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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยได้จัดในรูปแบบการเรียนรวม 
(Inclusive Education) เป็นการด าเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนปกติเช่นเดียวกับผู้เรียนทั่วไป 
ตั้งแต่เด็กถึงเกณฑ์อายุที่เข้ารับการศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ โดยที่
เด็กไม่ต้องออกจากครอบครัว ซึ่งเป็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีว่าโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ทุกคน (Inclusion) โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นผู้เรียนทั่วไป หรือเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสิทธิของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล ซึ่ง
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 
กล่าวว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 
ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553) มาตราที่ 10 ที่ได้ก าหนดให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาตาม
สภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยโรงเรียนทั่วไปจะต้องรับเด็กทุกคนเข้าเรียนในรูปแบบการเรียน
รวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก 5 กุมภาพันธ์ 2551)  มี
สาระส าคัญที่กล่าวไว้ว่า รัฐจะสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิทางการศึกษา ทั้งใน
โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะทางและในโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนรวม ทั้งในระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐให้ความส าคัญกับการให้การสนับสนุนความช่วยเหลือผ่านหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ที่
มีความต้องการพิเศษอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการจนตลอดชีวิตและให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของการเรียนรวม ซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิด
ที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางการศึกษาและสังคม บนพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
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และความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในฐานะเป็นสมาชิกของ
โรงเรียน ชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ และด ารงชีวิตร่วมกับครอบครัว ซึ่ง
เด็กไม่จ าเป็นต้องแยกเด็กออกจากครอบครัว แต่ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลมกลืนกับสภาพสังคม
ปกติ เป็นการอยู่รวมกัน (Inclusion) ของมวลมนุษยชาติ และเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) นอกจากนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้สนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือจะได้น ามาพิจารณา
ความก้าวหน้า ในปี 2543 และประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกเพ่ือประเมินผลความก้าวหน้านั้น เมื่อเดือนมกราคม 2543 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองปฏิญญา
โลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชนและกรอบการด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือปวงชนเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการการเรียนรู้ (World Declaration on Education and the Framework for Action to 
Meet Basic Learning Needs) หรือปฏิญญาจอมเทียน เพ่ือน าผลการประชุมประกอบการประชุม
ระดับโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ไว้ในหลักสูตร
ส าหรับผู้ที่ศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ดังนั้น ในการเรียนรวมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีเข้าสู่ระบบการ
ด าเนินงานปกติและให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5, 65. 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546 :29, 35, 37, 45) 
 การจัดการเรียนรวมที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการตาม
หลักการการจัดการเรียนรวมที่ใช้โครงสร้าง SEAT (SEAT Framework) เป็นฐาน (เบญจา ชลธาร์นนท์. 
2546 : 1–2) อันได้แก่ S : Student (นักเรียน) หมายถึง ตัวนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ
ครอบครัว E : Environment (สิ่งแวดล้อม) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก A : Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ได้แก่ การปรับหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของครู T : Tool (เครื่องมือ) หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก ต ารา บริการ และการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะการประสาน
ความร่วมมือกัน ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
สนับสนุนการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่จะท าให้การจัดการเรียน
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รวมประสบความส าเร็จ และเป็นการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่การจัดการเรียนรวมมีปัญหาหลายประการ ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรวมไ ด้
ตามหลักการของการเรียนรวม สาเหตุเนื่องจากการบริหารจัดการการจัดการเรียนรวม โรงเรียนส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพียงล าพังฝ่ายเดียว และในบาง
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรวมจะถูกให้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากองค์กรต้นสังกัด
และองค์กรที่สนับสนุนเห็นว่าโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรวมได้แล้ว จึงท าให้ขาดการ
ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนขององค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างจริงจัง เนื่องจากยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ควรมีการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการประสานความร่วมมือขององค์กรควร เป็นใน
ลักษณะเครือข่าย (Network) รวมทั้งปัญหาในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูยังขาดองค์
ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม นอกจากนี้ ครูที่ท าหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษยังขาดการให้ค าแนะน า ติดตาม และขาด
การให้ก าลังใจจากการนิเทศของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ สนับสนุน และการขาดการ
สนับสนุนด้านเครื่องมือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่สนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใน
การตรวจสอบ กระบวนการการส่งต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมถึงการออก
ติดตามนิเทศ การให้ค าแนะน า และการให้ก าลังใจในการจัดการเรียนการสอน และยังพบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กปกติมีเจตคติที่ไม่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบใน
การสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่มีเวลาและห้องเรียนในการสอนเสริม หรือครูผู้รับผิดชอบใน
การสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกษียณอายุราชการ หรือย้ายโรงเรียนท าให้ไม่มีครูผู้รับผิดชอบ
ต่อเนื่อง (บรรจง อัขราสา. 2552 และสายสวาท อรรถมานะ. 2552) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรวมที่
ประสบความส าเร็จเน้นความร่วมมือของบุคลกรที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้การเรียนรวมประสบ
ความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกันภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง แล้วจึงประสาน
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียนที่มีอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการพัฒนา
เครือข่าย ขยายความรู้การจัดการเรียนรวม ในที่นี้หมายถึงการขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษา
การศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรวมไปสู่โรงเรียนในกลุ่มหรือโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายร่วมกัน 
ซึ่งวิธีการเช่นนี้สามารถช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง 
การประสานความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายในชุมชนในการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring)  ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็น
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม เนื่องจาก การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็นเทคนิคในการพัฒนาการ
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เรียนรู้ของของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการสอนงาน 
(Coaching) เป็นการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญสู่ครูตามภารกิจของครูแต่ละคนด้วยวิธีการให้ค าแนะน า
และสอนงานแบบสองทาง (Two Way Communication) ท าให้ต้นสังกัดได้รับทราบปัญหาที่เกิดจาก
การจัดการเรียนรวมของผู้บริหารสถานศึกษาและครู และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถท างานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพไปพร้อมๆ กัน ด้านการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัด
หรือจากเครือข่ายที่มาเข้ามาให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ตรง
ตามปัญหาที่เกิดตรงตามความต้องการของโรงเรียนและสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาที่โรงเรียน
ประสบอยู่ที่แท้จริง จึงให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สมเกตุ อุทธโยธา. 2556)  
สอดคล้องกับหลักการการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
และจะต้องมีการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Multidisciplinary) ขององค์กรใน
ชุมชน และเป็นการรวมพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรคนพิการและ
องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสานความร่วมมือและสนับสนุน เพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและสร้าง
เจตคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนรวม ให้สังคม ชุมชน และประชาชนตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ศักยภาพและสิทธิที่เท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 54, 65) 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือของ
องค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (สมเกตุ อุทธโยธา. 2559) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรวมส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ตามหลักการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดย
การน าบุคลากรขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เขต 2 และเขต 4 บุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัดภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม จ านวน 6 โรงเรียนใน 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดท่าเดื่อ ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แกดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่โรงเรียน
บ้านดง ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ต าบลบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparing Phase) เป็น
การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ ในเรื่องการเรียนรวม การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การนิเทศแบบ
พ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษาแนวคิดที่มีผลต่อการเรียนรวม 2) ขั้นวางแผนและการออกแบบ (Planning and 
Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับวิทยากรขององค์กรเครือข่ายและศึกษาบริบทขององค์กร
เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยใช้ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 
1 เป็นฐานแนวคิดในการศึกษาร่วมกับการสังเกต เพื่อเป็นการการศึกษาบริบทและส ารวจลักษณะการ
สนับสนุนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และออกแบบกิจกรรมที่บุคลากรของเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากรจะ
น าไปลงพ้ืนที่ติดตาม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
รวม และการนิเทศติดตามขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม 3) ขั้นปฏิบัติการ (Implementation 
Phase) เป็นการน ารูปแบบที่ได้ออกแบบร่วมกันน าสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญกับบุคลากรของโรงเรียน
ในลักษณะการประชุมกรณีโรงเรียนศึกษา (School Case Conference) และ 4) ขั้นการประเมินผล 
(Evaluation Phase) ผู้วิจัยน าผลการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย แล้วสรุปผลที่ได้จากการประเมิน เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาพิเศษให้พิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรวมตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ี
เลี้ยงที่เหมาะสม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมที่สุด 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 CoCoOut21 Model 
เป็นรูปแบบที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 Model ประกอบด้วย 1) Co : Collaboration : การประสานความร่วมมือ
ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือขององค์กรในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ประกอบด้วย (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1, เขต 2, และเขต 4 (2) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ (3) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน กรม
สุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ และ (4) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (5) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียน โดยมีผลการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน กรม
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สุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memo of Understanding : MOU) 
ร่วมกันในการใช้คูปองการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 แทนเงินในการเข้ารับ
บริการตรวจ คัดกรอง หรือประเมินสภาวะทางจิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนคริน กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ยิ่งกว่านี้ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนคริน กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ยังเปิดคลินิกพิเศษเพ่ือตรวจ คัดกรอง หรือประเมิน
สภาวะทางจิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่องทางพิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่โรงเรียนที่
ต้องการประเมินเด็กเป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน 10 รายต่อครั้ง) และไม่ต้องรอคิว (Waiting List) นานเหมือน
ในอดีต เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือการรับบริการทางการแพทย์ต่อไป 2) Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็น
การใช้วิธีการชี้แนะ (Coaching) ในรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน  (School Case Conference) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการและบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็น
รายกรณีโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ขอรับการชี้แนะในประเด็น ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทีมวิทยากรได้ให้การชี้แนะ
การแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายกรณี (Case Conference) และปัญหาการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก จึงท าให้บุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของตนเอง การส่งต่อ
นักเรียน และสามารถประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จนท าในโรงเรียนเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (Professional 
Learning Community : PLC) และชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  3) Out : 
Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) ของ
เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กร
เหล่านี้มักจะตั้งรับอยู่ภายในองค์กรมากกว่าการออกให้บริการในชุมชน ผลการออกหน่วยบริการเชิงรุก
ถึงโรงเรียนท าให้พบว่า ทีมวิทยากรไดท้ราบความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
จึงมีการน าองค์ความรู้จากภายในออกสู่ภายนอก น าความเชี่ยวชาญและความช านาญการของบุคลากร
ส่งผ่านไปสู่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
ระหว่างบุคลากรขององค์กรให้บริการกับบุคลากรโรงเรียน เป็นการเปิดเวทีให้บุคลกรของโรงเรียนได้เล่า
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แล้วให้บุคลากรขององค์กรให้ค าปรึกษาแนะน าตามความต้องการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการน าปัญหาด้านการศึกษาพิเศษกลับมาคิดค้น ศึกษา ปรับปรุง น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการให้บริการของแต่ละองค์กรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ องค์กรด้านการศึกษาทั้งองค์กรบังคับบัญชา 
และองค์กรสนับสนุนได้เกิดการศึกษาการท างานร่วมกัน และได้ศึกษาลักษณะการท างานที่สามารถปรับ
ใช้ในเขตความรับผิดชอบขององค์กร เป็นการด าเนินงานที่ตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 
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ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน และการหา
ข้อมูลเชิงปัญหาด้านวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่
องค์กรที่ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งหลายองค์กรได้เห็นและประจักษ์ในรูปแบบการออกหน่วย
บริการเชิงรุกถึงโรงเรียน จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร เช่นบุคลากรของภาควิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แนวคิดว่าการด าเนินการการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนของภาควิชาในอนาคตต้องมีการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนให้มากขึ้น 
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน และ 4) 21 : Learning in 21st 
Century : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่าโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถด าเนินการจัดการ
เรียนรวมได้ตามเทคนิคการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ 
(PLC) และการนิเทศติดตามขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม ที่เป็นการชี้แนะที่เป็นรูปแบบการประชุม
กรณีโรงเรียน (School Case Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีโรงเรียน 
 แต่เนื่องจาก การจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model ที่
นักวิจัยได้ท าการศึกษา เป็นเพียงการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้จากผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม
ย่อย และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ บุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้ได้แนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบใหม่ในการให้บริการการสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ การประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย พบว่า ควรมีการต่อยอด
ความรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนให้
ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือในภาคเหนือตอนบน เป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม เพ่ือปกป้ององค์ความรู้จากงานวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงานที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่
การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
สภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน 

 ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องการพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) ความรู้การ
จัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เกิดจากการร่วมมือกันช่วยเหลือ ตามหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามรูปแบบ 
CoCoOut21 Model ที่นักวิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
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ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการ
ด าเนินงานของโครงการตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ 
ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนไปสู่
โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้การจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประสบผลตามหลักการจัดการเรียนรวมต่อไป 

 ค าถามการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตาม
รูปแบบ CoCoOut21 Model ที่ดีจะได้ผลเป็นอย่างไร 

 2. ผลการศึกษาการขยายผลการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตาม 
รูปแบบ CoCoOut21 Model ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน โดยใช้วิธีการ
นิเทศแบบพ่ีเลี้ยงตามหลักการของการเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ผลอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
2. เพ่ือศึกษาผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตาม

รูปแบบ CoCoOut21 Model ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ตามหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model ที่
เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงตามหลักการของ
การเรียนรู้ในในศตวรรษท่ี 21 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, และ เขต 4 บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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การศึกษา 34 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มี
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 และเขต 4 บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มีส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตการศึกษา 34  
และผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่เรียนรวมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
 กลุ่มเป้าหมายได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก จังหวัด
เชียงใหม่มีองค์กรที่ให้บริการให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างครบทุกด้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในองค์กรที่จัดการศึกษา และสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเป็นบุคลากรโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งได้มาจากการศึกษาถึงบริบท และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมได้มาจากการหาข้อมูลจากองค์กรต้นสังกัด และ
การลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพแวดล้อมตามข้อแนะน าขององค์กรต้นสังกัด พบว่าสภาพโรงเรียนมีความพร้อม
ที่ผู้วิจัยจะลงไปท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจในการจัดการ
เรียนรวมอย่างชัดเจน รวมทั้งบุคลกรภายในโรงเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) ความรู้การจัดการ
เรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ที่เกิดจากการร่วมมือกันช่วยเหลือ ตามหลักการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงาน ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้
สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนโดยน าเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
อันได้แก่ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตการศึกษา 34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่ใช้ 
โครงสร้าง SEAT ในการก าหนดปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรวม แล้วคิดค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
กัน จากนั้นจึงน าแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงร่วมกันก าหนดขึ้นเป็นโครงการ แล้วน าไป



10 
 

ปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและสะท้อนผลที่ได้ ตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R & D) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม เพ่ือปกป้ององค์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานที่ถูกน าไปใช้
ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรอง
ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นซึ่งท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการคือ การ
จัดการเรียนรวมที่ประสบความส าเร็จในทุกด้านตามหลักการของการเรียนรวม 

ขอบเขตด้านเวลา 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การขยายผลการวิจัย หมายถึง การน าองค์ความรู้การจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 ที่เกิดจากการร่วมมือกันช่วยเหลือ ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงาน ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
สภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนโดยน าเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในลักษณะเครือข่าย
ความร่วมมือกัน จากนั้นจึงน าแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงร่วมกันก าหนดขึ้นเป็นโครงการ 
แล้วน าไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและสะท้อนผลที่ได้ ตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R & D) ซึ่งเป็น
รูปแบบการด าเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ 
ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นซึ่งท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการคือ การจัดการเรียนรวมที่ประสบ
ความส าเร็จในทุกด้านตามหลักการของการเรียนรวม 

2. การจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 หมายถึง 
รูปแบบการจัดการเรียนรวม ที่ประกอบด้วย 1) Co : Collaboration : การประสานความร่วมมือที่เกิด
จากการประสานความร่วมมือขององค์กรในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ในจังหวัดเชียงใหม่  2) Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็นการใช้วิธีการ
ชี้แนะ (Coaching) ในรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน  (School Case Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการและบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณี
โรงเรียน  3) Out : Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนของเครือข่ายความ
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ร่วมมือขององค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรเหล่านี้มักจะตั้ง
รับอยู่ภายในองค์กรมากกว่าการออกให้บริการในชุมชน และ 4) 21 : Learning in 21st Century : การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรวมได้ตามเทคนิคการ
นิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) และการนิเทศ
ติดตามขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม ที่เป็นการชี้แนะที่เป็นรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน 
(School Case Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการ
ของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีโรงเรียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    

เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) เป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม เพ่ือปกป้ององค์ความรู้จาก
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงานของโครงการ
ครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้น จึง
คาดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมี ดังนี้ 

1. เป็นค าตอบแก่รัฐบาลในการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ได้เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ที่ให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษและการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ประสบความส าเร็จตาม
หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ซึ่ง
ประกอบด้วยโรงเรียน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณสุข องค์กรทางการศึกษา 
ประสานความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภายใต้
ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการ  
2. น าสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการบริหารงานฯ องค์กรของในภาพรวมของประเทศ 
    2.1 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เกิดจากกรอบ

แนวคิด การจัดการเรียนรวม และตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เป็นการประสานความร่วมมือ
ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกัน น าไปสู่การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนรวมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษประสบผลส าเร็จ
ในการศึกษาตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพที่เป็นจริงในโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนรวม ที่เป็นโรงเรียนน าร่อง ภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
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 กลุ่มเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม องค์กรในชุมชน 

 2.2 ได้รูปแบบการให้บริการขององค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่เป็นลักษณะการออกให้บริการถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Outreach 
Program) ได้ตรงตามความต้องการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพที่เป็นจริงในโรงเรียน
เป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรทางการศึกษา 
3. น าสู่การก าหนดนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศ และน าสู่

การก าหนดนโยบายแก่ภาคประชาชน 
ได้องค์ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่ประสบ

ผลส าเร็จ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีบริบทและภูมิสังคมที่ใกล้เคียงกัน และได้
ประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และท้องถิ่นในการจัดการเรียนรวม ภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม เด็กที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนปกติ 
ผู้ปกครอง องค์กรในชุมชน 

4. น าสู่การก าหนดนโยบายในลักษณะอ่ืนๆ 
 ได้ประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 
 4.1 การทดสอบความสามารถของนักเรียน ในการสอบ National Test เพราะหากมีการ

จัดการศึกษาเรียนร่วมที่มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษก็ไม่ต้อง
สอบข้อสอบเดียวกับเด็กปกติ แต่จะสอบตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของตนเอง 

 4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ ก็ต้องรายงานตามการประเมินผลเด็กตาม IEP ของเด็กแต่ละคน 

 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม หน่วยงานที่จัดท าการประเมินผล ทั้งระดับ
จังหวัด และระดับชาติ 

 5. ได้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ใน
ระยะการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากระดับการศึกษาหนึ่งไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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โรงเรียนมีปัญหาท่ีเกิดจากการ

จัดการเรียนร่วม 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียนจัดการเรยีนรวม-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่-ศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 8-
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม ่

โรงเรียนสามารถจดัการเรียนรวม
ตามตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 โดยการนเิทศแบบพ่ีเลีย้ง 

1. โรงเรียนมีปัญหาจัดการเรียนร่วมด้านการจัดการเรียนการสอน
และขาดการนิเทศติดตาม 

2. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่ประสบความส าเรจ็ในการศึกษา 

3. ขาดการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
อาจจะประสบความส าเร็จใน

การศึกษา 

การสนับสนุนจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ผลที่ได้ 

การบริหารการจัดการเรียนรวม

ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
และตามการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 โดยการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง 

- รูปแบบการจัดการเรยีนรวม CoCoOut21 Model 

- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- การนิเทศแบบพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

- การให้บริการขององค์กรในเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach 

Program) 

แผนการน าเสนอข้อสรุปเชิงนโยบายจากการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
กระทรวงศึกษาธิการน ารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีเกิด

จากกรอบแนวคิด การจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT ประกอบกับรูปแบบการเรียนรวม 
CoCoOut21 ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรวมรูปแบบใหม่ ที่เป็นการประสานความร่วมมือขององค์กร   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนได้เครือข่าย
ความร่วมมือขององค์กรในชุมชนน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม โดยรูปแบบการ
ให้บริการขององค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่เป็น
ลักษณะการออกให้บริการถึงโรงเรียน (Outreach Program) ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




