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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ เพือ่ สร้างแผนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และประเมินผลการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
จำ�นวน 108 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling--SRS) ด้วยการจับฉลากไม่คืนเบอร์
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำ�นวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสำ�รวจความต้องการความรู้ในการจัดการ
เรียนร่วม แผนฝึกปฏิบัติการ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ และแบบประเมิน
คำ�สำ�คัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้; เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ความพึงพอใจในการฝึกปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X̄ ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(SD) ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า
ความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนสาธิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย
4 ลำ�ดับ คือ ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ การวินจิ ฉัยคัดแยกเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล จากผลการศึกษานี้นำ�มาสร้างเป็นแผนการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ผลการประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูข้ องครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม พบว่าโดยคะแนนหลังการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สูงกว่าก่อนพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
Abstract
In this thesis, the researcher examines (1) the need for knowledge in mutual learning
between normal children and children with learning disabilities (2) an operational plan to
develop a learning community (3) and evaluates the development of the learning community.
The sample population for the survey of opinions consisted of 108 teachers at
DSRU (Secondary Level) selected by using the table of Krejcie and Morgan and the method
of simple random sampling with the drawing of lots and the returning of the numbers
drawn. The sample population for the development of a learning community consisted of
30 teachers at DSRU who were willing to participate in the activities.
The research instruments consisted of (1) a survey form eliciting the need for
knowledge in mutual learning (2) a plan to practice (3) a test of knowledge and understanding
prior to and after the practice (4) an evaluation form for the level of satisfaction with the
practice. The statistics used were percentage, mean (X̄) , and standard deviation (SD) in mutual
learning between normal children and children with learning disabilities.
Findings are as follows:
1. The study of the need for knowledge in mutual learning between normal children
and children with learning disabilities for the teachers under study overall was at the highest
level.
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2. The construction of the plan for the development of a learning community consisted
of four units: General information concerning children with learning disabilities; Diagnosis
of children with learning disabilities; Individual Education Plans (IEP); and Individual
Implementation Plans (IIP).
3. The evaluation of the development of a learning community
		 (1) The test of knowledge and understanding of the teachers under investigation
prior to and after the development of the learning community found that the teachers
under study exhibited differences in knowledge and understanding at the statistically significant
level of .05. The scores after the development of the learning community were higher than
the scores prior to the development of the learning community.
		 (2) The evaluation of satisfaction with the development of the learning community
of the teachers under study overall was at a high level. When considered in each aspect,
the items with the highest level of satisfaction were participation in expressing opinions,
continuity and the appropriate quantity of contents.
Keywords: Learning Community; Learning Disabilities
บทนำ�

การศึกษาเป็นเครือ่ งมือพัฒนามนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพ เมือ่ มนุษย์ได้รบั การศึกษา มีความรูค้ วามสามารถ
ก็สามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้ แต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เป็นกฎหมายแม่บทของ การศึกษา
ตามมาตรา 10 กำ�หนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 3)
การจัดการศึกษาดังกล่าว หมายถึง การจัดการศึกษาให้เด็กปกติทั่วไปและการจัดการศึกษาสำ�หรับ
เด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ซึ่งเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือเรียกว่าเด็กแอลดี (LD) เป็นเด็กที่มี
ความบกพร่องหรือเรียกว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องเข้าใจลักษณะธรรมชาติ
ของเด็ก จึงจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กทิศทางที่ดีในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ถือเป็น
กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
รายบุคคลร่วมกับการใช้เทคนิควิธีในการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพไปพร้อม ๆ กับ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

69

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 1 January - June 2020
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

เด็กอืน่ ๆ ในวัยเดียวกันนอกจากนีส้ ง่ิ สำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้เด็กแอลดีหรือเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการเรียนรูป้ ระสบความสำ�เร็จ
คือความเข้าใจและการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากครอบครัว เด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้
เรียนรู้ช้า มีมาตั้งแต่ในอดีต โดยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เกิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา แต่ความจริง
แล้วความบกพร่องทางการเรียนรู้มีรายงานในวารสารการแพทย์ต่างประเทศมานานเกิน 100 ปี ระยะหลัง
มีการศึกษาวิจัยเด็กกลุ่มนี้กันมากขึ้น จึงทำ�ให้วงการแพทย์และการศึกษาเข้าใจปัญหา และผลกระทบต่อ
การศึกษาของเด็กเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นหน้าตาของเด็กจะปกติเหมือนเพื่อนในห้องทุกอย่างพูดคุยตอบคำ�ถาม
ทั่วไปได้รู้เรื่องดี แต่เวลาเรียนหนังสือความสามารถในการเรียนของเด็กจะตํ่ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน
(สถาบันราชานุกูล, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555, หน้า 3-7)
ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำ�คัญกับการอ่านแต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรกำ�หนด
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้เพราะ ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities--LD ) ที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษ นับเป็น
อุปสรรคสำ�คัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับนักเรียนทั่วไป
เมื่อนำ�มาใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว อาจไม่ได้ผลตามที่ครูผู้สอนคาดหวังไว้ เพราะ
ความบกพร่องทางการเรียนนับเป็นอาการผิดปกติทางสมองในกระบวนการรับรู้ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน
การสะกดคำ�และการคำ�นวณ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน สำ�หรับทักษะทางภาษาในด้าน
การอ่านนั้นนอกจากเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของการเรียนรู้ เพราะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
แล้วยังมีความจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันอีกด้วย สำ�หรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านนั้น ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความยากลำ�บากในการจำ�รูปพยัญชนะและสระ มีความ
ยากลำ�บากในการอ่านพยัญชนะและสระ มีความยากลำ�บากในการอ่านคำ�ที่ประสมกับสระและวรรณยุกต์
ตลอดจนเมื่อทำ�กิจกรรมการอ่านแล้วไม่สามารถเรียงลำ�ดับเรื่องได้ จับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ จับใจ
ความสำ�คัญของเรื่องไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หน้า 2)
เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพและเพิม่ ความรูท้ กั ษะและทัศนคติ เพิม่ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนจึงเป็นส่วนสำ�คัญในการเข้าใจเข้าถึงและนำ�ไปบูรณาการตามความต้องการ
ขององค์กร การพัฒนาบุคลกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำ�นาญในการทำ�งานตลอดจน
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถ
ทำ�ได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งใน
และนอกสถานที่ ฯลฯ เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านัน้ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มทีแ่ ละมุง่ ไปสูค่ วามสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร บุคลากรหากได้รบั การพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวจะสามารถทำ� ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจมากขึน้ สามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม
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(อนันต์ ศรีอำ�ไพ, 2550, หน้า 205) ครูจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะตามความต้องการ
ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และสำ�หรับ
ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ได้มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาหรือประสบการณ์ทางด้านเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ สามารถพัฒนา
ความรู้ได้โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ด้วยการเข้ารับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ซ่งึ การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการพัฒนาความรู้ และทักษะให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม ในปัจจุบนั
ได้เปิดรับเด็กทีม่ ตี อ้ งการพิเศษ แต่ยงั ขาดครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับเด็กพิเศษอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก กระบวนการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ งึ เป็นกระบวนการทีจ่ ะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทเ่ี กิดประโยชน์ ต่อโรงเรียนเพราะทำ�ให้
ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitudes) เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มแรงจูงใจในการทำ�งานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดี
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง
ฝ่ายมัธยม มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา เรือ่ งการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซึ่งจะได้นำ�ผลการวิจัย
เสนอผูบ้ ริหารเพือ่ ใช้วางแผนในการจัดการศึกษาให้เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนร่วม ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และครูผ้สู อนจะได้นำ�ความรู้ท่ไี ด้รับจากการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความต้องการความรูใ้ นการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีม่ ปี ญั หาทางการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนสาธิต
2. เพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูส้ �ำ หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 150 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง
ฝ่ายมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีจำ�นวน 2 กลุ่ม ได้แก่
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		 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำ�รวจความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรูข้ องครูโรงเรียนสาธิต ได้แก่ครูผสู้ อนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม จำ�นวน 108 คน ได้มาโดยเปิดตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610)
แล้วสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling--SRS) โดยการจับฉลากไม่คืนเบอร์
		 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม ได้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม จำ�นวน 30 คน
ได้มาจากความสมัครใจ สนใจ ต้องการพัฒนาตนเอง เกีย่ วกับความรูด้ า้ นการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ และสามารถเข้ารับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูไ้ ด้ตลอด ทุกกระบวนการ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม เนื้อหา 4 หน่วย
ได้แก่
			 3.1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
			 3.1.2 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
			 3.1.3 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan--IEP)
			 3.1.4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan--IIP)
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
			 3.2.1 ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่าง
เด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
			 3.2.2 ความพึงพอใจในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
การทบทวนวรรณกรรม
หลักการของการจัดการเรียนร่วม
ประกฤติ พูลพัฒน์ (2546, หน้า 17-18) เสนอหลักการของการจัดเรียนร่วมไว้ 3 ประการ
1. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาให้แก่
มนุษย์ทกุ คนโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องทางเศรษฐกิจและสังคม จึงควรจัดโครงการและปรับปรุงการปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสมกับความต้องการจำ�เป็นของแต่ละบุคคล
2. มนุษย์ทกุ คนย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ดังนัน้ การจัดการเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์ทางสังคม เพราะเด็ก
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เหล่านี้จะมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่เกิดการ
แบ่งแยกความแตกต่างของมนุษย์ในสังคม
3. การเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองต่อความแตกต่างของแต่ละบุคคลดังนั้นการจัดเด็กพิเศษ
เข้าเรียนในชัน้ เรียนร่วม จึงควรได้รบั การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นการสอนเพือ่ บุคคลทัว่ ไป เพือ่ พัฒนา
ความพร้อมและความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกคนให้พัฒนาการทุกด้านด้วยวิธีการและจัด
		 กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล เพือ่ ให้เกิดศักยภาพทีจ่ ะดำ�รงชีพอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
		 สรุปได้วา่ หลักการจัดการเรียนร่วมอย่างเหมาะสมกับการจัดการศึกษาพิเศษ พิจารณาความต้องการ
และความสามารถ เพื่อประโยชน์สำ�หรับเด็กอย่างเต็มที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
การให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ
การจัดการเรียนการสอนสำ�หรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ศรียา นิยมธรรม (2550, หน้า 116) การจัดการเรียนการสอนสำ�หรับนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ ทีส่ �ำ คัญ
มีดังนี้
1. ยุทธวิธีในการเรียน (Learning Startegies) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไม่สามารถเรียนหนังสือ
ได้ดีเนื่องจากไม่มีวิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) จุดมุ่งหมายสำ�คัญในการให้เด็กตรวจสอบตนเอง เพื่อ
ให้เด็กทราบว่าตนเองกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ถูกต้องหรือไม่
3. การผลัดกันสอน (Reciprocal Teaching) คือผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกับผู้สอนในการสอน
4. การสอนตรง (Direct Instruction) เป็นกระบวนการสอนหนึ่งที่มีขั้นตอนการสอนที่ผู้สอนจะต้อง
ปฏิบัติตามแต่ละขั้น
5. การฝึกทักษะ (Skill Training) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักขาดทักษะที่สำ�คัญในการเรียน
อาจเป็นด้านการอ่าน
กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 27-29) กล่าวถึงแนวทางพัฒนานักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนสำ�หรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แม้ว่าเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กับ
เด็กปกติทกุ ๆ วิธี สามารถนำ�มาปรับใช้กบั เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรูไ้ ด้ แต่เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอน
สำ�หรับเด็กทีม่ คี วาม บกพร่องทางการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลมากทีส่ ดุ ได้มนี กั การศึกษาเสนอ
แนวคิดและเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่น่าสนใจไว้ดังนี้
1. ใช้ค�ำ สัง่ ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง โดยการใช้ขอ้ ความทีส่ อ่ื ความหมายได้ชดั เจน หรืออาจมีตวั อย่าง
ประกอบ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2. ใช้คำ�สั่งที่เป็นประโยคง่าย ๆ สั้นๆ
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำ�สั่งที่ไม่ชัดเจนหรือทำ�ให้เกิดความสับสน
4. การบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนควรใช้คำ�ง่ายๆ และควรใช้คำ�เดิม ๆ
5. มีการทำ�สัญญาในการเรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครู
6. หลีกเลี่ยงการให้งานเดี่ยว
7. ลดจำ�นวนภาระงานเพื่อหลีกเลี่ยงการบั่นทอนกำ�ลังใจของผู้เรียน
8. สำ�หรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ความสำ�คัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้
มารุต พัฒผล (2557, หน้า 583-584) ความสำ�คัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูแต่ละคนจะถูก นำ�มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องช่วยทำ�ให้ครูมีความรู้ในเนื้อหาและเทคนิควิธีการจัด
การเรียนการสอน ส่งผลทำ�ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ครูเกิดการพัฒนาในด้านความรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวน
การเรี ย นรู้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจการเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ แ ละการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่อง การที่ผู้สอนมีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น ส่งผลทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ และทักษะต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นสำ�หรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สังเคราะห์
เป็นคุณภาพของครู มืออาชีพ สมรรถนะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมของผู้เรียน
DuFour (2004, pp. 6-7) ความสำ�คัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง มิติของสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนที่จำ�เป็นต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่าสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมที่สุดสำ�หรับการสอน
ทักษะชีวิตและทักษะการทำ�งานแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community) หรือ PLC และเมื่อโรงเรียนเกิดชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน
จะพัฒนาจนนำ�ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่ฝังลึกใน โรงเรียนต่อไป
สรุปความสำ�คัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ เสมือนพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นพื้น
ที่ปฏิบัติงานจริงที่ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางองค์ความรู้ที่เกิดจากการนำ�มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ
นำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในเนื้อหา และเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดการพัฒนาในด้านความรู้ และความสามารถในการจัดการ
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ เรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะต่าง ๆ
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กับกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน
108 คน
ขั้นตอนที่ 2 นำ�ผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 4 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 2 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (7 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 3 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan--IEP) (5 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan--IIP) (5 ชั่วโมง)
ขัน้ ตอนที่ 3 ดำ�เนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ จัดการเรียนร่วมระหว่าง
เด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 4 หน่วย โดยใช้แบบแผนการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มเดียวกับครูผู้สอน
และมีการทดสอบก่อน - หลัง (One - Group Pretest – Posttest Design) ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543,
หน้า 60)
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
ทดสอบก่อนฝึกอบรม

ทำ�การทดลอง

ทดสอบหลังฝึกอบรม

T1
X
T2
ความหมายของสัญลักษณ์
X 		 แทน
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
T1 		 แทน
การทดสอบก่อนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
T2 		 แทน
การทดสอบหลังการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งนี้เป็นวลา 3 วัน (20 ชั่วโมง)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่าง
เด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้จาก
1. ความรู้ความเข้าใจก่อน (Pre-test) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียน
ร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
2. ความรู้ความเข้าใจหลัง (Post-test) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียน
ร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
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3. ความพึงพอใจในการรับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของครูผสู้ อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
1. แบบสำ�รวจความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม
2. แผนฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีม่ ปี ญ
ั หา
ทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม 3 แบบประเมินการพัฒนา
3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง ฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัด
การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรูส้ �ำ หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียน
ร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าร้อยละ(Percentage)
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543 หน้า 124)
2. เปรียบเทียบผลการฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่าง
เด็กปกติกบั เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรูส้ �ำ หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม ด้วยการ
ทดสอบค่าที (Dependent Sample t-test) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 60)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 ลำ�ดับ เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้
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เกี่ยวกับการวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) ความรู้เกี่ยวกับแผนการสอนเฉพาะ (IIP) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2. นำ�ผลการศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มาสร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สำ�หรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม 4 หน่วย คือ ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับ
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individual Education Plan--IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan--IIP)
3. ผลการประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยมพบว่า
		 3.1 การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ ของครูโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม ก่อนและหลัง เข้ารับการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ โดยคะแนนหลังการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สูงกว่าก่อนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.2 การประเมินความพึงพอใจในการรับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของครูผู้สอนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต่อเนือ่ งและปริมาณเนือ้ หาเหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
ทั้งนี้ เนื่องมาจากเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักมีปะปนอยู่ในชั้นเรียนปกติ โดยที่ครูไม่ทราบมาก่อน และ
ไม่เข้าใจถึงวิธีการพัฒนาเด็กดังกล่าว สอดคล้องกับ สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2554) พบว่า ครูผู้สอนมีความ
ต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูผ้สู อนในโรงเรียนเทศบาลเมือง
ภาคตะวันออก มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก จากสาเหตุดงั กล่าวจึงทำ�ให้ผลการศึกษาความต้องการความรู้
ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาปัญหาเป็นรายข้อ พบว่า ครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีความต้องการความรู้ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 4 ลำ�ดับแรกได้แก่
		 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ครูส่วนใหญ่อาจยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แต่ในความจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู อยากที่จะ
ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กดังกล่าว สอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2539, หน้า 20) ที่กล่าวว่า ครูจำ�เป็น
ที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะ และความต้องการความช่วยเหลือ ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จึงจะสามารถนำ�ไปสูก่ ระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้
ได้ต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีความต้องการ
ความรู้ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
		 1.2 ความรูเ้ กีย่ วกับการวินจิ ฉัยคัดแยกเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ ทัง้ นี้ เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐาน
ที่จำ�เป็นต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เนื่องจากครูจะต้องทราบว่าเด็กคนใดมีความ
ผิดปกติด้านไหนเสียก่อนจึงจะพัฒนาและแก้ใขได้ถูกวิธีถูกประเภท ซึ่งการวินิจฉัยคัดแยก เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด
เพราะจะทำ�ให้พบความผิดปกติที่แท้จริงของเด็กพิเศษแต่ละประเภท สอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู และ
สุวทิ ย์ พวงสุวรรณ (2554, หน้า 23-24) ทีก่ ล่าวว่า สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะต้องดำ�เนินการก่อนการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ขั้นตอนแรก คือ การคัดกรองว่าแต่ละคนมีข้อบกพร่องใดบ้างการคัดกรองแล้วจึง
นำ�ไปสู่กระบวนการเรียนการสอน และการช่วยเหลืออื่น ๆ ต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
		 1.3 ความรูเ้ กีย่ วกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก เมือ่ ครูวนิ จิ ฉัยคัดแยก
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้แล้ว ครูต้องมีวิธีการพัฒนาศักยภาพเด็กให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการจำ�เป็นสำ�หรับเด็กแต่ละคน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็ก ดังนั้นครูจึงต้องหาวิธีการที่ดี
และถูกต้องในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ตามขั้นตอน กระบวนการ
และวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการกระทำ�ดังกล่าวครูอาจขาดความเข้าใจ สอดคล้องกับ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์
(2556, หน้า 22) ที่กล่าวว่า แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program--IEP) จัดทำ�ขึ้น
เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถ ของเด็กแต่ละคน และช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตามสภาพ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน และพัฒนา
การของเด็กแต่ละคนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีต้องการความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อยู่ในระดับมาก
		 1.4 ความรู้เกี่ยวกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ทั้งนี้เนื่องจาก แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) จะมีความสัมพันธ์กันกับ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กล่าวคือ แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) จะเป็นแผนการสอนที่แยกรายละเอียดการสอนมาจาก แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู และพัฒนาให้บรรลุจุดประสงค์
และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยใช้ข้อมูลจาก แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่มีขั้นตอน วิธีการ
กระบวนการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากแผนการสอนเด็กปกติสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2544,
หน้า 32) ที่กล่าวว่า แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เป็นแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ครูผู้สอนจัดทำ�ขึ้น
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่ได้ประชุมเห็นชอบแล้ว
เป็นรายวิชา โดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์ วิธีการสอน สื่อ การเสริมแรง การวัดประเมินผล
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ตามจุดประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุจดุ ประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีต้องการความรู้
เกี่ยวกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) อยู่ในระดับมาก
2. ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ของครูโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม ก่อนและหลัง เข้ารับ
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ แตกต่างกัน โดยคะแนนหลังการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สูงกว่าก่อนพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก ครูที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสมัครใจ และมีความสนใจที่จะ
เข้าร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการจัดการโดยอาศัย
รูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น การบรรยายโดยวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ด้านการศึกษาเด็กพิเศษ เปิดโอกาส
ให้มีการซักถามวิทยากร รวมถึงการมีความพร้อมในเรื่อง สื่อที่เป็นสิ่งเร้าต่าง ๆ จึงสร้างความสนใจ และ
ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2556)
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมเด็กปกติ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า คะแนนทดสอบหลังการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
เรียนร่วมเด็กปกติ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร สูงกว่าก่อนการพัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมเด็กปกติ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ของครูโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม ก่อน และหลัง เข้ารับการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจ
แตกต่างกัน โดยคะแนนหลังการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สูงกว่าก่อนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของครูผสู้ อนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต่อเนือ่ งและปริมาณเนือ้ หาเหมาะสม
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นการจัดทำ�ขึ้นจากการสำ�รวจความต้องการจัดการเรียน
ร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สำ�หรับครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ฝ่ายมัธยม และคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สมัครใจ และสนใจในการพัฒนาตนเอง
ซึ่งเนื้อหาก็เป็นไปตามความต้องการ และความสนใจของผู้เข้ารับการพัฒนา สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2554) ศึกษาเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
สำ�หรับครูผู้สอน ในโรงเรียนเทศบาลเมือง ภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน ในโรงเรียนเทศบาล
เมืองสระแก้ว มีความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำ�ให้ครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม มีความพึงพอใจในการรับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นความต่อเนื่องและปริมาณเนื้อหาเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. นำ�ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทางของผู้บริหารในการจัดทำ�แผน การจัดการเรียนกา
รสอนสำ�หรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) ต่อไป
2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำ�ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อใ
ห้การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต่อไป
3. ครูควรนำ�ข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนป้องกันและจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่มีความบ
กพร่องทางการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับทางการศึกษาเด็กพิเศษเป็นระยะอย่างสม่ำ�เสมอใ
นแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้
2. ควรมีการทดลองในการใช้สื่อการสอนที่ใช้พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภทใน
การจัดการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละหลักสูตรนำ�ไปใ
ช้กับเด็กแต่ละประเภทที่รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับครูผู้สอน
4. ควรดำ�เนินการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนโครงการเรี
ยนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ
5. ควรมีการสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับประเทศ
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