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 4. วิเครำะห์ข้อมูล     
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                    
   ผู ้ว ิจ ัยด า เน ินการทันทีที ่การสนทนาสิ ้นส ุดลง โดยสร ุปจากความคิดเห ็น               
ของผู้ด าเนินการสนทนา ผู้จดบันทึก ผู้บริการทั่วไป และจากการสังเกตของผู้วิจัยเพ่ือการตรวจสอบ
ข้อมูลและพัฒนากรอบประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น    
  4.2 การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด           
   ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดรายละเอียดจากเทปบันทึก
การสนทนากลุ่มโดยตรวจสอบกับบันทึกการสนทนาที่ผู้จดบันทึกได้จดไว้ ซึ่ งการถอดเทป               
จะถอดรายละเอียดทุกค าพูด และบรรยากาศในการสนทนาลงไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบในขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล      
  4.3 วิธีการวิเคราะห์           
    เ ป็ นการวิ เ ค ร าะห์ เ นื้ อห า  (Content Analysis) เ ป็ นการวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล                  
ที่ได้จากเอกสารบันทึกการสนทนาของผู้จดบันทึก และเอกสารจากการถอดเทปโดยสรุปใจความจากเอกสาร
ความถี่ของค าและเนื้อหาที่สนใจซึ่งค านึงถึงสถานการณ์ของสนทนากลุ่ม 
 

ตารางที่ 3  วิธีการด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง 
             ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  โรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 
 

น าผลการส ารวจ ผลการ
วิเคราะห์ ผลการสังเคราะห์ 
ข้ อ มู ล ใ น ขั้ น ต อ น ที่  1             
มาพัฒนาเป็นเครื่องมือและ
รูปแบบการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการ เรี ยนรู้  
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
โดย เทคนิ คสนทนากลุ่ ม         
(Focus Group Research ) 
เ พ่ื อ ก า ห น ด ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบการจัดการเรียนรวม 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การจั ดการ เ รี ยนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
กลุ่มผู้นิเทศก ากับติดตาม 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
และกลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ การ
ด้านการสอนนักเรียน    
ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง
ท า งก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย
ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร
พิจารณาคุณสมบัติข้อใด 

รู ปแบบการจั ดการ
เ รี ย น ร ว ม ส า ห รั บ
นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียน
รวม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 
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วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
 ส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
ดังนี้ (1) ท างานด้าน
การศึกษาพิเศษและ/
หรือ(2)  มีประสบการณ์
ท างานด้านที่เชี่ยวชาญ
อย่างน้อย 2 ปี ผลการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญได้
ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน 

 

 

การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ 

 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4  
จากแบบสอบถาม       
  1.1  ตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถาม     
  1.2  วิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมจากกลุมตัวอยางที่ไดตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ 
สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  สอบถามระดับการปฏิบัติสภาพปญหา ของการจัดการ
เรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4 ผู้ศึกษาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้       
   5   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยใูนระดับมากท่ีสุด     
   4   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยูในระดับมาก      
   3   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยูในระดับปานกลาง            
   2   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยูในระดับนอย        
   1   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยูในระดับนอยที่สุด    
 1.3  การแปลความหมาย  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเทียบ      
คาเฉลี่ยกับเกณฑ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  103)        
   4.51  –  5.00  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยูในระดับมากที่สุด
   3.51  –  4.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู ในระดับมาก        
   2.51  –  3.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยูในระดับปานกลาง
          1.51  –  2.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู ในระดับนอย        
   1.00  –  1.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยูในระดับนอยที่สุด     
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  1.4  วิเคราะหแนวทางการการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4
จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามในลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive  Analysis)  
 2.  การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อสรุปของผูทรงคุณคุณวุฒิ  จากแบบ 
บันทึก และการสนทนากลุ่ม น าขอมูลมาพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4   
 3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน ารูปแบบและคูมือการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4 ไปใชในการ ปฏิบัติ    
  3.1  ตรวจสอบความสมบรูณของแบบประเมิน     
  3.2  วิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมจากกลุมเปาหมายที่ไดตอบแบบประเมิน เกี่ยวกับ 
สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  และความเหมาะสมในการน ารูปแบบและคู่มือ       
การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4 ไปใช ผู้ศึกษาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้    
   5   หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด      
   4   หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก      
   3   หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง        
   2   หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยใูนระดับนอย          
   1  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด    
 3.3  การแปลความหมาย  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเทียบ      
คาเฉลี่ยกับเกณฑ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  103)        
   4.51  –  5.00  หมายถึง  รูปแบบมีความความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด    
   3.51  –  4.50  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก         
   2.51  –  3.50  หมายถึง   รูปแบบมีความเหมาะสมอยู ในระดับปานกลาง        
   1.51  –  2.50  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับนอย          
   1.00  –  1.50  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 1. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
  หาคาดัชนีความสอดคลอง  โดยหาคาเฉลี่ยการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช
สูตรดัชนีความสอดคลอง  IOC  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2544)  
  

     สูตร   IOC  = 
Σ𝑅

Ν
  

  
     เมื่อ   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของคุณลักษณะที่ตองการ              
                                       วัดกับจุดประสงคของการวัด          

Σ𝑅     แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ        
N         แทน  จ านวนผูเชี่ยวชาญ 

  
 2. สถิติพ้ืนฐาน 
  2.1  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 
124) 
                               =  
 
                       เมื่อ              แทน   ค่าเฉลี่ย 
                                    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                                    แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

 2.2 ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากหลักสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 :122) 

  P = 
𝑓

𝑁
 x 100 

 เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 

  f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

  N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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2.3 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร     

(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 :126)  

 

 
 

เมื่อ   S.D.     แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                           แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                       แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

                                       แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ และเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4    

ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

         ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

    1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  1.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  2.2 ผลการประเมินความเหมะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

โดยการสอบถาม 

 ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหน่ง 
    1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    1.2 ครูผู้สอน 

 
5 
15 

 
100.00 
100.00 

2. อ าเภอ 
     2.1 เทิง 
     2.2 ขุนตาล 
     2.3 พญาเม็งราย 
     2.4 เวียงแก่น 
     2.5 เชียงของ 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 20 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 และอยู่ในอ าเภอเทิง อ าเภอขุนตาล อ าเภอ พญาเม็งราย อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเชียงของ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
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 ตาราง 5  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ในภาพรวม 

  

รายการ n =20 ระดับ
ปัญหา 

ล าดับ 

𝑥 S.D. 
1. ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 3.90 0.50 มาก 2 
2. ด้านนักเรียน (S : Student) 2.67 0.39  ปานกลาง 4 
3. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 2.47 0.25 น้อย 5 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 4.27 0.23 มาก 1 
5. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก        
(T : Tools) 

3.37 0.21 มาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 0.25 มาก  

  

 จากตาราง 5 พบว่า สภาพปัญหาการจัดการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี            

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 ในภาพรวม 5 ด้าน สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.33 และ

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอน    

มีระดับปัญหาสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 รองลงมา

ได้แก่ ดา้นที่ 1 ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และ         ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านที่ 5 ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools)

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21 ด้านที2่ ด้านนักเรียน (S : Student) 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และด้านที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อม    

(E : Environment) มีปัญหาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
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 ตารางที่ 6  สภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4        

ภาพรวม ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 
 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ด้านการจัดการเรียนรวม 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับของ
ปัญหา 

1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ     
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม     
และระบบการให้บริการที่ชัดเจน 

4.06 0.44 มาก 

2 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์   
พันธกิจ ในการจัดการเรียนรวม 

4.06 0.68 มาก 

3 โรงเรียนตรวนสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจในการจัดการเรียนรวม 

4.69 0.66 มากที่สุด 

4 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับโรงเรียน  
ต้นแบบเรียนรวม 

2.25 0.44 น้อย 

5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานจัดการเรียนรวม และส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.44 0.81 มาก 

เฉลี่ยด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 3.90 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 6 สภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 3  โรงเรียนตรวนสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจในการจัดการเรียนรวม มีสภาพปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนข้อที่ 4 โรงเรียน    

มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.25 มีปัญหาน้อย           

อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7  สภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4       

ภาพรวม ด้านนักเรียน (S : Student) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ด้านนักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับของ
ปัญหา 

1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนในการรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ 

3.20 0.52 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรในโรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.25 0.44 น้อย 

3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

2.35 0.49 น้อย 

4 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

2.40 0.50 น้อย 

5 โรงเรียนน าผลการตรวจสอบ ผลการประเมินการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียนบกพร่อง  
การเรียนรู้ มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 

3.15 0.49 ปานกลาง 

เฉลี่ยด้านนักเรียน (S : Student) 2.67 0.39  ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 7 สภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านนักเรียน (S : Student) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 มีปัญหา       

อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 โรงเรียนมกีารจัดท าแผนในการรับนักเรียน

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 มีปัญหา           

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่ 2 โรงเรียนมีระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

เป็นรายบุคคลโดยบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 มีปัญหา        

อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8  สภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4         

ภาพรวม ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ด้านสภาพแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับของ
ปัญหา 

1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสม
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2.20 0.41 น้อย 

2 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรวม เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะ
ความรู้ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

2.15 0.37 น้อย 

3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและการจัด
กิจกรรม มีการจัดห้องเรียน อุปกรณ์บริการตามความ
จ าเป็นของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

2.30 0.47 น้อย 

4 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างาน
และกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

3.25 0.44 ปานกลาง 

5 โรงเรียนน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้     
มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

2.45 0.51 น้อย 

เฉลี่ยด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 2.47 0.25 น้อย 
  

 จากตารางที่ 8 สภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment)) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 4 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน        

ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง          

ทางการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่ 2 โรงเรียน              

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรวม เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน        
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มีทักษะความรู้  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้            

อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 9 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ภาพรวม     

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับของ
ปัญหา 

1 ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)             
มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนดจุดประสงค์
ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์        
เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ในแผน  
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอน 

4.37 0.62 มาก 

2 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย        
มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม ใช้กระบวนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

4.25 0.58 มาก 

3 มีการจัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน      
ที่มีความความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

4.25 0.58 มาก 

4 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน  

4.25 0.58 มาก 

5 โรงเรียนน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน ผลการวิจัย มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน พัฒนาและเผยแพร่ต่อไป 

4.25 0.58 มาก 

เฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 4.27 0.23 มาก 
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จากตารางที่ 9 สภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.27 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน

บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  

ตารางที่ 10  สภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4      

ภาพรวม  ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

ข้อ
ที ่

สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับของ
ปัญหา 

1 โรงเรียนส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเป็นปัจจุบัน 

2.45 0.51 น้อย 

2 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณสอดคล้อง
กับภารกิจการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.25 0.44 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ 
สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 

2.45 0.51 น้อย 

4 โรงเรียนมีการน าผลการประเมิน การจัดท าสื่อ นวัตกรรม 
ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เก่ียวกับการ
เรียนรวม เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.25 0.58 มาก 

5 โรงเรียนมกีารประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพหรือ 
บุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมมาปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.81 มาก 

เฉลี่ยด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 3.37 0.21 มาก 
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 จากตารางที ่10  สภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.37 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 5 โรงเรียนมีการประสานงาน

ขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพหรือบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมมาปรับปรุงและพัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีปัญหามากที่สุด  

 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 1. ด้านนักเรียน (S : Student) 

  แนวทางแก้ปัญหา 

  ครูควรศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล มองหาความแตกต่างที่หลากหลาย 

ตลอดจนปรับปรุงวิธีการสอนให้น่าสนใจขึ้น ใช้สื่อที่สัมผัสได้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ       

ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และที่ส าคัญคือ สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น      

ในการให้ความส าคัญกับบุตรหลานของตนเองให้มากข้ึน 

 2. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

  แนวทางแก้ปัญหา 

  สร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และส่งเสริมบุตรหลานที่มีความต้องการ

พิเศษมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภทให้ผู้ปกครอง

เข้าใจ จัดห้องให้น่าอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียน ครูควรมีเทคนิคโน้มน้าวจิตใจ

ของนักเร ียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่ จะได้ช่วยส่งเสริม

บรรยากาศในห้องเรียนได้ดีมากขึ้น 

 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

  แนวทางแก้ปัญหา 

  จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูทุกคน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้เข้าใจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ครูควรจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม กับนักเรียนและเน้นสิ่งที่นักเรียนชอบและถนัด ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการสอนเฉพาะ

บุคคลให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการสอนให้หลากหลาย จัดเวลาสอนให้ต่อเนื่อง จัดสรรเวลาในการท า

เอกสาร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

  แนวทางแก้ปัญหา 

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาจัดท าสื่อการสอนใช้จัดการเรียน    

การสอนแก่นักเรียน ขอรับการสนับสนุนสื่อต้นแบบจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คูปอง

การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ควรได้รับทุกคน และต่อเนื่อง เพ่ือจะได้น าไปซื้อสื่อ

การเรียนการสอนตามบัญชี ข. และบัญชี ค.  

  

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  2.1 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างรูปแบบโดยการน าผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง  

การจัดการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียน

รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบและ 

ยกร่างรูปแบบ โดยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผลปรากฏว่า รูปแบบ     

การจัดการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียน

รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) ด้านนักเรียน (S : Student) ด้านสภาพแวดล้อม  

(E : Environment) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวย

ความสะดวก (T : Tools) 

  2.2 ผลการประเมินความเหมะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
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Policy National OBEC Strategy 
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องค์ประกอบหลัก 1 ด้านสภาพการจัดการเรยีนรวม (S:Situation) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 

  และ 6 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบย่อยด้านสภาพการจัดการเรียนรวม 

ตาราง 11 ผลการสร้างรูปแบบด้านสภาพการจัดการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

องค์ประกอบหลักด้านสภาพการจัดการเรียนรวม 
องค์ประกอบย่อย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

 

1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และ
ระบบการให้บริการที่ชัดเจน 
2. ด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ในการจัดการเรียนรวม 
3. ตรวจสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจในการจัดการเรียนรวม 

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม 

1.จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับโรงเรียน  
ต้นแบบเรียนรวม 

3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
2. ประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนรวม 
และส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของ
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 

 

ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เก่ียวกบัโรงเรยีนตน้

แบบเรยีนรวม 

การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม  

และประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
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องค์ประกอบหลัก 2 ด้านนักเรียน (S : Student) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย และ    

                         5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบย่อยด้านนักเรียน (S : Student)   

ตาราง 12 ผลการสร้างรูปแบบด้านนักเรียน (S : Student)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

องค์ประกอบหลักด้านนักเรียน 
องค์ประกอบย่อย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มี       
    ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

1. จัดท าแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการ 
    จ าเป็นพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ 

2. ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มี 
   ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

1. จัดท าระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความ 
  ต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลโดยบุคลากร  
  ในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 

 
1. จัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักเรียนบกพร่อง 
   ทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

4. การตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง 

 
1. ตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรองนักเรียน     
   ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. น าผลการตรวจสอบ ผลการประเมินการเตรียม 
   ความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียนบกพร่อง 
   การเรียนรู้ มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
  กับศักยภาพของผู้เรียน 

 

ด้านนักเรียน (S : Student) 

การจัดท าแผนการรับ

นักเรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ  

ระบบการคัดกรอง

นักเรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

การจัดกิจกรรมด้าน

วิชาการ 

การตรวจสอบ 

ประเมินผล การคัดกรอง 
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องค์ประกอบหลัก 3 ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย   

                        และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 5  องค์ประกอบย่อยด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 
 

ตาราง 13  ผลการสร้างรูปแบบด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

              การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

องค์ประกอบหลักด้านสภาพแวดล้อม  
องค์ประกอบย่อย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. การจัดสภาพแวดล้อม 

 

 

1. จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสม 
   ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและ 
   การจัดกิจกรรม มีการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ 
   บริการตามความจ าเป็นของนักเรียน 
   ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

2. การพัฒนาบุคลากร 

 
1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด 
  การเรียนรวม 

3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

1. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและ 
   กิจกรรมของนักเรียน 
2. น าผลการประเมินสภาพแวดล้อมด้าน 
    กายภาพท่ีเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ 
   บกพร่องทางการเรียนรู้ มาปรับปรุง แก้ไข 
   และพัฒนาต่อไป 

ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

การจัดสภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพ 

การพัฒนาบุคลากร การก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 
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องค์ประกอบหลัก 4 ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน (A : Activities) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 

                        และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบย่อยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
 

ตาราง 14  ผลการสร้างรูปแบบด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) สังกัดส านักงานเขต 

             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

องค์ประกอบหลักด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  
องค์ประกอบย่อย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
 

 

1. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)       
    มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนด 
    จุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน 
    บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมาย 
    ระยะยาวที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา 
    เฉพาะบุคคล (IEP) 
2. จัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน 
   ที่มีความความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่าง 
   เป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
    มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม  
    ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนที่มี 
    ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

การจัดท าแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP)       

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

การนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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2. น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน ผลการวิจัย มาใช้ในการปรับปรุง 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาและ 
   เผยแพร่ต่อไป 

3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
 

 

1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน 
    เฉพาะบุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศ 
    มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและ 
    การจัดการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบหลัก 5 ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ประกอบด้วย   

                        3  องค์ประกอบย่อย  และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบย่อยด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

 

 

 

 

ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการจัดการเรียนรวม 

การจัดซื้อ จัดหา สื่อ     

สิ่งอ านวยความสะดวก 

การจัดท าทะเบียนสื่อ 

นวัตกรรม 

การประสานงานขอ

ความร่วมมือกับสห

วิชาชีพ 
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ตาราง 15 ผลการสร้างรูปแบบด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) สังกัดส านักงาน 

             เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

องค์ประกอบหลักด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวก  

องค์ประกอบย่อย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัด 
    การเรียนรวม 
 

1. ส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัด 
    การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ 
    จ าเป็นพิเศษอย่างเป็นปัจจุบัน 

2. การจัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 

 

1.จัดซื้อ จัดหา สื่อตามแผนการใช้งบประมาณ 
   สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 
   ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 

 
 
 

 

1. จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม ผลงาน 
    ทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
    ที่เก่ียวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผลงาน 
    ทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  
    เกี่ยวกับการเรียนรวมเป็นปัจจุบัน และ 
    ประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    สูงสุด 

4. การประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพ 

 
1. ประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพ 
    หรือบุคลการที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน 
    รวมมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
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 2.2 ผู้ศึกษาได้ประเมินความเหมะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านสภาพการจัดการเรียน

รวม (S : Situation) ด้านนักเรียน (S : Student) ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment)           ด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน 

ตาราง 16  ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
N=12 

ร้อยละ 
 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
2 
10 

 
16.67 
83.33 

2 อาย ุ
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
1 
6 
5 

 
8.33 
50.00 
41.67 

3. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
9 
3 

 
75.00 
25.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
ผู้บริหารการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 

 
3 
3 
3 
3 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

 

 จากตาราง  16 พบว่า  ประชากรทั้งหมด 12 คน มีผู้ตอบแบบประเมินความเหมาะสมของ 

รูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ทั้งหมด 12 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 100 เป็นเพศชาย ร้อยละ 16.67 เพศหญิง ร้อยละ 83.33 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 8.33    

มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 50.00 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 41.67 วุฒิการศึกษาปริญญา

โท ร้อยละ 75.00 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ร้อยละ 25.00 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร

การศึกษา ร้อยละ 25.00 ครูผู้สอน ร้อยละ 25.00 ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 25.00 และผู้เชี่ยวชาญ    

ด้านการศึกษาพิเศษ ร้อยละ 25.00 

 ตาราง 17  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

ในภาพรวม 

องค์ประกอบ n =12 ระดับความ
เหมาะสม 

ล าดับ 
µ σ 

1. ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 4.39 0.61 มาก 2 
2. ด้านนักเรียน (S : Student) 4.47 0.22 มาก 1 
3. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 4.06 0.57 มาก 3 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 3.97 0.64 มาก 5 
5. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก       
    (T : Tools) 

4.02 0.47 มาก 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.50 มาก  

 

 จากตาราง 17 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีความเหมะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ ด้านนักเรียน (S : Student) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22

รองลงมาคือ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก(T : Tools) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       

(A : Activities)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.64  
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ตาราง 18 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

 

องค์ประกอบที่ 1  ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

 

องค์ประกอบย่อย n =12 ระดับความ
เหมาะสม µ σ 

1. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงาน 
    ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

4.33 0.49 มาก 

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียน 
    ต้นแบบเรียนรวม 

4.33 0.65 มาก 

3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   การด าเนินงาน 

4.50 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 องค์ประกอบ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation)      

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67รองลงมาคือ 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.65 
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ตาราง 19  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านนักเรียน (S : Student)   

องค์ประกอบย่อย n =12 ระดับความ
เหมาะสม µ σ 

1. การจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มีความต้องการ  
   จ าเป็นพิเศษ  

4.50 0.52 มาก 

2. ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการ 
   จ าเป็นพิเศษ 

4.50 0.52 มาก 

3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 4.42 0.51 มาก 
4. การตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง 4.41 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.22 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 องค์ประกอบ ด้านนักเรียน (S : Student) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณา    

รายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ และ ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ   

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.42และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 การตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.41 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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ตาราง 20  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

 

องค์ประกอบที่ 3  ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

องค์ประกอบย่อย n =12 ระดับความ
เหมาะสม µ σ 

1. การจัดสภาพแวดล้อม 4.00 0.85 มาก 
2. การพัฒนาบุคลากร 4.08 0.79 มาก 
3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 4.08 0.79 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.57 มาก 

 

 จากตาราง 20 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 องค์ประกอบที่ ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment)    

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาบุคลากร มี และการก ากับ 

ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 รองลงมา

คือ การจัดสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 
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ตาราง 21  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

องค์ประกอบย่อย n =12 ระดับความ
เหมาะสม µ σ 

1. การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4.25 0.62 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.92 0.67 มาก 
3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 3.75 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.97 0.64 มาก 

  

 จากตาราง 21 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 องค์ประกอบ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล        มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม    การ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
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ตาราง 22  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4  

 

องค์ประกอบที่ 5  ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 
 

องค์ประกอบย่อย n =12 ระดับความ
เหมาะสม µ σ 

1. การจัดท าข้อมลูสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรวม 4.00 0.74 มาก 
2. การจัดซือ้ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 4.17 0.72 มาก 
3. การจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 4.00 0.74 มาก 
4. การประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพ 3.92 0.79 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 22 พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียน

รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 องค์ประกอบที่ 5  ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 

(T : Tools) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวย

ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 รองลงมาคือ      

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรวม และการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และการประสานงานขอความร่วมมือกับ       

สหวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  

ผู้ศึกษาได้น าเสนอ สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะตามล าดับ ดังนี้  

 1. จุดประสงค์ของการวิจัย 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5. สรุปผล 

 6. อภิปรายผล 

 7. ข้อเสนอแนะ 

 

จุดประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 3. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1.  แบบสอบถาม  สภาพปญหาและแนวทางการการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา  (Rating  Scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน ดังนี้   

  ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน 

แบบตรวจสอบรายการ      

  ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาของการการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

  ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปดเพ่ือให้ผ ูตอบแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

ใน แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 2.  แบบบันทึก  ประเด็นการสนทนากลุม (ยกราง) รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ตามกรอบแนวคิดในการแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้    

  ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล ของผูเขารวมการสนทนากลุ่ม      

  ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี     

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 3.  แบบประเมินความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการจัด      

การเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ไปใชตามกรอบแนวคิดในการวิจัย        

แบ่งออกเปน  2  ตอน  ดังนี้    

  ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน  ซึ่งเปน 

แบบตรวจสอบรายการ      
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  ตอนที่  2  ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้ศึกษาไดด าเนินการเก็บขอมลูดังนี้    

 ระยะที่  1  การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4    

 ระยะที่  2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 ด าเนินการโดย     

  2.1  ขอหนังสือจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ถึง

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอความรวมมือในการเขารวมสนทนากลุม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการ

สนทนากลุ่ม พรอมแนบประเด็นการสนทนากลุม จากนั้นด าเนินการสนทนากลุม เพ่ือยกร่างรูปแบบ

การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยกลุมเปาหมาย  คือผูทรงคุณวุฒิในการ

สนทนากลุ่ม  12  คน  และประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบและคู มือการน าไปใช โดยผู

ทรงคุณวุฒิทั้ง  12  คน  โดยเก็บขอมูลดวยตนเอง    

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 จากแบบสอบถาม วิเคราะหข้อมูลที่ได รวบรวมจากกลุมตัวอยางที่ไดตอบแบบสอบถาม  

เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผู ตอบ แบบสอบถาม สภาพ  ปญหาและแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จากขอเสนอแนะของผู ตอบ 

แบบสอบถาม  โดยสถิติท่ีใชคือ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 2.  การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาและขอสรุปของผูทรงคุณคุณวุฒิ จากแบบ 

บันทึกและการสนทนากลุ่ม น าขอมูลมาพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

 3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบและคูมือการจัดการเรียนรวม

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยสถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 4.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเปนไดในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ไปใช โดยสถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

  1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4  โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ด้านการจัดการเรียนรวมมีสภาพปัญหามากที่สุด ได้แก่ด้านสภาพ

การจัดการเรียนรวม รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ต่อจากนั้น

เป็นด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านนักเรียน ตามล าดับ 

 2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   
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 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างรูปแบบโดยการน าผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ

จัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มาสร้างรูปแบบและยกร่างรูปแบบ ฯ โดย

การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปผลได้ดังนี้   

 2.1  ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบย่อย 

และ 6 แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และระบบการให้บริการที่ชัดเจน มีการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ในการจัดการเรียนรวม และตรวจสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการ

จัดการเรียนรวม จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และมีการ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการด าเนินงาน

จัดการเรียนรวม และส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 

 2.2 ด้านนักเรียน (S : Student)  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบย่อย  และ 5 แนวทางการ

ด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

จัดท าระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรในโรงเรียน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล และมีการตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง เพ่ือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

ของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  

 2.3  ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  และ 5 

แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพที่เหมาะสม

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม มีการจัดห้องเรียน อุปกรณ์

บริการตามความจ าเป็นของนักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ    

ในการจัดการเรียนรวม มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และน าผลมาปรับปรุง แก้ไขและ

พัฒนาต่อไป 

 2.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย  

และ 5 แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

และจัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีความความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม 

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ น าผลการประเมินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัย มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา

และเผยแพร่ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนเฉพาะบุคคล ( IEP) และ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและ

การจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 2.5 ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ

ย่อย  และ 5 แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ      

ด้านการจัดการเรียนรวม ส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเป็นปัจจุบัน มีการจัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก          

ตามแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทาง    

การเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้  และประเมินผลการจัดท าสื่อ 

นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนรวมเป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มีการประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพหรือบุคลการที่เกี่ยวข้องกับ        การ

จัดการเรียนรวมมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน

บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ

พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านนักเรียน (S : Student) รองลงมาคือ ด้านสภาพ      

การจัดการเรียนรวม (S : Situation) ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ด้านเครื่องมือ         

สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการศึกษา มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบของการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน (S : Student) รองลงมาคือ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม 

(S : Situation) ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 

(T : Tools) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) สอดคล้องกับส าหนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) มีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษเรียนร่วม จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ดังที่

เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546) กล่าวไว้ว่า ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง 

SEAT เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ต้องบริหารองค์ประกอบ

หลัก 4 ประการ คือ นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือ เพ่ือท าให้การ

เรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด  

  1.1 องค์ประกอบหลักด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation)  มีการก าหนด

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จัดท าแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และมีการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงาน  สอดคล้องกับ 

  1.2 องค์ประกอบหลักด้านนักเรียน (S : Student)  มีการจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดท าระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรม  

ด้านวิชาการให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการตรวจสอบ ประเมินผล    

การคัดกรอง และน าผลการตรวจสอบ ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

บกพร่องการเรียนรู้ มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัจราภรณ์  บัวนวล (2551)  กล่าวว่า ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไป

ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับ และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น   

การคัดกรองนักเรียนเป็นเบื้องต้นเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับ และวางแผน        

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
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  1.3 องค์ประกอบหลักด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) จัดสภาพแวดล้อม   

ด้านกายภาพที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการจัดการเรียนรวม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  น าผล

การประเมินสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้     

มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจราภรณ์  บัวนวล (2551) กล่าวว่า 

ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมใน

ชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ซึ่งการจัดการศึกษาเรียนรวมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อ

ให้หนักเรียนไม่มีความแปลกแยกแตกต่างจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ และอ านวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด 

  1.4 องค์ประกอบหลักด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) จัดท าแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล (IIP) มอีงค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการพัฒนา

ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) จัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีความความบกพร่องทางการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม 

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้น าผลการประเมินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัย มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา

และเผยแพร่ต่อไป นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผน 

การสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและการจัด  

การเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจราภรณ์  บัวนวล (2551)  กล่าวว่า ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ       

การจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด

กิจกรรม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตลอดจน   

การวัดและประเมินผลที่เน้นนักเรียนเป็นรายบุคคลและยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

  1.5 องค์ประกอบหลักด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ส ารวจ 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเป็น
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ปัจจุบัน จัดซื้อ จัดหา สื่อตามแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาส าหรับ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 

ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประเมินผลการ

จัดท าสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการเรียนรวมเป็นปัจจุบัน 

และประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสานงานขอความร่วมมือกับ       สหวิชาชีพ

หรือบุคลการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อัจราภรณ์  บัวนวล (2551)  กล่าวว่า ด้านเครื่องมือ การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ 

จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  

แสดงให้เห็นว่าสื่อ วัสดุ มีความส าคัญกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนื่องจากนักเรียน

แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสื่อที่น ามาพัฒนานักเรียนจ าเป็นต้องเป็นสื่อที่เน้นการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และตามศักยภาพของนักเรียนมากที่สุด 

 2. ผลการสร้างรูปแบบ  พบว่ามี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่   

  2.1 ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

ย่อย  และ 6 แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อยได้แก่ การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียน  

ต้นแบบเรียนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

จะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมเป็นอย่างดี จะส่งผลต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิผล 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม พบว่า 

การบริหารงานที่มีประสิทธิผล คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นระบบ โรงเรียน      

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

บุคลากร งบประมาณ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีการเรียน

การสอนที่หลากหลาย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นและมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม

หลักสูตร 
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  2.2 ด้านนักเรียน (S : Student) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย และ 5 แนวทาง         

การด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อยได้แก่ การจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ          

มีระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ                

การตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  (2557 : 157-159) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม พบว่า 

กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม คือ โรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

ได้เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนปกติเต็มวัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน               ตาม

หลักเกณฑ์ของกระทรวง ศึกษาธิการเพ่ือยืนยันว่าเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และหาทาง

ช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านการเรียน มีการวัดและประเมินผล          การ

เรียนรู้ตามสภาพจริง 

  2.3 ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย   

และ 5 แนวทางการด าเนินงาน โดยองค์ประกอบย่อยได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม การพัฒนา

บุคลากร และการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรวมซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  (2557 : 157-159) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบ     การ

จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการ

เรียนร่วม พบว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิผล คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็น

ระบบ โรงเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ มีความพร้อม   

ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอมีสื่อ

เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นและมีการจัดการ

เรียนการสอนตรงตามหลักสูตร 

  2.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย  

และ 5 แนวทางการด าเนินงานโดยองค์ประกอบย่อยได้แก่  การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล    

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  (2557 : 157-159) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียน   

การสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม พบว่า 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนร่วม คือ ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม    
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ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดครู พ่ีเลี้ยงคอย

ดูแลนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แสดงทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านการเรียน

การสอนที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สอนโดยยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

  2.5 ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบย่อย  

และ 5 แนวทางการด าเนินงาน  โดยองค์ประกอบย่อยได้แก่  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน       

การจัดการเรียนรวม การจัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  การจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม  

การประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์  

(2557 : 157-159) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม พบว่า บทบาทของครูในการจัดการการเรียนร่วม 

คือ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนที่บกพร่องทาง   

การเรียนรู้ นอกจากนี้สอดคล้องกับ อัจราภรณ์  บัวนวล (2551)  กล่าวว่า ด้านสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการประยุกต์หรือดัดแปลงสื่อ/อุปกรณ์พ้ืนบ้านมาใช้ใน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษา เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการจัดการโรงเรียน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยผลการน ารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมสู่การบริหารโรงเรียน เพ่ือสามารถ

พัฒนาระบบการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพมากขึ้น 

  2.2   ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการโรงเรียนต้นแบบ

เรียนรวมเพ่ือสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรวม 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู ้โรงเรียนตน้แบบเรียนรวม        

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการจัดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

                 รูปแบบการจดัการเรียนรวมนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู ้โรงเรยีนต้นแบบเรียนรวม  

               ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

               ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

       การเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

       ตอนที่ 3 ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบ 

                            เรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  เติมเครื่องหมาย () ในวงเล็บให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. ต าแหน่ง     

(   ) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษา  (   ) ครูผู้สอน 

2. อ าเภอ 

 (   ) เทิง      (   ) ขุนตาล       (   ) พญาเม็งราย (   ) เวียงแก่น (   ) เชียงของ 

 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้  

     โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  5 หมายถึง  มีปัญหามากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  มีปัญหามาก  

  3 หมายถึง  มีปัญหาปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีปัญหาน้อย 

  1 หมายถึง  มีปัญหาน้อยที่สุด 
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ค าชี้แจง เติมเครื่องหมาย () ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

1.  ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านการจัดการเรียนรวม 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และระบบการให้บริการที่ชัดเจน 

     

2 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ

จัดการเรียนรวม 

     

3 โรงเรียนตรวนสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ในการจัดการเรียนรวม 

     

4 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม      

5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

จัดการเรียนรวม และส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของ

นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 

     

 

2.  ด้านนักเรียน (S : Student) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านนักเรียน 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ 

     

2 โรงเรียนมีระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

เป็นรายบุคคลโดยบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

     

4 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรองนักเรียนที่

บกพร่องทาง การเรียนรู้ 

     

5 โรงเรียนน าผลการตรวจสอบ ผลการประเมินการเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้  

มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
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3.  ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านสภาพแวดล้อม 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมส าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

     

2 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรวม 

เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะความรู้ มสี่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมคีุณภาพ 

     

3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดกิจกรรม

มีการจัดห้องเรียน อุปกรณ์บริการตามความจ าเป็นของนักเรียนที่

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

     

4 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

     

5 โรงเรียนน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสม

กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มาปรับปรุง แก้ไข

และพัฒนาต่อไป 

     

 

4.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีองค์ประกอบครบตาม

ก าหนด มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์เชงิพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบไุว้ในแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

2 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการพัฒนา

และใช้สื่อ นวัตกรรม ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

3 มีการจัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีความความ

บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     

4 โรงเรียนมีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาตามแผนเฉพาะ

บุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศมา

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนกัเรียนและการจัดการเรียนการสอน  

     

5 โรงเรียนน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการวิจัย มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พัฒนาและเผยแพร่ต่อไป 

     

 

5. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

ข้อที่ สภาพการจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 

ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเป็นปัจจุบัน 

     

2 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับ

ภารกิจการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

3 โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ 

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 

     

4 โรงเรียนมีการน าผลการประเมิน การจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผลงาน

ทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการเรียนรวม 

เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

5 โรงเรียนมีการประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพหรือบุคล

การที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรวมมาปรับปรุงและพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3  แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

 1. ด้านนักเรียน (S : Student) 

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

. 

2. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

 

 

3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

. 

4. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

 ............................................................................................................................. .....................
. 
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ภาคผนวก ง   
ค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) 
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ตารางท่ี แสดงค่า IOC แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี      

 ความบกพร่องการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

1.  ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ R  

N
R

IOC 
  

แปรผล 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 

2.  ด้านนักเรียน (S : Student) 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ R  

N
R

IOC 
  

แปรผล 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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3.  ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ R  

N
R

IOC 
  

แปรผล 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 

4.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ R  

N
R

IOC 
  

แปรผล 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 

5. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ R  

N
R

IOC 
  

แปรผล 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ   
คูม่ือรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนทีม่ี ความบกพร่องการเรียนรู้  

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 
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คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรวม 
ส าหรับนกัเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

โดย นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ร 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต ๔  
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ค าน า 
 ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน
รวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวม ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ซึ่งมีงบประมาณในการจัดการ
อย่างจ ากัด เป็นรูปแบบวิธีการที่บริหารภายใต้กรอบแนวคิดของ SEAT ที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาได้ดี เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยน าเข้า เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทั้งแง่ของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของเงิน การประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้รับบริการ คือผู้เรียน และชุมชน ให้
ความส าคัญต่อการด าเนินงานและการตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้การ
บริหารด้วยกระบวนการ SPDCA มีการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ก าหนดตัวชี้วัดที่แน่นอน 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการบริหารงานในสถานศึกษาได้น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   ต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ “รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4” 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
ประกอบผลการพัฒนาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อันจะ
เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพต่อไป 
 
        ยุพิน  บุญประเสริฐ 
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คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

********************************************************************************* 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคน
พิการ     ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจากมาตรา 3 
กล่าวถึงความหมายของคนพิการว่าหมายถึงบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน         
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านการเห็น  การได้ยิน การเคลื่อนไหว            
การสื่อสาร ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และพฤติกรรม ด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้หรือความบกพร่อง
อ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทั่วไปและมาตรา 5 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิและได้รับการศึกษาดังนี้  (1) ได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  (2) เลือกบริการทางการศึกษา
สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและ       
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษา ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลและการศึกษาเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ          
ซึ่งสมควรที่ได้รบัการพัฒนา หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ
ที่จะประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งการช่วยเหลือ
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปอีกทั้งมาตรา๑๙ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวมการนิเทศก ากับติดตามเพ่ือให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7-10)  
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส่งผลดีหลายประการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน    
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนที่แตกต่างเข้าถึงหลักสูตรทั่วไปได้ง่ายมีความก้าวหน้าทางวิชาการ    
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความส าเร็จ    
มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยในระยะสั้นนักเรียนมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกันกับกลุ่มเพ่ือนนักเรียนปกติผลการวิจัย
อย่างกว้างขวางยืนยันว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมเรียนได้เช่นเดียวกับหรือ
ดีกว่าผู้เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการแต่ได้รับโอกาสที่จะสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม     
กับกลุ่มเพื่อนซึ่งถ้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการจะขาดโอกาสนี้ส่วนประโยชน์ระยะยาวคือสังคม
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ต้องการให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตท างานและสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน
ในชุมชนของเขาอย่ างมีความสุขถ้า เขาขาดโอกาสที่ จะเรียน รู้ และเติบโตกับเ พ่ือนปกติ                       
ที่มีความหลากหลายตลอดชีวิตของเขาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต (พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย, 2558: 259) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีทิศทาง         
การพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจึงมีนโยบายให้สถานศึกษา       
ที่จัดการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม
โดยด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือขยายโอกาสให้บุคคล       
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา             
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้พัฒนาตนเองร่วมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน จากข้อมูลสารสนเทศ จากข้อมูลสารสนเทศ       
ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน2560) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน           
มีนักเรียนพิการ 9 ประเภทมีนักเรียนพิการ 9 ประเภทจ านวน 337,144 คน เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 272,343 คนคิดเป็นร้อยละ 80.37และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 (ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4) มีนักเรียนพิการ 9 ประเภทจ านวน 2,094 คน  เป็นนักเรียนที่
บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 1,856 คนคิดเป็นร้อยละ 88.63 ซึ่งพบว่าจ านวนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้      มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการทุกประเภท จากสภาพ
ปัญหาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ผู้บริหารขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการ 
รวมถึงการโยกย้ายสถานศึกษาของผู้บริหารท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง และส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบด้านการนิเทศ ติดตาม 
การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนอกจากนั้นยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) จึงส่งผลให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาไม่เต็มตามความสามารถเฉพาะบุคคล  
 การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการจัดการเรียนรวม
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทั้งนี้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม จึงท าให้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมมีความส าคัญ
มาก ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานในลักษณะการประสานความร่วมมือกัน (Collaboration) ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการ(ศึกษาส าหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน คือการเปลี่ยนบทบาท
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หน้าที่และเพ่ิมความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในปัจจุบันนี้ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนทั่วไปควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการหรือ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในลักษณะของการจัดการเรียนรวม ดังนั้นรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยใช้โครงสร้างซีท จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ  
อัจราภรณ์  บัวนวล (2551 : 108-109) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 
จังหวัดล าพูน ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 4 
ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเครื่องมือ พบว่า 
ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการ
ยอมรับ และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด 
คือ จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุ ด คือ จัดให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านเครื่องมือ การ
ด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ S-SEAT Model ในโรงเรียนต้น
แบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  โดยการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถาม สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง        
การเรียนรู้ โดยใช้ S-SEAT Model  ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  จะสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใน
สังกัดให้มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



134 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 
 
 
 

วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ

การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ศึกษาแนวคดิทฤษฎี รูปแบบในการ

จัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ประเมินและตรวจสอบรูปแบบ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยศึกษา  
   ขอบข่ายการจัดการเรียนรวม ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของ         
ดร.เบญจา ชลธานนท์ (2546) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้ ด้านนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเรียน
การสอน และ ด้านเครื่องมือ 
   ขอบข่ายเกี่ยวกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของ ผดุง อรยะวิญญู (2546)  
ได้แก่นักเรียนที่บกพร่อง ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ   
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 130 คน และครู จ านวน 1,235  คน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 คน  ครูผู้สอนนักเรียนบกพร่อง 
การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จ านวน 5 โรงเรียนละ 3 คน รวม 15 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling)   
   ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
   กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ จ านวน 2 คน  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 คน  ครูผู้สอนนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จ านวน 5 โรงเรียนละ 3 คน รวม 15 คน   รวม 25 คน  ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
   ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    
   กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และประเมิน
ความเหมาสมของคู่มือการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3. ขอบเขตด้านสถานที่ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 5 แห่ง   
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 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา    
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
            ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4    
  ประชากร  ประชากรได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 130 คน และครูผู้สอน จ านวน 130 คน     
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รวม 260 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 125 คน และครูผู้สอน 125 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รวม 250 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   
  1. กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่างรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4  และประเมินความเหมาะสมของคู่มือการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน และครูผู้สอน 5 คน ทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนต้น
แบบเรียนรวม สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  มีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารการศึกษา 
   1.1 เป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   1.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
   1.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.1 เป็นผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   2.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
   2.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
  กลุ่มท่ี 3 ครูผู้สอน 
   3.1 เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   3.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
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   3.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
  กลุ่มท่ี 4 ศึกษานิเทศก ์
   4.1 เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   4.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
   4.3 มีวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์และองค์ประกอบต่างๆและแนวปฏิบัติ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  
 รูปแบบการจัดการเรียนรวม  หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรวมตามโครงสร้าง  S-SEAT 
Model ได้แก่ 
 S (Situation) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรวมส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม   
 S (Student) หมายถึง การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบ
คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ    
 E (Environment) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม กับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากท่ีสุด   
 A (Activities) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน 
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) T (Tools)  หมายถึง การเตรียมเครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล ได้แก่สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์  
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องในการรับรู้   
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม    
ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรวม ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรวมและสามารถพัฒนา
ตนเองให้พร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม อ าเภอขุนตาล โรงเรียนห้วยก้าง
ราษฎร์วิทยา อ าเภอพญาเม็งราย  โรงเรียนบ้านม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น โรงเรียนบ้านหวาย อ าเภอเชียงของ 
และโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง อ าเภอเทิง 
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บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 
********************************************************************************* 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนับสนุน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ด าเนินการจัดการศึกษา จ านวน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเทิง อ าเภอขุนตาล 
อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเวียงแก่น ภายใต้ค าขวัญ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และเป้าหมาย ดังนี้ (ส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 4 . 5661 หน้า 1-2) 
 
ทิศทางการจัดการศึกษา  
 ค าขวัญ 
  “คุณภาพน าชัย  เน้นให้โอกาส ฉลาดพัฒนา เพิ่มคุณค่าประสิทธิภาพ” 
 อัตลักษณ์ 
  “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม”  
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
  4. จัดบริการการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาส และความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า  
ทางการศึกษา   
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 ค่านิยม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ก าหนดค่านิยมให้เขตพ้ืนที่
เป็น SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  S : Student  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  M : Modern  มีความทันสมัย 
  A : Attitude  มีทัศนคติที่ด ี
  R : Results  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  T : Teamwork  การท างานเป็นทีม 
  A : Accountability  ความรับผิดชอบ 
  R : Report  การรายงานผล 
  E : Environment  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  A : Activeness  ความกระตือรือร้น 
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 เป้าหมาย /เป้าประสงค์ 
  1.  ประชากรวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมวีินัย 
  2. ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค 
  4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. ครูและบุคลการทางการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ม่ีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาพส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ สพป. เชียงราย เขต 4. http://www.cri4.go.th/index.php.   
 
 กลยุทธ์ 
  1. ร้อยละของประชากรก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
  2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่เข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ 
  5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิรูปงานอย่าง
มืออาชีพ 
  6. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  7. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ส านักงาน 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

********************************************************************************* 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี        
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4  ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม           
ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง    
การเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. จ าแนกสภาพปัญหารายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน  มีระดับปัญหาสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation)  ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวก (T : Tools) ด้านนักเรียน (S : Student) และด้านสภาพแวดล้อม  (E : Environment) มีปัญหา
น้อยที่สุด 
 3. เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดสภาพปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
    3.1  โรงเรียนขาดการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ต้นแบบเรียนรวม และระบบการให้บริการที่ชัดเจน 
    3.2  ขาดการจัดท าแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนกั บ
นักเรียนปกติ และระบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    3.3  ขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
    3.4  ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนด
จุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาว    
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังไม่
สอดคล้องกัน และขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    3.5  โรงเรียนขาดสื่อ วัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย และสอดคล้องกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ขาดการประเมินการใช้สื่อ และการประสานงานขอความร่วมมือกับ  
สหวิชาชีพเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ
เรียนรวม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

********************************************************************************* 
รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 ๑. ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 
 ๒. ด้านนักเรียน (S : Student) 
 ๓. ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 
 ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
 ๕. ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  (T : Tools) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๒ 
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ภาพประกอบ  องค์ประกอบหลักรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
        ทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       เชียงรายเขต 4 

  
องค์ประกอบหลัก 1 ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation)  ประกอบด้วย  3  
องค์ประกอบย่อย   
       และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  องค์ประกอบย่อยด้านสภาพการจัดการเรียนรวม 
 

 1. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
 1.1 ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
และระบบการให้บริการที่ชัดเจน 

 1.2  ด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการจัดการเรียนรวม 
 1.3 ตรวจสอบผลการประเมิน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการจัดการเรียนรวม 
 2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
 2.1 จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
 3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  

 3.1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนรวม และส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษ

ของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
 
 
 
 

ด้านสภาพการจัดการเรียนรวม (S : Situation) 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เก่ียวกบัโรงเรยีนตน้แบบ 

เรยีนรวม 

การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม  

และประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

13 
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องค์ประกอบหลัก 2 ด้านนักเรียน (S : Student)  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบย่อย  และ 5 
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  องค์ประกอบย่อยด้านนักเรียน (S : Student) 
 
1. การจัดท าแผนการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 1.1 จัดท าแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนรว่มกับนักเรียนปกต ิ
2. ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2.1 จัดท าระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลโดย

บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 
 3.1 จัดกิจกรรมด้านวิชาการให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
4. การตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรอง 

 4.1 ตรวจสอบ ประเมินผล การคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4.2 น าผลการตรวจสอบ ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

บกพร่องการเรียนรู้ มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 

 

ด้านนักเรียน (S : Student) 

การจัดท าแผนการรับ

นักเรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ  

ระบบการคัดกรอง

นักเรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 

การจัดกิจกรรมด้าน

วิชาการ 

การตรวจสอบ 

ประเมินผล การคัดกรอง 

14 
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องค์ประกอบหลัก 3 ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบย่อย  
และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  องค์ประกอบย่อยด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 
  

1. การจัดสภาพแวดล้อม 
 1.1 จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 1.2 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดกิจกรรม  มีการจัดห้องเรียน 
อุปกรณ์บริการตามความจ าเป็นของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. การพัฒนาบุคลากร 
 2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรวม 
 3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 3.1  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท างานและกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 3.2 น าผลการประเมินสภาพแวดล้อมด้านกายภาพท่ีเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) 

การจัดสภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพ 

การพัฒนาบุคลากร การก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 

 

15 
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องค์ประกอบหลัก 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย   
    และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  องค์ประกอบย่อยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
 
 1. การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 1.1  จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีองค์ประกอบครบตามก าหนด มีการก าหนด
จุดประสงค์ย่อย ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาว    
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 1.2  จัดตารางเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีความความบกพร่องทางการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม    
ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 2.2  น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ผลการวิจัย มาใชใ้นการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาและเผยแพร่ต่อไป 
 3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและ
การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

การจัดท าแผนการสอน

เฉพาะบุคคล 

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

การนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

16 
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องค์ประกอบหลัก 5  ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) ประกอบด้วย            

      3 องค์ประกอบย่อย  และ 5 แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  องค์ประกอบย่อยด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 
 
 1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรวม 
 1.1 ส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอย่างเป็นปัจจุบัน 
 2. การจัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.1 จัดซื้อ จัดหา สื่อตามแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. การจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม 
 3.1 จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก       ที่
เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 3.2  ประเมินผลการจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวชิาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการเรียนรวมเป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. การประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพ 
 4.1 ประสานงานขอความร่วมมือกับสหวิชาชีพหรือบุคลการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรวมมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านเครื่องมือ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก (T : Tools) 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการจัดการเรียนรวม 

การจัดซื้อ จัดหา สื่อ    

สิ่งอ านวยความสะดวก 

การจัดท าทะเบียนสื่อ 

นวัตกรรม 

การประสานงานขอ

ความร่วมมือกับ  

สหวิชาชีพ 

17 
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ภาคผนวก ฉ   
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการด าเนินงาน 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนทีม่ี ความบกพร่องการเรียนรู้  

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการด าเนินงาน 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนทีม่ี ความบกพร่องการเรียนรู้  

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 
ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคู่มือการเนินงาน 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปรับปรงุแก้ไข

รปูแบบและคู่มือดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ขอความกรุณาท่านได้ตอบให้

ครบทุกประเด็นตรงตามความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ข้อมูลจากแบบสอบถามจะ

ใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้น และขอรับรองว่าผลจากการตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลกระทบเสียหาย

ต่อท่านหรือหน่ายงานที่ท่านสังกัด 

 

 

 

 

 

     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

      ยุพิน  บุญประเสริฐ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการด าเนินงานตามรูปแบบ

การจัดการเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ

เรียนรวม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความชัดเจนของหลักการและเหตุผล      
2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่น าเสนอในคูมือ 
การด าเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

     

3. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์      
4. ความครอบคลุมของเนื้อหาที่น าเสนอ      
5. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้      
6. ความเหมาะสมของการเรียงล าดับของเนื้อหา      
7. การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม      
8. คมูืออานแลวเขาใจงายและสะดวกในการน า 
ไปใชในสถานการณจริง 

     

9. คมูือการด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

     

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

 


