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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพของ
สังคมไทยท่ีต้องเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปล่ียนแปลง  การศึกษาจึงมี
ความส าคัญและมีบทบาทต่อการพันนาประเทศซ่ึงก าลังเร่งพันนาทุกด้านทั้ งด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และวนันธรรม   การพนันาคนอนัเป็นทรัพยากรส าคญัของประเทศจึงเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นอยา่งยิง่  การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต   รู้จกัการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  รักท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  แผนพนันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพนันาคุณภาพชีวิตคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   เพื่อพนันาคนไทยให้มีคุณธรรมน าความรู้โดย
พนันาจิตใจควบคู่กบัการพนันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต ตั้งแต่วยัเด็กให้มีความรู้
พื้นฐานเขม้แขง็ มีทกัษะชีวติ พนันาสมรรถนะ ทกัษะของก าลงัแรงงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ (แผนพนันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10: 50)  
 นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550-2551  จึงมีเป้าหมาย
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน  ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้พนันาคนใหส้มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม  ให้เยาวชนไทย
มีคุณลกัษณะดี เก่ง และมีความสุข   มีคุณธรรมน าความรู้และด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริโดย
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนใหก้วา้งขวางทัว่ถึงทุกระดบั/ประเภท และมีคุณภาพ  ใหผู้เ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
ไดเ้รียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายภายในระยะเวลา 3 ปี  
 ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ความคุม้ครองหมู่
คนดอ้ยโอกาสและเสียเปรียบไดมี้โอกาสทางการศึกษา  คุม้ครองสิทธิต่างๆ  และความเสมอภาคใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งจดัให้แก่เด็กทุกคนอย่างทัว่ถึง
และมีคุณภาพ  ดงันั้นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงรวมถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องหรือเด็กพิการมีสิทธิ
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ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองป้องกนัใหมี้ชีวติอยูร่อดปลอดภยั  มีส่วนร่วมในการด าเนินการพนันาตนเอง
และสังคม  รวมทั้งสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพนันาความรู้ความสามารถให้เต็มศกัยภาพ
ของตนเอง  ซ่ึงรัฐไดใ้ห้ความส าคญัมากข้ึนในดา้นการพนันาการศึกษาและการด ารงชีวิตเช่นบุคคล
ปกติทัว่ไป  โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2544  หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ี  มาตรา 10 ไดร้ะบุวา่ “การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่
สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส  ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาส
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”  วรรคสามระบุวา่ “การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จดัตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง”  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 13)   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลและรับผิดชอบ   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กทุกคนในวยัเรียน  ตระหนักถึงความส าคญัท่ีจะต้องให้
การศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาสทุกคนในอนัท่ีจะพนันาเด็กให้มีศกัยภาพครอบคลุมทุกดา้น ทั้งเด็กใน
สภาวะยากล าบาก  กลุ่มเด็กปกติทัว่ไป และกลุ่มปัญญาเลิศเพื่อเตรียมให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อ
สังคมประเทศชาติ และอยูใ่นสังคมอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุข  จึงไดก้ าหนดนโยบายของหน่วยงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพนันาการศึกษาส าหรับปี  พ.ศ.2551 ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดเป้าประสงคต์ามกลยุทธ์ท่ีส าคญั คือ ประชากรวยัเรียนทุกคนทั้ง
ปกติ พิการ และด้อยโอกาสไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม 
ทัว่ถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เบญจา ชลธานนท,์ 2543: 1) 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบคุณภาพระดับชาติในปีการศึกษา 2549 พบว่า  ผลการทดสอบ
ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์  ไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ
เน่ืองจากพบว่ามีนักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้เป็นจ านวนมาก  สาเหตุประการหน่ึง คือ  
โรงเรียนมีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียนรู้อยูเ่ป็นจ านวนมาก  และโรงเรียน
ส่วนใหญ่ขาดความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กเหล่าน้ี  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการเร่งพนันาคุณภาพ       
ด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียนรู้เหล่าน้ี         
ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาประเภทหน่ึง โดยมีนโยบายเร่ง
ส่งเสริมและพนันาบุคลากรครูโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมให้ด าเนินการพนันาเด็กท่ีมี      
ความบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2550   
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 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่ เป็นในเด็กระดบัชั้นประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 75 ของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีคดัแยกได ้ ในขั้นรุนแรงจะตรวจพบมากในชั้น 
ป.3 กบั ป.4 พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นอตัราส่วน 3 : 1 มีระดบัสติปัญญาเฉล่ียประมาณ 
94–98  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นภาษา (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) จะมี
จ านวนมากกวา่ทางดา้นคณิตศาสตร์  และจ านวนมากเป็นเด็กท่ีเคยสอบตกและเรียนซ ้ าชั้น ประมาณ 
15%   มีปัญหาทางพฤติกรรม  มีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั
ความสามารถท่ีแทจ้ริงของเด็ก บางคนมีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิสั้น มีปัญหาการจดัระเบียบท างาน และมี
ปัญหาในการคดัลอกตวัอกัษร   ซ่ึงถา้เด็กเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีถูกวิธีอาจท าให้เด็กตอ้งออก
โรงเรียนกลางคนั  ประกอบกบัครูขาดระบบการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้งในการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้  ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะใน          
การจดัการเรียนการสอนและพนันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทน้อย  หรืออีกประการ
หน่ึง  ครูไม่ไดรั้บการพนันาอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง  ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือเด็ก ท าให้เด็กไม่ได้
รับการพนันาตามศกัยภาพไดเ้ต็มท่ี    ตลอดจนไม่เห็นตวัอย่างหรือรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กเหล่าน้ี  ท่ีประสบความส าเร็จสามารถเป็นแบบอยา่ง (ผดุง  อารยะวญิญู, 2545: 5) 
 ทั้งน้ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีใน    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา และสนอง            
การด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าว   แต่เน่ืองจากมีเขตบริการในความรับผิดชอบการจดัการศึกษา 
ของ 5 อ าเภอไดแ้ก่  อ าเภอจอมทอง   อ าเภอฮอด   อ าเภอดอยเต่า   อ าเภอแม่แจ่ม  และอ าเภออมก๋อย     
มีจ  านวนโรงเรียนในสังกดั จ  านวน 239 โรง   เป็นโรงท่ีเขา้โครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วม  จ  านวน  32 โรง   มีนกัเรียนทั้งส้ินจ านวน 38,327  คน เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือ
พิการ จ านวน  1,093  คน และเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อยู่เป็นจ านวน 764 คน   
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2550)  ประชากรในพื้นท่ีมีความหลากหลาย  
ประกอบด้วย ชนพื้นเมือง  ชาวเขาเผ่าลัวะ  กะเหร่ียง  มู เซอและม้ง  ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม  ฐานะยากจน  และความรู้น้อย  ประกอบกบัความเช่ือตามประเพณีดั้งเดิมของแต่ละ
ชนเผ่าท่ีไม่แต่งงานกบัคนท่ีมีเช้ือสายต่างเผ่าพนัธ์ุ    จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เด็กท่ีเกิดมาจ านวน
หน่ึงมีความผดิปกติโดยมีสภาพบกพร่องทางสติปัญญาหรือร่างกาย   
 นอกจากน้ี ความแตกต่างทางภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารของแต่ละชนเผ่าท าให้มีปัญหาใน 
การส่ือสารและส่งผลต่อการใชภ้าษาไทย   เด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้อาจมีสาเหตุมาจากการพูด
ภาษาทอ้งถ่ินมาแต่ก าเนิด   โครงสร้างของเสียงพดู  ค  า  และประโยคต่างกนั  จากการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผลการจดัการศึกษา  และการคดักรองโดยใช้แบบคดักรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้ น 
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มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism/ PDDs) 
พบวา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีจ านวน 764 คน เป็นเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยเป็นเด็กท่ีเรียนอยู่ในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2   ซ่ึงเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลใหคุ้ณภาพการศึกษาดา้นการอ่าน และการเขียนภาษาไทยต ่า   
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  จึงไดจ้ดัท ากลยุทธ์ในการพนันาคุณภาพ
ผูเ้รียนทุกระดบั  โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียน โดยเร่ง
ส่งเสริมพนันา  คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน า
จดัการเรียนร่วมท่ีเนน้การพนันาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)  ตามโครงสร้างซีท 
(SEAT) (เบญจา  ชลธานนท์, 2546: 3) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และเน้นในการพนันา
บุคลากรครูใหมี้ความสามารถในการพนันาผูเ้รียนให้อ่านออกเขียนได ้   ดงันั้น คณะผูว้ิจยัในฐานะ
ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการจดัการศึกษาพิเศษของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงมี
ความสนใจท่ีจะพนันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  จ านวน 4 โรง  เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะเด็กท่ีมี        
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และน าผลท่ีไดเ้ผยแพร่อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนใน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต  5   
 

ขอบเขตของกำรวจิัย  
  1.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนท่ี 1 จ  านวน 32 โรง และกลุ่มตวัอย่าง คือ 
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2550 
ภาคเรียนท่ี 1 จ  านวน 4 โรง 
 2.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต  5 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ผลการพนันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลการทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพนันานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะสร้างข้ึนตามแผน         
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ด้านการอ่านค า ประโยค และข้อความ และสภาพการบริหาร
จดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  
 3.  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  3.1 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบกิจกรรมการอ่านค าส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
4 รูปแบบส าหรับแต่ละโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โรงเรียน
บา้นขนุกลาง โรงเรียนบา้นตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า จ  านวน 10 กิจกรรม 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลการพนันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผลการทดลอง
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และสภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  
 4.  ขอบเขตด้ำนเวลำ  
 การวจิยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน

ในหอ้งเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนบา้นตาลเหนือ 3  คน  โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี 3 คน โรงเรียน
บา้นขนุกลาง 3 คน  และโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า 2 คน   ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

2.  โรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนร่วม หมายถึง  โรงเรียนท่ีจดัการศึกษารูปแบบเรียนร่วม
ระหว่างเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกับเด็กปกติ  ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  ผลกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง  สภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนเพื่อพนันา
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้งในดา้นวธีิการ/รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีระบุในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคน ในโรงเรียน 4 โรง   
ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี โรงเรียนบา้นขนุกลางโรงเรียนบา้นตาลเหนือ และโรงเรียนชุมชน
บา้นดอยเต่า    
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.  ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ี

เรียนร่วมในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพนันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 




