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การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน
ในจังหวัดชัยภูมิ
ดวงชนก ลันดา จรูญเกียรติ กุลสอน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒ นาการเรียนรู้นั กเรียนที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ
โดยครอบครั วและชุ ม ชนในจั งหวั ด ชั ย ภู มิ และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการจั ด การศึ กษาส าหรั บ นั กเรี ย นที่ มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ปกครองนักเรียน
ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ปี ง บประมาณ 2558 รวมจ านวน 105 คน และนั ก เรี ย นที่ มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ รวมจานวน 105 คน เครื่องมือวิจัยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็น
การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ปกครองของนั กเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key
Informant) ในการวิจัยในเรื่องนี้
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน
ในจังหวัดชัยภูมิด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านกระบวนการปฏิบัติ และปั จจัยพื้นฐานทาง
สภาวะแวดล้อม ตามลาดับ ส่วนแนวทางในการจัดการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัว
และชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าปัจจัยสนับสนุนการศึกษาควรประกอบด้วยปัจจัยผู้นาและคนในชุมชน ปัจจัย
ด้านผู้ป กครองและการได้รับการสนั บสนุ น ปั จจัยด้านคุ ณสมบั ติและความสามารถของครู ปั จจัยด้านอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์ ปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารและการ
สร้างเครือข่าย เป็นต้น
คาสาคัญ: การพัฒนาการเรียนรู้, นักเรียน, ครอบครัวและชุมชน
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Learning Development of the Special Needs Students by means of Family and
Community in Chaiyabhum Province 
Daungchanok Landa Jaroonkiat Kunsorn
Abstract
The objectives of this research were to study learning development of the special needs students by
means of family and community in Chaiyabhum Province and to study a way of educational management for
those students by means of family and community in Chaiyabhum Province. The population was 105 parents
and 105 special needs students in the fiscal year 2015. The research instruments were divided into 2 parts:
questionnaire concerning the general biography and opinions on the operation of leaning development of the
special needs students by means of family and community and five-rating scale questionnaire with the total
reliability at 0.96 asking about learning development outcomes from the operation of leaning development of
the special needs students by means of family and community. The analyzing of data was computed by the
SPSS program and structured interview data was a guideline to be administered the in-depth interview. The key
informants of interview were parents’ special needs for this research.
The findings of this research were investigated that the special needs students’ learning development
by means of family and community in Chiyaphum province were at the highest level in terms of outcome,
following by the processing aspect and environment basis aspect respectively. The way of educational
management for those students by means of family and community in Chaiyabhum province was revealed that
educational supporting factors should consist of leaders and villagers in their community, parents’ factors and
supporting budget, factors from teachers and their ability, factors from place and durable articles, factors from
learning resources and facilitates, factors from administrational structure and network etc.
Keywords: Learning development, Student, Family and community
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ความสาคัญและปัญหาการวิจัย
นโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการโดยมุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
และการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 12 ปี ตามที่ ร ะบุ ไว้ในกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 – 2554 ที่กาหนดให้คนพิการ
จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสิ ทธิ มี คุณ ภาพชีวิตที่ดี เต็มศักยภาพ มี ส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และ
เสมอภาค และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิ
ทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อม
ทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ
ความถนัด ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคล โดยได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของคนพิการแต่ละประเภท (สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2551, น. 3)
ดังนั้น ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้ด้อยโอกาสควรได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาฐานชีวิตให้สูงขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมคนปกติ การพัฒนาการเรียนรู้จึงเป็นการ
สร้างโอกาสให้กับเด็ กพิ การ หรื อนั กเรียนที่มีค วามต้องการจาเป็ นพิ เศษให้มีการพั ฒ นาตามศั กยภาพ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก
องค์กรท้องถิ่น ชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางร่างกายของนักเรียน
ที่ มีค วามต้ องการจาเป็ นพิ เศษที่ อยู่ ในปกครองของตน (ส านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ, 2551, น. 3)
ผู้ปกครองจึงควรได้รับการฝึกทักษะ การพัฒนาประสบการณ์และสร้างเสริมเรียนรู้สิ่งจาเป็นที่ควรได้รับ
จากการฝึกฝนให้มีความรู้ความชานาญ ในการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือลักษณะของความพิการ ให้มีการพัฒนากระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ร่างกาย สมอง ตลอดจนการรับรู้ระหว่างตากับประสาทตา ส่งผ่านไปยังสมองจนถึงการยอมรับ จึงแปล
ความจากสิ่งที่รับรู้นั้นเพื่อจะได้สะสมประสบการณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต จึง เป็นหัวใจสาคัญ
ในการเรียนการสอน สาหรับนักเรียนจะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด หรือได้สาเร็จผลมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการฝึก การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครอง Gordon, Clarice
Barrett. (1998) สิ่งที่ผู้ปกครองและชุมชนจะต้องตระหนัก คือการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้าน
สังคม อารมณ์ และความก้าวหน้าทางพัฒนาการของนักเรียน และครอบครัวให้ดีขึ้น ถือเป็นความจาเป็น
ขั้ น พื้ น ฐานที่ จ ะท าให้ ค รอบครั ว และชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกับครูก็จาเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอน
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าเด็กพิการจะได้ โอกาสรับความเสมอภาคทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยจากศูนย์การศึกษาพิ เศษที่จัดให้มาแล้ วระยะหนึ่ ง แต่ก็ยังมีนักเรียนที่มีค วามต้องการ
จาเป็นพิเศษอีกจานวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ด้วยสาเหตุหลายประการ
สาเหตุ ป ระการแรก นั ก เรี ย นมาจากครอบครั ว ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ทางสั ง คม และผู้ ป กครอง
ระดับความสามารถในการเลี้ยงดูนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษแตกต่างกัน นักเรียนบางคนอาจมี
ปัญหาทางครอบครัว ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ในทางตรงข้ามก็มีนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เศษ อี ก จ านวนหนึ่ ง ที่ บิ ด ามารดาและผู้ ป กครองเอาใจใส่ ม าก เมื่ อ มาอยู่ ห้ อ งเรี ย นเดี ย วกั น
ระดับความสามารถจึงต้องแตกต่างกัน สาเหตุประการที่สองสภาวะครอบครัวมีฐานะยากจน ภูมิลาเนา
อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก สภาพความพิการรุนแรง มีความยากลาบากในการเดินทาง มีค่าใช้จ่าย
สูง ส่งผลให้เด็กต้องพักที่บ้านตลอดเวลา สาเหตุประการที่สามศูนย์การศึกษาพิเศษ มีข้อจากัดด้านขาด
บุคลากร งบประมาณ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ การเดินทางที่ยากลาบากตาม
ฤดูกาลและอื่นๆ จึงส่งผลให้เด็กพิ การบางส่ วนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลทาให้
มีความพิการรุนแรงเพิ่มขึ้น สาเหตุประการสุดท้ายครูมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กพิการ
เนื่องจากลักษณะความบกพร่องทางร่างกายของเด็กแตกต่างกัน ส่งผลให้ครูดูแลไม่ทั่วถึง การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ ไม่ว่าจะจัดในลักษณะกิจกรรมการเล่น หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
การใช้ ภ าษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยกิ จ กรรมนานาประการ
ให้เหมาะสมกับความพร้อมทางด้านร่างกาย
ศูนย์การศึกษาพิ เศษประจาจังหวัดชัยภูมิ มี บทบาทในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกายทุกประเภท จึงได้ จัดทาโครงการพั ฒ นาการเรียนรู้ของนั กเรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ที่ไม่ได้โอกาสรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสรับการฟื้นฟู
และพัฒนาการเรียนรู้จากผู้ปกครองที่เป็นผู้ใกล้ชิดให้สามารถ จัดการศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้ตรงตามความต้องการจาเป็น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน และได้รับการ
ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ างสม่ าเสมอ ตลอดจนมี ก ระบวนการจั ด อบรม ทดสอบความรู้ แ ละการวัด ผล
ประเมินผลด้วยระบบการนิเทศ ติดตาม ด้วยกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้อง จากครู
หรือผู้เชี่ยวชาญ ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบครัวและชุมชนจึงถือเป็น
บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ และมีความสาคัญในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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โดยจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กที่บกพร่อง โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปให้คาปรึกษาการเลี้ยงดู แนะแนวให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดู และแนวทาง
ในการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือเด็กพิการ จึงมีความประสงค์ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ” โดยผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ ต่อการกาหนด
นโยบายนาไปสู่ การวางแผน เพื่ อพั ฒ นาการจัด การเรี ยนรู้ข องนั กเรีย นที่ มีค วามต้องการจาเป็ นพิ เศษ
ในจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน
ในจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและ
ชุมชนใน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยครอบครัว
และชุ ม ชนในจั งหวั ด ชั ย ภู มิ ประชากรแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ประกอบไปด้ วย 1) ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2558 รวมจานวน 105 คน 2) นักเรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2558 รวมจานวน 105 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรต้ น คื อ ตั ว แปรปั จ จั ย การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ
โดยครอบครั ว และชุ ม ชน ในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการปฏิบัติ และปัจจัยด้านผลผลิต
ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในจังหวัดชัยภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด ที่เป็นข้อเสนอแนะทั่วไป
2. แบบสัมภาษณ์
เป็นชุดคาถามที่ผู้สัมภาษณ์ใช้ถามและบันทึกคาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสั มภาษณ์ ในเชิ งลึก (In-depth Interview) ผู้ ปกครอง
ของนั กเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิ เศษโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมู ลคนส าคั ญ (Key Informant)
ในการวิจัยเรื่องนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ สถิ ติ ที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จะเป็ น สถิ ติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ประกอบไปด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยความถี่และร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนที่ 1 ที่เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และจะนาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS
2. การวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงคุณ ภาพ ในการวิเคราะห์ข้ อมูลเชิ งคุณ ภาพนั้ น ผู้วิจัยจะนาข้อมู ล
มาจากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ โดยเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมทั้งหมด มาออกแบบ (Design) วิธีการพั ฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิ เศษ
โดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 40.00 และรั บ จ้ าง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 41.00 รั บราชการ/ รั ฐวิส าหกิ จ คิ ด เป็น ร้อ ยละ 18.10
สาเหตุเด็กพิ การ ตั้ งแต่กาเนิ ด คิดเป็ นคิ ดเป็นร้อยละ 78.10 และพิ การหลั งกาเนิ ด คิด เป็นร้อยละ 21.90
ตามลาดับ
ผลการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ โดยครอบครั ว และชุ ม ชน
ในจังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยพื้ นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของการดาเนิ นงานพั ฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มี ความ
ต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็น
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบด้านความต้องการจาเป็น
ของการดาเนินงาน มีความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็น
สู งสุ ด คื อ ผู้ ป กครองไม่ ส ะดวกในการ รั บ -ส่ งนั กเรี ยนไปเรีย นร่วมคนอื่น ที่ ศู น ย์การศึ ก ษาพิ เศษหรื อ
สถานศึ ก ษาที่ จั ด ให้ ไ ด้ ข้ อ ที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ าสุ ด คื อ ผู้ ป กครองสามารถร่ ว มจั ด ท าแผน
การจั ด การศึ กษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) หากได้ รับ ค าแนะน า องค์ ประกอบด้ านความเป็ น ไปได้ ข องการ
พัฒนาการเรียนรู้ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษสนั บสนุนการดาเนิ นกิจกรรมพั ฒนาการเรียนรู้ ส่ว นข้อที่มีระดับความคิดเห็น
ต่ าสุ ด คื อ ศู น ย์ การศึ กษาพิ เศษมี งบประมาณในการจัด กิ จกรรมพั ฒ นาการเรีย นรู้ตลอดปีงบประมาณ
องค์ ป ระกอบด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ วัตถุประสงค์การดาเนินการพัฒนามีความเป็นไปได้
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่าสุดคือ การดาเนินการนี้มีขอบเขตเวลาที่แน่นอน องค์ประกอบด้านความพร้อม
และทรัพยากรการดาเนินงาน ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก ข้อที่มีระดับ
ความคิ ด เห็ น สู งสุ ด คื อ ผู้ ป กครองมี ส่ วนร่ วมรู้ ในการจั ด ท าแผนการจั ด การศึ กษาเฉพาะบุ ค คล (IEP)
ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุด คือ ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะ มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เอง
2. ปัจจัยด้านกระบวนการปฏิบัติ ระหว่างดาเนินการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยข้ อ ที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น สู ง สุ ด คื อ ครู ไ ด้ ไ ปประเมิ น ผลพั ฒ นาการและความก้ า วห น้ า
ของนั ก เรี ย นร่ วมกั บ ผู้ ป กครอง รองลงมาคื อ ครู ไ ด้ อ อกติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นเพื่ อ แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา
ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุดคือ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้หลากหลายวิธีอย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยด้านผลผลิตของการดาเนิ นงาน พั ฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ นักเรียนมีความมั่นใจและใช้ชีวิ ตแบบพึ่งตนเองได้ รองลงมาคือ ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการพัฒนา ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุดคือ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการพัฒนานักเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ที่กาหนดไว้ว่า เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิ เศษ โดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชั ยภูมิ ทางผู้วิจัยได้ ประเมินจากความคิ ดเห็นของ
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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กลุ่ มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนั กเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพั ฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็ น
พิเศษโดยครอบครัวและชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยพื้นฐานทางสภาวะแวดล้อมการดาเนินงานพัฒนาการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณาตามองค์ประกอบได้ ดังนี้
1.1 ด้ านความต้ องการจาเป็ นของการด าเนิ นงาน มี ความความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่สะดวกในการรับ-ส่งนักเรียน
ไปเรียนร่วมคนอื่นที่ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ หรื อสถานศึ กษาที่ จัดให้ ได้ จึ งมี ความพร้อมประสงค์ ในการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่บ้านเอง และสามารถร่วมจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP) ได้ ส่ งผลให้ นั กเรี ยนมี พั ฒนาการเป็ นไปตามแผนการจั ดการศึ กษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementatation
Plan: IIP) สมพร หวานเสร็จ (2554) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ กบกพร่องทางสติปัญญา โดยการ
บริ หารจั ดการแบบมี ส่ วนร่ วม ผู้ ปกครองและบุ คลากรที่ ให้ บริ การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ มเด็ กบกพร่ อง
ทางสติปัญญาตามกระบวนการทุกขั้นตอน จึงส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้านให้ดีขึ้น
1.2 ด้ านความเป็ น ไปได้ ข องการด าเนิ น งาน มี ค วามความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้
อาจเนื่องมาจากนโยบายของหน่วยเหนือ เร่งรัดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิ เศษ โดยมุ่ งเน้ นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
มี สิ ทธิ ได้ รั บสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และสนั บสนุ นผู้ ปกครองให้ สามารถจั ดกิ จกรรมพั ฒนา
การเรี ยนรู้ ได้ เหมาะสมกั บนั กเรี ยน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ การจั ดการศึ กษาส าหรั บคนพิ การ
พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือ
พบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาและโดยเลือกบริการรูปแบบการศึกษาโดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
ความแตกต่างและความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคล จึงส่งผลให้ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว มีความ
มั่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรมพั ฒนาการเรียนรู้นักเรียนอย่างต่อเนื่ อง Gordon,Clarice Barrett. (1998) การ
มี ส่ วนร่ วมของผู้ ปกครองของในด้ านการจั ดกิ จกรรมด้ านการศึ กษาและการมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจ
มี ความส าคั ญต่ อความส าเร็ จของการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ซึ่ งรู ปแบบเกี่ ยวกั บวิธี การท างานร่ วมกั นระหว่าง
ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลูกของเขาเอง กับครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จึงมีประสิทธิผล
มากที่สุด และมีผลเสียน้อย ตามกาหนดเวลาภายใต้งบประมาณ และทรัพยากรที่ได้รับจัดสรร
1.3 ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งาน มี ค วามความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การดาเนินงานมีเป้าหมายให้นักเรียนพิการหรือ นักเรียนที่มี
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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ความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ที่กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพั ฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรี ยนส าคั ญที่สุ ด ส่ วนข้ อที่ มีความคิ ดเห็นต่าสุ ด คื อ วัตถุ ประสงค์
มี ความเป็ นไปได้ เยาวดี รางชั ยกุ ล วิบู ลย์ ศรี (2542) การกาหนดวัตถุ ประสงค์ ของการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมา
ยังคลุ มเครื อ และมั กเสนอในรูปแบบซึ่ งแสดงถึ งวิถีทางที่น าไปสู่ เป้ าหมายมากกว่าเป็นตัวเป้ าหมาย หรื อ
วั ตถุ ประสงค์ อย่ างแท้ จริ ง เช่ น การใช้ ค าว่ าศึ กษาช่ วยเหลื อ ปรั บปรุ ง กระตุ้ น สนั บสนุ น ร่ วมมื อหรื อ
ให้แนวทาง เป็นต้น การเขียนวัตถุประสงค์จึงควรให้เป็นการแสดงถึงเป้าหมายที่ต้องการ
1.4 ด้ านความพร้ อมและทรั พ ยากรของการด าเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองมีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ฝึกและพัฒนานักเรียนพิการ มีสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะ มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เอง แต่ยังมีประเด็นที่สาคัญและมีส่วนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
คือ ผู้ปกครองไม่พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นเพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ใช้เอง Gordon, Clarice Barrett. (1998) ผู้ปกครองควรให้ความสนใจติดต่อสื่อสาร
และเข้ าร่ วมกิ จกรรมแนะน า เพื่ อปรึ กษาครู หรื อผู้ เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บแผนการจั ดการศึ กษาของนั กเรี ยน
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ควรมีจานวนครูที่ไปให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้ปกครอง
ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดสื่อและอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
2. ปัจจัยด้ านกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนิ นการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิได้มีการสารวจนักเรียนพิ การ หรือนักเรียนที่
มีความต้องการจาเป็นพิเศษในพื้นที่บริการเป็นระยะ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และครูได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อแนะนา ให้คาปรึกษา และดาเนินการพัฒนาแก้ไข
กิ จกรรมพั ฒนาการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการจั ดกิ จกรรมอย่ างต่ อเนื่ อง เอนก ไชยวงค์ (2555) ได้ ศึ กษา
ผลพัฒนาการเด็กพิการตามโครงการจัดการศึกษา สาหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน (โครงการปรับ
บ้ านเป็ น ห้ องเรี ยนเปลี่ ยนพ่ อแม่ เป็ น ครู ) ปี งบประมาณ 2553-2554 ข้ อค้ น พบคื อ ผู้ ป กครองเมื่ อได้ รั บ
การฝึกอบรมให้นาความรู้ไปพัฒนากับลูกพิการ ผลพัฒนาเด็กพิการมีพัฒนาการดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนั้น
การนิ เทศ ก ากั บติ ดตามและให้การช่ วยเหลื อเด็ กพิ การอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลต่อพั ฒนาการของเด็ กพิ การ
เป็ นอย่ างดี อาจเป็ นเพราะเด็ กได้ รับการพั ฒนาอย่ างถูกวิธี โดยผู้ ปกครองมี ความรู้ในการช่ วยเหลื อ และมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางแผนดูแลลูกพิการ จึงส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้าน
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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3. ด้ านผลผลิ ตของการด าเนิ น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ นั กเรี ยนที่ มี ค วามต้ องการจ าเป็ น พิ เศษ
โดยครอบครั วและชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ ความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตั วอย่ างโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้
อาจเนื่ องมาจาก นั กเรียนมี พั ฒนาการทักษะร่างกาย ตามแผนการจั ดการศึ กษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program: IEP) แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (Individual Implementatation Plan: IIP) หรื อแผนบริ การ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan: IFSP) ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกวิธีโดยผู้ปกครอง ซึ่งมีความรู้ในการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางแผนดูแลลูกพิการ
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ พั ฒนาการที่ ดี ใ นทุ กด้ า น La Shawn A.V. Gray (2011) ผู้ ป กครองที่ เข้ า ร่ ว มจั ด ท าแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความพึงพอใจสูงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนพิการของตนเอง ซึ่ง
อาจเป็ น เพราะผู้ ป กครองคื อบุ ค คลที่ ใกล้ ชิ ด กั บ เด็ กพิ การมากที่ สุ ด เมื่ อได้ มี ส่ วนร่ วมในการวางแผน
การช่ วยเหลื อ จึ งมองเห็ นแนวทางที่ ชั ดเจนในการที่ จะพั ฒนาลู กพิ การ มองเห็ นสื่ อที่ จะน ามาพั ฒนา และ
ช่วยเหลือ และสามารถกากับติดตามผลพัฒนาการนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด จนส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น
ตามลาดับ
2. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ที่กาหนดไว้ว่า เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มี
ความต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษโดยครอบครั ว และชุ มชนในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล มาจาก
แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรประกอบด้วยปัจจัยผู้นา
และคนในชุมชน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและการได้รับการสนับสนุน ปัจจัยด้านคุณสมบัติและความสามารถ
ของครู ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างการบริหารและการสร้างเครือข่าย เป็นต้น
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า หากต้ องการพั ฒ นานั กเรี ยนที่ มี ค วามต้ องการจ าเป็ น พิ เศษ
โดยครอบครัวและชุ มชนให้ ประสบผลส าเร็ จนั้ น ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษประจาจั งหวัด ควรให้ การส่ งเสริ ม
ผู้ปกครองให้สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง มีความสามารถ ทักษะ และความรู้การพัฒนานักเรียนตามแผน
IEP และแผน IFSP ส่ ว นการเพิ่ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของครอบครั วในการพั ฒ นานั ก เรี ย น
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้ น ควรได้ รับการสนั บสนุ นจากองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผู้ น าและคนในชุ มชน
ในด้านทรัพยากร อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนอื่นๆ ตามสภาพความต้องการจาเป็นของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผู้ปกครองควรให้ความสนใจในการฝึกทักษะให้มีความสามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2. ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษควรจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น ผู้ ป กครองให้ ส ามารถด าเนิ น การ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
3. ครูพี่เลี้ยงประจาอาเภอควรไปติดตาม ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษให้ครอบคลุมทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษารายกรณี เพื่ อศึ กษาพั ฒ นาการของนั กเรี ย นแต่ ล ะคน เนื่ องจากนั กเรี ย น
จะมีลักษณะความบกพร่องทางร่างกายแตกต่างกัน
2. ควรมี การศึ กษาวิจัย เกี่ ยวกับ ความสั มพั น ธ์ระหว่างปั จจัย ต่างๆ ที่มีอิทธิ พ ลต่อพั ฒ นาการ
ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจาเป็ น พิ เศษ เช่ น การวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การวิจั ย
เพื่อพัฒนา
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