
 
 

บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  คร้ังน้ีใช้แนวคิด  ทฤษฎี   หลกัการ  และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา  ดงัน้ี 
 1.  หลกัการจดัการศึกษาพิเศษ 
 2.  หลกัการและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม  
                 3.  ลกัษณะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 4.  หลกัสูตรและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
 5.  หลกัการนิเทศการศึกษา 
 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หลกัการจัดการศึกษาพเิศษ 
การประชุมระดบัโลกขององค์การการศึกษาและวฒันธรรม (UNESCO) เร่ืองการศึกษา

ส าหรับผูมี้ความตอ้งการพิเศษ: การเขา้ถึงและคุณภาพการศึกษา  ท่ีซาลามนักา  ประเทศสเปนในปี 
พ.ศ. 2537 ไดส้นบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งยิ่ง  โดยประกาศวา่ 
(ผดุง  อารยวญิญู, 2542: 5) 

 1)  เด็กทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษา  สิทธิน้ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน 
 2)  เด็กแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร  มีความสนใจ  ความสามารถ  และ

ความตอ้งการในการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 3)  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีหลากหลายของ

เด็กในขอ้ 2  
 4)  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาจะตอ้งมีส่วนในการได้รับการศึกษาใน

โรงเรียนปกติทัว่ไป  ทางโรงเรียนจะตอ้งจดับริการทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กเหล่าน้ีดว้ย 
 5)  การให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ไดมี้โอกาสเรียนรวมกบัเด็กปกติ  เป็นการขจดั

การแบ่งแยกทางสังคมอย่างหน่ึง  การเรียนรวมเป็นการสอนคนให้ด ารงชีวิตร่วมกัน  ดังนั้ น
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การศึกษาจึงควรเป็นลกัษณะของการศึกษาเพื่อคนทุกคน (Education  For  All) ไม่ใช่การศึกษาท่ีจดั
ใหเ้ด็กปกติในโรงเรียนหน่ึงและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอีกโรงเรียนหน่ึง 

จากปรัชญาดงักล่าว โรงเรียนจึงควรจดับริการการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน โดยไม่ค  านึงถึง
ความแตกต่างของสภาพร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ภาษา หรือสภาพอื่นใด ซ่ึงรวมถึง
เด็กพิการ  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เด็กเร่ร่อน  เด็กท่ีใช้แรงงาน  เด็กท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินห่างไกล  
หรือชนเผา่เร่ร่อน  เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย  ซ่ึงมีความแตกต่างดา้นภาษา  เช้ือชาติ  หรือวฒันธรรม  
ท าให้แนวคิดในการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive  Education)  เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและ
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้การศึกษาเป็น “การศึกษาเพื่อปวงชน” โดยแทจ้ริง  
และเป็นกระแสสากลท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนทิศทางในการจดัการศึกษาพิเศษในทุกภูมิภาค
ทัว่โลก 

การจดัการศึกษาพิเศษควรตระหนกัถึงเร่ืองต่าง ๆ คือ (ผดุง  อารยวญิญู, 2533: 12)  
 1) ในสังคมมนุษยมี์ทั้งคนปกติและผูที้่มีความบกพร่องต่าง ๆ เมื่อสังคมไม่สามารถ

แยกคนท่ีมีความบกพร่องออกจากสังคมปกติได้  ดงันั้นจึงไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะด้านใด
ด้านหน่ึง  ควรใหเ้ด็กพิเศษไดเ้รียนร่วมกบัเด็กปกติ 

 2)  เด็กพิเศษมีความต้องการและความสามารถซ่ึงต่างไปจากเด็กปกติ  ดงันั้นควร
จดัรูปแบบและวธีิการศึกษาใหต่้างไปจากเด็กปกติ  เพื่อใหเ้ด็กมีศกัยภาพในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

 3)  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ  การศึกษาจะ
ช่วยใหค้วามสามารถของเด็กแต่ละคนเด่นชดัข้ึน 

 4)  เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สติปัญญาและทกัษะ
การศึกษาจะช่วยใหแ้ต่ละคนปรับตวัเขา้หากนั ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

 5)  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม     
การจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเพื่อพฒันาทุกดา้นใหสู้งสุดตามความสามารถแต่ละบุคคล 

นโยบายทางการศึกษาพิเศษของประเทศท่ีเจริญแลว้ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปอเมริกา
เหนือ  ยุโรป  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ หรือญ่ีปุ่น ต่างให้ความส าคญั คือ ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษทางการศึกษา   ไดมี้โอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีขอ้จ ากดันอ้ยท่ีสุดและมีความเช่ือว่า 
เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กปกติ  หรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาง
การศึกษาก็ตาม 
 ในอดีตท่ีผ่านมา  หลายคนเช่ือว่าเด็กปัญญาอ่อนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ แต่ต่อมา        
มีการพิสูจน์วา่เด็กปัญญาอ่อนสามารถเรียนหนงัสือได ้ ท่ีเห็นเด่นชดัก็คือ  เด็กปัญญาอ่อนประเภท
สามารถเรียนได ้(educable  mentally  retarded  children) สามารถเรียนหนงัสือได ้ อาจเรียนส าเร็จ
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ในชั้นประถมศึกษาหรือในระดบัท่ีสูงกวา่  หากเด็กมีความพร้อม และไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งถูกวิธี  
เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่ามาก  แมไ้ม่สามารถเรียนหนงัสือไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กปกติ แต่
เขาก็สามารถเรียนรู้ได ้
     อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ไดดี้กบัการเรียนเก่งนั้นแตกต่างกนั  เด็กท่ีเรียนเก่งอาจเก่งใน
เน้ือหาวชิา  บางคนอาจจะเก่งจึงท าขอ้สอบไดดี้จึงท าให้เด็กไดค้ะแนนดีและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเด็ก
เรียนเก่ง  แต่ในขณะน้ีหลกัสูตรเปล่ียนไป วิธีวดัผลเปล่ียนไป  การจดัเตรียมการเรียนการสอนเปล่ียนไป
จากเดิมท าให้ความเก่งของเด็กไดรั้บการประเมินในแนวท่ีแตกต่างไปดว้ย  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
หลายคนอาจเป็นเด็กท่ีเรียนเก่ง หลายคนอาจเรียนรู้ไดดี้แต่การเรียนการสอนจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก  สอดคล้องกบัระดบัความสามารถของแต่ละคน  การสอนให้จ  าอย่างเดียว  
ไม่ถือว่าเป็นการสอนท่ีดี  และไม่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี  เพราะเด็กท่ีเรียนรู้ไดดี้ในเน้ือหาวิชา
อาจไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการงานก็ได ้ การเรียนรู้ท่ีดีอาจพิจารณาจากการท่ีเด็กมีความพึงพอใจ
ในการเรียนและงานท่ีตนเองท า  ซ่ึงความพึงพอใจอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคน   ฉะนั้นโรงเรียนท่ีจะ
จดัการเรียนร่วมไดดี้  ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี   ควรปรับกระบวนการเสียใหม่ตั้งแต่ปรัชญาการศึกษา  
หลกัสูตรการเรียนการสอน  การประเมินผล  ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของเด็ก 
 นกัการศึกษาทั้งหลายเช่ือวา่ (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, 2545: 12)     
 1)  นกัเรียนทุกคนสามารถคิดและเรียนรู้ได้ 
 2)  นกัเรียนทุกคนมีคุณค่าและมีความสามารถพิเศษเฉพาะของตนเอง 
 3)  การรวมนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนปกติ จะเกิดผลดีทั้งในดา้นสังคม
และวชิาการ 
 4)  นกัเรียนทุกคนมีวธีิการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ   และการแสดงออกถึงความเขา้ใจท่ี
แตกต่างกนั 
 5)  นกัเรียนทุกคนจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือเรียนดว้ยความเขา้ใจ  และเม่ือไดเ้รียนส่ิงท่ีสนใจ
และทา้ทาย 
 6) นกัเรียนทุกคนควรเรียนรวมในหอ้งปกติ และหากจะเรียนในท่ีอ่ืน ๆ เพราะความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีการเรียนในหอ้งปกติไม่สามารถจะเกิดประโยชน์ ไม่ใช่เพราะถูกจ าแนกประเภท 
 

หลกัการและรูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 1. ความหมายของการจัดการเรียนร่วม 
 ผดุง  อารยวิญญู (2542: 21)  กล่าวว่า  การเรียนร่วมตรงกบัภาษาองักฤษว่า Integration  ซ่ึง  
หมายถึง การเรียนร่วมบางเวลา   ส่วนการเรียนร่วมเต็มเวลาตรงกบัภาษาองักฤษว่า Mainstreaming 
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ส่วน Inclusion ใชค้  าภาษาไทยวา่ การเรียนรวม  และ Inclusive  Education ตรงกบัภาษาไทยวา่ การจดั 
การศึกษาแบบเรียนรวม  
 การเรียนร่วมบางเวลา (Integration)  หมายถึง  การท่ีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนใน
โรงเรียนเดียวกนักบัเด็กปกติ  แต่เด็กเหล่าน้ีอาจถูกจดัให้อยูร่วมกนัเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ  
เด็กเรียนวิชาหลกัในชั้นพิเศษ  โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผูส้อน  แต่ในบางวิชาซ่ึงส่วนมากไม่ใช่วิชา
ทกัษะ  เด็กมีโอกาสไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติ  เช่น วชิาพลศึกษา  ดนตรี  เป็นตน้  หรือเด็กอาจมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กีฬาสี งานแสดงต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เป็นต้น โดยคาดหวงัว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออก  และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กปกติ 
 การเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) หมายถึง  จดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้มี
โอกาสเรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติตลอดเวลาท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียน  เด็กปกติได้รับบริการ       
การเรียนการสอนและบริการนอกห้องเรียนอย่างไร  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษก็ได้รับบริการ
เช่นเดียวกัน  จุดประสงค์ส าคญัของการเรียนร่วมเต็มเวลา คือ เพื่อให้เด็กเข้าใจซ่ึงกันและกัน  
ตอบสนองความต้องการซ่ึงกันและกัน  ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างเด็กปกติกับเด็กท่ีมี   
ความตอ้งการพิเศษ  เด็กปกติจะยอมรับความหลากหลายของมนุษย์  เขา้ใจว่าคนเราเกิดมาไม่
จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกอย่าง  ท่ามกลางความแตกต่างกนั  มนุษยเ์ราก็ตอ้งการความรัก  ความสนใจ  
ความเอาใจใส่ เช่นเดียวกบัทุกคน   
 การเรียนรวม (Inclusion) หรือการจดัการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม (Inclusive Education)  
เป็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า
เด็กคนใดเป็นเด็กปกติ   หรือเด็กคนใดเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เด็กทุกคนท่ีผูป้กครองพามา
เขา้เรียนทางโรงเรียนจะตอ้งรับไวแ้ละจะตอ้งจดัการศึกษาให้เขาอยา่งเหมาะสม  การเรียนรวมยงัมี
ความหมายไปถึงการศึกษาท่ีไม่แบ่งแยกตั้งแต่ระดบั อนุบาล  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  อุดมศึกษา  
ตลอดจนการด ารงชีพของคนในสังคม  หลังส าเร็จการศึกษาว่าจะต้องด าเนินไปในลักษณะ 
“รวมกนั”   ท่ีทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ยอมรับวา่มี “ผูพ้ิการ” อยู่
ในสังคม  และเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีตอ้งใชชี้วิตร่วมกนักบัคนปกติโดยไม่มี
การแบ่งแยก 
 2.  หลกัการพืน้ฐานของโรงเรียนแบบเรียนร่วม 
 หลักการพื้นฐานของโรงเรียนแบบเรียนร่วม คือ เด็กทุกคนควรได้เรียนรู้ร่วมกันเท่าท่ี
เป็นไปไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงอุปสรรคและความยุ่งยากหรือความแตกต่างของเด็ก  โดยโรงเรียนตอ้ง
ยอมรับและตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นท่ีหลากหลายของนกัเรียนท่ีครอบคลุมทั้งรูปแบบและ
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อัตราการเรียนรู้ท่ีต่างกัน  และประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยการใช้หลักสูตรท่ี
เหมาะสม  การจดัระเบียบบริหาร   การจดัยทุธศาสตร์การสอนท่ีเหมาะสม  การใชท้รัพยากรและให้
ชุมชนเข้ามามีหุ้นส่วนในการจดัการศึกษา  ทั้ งน้ีควรมีการสนับสนุนและให้บริการท่ีต่อเน่ือง
เหมาะสมกับความตอ้งการพิเศษของนักเรียนในโรงเรียนทุกคน  ซ่ึงในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  
“เด็กทุกคนมีฐานะเป็นสมาชิกหน่ึงของโรงเรียน  มีสิทธิ  มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน”   
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543:1)  
 คุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนแบบเรียนร่วมนั้ น คือ การยอมรับความแตกต่างท่ี
หลากหลายของนกัเรียน  มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ  มีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ใช้กลวิธีในการสอนท่ีหลากหลาย  ท างานเป็นทีมและ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา   ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  รับเด็กเขา้เรียนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 2)  นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้เรียนในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัอายุและระดบัชั้น  ทั้งน้ีเด็กทุกคน
จะไดรั้บประโยชน์จากหลกัสูตรในแต่ละระดบั 
 3)  ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง 

 4)  เป็นเสมือนหน่ึงชุมชนและมีความรู้สึกเป็นหมู่คณะ   
 5)  มีความร่วมมือและช่วยเหลือกนั 
 6)  มีความเปล่ียนแปลงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของครูและคณะท างาน 

 -  ครูลดการสอนแบบบรรยายและใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนมากข้ึน 
 -  ครูการศึกษาพิเศษจะช่วยเหลือและท างานร่วมกบัครูประจ าชั้น ในชั้นเรียนปกติ 

และทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
 7)  มีสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น นกัเรียนจะไม่ถูกจ ากดั หรือยึดติด
ในขั้นตอนต่าง ๆ แต่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตามรูปแบบในการเรียนรู้ของตนเองมีการจดักลุ่ม
นกัเรียนในลกัษณะท่ีหลากหลายและมีความยดืหยุน่ 
 8)  มีการพฒันานกัเรียนทั้งทางทกัษะทางสังคมและทกัษะทางวชิาการ 
 9)  มีกฎระเบียบท่ีสะทอ้นถึงความยติุธรรม และความเท่าเทียมกนั 
                10)  มีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียนแต่ละบุคคล  
โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้หลกัการต่าง ๆ ทางการศึกษาทัว่ไป  ท่ีจะช่วยให้ครูท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เช่น การเรียนแบบร่วมมือ  เพื่อนสอนเพื่อน  การฝึกทกัษะทางสังคม  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การฝึกทกัษะในการเรียน  และการเรียนแบบรอบรู้  เป็นตน้ 
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                11)  มีการวดัและประเมินตามสภาพท่ีแทจ้ริง  โดยวิธีการท่ีหลากหลาย และลดการใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในความกา้วหนา้ตามเป้าหมายของนกัเรียนแต่ละคน 
                12)  มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างให้มีความยืดหยุน่ เช่น ตารางประจ าวนั  ก าหนดเวลา
การบริหารจดัการ  ระบบการช่วยเหลือสนบัสนุน และการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยอยา่งเหมาะสม 
                 13)  ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง 

 14)  มีการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองให้ครูและคณะท างานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้
ทกัษะท่ีจะจดัการศึกษาใหน้กัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 15)  ความเป็นหุน้ส่วนของพอ่แม่  ผูป้กครอง  องคก์ร  และสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 16)  นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนใกลบ้า้น 

 ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนร่วม คือ (ส านักนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา, 2545:15 )  
 1)  การเสริมสร้างบรรยากาศและปรัชญาของโรงเรียนบนพื้นฐาน ความเช่ือในเร่ือง
ของสิทธิและความเท่าเทียมกนั  และความเป็นประชาธิปไตย  ทั้งน้ีคณะท างานตอ้งมีการตกลงใน
ปรัชญาการจดัให้ชดัเจน  และจะตอ้งมีส่วนร่วมเต็มท่ีในการตดัสินใจ  วางแผน  การก ากบัติดตาม
และประเมินผล 
 2)  การบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาปกติให้
สามารถท างานดว้ยกนั  รวมทั้งนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 3)  นโยบายของโรงเรียน  ควรบอกถึงรายละเอียดว่าจะคน้พบความตอ้งการจ าเป็น
พเิศษของนกัเรียนอยา่งไร  และก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงในหอ้งเรียน   
 4)  ค  านึงถึงขอ้คิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนทุกคน และใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 5)  การรวมกลุ่มเด็กในลกัษณะท่ีหลากหลายเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 6)  มีการปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของนกัเรียน 
 ในการพฒันาโรงเรียนเขา้สู่โรงเรียนแบบเรียนร่วมนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลา  ความร่วมมือ
จากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาอยา่งเป็นองคร์วม และท่ีส าคญัคือการพฒันาโรงเรียนอยา่งเป็น
ระบบโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management) 
 
 3.  รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 การจดัการเรียนร่วมสามารถจดัไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนั คือ (คณะอนุกรรมการคดัเลือกและ
จ าแนกความพิการเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 18-19) 
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 1)  การเรียนร่วมในชั้นปกติเต็มเวลา  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษในลกัษณะน้ี  
จะจดัใหก้บัเด็กท่ีมีความพิการไม่มากนกัหลงัจากเด็กไดรั้บการบ าบดัรักษา  หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นก็สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้ ทั้งน้ีอาจมีอุปกรณ์  เคร่ืองมือพิเศษช่วยในดา้นการศึกษา 
เช่น เคร่ืองช่วยฟัง  นกัเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลา  โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น  
โดยครูประจ าการจะไดฝึ้กอบรมในเร่ืองวธีิการสอนเด็กพิเศษ 
 2)  ชั้นเรียนเต็มวนัและบริการปรึกษาหารือ  นกัเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาโดยอยู่
ความรับผดิชอบของครูประจ าชั้น  แต่มีผูเ้ช่ียวชาญเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ทั้งในเร่ืองการศึกษา
ปกติและการศึกษาพิเศษร่วมให้การปรึกษาหารือ  เช่น  นกัจิตวิทยา  ครูการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงเป็นครู
เดินสอนหรือครูการศึกษาพิเศษท่ีเป็นครูสอนเสริมในโรงเรียน  บุคคลเหล่าน้ีจะไม่สอนเด็กโดยตรง    
แต่ท าหน้าท่ีเป็นผูค้อยแนะน าช่วยเหลือครูประจ าชั้น  หรือครูประจ าวิชา  และจดัหาบริการส่ือ      
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้ เพื่อใหก้ารเรียนร่วมประสบความส าเร็จ 
 3)  ชั้นเรียนปกติเต็มวนัและบริการครูเดินสอน  นกัเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลาโดย
อยูใ่นความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น   แต่ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนโดยตรงจากครูเดินสอน
ตามตารางท่ีก าหนด   หรือเม่ือครูเดินสอนอาจเป็นนกักายภาพบ าบดั  นกักิจกรรมบ าบดั  ครูแกไ้ข
การพดู   หรือครูการศึกษาพิเศษท่ีเดินทางไปบริการตามโรงเรียนต่าง ๆ แก่เด็กพิการทั้งในและนอก
หอ้งเรียน   นอกจากน้ียงัให้บริการช่วยเหลือแก่ครูปกติโดยตรงดว้ย  เช่น ช่วยครูปกติในกรณีท่ีเด็ก
บางคนตอ้งการการสอนเสริมหรือปรับพฤติกรรม 
 4)  ชั้นเรียนปกติเตม็วนัและบริการสอนเสริม  นกัเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลาโดยอยู่
ในความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น   แต่ไดรั้บการสอนเพิ่มเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษา
พิเศษท่ีประจ าห้องสอนเสริมตามก าหนดตารางเรียน  โดยให้นักเรียนมาเรียนกับครูสอนเสริม     
บางเวลาหรือบางวิชา   ครูสอนเสริมอาจสอนเน้ือหาท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่อง  หรือทกัษะท่ีเด็กมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  เช่น  ภาษามือส าหรับเด็กหูหนวก  การอ่านริมฝีปาก 
 5)  ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ  นกัเรียนในชั้นเรียนพิเศษเขา้เรียนร่วมในชั้นเรียน
ปกติมากนอ้ยตามความเหมาะสม  โดยอาจเรียนร่วมในบางวชิา  เช่น  พลศึกษา  ศิลปศึกษา  ดนตรี-
นาฏศิลป์  การงานพื้นฐานอาชีพ  จริยศึกษา  ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมกนัท างาน  ร่วมกนั
รับผดิชอบ  รูปแบบน้ีจดัไดท้ั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 6)  ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  นักเรียนในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลาร่วมกบัเพื่อน
พิการประมาณ 5-10 คน โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผูส้อนเองทุกวิชา  เด็กมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
เด็กทัว่ไป  เช่น  การเขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนตไ์หวพ้ระ  การรับประทานอาหาร  เป็นตน้ 
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 ปัจจุบนัโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจ้ดัการเรียนร่วม
เป็น 3 รูปแบบ  คือ  

 1)  จดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมชั้นเรียนปกติเตม็เวลา 
 2)  จดัเป็นชั้นเรียนพิเศษเฉพาะ และเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติบางวชิา 
 3)  จดัชั้นเรียนเฉพาะแต่ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดมี้กิจกรรมทางสังคมร่วมกบั

เด็กปกติ 
 แนวทางการจดัการเรียนร่วมท่ีดีข้ึนอยูก่บัวิธีด าเนินการและการวางแผนไดอ้ย่างรอบคอบ
และรัดกุมและเป็นไปตามหลกัวชิาการ ดงัน้ี (ผดุง  อารยวญิญู, 2539: 3) 
 1)  ควรเรียนเม่ืออายยุงันอ้ย  คือตั้งแต่ปฐมวยั 
 2)  ควรเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนชั้นปกติมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการ 
 3)  สถานศึกษาท่ีเปิดรับโครงการตอ้งมีความพร้อมดา้นบุคลากร 
 4)  ควรมีการช้ีแจง ท าความเขา้ใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกอยา่ง 
 5)  สถาบนัตอ้งจดัให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนอุปกรณ์อนัจ าเป็นในการเรียน 
การสอนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
 6)  เนน้วธีิสอนรายบุคคล 
 7)  หากไม่จ  าเป็นไม่ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ  ในแง่ของการให้บริการการเรียน
การสอน  ทั้งเพื่อให้เด็กปกติไดเ้ขา้ใจดึงความตอ้งการและความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 
 8)  มีการประเมินผลเด็กอย่างสม ่าเสมอ  ศึกษาข้อบกพร่องของการเรียนร่วมและ
ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 9)  ศึกษาขอ้บกพร่องของการจดัการเรียนร่วมและปรับปรุงแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 
 ทั้งน้ี ครูท่ีสอนเด็กพิเศษ ตอ้งมีใจรักเด็ก  มีศรัทธาในการสอนเด็กพิเศษอยา่งแทจ้ริง และ
ตอ้งการช่วยเหลือเด็กดว้ยจิตใจบริสุทธ์ิจริงๆ การศึกษาพิเศษจึงจะด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  ส่ิงท่ี
ครูควรปฏิบติัต่อเด็ก  สรุปไดด้งัน้ี (วารี  ถิระจิตร, 2541: 150)     
 1)  ใหค้วามรัก  ความอบอุ่นใจแก่เด็ก    แสดงให้เขาเห็นวา่เขาเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
ครอบครัว 
 2)  ฝึกสุขนิสัยและกิจนิสัยท่ีดี ใหรั้กความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 3) ใหก้ าลงัใจ  ช้ีแนวทางให้บา้งพอสมควร  เพื่อใหเ้กิดความพอใจและความเช่ือมัน่
มากข้ึน 
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 4)  พดูคุยกบัเด็กเสมอ ๆ ดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 
 5)  มีความอดทน  ใจเยน็  ต่อสู้ปัญหาในการใชเ้วลาสั่งสอนอบรม 
 6) ระลึกอยูเ่สมอวา่เด็กมีชีวติจิตใจ  มีความตอ้งการเหมือนกบัเด็กปกติ 
 4.  การบริหารจัดการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการทั้งระบบโรงเรียน (Whole 
School Approach)  โดยผูบ้ริหารโรงเรียนไดบ้ริหารองคป์ระกอบหลกั  4 ประการ  ประกอบดว้ย 
 การบริหารจดัการ  หมายถึง  การวางกรอบด้านนโยบาย  แผนพฒันาคุณภาพ  ตลอดจน
แผนปฏิบติัการภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ  ครอบคลุมทั้งนักเรียนท่ีความตอ้งการพิเศษและ
นกัเรียนทัว่ไป  โรงเรียนเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กสองกลุ่มใหเ้รียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง  การจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนทัว่ไปและนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้รับการพฒันาทั้งในร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง  กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัเพิ่มเติมข้ึนเพื่อพฒันานกัเรียน  
หรือจดัอยูใ่นกลุ่มสาระกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารจดัการเรียนร่วมท่ี
ช่วยให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพและด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ชุมชนสัมพนัธ์  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มทางกายและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กทั้งท่ีบา้นและ
โรงเรียน  ตลอดจนในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมพฒันาการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 
 ในการบริหารจดัการเรียนร่วมนั้นมีความส าคญัท่ีจะต้องให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน
รับผิดชอบไม่เพียงแต่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเท่านั้น  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งบริหารในลกัษณะ  
การประสานความร่วมมือ (collaboration) ท่ีจะสร้างความตระหนัก และเจตคติท่ีดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนร่วม  องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด  คือการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีและ
เพิ่มความรับผิดชอบให้กบัครูและบุคลากรอ่ืน  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งให้ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูมี
ความรู้ในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนทัว่ไปควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษในลกัษณะของการจดัการเรียนร่วม 
 ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเหล่าน้ี  
โรงเรียนตอ้งมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program:IEP) เป็น
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ตวัก าหนด  และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการศึกษา  
ซ่ึงโรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนร่วมให้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน   
 นอกจากน้ี  โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  ยงัไดบ้ริหารงานเรียนร่วมผสมผสานดว้ยแนวทางโครงสร้างซีท (SEAT) (เบญจา  
ชลานนท,์ 2546: 7)  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัน้ี 
 1)  นกัเรียน  (S:Student)  หมายถึง นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและนกัเรียนทัว่ไป  
โรงเรียนไดเ้ตรียมความพร้อมของทั้งสองกลุ่ม   ให้นกัเรียนทัว่ไปมีความเขา้ใจนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  และรู้จกัให้ความช่วยเหลือเพื่ออยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  ส่วนนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษก็ไดรั้บการฝึกความคุน้เคยสภาพแวดลอ้ม  สามารถช่วยตนเองไดแ้ละอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข  
 2)  สภาพแวดล้อม  (E:Environment) มี 2 ประเภท  คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้มของเด็ก   
       สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  หมายถึง  การปรับสภาพแวดลอ้มท่ีสนองตอบต่อความ
ตอ้งการจ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทท่ีเอ้ือในการเรียนรู้ เช่น การจดั
ห้องเรียนให้อยู่ร่วมกลุ่มเด็กเรียนดี เพื่อคอยช่วยเหลือกนั  หรือให้นัง่แถวหน้าใกล้ครู  ให้มีแสง
สวา่งเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางสายตา   พื้นห้องควรราบเรียบ  เพื่อความสะดวกในการใช้
รถเขน็  เป็นตน้ 
       บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้มของเด็ก  ไดแ้ก่  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูและบุคลากร
อ่ืนในโรงเรียนตอ้งได้รับการสร้างความตระหนักและเจตคติท่ีดีในการร่วมมือกันจดัการศึกษา  
ยอมรับและเห็นความส าคญัในการจดัการเรียนร่วมระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่ม  เป็นท่ีปรึกษาซ่ึงกนั
และกนั  โดยท างานร่วมกนัเป็นทีม 
 3)  กิจกรรมการเรียนการสอน  (A:Activities)   คือ การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ี
จะช่วยให้นักเรียนทัว่ไปและนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้รับการพฒันา ทั้งในด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ประกอบดว้ย  การจดัท าหลกัสูตรเฉพาะ  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  แผนการสอนเฉพาะบุคคล  เทคนิคการสอน  การรายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียน  การจดั
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนและชุมชน การให้บริการสอนเสริม  และการประกันคุณภาพ           
การจดัการเรียนร่วม 
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 4)  เคร่ืองมือ (T:Tools)  หมายถึงส่ิงท่ีน ามาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนร่วมให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  สนบัสนุนให้นกัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ไดแ้ก่ นโยบาย  วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ  กฎกระทรวง  เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ิงอ านวยความสะดวก  งบประมาณ  
และระบบการบริหารจดัการ 
 ทั้งน้ี การด าเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัด      
การเรียนร่วมมีการประสานความร่วมมือกนัเป็นอย่างดีกบัหน่วยงานท่ีส าคญั คือ ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการประสาน
ความช่วยเหลือในการส่งต่อเด็กและความอนุเคราะห์นกัวิชาการ นกักายภาพบ าบดั  นกักิจกรรม 
บ าบดัและความช่วยเหลือในดา้นวชิาการ 
 

ลกัษณะของเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ  
 1.  เด็กทีม่ีความบกพร่องหรือพกิาร 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องหรือพิการ  หมายถึง  เด็กท่ีมีความแตกต่างไปจากเด็กคนอ่ืน หรือเด็ก
ท่ีมีความผิดปกติดา้นร่างกาย  สติปัญญา และจิตใจ  ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของเด็กบกพร่องหรือ
พิการออกเป็น 9 ประเภท (สุขพชัรา  ล้ิมเจริญ, 2545: 2-6)  
 1)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 2)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 3)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 4)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือสุขภาพ 
 5)  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 6)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูหรือภาษา 
 7)  บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
 8)  บุคคลออทิสติก 
 9)  บุคคลพิการซอ้น 
 2.  เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities = LD) หมายถึง เด็กท่ีมี     
ความบกพร่องอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ
หรือการใช้ภาษา มีผลท าให้เกิดปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกดค า 
หรือการคิดค านวณ  การปฏิบติังานของสมองสูญเสียไปจากการได้รับบาดเจ็บท าให้มีปัญหาใน   
การอ่าน การเขา้ใจภาษา   มิไดเ้กิดจากภาวะอวยัวะพิการ  ขาดโอกาสในการเรียน  ปัญญาอ่อนหรือ
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ถูกละทิ้ง  ไม่อยากเรียนหรือเป็นโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ  ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมี
ความสามารถในการอ่านหนงัสือ  และหรือเขียนหนงัสือ  และหรือค านวณต ่ากวา่เด็กท่ีมีระดบัเชาว์
ปัญญาปกติ 2 ชั้นเรียน ท าใหเ้ด็กติดตามการเรียนตามปกติไม่ได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 29)   

ความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2545: 4) 

 1)  ความบกพร่องทางดา้นการเขียนและสะกดค า มีลกัษณะท่ีแสดงออก ดงัน้ี 
 1.1)  การเขียนพยญัชนะ  เด็กจะลากเส้นวนๆ ไม่รู้ว่าจะมว้นหวัเขา้ในหรือออก
นอก  ขีดวน ๆ ซ ้ า ๆ 

     1.2)  เรียงล าดบัอกัษรผดิ เช่น สถิติ เป็น สติถิ 
     1.3)  เขียนพยญัชนะหรือตวัเลขสลบักนั เช่น  ม – น, ภ – ถ, ด – ค, b – d, p – q, 6 - 9 
     1.4)  เขียนพยญัชนะ ก – ฮ  ไม่ได ้ แต่บอกใหเ้ขียนเป็นตวัๆ ได ้
     1.5)  เขียนพยญัชนะกลบักนั  คลา้ยมองจากกระจกเงา  เช่น วนัดงัคาร (วนัองัคาร) 
     1.6)  เขียนค าตามตวัสะกด เช่น บอริการ (บริการ) 
     1.7)  สะกดค าผิด  โดยเฉพาะค าพอ้งเสียง  ค  าสะกดแม่เดียวกนั  ตวัการันต์  เช่น  

อนัตลาย (อนัตราย)  บดบาด (บทบาท)   ตวดทาน (ตรวจทาน)   แพด (แพทย)์ 
     1.8)  เขียนหนงัสือ  ลอกโจทยจ์ากกระดานชา้เพราะกลวัสะกดผดิ 
     1.9)  เขียนไม่ตรงบรรทดั  เขียนต ่าหรือเหนือเส้น  ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั  ไม่

เวน้ขอบ  ไม่เวน้ช่องไฟ 
     1.10)  จบัดินสอหรือจบัปากกาแน่นมาก 

 1.11)  ลบบ่อย ๆ เขียนทบัค าเดิมหลายคร้ัง 
 2)  ความบกพร่องทางดา้นการอ่าน (Dyslexia) ลกัษณะท่ีแสดงออก ดงัน้ี 

  2.1)  อ่านชา้  มีความยากล าบากในการอ่าน  เช่น  ดา้นค าต่อค า  จะตอ้งสะกดค าจึง
จะอ่านได ้
 2.2)  อ่านออกเสียงไม่ชดัเจน 
  2.3)  ไม่ระมดัระวงัในการอ่าน  จะเดาค าจากอกัษรตวัแรก  เช่น บาท เป็น บทที,  
เม่ือนั้น เป็น  บดันั้น  farm  เป็น  front 
 2.4)  อ่านขา้ม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านผดิประโยคหรือผดิต าแหน่ง 
 2.5)  อ่านโดยไม่เนน้ค า  หรือเนน้ขอ้ความบางตอน 
 2.6)  จ  าค าศพัทไ์ดจ้  ากดั  พยายามอธิบายความหมายของค าท่ีอ่านไม่ได ้
 2.7)  ผนัเสียงวรรณยกุตไ์ม่ได ้
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 2.8)  เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
 2.9)  จบัใจความส าคญัหรือเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้

      2.10) ไม่รู้จกัเดาค าจากค าหรือประโยคท่ีอยูห่นา้หรือหลงัค า  หรือยอ่หนา้นั้นๆ 
 3)  ความบกพร่องดา้นการค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 
      3.1)  ไม่เขา้ใจค่าของตวัเลข (Concept of number) ไดแ้ก่  หลกัหน่วย สิบ ร้อย พนั 
หม่ืน ..... 
      3.2)  นบัเลขไปขา้งหนา้หรือนบัเลขยอ้นหลงัไม่ได ้
      3.3)  ค  านวณ  +  -  x  ÷  ดว้ยการนบัน้ิว 
      3.4)  จ  าสูตรคูณไม่ได ้
        3.5)  เขียนตวัเลขกลบักนั เช่น  13   เป็น  31,    6  เป็น 9 
      3.6)  การหาผลลบ  อาจท าผิดโดยเอาตวัเลขจ านวนน้อยลบออกจากจ านวนมาก 
เช่น 25 –7 = 22  เด็กจะเอา 5 ลบ ออกจาก 7 แทน  เพราะดูวา่ 5 เป็นเลขจ านวนนอ้ยแทนท่ีจะดูวา่ 5 
เป็นตวัเลขของ 25 
 3.7)  ยุง่ยากกบัการตีโจทยปั์ญหา  หรือการอ่านตวัเลขหลายตวั 
      3.8)  บางคนอาจใช้วิธีท่องจ าและเขียนค าตอบได ้ แต่เม่ือให้แกไ้ขโจทยท่ี์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนักลบัท าไม่ได ้เช่น  ไม่สามารถแลก/ทอนสตางคไ์ด ้
      3.9)  สามารถท าตามขั้นตอนการคูณ/หารได ้ โดยเฉพาะตวัเลขหลายหลกั 
      3.10)  การค านวณเลขท าจากซา้ยไปขวา  แทนท่ีจะท าจากทางขวาไปซา้ย 
      3.11) ไม่เขา้ใจเร่ืองเวลา  สอนเร่ืองเวลาไดย้าก 
 4)  เด็กท่ีมีปัญหาหลาย ๆ ดา้นรวมกนั 
 3.  กระบวนการเรียนรู้ของเด็กทีม่ีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 
 ไดก้ล่าววา่  ทางจิตวทิยาการศึกษาไดใ้ชรู้ปแบบไซเบอร์เนติค (Cybernetics model) อธิบาย
กระบวนการเรียนรู้  โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2545: 14) 

 1)  ขอ้มูลจากประสาทสัมผสัจะเขา้สู่สมองเพื่อบนัทึก (Input process) 
 2)  ขอ้มูลจะถูกแปลความหมายและจดัเก็บ (Integration) 
 3)  ขอ้มูลจะถูกบนัทึกและสามารถดึงมาใชไ้ด ้(Memory process) 
 4)  ขอ้มูลจะถูกน ามาใชใ้นรูปแบบของภาษาและการเคล่ือนไหว (Output process) 

 เม่ือเราอ่านหนงัสือ  ดูรูปภาพ  ฟังเสียง  หรือสัมผสัอกัษรเบลล์  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกส่งไป
ยงัสมอง  จากนั้นขอ้มูลจะถูกแปลความหมายและจดัเก็บในหน่วยความจ า และสามารถดึงขอ้มูลมา
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ใชไ้ดใ้นยามท่ีตอ้งการ โดยอาจออกมาในรูปการคิด การพูด การอ่าน การเขียน และการเคล่ือนไหว
คลา้ยสมองกลในคอมพิวเตอร์ 
 โดยปกติเม่ือมองรูปภาพหรืออ่านหนังสือคนเราจะแยกภาพหรือตวัอกัษรออกจากพื้น        
รู้ต  าแหน่งทิศทางของภาพและสามารถกะความลึกของภาพ 3 มิติได ้ เช่นเดียวกบัการฟังท่ีเราจะตอ้ง
แยกแยะเสียงท่ีตอ้งการฟังออกจากเสียงรบกวน  หรือเสียงธรรมชาติอ่ืน ๆ  จากนั้นภาพและเสียงจะ
ถูกบนัทึกในสมองผา่นกระบวนการแปลงสัญญาณ (Coding)  และดึงขอ้มูลจากหน่วยความจ ามาใช้
ในการเขียนการอ่านผา่นกระบวนการแปลขอ้มูลกลบั (Decoding) ในท่ีสุด 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเรียนรู้อาจมีปัญหาท่ีใดท่ีหน่ึงใน 4 ขั้นตอนขา้งตน้  ไดแ้ก่ 
 1)  ความบกพร่องในการจดัวางต าแหน่งและรูปร่างของส่ิงท่ีเห็น เช่น   ม เป็น น  สถิติ  
เป็น สติถิ  เป็นตน้ 
 2)  ความบกพร่องในการโฟกสัภาพ  ท าใหอ่้านขา้มค า  ขา้มประโยค  อ่านซ ้ าประโยค 
 3)  ความบกพร่องในการกะระยะ  ท าให้ซุ่มซ่าม  เดินชนโน่นชนน่ีไดง่้าย หรือมีความยาก 
ล าบากในการเล่นกีฬา  เด็กไม่สามารถเตะลูกบอล  ตีลูกเทนนิส  หรือโยนลูกบาสไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4)  ความบกพร่องในการแยกเสียง  เด็กจะเขียนค าพ้องเสียงหรือค า อ่ืน ๆ ท่ีเสียง
คลา้ยกนัล าบาก  เช่น  อาการ – อาจารย ์
 5)  ความบกพร่องในการเรียงล าดบัเหตุการณ์  เด็กไม่สามารถเล่าเร่ืองท่ีตนเองพบเห็น
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามล าดบัเหตุการณ์  และเม่ือถามวา่พรุ่งน้ีเป็นวนัอะไร  เด็กจะตอ้งพูดไล่เรียงตั้งแต่
วนัอาทิตย ์ วนัจนัทร์ ไปเร่ือย ๆ  
 6)  ความบกพร่องเร่ืองความจ า  จะเห็นว่า  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สอน
วนัน้ี  วนัพรุ่งน้ีลืม  จ  าค าศพัทไ์ดจ้  ากดั  หรือเวลาสั่งให้ไปซ้ือของ 3 อย่าง  ซ้ือกลบัมาไดอ้ยา่งเดียว  
ดงันั้น ตอ้งใหเ้ด็กทวนซ ้ า 2-3 คร้ัง 
 7)  ความบกพร่องดา้นภาษา  เด็กบางคนพดูชา้  พดูไม่ชดั  มีภาษาพดูจ ากดั 
 8)  ความบกพร่องดา้นการใชมื้อ  เช่น  หยิบจบั  ติดกระดุม  ผกูเชือกรองเทา้ไดล้  าบาก  
เป็นตน้ 
 9)  ความบกพร่องในการแปลงสัญญาณ (decoding) เม่ือให้อ่าน-เขียน เด็กจะท าได้
ค่อนข้างช้าหรือท าได้ด้วยความยากล าบาก  แต่เม่ือถาม-ตอบปากเปล่า  เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จะตอบไดค้่อนขา้งดีกวา่การเขียนทางภาษาไทย 
 4.  การคัดแยกเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถพิจารณาดว้ยวิธีการต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2543: 47-55)  
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 1)  สังเกตพฤติกรรมและลกัษณะพฤติกรรมของเด็ก 
 2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 3)  ส ารวจพฤติกรรมท่ีปรากฏ 
 4) ประเมินพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของเด็กโดยเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของเด็กทัว่ไป
ในชั้นเรียนเดียวกนั 
 5)  การใชเ้คร่ืองมือคดัแยกโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 
 การคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถพิจารณาไดจ้าก (ส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษา, 2541: 15) 
 1)  ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัระดบัสติปัญญาของเด็กคนเดียวกนั 
คือ เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน  การเขียน  การสะกดค า  หรือการคิดค านวณต ่ากวา่ความสามารถ
ท่ีแทจ้ริง  เช่น  เด็กท่ีมี I.Q. 120  แต่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมต ่าหรือวชิาใดวชิาหน่ึงต ่า 
 2)  การค านึงถึงความสามารถเฉพาะทางโดยสังเกตจากเด็กท่ีมีสติปัญญาปกติหรือสูง
กว่าปกติแต่มีปัญหาในการเรียน  ซ่ึงเด็กจะมีความบกพร่องในการรับรู้หรือการท างานของสมอง
เก่ียวกบักระบวนการจดัท ากบัขอ้มูล  เช่น  เด็กท่ีผิดปกติด้านการเขียน  เขียนตวั ก เป็น บ สลบั
อกัษรหนา้และหลงั  เช่น  บก  เป็น  กบ  เป็นตน้ 
 3)  การค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยสังเกตจากความแตกต่างของเด็กกบั
เพื่อนวา่ส่ิงใดท่ีเพื่อนทุกคนท าได ้ แต่เด็กคนนั้นยงัท าไม่ได ้ มีความยุง่ยาก  สับสนเก่ียวกบัเร่ืองวนั  
เช่น  วนัน้ี  พรุ่งน้ี  แต่ไม่รู้วา่เม่ือไร  เป็นตน้  สับสนเก่ียวกบัเร่ืองเวลา  เช่น  นดั 9.00 น. ตอนเชา้มา 
9.00 น. ตอนกลางคืน  เป็นตน้ 
 4)  การหาจุดตัดของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ าโดยพิจารณาการก าหนดค่าของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ถา้เด็กคนใดไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีครูก าหนด  เด็กคนนั้นจะ
เป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  วธีิการคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถท าได ้2 วธีิ  คือ   
 1)  การคดัแยกอยา่งไม่เป็นทางการ  โดยครูอาจใชก้ารสังเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบ
โดยมีผูส้ังเกตประมาณ 2-3 คน  ครูลงมติร่วมกนัว่าเด็กท่ีสังเกตมีปัญหาอะไรบา้ง  ขอ้มูลท่ีได้
สามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจคดัแยกประเภทเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี     
 2)  การคดัแยกอยา่งเป็นทางการ  เป็นการคดัแยกโดยใชแ้บบทดสอบ  ซ่ึงส่วนมากเป็น
แบบทดสอบหรือแบบคดัแยกท่ีจดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญมีความน่าเช่ือถือ 
 
 



 
22 

หลกัสูตรและรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1.  หลกัสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรครอบคลุมเน้ือหา ในดา้นต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี (สายสมร  ไชยลาม, 2550: 8) 
 1)  การพฒันาการรับรู้และการเคล่ือนไหว  ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็ก
พฒันาดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก การประสานกนัระหวา่งกลา้มเน้ือกบัสายตา  
การรับรู้ทางสายตา  การรับรู้ทางการฟังและความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 2)  ภาษา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหาทางภาษามาก  ดังนั้ น
หลกัสูตรควรเน้นด้านภาษาและทกัษะ  เพื่อขจดัความบกพร่อง  ขอบข่ายของเน้ือหาด้านภาษา
ครอบคลุมไปถึงการพดู  การอ่านสะกดค า  การเขียนและทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 3)  การงานและพื้นฐานอาชีพ  จะเนน้การช่วยเตรียมเด็กใหค้วามพร้อมในการฝึกอาชีพ 
 4)  ทกัษะทางสังคม  เป็นการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะช่วยใหเ้ด็กมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อผูอ่ื้น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 นอกจากน้ี ส่ือ/ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้  
ไดดี้  ครูผูส้อนควรตอ้งศึกษาและเลือกใชส่ื้อ/ส่ิงอ านวยความสะดวกช่วยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น คู่มือครู  เอกสาร
ประกอบการสอน  แผน่พบั  เกม  โปสเตอร์  ชุดการเรียนส าเร็จรูป  โปรแกรมฝึกการประเมิน  ของ
เล่น  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โทรทศัน์  เทปเสียง  วีดีทศัน์  ฯลฯ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั
ทกัษะพื้นฐานทางอาชีพต่าง ๆ  
 ส่วนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น  ควรมุ่งขจดัความบกพร่องของเด็กและมุ่งให้โอกาสในการเรียน
รวมกบัเด็กปกติให้มาก  ดงันั้นหลกัสูตรในระดบัประถมศึกษาจึงเนน้เด็กให้มีการพฒันาการอยา่งเต็มท่ี 
เพื่อขจดัความบกพร่อง ควรมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล การจดักลุ่มเด็กเพื่อการสอน อาจจดัเด็กท่ีมี
แผนการสอนใกล้เคียงกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสอน  และสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาพิเศษท่ีตอ้งสอนเป็นรายบุคคล  และควรจดัให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
(ผดุง  อารยวญิญู, 2542: 121-123) 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและเน้นการสอนเป็นรายบุคคลตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมทั้งครูและนกัเรียน  และสอนตามศกัยภาพของเด็ก  เนน้ทกัษะและวธีิการท่ีหลากหลาย มุ่ง
ใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากความเขา้ใจจากประสบการณ์ตรง  โดยจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
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ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากน้ี การปรับบทเรียนให้เหมาะสมตามความสามารถของ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะท าผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
ความรู้สึกประสบความส าเร็จในการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 2.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan: IEP) คือ แผนการจัด    
การศึกษา ท่ีจดัข้ึนมาอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยได้รับความร่วมมือและความยินยอมจาก
ผูป้กครอง  บุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรทางการแพทย ์ในการจดัท าเน้ือหาของหลกัสูตรและ
ความช่วยเหลือพิเศษข้ึนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเด็กเฉพาะแต่ละคน  แผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) บรรจุเน้ือหาสาระของหลกัสูตรซ่ึงเด็กจะตอ้งเรียน  จึงไม่ใช่แผนการสอนประจ าวนัแต่
จะเป็นแผนการศึกษาตลอดปี  ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงทบทวนไดทุ้กภาคเรียนถา้เด็กมีพฒันาการ  
ท่ีดีข้ึนโดยข้ึนอยู่กับการลงความเห็นของผูท่ี้เก่ียวข้อง และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ไม่ใช่
รายงานประเมินผลการเรียน  แต่เป็นการแสดงถึงความตอ้งการจ าเป็นของเด็กท่ีตอ้งการเรียนและ
รับบริการพิเศษมากหรือนอ้ย 
  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี (ผดุง  อารยวญิญู, 2542: 204) 
 1)  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่ใช่รายงานการประเมินผลเด็ก การประเมินผลเด็ก
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเท่านั้ น ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลและ              
การทดสอบเก่ียวกบัตวัเด็กจะช่วยให้ทางโรงเรียนก าหนดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไดเ้หมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 2)  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่คงอยู่ตลอดไป เม่ือเด็กเติบโตหรือพฒันาข้ึน                
ความตอ้งการของเด็กเปล่ียนไปแผนก็ตอ้งเปล่ียนไปดว้ย โรงเรียนจะตอ้งทบทวน แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 
 3)  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่ใช่แผนท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แต่อาจมีขอ้บกพร่อง    
ดงันั้น สถานศึกษาจึงควรรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากหลายฝ่ายในการจดัท าแผน 
 4)  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่ใช่แผนการสอน  หรือ โครงการสอน  เป็นส่วนหน่ึง
ของ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเท่านั้น 
 5) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่ใช่สัญญาระหวา่งเด็กกบัสถานศึกษา แต่เป็นแนวทาง
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กจริง ซ่ึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีก าหนดไวใ้นแผนอาจไม่ประสบผลส าเร็จทั้งหมด 
 วตัถุประสงคข์องการจดัท า แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คือ  
 1)  เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถของเด็กและช่วยให้เด็กได้มีโอกาส
พฒันาตาสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
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 2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนและพฒันาการของ
เด็กแต่ละคนใหเ้ป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 3)  เพื่อเป็นการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับเด็กคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ  และจะ
มีขอ้มูลในการจดัเด็กเขา้รับบริการการศึกษาบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 ประโยชน์ของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คือ 
 1)  ประโยชน์ต่อครูผูส้อน  ครูใช้เป็นแนวทางในการจดัท าอตัราการสอนและบนัทึก
การสอนรายวนั และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็ก  เป็นแนวทางในการก าหนดหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของครู  ผูส้อนแต่ละคน  หากมีครูมากกว่า 1 คนท่ีมีส่วนร่วมในการสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  เป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาการดา้นการเรียนของเด็ก การรายงานหรือแจง้
ความกา้วหนา้ทางการเรียนของเด็กแก่ผูป้กครอง  และการเลือกส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัเด็ก 
 2)  ประโยชน์ต่อนกัเรียน  นกัเรียนจะไดท้ราบว่าตนเองจะตอ้งเรียนอะไร ไดรั้บส่ิงอ านวย
ความสะดวก  และบริการทางการศึกษา  และไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟูท่ีสอดคลอ้งกบัความจ าเป็น 
 3)  ประโยชน์ต่อผูป้กครอง  ท าให้ทราบว่าจะติดต่อกบัครูคนใดเม่ือต้องการพูดคุย
เก่ียวกบัปัญหาของบุตรของตน  โรงเรียนจะสอนอะไรแก่บุตรของตน  และผูป้กครองจะส่งเสริม
อยา่งไรใหเ้ป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ือง  โดยท่ีผูป้กครองสามารถขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของบุตรของตนเอง  ตลอดจน
สามารถมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4)  ประโยชน์ต่อโรงเรียน  โดยทราบว่าเด็กเข้ารับการศึกษาในระดับใด และใน
ลกัษณะใด  ท าให้สามารถเตรียมบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ  าเป็นให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก  
และบุคลากรจ านวนเท่าใดท่ีจะให้บริการกบัเด็ก  ทั้ งน้ีโรงเรียนจะได้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
พฒันาการของเด็ก และทบทวน หรือปรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีจะต้องจดัให้กบัเด็กใน
อนาคตต่อไป 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังน้ี      
(สุขพชัรา  ล้ิมเจริญ, 2543: 129-130) 

 ขั้นท่ี 1 แจง้ให้เด็กและผูป้กครองปกทราบถึงความส าคญัในการจดัท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล  ดงัน้ี 

 1. เพื่อใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมและเขา้ประชุมในการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 2. เพื่อให้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และอนุญาตให้มีการจดัท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
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 3. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 ขั้นท่ี 2 ทดสอบสภาพทัว่ไป  ในขั้นตอนน้ีส าคญัอยา่งยิง่ในการตรวจสอบและประเมิน
ความบกพร่องของเด็ก โดยคณะสหวิทยาการมีผู ้เ ช่ียวชาญหลาย ๆ ด้าน  เช่น  แพทย์  นัก
กายภาพบ าบดั   นกัแกไ้ขการพูด  นกัจิตวิทยา  นกัการศึกษาพิเศษ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ร่วมกนั    
ตรวจสอบทางวิชาการและพฤติกรรมของเด็ก  พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลท่ีจ  าเป็นในขั้นตอนน้ี  
จ  าเป็นตอ้งร่วมกนัท างานเป็นคณะจึงจะประสบผลส าเร็จ 

 ขั้นท่ี 3 ส่งต่อเพื่อขอรับบริการ  เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่ิมตน้ของปัญหาท่ี
พบโดยผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ ดา้น  เป็นผูร้ะดมสมองช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง  ทั้งดา้น
การศึกษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการขอรับบริการท่ีจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล 

 ขั้นท่ี 4 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของเด็ก เป็นการส ารวจความสามารถของเด็กวา่
มีทกัษะ หรือความช านาญระดบัใด  เช่น หาจุดเด่น  จุดดอ้ย   รวมทั้งทกัษะทางภาษา สังคม การ
เคล่ือนไหว พฤติกรรม วฒิุภาวะทางอารมณ์ และการช่วยเหลือตนเอง ผลสัมฤทธ์ิแต่ละวิชาของเด็ก  
โดยจะเปรียบเทียบความสามารถอยา่งเดียวกนักบัเด็กระดบัเดียวกนั  คือดูจากอายท่ีุแทจ้ริงของเด็ก 

 ขั้นท่ี 5 น าผลการทดสอบมารวบรวมจดัท า IEP  เป็นการรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร
ของเด็กท่ีได้จากการประเมินและการทดสอบของทุก ๆ ฝ่าย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ (การ
ตรวจสอบทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางสายตาระดบัการมองเห็น) ทางกายภาพบ าบดั ทาง
จิตวทิยา (การประเมินพฤติกรรม)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มาประกอบการพิจารณาจดัท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ขั้นท่ี 6 ประชุมเขียนและปฏิบติัตามแผน IEP  หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลจากทุก ๆ 
ฝ่ายแล้วจะมีการติดต่อ พ่อ  แม่  หรือผูป้กครอง  เพื่อรวมประชุมการจดัการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล  โดยท่ีประชุมจะประกอบด้วยผูแ้ทนจากโรงเรียนปกติ  ครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่อง (อาจเป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือตวัแทนครูท่ีสอนนักเรียนคนนั้น) ตวัเด็กนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง  และพอ่แม่เด็ก  โดยร่วมกนัเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง  และน าไปปฏิบติัตามแผน 

 ขั้นท่ี 7 เร่ิมใชแ้ผน  เม่ือเขียนแผน IEP เสร็จแลว้ จะมีการก าหนดระยะเวลาการเร่ิมใช้
และส้ินสุดการใชแ้ผน  โดยครูจะตอ้งเตรียมแผนการสอนตามท่ีตกลงกนัไวใ้น IEP ซ่ึงเป็นแผนการ
สอนท่ีจดัข้ึนเฉพาะเจาะจงส าหรับนกัเรียนคนนั้น  โดยก าหนดทกัษะท่ีจะสอนในแต่ละวิชา  โดย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของเด็กเสียก่อน  เม่ือทราบผลการทดสอบแลว้  ครูจึงน าผลมาวาง
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แผนการสอนท่ีเหมาะต่อไป  และครูจะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  เพื่อจะไดรู้้ว่าจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงการสอนอยา่งไร  จึงจะเหมาะสมกบัเด็กคนนั้น 

 ขั้นท่ี 8 ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเด็ก  การติดตามและประเมินผล
ความกา้วหน้าของเด็ก  เป็นการติดตามเป็นระยะ ๆ ซ่ึงจะระบุการด าเนินการ  วิธีการ  เคร่ืองมือ  
เกณฑก์ารประเมิน และบุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระเมินอยา่งชดัเจน 

 ขั้นท่ี 9 ทบทวนและปรับปรุง  หลงัจากใชแ้ผนไประยะหน่ึง ควรจะมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวน  อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเด็ก  ดงันั้น IEP จึงเป็นแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีไม่คงท่ี สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาท่ีเด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 
หรือไม่ดีข้ึน 

3. รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน ามาสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ ไดแ้ก่  
 1)  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ความจ า (Memory Model) 
 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบน้ีพฒันาข้ึนโดยจอยส์และวิลส์   ซ่ึงเช่ือว่า
การเรียนโดยเทคนิคความจ าต่าง ๆ นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาสาระต่าง ๆ ท่ี
เรียนไดดี้และไดน้านแลว้  ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้กลวิธีการจ า  ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้
สาระอ่ืน ๆ ไดอี้กมาก  ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบน้ีมี 4 ขั้น ดงัน้ี (อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 
231) 
 ขั้นท่ี 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยา่งตั้งใจ ผูส้อนช่วยให้ผูเ้รียนตระหนกัรู้ใน
สาระท่ีเรียน โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ให้อ่านเอกสารแล้วขีดเส้นใตค้  าหรือประเด็นท่ีส าคญั   
ใหต้ั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใหห้าค าตอบของค าถามต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 การสร้างความเช่ือมโยง เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาสาระท่ีตอ้งการเรียนรู้แลว้ ให้
ผูเ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหาส่วนต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจดจ ากบัส่ิงท่ีตอ้งการจดจ ากบัส่ิงท่ีตนคุน้เคย เช่น ค า  
ภาพ  หรือความคิดต่าง ๆ  หรือทดแทนค าท่ีไม่คุน้หรือค ายากดว้ยค า  ภาพ   หรือความหมายอ่ืนท่ี
สามารถกระตุน้ความจ าในขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการเช่ือมโยงความคิดเขา้ดว้ยกนั 
 ขั้นท่ี 3 การใชจิ้นตนาการ เพื่อให้จดจ าสาระไดดี้ข้ึนให้ผูเ้รียนใชเ้ทคนิคการเช่ือมโยง
สาระต่าง ๆ ใหเ้ห็นเป็นภาพน่าขบขนัเกินความเป็นจริง 
 ขั้นท่ี 4 การฝึกใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ีท าไวข้า้งตน้ในการทบทวนความรู้และเน้ือหา
สาระต่าง ๆ จนกระทัง่จ  าได ้
 2)  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกตัภาพ (Individualized Instruction)  
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 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) 
รูปแบบหน่ึง   เป็นการจดัการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนแต่ละคน ซ่ึงจะได้รับการสอนตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของตนเอง      
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะน้ีมีหลายรูปแบบโดยการใช้เคร่ืองมือประกอบ    
การสอน  นักเรียนอาจเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่  แต่เน้นการจดักิจกรรม    
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน โดยมีแนวคิดท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล   ซ่ึงในชั้นเรียนหน่ึงๆ จะมีผูเ้รียนซ่ึงมีความสามารถแตกต่าง
กนัเรียนอยูร่่วมกนั   ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งพิจารณา  ศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนให้มีบทเรียนเฉพาะเพื่อสอนเสริมให้ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเด่นหรือดอ้ย  ซ่ึงแตกต่างไปจาก
กลุ่ม ไดเ้รียนตามระดบัความสามารถของตนเอง   
 ส่วนมากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ลกัษณะน้ี  ครูจะจดัสร้างเคร่ืองมือให้ผูเ้รียน
ศึกษาหาความรู้ตามระดบัความสามารถ  และความสนใจของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   
 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกตัภาพ  มีดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การประเมินผลก่อนเรียน (Pretest) ผูส้อนจดัให้มีการประเมินผลก่อนเรียน
เพื่อให้ทราบระดบัความรู้ความสามารถ และจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนในบทเรียนท่ีมีความยากง่ายตาม
ระดบัความสามารถ  
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Instructional Objectives) ผูส้อนก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละบทเรียนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา กิจกรรม และระดบัความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 3 จดัเน้ือหาวชิาใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ามระดบัความสามารถของตนเอง 
(The Pace of Learning) แบ่งเน้ือหาวิชาทั้งหมดออกเป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสม ตามล าดบั
ขั้นตอนของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้แลว้จึงศึกษาในเร่ืองต่อไป 
 ขั้นท่ี 4 ก าหนดกิจกรรมการเรียน (The Activity or Material) ครูตอ้งก าหนด
กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวธีิการเรียนรู้ และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  
 ขั้นท่ี 4 การใช้ภาษา (Reading Skill) นกัเรียนท่ีมีความสามารถดอ้ยในการอ่าน ครู
อาจก าหนดอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ได ้เช่น รูปภาพ เทปโทรทศัน์  ภาพยนตร์ และอ่ืน ๆ  
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) อาจมีการประเมินผลหลายรูปแบบและให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
 3)  รูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่านค า  



 
28 

 คณะผูศึ้กษาไดป้ระยุกตม์าจากรูปแบบวิธีการสอนอ่านค าซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถน ามาใช้
สอนไดท้ั้งเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัน้ี (ผดุง  อารยะวญิญู, 2544: 68-72) 
 ขั้นท่ี 1 ให้เด็ก โดยครูใช้บตัรภาพประกอบ เห็นการอ่านจากภาพ  เพื่อให้จ  าจาก
ภาพ เด็กจะอ่านค าไดโ้ดยใชส้ายตา 
 ขั้นท่ี 2 อ่านค าพร้อมกบัภาพ ขั้นน้ีครูอาจมีกิจกรรมเสริม เช่น แยกค าออกจากภาพ
แลว้ใหเ้ด็กจบัคู่ภาพกบัค า เป็นตน้ เด็กจะอ่านค าไดโ้ดยการจ า 
 ขั้นท่ี 3 เม่ืออ่านค าไดม้ากพอสมควร จึงค่อยให้รู้จกัตวัสระและพยญัชนะ ในขั้นน้ี
ครูอาจใชส่ื้อ เป็นบตัรค า และแยกพยญัชนะ และสระออกจากค า   และจดักิจกรรมให้เด็กรู้จกัการ
ประสมค าเป็นค าอ่าน 
 ขั้นท่ี 4 การอ่านแบบสะกดค า เพื่อให้เด็กไดรู้้จกัการสะกดค า เด็กจะสามารถน า
หลกัการสะกดค าไปใชอ่้านค าใหม่ต่อไป 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการอ่านคล่อง   อ่านเป็นค า ๆ โดยไม่มีส่ือรูปภาพประกอบ  
 ขั้นท่ี 6 เขียนค าจากการอ่าน เพื่อใหเ้ด็กเกิดความจ าท่ีคงทน 
 4)  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจยัในชั้นเรียน 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นการปฏิบติัการวิจยัควบคู่ไปกับการปฏิบติังาน  
สอนจริง โดยมีครูเป็นทั้งผูผ้ลิตงานวิจยัและผูบ้ริโภคผลการวิจยั  กล่าวคือ การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็น
การแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง  มีลกัษณะการด าเนินการ 
เป็นบนัไดเวยีน  และสามาระด าเนินการวจิยัไดห้ลายระดบัทั้งในระดบัห้องเรียนและระดบัโรงเรียน  
กลุ่มผูร่้วมงานวิจยัอาจรวมถึงครู  นักเรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง  และสมาชิกในชุมชน 
(กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2542: 8-9)   
 ขั้นตอนของกิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของเคมมิสและแมคทคัการ์ต (Kemmmis 
and McTaggart) อธิบายสรุปได ้ดงัน้ี (อา้งใน พวงพยอม ชิดทอง, 2545: 63-64)   
 4.1)  พฒันาแผน (Plan) คือ แนวทางปฏิบติัซ่ึงตั้งความคาดหวงัเป็นการมองไปใน
อนาคตขา้งหน้า การก าหนดแผนทัว่ไปตอ้งมีความยืดหยุ่น เพื่อท่ีจะสามารถปรับให้เขา้กบัความ
เปล่ียนแปลงและความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ กิจกรรมท่ีเลือกเขา้มาก าหนดในแผนตอ้งไดรั้บการ
เลือกสรรว่าดีกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาในระดบัหน่ึง  ผูร่้วมงานจะตอ้งให้ความ
ร่วมมือในการอภิปราย (ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อให้เกิด) การวิเคราะห์และปรับปรุงการ
ก าหนดแผนงานท่ีจะสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่
  4.2)  การปฏิบติัการ (Act) การปฏิบติัจะด าเนินการตามแผนท่ีไดว้างไวอ้ย่างมี
เหตุผลและมีการควบคุมอยา่งสมบูรณ์ แต่การปฏิบติัจากแนวทางท่ีวางไวมี้โอกาสพลิกผนัแปรตาม
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สถานการณ์และบุคคล (นกัเรียนมีความสามารถในการรับรู้เร็วช้าต่างกนัตามเน้ือหาและวิธีสอน
ของครู เป็นตน้) แผนท่ีวางไวส้ าหรับการปฏิบติัจะตอ้งสามารถปรับแกไ้ขได ้และสามารถปรับปรุง
ไปไดเ้ร่ือยๆ ตามผลการตดัสินใจเก่ียวกบัการกระท านั้น ๆ  
  4.3) การสังเกต (Observe) ท าหน้าท่ีเก็บบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับผลท่ีได้จาก          
การปฏิบติังาน  มีรายงานหลกัฐานท่ีมาจากวิจารณญาณ  การสังเกตอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั
เป็นส่ิงจ าเป็น  เน่ืองจากการปฏิบติันั้นจะตอ้งมีขอ้จ ากดั  ขอ้ขดัขอ้งของสภาพความเป็นจริงและ
ขอ้ขดัขอ้งทั้งหมดเหล่าน้ีไม่เคยชดัเจนและไม่มีทางคาดการณ์ไดล่้วงหนา้  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต
อยา่งครบถว้น  นอกจากน้ี  การสังเกตในขั้นน้ีหมายรวมถึง  การสังเกตกระบวนการของการปฏิบติั
และผลของการปฏิบติั (ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ) สังเกตสถานการณ์และขอ้ขดัขอ้งของการปฏิบติั  
เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงาน 
  4.4) การสะทอ้นผล (reflect) การสะทอ้นผลท าให้หวนคิดถึงการกระท าตามท่ีได้
บนัทึกไวจ้ากการสังเกต  เก็บข้อมูล  การสะท้อนภาพจะมีลักษณะเป็นการประเมินอย่างหน่ึง        
ซ่ึงผูว้ิจยัเชิงปฏิบติัการจะตอ้งตดัสินใจจากประสบการณ์ของตนว่า  ผลของการปฏิบติัหรือผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งประสงค์หรือไม่  และควรให้ขอ้แนะน าในการปฏิบติัต่อไป  นอกจากนั้น
การสะทอ้นภาพยงัหมายถึง  การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะด าเนินการจริงอีกดว้ย  การสะทอ้น
ขอ้มูลน้ีจะช่วยใหก้ารวางแผนการด าเนินการในขั้นต่อไปท่ีจะเป็นไปไดส้ าหรับกลุ่มและส าหรับแต่
ละบุคคลในโครงการ 

 
แผนภูมิที ่1 วงจรการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งทีม่า: พวงพยอม  ชิดทอง, 2545: 64 
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         5)  รูปแบบวธีิการสอนอ่านค า ของผดุง อารยะวญิญู มี 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ให้เด็ก โดยครูใช้บตัรภาพประกอบ เห็นการอ่านจากภาพ เพื่อให้จ  าจาก
ภาพ เด็กจะอ่านค าไดโ้ดยใชส้ายตา 
  ขั้นท่ี 2 อ่านค าพร้อมกบัภาพ ขั้นน้ีครูอาจมีกิจกรรมเสริม เช่นแยกค าออกจากภาพ 
แลว้ใหเ้ด็กจบัคู่ภาพกบัค า  เป็นตน้  เด็กจะอ่านค าไดโ้ดยการจ า 
  ขั้นท่ี 3 เม่ืออ่านค าไดม้ากพอสมควร จึงค่อยให้รู้จกัตวัสระและพยญัชนะ ในขั้นน้ี
ครูอาจใช้ส่ือ เป็นบตัรค า และแยกพยญัชนะ และสระออกจากค า และจดักิจกรรมให้เด็กรู้จัก       
การประสมค าเป็นค าอ่าน 
  ขั้นท่ี 4 การอ่านแบบสะกดค า เพื่อให้เด็กไดรู้้จกัการสะกดค า เด็กจะสามารถน า
หลกัการสะกดค าไปใชอ่้านค าใหม่ ต่อไป 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นการอ่านคล่อง   อ่านเป็นค า ๆ โดยไม่มีส่ือรูปภาพประกอบ  
  ขั้นท่ี 6 เขียนค าจากการอ่าน เพื่อใหเ้ด็กเกิดความจ าท่ีคงทน 
    6)  กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ 
         1.1)  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ถา้ผูเ้รียน มี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 
   1.2)  กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระท าบ่อย ๆ ดว้ยความเขา้ใจ 
จะท าใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และ
ในท่ีสุดอาจลืมได ้
   1.3)  กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การน าไปใชบ้่อย ๆ 
หากไม่มีการน าไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้
   1.4)  กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจย่อม
อยากเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ จึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
 4.  การอ่าน 
  1)  ความหมายของการอ่าน 
  ค าว่า “อ่าน” เป็นค ากริยาแปลว่า ว่าตามตวัหนงัสือ ออกเสียงตามตวัหนงัสือ  ดูหรือ
เขา้ใจความหมายจากตวัหนงัสือ  สังเกตหรือพิจารณาดูให้เขา้ใจ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525: 900  
อา้งใน กรณิศ  เวศนารัตน์, 2549: 15)  จึงหมายถึง การแปลตวัอกัษร (สัญลกัษณ์) ออกมาเป็น
เสียงพดู (เสียง) และมีความหมายท่ีใชส่ื้อความคิดระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน (ผูฟั้ง) 



 
31 

  การอ่านคือ  การส่งสารระหว่างผูเ้รียนกับผูอ่้านโดยการถ่ายทอดความหมายจาก
ตวัอกัษรหรือภาพเป็นความคิดความเขา้ใจของผูอ่้าน  และน าความคิดนั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูอ่้านเอง  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เดิม  และความรู้ทางภาษาของผูอ่้าน (กรณิศ  เวศนารัตน์, 
2549: 15) 
  ความส าคญัของการอ่าน (บวัแกว้  บวัเยน็, 2539: 15-16) มีความส าคญั ดงัน้ี 
   -  การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะการหาความรู้ใน
สาขาวชิาต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ 
   -  การอ่านเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้และความตอ้งการระหว่างบุคคลกบั
บุคคล 
   -  การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เป็นผูป้ระสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ
เพราะไดอ่้านเอกสารท่ีใหค้วามรู้ในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่สมอ 
   -  การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขเพราะ
ถา้เราอ่านไดก้็สามารถท าความเขา้ใจร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหผ้า่นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
   -  การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการรับทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยสู่คน
รุ่นหลงัต่อไป 
   -  การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์
อยา่งกวา้งขวาง 
  หลกัการอ่านท่ีครูควรค านึงถึง (เมธิตา  เช้ือปัญญา, 2544:10-11) 
   -  ครูควรใชว้ธีิสอนท่ีมีกระบวนการท่ีถูกตอ้ง ศึกษาถึงสถานการณ์ในการจดัสภาพ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อพฒันาการของเด็กเพื่อลด
อุปสรรคท่ีจะสกดักั้นไม่ใหก้ารสอนบรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงครูอาจจะตอ้งใชว้ิธีสอนหลาย ๆ แบบผสม
กนั 
   -  ครูควรมีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการสอนอ่าน รู้ว่าการอ่านเป็น
กระบวนการท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ืองเร่ือยไป รู้วา่การสอนอ่านระยะใดจะจดัประสบการณ์ให้แก่เด็ก
อยา่งไร 
   -  ครูจะต้องใช้วิธีการสอนอ่านท่ีเหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดท่ี
กวา้งไกล ไม่จ  ากดัอยูท่ี่เฉพาะการจ า การเห็น  หรือ  การแปลความจากสัญลกัษณ์ตวัอกัษรเท่านั้น  
แต่ตอ้งรู้จกัน าเอาความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมได ้
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  นอกจากน้ี  ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (อา้งในกรณิศ  เวศนา
รัตน์, 2549: 24) ไดใ้หห้ลกัการสอนอ่าน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
   -  การสอนอ่านตอ้งมีจุดหมายเพื่อใหเ้ด็กไดป้ระโยชน์จากการอ่าน มิใช่เพื่อให้อ่าน
ออกเท่านั้นแต่รู้ความหมายดว้ย 
   -  การสอนอ่านตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เพราะทุกวิชาตอ้งมีการอ่านจึงมีโอกาสท่ี
จะด าเนินการสอนอ่านในทุกวชิาได ้
   -  ครูตอ้งเขา้ใจพฒันาการทางสมองของเด็กแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั  บางคนอ่าน
ไดช้า้  บางคนอ่านไดเ้ร็ว  ครูตอ้งแบ่งเป็นหมู่ๆ และสอนตามก าลงัสมองของเด็ก  ซ่ึงเด็กบางคนตอ้ง
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   -  ครูควรหาวธีิสอนหลายแบบ  เช่น  ใชห้นงัสืออ่านประกอบเป็นส่ือเพิ่มเติม 
   -  เด็กท่ียงัไม่พร้อมจะอ่าน  ไม่ควรไปบงัคบัฝืนใจเด็กอ่านเพราะจะท าให้เด็ก
ไม่สนุก  และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการอ่าน  แต่ควรจะหาส่ิงเร้ามาจูงใจและย ัว่ยุให้เด็กอยากอ่าน  เช่น
ใหดู้ภาพเล่าเร่ืองต่าง ๆ ใหฟั้ง  เป็นเตน้ 
   -  สร้างความเขา้ใจขั้นแรกให้เด็กรู้สึกอยากอ่าน  โดยการสอนอ่านเป็นประโยค
เพื่อใหเ้ด็กรู้เร่ืองราวในหนงัสือก่อน 
   -  ครูสามารถสอนอ่านออกเสียงและอ่านในใจไปพร้อมกนั  โดยสอนเป็นกลุ่ม ๆ 
ดีกวา่สอนทีเดียวทั้งชั้น  ทั้งน้ีจะตอ้งมีวธีิการควบคุมเด็กใหรู้้จกัท างานดว้ยตนเองแมว้า่ในระยะแรก
อาจจะเกิดความวุน่วายบา้ง  แต่ถา้อดทนปล่อยไปนานๆ จะดีข้ึน 
   -  ถา้เป็นเด็กเล็ก  ครูตอ้งไม่จูจ้ี้มากเกินไป  แต่จะคอยช่วยเหลือใหเ้ด็กรู้จกัวิธีอ่านท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมตามควรแก่วยั 
   -  ควรมีการทดสอบความสามารถในการอ่านเป็นระยะ  เด็กท่ีมีความบกพร่องใน
การอ่านตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
  2)  หลกัการสอนอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ผดุง  อารยวญิญู (2533: 43)  กล่าววา่  การสอนควรยึดระดบัความสามารถของเด็กเป็น
หลกั  และไดเ้สนอแนะหลกัการสอนอ่านแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไวด้งัน้ี 
   -  การสอนอ่านควรค านึงถึงอายุสมองของเด็กเป็นส าคญั  เด็กท่ีมีอายุสมอง 3-4 ปี
อาจยงัอ่านหนงัสือไม่ได ้ แมว้า่อายุจริงจะมากกวา่น้ีก็ตาม  ดงันั้นการจดัประสบการณ์ในการอ่าน
ให้แก่เด็กอาจกระท าได้ กล่าวคือ น าเด็กไปทศันศึกษานอกสถานท่ี  อาจเป็นการศึกษาเก่ียวกับ
ต้นไม้  แมลง  ภายในบริเวณโรงเรียนหรือสถานท่ีท่ีน่าสนใจท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน  เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็ก  ใหเ้ด็กเก็บสะสมส่ิงต่าง ๆ เช่น  สะสมแสตมป์  รูปภาพบุคคลส าคญั  
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สภาพสถานการณ์ท่ีส าคญั  ภาพผลไม ้ เป็นตน้  พร้อมทั้งมีช่ือก ากบัไวใ้ตภ้าพเพื่อให้นกัเรียนคุน้เคย
กบัตวัอกัษรท่ีอยู่ใตภ้าพ  ให้นกัเรียนเล่นเกมเก่ียวกบัค าหรือประโยค  จบัคู่ระหว่างค า  จดัท าสมุด
ภาพ  เป็นตน้ 
   -  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เรียนรู้ชา้กวา่เด็กปกติ  การอ่านก็ชา้ไปดว้ย
เน่ืองจากเด็กมีพฒันาการทางสมองช้า  เด็กมกัลืมง่าย  อ่านแลว้จ าส่ิงท่ีอ่านไม่ได ้ การสอนจึงควร
ท าซ ้ า ๆ โดยครูให้อ่านแลว้อ่านอีกหลาย ๆ คร้ัง ในหลาย ๆ วนั  เด็กจึงจะจ าไดบ้า้ง  ยิ่งไปกวา่นั้น
การจดักิจกรรมในการอ่านควรแตกต่างไปจากเน้ือหาเดียวกนั  เพื่อไม่ให้เด็กเบ่ือกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีครูจดัไว ้
   -  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ตอ้งการความส าเร็จ  การจดักิจกรรมจึง
ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายก่อนเพื่อให้เด็กประสบความส าเร็จ  การท่ีเด็กจะประสบความส าเร็จนั้น  
บทเรียนมีส่วนส าคญัจึงควรเรียงจากง่ายไปหายาก  และให้เด็กเรียนกิจกรรมท่ีง่ายๆ ก่อนแลว้จึง
เรียนบทเรียนท่ียากข้ึนตามล าดบั  เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้ไดง่้ายข้ึนและประสบผลส าเร็จในการเรียน 
  ส่ิงส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือ เด็กจะตอ้งมีความพร้อมในการอ่าน  เด็กจึงจะประสบ
ผลส าเร็จในการอ่าน 
   -  การจดัประสบการณ์ทางภาษาให้เพียงพอ  เด็กจะสนใจอ่านหนงัสือมากข้ึนหาก
มีส่ิงอ่ืนมากระตุน้  เด็กท่ีอ่านดว้ยความสนใจจะอ่านไดดี้กวา่เด็กท่ีขาดความสนใจในการอ่าน  การ
จดัส่ิงแวดลอ้มในการอ่านให้เป็นท่ีน่าสนใจแก่เด็กจะช่วยกระตุน้เด็กให้เกิดความสนใจในการอ่าน
มากข้ึน  การจดัหาหนังสือส าหรับเด็กประเภทนิทาน  หรือหนังสือเด็กท่ีมีภาพประกอบสวยงาม  
โดยใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอเป็นวธีิหน่ึงในการจดัประสบการณ์ทางการอ่านใหแ้ก่เด็ก 
   -  ให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม ่ าเสมอ  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ตอ้งการการกระตุน้  ตอ้งการความส าเร็จและตอ้งการก าลงัใจ  การให้ค  าชมเชยแก่เด็กเม่ือเด็กอ่าน
ไดเ้ป็นการใหก้ าลงัใจแก่เด็กซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กอ่านไดเ้พิ่มข้ึน 
 

หลกัการนิเทศการศึกษา 
หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534: 8) ไดก้ล่าวถึง

หลกัการนิเทศการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี  
                 1. หลกัการเป็นผูน้ า (Leadership) คือ การใชอิ้ทธิพลของบุคคลท่ีจะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่มเป็นไปตามเป้าประสงค ์

2. หลักความร่วมมือ (Cooperation)  คือ การกระท าร่วมกันและรวมพลังทั้ งหมดเพื่อ
แกปั้ญหาดว้ยกนั โดยยอมรับและยกยอ่งผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจาก
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หลายฝ่าย และท าหนา้ท่ีและความรับผดิชอบชดัแจง้ในการจดัองคก์าร การประเมินผล ตลอดจนการ
ประสานงาน 

3. หลกัการเห็นใจ (Considerateness) คือ การนิเทศการศึกษาจะตอ้งค านึงถึงตวับุคคลท่ี
ร่วมงานดว้ยการเห็นใจ จะท าใหต้ระหนกัในคุณค่าของมนุษยสัมพนัธ์ 

4. หลกัการสร้างสรรค ์(Creativity) คือ การนิเทศการศึกษาจะตอ้งท าให้ครูเกิดพลงัท่ีจะคิด
ริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือท างานดว้ยตนเองได ้

5. หลกัการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซ่ึงรวมส่ิงกระจดักระจายให้สมบูรณ์ 
มองเห็นได ้

6. หลกัการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจยัในชุมชนและการปรับปรุงปัจจยั
เหล่านั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ข้ึน 

7. หลกัการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ซ่ึงเก่ียวกบัการแสวงหาผล
ในอนาคต การก าหนดจุดประสงค์ท่ีตอ้งการล่วงหน้า การพฒันาทางเลือกเพื่อปฏิบติัให้บรรลุถึง
จุดประสงคแ์ละการเลือกทางปฏิบติัใหเ้หมาะสมท่ีสุด  

8. หลกัการยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงได ้และพร้อม
อยูเ่สมอท่ีจะสนองความตอ้งการสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

9. หลกัวตัถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง คุณภาพท่ีเป็นผลจากหลกัฐานตามสภาพความจริง
มากกกวา่ความเป็นบุคคล 

10. หลกัการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวดัท่ีแน่นอน 
ส าหรับหลกัการนิเทศการศึกษาของ ดร.สาย ภานุรัตน์ บิดาในวงการศึกษานิเทศก์ไทยได้

ให้หลกัการนิเทศโรงเรียนไว ้4 ประการ คือ กัน (Prevention)  แก้ (Correction)  ก่อ (Construction)  
เกดิ (Creation)  และยงักล่าวอีกวา่ “จงนิเทศเพื่อการไม่นิเทศ”  คือ การท าให้ครูเติบโตพึ่งตนเองได ้
แล้วน าผูท่ี้พึ่งตนเองไดไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป  (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ , 2534: 13)   
 ภารกิจพื้นฐานของศึกษานิเทศก์ คือ การช่วยเหลือแนะน าครูในโรงเรียน ในการส่งเสริม
คุณภาพทางวชิาการ อนัไดแ้ก่  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การปฏิบติังานเช่นน้ี  เรียกวา่ นิเทศ
การศึกษา  แต่เน่ืองจากวิธีนิเทศจ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะและเทคนิควิธีนิเทศหลายประการ และเพื่อให้
การนิเทศการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ผูนิ้เทศจ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิควิธีนิเทศท่ีเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานในแต่ละคร้ัง   เพื่อให้ผูรั้บการนิเทศมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางท่ี
ดีข้ึน 
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นอกจากน้ี  วิ ธีการนิ เทศ  ย ังสามารถจ าแนกได้ตามจ านวนของผู ้รับการนิ เทศ 
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2534: 74)  คือ  
 1. การนิเทศการศึกษาเป็นรายบุคคล  หมายถึง กิจกรรมการนิเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้งกบั
เฉพาะบุคคล เช่น การสังเกตการสอน  การเยีย่มชั้นเรียน  การศึกษารายกรณี  การสาธิตการสอน  
การใหค้  าปรึกษาหารือ 

2. การนิเทศการศึกษาเป็นรายกลุ่ม  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูเป็นส่วนใหญ่  และวิธีท่ี
ใช้ก็เป็นวิธีรวมกลุ่มครูเป็นจ านวนมาก  เพื่อร่วมกันจัดกิจรรมต่าง ๆ โดยมีศึกษานิเทศก์เป็น
ผูด้  าเนินการหรือเป็นผูส้นบัสนุนใหด้ าเนินการโดยตรง เช่น การปฐมนิเทศครูใหม่  การฝึกอบรมครู
ประจ าการ  การปาฐกถาและการอภิปราย  การประชุมต่าง ๆ การสัมมนา  การศึกษานอกสถานท่ี  
และวธีิการรวมกลุ่มแบบอ่ืนใดท่ีสามารถดดัแปลงน ามาใชใ้นกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
 ในการพฒันาศกัยภาพของครูโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณะผูศึ้กษา   ไดน้้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
รัชกาลปัจจุบนั  ท่ีทรงพระราชทาน  เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิต  มหาวิทยาลยั
เกษตร  ณ  อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ  ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม  2543 ว่า “เมื่อท างานร่วมกัน ควร
พยายามน าความรู้ ความคิดของแต่ละคนที่มีอยู่มาเช่ือมโยงประสานกันให้สอดคล้องและพร้อม
เพรียงกนั  แล้วน าออกปฏิบัติด้วยเหตุผลและวิจารณญาณให้บรรลุผลที่สมบูรณ์แท้จริง  ทั้งในการแก้ไข
จุดบกพร่องและการส่งเสริมจุดเด่นให้ยิ่งดีเด่นขึ้น”  เป็นหลักในการนิเทศครู โดยผสมผสาน
หลกัการและแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

 การนิเทศเชิงพัฒนา (Developmental Supervision)  ของ  Glickman (อา้งในชาญชัย
สมาจาร, 2547: 125-128)  ซ่ึงไดแ้สดงทศันะวา่  ผูนิ้เทศตอ้งสนบัสนุนทกัษะการคิดในตวัครู เพื่อ
ช่วยเขาพยากรณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน และได้ตระหนักถึงทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก  
ส าหรับการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงการนิเทศเชิงพฒันาตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการท่ีวา่ “พฒันาการของ
มนุษย ์ก็คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา”  มีวธีิการ  3  ลกัษณะ  คือ 

1) การนิเทศแบบตรง เป็นการท่ีผูนิ้เทศกับผูรั้บการนิเทศได้มีโอกาสส่ือสารกัน
ในทนัทีเป็นลกัษณะการส่ือสารสองทาง ไดแ้ก่  การท าความกระจ่าง การน าเสนอ การสาธิต การสั่งการ  
การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน การเสริมแรง 

2) การนิเทศแบบร่วมมือ  เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศร่วมมือกนัใน 
การด าเนินงาน ได้แก่ การพาท า   การอภิปราย  การฟัง   การน าเสนอ  การแก้ปัญหา  การเจรจา
ต่อรอง 
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3) การนิเทศแบบออ้ม  เป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศ กบัผูรั้บการนิเทศไม่สามารถพบกนัได้
โดยตรง  จึงใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ  แทน เช่น เอกสาร ต ารา คู่มือ วารสาร เวบ็ไซด ์ เป็นตน้ 
 ในการนิเทศเชิงพฒันาผูนิ้เทศได้น ามาใช้หลังจากการพฒันาครูผูส้อนให้พฒันารูปแบบ     
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแลว้  โดยมอบหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รูน าไปพฒันาเด็กกลุ่มดงักล่าว  และมีการแกปั้ญหาร่วมกนัระหวา่งผู ้
นิเทศ และผูรั้บการนิเทศเป็นระยะ โดยอาศยัความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน 

ทฤษฎีระบบ (System  Theory) การนิเทศเป็นการท างานท่ีเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน  ดงันั้น 
ทฤษฎีระบบจึงเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรง  เน่ืองจากเป็นกระบวนการท างานระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บ
การนิเทศ  ท่ีจะตอ้งท างานอยา่งมีกระบวนการตามล าดบัขั้นตอน   
 
แผนภูมิที ่2 วงจรทฤษฎรีะบบ 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยั ไดแ้ก่   ผูนิ้เทศ   ผูรั้บการนิเทศ   แผน/นวตักรรมการสอน  เคร่ืองมือนิเทศ 
กระบวนการ ไดแ้ก่   การวางแผนการสังเกตการสอน  วธีิการสังเกตการสอน  วธีิการสอน 
ผลผลิต ได้แก่  บันทึกพฤติกรรมการสังเกตการณ์สอน  บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้   

บนัทึกการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ขอ้มูลยอ้นกลบั ไดแ้ก่   การประชุมนิเทศ เพื่อป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั    
ทฤษฎีการเรียนรู้(Learning  Theory) การพฒันาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีท่ีดีข้ึน  เม่ือเกิด

การเรียนรู้จากการประเมินนิเทศในคร้ังแรก  ผูนิ้เทศตอ้งมีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูรั้บการนิเทศดว้ยเช่นกนั 

ทฤษฎีขั้นบันได (Stage  Theory) ในการตระหนกัวา่  ครูคือผูมี้ประสบการณ์  มีความรู้  มี
ความเป็นตวัของตวัเอง และมีความมัน่ใจในตวัเองสูง  การนิเทศการสอน  จึงตอ้งใช้ความระมดั 
ระวงัในการใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ  หรือการแสดงความคิดเห็น 
 ส่วนการนิเทศการปฏิบติังานการสอนของครูโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  ได้ด าเนินการ
นิเทศโดยยึดหลกัมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation)  มุ่งมัน่สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ให้ผูรั้บ  

ปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต 

 
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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การนิเทศเกิดความรู้สึกท่ีดี  มีความพอใจ เช่ือมัน่และ เกิดศรัทธา  ดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร และ
การเอาชนะใจคน  เพื่อสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง  ตามหลกัการมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ของโรเจอร์ (มานะ  ทองรักษแ์ละถวลัย ์ มาศจรัส,2549: 70)  ดงัน้ี 

1) ความจริงใจ ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อบุคคลอ่ืน 
2) ความเขา้ใจบุคคลอ่ืนในสภาพท่ีตรงต่อความเป็นจริง 
3) การยอมรับค่าของคน 
ทั้งน้ี  การนิเทศครูใชรู้ปแบบการนิเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม  ทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคล

และนิเทศเป็นรายกลุ่ม    เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานกนัระหว่างการนิเทศเชิงพฒันา และการนิเทศ
แบบคลินิก (Clinic)  ท่ีอิงรูปแบบของ Gold  Hammer  โดยมีขั้นตอนการ ดงัน้ี (อา้งในศุภวรรณ  
ทิพธนธรณินทร์, 2544: 5) 
 
แผนภูมิที ่3  รูปแบบการนิเทศการสอน 6 ขั้นตอน 

 
ขั้นตอนท่ี 1 สานสัมพนัธ์  หมายถึง  การสร้างความสัมพนัธ์ของผูนิ้เทศกบัผูบ้ริหารและครู  

เพื่อรับทราบข้อมูลในวางพื้นฐานการนิเทศ  และนัดหมายเตรียมการประชุมเพื่อหารือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนท่ี 2  ร่วมสร้างฝัน  หมายถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้หรือ             
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัท าแผนการสอน/นวตักรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัครู 

มุ่งมัน่พฒันา สมัมนาผล 

เพื่อนพาท า 

สานสมัพนัธ์ 

ร่วมสร้างฝัน ประเมินตนเอง 
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ขั้นตอนท่ี 3 มุ่งมั่นพฒันา หมายถึง การปฏิบติังานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูตาม
แผน/นวตักรรม  และรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียน และการก ากบั ติดตาม 
ดูแลของผูนิ้เทศ 

ขั้นตอนท่ี 4 เพือ่นพาท า  หมายถึงการนิเทศเชิงพฒันาโดยการร่วมคิดร่วมท าระหวา่งครูกบั
ผูนิ้เทศในลกัษณะกลัยาณมิตร    เพื่อให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ  ดว้ยการสังเกตการสอนอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

ขั้นตอนท่ี 5 สัมมนาผล หมายถึง การประชุมนิเทศของผูนิ้เทศและครู  เพื่อการป้อนขอ้มูล
ยอ้นกลบั  ภายหลงัการสังเกตการสอน เพื่อพิจารณาพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้  
โดยใหค้รูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางแกไ้ข และพฒันาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินตนเอง  หมายถึงผูนิ้เทศ  วิเคราะห์ผลการนิเทศ  ปรับปรุงแกไ้ขพฒันา
วธีิการนิเทศ   และการสรุปรายงานผลการนิเทศ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เกตุมณี  มากมี (2540) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ในการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (เรียนรู้ช้า) ในสังกดั
ส านกังานงานประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านออกเสียง 
อ่านในใจและอ่านจบัใจความ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุดในการอ่านในใจ 82.26 รองลง
ไป คือ การอ่านจบัใจความ ร้อยละ 72.53 และดา้นการอ่านออกเสียง ร้อยละ65.52 
 ดวงใจ  วรรณสังข์ (2541) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการจ าพยญัชนะ
ไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ชุดนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทย 
ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยสูงกวา่เกณฑ ์
 สมคิด  บุญบูรณ์ (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทย
ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิสอนอ่านตามแบบ 
ผลการวิจยัพบว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ทางด้านการอ่าน มีความสามารถในด้านการอ่าน
ภาษาไทยหลงัจากไดรั้บการสอนอ่านตามแบบสูงข้ึน และมีความสามารถในดา้นการอ่านภาษาไทย
ก่อนและหลงัจากการใชว้ธีิการสอนอ่านตามแบบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อจัฉรา  นาคทรัพย ์(2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กท่ี
มีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นค า ผลการวิจยัพบวา่ การสอนอ่านเป็น
ค ามีค่าประสิทธิภาพ 94.44/92.45 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์
นอกจากน้ี เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการสอนอ่านเป็นค า  มีความสามารถอ่านค าอยู่ใน
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ระดบัดี  และมีความสามารถอ่านค าหลงัการสอนอ่านเป็นค า  สูงกวา่ก่อนการสอนอ่านเป็นค าอยา่ง
มีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อรัญญา เช้ือทอง (2546) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค ายากของเด็ก
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม โดยใชบ้ทร้อย
กรอง  ผลการวิจยัพบวา่  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการสอนอ่าน
ค ายากโดยใช้บทร้อยกรอง  มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค ายาก ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และชุดฝึกอ่านค ายากโดยใชบ้ทร้อยกรอง  มีประสิทธิภาพผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนด  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 92.71/82.75  
  
 
 




