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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง การบูรณาการ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 
ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นและเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การท างานร่วมกับผู้ปกครอง 
3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

  4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. บริบทอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 619) ให้ความหมายค าว่า         
“ภูมิปัญญา” ว่าหมายถึง พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 : 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชุมชน ปัญหาในการด ารงชีวิต และ
ปัญหาในการประกอบอาชีพโดยที่ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ได้มีกระบวนการวิเคราะห์และสั่งสม
ประสบการณ์มาเป็นเวลานานเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป 

รัตนะ บัวสนธิ์ (2539 :9-15) ได้ให้มุมมองอีกมิติว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์
ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทาง
ศาสนาคติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุ งเข้ากับบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของในส่วนที่เป็นชุมชนและ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจ าแนกออกได้ 3 ลักษณะคือ 

ลักษณะที่ 1 ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 
ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
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ลักษณะที่ 3 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้น
ระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเองจากการศึกษาความหมายภูมิปัญญาข้างต้น สรุปว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้มีประสบการณ์สั่งสมเลือกสรรปรับตัว
จนเป็นความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหา หรือสร้างเสริมให้มีการด ารงชีวิตประจ าวันที่ดีขึ้น จากนั้น
น าไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ทั้งวิธีการบอกเล่าสั่งสอน และการปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างการ
พัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน 

วีระพงษ์ แสงชูโต (2545 : 1) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้และประสบการณ์
ทั้งหลายของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือด าเนินชีวิต ซึ่งรับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่เ พ่ือแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลสมัย 

ยุพิน อินทะยะ (2550 : 4) สรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 2 ลักษณะ คือ ใน
ฐานะที่เป็นองค์ความรู้ นั่นคือ ความรู้ เกร็ดความรู้ กฎระเบียบทางสังคมและแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมที่ได้รับมากจากพ้ินฐานความรู้ การเรียนรู้และประสบการณ์ ส่วนความหมายอีกประการ
ในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคล คือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในการใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมในสังคม 

อาจสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความหมายทั้งในส่วนที่เป็นบุคคลและองค์ความรู้ที่เกิด
จากบุคคลและองค์ความรู้ที่ความรู้ ความคิด ความเชื่อ มวลประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้รับการสั่งสม
และสืบทอดเป็นระยะเวลานานและเลือกสรรเป็นอย่างดีว่าสามารถแก้ไข และพัฒนาวิถีชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมยั 
 1.2  ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วิชิต นันทสุวรรณ (2528 : 15) จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 3 ลักษณะ คือ 

 1. ภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตในธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิปัญญา คือการอธิบาย ปรากฏการณ์
ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฏเกณฑ์  ที่พึงปฏิบัติและข้อห้ามที่
ไม่ให้ชาวบ้านปฏิบัติ เช่น ความเชื่อต่อธรรมชาติต่าง ๆ ของเรื่องผีที่ท าให้เกิดสภาวะสมดุลของการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ ระบบเหมืองฝาย ผีน้ า ผีนา เป็นต้น 

2. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน ภูมิปัญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบแผนของ
สังคม มีกฏเกณฑ์บอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีมีระบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของสันติเป็น
หลัก มีความเข้าใจในอนิจจังของชีวิตเป็นสูงสุดรูปธรรมที่แสดงออกคือความเชื่อเรื่องของบรรพบุรุษ  
เช่น ปู่ตา ปู่ย่า ผีพ่อ ผีแม ่และพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การท ามาหากิน 
ด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค เป็นต้น 
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ประเวศ วะสี (2536 : 6) ได้สรุปลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. มีความจ าเพาะกับท้องถิ่น 
2. มีบูรณาการสูง 
3. มีความเคารพผู้อาวุโส 
4. มีวัฒนธรรมเป็นฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 
5. มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง 
6. เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 
สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (2533 : 14) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผลิต หรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการประกอบอาชีพแบบ

พุทธเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลย์ สอดคล้องกับธรรมชาติมุ่งการ
พ่ึงพาตนเองเป็นกระแสหลักมากกว่าพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก ได้แก่ การท านาการเกษตร การ
ท าเกษตรผสมผสาน และการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ 

2. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งได้แก่ 
ความเชื่อ ค าสอน ค่านิยม ประเพณ ีที่แสดงออกในแบบแผนการด าเนินชีวิต 

3. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การรักษาป่าไม้ชุมชน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540 : 34) จ าแนกภูมิปัญญาชาวบ้านตามอัตถประโยชน์ได้เป็น 5  
ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการยังชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทเพ่ือการยังชีพมีขึ้นเพ่ือการมี
ชีวิตอยู่รอด อยู่อย่างมีความสุขสบายตามอัตภาพเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาปัจจัยพ้ืนฐานมี
การยังชีพของสังคมปฐมฐาน ยุคที่มนุษย์เสาะหาปัจจัยด้วยวิธีเก็บเกี่ยวและการใช้แรงงาน ได้แก่ วิธี
ท ามาหากิน วิธีเสาะหาและจัดการเกี่ยวกับปัจจัย 4 คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆ เพ่ิมพูรงอกงามข้ึน จนดูเหมือนเป็นสิ่งสามัญ เช่น 

           1.1 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการหากิน เริ่มแต่ภูมิปัญญาการเก็บเกี่ยว เช่น ภูมิปัญญา
การหาของป่า ล่าสัตว์ ตีผึ้ง การท าและใช้เครื่องจับสัตว์น้ า เช่น นก ปลา เสือ ช้าง เป็นต้น ภูมิปัญญา
เหล่านี้ค่อยพัฒนาขึ้นเป็นอาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้ เฉพาะตัว เฉพาะท้องถิ่นขึ้น หน้าไม้ 
ภูมิปัญญาในการเลือกพันธุ์ข้าวท านา การไถ คราด หว่าน ด า เป็นต้น 

1.2 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การสร้างบ้านเรือนแบบเครื่องผูก ภูมิ
ปัญญาการเลือกใช้วัสดุ วิธีเย็บ ผูกริม ถักริม ผูกเงื่อน 

1.3 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ได้แก่ ภูมิปัญญาในการเลือกสรร
อาหาร วิธีปรุงและวิธีถนอมอาหาร 
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1.4 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ ภูมิปัญญาในการน าสิ่งต่างๆ มาปกปิด
ร่างกายให้อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาในการท าหินเป็นเครื่องมือทุบเปลือกไม้ ท าเป็นผ้า การท าและใช้แว
ดินเผาเพ่ือปั่นฝ้าย การคิดท าฝืมและก่ีส าหรับงานทอ ภูมิปัญญาในงานถักร้อย ปักชุน เป็นต้น 

1.5 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับยารักษาโรค ได้แก่ การน าสมุนไพร สัตว์ แร่บางชนิดมาใช้
เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยา เป็นต้น 

1.6 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ผู้คนทุกหมู่เหล่าต่างๆ พยายาม
จะให้ตนมีชีวิตยั่งยืนมั่นคง จึงทุ่มเทใช้สติปัญญาและสิ่งเอ้ืออ านวยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการซึ่ง
สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ดังนี้ 

1.7 ภูมิปัญญาการพ่ึงตนเอง ภูมิปัญญาเบื้องต้นในการพิทักษ์ปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สิน คือ การพ่ึงตนเอง ความพยายามที่จะบ ารุงรักษา และเพ่ิมขีดความสามารถ การใช้อวัยวะ
ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 

1.8 ภูมิปัญญาที่หลบเลี่ยงอันตราย เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถสังเกต
ความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ รู้ว่าจะเกิดฝนหนัก ลมแรง ทะเลบ้า ฟ้าคะนอง น้ าท่วมใหญ่ 
เกิดภัยแล้ง ไฟป่า หรือภูมิปัญญาในการโค่นไม้ใหญ่ โดยสามารถบังคับให้ล้มฟาดในทิศทางที่ต้องการ
ได ้

1.9 ภูมิปัญญาการวมพลังและการพ่ึงพิง เช่น ภูมิปัญญาการร่วมแรงแบ่งประโยชน์ 
เช่น การท านารวม การท าสวนรวม คือ ร่วมกันท านาหรือท าสวนในที่แปลงเดียวกัน ทุกคนที่ท ามีสิทธิ์
เก็บกินเป็นการสร้างจิตส านึกร่วมกันท าร่วมกันใช้ 

1.10 ภูมิปัญญาท าและใช้ศาสตราวุธ เช่น การท ามีดพร้าของชาวใต้ ซึ่งใช้ส าหรับ
งานสับ ฟัน แต่งเติมสวน และใช้ต่อสู้ได้อีกด้วย 

1.11 ภูมิปัญญาการดูแลบ ารุงรักษาชีวิตและทรัพย์สิน การให้ความส าคัญต่อสตรี
และเด็กจึงปรากฏความเชื่อ เช่น ห้ามหญิงมีครรภ์นั่งขวางบันไดหรือประตู มิฉะนั้นลูกจะไม่สมบูรณ์ 
เป็นต้น 

2. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้าง พิทักษ์ฐานะ และอ านาจ ผู้คนทุกหมู่เหล่าย่อมอาศัยฐานะ
และอ านาจ เพ่ือช่วยในการด ารงชีวิต ทั้งนี้ย่อมแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของสั งคม ขีดจ ากัดของ
การศึกษาขีดความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยุคสมัยโดยภูมิปัญญากลุ่มนี้มีทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและต าแหน่งหน้าที่ อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
 2.1 ภูมิปัญญาการสร้างและการขยายฐานอ านาจ ภูมิปัญญาที่เด่นชัด คือ ขยาย
วงศาคณาญาติให้ได้มากๆ เพ่ือจะได้พวกพ่ึงพิงและเพ่ิมแรงงาน 
 2.2 ภูมิปัญญาการรักษาฐานะและอ านาจ เป็นการบ าเพ็ญบุญบารมี เพื่อผดุงอ านาจ
วาสนา เป็นภูมิปัญญาที่อาศัยหลักคุณธรรม โดยให้ท าแต่กรรมดี 
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 2.3 ภูมิปัญญาการจัดการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ คือ ภูมิปัญญาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การร่วมกันก าหนดการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน การร่วมกันหาเงินบ ารุงวัด    
เป็นต้น 
  2.4 เพ่ือที่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษ คือ สิ่งที่เป็นปัญญาชนชาวบ้าน ใช้วิสัยทัศน์
เฉพาะตัว สร้างสรรค์ขึ้นต่างจากกลุ่มอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาที่ให้ตระหนักว่า นักปราชญ์เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง 

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2538 : 7) จัดแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ภูมิปัญญาเก่ียวกับคตินิยม ความเชื่อ และหลักการพื้นฐาน 
กลุ่มท่ี 2 ภูมิปัญญาเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปะ และจริยธรรม 
กลุ่มท่ี 3 ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ เพ่ือการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
กลุ่มท่ี 4 ภูมิปัญญาเก่ียวกับวิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 25) ได้น า ภูมิปัญญาไทยมา 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้แบ่งเป็น 10 สาขา ดังนี้ 
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และ

เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด 
การแก้ปัญหาด้านการผลิต เช่น การแก้โรคแมลงและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับ
การเกษตร เป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  ด้านการผลิตและการบริโภค หมายถึง การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาดเพ่ือแก้ปัญหาการ
บริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการใช้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเอง
ทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการจ าหน่ายและผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงาน
ยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพอนามัย 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม
และบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตและความเป็นอยู่
ของสมาชิกในชุมชน 

s>

%

Cf}



12 
 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการด าเนินงานด้านต่าง ๆทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรทางการศึกษา ตลอดทั้งองค์กรทางสังคมอ่ืนในสังคมไทย เช่น การ
จัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน การจัดการศาสนสถาน การจัดการศึกษา
ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญา
สาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาที่มีประสิทธิผล 
 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษาทั้ง    
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษาตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรม ค า
สอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิด
ผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่าการประยุกต์
ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นเรื่องหลากหลายสาขาแต่จะ
มีลักษณะในเชิงที่เป็นนามธรรมหรือมีรากฐานจากวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและมี
เอกลักษณ์ท่ีเป็นเฉพาะตนหรือเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ 
 

2.การท างานร่วมกับผู้ปกครอง 
    2.1 ครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 ครอบครัวของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอาจแตกต่างจากครอบครัวที่มีบุตรเป็นเด็กปกติ 
ทั้งนี้ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องกล่าวถึง อาจน าเสนอไปหลายแง่มุมดังนี้ 
   2.1.1 ความส าคัญของครอบครัว 
 การที่ครอบครัวหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีความ ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก
อย่างยิ่ง ซึ่ง Bronfenbrenner (อ้างถึงใน ศรียา นิยมธรรม, 2540 : 215)  กล่าวถึงความส าคัญของ
ครอบครัว อาจสรุปได้ดังนี้   

1. การที่ครอบครัวของเด็กเข้ามามีส่วนช่วยเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ป้องกันความพิการ การคัดแยก การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก 

2. หากครอบครัวไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กจะถอยหลังกลับไปอีก เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง 
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3. ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนั้น มี
ความส าคัญ 2 ประการคือ 
  3.1 เป็นผู้ท าให้โปรแกรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยดีโดยการเสริมแรงต่างๆ ขณะเด็ก
ก าลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ในโปรแกรม 
  3.2 ช่วยให้เด็กยังคงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง 

4. ผู้ปกครองควรเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เนื่องจาก
ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลบุตรตามกฎหมาย (White, Taylor, & Moss, 1992 : 91-125) 

5. การร่วมมือจากผู้ปกครอง จะส่งผลถึงการช่วยเหลือบุตรในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปด้วย 
6. การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดประโยชน์ ในแง่ที่ผู้ปกครองเข้าใจสภาพของ

บุตรดีขึ้นและทราบถึงความต้องการของเด็ก นอกจากนี้แล้วจะพบว่า ความรู้สึกต่อตนเองของ
ผู้ปกครองจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ความเครียด ความกดดันทั้งหลายก็ได้ผ่อนคลายเมื่อได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการบุตร 

7. การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งผลดีด้านการเรียนของบุตร 
8. การที่ผู้ปกครองเข้าโปรแกรมร่วมกับบุตรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง เพราะบางกิจกรรม

ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ฝึก  
9. การที่ผู้ปกครองเข้าร่วมนั้น  พบว่า  เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีความต่อเนื่อง

ของพัฒนาการ เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้เดียวที่ใกล้ชิดและท างานกับเด็กอย่างสม่ าเสมอมากท่ีสุด 
10. ผู้ปกครองยินดีที่จะท างานร่วมกับผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 

(ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10, 2546: 22) 
 กล่าวโดยสรุป จากหลักการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ครอบครัวมีบทบาทส าคัญที่สุดต่อ
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ผู้ปกครองมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดูตลอดจนบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด 
              2.1.2 ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อเด็กพิเศษ  
 ความคาดหวังของครอบครัวทั่วไปแล้ว ย่อมคาดหวังที่จะมีบุตรเป็นเด็กที่ปกติแข็งแรง
หากมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษแล้วย่อมมีความผิดหวัง และมีการตอบสนองในลักษณะต่างกันไป 
 1. ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อสภาพความพิการของบุตร 
  ชูศักดิ์ จันทยานนท์ (2548 : 33-37) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาของครอบครัวที่มีบุตรเป็น
เด็กพิเศษไว้ดังนี้ 
  1.1 ระยะแห่งการปฏิเสธ เป็นภาวะที่อยู่ในช่วงตกใจ (Shock) ไม่เชื่อว่าบุตรมีความ
บกพร่องจริงหรือไม่ เช่นมีอาการออทิสซึมหรือไม่ ปัญญาอ่อนหรือไม่ เป็นต้น หลายครอบครัวจะพาบุตร
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ตระเวนไปพบบุคคลต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ พุทธศาสตร์ ไสยาศาสตร์หรือโหราศาสตร์ ขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานความเชื่อของครอบครัวทั้งนี้เพ่ือค้นหาค าตอบว่า บุตรเป็นอะไรกันแน่ 
  1.2 ระยะความโกรธ (Anger) และความเศร้า (Depression) หลังจากที่ได้ค าตอบที่
เกือบจะแน่ชัดแล้ว หลายครอบครัวจะเกิดความโกรธและความเศร้าที่ต้องพบกับความสูญเสีย โกรธที่
ความหวังสูงสุดของครอบครัว คือการมีบุตรที่เก่ง เรียนดี ประกอบอาชีพได้ดี มีอนาคตที่ดี ต้องมาถูก
ขัดขวางโดยข้อจ ากัดของบุตรในปัจจุบัน บางคนหงุดหงิด ขาดเหตุผล โทษตนเอง หรือเริ่มโทษกันและ
กัน พ่อโทษแม่ แม่โทษพ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและกระทบต่อพลังใจ 
พลังกาย พลังความคิด ที่จะทุ่มเทเพ่ือพัฒนาบุตรให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป 
  1.3 ระยะแห่งการต่อรอง (Bargain) เป็นช่วงที่ต่อรองกับทุกสิ่งทุกอย่าง บ้างก็
ต่อรองกับค าอธิษฐาน บ้างก็ต่อรองกับรูปแบบการศึกษา บ้างก็ไขว้คว้าหรือแสวงหา บุคคล วิธีการ
หรือขบวนการต่างๆ เพ่ือน ามาช่วยเหลือบุตร 
  1.4 ระยะแห่งการยอมรับ (Acceptance) เป็นระยะที่ครอบครัวสามารถเริ่มต้น
ขบวนการเพ่ือการพัฒนาบุตรได้ดีที่สุด ครอบครัวพร้อมที่จะต่อสู้กับชะตากรรมที่เกิดขึ้ น พลังของ
ครอบครัวเริ่มเพ่ิมมากขึ้นและมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์ให้บุตรของตนไปสู่ความสมบูรณ์
สูงสุดของชีวิตจนเต็มศักยภาพที่บุตรมีอยู่ 
 2. ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการดูแลบุตร 
  เมื่อผู้ปกครองทราบว่าบุตรนั้นเป็นเด็กที่มีความบกพร่องแล้ว จะมีปฏิกิริยาต่อการ
ดูแลบุตรในหลายรูปแบบ ดังนี้ (สถาพร สุวัณณุสส์, 2543 : 490-491) 

 กลุ่มท่ี 1 ไม่ยอมรับ (Reject)   ซึ่งมีจ านวนมากประมาณร้อยละ 40  
 กลุ่มท่ี  2 ดูแลปกป้องเกินไป (Over- protect) ซึ่งมีจ านวนเท่าๆ กับกลุ่มที่ 1 หรือ

จะมากกว่า 
 กลุ่มท่ี 3 เข้าใจและเอาใจใส่ดูแลถูกต้องตามหลักวิชา มีประมาณร้อยละ 15 – 20  

 การแบ่งกลุ่มผู้ปกครองตามความรู้สึกที่มีต่อเด็กพิการดังกล่าวนี้ ไม่เป็นที่ยอมรับของ
ฝ่ายผู้ปกครอง โดยแย้งว่ากลุ่มท่ี 3 นั้นเป็นกลุ่มอุดมคติ ที่จริงนั้นมีเพียง 2 กลุ่ม คือ 

  กลุ่มไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับลูกพิการหรือไม่ยอมรับความพิการของลูก คิดหวังและ
เสาะแสวงหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยบ าบัดความพิการให้หายไป 
เมื่อไม่หายอาจทอดทิ้งไม่ดูแล 

  อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่ยอมรับว่าลูกพิการ เข้าใจสภาพพิการของลูก และดูแลเอาใจ
ใส่ปกป้อง ทั้งนี้ควรพิจารณาจึงความต้องการของเด็กพิการแต่ละคนมากกว่าว่า ควรจะได้รับความ
ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือรูปแบบใดที่จะส่งเสริมให้เด็กคนนั้นสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
มีสมรรถภาพในการเลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
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 ถ้าเด็กพิการได้รับการดูแลอย่างทะนุถนอมเกินไป เอาอกเอาใจและตามใจจนเกินกว่า
เหตุ ผลที่ตามมาก็คือ เกิดความคับข้องใจถ้าไม่ได้ดั่งใจ ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ไม่ช่วยตัวเอง คอย
พ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน เป็นภาระของผู้อ่ืนมาก พัฒนาการไม่เป็นไปในอัตราและระดับที่ควร ถ้าครอบครัวมี
ความรู้สึกไม่ยอมรับ ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ พัฒนาการไม่เป็นไปตามการคาดคะเนของแพทย์ผู้ให้การ
รักษาบ าบัด ท าให้เด็กเกิดความคับข้องใจ มีปมด้อยและรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า  เกิดความสับสน       
ไม่แน่ใจตนเอง และไม่ไว้วางใจในผู้อื่น 

 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาต่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 
  ครอบครัวหรือผู้ปกครองที่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จะแสดงปฏิกิริยาในด้านการ

ยอมรับหรือการปฏิเสธต่อสภาพความพิการของเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 พ้ืนฐานทางอารมณ์ของคนในครอบครัวที่มีต่อเด็กพิเศษ ได้แก่ ตกใจ

ระยะแรก ผิดหวัง รู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเองหรือคู่สมรส หรือเพราะขาดการเอาใจใส่ดูแล เศร้า
โศกเสียใจ ละอาย หวาดวิตกกังวล แล้วถึงยอมรับหรือไม่ยอมรับ ทอดทิ้งหรือระแวดระวังปกป้อง
เกินไป 

 1.3.2  พ้ืนฐานการยอมรับกับความจริง ส่วนใหญ่มักไม่มีผู้ปกครองรายใดพอใจค า
วินิจฉัยของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพียงแห่งเดียวส่วนมากจะพาไปตรวจไปรับการรักษาพยาบาลจาก
แพทย์หลายคนและหลายโรงพยาบาล เมื่อค าวินิจฉัยตรงกัน อาจจะเลิกพาไปหลายโรงพยาบาล แต่ยัง
แสวงหาความช่วยเหลือจากศาสตร์อ่ืนและอิทธิฤทธิ์ 

          1.3.3 พื้นฐานทางด้านชีวิตความเป็นอยู ่ ในเมืองและในชนบทความรู้สึกของ
ครอบครัวอาจแตกต่างกันตามความรู้และประสบการณ์ ตามอุปนิสัยและอาชีพของผู้ปกครอง             
การยอมรับและการปฏิเสธก็มีระดับแตกต่างกัน การด ารงชีวิตในชนบทที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่
ซับซ้อน ท าให้ครอบครัวรู้สึกทุกข์ร้อนในความเป็นอยู่ของเด็กพิการน้อยกว่าในกรุง 

 1.3.4 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ และคนพิการผู้ใหญ่ อาจช่วย
ปรับความรู้สึกของครอบครัวให้ลดความรุนแรง และให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาได้  
เช่น การค้นพบสาเหตุของความพิการว่าอาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมิใช่สาเหตุจากหลัก
ทางไสยศาสตร์  

 1.3.5 พ้ืนฐานทางเจตคติและสังคมความรู้สึกของครอบครัวจะรุนแรงมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับเจตคติของญาติมิตรและสังคมแวดล้อม เช่น ถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดใน
สภาพแวดล้อมในสังคมคนจีนที่มีอาชีพด้านการค้าย่อมได้รับการยอมรับ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะ
เป็นผู้น าโชคลาภมาให้และท าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่สุขสบายมากข้ึน   
 อาจกล่าวได้ว่า ปฏิกิริยาของครอบครัวที่มีต่อเด็กพิเศษนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 เรื่องได้แก่  
ปฏิกิริยาที่มีต่อสภาพความพิการของบุตร ปฏิกิริยาความรู้สึกของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการดูแลบุตร
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และ ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาต่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ครอบครัวมีความส าคัญ
ต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการในการช่วยเหลือครอบครัวให้แสดงพฤติกรรรมที่เหมาะสมต่อเด็กพิเศษ และท าให้เกิด
ความร่วมมือจากครอบครัวในการพัฒนาเด็กต่อไป  
 

3. การท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครู 
 ในการร่วมมือกันพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ความร่วมมือในการท างาน
ประสานกันเป็นมีความส าคัญ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นเป็นสร้างความเคารพและความไว้
เนื้อเชื่อใจกัน การสนับสนุนผู้ปกครองด้วยการให้ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ปกครอง
มีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การสร้างความสัมพันธ์แบบสองทาง จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและครูต่อไปในอนาคต (Heward, 2003 : 135) แนวทางการท างานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพควรประกอบด้วย  

1. การยอมรับในค าพูดของผู้ปกครอง  การยอมรับในค าพูดนั้น หมายถึง การยอมรับ
ทั้งในส่วนของวัจนภาษาหรืออวัจภาษาที่ผู้ปกครองแสดงออก โดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้น 
ผู้ปกครองควรมีสิทธิที่จะได้กล่าวแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกโดยเสรี ในสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง การยอมรับในค าพูดนี้ ไม่ได้หมายความว่า ผู้ เชี่ยวชาญจะต้องเห็นด้วยในสิ่งที่
ผู้ปกครองพูดเสมอไป แต่การแสดงการยอมรับช่วยให้ผู้ปกครองกล้าที่พูดและให้ข้อมูลมากขึ้นและลด
ความหวาดระแวงระหว่างกัน 
ตัวอย่าง       การสนทนาที่ครูไม่ยอมรับสิ่งที่ผู้ปกครองพยายามสื่อสารให้ฟัง 
ผู้ปกครอง    : ครูต้องเข้าใจว่า ฉันเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามล าพัง ฉันต้องท างานไม่มีเวลาที่จะ 
  จัดการกับปัญหาพวกนี้หรอก ? 
คร ู            : คุณไม่ห่วงลูกคุณเชียวหรือ ? (เป็นการประณามผู้ปกครอง) 

 หากผู้เชี่ยวชาญรับฟังปัญหาที่มีอยู่ในค าพูดก่อน ก็จะท าให้ เข้าใจในสิ่งที่ผู้ปกครอง
พยายามแสดงออกมาแต่หากครูเริ่มต้นด้วยการประณามแล้ว  ก็เป็นการยากที่การติดต่อกันระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลได้ 

2. การฟังอย่างตั้งใจ  ผู้ฟังที่ดีนั้นต้องติดตามและตอบสนองการสนทนาระหว่างผู้พูดกับ
ผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้วการฟังต้องรู้จักตีความจากน้ าเสียงของผู้พูดที่อาจแฝงนัยยะของ
การพูดไว้ด้วย การฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการที่ผู้ฟังจะต้องมีการโต้ตอบกับสิ่งที่ได้ฟัง พร้อมกับอาจจด
บันทึกสาระการสนทนาเป็นประเด็นไว้ เพ่ือที่เมื่อจบการสนทนาผู้ฟังจะได้ทบทวนสิ่งที่ฟัง การฟังนั้น
ยังมีความหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกโดยปราศจากการ
ขัดจังหวะ อย่างไรก็ตามผู้ฟังที่ดีนั้น มิใช่นั่งฟังนิ่งแต่ใจลอยคิดเรื่องอ่ืนหรือนั่งฟัง แต่ก็ตรวจการบ้าน
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เด็กไปด้วย ใช้การแสดงออกทางสีหน้าที่เหมาะสม ถามค าถามที่เป็นปลายเปิดที่จะช่วยให้เข้าใจ
สถานการณ์ความคิดและความรู้สึกของผู้ปกครอง ซึ่งมีแนวทางในการที่จะปฏิบัติตัวเป็นผู้ฟังที่ดีดังนี้ 
 2.1 สบตากันระหว่างพูดเป็นระยะ (หยุดกิจกรรมหรืองานที่ท าคั่งค้างอยู่ทันที) 
 2.2 ขจัดอุปสรรคทางด้านกายภาพ ที่จะท าให้การพูดคุยกันไม่ได้ผล ทางที่ดีควรนั่ง
ใกล้กันหรือในลักษณะวงกลม อย่านั่งที่โต๊ะของครู โดยให้ผู้ปกครองนั่งอีกฟากหนึ่ง 
 2.3 ฟังทั้งในแง่ (ข้อมูล) และความรู้สึกไม่ว่าผู้ปกครองจะกล่าวอะไร ซึ่งประโยคที่
กล่าวมานั้นมีทั้งในส่วนของข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและส่วนของความรู้สึกโดยอาจแสดงเป็นลักษณะ
กริยาท่าทาง 
 2.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับ สรุปเรื่องราวเป็นค าพูดของตัวครูเอง ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูล
และส่วนความรู้สึกให้ผู้ปกครองฟังโดยครูจะต้องไม่ท าหน้าที่เป็นผู้พิพากษา  ในสิ่งที่ผู้ปกครองกล่าว
และครูก็ไม่ต้องบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ ครูเพียงต้องการแสดงให้ผู้ปกครองทราบว่า เรื่องที่เล่ามานั้นครู
มีความเข้าใจเพียงโดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นออกมาเรื่อย ๆ 

3. การตั้งค าถามอย่างเหมาะสม 
  ในการตั้งค าถามที่เหมาะสมนั้น การใช้ค าถามปลายเปิดเป็นวิธีการที่เหมาะสมใน

การที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและในส่วนของการแสดงความรู้สึกของผู้ปกครองที่
มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพูดให้สั้น กระชับและตรงประเด็น  ก่อนที่ครูจะพูดนั้นควรคิดให้แน่นอนว่า
ครูต้องการอะไร มากกว่าจะคิดในแง่ลบว่า ไม่ต้องการให้เด็กเป็นอย่างไรจากนั้นจึงกล่าวในแง่บวกที่
ครูต้องการและกระชับ ซึ่งต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวต าหนิเด็ก เช่น “ลูกของคุณเป็นเด็กขี้เกียจ” ซึ่งเป็น
การให้ข้อมูลที่ไร้ประโยชน์แถมยังเป็นการสร้างความขุ่นเคืองให้ผู้ปกครองอีกด้วย 

4. การให้แรงเสริม 
  ระหว่างการสนทนา ควรหาจุดเด่นของเด็กที่ท าได้ดีเพ่ือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือลูกให้มากขึ้น เพราะโดยธรรมชาติแล้ว
ผู้ปกครองย่อมอยากที่จะรับฟังเรื่องราว ที่เป็นจุดดีของลูกมากกว่าที่รับฟังแต่สิ่งที่ เป็นปัญหา 
ผู้เชี่ยวชาญควรเปลี่ยนการบ่นในเชิงลบให้เป็นไปในการแนะน าในทางบวกในการเผชิญกับปัญหา 
ตัวอย่าง เช่น  แทนที่จะพูดว่า“คุณไม่คิดถึงความส าเร็จของลูกคุณเลยหรือ?” 
ควรพูดว่า “ครูจะให้ความสนใจเธอเพ่ิมขึ้นเมื่ออยู่ในโรงเรียนแต่ครูคิดว่าเธอควรได้รับความ

ช่วยเหลือนอกโรงเรียนด้วยครูรู้ว่าคุณอยากให้เธอประสบความส าคัญและก็ครูรู้ว่าคุณ
ยุ่งแค่ไหนบางทีอาจมีวิธีอ่ืนที่เราจะช่วยเธอ?” 

5. การควบคุมประเด็นของการสนทนา 
  แม้ว่าการพบปะผู้ปกครองนั้น อาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพูดอย่างเป็นทางการหรือ
เป็นการเป็นงานก่อน บางครั้งอาจเริ่มด้วยการสนทนาจากเรื่องทั่วไปก่อนแล้วจึงน าเข้าสู่เรื่องที่
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ต้องการ แต่บางครั้งผู้ปกครองก็อาจจะพูดออกนอกประเด็น ท าให้การสนทนาเกิดความยืดเยื้อได้ 
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องคอยชักน าให้ผู้ปกครองกลับเข้ามาพูดในประเด็นที่ต้องการอย่างละมุนละม่อมที่สุด 

6. เทคนิค I message  (Webster – Straton, 1999 : 13-29) 
  การใช้ “ฉัน” ในการพูดคุยสิ่งที่ครูต้องการหรือรู้สึก ซึ่งเป็นการอธิบายให้เข้าใจว่า

เกิดอะไรขึ้นโดยปราศจากปฏิกิริยาต่อต้าน  การใช้ “คุณ” นั้นมีแนวโน้มที่จะแสดงออกในเรื่องของ
การต าหนิ, การวิพากษ์วิจารณ์และยังเป็นการสร้างความไม่พอใจระหว่างกันได้อีกด้วย 
คร ูพูดกับผู้ปกครอง        “ลูกของคุณมาสายเป็นประจ าแถมยังขาดเรียนบ่อยอีกด้วย ท าไมคุณไม่มา

ส่งลูกในตอนเช้า” (การใช้ “คุณ” เป็นการมุ่งท่ีจะต าหนิผู้ปกครอง) 
หรือพูดอีกแบบหนึ่ง “ครูกังวลเกี่ยวกับวีรวรรณที่มาสายและขาดเรียนบ่อย ฉันคิดว่าเรา 
     น่าจะช่วยกันหาทางให้วีรวรรณเรียนทุกวันและตรงเวลา” 
(การใช้ “ฉัน” จะมุ่งไปที่ความรู้สึกของครูและความปรารถนาที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

7. ให้เกียรติครอบครัว 
   การนับถือว่าครอบครัว มีความส าคัญและเชื่อถือว่าครอบครัวมีความสามารถดีจะ

เลือกสิ่งที่เหมาะสมส าหรับลูกมากที่สุด  ผู้ที ่ยอมรับนับถือครอบครัวจะยอมรับการตัดสินใจการ
ด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และความพยายามที่จะดูแลลูก ด้วยความเข้าใจ และการยอมรับใน
บทบาทที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ปกครอง เป็นการลดการเป็นผู้น าเพียงฝ่ายเดียวและ
อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งในการท างานได้ 

8. เห็นใจในภาระของผู้ปกครอง 
 บางครั้งผู้ให้การช่วยเหลืออาจลืมไปว่า พ่อแม่ก็มีบทบาทอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการ

เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความพิการพ่อแม่เหล่านี้ มักจะได้รับการคาดหวังว่า จะต้องมาร่วมประชุมทุก
ครั้ง จะต้องมารับการฝึกเกี่ยวกับการดูแลลูก เป็นต้น และบางครั้งเมื่อครอบครัวไม่สามารถปฏิบัติต่อ
เด็กได้ตามที่วางแผนไว้ เขาย่อมรู้สึกผิดและไม่อยากท าต่อไป เขาไม่ได้ตั้งใจต่อต้าน หรือไม่สนใจที่จะ
ช่วยเหลือลูก แต่อาจเป็นเพราะเขามีอะไรที่ต้องท ามากเกินไปในชีวิตประจ าวัน 

9. การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
 ในการที่จะได้ประโยชน์สูงสุด ควรมีหลักเกณฑ์ของการประชุมดังนี้  ได้แก่ เริ่มและ

เลิกการประชุมตรงเวลา ก าหนดหน้าที่ของผู้ประชุม (ประธาน ผู้บันทึก) ต้องมีก าหนดการประชุมไว้
ล่วงหน้า ทบทวนหัวข้อการประชุม และจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดกิจกรรมติดตามผลและมอบ
ความรับผิดชอบให้สมาชิก แจกจ่ายรายงานการประชุมให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 

10. พยายามติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลายทาง 
 การติดต่อสื่อสารไม่จ าเป็นต้องเป็นการติดต่อสื่อด้วยการพบปะเพ่ือสนทนากันเพียง

อย่างเดียว แต่การใช้การสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเช่น การใช้โทรศัพท์ จดหมาย หรือ 
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บันทึกหรือข้อความสั้นๆ ซึ่ง คุก เทสเซียร์และเคลิน(Cook, Tessier, & Klein, 1996:69) ได้แนะน า
แนวทางการเขียนบันทึกหรือข้อความถึงผู้ปกครองไว้ดังนี้ 
 10.1 เขียนแบบสั้นแต่ได้เนื้อหาใจความ ทางสร้างสรรค์แม้ว่าเด็กจะมีปัญหาอยู่แล้ว 
ก็ควรลดการย้ าความบกพร่องของเด็ก  มีความจริงใจ ไม่ควรเขียนโกหกเรื่องของเด็กแต่หากเป็นเรื่อง
ที่จ าเป็นควรใช้การพูดคุยกันจะดีกว่า 
 10.2 เขียนแบบไม่เป็นทางการ หลีกเลี่ยงการเขียนค าศัพท์ทางวิชาการ 
  10.3 เขียนอย่างสม่ าเสมอ ควรติดต่อกันเป็นประจ าและไม่ใช้อารมณ์ในการเขียน 
  นอกจากนี้แล้วการท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ อาจพิจารณาแนวคิด ของ แซมมวล ไม
เซลส์ และ ชอนคอฟ  ( Samuel ,Meisels, & Shonkoff, 1990 : 349) ที่ได้แบ่งระดับมิติการมีส่วนร่วม
และการส่งเสริมความร่วมมือของครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญ ตามตาราง  2.1  
ตาราง    2.1   แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือของครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญ  

ระดับ มิติการมีส่วนร่วม ลักษณะครอบครัว ลักษณะผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างพฤติกรรม 
0 ไม่เข้ามามีส่วนร่วมเลย การปฏิเสธการบริการทุก

อย่าง 
ให้ข้อมูลและเชื้อเชิญ
ผู้ปกครอง 

ครอบครัวไม่ใส่ใจ 

1 มีส่วนร่วมแบบนิ่งเฉย 
 

เข้าใจแต่ไม่รับการบรกิาร ติดตามและให้
ค าแนะน า 

ครอบครัวอนุญาตให้
ติดตามข้อมูล 

2 มีส่วนร่วมแบบผู้บริโภค สนใจเฉพาะบริการที่
เกี่ยวกบัเด็ก 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงานบริการเดก็ 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระตุ้นพฤติกรรม 

3 มีส่วนร่วมแบบสนใจ
เฉพาะข้อมูลและทักษะ
ที่จ าเป็น 

ค้นหาขอ้มูลและต้องการ
ทักษะการสอนและทกัษะ
การจัดการ 

เป็นที่ปรกึษาและครู
ด้วยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

บริการค าแนะน าอย่าง
มีส่วนร่วมกับครอบครวั 

4 มีส่วนร่วมแบบสนใจ
ด้านการสนับสนุนทาง
สังคม 

ค้นหาการชว่ยเหลอื
ทางด้านแหล่งความรู้ทัง้ที่
เป็นและไม่เป็นทางการ 

สนับสนุนและสร้าง
ความสัมพันธ ์

ให้ข้อมูลท้ังส่วนที่เปน็
และไม่เป็นทางการที่
เป็นเครือข่ายสนับสนุน 

5 มีส่วนร่วมเชิงพฤติกรรม 
แบบเผชิญหน้าและ
ต่อสู้กับความจริง 

มีส่วนร่วมในการระบแุผน
ที่จ าเป็นและการน าไปใช ้ 

วางจุดหมายเพื่อ
พัฒนาการช่วยเหลือ 

ประสานบริการเพือ่
สนับสนุนการแก้ปญัหา
ครอบครัว 

6 มีส่วนร่วมเชิงจิตวิทยา
ในการค้นหาและเผชิญ
กับข้อขัดแย้ง 

ค้นหาการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตวิท ยาในระดั บ
ครอบครัวหรือบุคคล 

เป็นผู้ใหค้ าปรึกษาหรือ
นักบ าบัดในการ
ช่วยเหลือด้านจิตวิทยา 

บริการและประสาน
ความร่วมมือด้าน
บริการทางแพทย์ 

 
ที่มา  :  ( Samuel ,Meisels, & Shonkoff , 1990 : 349) 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า การท างานร่วมกับผู้ปกครองนั้น จ าเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้อง
พิจารณาในหลายระดับ คือ จากระดับที่ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเลย จนถึงระดับที่ผู้ปกครองให้
ความสนใจอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญต้องพิจารณาจากระดับการ
ให้ความร่วมมือ และด าเนินงานตามแนวทางที่ตรงกับความร่วมมือที่ผู้ปกครองมี จึงจะสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
 การท างานร่วมมือกันนั้น ไม่อาจท าเพียงล าพังระหว่างครอบครัวและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเท่านั้น  การให้ชุมชนที่เด็กได้อาศัยอยู่ได้มีส่วนรับรู้และสนับสนุนการด าเนินงาน จะช่วยให้
การด าเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น อีกท้ังเด็กก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติในชุมชน ไม่ต้องแยกตัว
ไปอยู่ล าพัง จ าเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องให้บุคลากรในชุมชน ได้รับทราบการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนในการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เช่น การเรียนรู้ในการผลิตของเล่นที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

12. การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองด้วยกัน  
     ครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนั้น ย่อมมีความต้องการและปัญหาที่คล้ายคลึงกัน  

ผู้ปกครองในแต่ละครอบครัวย่อมต้องการที่จะปรึกษาและพูดคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตนประสบ
เหมือนๆ  กัน ดังนั้น การที่ผู้ปกครองด้วยกันเอง ได้พบปะกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ให้กันและกันได้รับฟัง ก็จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ลดความรู้สึกคับข้องใจ รวมพลังกันใน
การด าเนินงานเรื่องต่างๆ อย่างเข้มแข็งขึ้น หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญก็คือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกันให้เกิดขึ้น อาจเป็นการจัดประชุมร่วมกัน หรือการแนะน าครอบครัวให้ท าความรู้จัก
กันอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนี้แล้วการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสหมุนเวียนกันเป็น
อาสาสมัครในชั้นเรียนหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นผู้ช่วยครูในการสอน หรือผลิตสื่อ การสอน
ท าอาหารให้แก่เด็ก  การช่วยดูแลเด็กในระหว่างการไปทัศนศึกษา จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันที่ดี
ระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ิมข้ึน 

13. มีการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
 การเยี่ยมบ้านเป็นวิธีการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพวิธี
หนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ได้แก่ การกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนในการเรียนรู้ของเด็ก การ
น าทักษะของผู้ปกครองมาปรับใช้ในการสอนเด็ก การสอนให้มีผู้ปกครองได้ทราบถึงวิธีการดูแลเด็กที่
เหมาะสม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับเด็กและผู้ปกครอง ในการเยี่ยมบ้านนั้น มีข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญควรพิจารณา ตามแนวคิดของ ร็อคเวลล์ แอนเดร และ ฮอว์ลีย์  (Rockwell, Andre, & 
Hawley, 1996 : 188-189) ดังนี้ 
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 13.1 การวางแผนก่อนไปเยี่ยม ซึ่งต้องมีเหตุผลในการไปเยี่ยมพร้อมทั้งวางวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น การสาธิตการสอน ควรเตรียมสื่อที่จะใช้และน าไป
ในวันที่ไปเยี่ยมบ้าน 
 13.2 นัดหมายกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งยืนยันวันที่จะเดินทางไปกับผู้ปกครองก่อน
ล่วงหน้า ซึ่งอาจใช้จดหมายหรือโทรศัพท์ ที่ระบุถึงผู้ปกครองทราบถึง จุดประสงค์ วันเวลา และการใช้
เวลาที่จะไปเยี่ยมเพ่ือขออนุญาตกับผู้ปกครองก่อน เพ่ือที่ทางผู้ปกครองจะได้แจ้งวันเวลาที่สะดวกใน
การเยี่ยมบ้าน  ในกรณีที่ติดธุระจ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบทันที  
 13.3  ควรไปถึงบ้านก่อนเวลานัด หรือไปให้ตรงเวลาที่สุด การไปสายนอกจาก      
จะเป็นการไม่สุภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทางลบให้เกิดขึ้นอีกด้วย 
 13.4 การสร้างความสัมพันธ์ ครูหรือผู้เชี่ยวชาญควรแนะน าตนเอง และอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง อาจเล่าประวัติตนเองสั้นๆ แล้วจึงเริ่มต้นคุย
กับผู้ปกครองด้วยความสุภาพและให้เกียรติ 
 13.5 มุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาเด็ก ด้วยการทบทวนถึงสิ่งที่เคยได้พูดคุยกันใน
การแก้ปัญหาเด็ก หากพบว่า การแก้ปัญหาครั้งนั้นไม่ส าเร็จ ควรปรึกษากับผู้ปกครองถึงสาเหตุและ
อุปสรรคเพ่ือแก้ไข พร้อมทั้งให้ก าลังใจผู้ปกครองในการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือเด็ก ไม่ควรต าหนิหรือ
ใช้กิริยาที่เป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างกัน 
 13.6 หมั่นระลึกถึงวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมบ้านตลอด เพราะจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ   
ไม่หลงประเด็นและด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ได้ บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ระหว่าง
การเยี่ยมบ้านนั้นไม่เป็นไปตามแผน ครูหรือผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องพยายามดึงความสนใจกลับมาที่เรื่อง
หรือหัวข้อในการสนทนาของการเยี่ยมบ้าน 
 13.7 ให้โอกาสผู้ปกครองในการถามค าถามบ้าง และอาจให้ผู้ปกครองเป็นผู้น าเสนอ
กิจกรรมที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กที่บ้าน เพ่ือจะได้น าไปปรับใช้ 
 13.8 นัดหมายการมาเยี่ยมบ้านในครั้งหน้ากับผู้ปกครอง พร้อมทั้งน าอุปกรณ์หรือ
สื่อการสอนที่ให้ผู้ปกครองไว้ฝึกครั้งที่แล้วกลับ และน าอุปกรณ์ท่ีน ามาครั้งนี้ให้ผู้ปกครองยืมใช้ 
 13.9 ควรทบทวนผู้ปกครองอีกครั้งว่า ถึงสิ่งที่ได้พูดคุยในการเยี่ยมบ้าน เช่น วิธีการ
ที่ควรปฏิบัติต่อลูกหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ได้ปรึกษาหารือกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับ 
 13.10 เมื่อครูหรือผู้เชี่ยวชาญเสร็จสิ้นการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งแล้ว ต้องมีการ
ประเมินผลการเยี่ยมบ้าน เพ่ือปรับปรุงก่อนจะเยี่ยมบ้านในครั้งต่อไป เช่น สิ่งที่เตรียมไปนั้นเป็น
อย่างไร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองประสบความส าเร็จหรือไม่ ตนเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่า  สื่อ
อุปกรณ์ที่เตรียมมาเพียงพอหรือไม่ ผู้ปกครองมีปฏิกิริยาเช่นไร การอธิบายให้ผู้ปกครองนั้นมีความ
เข้าใจหรือไม่ ตลอดจน สิ่งที่ควรท าในครั้งต่อไป เป็นต้น 

s>

%

Cf}



22 
 

 การท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญนั้น อาจสรุปได้ว่า การท างาน
ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรประกอบไปด้วยการมีทักษะในการสนทนา ได้แก่ การฟัง การสบตา 
การยอมรับในค าพูด การให้เกียรติผู้ปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในการจัดประชุมกับผู้ปกครอง
ควรจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก าหนดหัวข้อไว้ล่วงหน้า การจัดล าดับเวล า เป็นต้น 
ผู้เชี่ยวชาญที่ดีควรมีการติดต่อกับผู้ปกครองในหลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์ การพบปะ หรือทาง
จดหมาย การรู้ถึงระดับลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การให้ชุมชนมีส่วนร่วม การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ปกครอง และการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองอีกด้วย จะเห็นได้ว่า แนวทางดังกล่าวนี้ มี
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองของเด็กพิเศษ ที่จะได้ปฏิบัติและพิจารณา
ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
 

3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ที่ต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่มีขั้นตอน ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ โดยประกอบด้วย ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ลักษณะของ
พัฒนาการมีลักษณะที ่เฉพาะ ทั ้งในด้านอัตราการเจริญ เติบโตที ่แตกต่างกันการเกิดขึ ้นของ
พัฒนาการต้องเป็นไปตามล าดับขั้น และเป็นแบบฉบับของมันเอง นอกจากนี้แล้วแต่ละบุคคลก็จะมี
ช่วงการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปอีกด้วย 
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กนั้น สามารถท าได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งผู้ดูแลเด็กหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรได้ท าความเข้าใจและส่งเสริมให้ถูกวิธี  ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและยัง
เป็นการป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่างๆ มิให้เกิดขึ้น 
 พัฒนาการเด็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น มีลักษณะการเจริญเติบโตที่มีลักษณะ 
แตกต่างไปจากเด็กปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพิการที่เป็นอุปสรรคให้เด็กมีสภาพเป็นเช่นนั้น ส่วน
การอบรมเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ต้องได้รับความรักความเข้าใจเช่นเดียวกับเด็กปกติ เพ่ือให้
เด็กเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 ลักษณะพัฒนาการของเด็กพิเศษและการส่งเสริม 
 พัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาจสังเกตไว้ดังนี้ 
 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
                     เด็กอาจจะมีพัฒนาการและการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติ แต่ก็สามารถพัฒนาการการ
เรียนรู้ได้โดยใช้วิธีการสัมผัสด้วยประเภทอื่นๆแทนสายตา เด็กตาบอดมีพัฒนาการในระดับ
เดียวกับเด็กปกติในทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา ส่วนเด็กตาบอดสนิทท าให้
มีข้อจ ากัดบางอย่างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กตาบอดมีพัฒนาการเท่าเทียมกับเด็ก
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ปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและสัมพันธ์ในครอบครัวการปรับตัวเข้ากับสังคมขึ้นอยู่กับการอบรมดูแลทาง
บ้าน ถ้าพาเด็กเข้าสังคม ให้ได้พบปะผู้อ่ืน เด็กตาบอดจะสามารถปรับตัวได้ดี  พัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวจะเป็นไปในระดับเดียวกับเด็กปกติ เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของเด็กตาบอดแต่ละคน
และการอบรมเลี้ยงดูแต่เยาว์วัยเด็กตาบอดจะมีพัฒนาการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคลและการอบรมเลี้ยงดู โดยมีข้อแนะน าดังนี้ 

1.1 เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่เหมือนเด็กปกติ แต่ให้โอกาสจับต้องลูบคล า 
เนื้อตัวของผู้อุ้ม และจะต้องพูดด้วยตั้งแต่เล็ก แม้จะไม่รู้ภาษา ก็ได้ยินเสียงที่ช่วยให้เกิดความอุ่นใจ
และการพูดจา ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กเป็นไปอย่างปกติ และก่อให้เกิด
สุขภาพจิตที่ดี 

1.2 เพ่ือชดเชยการเห็นที่สูญเสียไป เด็กตาบอดควรได้รับการฝึกการสัมผัสโดยการ
ใช้นิ้ว และฝึกฟังให้มากขึ้น ฝึกการจดจ าสิ่งของ สัมผัสและการได้ยินให้มากข้ึน รวมทั้งพัฒนาการการรู้
รสและการดมกลิ่นให้มากขึ้นด้วย 

1.3 ฝึกการเคลื่อนไหวและการเดินทาง ควรเริ่มฝึกให้รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
การควบคุมกล้ามเนื้อ การรู้จักสิ่งแวดล้อม การรู้จักความแตกต่างของพ้ืนผิวต่างๆ เช่น พ้ืนดิน พ้ืน
คอนกรีต  พ้ืนไม้ การรู้จักทิศทางต่างๆ การรู้จักวิธีการเดินทางกับคนน าทาง การใช้ไม้เท้า การใช้สุนัข
น าทาง การโดยสารพาหนะต่างๆ 

1.4 ฝึกกิริยามารยาทให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ตั้งแต่การพูดจา การสนทนา การ
รับประทานอาหาร การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การแต่งกาย การขอความช่วยเหลือ ซึ่งเด็กปกติ
จะสังเกตได้โดยที่เห็นผู้ใหญ่หรือคนอ่ืนปฏิบัติ แต่เด็กตาบอดจ าเป็นต้องได้รับการอบรมโดยตรง 

1.5 เตรียมตัวเตรียมใจให้เด็กทราบว่า ตนเองจะต้องท าสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนเช่น 
การเรียนหนังสือที่จะต้องใช้อักษรเบรลล์ การพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดส าหรับเด็กตาบอด การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับคนตาบอด การใช้ไม้เท้าในการเดินทาง 

1.6 ฝึกความอดทน ให้เป็นคนที่มานะพยายาม เพราะเด็กจะต้องช่วยเหลือตนเองให้
มากที่สุด ดังนั้นเด็กจะต้องไม่ท้อถอยหากเกิดปัญหา ไม่ควรท าตัวให้เป็นภาระของผู้อื่นตลอดเวลา 
 เด็กบกพร่องทางการเห็น ต้องการความรัก ความเอาใจใส่เช่นเดียวกับเด็กปกติ การฝึก
การทรงตัว การเคลื่อนไหว การเล่นอย่างอิสระ การสัมผัส การฟัง การสังเกต ความจ า และมารยาท
สังคม มีความจ าเป็นพัฒนาการของเด็กประเภทนี้ 
 2.   เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
       เด็กจะมีลักษณะพัฒนาการทางกายไม่แตกต่างจากเด็กปกติ แต่มีลักษณะ
พัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม แตกต่างจากเด็กปกติมาก การอบรมเลี้ยงดูจึงมี
ความส าคัญยิ่งส าหรับเด็กกลุ่มนี้ลักษณะพิเศษของเด็กหูหนวก ได้แก่ การไม่ได้ยิน แม้จะมีเครื่องขยาย
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เสียงดังเพียงไรเขาก็ไม่ได้ยินเสียงพูด ซึ่งท าให้ขาดโอกาสที่จะฟังและพูดด้วยที่ส าคัญที่สุด คือ ขาด
ความคิดทางนามธรรม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม การเรียนรู้จากการ
มองเห็นไม่ เพียงพอที่จะท าให้คนเราเข้าใจความคิดอันเป็นนามธรรมได้  และส่วนที่ เป็นสิ่ ง
กระทบกระเทือนต่อบุคลิกภาพ การปรับตัว และพัฒนาการทุกด้านด้วย เด็กหูหนวกมีความ
เสียเปรียบมากในด้านพัฒนาการทั้งหมด การปรับตัว และการสื่อความหมาย จะประสบปัญหาในเรื่อง
ความเข้าใจ การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาพูด และยังได้รับการกระทบกระเทือนในด้าน
บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและชุมชนด้วย อาจสรุปได้ว่าพัฒนาการของเด็กหู
หนวกนั้นอาจแตกต่างกับเด็กปกติบ้าง ที่มีระดับเท่าเทียมกันก็มี และที่ช้ากว่าระดับก็มี พัฒนาการทาง
กายโดยเฉลี่ยแล้วเท่าเทียมกัน ส่วนพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น ขึ้นอยู่กับการ
อบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม และการศึกษาพิเศษ  
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรช่วยให้มีภาษาส าหรับสื่อความหมาย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
การออกเสียงพูด แต่อาจเป็นภาษามือหรือภาษาภาพก็ได้ นอกจากนี้แล้ว การสอนมารยาททางสังคม
ก็ต้องให้ความส าคัญ เช่น การท าอะไรเสียงดัง เดินดัง พูดดัง เพราะเด็กไม่ได้ยิน จึงต้องบอกเด็กว่า 
เขาท าเสียงดัง และสอนมารยาทที่เหมาะสมให้ 
 การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ควรเริ่มจากการที่พ่อแม่ได้ท าความเข้าใจ
กับวิธีการแสดงออกของเด็ก ซึ่งแสดงความรู้สึกและความต้องการการใช้ภาษามือจะช่วยให้เด็ก
ประเภทนี้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้   โดยใช้ไปพร้อมๆกับการฝึกพูด อ่านริมฝีปาก ท่าทาง การสะกด
นิ้วมือ การอ่าน และการเขียน 
 3.   เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
                     เด็กมีพัฒนาการทุกๆด้านล่าช้าไปกว่าเด็กปกติโดยเฉพาะทางด้านความสามารถใน
การเรียนรู้นอกจากจะช้าแล้ว ยังมีการเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ พัฒนาการทางกายเด็กปัญญาอ่อน          
ไม่เป็นไปตามระดับปกติ เช่น ชันคอ ยิ้ม จ าหน้าพ่อแม่หรือคนเลี้ยงได้ช้ากว่าที่ควร ความสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อในการจับหยิบ ถือสิ่งของ หรือการเคลื่อนไหว มักเป็นอย่างเชื่องช้า การจะท ากิจวัตร
ประจ าวัน เช่น อาบน้ า แต่งตัว รับประทานอาหาร ก็ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนซ้ าแล้วซ้ าเล่าจึงจะ   
ท าได้ แต่กลุ่มที่ปัญญาอ่อนขนาดหนักนั้นเกือบจะช่วยตัวเองไม่ได้เลย นอกจากนี้หน้าตายังแสดงความ
ไม่ปกติอีกด้วย ส่วนที่สูญเสียที่สุดของเด็กปัญญาอ่อน คือ การเรียนรู้ คือ ไม่เพียงแต่เรียนรู้ได้ช้าแต่
ระบบการเรียนรู้จะเสื่อมหรือพิการเป็นอย่างมาก มีช่วงความสนใจสั้น หรือไม่สามารถที่จะสนใจใน
เรื่องการพูดและภาษา เด็กปัญญาอ่อนมีภาษาจ ากัดและมีความบกพร่องในการพูด พูดได้ช้า ออกเสียง
ไม่ชัด ติดอ่าง  
  ส่วนในเรื่องพัฒนาการทางสังคม เด็กปัญญาอ่อนก็ช้ากว่าเด็กปกติ กล่าวได้ว่าเป็น
เพราะเจตคติของสังคมเห็นว่า เด็กสติปัญญาต่ า ไม่น่าสนใจจะคบค้าสมาคมด้วย ท าให้ไม่สามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ เพราะขาดสติปัญญา สรุปได้ว่า พัฒนาการของเด็กพิเศษประเภทที่บกพร่องทาง
สติปัญญามีความแตกต่างหรือเบี่ยงเบนไปจากเด็กปกติทุกด้าน ยังขาดความสามารถในการ เรียนรู้     
ไม่รู้จักเหตุผล  ความตั้งใจหรือความสนใจมีระยะสั้นมาก เจริญเติบโตช้า ที่ส าคัญคือ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคมด้วยตนเอง 
 การส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กท่ีปัญญาอ่อน ควรมีดังนี้ 

1.1 จัดสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กอยากเล่นอยากกระท าสิ่งต่าง ๆ 
เป็นกิจวัตร จัดของให้เด็กหยิบเองได้ แล้วสอนให้เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องสอนให้มี
ระเบียบวินัยตั้งแต่เล็ก เด็กจะเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อย การฝึกสอนต้องสอนทีละอย่างทีละขั้นตอน 
สอนซ้ าๆ และบ่อยๆ อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ให้เรียนรู้จากการเลียนแบบ เด็กคิดเองไม่ได้ สังเกตเองไม่เป็น ต้องท าให้ดูและ
ให้ท าตามซ้ าๆ ตั้งแต่การท ากิจวัตรประจ าวัน การรับประทานอาหาร การท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้เป็น
เวลา เช่น ตื่นนอนเวลาใด เมื่อตื่นแล้วต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือช่วยให้เกิดความเคยชินและการจ า ต้อง
แปรงฟันให้ดู หวีผมให้ดู ใช้กระจกเงาเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์  

1.3 ใช้ความอดทนและให้โอกาสเด็กในการฝึกท า ถ้าตั้งค าถาม เรื่องอะไรเรื่องหนึ่ง
ต้องคอยให้เด็กตอบ กระตุ้นให้เด็กคิดและตอบ ไม่ใช่รีบตอบแทนเด็กหรือเปลี่ยนค าถามใหม่ เพราะ
จะท าให้เด็กเกิดความสับสน และหมดความสนใจที่จะอยากเรียนรู้ 

1.4 ขณะสอนควรสอนทีละน้อยๆ แต่สอนบ่อยๆ เพราะเด็กจะมีความสนใจสั้น และ 
เบื่อง่าย ขณะฝึกเด็กไม่ควรกระตุ้นเด็กจนเกินไป ไม่ควรเร่ง ไม่เคร่งเครียด ไม่หย่อนเกินไป ควรสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน  

1.5 ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่มและแก้ปัญหา เนื่องจากเด็กต่างจากเด็กปกติในข้อนี้  
เพราะถ้าเด็กไม่รู้ว่าตนเองจะท าอะไรก็จะอยู่เฉยๆ อาจเริ่มจากให้เด็กฝึกเลือกเสื้อผ้าใส่เอง การตัดสินใจ
เลือกรายการอาหารที่จะสั่ง เป็นต้น 

1.6 การสร้างพ้ืนฐานทางอารมณ์ ควรสอนให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์รู้ว่า เมื่อไรควร
พูดและเมื่อไรไม่ควรพูด การรู้จักสังเกตจากสีหน้าแววตาและท่าทางของผู้ปกครอง การสอนให้ เด็ก
พิเศษพูดความจริง สอนให้รู้จักระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย 

1.7 การฝึกให้เด็กรู้จักเข้าสังคม ให้รู้จักมารยาทที่ดีงาม สอนให้รู้จักทักทายคนอ่ืน     
การรู้จักขอโทษและขอบคุณ การเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักเล่นกับคนอ่ืน เข้ากับคนอ่ืนได้ การรับรู้ถึง
สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  

1.8 การฝึกประสาทสัมผัสและการประสานงานของกล้ามเนื้อ เนื่องจากเด็กขาด
ความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั้นมีความจ าเป็นในการฟื้นฟูให้เด็กมี
สุขภาพที่ดี  
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 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความต้องการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับพ่อแม่จะเป็นเพียง
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการฝึก หรือจัดอุปกรณ์ช่วยเด็กในการฝึกเด็กปกติทั่วไป เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึง
ควรให้ความสนใจสนองความต้องการนั้นๆเช่นเดียวกับเด็กปกติ และเพ่ือให้การพัฒนาทางสมองดีขึ้น
จึงควรมีการจัดสภาพแวดล้อมไปกระตุ้นและเหมาะกับสภาพการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้ เพ่ือจะช่วยให้
มีการพัฒนาทางสติปัญญาขึ้นบ้างนอกจากนี้ ควรมีการฝึกให้เด็กรู้จักปรับอารมณ์ของตนเอง รู้จักสิ่ง
ผิดและถูก รวมทั้งส่งเสริมทักษะทางสังคมให้แก่เด็กด้วย 
 4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
                   เด็กประเภทนี้จะมีปัญหาด้านพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ลักษณะของกล้ามเนื้อ
ในเรื่องของ ความตึงตัว การควบคุมและความแข็งแรง สาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจมาจากระบบ
ประสาทถูกท าลายหรือเสียหาย หรือ จากความบกพร่องของพันธุกรรม  
  4.1 ความบกพร่องด้านความตึงตัวของกล้ามเนื้อ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดังนี้ 
  4.1.1 กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือขาดความตึงตัว (Hypotonicity) เด็กที่มีปัญหา
ด้านนี้จะพบว่า กล้ามเนื้อจะอ่อนแรง เมื่อจับดูจะพบว่า กล้ามเนื้อจะเหลว ซึ่งมักพบในบริเวณที่เป็น
ส่วนข้อต่อ ได้แก่ หัวไหล่ สะโพก และข้อศอก อาการเหล่านี้มักพบในเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย (Cerebral Palsy) ซึ่งจะท าให้เด็กขาดความคล่องแคล่ว เชื่องช้าในการท ากิจกรรมกับเพ่ือน 
และเหนื่อยง่าย เมื่อต้องท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อพัฒนาการ เช่น การนั่ง การคลาน และการ
เดินช้าเนื่องจากผลของปัญหาด้านความตึงตัว นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อกล้ามเนื้ออกและกล้ามเนื้อ
บริเวณหน้าอีกด้วย ซึ่งจะพบว่าเด็กมีปัญหาด้านการหายใจและการควบคุมเสียงที่ต่อเนื่องในขณะที่
ร้องไห้ หรือพูด 

4.1.2 กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (Hypertonia)หรืออาจเรียก (Spasticity) ซึ่งเด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย (Cerebral Palsy) ส่วนใหญ่มักพบอาการเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาด้าน
พัฒนาการ เด็กมีความยากล าบากในควบคุมการทรงตัว และควบคุมร่างกายให้อยู่นิ่ง เช่น การนั่ง  
การคลาน หรือ การยืน รวมถึงปัญหาด้านการหายใจอันเนื่องมาจาก ความบกพร่องของกล้ามเนื้อ
ซี่โครงและอก ซึ่งหากพบว่า กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและปากมีปัญหาด้วยก็จะส่งผลให้เด็กมีปัญหาใน
ด้านการเคี้ยว และการกลืน เพ่ิมข้ึนไปอีก 

4.1.3 อาทิตอยด์ (Athetoid) จะพบทั้งในเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือขาด
ความตึงตัว (Hypotonicity) และเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (Hypertonia) หรือ (Spasticity)  
อาการดังกล่าวพบมากในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย (Cerebral Palsy) 
  4.2  ความบกพร่องด้านการควบคุมกล้ามเนื้อ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย        
จะพบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อ ไปตามทิศทางที่ต้องการได้ เด็กจะมี
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การเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ บิดเบี้ยว และสั่น ท าให้การเคลื่อนไหวไม่เป็นลักษณะธรรมชาติ เช่น พูด 
หรือ การเคลื่อนไหวของลิ้น  
  4.3 ความบกพร่องด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากภาวะของอาการ 
Muscular Dystrophy, Spina Bifida และPolio เด็กจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อที่ล่าช้ากว่าปกติ 
ขณะที่ท ากิจกรรมหรือพัก มีการใช้แขนหรือขาที่ผิดปกติเมื่อท างาน มือหรือแขนสั่นมีความแตกต่าง
อย่างมาก ในทักษะการใช้แขน หรือขา ข้างใดข้างหนึ่งไม่สามารถควบคุมการทรงตัวได้ มีปัญหาในการ
เคลื่อนไหวลูกตา มีปัญหาในการประสานสัมพันธ์ของกิจกรรมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก มีปัญหาใน
การควบคุมกล้ามเนื้อลิ้น ริมฝีปาก หรือปาก เช่น การหัวเราะ ขาดความสามารถในการเคลื่อนไหว 
เช่น กล้ามเนื้อกระตุก กระสับกระส่าย มีปัญหาด้านทักษะสายตาและกล้ามเนื้อ อาจพบในทักษะ  
วาดรูป อ่อนแรงหรือเหน็ดเหนื่อยอย่างมากกว่าปกติ ในกิจกรรมที่เคลื่อนไหว 
 เด็กมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาบ าบัดไปพร้อมๆ กับการได้รับการศึกษา 
อาจจะเป็นการรักษาทางยา การผ่าตัด กายภาพบ าบัด อรรถบ าบัด กิจกรรมบ าบัด พัฒนาการทาง
ร่างกายมองเห็นได้ชัดว่าแตกต่างกับเด็กปกติ ส่วนพัฒนาการทางสังคมนั้นขึ้นต่อการอบรมเลี้ยงดู    
เจตคติของครอบครัวและของสังคม เจตคติของสังคมต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
มีระดับและท่าทีแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล และแล้วแต่สภาพความพิการที่ปรากฏ เครื่องช่วยความ
พิการหรือกายอุปกรณ์นั้น เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับเด็กกลุ่มนี้ บางคนอาจใช้ไม้ค้ ายัน บางคนอาจ
ใช้รถเข็น ส่วนพัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ใช่
แตกต่างเพราะความพิการ  
 เด็กมักมีสมรรถภาพทางกายอ่อนแอ อวัยวะใช้การไม่ได้ดี อ่อนแรง จึงจ าเป็นต้องมีการ
ฝึกให้เด็กเหล่านี้ได้ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กช่วยตนเองได้ และเป็นการออกก าลัง
กล้ามเนื้ออีกด้วย 
 สถาพร สุวัณณุสส์ (2543 : 522-527) ได้เสนอแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ไว้ดังนี้ 

1) การฝึกให้เด็กท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ตั้งแต่ตื่นนอน  ล้างหน้า กินอาหาร 
เป็นต้น เด็กพิเศษประเภทนี้บางรายกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลย บางรายพอจะ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง การจะท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ต้องใช้การบริหารร่างกายตามท่าที่แพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแนะน า ให้เด็กออกก าลังกายเองเท่าที่จะท าได้อย่างสม่ าเสมอ กรณีที่เด็กออกก าลังกายเอง
ก็ต้องช่วยท าให้ ในบางรายให้ใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ยกถุงทราย บีบลูกบอลแล้วปล่อย โยนลูกบอล 

2) การออกก าลังกายบางอย่างใช้วิธีให้ท างานเพ่ือความเพลิดเพลินและให้เด็ก
พิการคิดว่าตนก าลังท าประโยชน์แก่ครอบครัว เช่นให้ซักผ้า 1 -2 ชิ้น การถูพ้ืนโดยให้เคลื่อนไหวมือ
ตามแนวการบริหารร่างกาย การเย็บปักถักร้อย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแขนและมือ เป็นต้น 
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3) การเล่นเกมและกีฬาเบาๆ บางอย่างก็เป็นการออกก าลังกายที่ดี เช่น การโยน
ลูกบอลไปในอากาศ หรือโยนลงพ้ืนแล้วรับ การรับส่งท่อนไม้ 

4) การเคลื่อนที่ไปมาหรือการเดินทางตามล าพัง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่นั้น 
หมายถึงตั้งแต่ การนั่ง การยืน การเดิน ควรดูแลให้เด็กนั่งในท่าที่สบายและถูกต้อง ขณะนั่งให้สามารถ
ใช้มือท้ังสองข้างได้สะดวก ถ้าเด็กไม่สามารถนั่งได้  

5) การฝึกหัดการใช้มือให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้
ด้วยดี นอกจากการกระท ากิจวัตรประจ าวันแล้ว ควรมีการนวดและบริหารนิ้วมือเป็นประจ าทุกวัน 
นอกจากนี้ ยังควรฝึกให้เด็กใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ เช่น ช้อน ส้อม ทัพพี 

6) การสื่อสารกับผู้ อ่ืน โดยการพูดคุย การใช้โทรศัพท์ เด็กที่บกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งจะมีปัญหาในการพูดด้วย เช่น พูดช้า พูดไม่ชัดจึงควรฝึกการพูดโดยการใช้
โทรศัพท์เป็นสื่อ 

7) การส่งเสริมให้เด็กช่วยตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ การดูแลท าความ
สะอาดของมือและเล็บมือ ผิวหนัง ผม  

8) การแต่งตัว ต้องให้หัดแต่งตัวเอง สวมเสื้อผ้าและถอดได้เอง เช่น เวลาสวม
เสื้อผ้า ควรสอนให้ใส่แขนและขาข้างที่อ่อนแรงก่อน ตรงกันข้ามกับเวลาถอด ต้องถอดจากแขนขาข้าง
ที่แข็งแรงก่อน เสื้อผ้าควรดัดแปลงให้เหมาะสม ให้หลวมๆ สวมสบายและเคลื่อนไหวได้สะดวก 

9) การใช้และการดูแลรักษาเครื่องช่วยและท าความสะอาดให้ถูกวิธี  
10) การดูแลในเรื่องยาและอาหารเสริมบางอย่าง เนื่องจากเด็กที่บกพร่องบางคน

จ าเป็นต้องรับประทานยาตลอดเวลา เช่น การป้องกันลมชัก สอนให้เด็กรู้จักรับประทานยาตาม
ก าหนดและเป็นเวลาตามที่แพทย์สั่ง สอนให้มีระเบียบวินัย มีความอดทนในการบริหารกายเพ่ือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ในบางรายแพทย์อาจให้รับประทานอาหารเสริมเพ่ือเป็นการบ ารุง
สุขภาพอนามัย จะต้องอบรมให้เด็กรู้จักจัดหารับประทานเองและท าจนเป็นนิสัย เพ่ือช่วยในการ
บ าบัดรักษาด้วย 

11) การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก หรือสถานที่ที่ เหมาะสมกับเด็ก เช่น 
ทางเดินในบ้านให้มีความกว้างมากขึ้น พอที่ไม้พยุงตัวหรือรถเข็นผ่านได้โดยสะดวก ท าราวจับไว้ใน
ห้องน้ า หรือเปลี่ยนจากส้วมซึมเป็นชักโครก 
 5.  เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ 
      ส าหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้นี้  ผดุง อารยะวิญญู (2544:16) ได้อธิบายถึง
ลักษณะปัญหาของเด็กที่พบบ่อยในวัยเด็กเล็ก ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย เช่น การ
คลาน การเดิน ปัญหาในการรับรู้ทางภาษา การแสดงออกทางภาษา การรับรู้ทางสายตา การรับรู้
ทางการฟัง ช่วงความสนใจสั้น การอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ การกระตุ้นตนเอง เป็นต้น ส่วนระดับอนุบาลจะ
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พบว่า เด็กจะพบปัญหาในด้านความพร้อม ทั้งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ รวมถึงช่วงความสนใจ การ
ไม่อยู่นิ่ง และปัญหาทักษะสังคม  
  ดังนั้น เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและช่วยเหลือ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามที่ ผดุง อารยะวิญญู (2542:124-136) ได้กล่าวถึงสรุปได้ดังนี้ 

 1. การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั้นถือได้ว่าจ าเป็นต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะ 
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด และกล้ามเนื้อเล็ก เช่น การใช้มือ
หยิบจับสิ่งของ การจับปากกา ซึ่งควรมีกิจกรรมส่งเสริมดังกล่าว ดังจะพอยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

    1.1 จังหวะ อาจท าได้โดยการตีกลองเป็นจังหวะแล้วให้เด็กตบมือหรือกระทืบเท้า 
ตามจังหวะกลอง ควรมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้เด็กเข้าใจจังหวะช้า-เร็ว เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางการเคลื่อนไหว ส่งเสริมการเดินการวิ่งตามจังหวะของดนตรี ให้เด็กรู้จักผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ และส่งเสริมการทรงตัวและประสานกันของกล้ามเนื้อ 

    1.2 การทรงตัว อาจให้เด็กเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว  ยืนขาเดียวเพื่อช่วยให้ 
เด็กเดินได้ตรงควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กสามารถทรงตัวได้ ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อแขนขา
เพ่ือให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
      1.3 การยืดหยุ่นทางกล้ามเนื้อ อาจท าได้โดยการโน้มศีรษะลงมาข้างหน้าอย่างช้าๆ   
การบิดล าตัวไปมา ซ้าย-ขวา เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว และฝึกการควบคุมกล้ามเนื้ออีกด้วย 

    1.4 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะการฝึกฝนจะท าให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจใช้การชักคะเย่อ การเดินด้วยมือ ตีลังกา เพ่ือให้เด็กพัฒนาความ
แข็งแรง รู้วิธีการเพ่ิมพละก าลังของตน เพ่ิมประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว เป็นต้น 

     1.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย โดยให้เด็กเรียกชื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้ 
อย่างถูกต้องและใช้ส่วนของร่างกาย เช่น การใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ การท างานประสานกันระหว่างมือและ
ตา การรับและการโยนลูกบอล เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย รู้เกี่ยวกับ
ทิศทาง ฝึกความเข้าใจเกี่ยวกับระยะทาง  

2. การรับรู้ ซึ่งการรับรู้ที่ส าคัญต่อการเรียนรู้นั้น  คือ การฟัง การมองเห็น และการสัมผัส  
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการฝึกทักษะในการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
     2.1 การฝึกการรับรู้ทางการฟัง โดยมีหลักส าคัญเพ่ือเป็นการฝึกจ าแนกเสียงใน
สภาพแวดล้อม และฝึกจ าแนกเสียงพูด  ฝึกจัดกลุ่มเสียงที่คล้ายกัน  ฝึกความจ าด้วยการจ าเสียงที่
คล้ายกัน ฝึกจัดล าดับเสียง 
    2.2 การฝึกการรับรู้ทางสายตา ได้แก่ การฝึกสังเกตวัตถุสิ่งของ โดยจ าแนกสิ่งของออก
จากฉากหลัง การฝึกจับคู่ภาพเหมือนหรือรูปทรงเรขาคณิตที่เหมือนกัน การฝึกจับคู่ตัวอักษรที่
เหมือนกัน การฝึกจับคู่ข้อความ การฝึกจดจ าตัวเลขหรือสิ่งของตามล าดับ 
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    2.3 การฝึกการรับรู้ทางสายตาร่วมกับการรับรู้ทางการได้ยิน ซึ่งจะช่วยให้เด็กรับรู้ได้ดีขึ้น 
ครูควรมีกิจกรรมที่ครูสั่งให้นักเรียนจับคู่ภาพตามค าสั่ง เกี่ยวกับช่วงสั้นยาวของเสียง ความดังของเสียง 
ระดับเสียง จังหวะ ค าที่มีเสียงคล้ายกัน ค าท่ีมีเสียงต่างกัน 

3. ภาษา โดยควรจัดกิจกรรมการพูดโดยครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กพูดคุย 
กับเพ่ือน ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้แรงเสริมแก่เด็กทันทีที่เด็กสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการพูด เป็นต้น 

4. วิชาหลัก ซึ่งมักพบปัญหาในเรื่องการอ่าน การสะกดตัวอักษร ลายมือ และคณิตศาสตร์  
ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือดังนี้ 
     4.1 การอ่าน ซึ่งควรเน้นที่ทักษะเบื้องต้น คือการจ าค าการเข้าใจความหมายของ  
ค าศัพท์ และความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่อ่าน  
     4.2 การสะกดตัวอักษรและลายมือ ซึ่งก่อนที่เด็กจะสะกดตัวอักษรได้นั้น เด็กต้องมี
ทักษะในการจ าแนกตัวอักษรให้ได้เสียก่อนและจ าได้ว่าในค าที่ สะกดนั้นประกอบไปด้วยตัวอักษร
อะไรบ้าง หากเด็กไม่สามารถท าได้ให้เริ่มจากให้เด็กจ าแนกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรให้ได้
เสียก่อน แล้วจ าตัวอักษรให้ได้ก่อนสอนสะกดค า นอกจากนี้แล้วลายมือของเด็กนั้นจะต้องได้รับการ
เอาใจใส่โดยครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้ลูกศรก าหนดทิศทางของการลากเส้น และใช้เส้นประให้
เด็กลากเส้นตามก่อนให้เด็กหัดเขียนเอง 
     4.3 คณิตศาสตร์ เด็กควรได้รับการสอนโดยการใช้รูปภาพประกอบค าอธิบาย ใช้ตัวเลขที่
ไม่มากนักเพ่ือให้เด็กสามารถให้ค าตอบได้ดีขึ้น ผดุง อารยะวิญญู (2544: 94-98) ได้แนะน า การสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับประเภทนี้เพ่ิมเติมว่า การลากเส้นตามรอยเพ่ือใช้ในการสอนจ านวนนับ การนับ
เลขและลากเส้นตามรอย การใช้หลักการรับรู้หลายด้านพร้อมกัน ด้วยการให้เด็กนับและสัมผัสจุดไป
ด้วย การใช้จินตนาการหรือใช้ลูกแก้วหรือก้อนกรวดประกอบการค านวณ และการสอนแบบวิเคราะห์
งาน เพื่อก าหนดขัน้ตอนโดยละเอียดให้แก่เด็ก 

5. ทักษะทางสังคม ในการช่วยเหลือนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ ครู 
ด้วยการก าหนดเป้าหมายว่าจะให้เด็กแสดงพฤติกรรมเช่นใดแล้ววางแผนและด าเนินการช่วยเหลือ
เพ่ือให้เด็กบรรลุพฤติกรรมที่ก าหนด ส่วนผู้ปกครองก็ให้การช่วยเหลือดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านการเรียน เช่น การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ส่วนฝ่ายสุดท้าย คือ นักจิตวิทยาก็ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการน าหลักการปรับพฤติกรรมมาใช้ (ผดุง อารยะวิญญู , 2544 : 99-108) นอกจากนี้  
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2543: 374) กล่าวถึงเด็กประเภทนี้ว่า มักมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า จึงควร
สร้างความภาคภูมิใจด้วยการให้เด็กคิดความส าเร็จของกิจกรรมที่ได้ท าลงไป ตั้งเป้าหมายงานไม่สูง
เกินไป ครอบครัวควรให้ก าลังใจ พยายามให้เด็กได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัดอีกด้วย 
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 6.  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 
    เด็กประเภทนี้มักมีพฤติกรรมที่ขัดต่อธรรมเนียมและศีลธรรมอันดี รวมทั้งปัญหาด้าน
การปรับตัวของเด็กเองตลอดจนการไปขัดขวางการด าเนินชีวิตของผู้อ่ืนแม้เด็กที่แยกตัวไปจากสังคมก็
นับรวมเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นแนวทางการป้องกันเพ่ือมิให้กลายเป็นเด็กที่
มีปัญหาทางพฤตกิรรม อารมณ์สังคม ควรเริ่มต้นด้วยวิธีการดังนี้ 
  6.1ให้ความรักและความเข้าใจเด็กอย่างเหมาะสมเนื่องจากบ้านนั้นถือว่าเป็น
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่จะกล่อมเกลาอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการอบรมเลี้ยงดูที่บ้าน ดังที่ วารี ถิระจิตร (2545: 98) ได้กล่าวว่า เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ให้
ความรัก ความอบอุ่น บิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดี รักใคร่สนิทสนม ห่วงใยกัน เด็กก็จะมีความมั่นใจ
เป็นสุข แต่ในทางตรงกันข้าม หากเด็กอยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอ    
แยกกันอยู่ ทอดทิ้งบุตร เด็กไม่ได้รับความรักความอบอุ่นใจ ก็จะกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
กลายเป็นผู้กระท าความผิดได้ในที่สุด  
  6.2 ควรให้เด็กได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพราะเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่
ผู้ที่กระท าผิดหรือเป็นแบบอย่างใจการท าสิ่งไม่ดีหรืออยู่ในแหล่งที่มีอบายมุข จนเห็นว่าการกระท า
ความผิดเป็นเรื่องปกติ เด็กก็ย่อมที่จะคล้อยตามในการกระท าผิดตามได้  
  6.3 ในการช่วยเหลือเด็กประเภทนี้ ผดุง อารยะวิญญู (2542: 105-107) ได้กล่าวถึง
การช่วยเหลือเด็กประเภทนี้ว่า ประกอบด้วยการช่วยเหลือทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
         6.3.1 รูปแบบทางจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบนี้เชื่อว่า องค์ประกอบทางด้านชีววิทยา
และการอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ดังนั้นครอบครัวและโรงเรียนจึงมีส่วนใน
การพัฒนาเด็ก ซึ่งแนวทางในการลดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กกระท าได้ด้วยการให้เด็กเข้าใจ
ปัญหาของตนเอง และยินดีที่จะแก้ไขปัญหาของตนเอง มีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาของตน ครูอาจใช้
เกมสถานการณ์จ าลองในการเรียนการสอน 

         6.3.2 รูปแบบทางจิตวิทยาด้วยการใช้หลักการปรับพฤติกรรม และควรเน้น 
และให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์เท่านั้นโดยอาจใช้แรงเสริมเพ่ือให้เด็กท าพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์มากข้ึน 

6.3.3 รูปแบบทางด้านนิเวศวิทยา แม้ว่าเด็กจะได้รับการปรับพฤติกรรมตาม 
แนวคิดทางจิตวิทยาแล้วก็ตาม แต่นักนิเวศวิทยาเห็นว่า ควรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเด็กเท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งทัศนคติของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้น าในชุมชน เพ่ือให้เข้าใจเด็กได้มากขึ้นด้วย 
 7.  เด็กที่มีปัญหาทางการพูดและภาษา  
      วารี ถิระจิตร (2545: 64-65) ได้เสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือเด็กด้านการพูด
ว่า ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขเด็ก ด้วยการให้เด็กได้ใช้ภาษาพูด ช่วยฝึกฝนให้เด็กมี
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ประสบการณ์ในการพูด ส่วนนักอรรถบ าบัดควรช่วยแก้ไข การดันลิ้นออกมาขณะพูด การท าลิ้นห้อย 
น้ าลายยืด โดยสอนให้รู้จักวิธีการกลืน ปิดปาก การเก็บลิ้นไว้ในปากให้เป็นนิสัย การใช้กระจกแก้ไข
การพูดจะท าให้เด็กสามารถมองเห็นภาพตนเอง ยอมรับในความพิการ ควรให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางด้าน
ภาษา และมีโอกาสแสดงออกทางด้านภาษา โดยการฝึกใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น ประสาทหู 
ประสาทตา และสัมผัสมาช่วยแก้ไขการพูด และควรให้เด็กพูดและต้องการแก้ไขการพูดของตนเองอยู่
เสมอ นักแก้ไขการพูดควรช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวลิ้น การควบคุมการกลืน การบังคับกล้ามเนื้อที่หน้า 
การควบคุมคุณภาพเสียงเป็นเสียงสูงต่ าต่างๆด้วย 
 ส่วนวิธีการแก้ไขการพูดอาจท าได้ดังนี้ 
 7.1 กระตุ้นให้เลียนแบบ ผู้สอนจะออกเสียงให้ฟังโดยให้เด็กสังเกตและเลียนแบบ 
ถ้าท าผิดให้ท าซ้ า โดยผู้สอนท าให้ดูเป็นตัวอย่างอีกครั้ง แล้วให้เด็กออกเสียงตาม 
 7.2 แสดงต าแหน่งที่เกิดของเสียง  ใช้กระจกเงาเป็นอุปกรณ์ในการฝึก  ผู้สอนจะออก
เสียงที่ถูกต้อง ให้เด็กสังเกตถึงต าแหน่งที่เกิดของเสียง เช่น การท ารูปปาก  การใช้ลิ้น การเปล่งเสียง
ผ่านอวัยวะในปาก เด็กจะสังเกตและท าตามทีละข้ัน โดยอาศัยการดูกระจกเงาประกอบการฝึก 
 7.3 อาศัยประสาทสัมผัส ให้เด็กวางมือสัมผัสต าแหน่งกลไกที่ใช้ในการออกเสียงเพ่ือจะ
ได้เลียนแบบได้ดีขึ้น 
 7.4 ให้เด็กฟังเสียงตนเอง ใช้บันทึกเสียงพูดของเด็ก แล้วให้เด็กฟังเสียงพูดของเด็กเอง
เปรียบเทียบกับเสียงของผู้ฝึก หรือท าเสียงที่ถูกต้อง  
 การแก้ไขการพูดนั้นจะประสบความส าเร็จนั้นได้ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู 
ผู้ปกครอง จิตแพทย์ นักอรรถบ าบัด ร่วมมือประสานงานกันอย่างจริงจัง 
 8.  เด็กออทิสติก  
      การช่วยเหลือเด็กออทิสติก ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
นั้น อาจอาศัยแนวทางท่ี วงเดือน เดชะรินทร์ (2551 : 90-91)แนะน าไว้ ดังนี้ 
    8.1 การกระตุ้นพัฒนาการ  เพ่ือให้การพัฒนาการที่หยุดยั้งได้พัฒนาเป็นไปปกติตามวัย
ซึ่งพ่อแม่จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและเข้ารับการฝึกอบรมจากแพทย์ พยาบาลในการปฏิบัติต่อ
เด็กอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่จะได้รับการช่วยเหลือเพ่ือช่วยบรรเทาความเครียด และความวิตกกังวล และ
ยอมรับความผิดปกติของเด็กด้วย  การเริ่มต้นฝึกนั้น  ควรเริ่มฝึกการสบตา การฝึกสมาธิและการฝึก
ท าตามค าสั่ง 

8.2 การลดพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติก  โดยใช้พฤติกรรมบ าบัดและ  
กิจกรรมอ่ืนๆ ทดแทน 

8.3 การลดพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเป็นปัญหาด้วยการใช้ยาในกรณีที่เด็กออทิสติก 
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มีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมจนไม่สามารถฝึกหรือให้ท ากิจกรรมต่างๆได้โดยแพทย์จะเป็น 
ผู้ให้ยา 

8.4 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพออทิสติก  โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ  
ละครบ าบัด ดนตรีและกิจกรรมการออกก าลังกาย 

8.5 การกระตุ้นทางสังคมโดยใหเ้ด็กออทิสติกได้เข้ากลุ่มกับเพ่ือนวัยเดียวกันเพ่ือพัฒนา 
ด้านสังคม อารมณ ์

8.6การกระตุ้นด้านการพูดโดยการฝึกให้เด็กพูดและสามารถสื่อความหมายทางภาษา  
พูดโต้ตอบและปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

8.7 การเตรียมความพร้อมขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเด็กสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นแล้ว เช่น การสอน 
ทักษะทางวิชาการง่ายๆ การรับรู้เรื่องสี การจัดกลุ่มเหมือนและแตกต่าง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วใน
การฝึกเด็กควรให้เรียนรู้จากของจริง เพราะเด็กออทิสติกจะเรียนรู้จากการเห็นได้ง่ายกว่าการได้ยิน การ
ใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ จะช่วยให้เด็กเข้าใจค าสั่งง่ายขึ้นและใช้ค าพูดสั้นได้ (วงเดือน เดชะรินทร์, 2551 
: 112)  
 9.  เด็กพิการซ้อน 
      เด็กพิการซ้อน ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ดังนี้ 
  9.1 ควรสอนให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การแต่งตัว 
 การรับประทานอาหารการควบคุมการขับถ่ายทั้งการถ่ายปัสสาวะอุจจาระ และการอาบน้ าเป็นต้น 
  9.2 การสอนทักษะในการสื่อสาร การสอนทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนนั้น อาจมี 
ความส าคัญมาก ทักษะที่ควรสอน ได้แก่ การทักทายผู้อ่ืน การบอกความต้องการของตนเอง การรับรู้
ความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนการสื่อสารความหมายโดยการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
  9.3 การเคลื่อนไหว ทักษะในการเคลื่อนไหวที่จ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ในขั้นรุนแรง ควรมุ่งเน้นทั้งการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะใน
การประกอบกิจวัตรประจ าวันได้เร็วขึ้น 
  9.4 การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรง แสดงพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง ดังนั้น การช่วยเหลือเด็กประเภทนี้จึงควรมุ่งขจัดหรือบรรเทาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และสร้างหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  9.5 พัฒนาการทางสังคมเด็กประเภทนี้จะมีปัญหาในการผูกมิตร การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้อ่ืน เช่น การเล่นกับเพ่ือน การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ดังนั้นจึงควรฝึกทักษะให้เด็กมีทักษะใน
สังคมเพ่ือให้เด็กอยู่ในสังคมได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542 : 166-168) 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น มีความล่าช้าและมีความ
ผิดปกติทางด้านพัฒนาการ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและท าให้คนรอบข้างไม่
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เข้าใจในสิ่งที่เด็กเหล่านี้แสดงออกการศึกษาพัฒนาการจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและ
ลักษณะของพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติและสามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเหล่านี้ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิ งปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็น

กระบวนการวิจัยนี้ได้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในหลายวงการรวมทั้งในวงการด้าน
การศึกษา  

4.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
สุภางค์ จันทวานิช (2531 : 7) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 

วิธีการที่ให้ผู้ถูกวิจัย (ชาวบ้าน) เข้ามามีส่วนร่วมวิจัยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาการด าเนินการ 
การช่วยให้ข้อมูล และช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ 
ในการวิจัยแบบ PAR ผู้วิจัยถือว่าชาวบ้านเป็นผู้รู้ดีเท่า ๆ กับนักวิจัยหรือนักพัฒนาในการก าหนด
ปัญหาและการเลือกปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ขนิษฐา กาญจนรังสี (2544) ได้สรุปว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ 
รวมทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ เป็นการวิจัยที่
พยายามศึกษาชุมชน โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา วางแผนด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล โดยทุกขั้นตอนมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมด้วย 

สุภาพร ชินชัย (2551: 44) สรุปจุดเน้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบ
ไปด้วย 

1. เน้นการศึกษาชุมชน ให้ความส าคัญกับข้อมูลและความคิดของคนในชุมชน การเก็บข้อมูล
จึงเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งตรงกับ
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า need assessment and analysis 

2. เน้นการหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาศึกษา
ทรัพยากรในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างเพ่ือที่จะน าไปสู่วิธีการแก้ไข 

3. เน้นให้คนในองค์กร/ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติซึ่ง
หากมีหลายปัญหา หลายแนวทาง จะต้องพิจารณาร่วมกันว่าปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่ วนทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคมชุมชนนั้นด้วย 

4. เน้นให้คนในองค์กร/ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกข้ันตอนและสามารถด าเนินงาน
ต่อเองได้หลังสิ้นสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพ้ืนที่แล้ว 
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4.2 กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (สิทธิณัฐ ประ- 

พุทธนิติศาสตร์, 2546: 30, สุริยา วีรวงศ,์ ม.ป.ป.,สุภาพร ชินชัย, 2551: 46-48) 
1. ระยะก่อนท าวิจัย (Pre-research phase) ได้แก่ 
การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน การบูรณาการตัวนักวิจัยกับชุมชน ทั้งนี้การส ารวจ

ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่จะท าให้นักวิจัยรู้จักและเข้าใจในบริบทของชุมชนได้ ตลอดจนการเผยแพร่
แนวคิดของการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนตระหนักอันจะน าสู่ความร่วมมือในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในขั้นตอน
นี้ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวควรรวบรวมทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส าหรับ
แหล่งข้อมูลในขั้นตอนนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานราชการ และข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวิจัยและพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือนักวิจัยจะด าเนินการจัดเก็บเองโดยการส ารวจ
ชุมชน (Survey) มีการติดต่อกับผู้น าและบุคคลส าคัญในชุมชนเป็นเบื้องต้นไว้นอกจากนี้ในระยะนี้
นักวิจัยยังมีการสร้างความสัมพันธ์ (Building-up Rapport) อีกด้วย การเริ่มวางโครงการวิจัยและ
พัฒนาในชุมชนมิได้ขึ้นอยู่กับเจตจ านงของผู้วิจัยฝ่ายเดียว ย่อมต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยความพร้อมของ
ชุมชนด้วย นักวิจัยจะต้องเริ่มด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยการแนะน าตนเอง ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในรูปของการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ และการจัดประชุมกึ่งทางการ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนได้รับรู้การไปพักอาศัยอยู่กับชาวบ้านเป็นวิธี สร้าง
ความสัมพันธ์ขั้นต้นที่ดีที่สุด ในบางกรณีนักวิจัยอาจสร้างความสนิทสนมกับคนในชุมชนคนใดคนหนึ่ง 
เป็นพิเศษและให้คนนั้นเป็นกุญแจแนะน าคนอ่ืน ๆ ต่อไป นักสังคมวิทยาเรียกวิธีการนี้ว่า Snow Ball 
SamplingTechnique นั่นคือ การเริ่มจากคน ๆ หนึ่งไปสู่กลุ่มคนที่ศึกษาค่อย ๆ พอกพูนขึ้นเหมือน
ก้อนหิมะที่กลิ้งไปแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ การเข้ากลุ่มตามเพศและวัย เช่น กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
คนชรา กลุ่มสมาชิกสภากาแฟ ก็ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ได้ดีและได้ข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับการเมืองในท้องถิ่นและโครงสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนนั้น ๆ 

2. ระยะของการท าวิจัย (Research phase) 
ระยะนี้เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน โดยการระดมปัญหาแยกแยะ 

จัดล าดับวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงการฝึกอบรมทีมวิจัยท้องถิ่นด้วย 
(Community Education Participation – CEP) โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิธีการจะเป็นการอภิปรายถกปัญหา (Dialogue) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านทั้งที่เป็น
การสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เพ่ือเป็นการประเมินปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน (Needs Assessment) พร้อมกันไปกับการประเมินความเป็นไปได้ ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ที่มีอยู่ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะภูมิ

s>

%

Cf}



36 
 

ปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้
เพ่ือจะได้น าทรัพยากรต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดแผนเพื่อการจัดท าโครงการต่อไป 

3. ระยะการจัดท าแผน (Planning phase) 
เมื่อได้ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและแนวทางแก้ไขแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดโครงการ

หรือกิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ แสวงหางบประมาณและหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนการ
วางแผนเพ่ือติดตาม ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะห์โดยการประเมินจากความต้องการของชุมชน และการ
ประเมินทรัพยากรชุมชนจะท าให้ชาวบ้านและนักวิจัยได้ทางเลือกหรือโครงการที่ควรด าเนินการใน
เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม การหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในความเป็นจริงจะมีหลาย
แนวทาง เพราะปัญหาในชุมชนมักมีอยู่หลายปัญหาซ้อนกันอยู่ ซึ่งสภาพเช่นนี้เป็นสภาพปกติธรรมดา
ของปรากฏการณ์สังค ชาวบ้าน และนักวิจัยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาร่วมกันว่า ปัญหาใดเร่งด่วนกว่ากัน 
และวิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใดจึงเหมาะสมกับพ้ืนที่ ความเข้ากันได้กับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชน โครงการพัฒนาที่เหมาะสมแก้ปัญหาได้ แต่ต้องลงทุนสูงมากก็อาจถือเป็นโครงการที่ไม่
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อย นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่
ส าคัญมากคือ ชาวบ้านควรมีบทบาทเป็นตัวหลักในการเลือกก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหาแนว
ทางแก้ไข และก าหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาที่จะท า ในขั้นตอนนี้ควรให้ชาวบ้านจัดให้มีแกนน า
เป็นกลุ่มท างานหรือองค์กรเพ่ือรองรับการท าโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาและมีการสร้างข้อตกลง
ระหว่างชาวบ้าน หรือกลุ่มท างานและอบรมการปฏิบัติให้ด้วย 

4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation phase) ในขั้นนี้เป็นการด าเนินงานตาม
แผน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ค าถามที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ถามกันในกลุ่มหรือคณะท างาน
เพ่ือการด าเนินงานขั้นนี้ คือ ท าอะไร ที่ไหน ใครท า ท าเมื่อไร และท าอย่างไร เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็น
การตัดสินใจปฏิบัติงานตามโครงการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้านการเงิน วัสดุ และ
เทคนิค ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการตามที่ได้มีการติดต่อเจรจาต่อรองขอมาเพ่ือการท า
โครงการ 

5. ระยะการติดตามและประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation phase) ระยะนี้เป็น
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนร่วมกันไว้ ซึ่งสามารถกระท าได้ตลอดในระหว่างการ
ด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องมีการเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบและร่วม
สะท้อนคิดเพ่ือหาทางปรับปรุงหรือวางแผนการด าเนินงานในประเด็นอ่ืน ๆต่อไปด้วย ส าหรับกลไกใน
การติดตามประเมินผลนั้นอาจจะเป็นทั้งลักษณะของการติดตามประเมินผลในรูปแบบที่มีการก าหนด
ระยะเวลา วิธีการ หรือมีแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแนวทางให้
ชาวบ้าน องค์กรชาวบ้านน าไปใช้ได้ หรือเป็นการติดตามประเมินผล โดยการจัดกลุ่มอภิปรายถึง
กระบวนการของการด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันการ และในขณะเดียวกันก็
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เพ่ือจะหาข้อดี ซึ่งจะได้เป็นบทเรียนในการที่จะน าไปปฏิบัติในโครงการเดิมที่จะท าต่อไป หรือ
โครงการใหม่ นักวิจัยภายนอกควรกระตุ้นด้วยการเสนอให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มท างานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้านขึ้นมา งานการติดตามประเมินผล เป็นงานส าคัญงานหนึ่งใน
การวัดผลส าเร็จของโครงการ หากโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 
3-5 ปี ก็อาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่ประสบผลส าเร็จของโครงการ จึงเห็นว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยการมองถึงศักยภาพของคนใน
ชุมชนนั้น และเป็นวิธีในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างการด าเนินงานตามกระบวนการวิจัย  

อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบที่ผู้คนจ านวนหนึ่งใน
องค์กรหรือชุมชน เข้ามาร่วมศึกษาปัญหาโดยกระท าร่วมกับนักวิจัย ผ่านกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้น
จนกระท่ังเสร็จสิ้นการเสนอผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยตรงยังไม่ปรากฎ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยใน
การพัฒนาเด็กในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยการส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งอาจศึกษาได้จากงานวิจัยต่อไปนี้ 

ทัศนีย์ นาคุณทรงและคณะ (2553: 77-88) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดมหาสารคาม และเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพความ
ต้องการจ าเป็น ด าเนินการโดย 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการ จัดการ
เรียนการสอน 2) จัดการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้ดูแลเด็ก 3) การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาและหารูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาด้านการบริหารงาน 
ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร จัดการ รูปแบบการ
เรียนการสอนควรใช้สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุตามธรรมชาติในท้องถิ่น จัดกิจกรรมตามวันส าคัญ
ของ ท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นต้น ระยะที่ 2 การสร้างและ
พัฒนารูปแบบการสอน ด าเนินการ โดยได้ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการของ
รูปแบบ สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ การประเมินพัฒนาการเด็ก ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ระยะที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการ
เรียนการสอนและเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอน โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาอบรม
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เชิงปฏิบัติการให้ กับผู้ดูแลเด็ก 150 คน แล้วน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการสังเกตพัฒนาการของ
เด็กก่อนและหลังการจัดด้วยรูปแบบการสอน แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แล้ว
น ารูปแบบการสอนไปเผยแพร่แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ผู้ดูแลเด็กแสดงความคิดเห็น
ว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แล้วจัดอบรมให้ผู้ปกครองเรื่อง การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้วยภูมิปัญญาไทยจ านวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 คน ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานเมื่ออยู่ที่บ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเล่านิทาน 
การกล่อมเด็ก รวมทั้งการผลิต ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น จากการสังเกตพบว่า ผู้ปกครอง
กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการจัด กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะเรียนรู้ในการท า 
ของเล่น การฝึกเล่านิทาน เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และจะน าความรู้ ที่ได้ไปใช้อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานที่
บ้านต่อไป 

สมยศ ลามาพิสาร สายฝน ค าก้อน และวณิชยา ศรีวิชัย (2553: บทคัดย่อ)  ศึกษาผลการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาเด็กเล็กโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 13 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลน้ าแพร่ได้แก่ แนวทางการ
สัมภาษณ์เวทีกลุ่มผู้สูงอายุเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการสัมภาษณ์เวทีกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพแนวทางการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แนว
ทางการจัดเวทีประชาคมได้แก่หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ก าหนดการประชุม รายละเอียดการจัด
กิจกรรมในเวที แบบบันทึกผลการจัดเวที /การประชุม แผนการจัดประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้แหล่งการรู้ในต าบลน้ าแพร่ จ านวน 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน 2 แผน ได้แก่ เรื่องการศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัดเวียงด้ง เรื่องการท าบุญ
ถวายเทียนพรรษาวัดน้ าแพร่ท่าไม้ลุง การเล่านิทานพ้ืนบ้าน เรื่องการศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัดดอยถ้ า 
เรื่องการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ศูนย์สภาวัฒนธรรม เรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านพ่อครูค า กาไวย์ 
เรื่องการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ศูนย์ปั้นผลไม้จิ๋ว เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่ เรื่องการท าขนมเทียน 
แบบบันทึกพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 8 ชุด ตามแผนการจัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ตารางวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3 ปีจ านวน 8 ชุด ตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

ผลการทดลองใช้ พบว่าเรื่องการศึกษาการศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัดเวียงด้ง (เกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า เด็กสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง) คิดเป็นค่าร้อย
ละ 100 เรื่องการท าบุญถวายเทียนพรรษา การฟังนิทานพ้ืนบ้าน (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ใน
ระดับ 3 หมายความว่า เด็กสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง) คิดเป็นค่าร้อยละ 100 เรื่องการศึกษา
แหล่งเรียนรู้วัดดอยถ้ า (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ 2.69 = 2 หมายความว่าครูกระตุ้น
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นบางครั้ง) คิดเป็นค่าร้อยละ 89.67 เรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาวัฒนธรรม 
(เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า เด็กสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง) คิด
เป็นค่าร้อยละ 100 เรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ้านพ่อครูค า กาไวย์ (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า เด็กสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง) คิดเป็นค่าร้อยละ 100 เรื่อง
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ปั้นผลไม้จิ๋ว (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ ในระดับ 2.97 =2 
หมายความว่า ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นบางครั้ง) คิดเป็นค่าร้อยละ 99เรื่องการจัดกิจกรรม
วันแม่ (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า เด็กสามารถท ากิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง) คิดเป็นค่าร้อยละ 100 เรื่องการสอนท าขนมเทียน (เกณฑ์การประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
2.92 = 2 หมายความว่า ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นบางครั้ง) คิดเป็นค่าร้อยละ 97.33 

สมคิด สุทธิพรม (2552: 30-40) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ เด็กออทิสติก
แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  paired 
Sample t-test ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของเด็กออทิสติกภายหลังการใช้โปรแกรมมีพัฒนา
โดยรวมเพ่ิมมากขึ้นในทุกด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.6 ด้านความรู้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 
80 ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความรู้ในระดับ ดีมาก ด้านทักษะ พบว่าผู้ปกครองสามารถประเมินผ่าน
ทักษะใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการแบบบูรณาการในทุกด้านเฉลี่ยร้อยละ 86.62 ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในโปรแกรมพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพัฒนาการโดยรวมในกลุ่มศึกษาพบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรมมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กออทิสติกมีพัฒนาการเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมและค่าเฉลี่ยรายด้านภายหลังการใช้โปรแกรมเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 มรกต วัฒนศักดิ์ (2553: 314-328) ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเอกชน : การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานด้านการดูแลพัฒนาการเด็กมีความมุ่งหมาย
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เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานในโรงเรียน
อนุบาลเอกชนด้านการดูแลพัฒนาการเด็ก เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการความรู้จาก
ฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานในโรงเรียนอนุบาลเอกชนด้านการดูแลพัฒนาการเด็ก และเพ่ือศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน ผลการศึกษาพบว่า ประวัติความ
เป็นมาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านผู้บริหารและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์ใน
การประเมินโรงเรียนพระราชทานนั้นมีไว้ เพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนต่อการ
จัดการศึกษา โดยให้มีการสนับสนุน และใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา เพ่ือระดมความคิดและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนสภาพปัจจุบัน
พบว่า การจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ ส่วนการพัฒนาของ
บุคลากรในด้านการเรียนการสอน พบว่ามีปัญหา คือไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้
สมบูรณ์ เพราะยังไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตลอดชีวิต  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ปราชญ์ท้องถิ่นมีรูปแบบการถ่ายทอดในระดับปัจเจกบุคคล เฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเฉพาะภายใน
หน่วยงาน ในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน พบว่า การ
ด าเนินการของโรงเรียนเอกชนต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ด้วยการเน้นนโยบายและ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาของผู้ก่อตั้ งโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใช้องค์ความรู้จากฐานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผ่านกระบวนการจัดการความรู้ทั้งเจ็ด
ขั้นตอนมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในการดูแลพัฒนาการเด็ก โดยครูผู้สอนต้องรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ให้แก่นักเรียน 

นภาพร โชติช่วงนิรันดร์ (2552: 182-187) ศึกษาการใช้แนวทางการพัฒนาเทคนิคการดูแล
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแบบบูรณาการในการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
(retrospective analytical study) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนเด็กอายุ 0-15 ปีที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีพัฒนาการล่าช้าและมารับบริการที่คลิ นิกกระตุ้นพัฒนาการ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รวมระยะเวลา 3 ปี โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มศึกษาคือเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับ
บริการตามนัดอย่างต่อเนื่องทุก 1 หรือ 2 เดือนในกรณีที่ผู้ปกครองสามารถให้การดูแลเด็กได้ดีขึ้นและ
ได้รับการดูแลตามแนวทางการพัฒนาเทคนิคการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแบบบูรณาการจ านวน
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117ราย ซึ่งแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบและ
ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการดูแลเด็กเองอย่างต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับมีการใช้นวัตกรรมคือ
อุปกรณ์ เครื่องมือและของเล่นที่ผู้ปกครองประดิษฐ์ขึ้นเองเช่น ของเล่นกรุ๊งกริ๊งที่ท าจากกระป๋อง
น้ าอัดลมที่ใช้แล้วติดกระดาษสีสดใส ติดภาพ ลูกปัดที่ท าจากหลอดดูดกาแฟตัดเป็นท่อนๆใช้เชือกร้อย 
เพ่ือใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการเปรียบเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งเป็นเด็กที่พัฒนาการล่าช้าที่ไม่
ได้มารับบริการตามนัดอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ดูแลตามแนวทางดังกล่าวโดยเลือกกลุ่มเด็กที่มีระดับ
พัฒนาการใกล้เคียงกับกลุ่มศึกษาในขณะเริ่มต้นการศึกษาในจ านวนเท่ากัน โดยผู้ปกครองเด็กทั้งสอง
กลุ่มได้รับความรู้และค าแนะน าในการดูแลเด็กเช่นเดียวกันในการมารับบริการครั้งแรก ข้อมูลที่เก็บ
ประกอบด้วยประวัติ เพศ อายุ ภูมิล าเนา โรค ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้งสองกลุ่มเมื่อ
เริ่มต้นและสิ้นสุดการศึกษา โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล สถาบัน
สุขภาพจิต โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการปกติของเด็กในวัยเดียวกัน ทั้งในด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การ
ช่วยเหลือตัวเองและสังคม และมีการประเมินพัฒนาการรวมทุกด้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน น าเสนอใน
แบบตาราง ความถี่ ร้อยละ ใช้สถิติ Student’s t-test, ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของโรคและ
พัฒนาการเด็กทั้งสองกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบพัฒนาการเด็กทุกด้าน คือพัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา พัฒนาการด้านการใช้ภาษา พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและ
สังคม เพ่ิมขึ้นในกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แม้จะพบพัฒนาการเด็กเมื่อสิ้นสุดการศึกษาดี
ขึ้นเช่นเดียวกันทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (p-value<0.00)แต่การน าเอาแนวทางการ
พัฒนาเทคนิคการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแบบบูรณาการมาใช้ในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 
โดยให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองอย่างมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแบบบูรณาการและการดูแล
อย่างต่อเนื่องที่บ้านมีการใช้นวัตกรรมคืออุปกรณ์ เครื่องมือและของเล่นที่ผู้ปกครองประดิษฐ์ขึ้นเอง 
เพ่ือใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากกว่า ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
พัฒนาการในกลุ่มศึกษาพบพัฒนาการเด็กเมื่อสิ้นสุดการศึกษาดีขึ้นทุกด้านเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ
29.52) และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 23.23)  คิดเป็นร้อยละ6.29โดยมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p-value = 0.010)  

เยี่ยมลักษณ์ อุดาการและคณะ (2548: 1-13) ศึกษาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชนต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยองค์กรชุมชนต าบลบ้านแหวน อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กด้วยภูมิปัญญา โดย
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องค์กรชุมชนของต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ 3. เพ่ือศึกษาผลการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก  ต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบผสมผสานวิธีการวิจัยประยุกต์กับการวิจัยและพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)การประมวลข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต ประชุมจัดเวทีประชาคม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ศึกษาจากเอกสาร การลงมือปฏิบัติการจริง
และผลจากการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลงและแผนที่ได้วางร่วมกันระหว่างชาวบ้านและ
ผู้วิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะน าข้อมูลเหล่านี้มาสรุป แล้วปรับปรุงแก้ไขและ
ทดลองปฏิบัติใหม่ ในลักษณะการวางแผนร่วมกัน (Plan) ลงมือกระท า (Do) ตรวจสอบ (Check) 
และกระท าใหม่ (Act)หมุนเวียนต่อเนื่องจนกระทั่งได้รูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างในการขยายเครือข่ายต่อไป ในการศึกษา
ชุมชน ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 10 ด้าน ได้แก่ คติชาวบ้านความเชื่อ
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพลงกล่อมเด็ก/เพลงส าหรับเด็ก 
การละเล่นส าหรับเด็กสื่อของเล่นส าหรับเด็ก อาหารและยาสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเด็ก  นิทาน
พ้ืนบ้านส าหรับเด็ก เจตคติ/บทบาท/ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนต่อการ
พัฒนาเด็ก วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

ผลจากการวิจัย พบว่ารูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง เป็นรูปแบบของศูนย์เด็ก
ปฐมวัยที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชน ที่มีจุดเน้นส าคัญ คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กท่ีมีการบริหารจัดการโดยตัวแทน
ของประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งงบประมาณหลักก็คือเป็นการระดมของคนในชุมชน ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
นี้จัดเป็น ศูนย์เด็กปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง ที่องค์กรชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน
แหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
เรียกว่าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรืองโดยกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก  
 จากงานวิจัยที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นได้ถูกน ามาใช้ใน
บทเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กและผู้ปกครองซึ่งได้รับผลทีน่าพอใจจากการน าไปใช้ 
แต่การน ามาใช้กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นยังไม่แพร่หลายนัก ดังนั้น 
การศึกษาในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงควรศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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6. บริบทอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค าขวัญของอ าเภอสันทราย คือ “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้น
คุณธรรม” 

 ที่มาของชื่ออ าเภอสันทรายมาจาก ในอดีตบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอสันทรายมีลักษณะ
เป็นเนินทรายเนื่องจากแม่น้ าปิงและแม่น้ าแม่คาวได้น าเอาตะกอนทรายมาทับถมบริเวณนี้ทุกปี     
จนเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ เมื่อทางราชการ ได้ก าหนดพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นอ าเภอ จึงได้สร้างอาคาร
ที่ว่าการอ าเภอเป็นไม้ ชั้นเดียวมีมุขด้านหน้าและตั้งชื่ออ าเภอแห่งนี้ว่า “อ าเภอสันทราย” เมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2440 (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2559) 

 
ภาพ 2.1 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ที่มา: 

http://www.amphoe.com/view.php?file=map1151304776&path=picture/13 

อำเภอส้นท‘ทย จังหวัดเชียงใหม
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 สันทรายเป็นอ าเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็น

อ าเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอ าเภอสันทราย มีสถานะเป็นอ าเภอขนาดใหญ่
ล าดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจ านวนประชากร รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการ ที่
มีมากรองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ท าให้อ าเภอสันทราย มีความ
พร้อมทุกๆด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ าเภอ
สันทราย ถูกก าหนดบทบาทให้เป็นอ าเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของจังหวัด
เชียงใหม ่

อ าเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแม่แตง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และ
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 
          อ าเภอสันทรายมีประชากรทั้งหมด 130,251 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 
125 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ต าบลสันทรายหลวง 9 หมู่บ้าน 
2. ต าบลหนองจ๊อม 9 หมู่บ้าน 
3. ต าบลสันทรายน้อย 10 หมู่บ้าน 
4. ต าบลหนองหาร 13 หมู่บ้าน 
5. ต าบลสันพระเนตร 7 หมู่บ้าน 
6. ต าบลแม่แฝก 12 หมู่บ้าน 
7. ต าบลสันนาเม็ง 12 หมู่บ้าน 
8. ต าบลแม่แฝกใหม่ 14 หมู่บ้าน 
9. ต าบลสันป่าเปา 6 หมู่บ้าน 
10.ต าบลเมืองเล็น 5 หมู่บ้าน 
11.ต าบลหนองแหย่ง 11 หมู่บ้าน 
12. ต าบลป่าไผ่ 17 หมู่บ้าน 

 ท้องที่อ าเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 แห่ง ได้แก่ 
 1.เทศบาลเมืองแม่โจ้ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลหนองจ๊อม บางส่วนของ

ต าบลหนองหาร และบางส่วนของต าบลป่าไผ่ 
 2. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล ต าบล
สันทรายน้อยทั้งต าบล บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ่ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
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 3. เทศบาลต าบลสันพระเนตรครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 4. เทศบาลต าบลสันนาเม็งครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสันนาเม็งทั้งต าบล 
 5. เทศบาลต าบลหนองจ๊อมครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
 6. เทศบาลต าบลแม่แฝกครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกทั้งต าบล ส านักงานเทศบาล
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสะ 

 7. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล 
 8. เทศบาลต าบลป่าไผ่ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง   
แม่โจ้และเทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 9. เทศบาลต าบลเมืองเล็นครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเมืองเล็นทั้งต าบล 
 10. เทศบาลต าบลสันป่าเปาครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันป่าเปาทั้งต าบล 
 11. เทศบาลต าบลหนองแหย่งครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองแหย่งทั้งต าบล 
 12. เทศบาลต าบลหนองหารครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้) (วิกิพีเดีย, 2559) 
 อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอสันทราย คืออาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การท านา พืชสวน 
พืชไร่ รับจ้างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัว ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว มันฝรั่ง พืชสวน
ประเภทล าไยมะม่วง ลิ้นจี่  
 สถานศึกษาในเขตอ าเภอสันทราย มีทุกระดับตั้ งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2559) 
  อ าเภอสันทรายจะจัดงานประเพณี ของดีอ าเภอสันทรายในทุกวันที่ 5-7 ธันวาคม ของทุกปี 
โดยจะมีขบวนแห่ขันโตก ข่วงวัฒนธรรม กาดมั่วคัวออม การแข่งขันดนตรีพ้ืนเมือง การประกวด
นางสาวสันทราย เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีประเพณีส าคัญที่เกี่ยวข้องคือประเพณียี่เป็ง ซึ่งจัดใน  
วันเพ็ญ เดือน 2 ของปฏิทินล้านนา (ตรงกับลอยกระทง ในวันเพ็ญ เดือน 12 ของปฏิทินจันทรคติ
ไทย) นอกเหนือจากนี้ คนยังประดับบ้าน สวนและวัดด้วยโคมกระดาษรูปทรงประณีต (เรียก โคมไฟ) 
หลายแบบ มองว่าการปล่อยโคมลอยท าให้โชคดี และชาวไทยจ านวนมากเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ปัญหาและความกังวลลอยไป 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2



