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การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการเรียนการ

สอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
โรงเรียนเรียนรวมโดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พืน้ที่ในการวิจยัคือโรงเรียนเรียนรวมสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูร้่วมวิจยัประกอบดว้ย ครูสอนคณิตศาสตร์
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จ านวน 4 คน ครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 1 คน ใชเ้ทคนิค
การเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสรา้งสรรค ์(A-I-C) การสนทนากลุ่ม ประชุมระดม
สมอง และการสงัเกต ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียน
รวม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร ์2) คน้หาตนเอง 3) เปลี่ยนการเรียนรู ้
ผ่านกิจกรรม 2 กลุ่ม คือกลุ่มกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสงัคม และกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ และ4) ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง โดยพบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ 2 มิติ 
ไดแ้ก่ ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู ในดา้นความรูค้วามเข้าใจ ดา้นอารมณ์/ความรูส้ึก และดา้น
พฤติกรรมดีขึน้ และผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ  คือเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษมีทกัษะทางคณิตศาสตร ์และมีพฤติกรรมในชัน้เรียนดีขึน้ 
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The main purposes of this study are the creation of a teacher development 

pattern on mathematical learning management to children with special needs, based on a 
professional learning community in inclusive schools using participatory action research. The 
research area consisted of inclusive schools in the Chiang Rai Primary Educational Service 
Area, Office One. The research participants included four mathematics teachers and one 
mentor for children with special needs. The data collection techniques were Appreciation-
Influence-Control, focus group discussion, brainstorming and observation. The results 
revealed that teacher development patterns on mathematics learning management for 
children with special needs, based on professional learning communities in inclusive schools 
with four components: (1) a professional learning community for mathematics; (2) knowing 
who you are; (3) changes in learning by two group activities, including learning by 
socialization and learning by doing; and (4) changing results. The changing results of this 
study were as follows: the changing results of the cognition of teachers, affect and behavior in 
mathematics learning management among children with special needs in inclusive schools 
were improved and the changing results of children with special needs indicated improved 
mathematical skills and good classroom behavior. 
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โครงร่างวิทยานิพนธ ์อีกทัง้ยงัคอยหยิบยื่นโอกาสดีๆในการเป็นผูช้่วยนกัวิจยัในโครงการต่างๆตั้งแต่
กา้วเขา้มาเป็นศิษยใ์นรัว้สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตรแ์ห่งนี ้ ท าใหม้ีโอกาสเพิ่มพนูประสบการณ์ใน
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัแผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2560-2579 ยึดหลักการจดัการศึกษาเพื่อความ

เท่าเทียมและทั่วถึง โดยเป็นการจัดการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูเ้รียนกลุ่ม
ปกติ กลุ่มดอ้ยโอกาสที่มีความยากล าบากและขาดโอกาส กลุ่มที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มผูม้ีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ การสื่อสาร การเรียนรู ้
ทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แล โดยรฐัตอ้งจัดใหบุ้คคลเหล่านี ้
ในกรณีที่สามารถเรียนได ้โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นตน้มา รฐับาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ในทุกระดับการศึกษา จากการจดัการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว จึงท าใหม้ีการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรบับุคคลที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบการเรียนรวมกระจายในทุกส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อ
รองรบักลุ่มที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทุกคนใหไ้ดร้บัสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคกัน และได้มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560a) ซึ่งสอดคล้องกับต่างประเทศที่แนวโน้มการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษจะมุ่งไปยงัรูปแบบการเรียนรวม (inclusive education) (Minou, 2011) 

การพฒันาการศึกษาไทย ในปีพ.ศ.2552-2558 พบว่าการจดัการศึกษาของประเทศไทย
มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีโอกาสเขา้รบัการศึกษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพิ่มสงูขึน้ และ
ในปีพ.ศ. 2558 มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษดา้นปัญหาการเรียนรูแ้ละบกพร่องทางสติปัญญา
ไดร้บัโอกาสเขา้เรียนมากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560a) โดยในประเทศไทยจ าแนกประเภท
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ออกเป็น 9 ประเภทตามหลกัเกณฑข์องคนพิการทางการศึกษา ไดแ้ก่ 
1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา3) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 4) บุคคลพิการซอ้น 5) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 6) บคุคลออทิสติก 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ไดย้ิน 8) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 9) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การจดัการศึกษาใหเ้ด็กเหล่าตอ้งมีวิธีการสอนที่ดัดแปลงเป็นพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือเด็กในการเรียนรูแ้ละพัฒนาการใหถ้ึงขั้นสูงสุดเท่าที่เด็กจะท าได้ (Ormrod, 2009; 
Santrock, 2009 และ ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542) 
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จากความส าคัญของการจัดการศึกษา จะเห็นไดว่้าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส  าคัญต่อการ
พัฒนาเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ แต่เมื่อพิจารณาพบว่าในการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ ทัง้การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทัง้การศึกษาตามอธัยาศยั ยงัมี
ปัญหาดา้นคณุภาพการจดัการศึกษาในทุกระดบัการศึกษาใน 3 มิติใหญ่ ไดแ้ก่1) มิติดา้นบุคลากร
ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรและคณุภาพบุคลากรที่ใหบ้ริการทางการศึกษาส าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น ความรูด้า้นกายภาพบ าบัด 
ความรูท้างกิจกรรมบ าบดั ความรูด้า้นอรรถบ าบัด ความรูด้า้นศิลปะบ าบัด ความรูด้า้นจิตวิทยา 
การศึกษาพิเศษ รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ และยงัขาดการสนบัสนุนใหม้ีการวิจยัในสถานศึกษา ส่งผลใหข้าดการพฒันานวตักรรมใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ขาดองคค์วามรูด้า้นการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะครูในสถานศึกษา
ทั่วไปในทุกระดบัการศึกษาที่จัดการเรียนรวม 2) มิติทางดา้นกายภาพ เช่น ขาดอาคารสถานที่ที่มี
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรบัการจดัการศึกษาส าหรบัคนพิการ ความพอเพียงในดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยทางการศึกษา และ3) เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษจ านวนมากยัง
ไม่สามารถเข้าถึงบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลือจากสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

จากปัญหาดงักล่าวจะเหน็ไดว่้าในมิติดา้นบคุลากรที่มปัีญหาการขาดแคลนบุคลากรและ
คณุภาพบุคลากรที่ใหบ้ริการทางการศึกษาส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ส่งผลใหข้าดการ
พฒันานวตักรรมในการเรียนการสอนขาดองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาพิเศษ ดังนั้นในการปรบัปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูแ้ละพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนท าให้บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผูม้ีความรูแ้ละสมรรถนะ เพื่อใหเ้ป็นผู้ร่วม
ขบัเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจรงิจัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ซึ่ง
ในยุคแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ในปัจจุบันนีบ้ทบาทของผู้สอนได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่คอยให้การ
ช่วยเหลือ ชี ้แนะ.ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู ้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน (ชัยวัฒน ์บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559) ดังนั้นจะเห็นไดว่้าบทบาทของครูในปัจจุบัน
นัน้จะตอ้งเปลี่ยนไปจากอดีต เพราะฉะนัน้ครูควรไดร้บัการพฒันาและส่งเสริมในดา้นการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่เกี่ยวขอ้งกบัเด็กที่ความความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม จาก
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาครูมีวิธีการที่หลายหลาย 
ดังนี1้) การให้ความรูแ้ละฝึกปฏิบัติ โดยใช้วิธีการจัดประชุมอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการใน
เนื ้อหาความรู้ที่ครูต้องการ 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา องค์กร
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เครือข่าย บุคคลเครือข่าย เช่น กิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่ -โรงเรียนน้อง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 3) การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง 4) การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปั้ญหาของผูเ้รียน ร่วมกนัสะทอ้นคิดเกี่ยวกบัการยกระดบั
คณุภาพผูเ้รียนดา้นผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน เป็นตน้ (กิ่งแกว้ ภูทองเงิน, ทิพาพร สุจารี, 
และ จิระพร ชะโน, 2562; ศักดาเดช ทาซา้ย, 2561; กมลพร อ่วมเพ็ง, 2560; กาญจน์วริษฐา ชู
ก าลงั และสาธร ทรพัยร์วงทอง, 2558; เทวรฐั โตไทยะ, 2556) 

 นอกจากวิธีการพัฒนาครูในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
การขบัเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ยงัมีการเสนอแนวทางใน
การช่ วยเหลือครู  โดยการใช้ชุ มชนการเรียน รู้ทาง วิชาชีพ  หรือ Professional Learning 
Communities (PLC) นั่นคือ การรวมตวักนัของครูประจ าการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์
การท าหน้าที่ครู (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการที่ครูมีความรู้ ทักษะที่
เหมาะสม การเตรียมครูให้มีสมรรถนะที่ดี ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
(Darling-Hammond, 1999 และ Brookfield & Stephen,1995 อ้างถึงใน เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 
2556) จากที่กล่าวขา้งต้นมีนักวิชาการที่มีความเห็นคล้ายกันนั่นคือ Anthony (2012) ที่ศึกษา
ความสัมพนัธข์องการมีส่วนร่วมของครูในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนคือท าใหน้ักเรียนมีการเรียนรูท้ี่ดีขึน้ ดงันัน้แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใชเ้พื่อส่งเสริม
ความรูแ้ละสมรรถนะของครู คือการสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สอดคลอ้งกับมินตรา ลาย
สนิทเสรีกุล และ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557)  ที่กล่าวถึงการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมา
บริหารขับเคลื่อนโรงเรียนเพราะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ห็นความส าคัญของการออกแบบการจัดการ
เรยีนการสอน และการประเมินผลผูเ้รียนใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน อีกทัง้ยงัมีงานวิจยัที่
เกี่ยวกับการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพไดแ้ก่ งานวิจัยของ กิ่งแก้ว ภูทอง
เงิน (2561) ที่ศึกษารูปแบบการพฒันาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งจิตสาธารณะ
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการสรา้งชุมชนการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปฏิบัติงานเป็นทีม สะท้อนผลสู่การ
พัฒนา ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)หลักการและ
เหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการพัฒนาครู แบ่งเป็นสามขั้นตอน ดังนี ้ ขั้นตอนที่หนึ่ง 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สอง การจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งจิตสาธารณะ 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
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ขัน้การรบัรู ้ขัน้การตอบสนอง ขั้นการเห็นคุณค่า ขั้นการจดัระบบ ขัน้การพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย 
ขัน้ตอนที่สาม สะทอ้นผลการปฏิบตัิ 4) บทบาทผูเ้กี่ยวขอ้ง 5) ปัจจัยความส าเร็จ และ 6) การวัด
และประเมินผล  

แมว่้าที่ผ่านมามีการพัฒนาครูในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอยู่สม ่าเสมอ แต่
จากการประเมินคุณภาพของการศึกษาปีการศึกษา 2552-2558 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรูห้ลักส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์และจากการศึกษาแนวโนม้การจดั
การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ  (Trends in 
International Mathematics and Science Study : TIMSS) ใน ปี พ .ศ . 2555 พ บ ว่านั ก เรี ย น
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทย มีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรอ์ยู่ล  าดับที่ 34 
และ 29จาก 52 ประเทศ โดยคณิตศาสตรจ์ดัอยู่ในกลุ่มอ่อนที่สดุ แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยตอ้ง
เร่งพัฒนาความรูค้วามสามารถ การคิดวิเคราะห ์และการน าไปใช้ โดยเฉพาะดา้นคณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560a) จากการประเมินคุณภาพของการศึกษาท าให้
เห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นหนึ่งในวิชาที่ควรเร่งในการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี ้เนื่องจากวิชา
คณิตศาสตรส์ามารถช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหด้ีขึน้และท าใหอ้ยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 
ช่วยพัฒนาความคิด ท าใหม้ีความคิดสรา้งสรรค ์มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ช่วยใหว้างแผน 
ตดัสินใจในการแกปั้ญหา และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม (ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2552) และสาระการเรียนรูท้างคณิตศาสตรเ์ป็นลกัษณะวิชาที่มีลกัษณะ
เป็นนามธรรมต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียน รูแ้ละเข้าใจได้ ในโรงเรียนหนึ่งๆ
ประกอบดว้ยเด็กพิเศษที่มีสติปัญญาแตกต่างกนั คือ มีทัง้เด็กเก่งสามารเรียนรูไ้ดแ้ละเด็กอ่อนที่ไม่
สามารถเรียนรูห้รือเรียนรูไ้ดช้า้คละกนัอยู่ เด็กเก่งจะมีความรูส้ึกภาคภูมิใจ และเป็นที่นิยมจากคน
อ่ืนๆส่วนเด็กอ่อนจะเกิดความรูส้ึกทอ้แทห้มดก าลังใจในการเรียน ถ้าครูไม่ให้ความช่วยเหลือ
ปรบัปรุงซ่อมเสริมหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียน จะท าใหเ้ด็กอ่อนมีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึน้ 
(วิสารตัน ์วงศภู์รี, 2556) 

ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน
ดา้นทักษะทางคณิตศาสตร ์โดยผูวิ้จัยแบ่งลักษณะการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่
หนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร ์ประเด็นที่สองการศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน และประเด็นที่สามการศึกษาเกี่ยวกับการสรา้งสื่อ นวัตกรรมใน
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การจดัการเรียนการสอน โดยในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร ์
นกัวิชาการที่ศึกษาไดแ้ก่ จุฬามาศ จันทรศ์รีสุคต และ คณะ (2554) ไดศ้ึกษาระบบการช่วยเหลือ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่ งยากทางคณิตศาสตร ์
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตรท์ี่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 1) การคัดแยก คือครูต้องสามารถคัดแยกและประเมินความสามารถทาง
คณิตศาสตรข์องเด็กได ้2)การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร ์และการติดตามความก้าวหนา้ในการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ คือ การช่วยเหลือ ระดับที่ 1 การสอน
คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนทุกคน โดยใชแ้ผนการสอนคณิตศาสตรป์กติของครูและเพิ่มแผนการ
สอนคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียนรวม และการช่วยเหลือระดบัที่ 2 การใชแ้ผนการสอนเช่นเดียวกับการ
ช่วยเหลือระดบัที่ 1 และเพิ่มแผนการสอนเสริมคณิตศาสตร ์ส าหรบัการสอนนกัเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
และ 3) การประเมินผลการเรียนรู ้ส่วนประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอน 
นกัวิชาการที่ศึกษาไดแ้ก่ ภาวิกา นพคณุ (2562) ศึกษาในนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ โดยใชก้ารเรียนรูจ้ากประสบการณ์ เป็น
การวิจยัเชิงทดลอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคลที่จดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้
จากประสบการณ์ ผลวิจัยพบว่า พัฒนาการการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ไดจ้ากประสบการณก์ารเรียนรูโ้ดยตรงจากการปฏิบตัิโดยมีครูเป็นตน้แบบ 
และประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยสื่อ 
นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร ์เพลง บัตรค า เกม และนิทาน เป็นต้น 
นกัวิชาการที่ศึกษาอาทิเช่น ยุทธการ อปุระโจง (2554) ที่ท าวิจยัในเด็กออทิสติก เกี่ยวกับการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนเรื่องการบวกเลขสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 รูปแบบการวิจัย
เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษา พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรข์องกรณีศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และท าใหพ้ฤติกรรมการเรียนรูข้อง
กรณีศึกษาระหว่างเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนมีความกระตือรือรน้ มีความสนใจและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร ์ทองชั่ง (2552) ที่วิจยัเกี่ยวกบัสื่อการ
สอนเพื่อเสริมทักษะเรื่องจ านวนนับ โดยท าการวิจยัในเด็กดาวนซ์ินโดรม เป็นการใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับบัตรภาพประกอบเพื่อเสริมทักษะเรื่องจ านวนนับ ใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
จากการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบความรู้ในกลุ่มทดลองเรียนรู้ได้ดีกว่าในกลุ่มควบคุม ยัง
สอดคลอ้งกับการวิจัยของ Bouck, Bassette, Doughty, Flanagan, และ Szwed (2009) ที่วิจัย
เรื่องการใช้คอมพิวเตอรเ์พนทอป (Pentop Computers) เป็นเครื่องมือช่วยสอนเรื่องการคูณ



  6 

ส าหรบันักเรียนมธัยมปลายที่บกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย ใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ผล
วิจัยพบว่า การใชค้อมพิวเตอรเ์พนทอปเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนท าใหก้ลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรเ์พิ่มขึน้และความสามารถในการคณูดีขึน้และสามารถคงความรูเ้รื่องการ
คูณไว้ได้ ส่วนงานวิจัยของสุรี แซ่บู (2550) เป็นงานวิจัยที่ใชก้ารเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทาง
คณิตศาสตรใ์นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และยังมีงานวิจัยที่ใช้เกมเพื่อพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู ้โดยมีแผนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรท์ี่ใชเ้กมประกอบการเรียนเรื่อง การบวก การลบ และการแกโ้จทยปั์ญหาการ
บวก การลบเป็นเครื่องมือในการสอน (เพ็ญพร เสระทอง, 2550)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรใ์นเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษที่ผ่านมา พบว่ายงัมีช่องว่างของการวิจัย คือ เป็นการศึกษาในเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษแบบแบ่งประเภทตามประเภทของความผิดปกติ มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละระดับชั้น
เรียน ในส่วนของรูปแบบของการวิจัยจะเป็นการวิจัยที่ครูจะเป็นผูป้ฏิบัติในการน าแผนการเรียน
การสอนที่ผูวิ้จัยเป็นผูจ้ดัท าไปใชป้ฏิบัติในการสอน ทัง้นีส้ภาพการณ์ของโรงเรียนเรียนรวมแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างกัน ในบางโรงเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนอาจมีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
มากกว่าหนึ่งประเภท ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นการพฒันา
ในบางเนือ้หาเท่านัน้ แต่ทัง้นีเ้นือ้หาสาระการเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตรน์ัน้มีหลากหลายเนือ้หา ท าให้
ไม่สามารถน าวิธีการเรียนการสอนมาใช้ได้เพียงวิธีเดียว จึงน าไปสู่แนวคิดการน าการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR) มาเป็นกระบวนการขบัเคลื่อน
การพัฒนา (รจนา บุญลพ, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์, และ สุภาพร ชินชัย, 2563) เนื่องจากเป็นวิธี
วิจัยที่ท าโดยนักวิจัยและคณะบุคคลที่เป็นผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อน า
ผลการวิจัยที่คน้พบไปปรบัปรุงแก้ปัญหาใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหา และพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างทันต่อเหตุการณ ์(องอาจ นัยพัฒน,์ 2551) ซึ่งจุดเนน้ของการวิจัยเริ่มที่คนเป็น
หลกั โดยท าใหค้นมีคณุค่า มีความภูมิใจในการกระท า เนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการ
ด าเนินการใชห้ลกัประชาธิปไตยโดยใหก้ลุ่มคนในพืน้ที่มีการตัดสินใจร่วมกนั ส่งเสริมวัฒนธรรม
การพึ่งตนเอง ผู ้ได้รับผลประโยชน์ต้องเป็นผู้ลงมือกระท าหรือมีส่วนร่วมให้โครงการประสบ
ผลส าเร็จ ผลลพัธท์ี่ไดเ้นน้ความสามารถ การเรียนรู ้และความพอใจของผลที่ไดร้บัของคนในชุมชน 
(พันธุ์ทิพย ์รามสูต, 2540) ซึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะประสบผลส าเร็จได ้จึง
ควรเริ่มตน้ที่ตัวครูเนื่องจากครูเป็นผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งหลักในการเรียนการสอน ดงันัน้หากครูไดม้ี
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ส่วนร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน จะท าใหเ้กิดการพฒันาทัง้ในระดบัผูป้ฏิบตัิซึ่งก็
คือตวัครูและระดบัองคก์ร คือการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างแทจ้ริง  

โรงเรียนคิดดี (ชื่อสมมติ) เป็นโรงเรียนเรียนรวมสังกัดส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งอยู่ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ในปี พ.ศ. 2558 ไดร้บัเลือกเป็น
โรงเรียนน าร่องการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 โดยมีบุคคลากรที่ได้เข้าร่วมการอบรมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู ้เรียน ได้แก่
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูหวัหนา้สาระวิชาคณิตศาสตร ์ท าใหผู้อ้  านวยการโรงเรียน
และครูที่เข้ารบัการอบรมมีประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ อีกทั้ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนยงัน ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพกลับมาปฏิบัติต่อเนื่องที่โรงเรียน 
โดยส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียนเขา้ร่วมปฏิบตัิกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ จากการลงส ารวจ
พืน้ที่วิจัยเบือ้งตน้ของผูวิ้จัยพบว่า ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคิดดีมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
143 คน มีจ านวนนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 47 คน แบ่งเป็นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้จ านวน 44 คน และประเภทพิการซ า้ซอ้น 
3 คน (รายงานขอ้มูลนักเรียนมีความตอ้งการพิเศษ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560) จากการสนทนา
กบัผูอ้  านวยการโรงเรียนพบว่า จุดเด่นของโรงเรียนมีสองประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นที่หนึ่ง บุคคลากร
ในโรงเรียนมีความเสียสละ มีความเป็นผูน้  าและผูต้าม ในการท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ บุคคลากรสามารถปรบัเป้าหมายเป็นทิศทางเดียวกนัได ้ครูมีความสามารถเฉพาะตัวและ
ครูแต่ละคนมีความสามารถหลากหลายจึงสามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอน และประเด็นที่สอง
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผูป้กครอง จากรายละเอียดขอ้มูลเบือ้งตน้ของ
โรงเรียนท าใหม้องเห็นถึงตน้ทุนทางศักยภาพของครูที่จะเป็นผูร้่วมวิจัยและความตอ้งการในการ
พฒันาการของโรงเรียนแห่งนี ้

จากความส าคญัของปัญหา รวมทัง้ความพรอ้มและความสมคัรใจในการเขา้ร่วมวิจยัของ
ผูบ้ริหารและคณะครูในการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม.โดยการประยุกตแ์นวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การวิพากษ์วิจารณ์ การท างาน
ร่วมกัน โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม และประยุกตใ์ชก้ารวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (2005) เป็นกระบวนการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาและสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้กดิขึน้ ผ่านกระบวนการพฒันาดว้ยการวิจยัเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติการตามแผน การ
สังเกตการณ์ และ การ สะท้อนกลับ (reflection) โดยบุคคลต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมตามขั้นตอน
ของการวิจยั เพื่อพฒันาครูใหม้ีประสิทธิภาพ และการไดม้าซึ่งรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการ
เรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม และ
สามารถใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไดอ้ย่างยั่งยืนต่อไป 

ค าถามการวิจัย  
1. รูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่

มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมมีลักษณะ
อย่างไร 

2. รูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมที่สรา้งขึน้ท าให้
ครูมีการเปลี่ยนแปลงในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (cognition) ดา้นอารมณ์/ความรูส้ึก (affect) และ
ดา้นพฤติกรรม (behavior) ในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมอย่างไร 

3. รูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมที่สรา้งขึน้ท าให้
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูใ้นดา้นทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละดา้น
พฤติกรรมในชัน้เรียนอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. ท าความเขา้ใจสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั

เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมในปัจจุบนั 
2. เพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์

ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมโดย
ใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

3. เพื่อศึกษาผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านวิธีวิทยา 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งรูปแบบการพฒันา
ครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม.โดยอาศัยรูปแบบการวิจัยในการศึกษา 
ผูวิ้จยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ก่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ในระยะนี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) การสรา้งความ

ตระหนักร่วมกันและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู ้วิจัยและกลุ่มผู ้ร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานไปยังผู ้อ  านวยการโรงเรียนคิดดี เพื่อชี ้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยและ
ประสานงานขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจยั ซึ่งผูอ้  านวยการโรงเรียนมีความสนใจและยินดี
ในการเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นผูวิ้จัยได้พบปะครูประจ าชั้น ครูสอนคณิตศาสตรเ์ด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เพื่อชีแ้จงรายละเอียดของโครงการวิจัย 
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับคณะครูในโรงเรียน และได้สนทนาอย่ างไม่เป็นทางการร่วมกัน
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรายวิชา
คณิตศาสตร ์พบว่าครูมีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและยินดีเข้าร่วมวิจัย 2) การเตรียม
ความพรอ้มใหแ้ก่ผูร้่วมวิจยั ผูวิ้จัยจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สมคัรใจเขา้ร่วม
วิจยัเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 3) การสรา้งทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพและวางแผนรูปแบบการด าเนินงานของ
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยผูวิ้จัยจัดประชุมระดมสมองร่วมกับผูอ้  านวยการโรงเรียนและผู้
ร่วมวิจัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
และ4) ท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ผูวิ้จยัไดจ้ดัประชมุระดมความคิดของผูร้่วมวิจยัดว้ยเทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน 
ก าหนดปัญหา ความตอ้งการและแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ  

ระยะท่ี 2 ระยะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปแบบ
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรเงรียนเรียนรวม 
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ผูวิ้จยัลงสนามและด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วมของ Kemmis และ McTaggart (2000) และใชแ้นวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู ประกอบดว้ยกิจกรรมการวิจยั 3 ขัน้ตอนหลัก คือ ขัน้การวางแผน ขั้น
ลงมือปฏิบัติและสังเกต และขั้นการสะทอ้นการปฏิบัติ โดยเริ่มจากผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัย ร่วมกัน
ก าหนดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นวางแผนก าหนด
แผนงานในการปฏิบตัิกิจกรรม สิ่งที่อยากพัฒนาตามผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง อนัน ามา
ซึ่งการเสริมสรา้งศกัยภาพของครูและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร์
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมของครูในทีมชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ รวมถึงร่วมกนัสงัเกต การสะทอ้นผล และการปรบัปรุงแผนเพื่อน าแผนที่ปรบัปรุงไปสู่การ
ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเสริมสรา้งศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน โดยผูวิ้จยัด าเนินการ
วิจยัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมจนมั่นใจว่าไดรู้ปแบบการพัฒนาครูในการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ หลังจากการวิจัย
ทั้ง 2 ระยะ ผูวิ้จัยไดถ้อนตัวออกจากพืน้ที่วิจัยและท าหน้าที่เป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือ แนะน าตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหผู้ร้่วมวิจยัเป็นผูข้บัเคลื่อนการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้องอย่างยั่งยืน 

 เมื่อเสร็จสิน้วงรอบของการวิจัย ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการสังเคราะหรู์ปแบบการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม เป็นผลรวมจากกิจกรรมตามขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาครู และผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ีการท าวิจัย  
การเลือกพืน้ที่ในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จัยเลือกจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนน าร่องปฏิรูป

การเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แต่ไม่ไดเ้ป็น
โรงเรียนแกนน า หรือโรงเรียนตน้แบบในการเรียนรวม ทางโรงเรียนมีจ านวนเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษในแต่ละระดบัชั้นเรียนไม่นอ้ยกว่า. 3 คน และผูอ้  านวยการ ครู เต็มใจและสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมการวิจัยไดต้ลอดโครงการ โดยพืน้ที่ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ โรงเรียนคิดดี ตั้งอยู่ที่อ  าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ขอบเขตของผู้ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี ้  ผู ้วิจัยด าเนินการคัดเลือกผู้ร่วมวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งตน้ ดังนี ้1) เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือเป็นครู
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สอนวิชาคณิตศาสตร ์2) มีประสบการณก์ารสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
และ3) เต็มใจและสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโครงการวิจยั 

ประโยชนท่ี์ได้รับจากการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประโยชนท์ัง้ในเชิงวิชาการและประโยชนใ์นเชิงปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ ผลการวิจยัครัง้นีไ้ดอ้งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาครูใน
การจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งจะมีประโยชนต์่อนักวิชาการ คือเป็นฐานคิด
หรือเป็นพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่มีประสิทธิผลดียิ่งขึน้ต่อไป ประโยชนต์่อครูผูส้อน
และผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยการน าวิธีวิทยาในกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใชใ้นการเรียนรูร้่วมกัน สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ดว้ยตนเอง 
สามารถพฒันางานของตนและท าใหเ้กิดความเขม้แข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. ประโยชนใ์นเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัยครัง้นี ้ไดรู้ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่สามารถน าไปใชใ้นการ
พฒันาครูในบริบทโรงเรียนเรียนรวมที่มีการด าเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

3. โรงเรียนไดก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในบริบทโรงเรียนเรียนรวม เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทพื ้นที่ ซึ่ง
ครูผู ้สอนในสาระวิชาอ่ืนๆสามารถน าไปเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาของ
ตนเองได ้

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบการพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย ทีม PLC คณิตศาสตร ์ค้นหาตนเอง เปลี่ยนการเรียนรู ้และ
ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญใน 2 มิติ ไดแ้ก่ ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงในการจดัการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมของครู ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นอารมณ์/ความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม 
และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านทักษะทาง
คณิตศาสตร ์และดา้นพฤติกรรมในชัน้เรียน 
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2. เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้และเด็กที่มีความพิการซอ้น ที่มีปัญหาพฒันาการดา้นคณิตศาสตร ์

3. โรงเรียนเรียนรวม (Inclusive School) หมายถึง โรงเรียนที่จดัการศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusive Education) โดยจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานแก่เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในลักษณะที่
เรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียน มีบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นไปตามส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ในการศึกษาครัง้นี ้
ได้แก่ โรงเรียนคิดดี (ชื่อสมมติ) เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ตัง้อยู่ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  

4. ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) หมายถึง 
การรวมตวักนัของครูที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ ได้แก่ ครูผู ้สอนคณิตศาสตร ์ครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และครู
วิชาการ เพื่อด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีการสรา้งขอ้ตกลงการปฏิบตัิร่วมกนัและมีการก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใชใ้นการสรา้ง
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม มุ่งเนน้การมีส่วนร่วม
ของผูร้่วมวิจยัในทุกขัน้ตอน ตั้งแต่การระบุปัญหาจนถึงสิน้สุดกระบวนการวิจัย มีขัน้ตอนส าคัญ 
ดังนี ้1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการปฏิบัติ 3) ขั้นการสังเกตการณ์ และ4) ขั้นการสะท้อนผลการ
ปฏิบตัิ 

6. ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงในการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของครูในดา้นความรู้
ความเข้าใจ ดา้นอารมณ์/ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ที่เกิดจากรูปแบบการพัฒนาครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในการพฒันาจัดการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม โดยวัดจากผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษจากผูท้รงคุณวุฒิ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน การแกไ้ขปัญหา
ระหว่างการเรียนการสอน การสะทอ้นอารมณค์วามรูส้ึกของครู และการสงัเกตของผูวิ้จยั 
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7. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถทางทกัษะคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและพฤติกรรม
ในชั้นเรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู โดยวัดจากบันทึกหลงัจากสอนของ
ครู การสงัเกต และแบบประเมินทกัษะทางคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ของครู 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive education)  
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ส่วนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการพฒันาครู 
ส่วนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรู ้
ส่วนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสงัคม (Learning by Socialization) 
ส่วนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิ (Learning by doing) 
ส่วนที่  7 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) 
ส่วนที่ 8 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
ส่วนที่ 9 แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research : PAR) 
ส่วนที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ส่วนท่ี 1 การศกึษาแบบเรียนรวม (Inclusive education) 
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็กที่

มีความบกพร่อง และมีความยากล าบากในการเรียนรู ้เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่แบ่งแยกออกไป
จากระบบการศึกษาปกติทั่วไป เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศนูยพ์ฒันาเด็กพิเศษ โรงพยาบาลที่
ดูแลเด็ก ฯลฯ ต่อมาการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในรูปแบบที่เป็นโรงเรียนเฉพาะตาม
แนวคิดแบบเดิม เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด สถาบันราชานุกูล ศนูยจ์ิตเวช ฯลฯ 
ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในลกัษณะที่น าเด็กพิเศษเขา้มาเรียนร่วมกบัเดก็ปกตใินโรงเรยีน
ปกติ โดยมีการบริการทางการศึกษาเสริมหรือเพิ่มเติมให้แก่เด็กพิ เศษเหล่านั้น แต่การจัด
การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวยังไม่สามารถท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายของยูเนสโกได ้ดังนั้นจึงมี
แนวคิดใหม่ทางการศึกษาเกิดขึน้ โดยเริ่มจากแนวคิดการเรียนร่วม (Integration approach) เป็น
การจัดการศึกษาใหแ้ก่เด็กพิการไดเ้รียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติเป็นบางส่วน  ต่อมาจึง
พฒันามาเป็นการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education or Inclusion Approach) เป็นการ
จดัการศึกษาที่ไม่มีการแยกเด็กออกไปจากสงัคม และจดัใหเ้ด็กทุกคนไดม้ีโอกาสรบัการศึกษาใน
โรงเรียนปกติตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยครู บุคลากรและผู้ปกครองจะต้องปรับ
แนวคิด ปรบัหลกัสตูร ปรบัวิธีการสอน เพื่อจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนแต่ละคนใหไ้ดร้บัการพฒันาถึง
ขีดสูงสุดของความสามารถ (อรวรรณ นิ่มตลุง, 2552) ดงันั้นในพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงให้ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครฐัและเอกชนเปิดโอกาสใหค้นพิการไดร้บัการศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมาก
ยิ่งขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

1.1 ความหมายการศึกษาแบบเรียนรวม 
การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึงการศึกษาส าหรบัทุกคน (education for all) โดย

รบัเด็กที่มีความบกพร่องเขา้มาเรียนตัง้แต่เริ่มเขา้รบัการศึกษากบันกัเรียนทั่วไป และจดัใหม้ีบริการ
ตามความสามารถ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) สอดคลอ้งกับอรวรรณ 
นิ่มตลงุ (2552) ที่ใหค้วามหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม คือ การจดัการศึกษาให้แก่เด็กพิการ
และเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนปกติ โดยมีการ
ปรบัเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและการบริการใหเ้หมาะสมกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 
ส่วนอาพร ศรีนูเดช, พรมณี  หาญหัก , และ ปริศนา สันค า (2551) ได้กล่าวถึงการเรียนรวม 
หมายถึง การส่งเสริมครูและผู้บริหารในโรงเรียนปกติให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิ เศษใน
โรงเรียนปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกและไม่ค านึงถึงความรุนแรงในสภาพความพิการ มีการจดัเตรียม
โปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหเ้ด็กพิเศษไดเ้ขา้เรียนรวมในชัน้เรียนเท่าที่จะเป็นไปได ้
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และการให้ท ากิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ และใหพ้่อแม่ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจงั 

ผูวิ้จัยจึงสรุปไดว่้า การศึกษาแบบเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาใหแ้ก่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่สามารถเรียนได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนปกติ ทางโรงเรียนต้อง
ปรบัเปลี่ยนวิธีการและจดัหาบริการที่เกี่ยวขอ้งใหเ้หมาะสมกับความแตกต่างและความตอ้งการ
ของเด็ก 

1.2 รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม 
ผูวิ้จัยไดส้ังเคราะหรู์ปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมของ Gartner & Lipsky (1997 

อา้งถึงใน สมพร หวานเสร็จ, 2543) พบว่ารูปแบบการเรียนรวมมีหลากหลายรูปแบบ ดงันี ้
1) รูปแบบครูที่ปรึกษา (Consultant Model) ในรูปแบบนี ้เป็นการสอนทักษะแก่

เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษโดยครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากเมื่อเรียนในชัน้เรียนรวมแลว้แต่ทกัษะ
ยงัไม่เกิดกบัเด็กคนนัน้ ครูการศึกษาพิเศษตอ้งสอนทักษะเดิมซ า้อีก จนกระทั่งเด็กเกิดทักษะ ทัง้นี ้
ครูปกติและครูการศึกษาพิเศษตอ้งมีการประชุมปรกึษาเกี่ยวกบัทกัษะของเด็ก และมีการวางแผน
ร่วมกนั รูปแบบนีเ้หมาะกบัโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไม่มากนกั 

2) รูปแบบการร่วมทีม (Teaming Model) ในรูปแบบนี้ครูการศึกษาพิเศษจะ
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบในการร่วมทีมกับครูที่สอนชั้นปกติ ครูการศึกษาพิเศษจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลู ใหค้  าแนะน าเรื่องการปรบัวิธีสอน การมอบหมายงาน การมอบหมายการบา้น การปรบัวิธี
สอบ การจดัการดา้นพฤติกรรมของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

3) รูปแบบการร่วมมือ หรือ การร่วมสอน  (Collaborative / Co Teaching 
Model) คือครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมกนัสอนในหอ้งเรียนปกติที่มีทัง้เด็กปกติและเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ โดยร่วมมือกันการวางแผนการสอน การวัดผลประเมินผล ผูเ้รียนจะได้รบั
ความช่วยเหลือที่จ าเป็น และปรบัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเด็กแต่ละคน  

4) รูปแบบหอ้งเสริมวิชาการ (Resource Room Model) เป็นการน าเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษสอนในห้องที่จัดไว้ต่างหาก โดยเป็นการน าเด็กออกจากห้องเรียน โดยห้องเสริม
วิชาการจะเป็นหอ้งที่มีแบบเรียน แบบฝึก อปุกรณก์ารเรียนที่ครบถว้น ใชเ้ป็นหอ้งเรียนส าหรบักลุ่ม
เฉพาะ 

5) รูปแบบผูช้่วยครู (Teacher-Aid Model) เป็นการจดัการเรียนในหอ้งเรียนปกติ
โดยมผีูช้่วยครู 1 คน ส าหรบั 1 หอ้งเรียน ขณะที่ครูประจ าการก าลงัสอนอยู่หนา้ชัน้ ผูช้่วยครูจะนั่ง
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ประกบเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และคอยอธิบายเพิ่มเติมตามที่ครูสอน ช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจ
บทเรียน 

1.3 องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรวมของนักวิชาการSmith. et al 

(2008), Etscheidt และ Bartlett (1998), Fuchs และ Fuchs (1994), สมพร หวานเสร็จ (2543) 
และเบญจา ชลธารน์นท ์(2546) พบว่า การจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอ้งเริ่มตน้ตัง้แต่
การรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนจนถึงการประเมินผลการเรียนหลงัจากไดร้บัการจดัการ
เรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกหอ้งเรียน ซึ่งจะ
ช่วยใหน้ักเรียนปกติและนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษไดร้บัการพฒันาทัง้ในดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม มีการปรับการเรียนการสอนและมีสิ่งอ านวยความสะดวก ( Instructional 
Adaptations and Accommodations) รูปแบบการเรียนรวมแบบเต็มเวลา ควรปรบัรูปแบบของ
งานที่มอบหมายหรือปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษรู้สึก
สะดวกสบายเมื่ออยู่ในกลุ่มที่ถูกปรบัตามความเหมาะสมของเด็ก อีกทั้งการปรบัการประเมินและ
การวางแผนที่เหมาะสมจะท าใหทุ้กกจิกรรมของเด็กมีความสนุกสนาน จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยั
สามารถสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได ้ดงัตาราง 1 ดงันี ้

ตาราง 1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมส าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 
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1) ดา้นนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ √ √    
2) ด้านแผน การจัดก ารศึ กษ าเฉพ าะบุ คค ล 
(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

√ √   √ 

3) ดา้นหลกัสตูรและบทเรียน √   √ √ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
                      องคป์ระกอบ 
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4) ดา้นวิธีการสอนและเทคนิคการสอน √  √  √ 
5) ดา้นการมอบหมายงาน    √ √ 
6) ดา้นการสอนเสริม √ √    
7) ดา้นการใชส้ื่อและเทคโนโลยีการสอน √   √ √ 
8) ดา้นการสอบและประเมินผลการศึกษา  √  √  

 
จากตาราง 1 ผูวิ้จัยพบว่าองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวม มี 8 ดา้น 

คือ ดา้นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ, ดา้นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล.และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล, ดา้นหลักสูตรและบทเรียน, ดา้นวิธีการสอนและเทคนิคการสอน , ดา้นการ
มอบหมายงาน, ดา้นการสอนเสริม, ดา้นการใชส้ื่อและเทคโนโลยีการสอน และดา้นการสอบและ
ประเมินผลการศึกษา (สมพร หวานเสร็จ, 2543, เบญจา ชลธารน์นท์, 2546, Etscheidt and 
Barlett, 1998, Fuchs and Fuchs,1994 และ Smith. et al, 2008) รายละเอียดขององคป์ระกอบ
ดา้นต่างๆมีดงันี ้

1) ดา้นนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ 
องคป์ระกอบดา้นนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ จะครอบคลุมรายละเอียด

ต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่โรงเรียนต้องเตรียมพรอ้มในด้านความรู้หรือเจตคติให้บุคลากร รวมถึงการ
เตรียมพรอ้มในเรื่องของสื่อ อปุกรณใ์นการจดัการเรียนการสอน หลงัจากนัน้ครูตอ้งศึกษาลกัษณะ 
รายละเอียดของเด็ก รวมถึงการประเมินความสามารถของเด็กจากการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบ
มาตรฐาแบบทดสอบที่ครูสรา้งขึ ้น หรือจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง และคัดแยกตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ารบัการศึกษาตามความ
ตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคล อีกทั้งตอ้งเตรียมทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เตรียมความ
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พรอ้มในดา้น ร่างกาย สังคม วิชาการ อารมณแ์ละการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั เพื่อให้
นกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษช่วยเหลือตนเองไดม้ากที่สดุ และอยู่ร่วมกบันักเรียนทั่วไปไดอ้ย่าง
ปกติสุข ทางโรงเรียนควรปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน และหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม เช่น จัดชั้น
เรียน โต๊ะเรียน หอ้งเรียน จดับริการเสริมที่เกี่ยวขอ้ง การส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีบทบาทในการเรียน
การสอนดว้ย มีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินการ ว่าจะด าเนินการเรียนรวมเฉพาะเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในหอ้งเรียนรวมหอ้งเดียว หรือด าเนินการส าหรบัเด็กทุกคนในโรงเรียน เป็นตน้ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมด้าน
นกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ เป็นการเตรียมความพรอ้มของโรงเรียน ทั้งดา้นความรูแ้ละเจตคติ
ของบุคลกร และเตรียมความพรอ้มนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดา้น 
เริ่มตั้งแต่การประเมินความสามารถของเด็กจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐานและ
แบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้ หรือจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบันกัเรียนที่มีความตอ้งการ
พิเศษ และน ามาก าหนดแนวทางการเรียนรู้ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเด็ก 

2) ดา้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นแผนการจดัการศึกษาที่สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับ
เป้าหมายทางการศึกษา ความช่วยเหลือ สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ ในการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมทางโรงเรียนตอ้งมีการจดัตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ส่วนแผนการสอนเฉพาะบุคคเป็นแผนการสอนที่
เฉพาะเจาะจงส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล ในวิชาหรือทักษะที่บกพร่อง จะ
จดัท าขึน้เพื่อช่วยใหน้ักเรียนบรรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  

3) ดา้นหลกัสตูรและบทเรียน 
หลกัสตูรและบทเรียนที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแบบเรียนรวม สามารถ

แบ่งไดด้งันี ้
3.1) การปรบัหลกัสูตรทั่วไปคือ ปรบัหลกัสตูรที่ใชก้ับนกัเรียนทั่วไปมาใช้

กบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เช่น ส าหรบันกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็อาจปรบักิจกรรม
จากการวาดรูปมาเป็นการป้ันแทน เป็นตน้ 
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3.2) การจัดท าหลักสูตรเฉพาะ คือเป็นหลักสูตรเฉพาะบุคคลที่ เป็น
แนวทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรส าหรบัเด็กพิเศษ
หรือหลักสูตรคู่ขนาน) โดยพิจารณาจากระดับของความพิการ ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาหลายคนไม่สามารถเรียนรูไ้ดต้ามหลกัสตูรทั่วไปจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าหลกัสตูรขึน้มาใหม่
โดยเฉพาะ  

3.3) การจัดท าหลกัสตูรเพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็นใหแ้ก่เด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ เช่น ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ ทักษะการท า
ความคุน้เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคมส าหรบันักเรียนออทิสติก 
ภาษามือส าหรบันกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน เป็นตน้ 

ดังนั้นองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมด้านหลักสูตร 
ครูผูส้อนสามารถปรบัหลักสูตรที่ใชก้ับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เพื่อใหเ้หมาะสมต่อความบกพร่องของเด็ก หรืออาจมีการจัดท าหลักสูตรเฉพาะ เพื่อใหเ้หมาะกับ
เด็กแต่ละคน และอาจจะมีการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษมีทกัษะการด ารงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

4) วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 
วิธีการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีวิธีการดงันี ้

1. การร่วมสอน (Co-Teaching) หมายถึง การใหค้รูการศึกษาพิเศษมา
สอนในห้องปกติร่วมกันสอนกับครูประจ าวิชาในบางชั่วโมง โดยครูผูส้อนหลักจะสอนตามปกติ 
ส่วนครูการศึกษาพิเศษจะคอยสงัเกตพฤติกรรมเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในเรื่องของความสนใจ 
ความตั้งใจฟัง ความเข้าใจในเนื ้อหาการเรียน หรือครูผู ้สอนหลักจะสอนตามปกติ  ส่วนครู
การศึกษาพิเศษจะจัดกลุ่มเด็กพิเศษเป็นกลุ่มเล็กๆและสอน อธิบายเนือ้หาที่ครูผูส้อนหลกัก าลัง
สอน  

2. การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมกัน (Co-operative Learning) เป็นการจัด
กลุ่มเด็กที่มีความแตกต่างกันท างานที่มีเป้าหมายเดียวกนั โดยจดัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยก่อนเริ่มท า
กลุ่ม เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มจะถกูฝึกเพิเศษในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทกัษะการเรียนของเด็กทีม่ี
ความตอ้งการพิเศษ 

ดา้นเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีวิธีการดงันี ้
1. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นเครื่องมือ 2 อย่างคือเป็น

เทคนิคการสอน และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหรือประเมินเด็กว่ามีทักษะในเรื่องนั้นๆแล้ว
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หรือไม่ เช่น ในการสอนบวก ซึ่งการบวกคือการรวมกัน 1+1=2 ตอ้งมีทกัษะเบือ้งตน้ที่เด็กควรจะรู้
ก่อนที่จะมาถึงทักษะตรงนี ้ในการวิเคราะหง์านจะช่วยใหค้รูตรวจสอบไดว่้าเด็กจะตอ้งมีพืน้ฐาน
วิชาความรูอ้ะไรก่อนมาเรียนเนือ้หานี ้ 

2. การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring) หมายถึง การใหเ้พื่อน
นักเรียนช่วยสอนให้แบบตัวต่อตัว อาจเป็นนักเรียนชั้นสูงกว่าหรือนักเรียนชั้นเดียวกันแต่มี
ความสามารถสงูกว่ามาช่วยสอนเพื่อเกิดการเรียนรูใ้นเรื่องต่างๆ  

3. ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System) ตอ้งอาศัยความร่วมมือของ
เพื่อนนักเรียนทุกคนในการส่งเสริม ใหก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวก เป็นการฝึก
ทกัษะทางสงัคมระหว่างเพื่อนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและนักเรียนทั่วไป เช่น อ่านหนังสือบน
กระดาน การส่ือสารกบัผูอ่ื้น เป็นตน้  

4. การจัดกลุ่ม หมายถึง วิธีการที่มีการจัดนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเรียนการสอน ซึ่งหากมีการจัดโครงสรา้งของกลุ่มถูกตอ้ง จะท าใหป้ระสบความส าเร็จในการ
เรียนและการขดัเกลาทางสงัคมไดอ้ย่างดี การจดันกัเรียนเป็นกลุ่มที่เล็กหรือใหญ่อยู่กบัธรรมชาติ
ของขอบเขตหลกัสตูรหรือเป้าหมายพิเศษในบทเรียน การก าหนดขนาดของกลุ่มอยู่บนพืน้ฐานของ
ระดบัความสามารถและใชก้ารผสมผสานระดบัความสามารถในกลุ่ม  

ดงันัน้องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมดา้นวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน คือ วิธีการสอน.และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
รวมถึงการค านึงถึงเด็กปกติในชัน้เรียนที่เป็นบริบทชั้นเรียนรวมโดย อาจใชวิ้ธีการสอนและเทคนิค
การสอน เช่น การร่วมสอน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมกัน และมีเทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ คือใชก้ารวิเคราะหง์าน การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
จดักลุ่ม เป็นตน้ 

5) การมอบหมายงาน 
ในการมอบหมายงานส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ครูตอ้งมอบหมาย

งานที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ในการก าหนดเวลาในการท างานควรก าหนดให้
เหมาะสม เช่น ใหเ้วลามากขึน้ หรือมอบหมายงานใหเ้ด็กท างานไปพรอ้มกบัเพื่อนในหอ้ง ซึ่งไดแ้ก่
การมอบหมายงานแบบกิจกรรมคู่ขนาน (Parallel Activities)  

6) การสอนเสริม 
ในการสอนเสริม อาจจัดในลักษณะของห้องเสริมวิชาการหรือห้องเสริม

ทกัษะ (Resource Room) คือเป็นหอ้งพิเศษโดยครูจะน าเด็กมาสอนในหอ้งพิเศษที่จดัขึน้ ไดแ้ก่ 
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6.1) ห้องเสริมวิชาการส าหรบัเด็กแต่ละประเภท ภายในห้องจะมีวัสดุ
อปุกรณ์ส าหรบัเด็กแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เช่น หอ้งเสริมวิชาการส าหรบัเด็กปัญญาอ่อน เด็ก
ออทิสติก เป็นตน้  

6.2) หอ้งเสริมวิชาการส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา
ทุกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีมากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเด็กที่ไดร้บั
การจ าแนกทุกประเภท 

6.3) หอ้งเสริมวิชาการแบบไม่จ าแนกประเภทเด็ก จัดขึน้ส าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษทุกคนมีสิทธิใชอ้ปุกรณห์รือทรพัยากรต่างๆในหอ้งนี ้

6.4) หอ้งเสริมวิชาการเฉพาะทกัษะ เช่น หอ้งคณิตศาสตร ์หอ้งภาษาไทย 
และหอ้งวิทยาศาสตร ์ 

ในการสอนเสริมนอกจากการจดัลักษณะของหอ้งเสริมวิชาการหรือหอ้งเสริม
ทกัษะแลว้ ยงัมีรูปแบบการสอนเสริม คือการจัดตารางเวลาใหบ้ริการสอนเสริม โดยครูสอนเสริม
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและครู ซึ่งรูปแบบการจัด
ตารางเวลามี 3 รูปแบบ คือ1) การจัดตารางเวลาให้นักเรียนแต่ละคนมารับบริการ จะเน้นการ
ใหบ้ริการสอนโดยตรงกับเด็ก โดยใชส้ิ่งเสริมแรงและใหน้กัเรียนมีโอกาสท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง 
2) รูปแบบการมีครูผูช้่วยในหอ้งสอนเสริม จะท าใหค้รูสอนเสริมมีโอกาสไดไ้ปสังเกตนักเรียนที่มี
ความบกพร่องขณะเด็กอยู่ในชัน้เรียนปกติ และ3) ครูสอนเสริม โดยการสอนเสริมนกัเรียน 2 หรือ 3 
คน พรอ้มกนัเป็นเวลาประมาณ 30 นาที โดยเป็นการสอนเฉพาะบุคคลแต่ละคน 

สรุปไดว่้าองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมดา้นการสอนเสริม 
ไดแ้ก่การเรียนการสอนที่ครูที่จัดขึน้ต่างหาก โดยมีการจัดการสอนเสริมด้านวิชาการหรือด้าน
ทกัษะของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และมีการจัดตารางเวลาใหบ้ริการสอนเสริมที่เหมาะสมกับ
เด็กและครู 

7) การใชส้ื่อ เทคโนโลยีการสอน 
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรเลือกให้

เหมาะสมส าหรบันกัเรียนและสมัพนัธก์บัความตอ้งการของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนและ
องคค์วามรู ้ควรพิจารณาความตอ้งการการเขา้ถึงของนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ดังนั้นครู
อาจอนุญาตใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียนรวมใหใ้ชค้อมพิวเตอรช์่วยสอน เทคโนโลยีที่
จ  าเป็น อุปกรณ์ในการสื่อสาร และอาจจะจัดให้มีสื่อทางสายตา เช่น โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
ตวัอกัษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบ แผนภูมิ โทรทศัน ์หรือวีดีทศัน ์เป็นตน้ 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมด้านการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีการสอน หมายถึง การเลือกใชส้ื่อ เทคโนโลยีการสอน ใหเ้หมาะสมส าหรบันักเรียนที่มี
ความตอ้งการพิเศษและสัมพันธ์กับวัตถุประสงคข์องการเรียนการสอนและองคค์วามรู ้และควร
พิจารณาความเหมาะสมในการเขา้ถึงของนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ 

8) ดา้นการสอบและประเมินผลการศึกษา 
การสอบของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูควรจัดการสอบที่เหมาะสม 

ตัวอย่างเช่น ใชวิ้ธีการถามตอบ การสอบปากเปล่าแทนการสอบขอ้เขียน หรืออาจใหน้ าขอ้สอบ
กลบัไปท าที่บา้น (Take Home) และมีการแนะน าเกี่ยวกับขอ้สอบ การแบ่งเวลาการสอบออกเป็น 
หลายช่วง ในการวัดผลการประเมินผล ควรประเมินผลตามจุดมุ่งหมายในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล วิธีการประเมิน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลตามสภาพจริง จากผลงานของเด็ก 
ทกัษะที่เด็กแสดงออก  

ดงันัน้องคป์ระกอบการเรียนการสอนแบบเรียนรวมดา้นการสอบและประเมินผล
การศึกษา ครูสามารถออกแบบการสอบของเด็กที่มีความต้องการพิเศษไดอ้ย่างหลากหลายให้
เหมาะสมตามความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และการประเมินผลการศึกษาควรให้
เกรดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยการประเมินผลตามสภาพจริง ดูจากผลงาน
ทกัษะที่เด็กแสดงออก ทัศนะคติที่เปลี่ยนไป รวมถึงความก้าวหนา้ของนกัเรียนที่สรุปจากแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลที่ใชส้อนเด็กในแต่ละสาระการเรียนรู ้

จากองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบเรียนรวมที่ผูวิ้จัยไดส้ังเคราะห ์จะเป็น
แนวทางใหผู้วิ้จยัและผูร้่วมวิจยัมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับองคป์ระกอบที่ส  าคัญในการจดัการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับหลักการ
จดัการเรียนการสอนแบบเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดเกีย่วกบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
จากการส ารวจสนามวิจัยเบื ้องต้นพบว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษในสนามวิจัย

ส่วนมากเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กพิการซ า้ซ้อน แต่ทั้งนี ้เพื่อให้เป็น
แนวทางในการวิจัย และเพื่อใหเ้ขา้ใจรายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ผูวิ้จัยจึ งสรุป
แนวคิดเกี่ยวกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษดงันี ้

2.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของเด็กที่มีความ

ตอ้งการพิเศษทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศไวห้ลากหลาย ดงัเช่น ผดุง อารยะวิญญู (2542) 
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ไดก้ล่าวว่า เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ คือเด็กที่มีความตอ้งการที่ต่างไปจากเด็กปกติ การจดัการ
ศึกษาส าหรบัเด็กเหล่านี ้จึงตอ้งมีลักษณะแตกต่างไปจากเด็กปกติทั้งในดา้นเนือ้หา วิธีการ และ
การประเมินผล นอกจากนีง้านวิจัยในต่างประเทศยงัมีผูใ้หค้วามหมายของเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ ดังเช่น Ormrod (2009) ให้ความหมายว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษคือเด็กที่ต้องการ
อปุกรณช์่วยเหลือหรือวิธีการสอนที่ดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านีใ้นดา้นการเรียนรู.้
และดา้นพัฒนาการ สอดคลอ้งกับ Santrock (2009) ที่ใหค้วามหมายของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ คือ เด็กที่มีความบกพร่อง หรือมีข้อจ ากัดในขีดความสามารถของตนเองและต้องการ
การศึกษาหรือบริการต่างๆที่พิเศษกว่าปกติ 

จากการใหค้วามหมายเกี่ยวกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษดังกล่าว สามารถสรุปได้
ว่าเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ (Children with Special Needs) คือเด็กที่มีขีดจ ากัดหรือมีความ
บกพร่องในดา้นพัฒนาการทางร่างกาย.สติปัญญา. อารมณ์.สังคม หรือภาษา ท าใหไ้ม่สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัไดเ้หมือนเด็กทั่วไป การจดัการศึกษาใหเ้ด็กเหล่านี ้ตอ้งมีวิธีการ
สอนที่ดดัแปลงเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านีใ้นการเรียนรูแ้ละพฒันาการ 

2.2 ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบ่งออกเป็น 9 ประเภทตามกระทรวงศึกษาธิการ 

(2552) และ กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล, 2532; ผดุง อารยะวิญญู, 2541; วารี ถีระจิตร, 2545; 
พิมพพ์รรณ วรชุตินธร, 2545 อา้งถึงใน สนุิสา วงศอ์ารีย ์(2559) ดงันี ้

2.2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษาและสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานพบว่ามีสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคือ  

1) เด็กที่มีเชาวปั์ญญา 50-70 คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
นอ้ย เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนหนงัสือได ้ 

2) เด็กที่มีเชาวปั์ญญา 35-49 คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
ปานกลาง เป็นเด็กที่พอฝึกอบรมได ้ 

3) เด็กที่มีเชาวปั์ญญา 20-34 คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
รุนแรง เป็นเด็กที่ตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละไดร้บัการดแูลที่เหมาะสม  

4) เด็กที่มีเชาวปั์ญญาต ่ากว่า 20 คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรงมาก เป็นเด็กที่มีความจ ากัดเฉพาะดา้นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
และไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ิด 
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2.2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดย้ิน ไม่
สามารถรบัฟังเสียงไดเ้หมือนเด็กปกติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เด็กหูตึง หมายถึง เด็กที่มีการไดย้ิน
เหลืออยู่บา้ง สามารถไดย้ินไดไ้ม่ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม เด็กหูตึงจะมีระดับการไดย้ิน 
อยู่ระหว่าง 26-89 เดซิเบล และเด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดย้ินในหูขา้งที่ดีตัง้แต่ 90 
เดซิเบลขึน้ไป ไม่สามารถไดย้ินเสียงพดูดงั แตอ่าจรบัรูเ้สียงบางเสียงไดจ้ากการสั่นสะเทือน  

2.2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ เด็ก
ตาบอด หมายถึง เด็กที่มองไม่เห็น หรืออาจจะมองเห็นบา้งไม่มากนกั แต่ไม่สามารถใชส้ายตาให้
เป็นประโยชนใ์นการเรียนได ้และเด็กสายตาเลือนลาง หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา 
สามารถมองเห็นแต่ไม่เท่ากบัเด็กปกติ  

2.2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติของแขน ขา หรือล าตัวรวมถึงศีรษะ  เป็นเด็กที่มีความผิดปกติ
บกพร่องหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อนไหวไดด้ีเท่าคน
ปกติ  

2.2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องของการออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ จังหวะการพูดผิดปกติ หรือบกพร่องใน
เรื่องของความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาพดู การเขียน และหรือการใชส้ญัลกัษณใ์นการติดต่อสื่อสาร  

2.2.6 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ หรือสมาธิสั้น โดยเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม หมายถึง เด็กที่แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไป และพฤติกรรมนี้ส่งผล
กระทบต่ออาการเรียน รู้ของเด็กและส่งผลผู้ อ่ืน  อาจเกิดจากความขัดแย้งของเด็กกับ
สภาพแวดลอ้มหรือความขัดแยง้ที่เกิดขึน้ในตัวเด็กเอง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัเด็กในวัยเดียวกนั มีความคับขอ้งใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์และจะแสดงออกทางร่างกาย 
ส่วนเด็กสมาธิสั้น หมายถึง เด็กที่มีภาวะสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมอยู่ไม่สุขร่วมด้วย ขาด
สมาธิ หุนหนัพลนัแล่น ควบคมุตวัเองไม่ค่อยได ้และ/หรือซุกซนไม่อยู่นิ่ง ไม่สามารถใหค้วามสนใจ
ต่อการเรียนไดอ้ย่างจริงจงั โดยจะปรากฏอาการก่อนอายุ 7 ปี 

2.2.7 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือเด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนีเ้กี่ยวกบัทั้งภาษาพูดและทั้งภาษาเขียน เด็กมีปัญหา
ทางดา้นการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การสะกดค า หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์รวมไปถึง
เด็กที่มีความบกพร่องทางการรบัรู ้ 
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2.2.8 เด็กพิการซ า้ซอ้น หมายถึง เด็กที่มีสภาพบกพร่องทางอวยัวะส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายมากกว่า 1 อย่างในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการไดย้ิน เด็ก
ปัญญาอ่อนที่สูญเสียการมองเห็น เด็กที่ทั้งหูหนวกและตาบอดเป็นตน้ เด็กเหล่านีอ้าจไม่ได้รบั
ประโยชนจ์ากการส่งเขา้เรียนในโครงการสอนเด็กปัญญาอ่อน โครงการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย โครงการสอนเด็กที่มีการบกพร่องทางสายตา โครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ โดย
ไม่จดับริการทางการศึกษาและบริการดา้นอ่ืนเพิ่มเติม  

2.2.9 ออทิสติก คือมีความบกพร่องทางพฒันาการดา้นสังคม การบกพร่องทาง
ภาษาและการส่ือความหมาย มีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งสาเหตุ
เนื่องมาจากการท างานในหนา้ที่บางส่วนของสมองที่ผิดปกติไป  

2.3 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก

ประเภทการศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการทุกประเภทครอบคลุมการใหบ้ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มต้น การเตรียมความพร้อมและประสานส่งต่อจนถึงวัยเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน 12 ปี รวมถึงระดับอาชีวศึกษา.อุดมศึกษา.การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศยั.ดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมส าหรบัคนพิการทุกประเภท 
โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ใหบ้ริการการศึกษาส าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษในระบบ 4 ประเภทดงันี ้

1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ รบันกัเรียนที่มีความพิการในระดบัรุนแรง เขา้เรียน
แบบประจ า ไดแ้ก่ โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และโรงเรียนที่สอนเด็กที่
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสขุภาพจิต 

2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา และศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั 

3) การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนทั่ วไป สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

4) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นการจดัการศึกษา
ส าหรบัเด็กทุกคน โดยรบัเข้ามาเรียนรวมกันตั้งแต่เริ่มเข้ารบัการศึกษาและจัดใหม้ีบริการตาม
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
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จะเห็นไดว่้าเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษนัน้เป็นเด็กที่ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น
การช่วยเหลือในชีวิตประจ าวันหรือการช่วยเหลือทางการศึกษา ซึ่งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ประเภทต่างๆก็จะมีลักษณะความบกพร่องที่แตกต่างกัน จากการส ารวจพืน้ที่วิจัยเบือ้งต้นใน
งานวิจัยนี ้พบว่า โรงเรียนที่เป็นพืน้ที่วิจัยมีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอยู่ 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และเด็กพิการซ า้ซอ้น โดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ดา้นวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ดงันัน้ในการพฒันาการจัดการเรียน
การสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในพืน้ที่วิจยัจึงมุ่งประเด็นไปที่สาระวิชาที่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษส่วนมากต้องได้รับการช่วยเหลือ นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร ์ดังจะได้กล่าวถึง
ความส าคญัของวิชาคณิตศาสตรใ์นหวัขอ้ต่อไป 

2.4 พัฒนาการด้านคณิตศาสตร ์
Brewer (1998) กล่าวว่า คณิตศาสตรเ์ป็นแนวทางของประสบการณ์และความเห็น

ต่างๆที่เกี่ยวกับโลก เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความเขา้ใจเรื่องจ านวน หนา้ที่ และ
ความสมัพนัธข์องสิ่งของ และส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ยงัใหค้วามส าคญักับ
ทกัษะทางคณิตศาสตรว่์ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยค์ิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนีค้ณิตศาสตรย์งัเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และศาสตรอ่ื์น ๆ จะเห็นไดว่้าคณิตศาสตรม์ีประโยชนต์่อการด าเนินชีวิต สามารถพฒันาคณุภาพ
ชีวิตใหด้ีขึน้  

สรุปไดว่้าทักษะทางคณิตศาสตร ์คือ ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
ความนึกคิดอย่างมีระบบทางคณิตศาสตร ์ท าใหม้ีความคิดสรา้งสรรค ์คิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ 
มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรือสถานการณไ์ดอ้ย่างรอบคอบ 

พัฒนาการทางคณิตศาสตรต์ั้งแต่วัยเด็ก เริ่มต้นจากความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับตวัเลขของเด็กจะพัฒนาอย่างเป็นขัน้ตอน โดยเริ่มจากการที่เด็กใชค้ณิตศาสตรอ์ย่างง่าย
จากความคิดของตน แล้วค่อยๆพัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตรอ์ย่างถูกต้อง 
(Mayesky, 1998) ส่วน Shalev (2004) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการดา้นคณิตศาสตร ์ไว ้3 ช่วงวยัไดแ้ก่ 
ช่วงวัยที่ 1 วัยทารก- 3 ปี จะมีความสามารถในการนับ การค านวณเบือ้งตน้ ช่วงวยัที่ 2 อายุ 8 ปี 
จะมีความสามารถในการรบัรู ้สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตรส์ามารถบวก-ลบเลข ง่ายๆได ้และช่วง
วยัที่ 3 อายุ 9-12 ปี มีความสามารถในการคูณและการหาร Butterworth, Varma, และ Laurillard 
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(2011) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของความสามารถทางคณิตศาสตรว่์าประกอบดว้ย.ความรวดเร็ว
ในการประมวลผล ความจ า.ภาษา.การใชเ้หตุผล.ความสามารถดา้นมิติสัมพันธ์. และการรบัรู้
องคป์ระกอบย่อยๆของเสียงในภาษาพดู และความสามารถในการถอดรหสัภาษาไปสู่เสียง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560b) ไดก้ าหนดสาระหลักทางคณิตศาสตรท์ี่จ  าเป็นส าหรบั
ผู ้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันี ้

1) จ านวนและการด าเนิน การมีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน 
ความรูเ้กี่ยวกับจ านวนจริงทั้งระบบและคุณสมบัติเกี่ยวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน 
อตัราส่วน รอ้ยละ การแกปั้ญหาเกี่ยวกบัจ านวน และการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 

2) ความสามารถเกี่ยวกับการวัด ทั้งการวัดความยาว ระยะทาง น า้หนัก พืน้ที่ 
ปริมาตรและความจุ ความรูเ้กี่ยวกบัเงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกบัการ
วดั การแกปั้ญหาและการน าความรูเ้กี่ยวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณต์่าง ๆ 

3) ความรูเ้กี่ยวกบัรูปเรขาคณิตและสมบตัิของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ
สามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบทและการแปลงทางเรขาคณิตทั้งในเรื่อง
การเลื่อนขนาน การสะทอ้น และการหมนุ  

4) พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ ์ฟังกช์นั เซตและการด าเนินการของ
เซต การใหเ้หตผุล นิพจน ์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อ
ค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มลู การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มลู ค่า
กลาง และการกระจายของขอ้มลู การวิเคราะห ์และการแปลความขอ้มลู การส ารวจความคิดเห็น 
การใช้ความรูเ้กี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

6) ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การใหเ้หตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์การเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร ์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ่ื์นๆ และความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์

ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและพัฒนาการด้าน
คณิตศาสตร ์ในการท าความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งจะน าไปสู่การร่วม
คน้หาวิธีการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรใ์นงานวิจยันีข้องผูวิ้จยัและผู้
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ร่วมวิจัย เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบตัิในการสรา้งรูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการ
สอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมต่อไป 

ส่วนท่ี 3 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการพฒันาครู 
ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษานั้นได้แก่ ครูผู ้สอน ดังนั้นการขับเคลื่อน

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงควรเริ่มต้นที่การพัฒนาครูผู ้สอน เพื่อให้มีศักยภาพในการ
ขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 

3.1 ความหมายของการพัฒนาครู 
ธงชัย ค าปวง (2561) ให้ความหมายการพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการของ

ขัน้ตอนที่ส่งเสริมใหค้รูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของครูทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญ การมีทัศนคติ อุปนิสัย วิธีการท างานที่ดีมากขึน้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทศันคติไปในทางที่ดีจนปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพที่สงูขึน้ 

3.2 รูปแบบการพัฒนาครู  
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู พบว่ารูปแบบการ

พฒันาครูนัน้มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบนับุคลากรของหน่วยงานส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน ต้องได้รับการพัฒนาบุคลากรรวมถึงค รูผู ้สอนด้วย ซึ่ ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2558) ไดเ้สนอวิธีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดย
จ าแนกตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อหนา้ที่ รวมทัง้เพื่อนร่วมงาน
และหน่วยงาน ซึ่งจ าแนกรูปแบบของการพฒันาบุคลากรไดด้งันี ้ 

1. การฝึกอบรม คือ การเพิ่มความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ ทศันคติ
ที่ดีและคณุธรรมจริยธรรมตามหลกัสตูรที่จดัในการฝึกอบรม  

2. การศึกษาดูงาน คือ การออกไปศึกษา สังเกต องค์กรภายนอกเพื่อ เพิ่ม
วิสยัทศันแ์ละประสบการณใ์นการท างานที่เกี่ยวขอ้งกบังานในหนา้ที่รบัผิดชอบ 

3. การสมัมนา คือ การจดักิจกรรมที่สรา้งความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 

4. การเรียนรูด้้วยตนเอง คือ การแสวงหาความรู้และการเพิ่มพูนความรู้ด้วย
ตนเอง โดยผ่านหนงัสือ อปุกรณห์รือเครื่องมือที่เป็นสื่อในการเรียนรู ้ 
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Ubben (2001)ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาครูไว ้5 รูปแบบดงันี ้
1. รูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากความตอ้งการของครูเอง (Individually Guided) 

รูปแบบ คือครูเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองและสิ่งที่จะพัฒนานั้นตอ้งมี
ความเกี่ยวขอ้งกับประสบการณ์การเรียนรูโ้ดยตรง ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนาครูตามรูปแบบนีจ้ะ
เริ่มดว้ยระบุความตอ้งการจ าเป็น (Need) แลว้มีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลตุามแผน (Plan) เพื่อการ
บรรลคุวามตอ้งการจ าเป็นนัน้ และการประเมินผลงานตามแผน (Evaluation)  

2. รูป แบบการสังเกตและการประ เมิ น  (Observation and Assessment) 
รูปแบบนีใ้หโ้อกาสครูไดส้งัเกตและมีขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) กบัเพื่อนครูซึ่งจะส่งผลดีทัง้ต่อผู ้
สงัเกตและผูถู้กสงัเกต 

3. รูปแบบมีส่วน เกี่ ยวข้องในการกระบวนการพัฒ นา ( Involvementina 
Development Process) รูปแบบนี้เชื่อว่าครูในฐานะเป็นผู้เรียนมีความต้องการที่จะมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาที่สอดคลอ้งกบังานของเขาและครูจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางแกปั้ญหา
นัน้ ดงันั้นครูจะมีลกัษณะกลายเป็นผูวิ้จัยและเป็นผูเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง เริ่มจากการก าหนดปัญหา 
การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาแผนด าเนินงาน การด าเนินการ
แกปั้ญหาและการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงแผนการด าเนินงานนัน้อีก  

4. รูป แบบการฝึ กอบ รม  (Trainning) มี ลั กษณ ะ เป็ นถ่ ายทอดความ รู ้
(Transforming) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าจากภายนอกแลว้น าเอาทักษะการ
เรียนรูท้ี่ไดไ้ปสู่การปฏิบตัิจริงในหอ้งเรียน 

5. รูปแบบการสืบเสาะคน้หาใชไ้ดท้ั้งบุคคลรายกลุ่ม เป็นการคน้หาปัญหาและ
การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหมายถึง การท าวิจยัในชัน้เรียน 

ทั้งนีเ้สกสรรค ์สนวา (2554) ไดก้ล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ไดแ้ก่ 1) การ
พฒันาทศันคติ (Attitude) คือการท าใหบุ้คลากรเปลี่ยนวิธีคิดและการท าใหบุ้คลากรรูส้ึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อองคก์ร 2) การพฒันาลักษณะนิสยั (Iraits) คือการท าใหบุ้คลากรมี
ความรกัความผูกพนักบัองคก์ร และ 3) การพฒันาการจูงใจ (Motivation) คือค่าจา้งสวสัดิการและ
ต าแหน่งที่สงูขึน้ 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการพัฒนาครูนั้นมีวิธีการที่หลายหลาก ทั้งนี ้การใช้รูปแบบการ
พฒันาครูควรค านึงถึงความตอ้งการของครู และบริบทของพืน้ที่ ทัง้นีเ้นื่องจากการเรียนรูข้องคนแต่
ละไม่หมือนกนั จึงท าใหค้รูมีความตอ้งการในการพฒันาที่แตกต่างกนั ส่งผลถึงวิธีการเรียนรูข้องครู
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ที่ต่างกันอีกด้วย ดังนั้นหากเขา้ใจวิธีการเรียนรู้ของครู ก็จะท าให้สามารถเลือกรูปแบบในการ
พฒันาครูต่อไปได ้ทัง้นีวิ้ธีการเรียนรูข้องครู มีรายละเอียดดงัจะกล่าวต่อไปนี ้

3.3 วิธีการเรียนรู้ของครู 
Scribner (1999) แบ่งวิธีการเรียนรูข้องครูเป็น 3 วิธี ดงันี ้

1. วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (teacher collaboration) มุ่งเน้นกลยุทธ์
การพฒันาการจดัการหอ้งเรียนและการปรบัปรุงทกัษะการสอน 

2. วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรูท้ี่ เกิดจากประสบการณ ์
(individual inquiry and job experience) ใชวิ้ธีการอ่านเพื่อสะมความรู ้สารสนเทศและข้อมูล
ต่างๆและการท าวิจยัเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหาใหเ้หมาะสมกบัหอ้งเรียน 

3. วิธีการเรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่ เป็นแบบทางการ (formal 
professional development activities) เช่นการประชุม การสมันา เป็นตน้ 

ส่วน Kwakman (2003) กล่าวถึงการเรียนรูข้องครูในบริบทโรงเรียน 4 แบบ คือ 
1. วิธีการอ่าน เป็นวิธีที่ครูใชส้ะสมความรู ้
2. วิธีลงมือปฏิบตัิและวิธีทดลอง เป็นวิธีที่ครูเชื่อมโยงภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติ 

การทดลองวิธีการสอนใหม่ๆใหเ้หมาะสมกบัหอ้งเรียนของตน 
3. การสะท้อนความคิด เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ครูได้ข้อมูลป้อนกลับที่ต้อง

น ามาปรบัปรุงการสอนและการจดัหอ้งเรียนของตนเอง 
4.การร่วมมือรวมพลัง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แก้ไขปัญหากับเพื่อน

ร่วมงาน น าขอ้มลูไปพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู ้
จะเห็นไดว่้าวิธีการเรียนรูข้องครูนัน้มีหลากหลายวิธี และวิธีการเรียนรูข้องครูยงัส่งผล

ต่อการเลือกรูปแบบในการพัฒนาครูอีกดว้ย ดังนั้นหากครูผูท้ี่ตอ้งไดร้บัการพัฒนาเป็นผูก้  าหนด
ความตอ้งการในการพฒันาดว้ยตนเองก็จะท าใหรู้ปแบบการพฒันาครูนัน้มีประสิทธิภาพ 

ผูวิ้จยัประยุกตใ์ชแ้นวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการพฒันาครูในการท าความเขา้ใจรูปแบบ
การพัฒนาครูและวิธีการเรียนรู้ของครู ว่าเกี่ยวข้องกับความต้องการของครูอย่างไร  และ
ประยุกตใ์ชวิ้ธีวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหค้รูผูร้่วมวิจยัเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการคน้หา
รูปแบบการพฒันาครูที่สอคคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทของตนเอง 
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ส่วนท่ี 4 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
4.1 ความหมายการศึกษาแบบเรียนรวม 

นกัจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูไ้วม้ากมาย อาทิเช่น 
Robert.  M. Gagne (1977)  ได้อธิบายว่าการเรียน รู้คือการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ก าหนดใหเ้พื่อช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จะคงอยู่ให้เห็นได้นานพอสมควร สอดคล้องกับ  Plotnik (1989 อา้งถึงใน 
เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546) ที่อธิบายว่าการเรียนรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยอย่างถาวรอัน
เป็นผลมาจากประสบการณ์ และยังสอดคลอ้งกบั สรุางค ์โคว้ตระกูล (2544) กล่าวว่าการเรียนรู้
หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากประสบการณท์ี่คนเรามีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม 

ผูวิ้จัยจึงสรุปไดว่้า การเรียนรูค้ือการเปลี่ยนแปลงความสามารถและพฤติกรรมของ
บุคคล อนัเป็นผลมาจากประสบการณท์ี่คนเรามีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม 

4.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ 
การเรียนรูม้ีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคล การปรับตัวในครอบครวั ต่อ

การศึกษา การท างานและองคก์ร ดงันี ้
1) การด ารงชีวิตของบุคคล เนื่องจากบุคคลตอ้งมีการด ารงชีวิตพืน้ฐานซึ่งตอ้งมี

การเรียนรู ้ตัง้แต่แรกเกิดจนก่อนตาย  
2) การปรบัตัวในครอบครวั โดยที่การเรียนรูเ้ป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการอบรม

กล่อมเกลาของครอบครวัใหเ้กิดพฤติกรรมที่สามารถใชช้ีวิตในครอบครวัและสงัคมได ้ทัง้การสรา้ง
พฤติกรรมที่ดีในครอบครวั การลดเลิกจากสิ่งที่ไม่ดี ดงัที่เป่ียมพงศ ์นุย้บา้นด่าน (2542)ไดก้ล่าวว่า 
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส  าคัญที่จะท าให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อ ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกนีไ้ด ้ดงันัน้หากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มก็จะไม่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ 

3) การศึกษา การท างานและองค์กร การเรียนรูท้ าใหผู้เ้รียนมีกระบวนการรบัรู ้
และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ทัง้ดา้นการศึกษา การท างาน และองคก์ร บุคคลที่ไดร้บัการเรียนรู้
จะพัฒนาดา้นการศึกษาของตนเองใหศ้ึกษาไปตามระบบในระดับที่สงูขึน้มีความรูค้วามเขา้ใจใน
การศึกษาต่างๆ ในชีวิตการท างาน การเรียนรูม้ีบทบาทตัง้แต่เริ่มท างาน ท าใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ
ถึงงานแต่ละแห่งและวิธีปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งงานและองคก์ร ท าใหม้ีการปรบัตัวใหเ้ขา้กบังาน
และองคก์ร  
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4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy. 1956) 
บลูม (Bloom, 1956 อา้งถึงใน จิตราพร ลีละวฒัน์, 2554)ไดจ้ าแนกจุดมุ่งหมายการ 

เรียนรูอ้อกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) 
และดา้นทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) ดา้นพทุธิพิสยั คือพฤติกรรมเกี่ยวกบัสติปัญญา ความรู ้ความคิด ความเฉลียว
ฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพฤติกรรมดา้นสมองซึ่ง
เป็นความสามารถทางสติปัญญา แบ่งเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ 

1.1) ความรู้ความจ า (Remembering) คือความสามารถในการเก็บรกัษา
มวลประสบการณต์่างๆจากการที่ไดร้บัรูไ้วแ้ละระลึกสิ่งนัน้ไดเ้มื่อตอ้งการ 

 1.2) ความเขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญของสื่อและสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน หรือขยาย
ความ 

1.3) การน าความรูไ้ปใช ้(Applying) เป็นความสามารถในการน าความรูจ้าก
ประสบการณไ์ปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณต์่างๆได ้ 

1.4) การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นการที่ผูเ้รียนสามารถคิดหรือแยกแยะ
เรื่องราวสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนย่อยที่ เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญของสิ่งสิ่งหนึ่งได้และมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวขอ้งกัน ซึ่งความสามารถในการวิเคราะหจ์ะแตกต่างกันไปแล้วแต่
ความคิดของแต่ละคน  

1.5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการที่ผสมผสาน
ส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม 
ตวัอย่างเช่น อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง้่าย การก าหนดวางแผนวิธีการ
ด าเนินงานขึน้ใหม่ เป็นตน้  

1.6) การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินตีราคา
หรือสรุปเกี่ยวกบัคณุค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคณุธรรมอย่างมีกฎเกณฑท์ี่เหมาะสม 

2) ดา้นจิตพิสยั เป็นพฤติกรรมดา้นจิตใจ ที่เกี่ยวกับค่านิยม ความรูส้ึก ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสนใจและคณุธรรม พฤติกรรมดา้นนีอ้าจไม่เกิดขึน้ทนัที ดังนัน้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลาจะท าให้
พฤติกรรมของผูเ้รียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคไ์ด ้ประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับ 
ไดแ้ก่ 
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2.1) การรบัรู ้(Receive) เป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้ต่อปรากฏการณ์หรือสิ่งเรา้
ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรา้นั้นว่าคืออะไรและเป็นอย่างไร แล้วจะ
แสดงออกมาในรูปของความรูส้ึกที่เกิดขึน้  

2.2) การตอบสนอง (Respond) เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรร
แลว้ และแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจยินยอมและพอใจต่อสิ่งเรา้นั้น   

2.3) การเกิดค่านิยม (Value) เป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรบัใน
สงัคม การยอมรบันบัถือในคุณค่านัน้ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป็นความเชื่อ
แลว้จึงเกิดทศันคติที่ดีในสิ่งนัน้  

2.4) การจัดระบบ (Organize) เป็นการสรา้งแนวทางที่จดัระบบที่เกิดขึน้โดย
อาศัยความสัมพันธ ์ถ้าเขา้กันไดก้็จะยึดถือต่อไป แต่ถา้ขัดกันอาจไม่ยอมรบั หรืออาจจะยอมรบั
ค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า  

2.5) บุคลิกภาพ (Characterize) การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่
เป็นนิสยัประจ าตวัใหป้ระพฤติปฏิบตัิแต่ส่ิงที่ถูกตอ้งดีงาม ซึ่งจะเริ่มจากการไดร้บัรูจ้ากสิ่งแวดลอ้ม
แลว้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบจากนั้นจะขยายกลายเป็นความรูส้ึกจนกลายเป็นค่านิยมและสามารถ
พฒันาต่อไปเป็นความคิดอดุมคติ 

3) ดา้นทกัษะพิสยั เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ไดอ้ย่างคล่องแคล่วช านาญ โดยมีเวลาและคณุภาพของงานเป็นตวัชีว้ดั พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ดงันี ้

3.1) การรบัรู ้(Imitation) เป็นการใหผู้ ้เรียนไดร้บัรูห้ลักการปฏิบัติที่ถูกตอ้ง
หรือการเลือกหาตวัแบบที่สนใจ  

3.2) การกระท าตามแบบหรือเครื่องชีแ้นะ (Manipulation) เป็นพฤติกรรมที่
ผูเ้รียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ  า้ๆเพื่อที่จะใหเ้กิดทักษะตามแบบที่ตน
สนใจ  

3.3) การหาความถูกตอ้ง (Precision) เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งอาศยัเครื่องชีแ้นะ เมื่อไดก้ระท าซ  า้แลว้ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบตัิ  

3.4) การกระท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation) จะเกิดหลังจากตัดสินใจเลือก
รูปแบบที่เป็นของตวัเองและจะกระท าตามรูปแบบนัน้อย่างต่อเนื่องจนปฏิบตัิงานที่ยุ่งยากซบัซอ้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วถูกตอ้งคล่องแคล่ว ซึ่งตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอ 
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3.5) การกระท าไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) เป็นพฤติกรรมที่ได้
จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็น
ความสามารถของการปฏิบตัิในระดบัสงู 

ผูวิ้จัยอาศยัทฤษฎีการเรียนรูข้องบลมู (Bloom’s Taxonomy. 1956) ในการท าความ
เขา้ใจการผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์/ความรูส้ึก และด้าน
พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทั้ง 3 ดา้นนั้นมีลักษณะ
อย่างไรและกิจกรรมใดที่ส่งผลต่อผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงของครู 

ส่วนท่ี 5 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) 
จากแนวคิดวิธีการเรียนรูข้องครู การได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

เรียนรูจ้ากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นแบบทางการ เช่น การประชุม การสัมนา (Scribner, 
1999)หรือการสะท้อนความคิด การแบ่งปันประสบการณ์แก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมงาน 
(Kwakman, 2003)นัน้ ท าใหค้รูเกิดการเรียนรู ้ซึ่งแนวคิดการถ่ายทอดทางสงัคมไดเ้สนอการเรียนรู้
จากการไดป้ฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน รายละเอียดดงันี ้

การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัยเด็ก
ได้รบัการอบรมดูแลใหเ้จริญเติบโตเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกับผูอ่ื้นและจากการ
เรียนรูน้ั้นเด็กจะมีพฤติกรรมและความนึกคิดที่สอดคลอ้งกับวัฒนธรรมในสังคมของตน  (Munn, 
Fernald & Fernald, 1969 อา้งถึงในลาดทองใบ ภูอภิรมย์, 2531) ซึ่งเก ประเสริฐสังข ์(2560) ได้
กล่าวถึงการถ่ายทอดทางสังคมว่าเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ความคิด เจตคติ 
อดุมการณ์ของสมาชิกสงัคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นไปทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยผ่าน
ตัวแทนของสังคม (Agent) เช่น  ครอบครัว กลุ่ม เพื่ อน  สถานศึกษาหรือสถานที่ ท างาน 
สื่อสารมวลชน และองคก์รทางสังคมต่าง ๆ เป็นกระบวนการเรียนรูต้ามกฎเกณฑข์องกลุ่มหรือที่
สงัคมหนึ่ง ๆ ก าหนดไวท้ าใหบุ้คคลมีแบบแผนของความประพฤติและสามารถด ารงอยู่ในกลุ่มและ
สงัคมไดอ้ย่างเป็นระเบียบ ดังนั้นการถ่ายทอดทางสงัคมเป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนไดร้บั
การเรียนรูเ้พื่อที่จะปรบัตนใหเ้ขา้กบัมาตรฐานจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติต่างๆ
ในสังคมโดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมจะช่วยใหค้นเราสามารถเรียนรูป้ระสบการณ์
และพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและประสบการณท์ี่สงัคมยอมรบั การถ่ายทอดทางสงัคม
จึงเป็นกระบวนการที่ซับซอ้น โดยสังคมเป็นผูก้  าหนดรางวัลและขอ้หา้มที่เหมาะสม ส่วนผูท้ี่ท า
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หนา้ที่อบรมเลีย้งดเูด็กก็จะน ารางวัลและขอ้หา้มเหล่านัน้มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการถ่ายทอด
ทางสงัคมต่อไป (Watson & Lindgren, 1979 อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท,์ 2537) 

แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในสาขาสังคมวิทยา ได้รบัการพัฒนาและน าไปใช้
วิเคราะหป์รากฏการณท์างสงัคมอย่างกวา้งขวางโดยมกัจะหมายถึงกระบวนการเรียนรูบ้รรทดัฐาน 
ค่านิยม เจตคติ ทกัษะความรู ้และบทบาทที่เหมาะสมกบัต าแหน่งของบุคคลภายในกลุ่มหรือสงัคม
หนึ่ง ๆ(Michener และ Delamater, 1999) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีหน้าที่ส  าคัญต่อบุคคลและ
สงัคม คือท าใหก้ลุ่มสังคมสามารถถ่ายทอดค่านิยมขนบธรรมเนียม ความเชื่อและสิ่งอ่ืน ๆ จากคน
รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได ้ซึ่งถ้าพิจารณาแลว้ก็จะพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมเป็นกลไกในการ
ผลิตซ า้ทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Culture Reproduction) นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยัง
ถูกชกัน าใหป้ฏิบัติตามวิถีทางของกลุ่มโดยสมัครใจจากการที่ท าใหบ้รรทัดฐานและค่านิยมต่างๆ
ของกลุ่มกลายเป็นบรรทดัฐานและค่านิยมของตนเองโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม การ
ถ่ายทอดทางสังคมในแง่มุมนี ้จึงท าหน้าที่เสมือนเป็นกลไกแห่งการควบคุมทางสังคม (Social 
Control) และที่ส  าคญัคือกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมท าใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจในธรรมชาติ
ของโครงสรา้งสังคมและต าแหน่งของตนในโครงสรา้งดังกล่าว รวมทั้งความคาดหมายต่างๆของ
ต าแหน่งนั้น ๆ นั่นคือการถ่ายทอดทางสังคมมีรากฐานมาจากการเรียนรูบ้ทบาท สิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมเกี่ยวขอ้งกับการก่อรูปธ ารงและเปลี่ยนแปลงอัต
ลกัษณ ์(Identity) ของบุคคลท าใหเ้รารูว่้าเราเคยเป็นใคร เราเป็นใครและจะเป็นอะไรต่อไป ดงันั้น
แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเป็นแนวคิดที่ส  าคญัสามารถน ามาอธิบายปรากฏการณร์วมถึงการ
เกิดพฤติกรรมของมนุษยไ์ดอ้ย่างกวา้งขวาง (โสวริทธ์ิธร จนัทรแ์สงศรี, 2558) 

ผูวิ้จัยอาศัยแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม เป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจลกัษณะ
กิจกรรมการพฒันาครูเพื่อน าไปสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ที่ส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ 3 มิติ คือ ดา้นความรู ้
ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม 

ส่วนท่ี 6 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) 
แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิ มีพืน้ฐานมาจากปรชัญาของจอหน์ ดิวอี ้

(John Dewey) โดยความรูต้ามทัศนะของดิวอี ้(Dewey, 1966) เป็นผลมาจากประสบการณ์ โดย
หมายถึง ความรูเ้ป็นผลจากกระบวนการสืบค้นด้วยวิธีวิทยาศาสตรห์รือการคิดใคร่ครวญซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความจริงแบบปฏิบตัินิยมของดิวอีท้ี่อธิบายว่า ความรูห้รือความจริงเป็นผลมา
จากการทดลองและการปฏิบัติใช้ ความรู้ส  าหรับดิวอี ้จึงหมายถึงความรู้แบบปฏิบัตินิยม 



  37 

(pragmatism) โดยจะดูที่ผลลัพธ์ของการน าความรูไ้ปปฏิบัติใช้ซึ่งก็คือ ความรู้ต้องสามารถ
น ามาใชแ้ก้ไขปัญหาได ้ความรูต้อ้งก่อใหป้ระโยชนใ์นเชิงปฏิบัติและเกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีขึน้
และความรูไ้ม่ไดเ้ป็นสิ่งที่แน่นอนตายตวั ทัง้นีด้ิวอีไ้ดอ้ธิบายพฒันาการของความรู ้คือ ความรูเ้ป็น
เนือ้หาของความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งก็คืออาณุภาพที่จะลงมือปฏิบตัิเนือ้หาวิชาหรือเนือ้หา
ที่เรารู ้ที่ถูกแสดงออกมาอยู่ในลกัษณะของการคุน้เคยหรือการรูจ้ักกบัสิ่งของต่างๆ ต่อมาเนือ้หาที่
เรารูน้ีจ้ะค่อยๆเพิ่มพูนและลึกซึง้มากขึน้ผ่านการสื่อสารความรูห้รือขอ้มูล สุดทา้ยเนื ้อหานีก้็ถูก
ขยายและถูกจดัการใหเ้ป็นเนือ้หาที่เป็นระบบที่มีความเป็นเหตผุลหรือสมเหตุสมผล โดยบุคคลที่
เราเรียกว่า ผู ้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆนั่นเอง (Dewey, 1966) ซึ่งความรู้ตามทัศนะของดิวอี ้มี
ลกัษณะเป็นความรูแ้บบปฏิบตัินยิม ที่มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีความจริงแบบปฏิบตันิิยมและทฤษฎี
ประสบการณ์ ซึ่งทฤษฎีประสบการณ์ประกอบไปดว้ยมโนทัศนค์วามต่อเนื่องและการปฏิสัมพันธ ์
กล่าวคือความรูเ้ป็นผลผลิตจากมนุษยม์ีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม 
การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม หมายถึงมนุษยม์ีการส่ือสารแลกเปลี่ยนเรียนรูข้อ้มลูต่อกัน ส่วนการมี
ปฏิสัมพนัธท์างกายภาพ ไดแ้ก่ ความรูเ้ป็นผลมาจากมนุษยล์งมือปฏิบตัิ สืบคน้ ผ่านกระบวนการ
ทดลองแบบวิทยาศาสตรข์ณะที่กระบวนการสืบคน้และการทดลองคือกระบวนการที่แสดงถึงความ
ต่อเนื่องของประสบการณ์ โดยผลของการทดลองก็คือผลจากความต่อเนื่องของประสบการณ์
นั่นเอง ซึ่งผลการทดลองจะเป็นตัวก าหนดความรูห้ากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิดหรือ
สมมติฐานสามารถแกไ้ขปัญหาได ้แนวคิดดงักล่าวก็จะถือเป็นความรู ้ความรูค้ือความรูแ้บบปฏิบตัิ
นิยมที่คณุค่าของความรูค้ือผลลพัธใ์นเชงิปฏิบตัิทีก่่อใหเ้กิดประโยชนต์่อตวัมนุษยเ์องและต่อสงัคม
ของมนุษย ์และเป็นแนวทางในการพฒันาวิถีชีวิตของมนุษยใ์หด้ีขึน้ (ณฐิกา ครองยุทธ, 2560)  

ดิวอี ้(Dewey, 1966)ไดอ้ธิบายพัฒนาการของความรูไ้ว ้3 ล าดบั ไดแ้ก่ การลงมือปฏิบัติ 
การติดต่อสื่อสารและการจดัการความรูด้ว้ยเหตผุล รายละเอียดดงันี ้

1) การลงมือปฏิบัติ (doing) ถือเป็นความรูเ้ริ่มแรกสุดเป็นความรูเ้กี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ผ่านการลงมือปฏิบัติซึ่งการลงมือปฏิบัติ หมายถึง ความรูท้ี่เป็นการรูจ้ักวิธีท า (how to do) เช่น รู้
วิธีเดิน รูวิ้ธีเขียน รูวิ้ธีอ่าน รูวิ้ธีค  านวณ รูวิ้ธีใชเ้ครื่องมือ รูจ้กัวิธีจดัการผูค้น รูจ้ักวิธีขี่จกัรยาน รูจ้ัก
วิธีขี่มา้ เป็นตน้ ความรูป้ระเภทนี้คือแนวทางในการควบคุมการกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็น
ความรูใ้นลกัษณะของการเรียนรูจ้ากการกระท าหรือการลงมือปฏิบตัิ (learning by doing) ซึ่งการ
ลงมอืปฏิบตัิจะท าใหเ้รารูจ้กัคุน้เคยกบัสิ่งต่างๆไดด้ีที่สดุ  

2) ความรูจ้ากการติดต่อสื่อสารกับผูอ่ื้น (communication / intercommunication) 
เป็นการเรียนรูจ้ากผู้อ่ืน ความรูใ้นล าดับนี ้จะได้จากการรับขอ้มูลจากผู้อ่ืน ความรูส้  าหรบัการ
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สื่อสารคือ ขอ้มูลที่ได้จากการพูดคุยและรวมถึงต ารา หนังสือ การสื่อสารจะท าใหเ้พิ่มพูนขอ้มูล
มากขึน้โดยเราจะได้เรียนรูม้ากขึน้จากประสบการณ์ของคนอ่ืนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกนัและท าใหเ้รามีประสบการณร์่วมกบัผูอ่ื้น  

3) กระบวนจัดการความรูด้้วยเหตุผลหรือการสืบค้นด้วยวิธีวิทยาศาสตร ์ความรู้
วิทยาศาตร ์คือความรูท้ี่ไดจ้ากการสืบคน้ดว้ยวิธีแบบวิทยาศาสตรแ์ละเป็นความรูท้ี่ถูกจัดการ
ความรูด้้วยเหตุผล ถือเป็นความรูท้ี่สมบูรณ์ ความรูวิ้ทยาศาสตรเ์ป็นความรูท้ี่ผ่านกระบวนการ
ทดลองดว้ยเครื่องมือ ผ่านวิธีที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการยืนยนัความรูโ้ดยการทดลองและดว้ยการ
อา้งเหตผุลตามตรรกะ (logic) กระบวนการของวิทยาศาสตรจ์ะป้องกันแนวโนม้ทางธรรมชาติของ
มนุษย์ที่มักจะเชื่อตามความคิดเห็นตนเองในตอนสรา้งความเชื่อที่ขาดกระบวนการยืนยันที่
เหมาะสม 

ผูวิ้จัยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการร่วม
ด าเนินกิจกรรมในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณติศาสตรส์  าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษกับผูร้่วมวิจัย เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสรา้ง
รูปแบบการพฒันาครูต่อไป 

ส่วนท่ี 7 แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning Community: 
PLC) 

7.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ คือ การรวมตัวของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาบน

พืน้ฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีมเรียนรูท้ี่ครูเป็นผูน้  าร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนบัสนุนสู่
การเรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน (วร
ลกัษณ ์ชูก าเนิด และ เอกรินทร ์สงัขท์อง, 2557) ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นกระบวนการสรา้ง
การเปลี่ยนแปลงในการท างานโดยเกิดจากเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิงานของบุคคลที่มาท างานร่วมกัน 
มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน และร่วมกันสะท้อนสิ่งที่เกิด ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การวิพากษ์วิจารณ ์โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม 
(เรวณี ชัยเชาวรตัน ,์ 2556) สอดคลอ้งกับวิจารณ์ พานิช (2555) ที่กล่าวว่าชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพคือ การรวมตวักันของครูในโรงเรียนหรือเขตพืน้ที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยที่
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ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู ้บริหารเขตพืน้ที่การศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ระดบัประเทศ เขา้ร่วมจดัระบบสนบัสนุน ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้่อเนื่อง มีการพฒันาวิธีการ
เรียนรูข้องศิษยอ์ย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่รูจ้บ โดยชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพที่แทจ้ริงตอ้งมีการ
ท าอย่างเป็นระบบ มีผู ้เข้าร่วมขับเคลื่อนในหลากหลายบทบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของศิษย ์ซึ่งนัยยะในการมองชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพว่าเป็นวงจร
ต่อเนื่องไม่รูจ้บนีส้อดคลอ้งกบั Bulkley และ Hicks (2005) ที่ใหแ้นวคิดของชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ ว่าเป็นการปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนื่องระหว่างครูกบัครู เกี่ยวกับการปฏิบัติการเรียนการ
สอนและทั้งครูกับนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนรู ้และ R. DuFour (2007) ผูเ้ป็นบิดาของชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพ กล่าวถึงชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพว่าเป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้
เกิดพลงัในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ครูผูส้อนและบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรูท้ี่
จะเกิดขึน้ นอกจากนั้นยังตอ้งใหค้วามส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศยัการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของผู้ที่
เกี่ยวขอ้งดา้นการเรียนการสอน เพื่อท างานร่วมกันและสนบัสนุนซึ่งกันและกนั โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ผ่านกระบวนการการท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การ
วิพากษ์วิจารณ์ การวางเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียนร่วมกัน การพัฒนาวิธีการเรียนรูข้องศิษย์
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่รูจ้บและเป็นการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการท างาน
ร่วมกนั 

7.2 องคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย 
วรลักษณ์  ชูก าเนิด และ เอกรินทร์ สั งข์ทอง (2557) ได้ศึกษาองค์ประกอบ 

คณุลักษณะ และรูปแบบของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูบริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนว
ทางการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21และไดส้รุปองคป์ระกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย มี 5 องคป์ระกอบดงันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย เป็นชุมชนแห่งการเอาใจใส่ และ
รบัฟังรวมถึงการท างานร่วมกนัดว้ยบรรยากาศความเป็นมิตร ที่ยึดเหนี่ยวกนัไวด้ว้ยความรูส้ึกแบบ
เกือ้กูลเอือ้อาทร เนน้ความสมัพันธก์ันในแนวราบเฉกเช่นคนในครอบครวัเดียวกันมากกว่าแนวดิ่ง
เชิงสายงาน ท าให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ สามารถเปิดใจเข้าหากันเป็นเบื ้องต้น ซึ่งชุมชน
กลัยาณมิตรตามวิถีไทย มีลกัษณะส าคัญ 4 ดา้น ไดแ้ก่1) การหล่อเลีย้งธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน
แบบเกือ้กูลของคนในองคก์ร 2) เปลี่ยนจากอยู่แบบเป็นทางการสู่บรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบ
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ครอบครวั 3) เปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบปกป้องสู่วัฒนธรรมแห่งความไวว้างใจ และการรบัฟัง 
และ4) การเปลี่ยนผ่านจากความขดัแยง้สู่วฒันธรรมเคารพความแตกต่าง 

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผูน้  าเรา้ศักยภาพ โดยลักษณะส าคัญของภาวะผูน้  าเรา้
ศกัยภาพนัน้ มีลกัษณะการน าที่เริ่มจากน าตนเอง เรียนรูจ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่มี
พลังเพียงพอในการเหนี่ยวน าศักยภาพผู้อ่ืนให้เกิดภาวะผู้น าร่วมด้วย โดยเน้นการท าหน้าที่
เอือ้อ านวยปัจจยัต่างๆอย่างเขา้ใจบริบท เพื่อน าเรา้ใหค้นเกิดความเชื่อมั่น ศรทัธา มีแรงบนัดาลใจ
ในการเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงและพฒันาศักยภาพตนเองโดยมีผูน้  าเป็นทัง้แบบอย่างและแรง
บนัดาลใจ 

องคป์ระกอบที่ 3 วิสยัทัศนเ์ชิงศรทัธาร่วม วิสยัทศันเ์ชิงศรทัธาร่วม ประกอบดว้ย
ลักษณะส าคัญ 4 ดา้น คือ1) ความเชื่อร่วม 2) คุณค่าร่วม โดยเฉพาะคุณค่าแท้ที่มีความหมาย
สมัพันธ์ชีวิตตนเองและวิชาชีพ 3) เป้าหมายร่วม เป้าหมายร่วมหลกั 4 ดา้น คือพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อศิษย ์การรูจ้ักตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะ และการเรียนรูก้ารอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสขุ และ4) ภารกิจร่วม 

องคป์ระกอบที่ 4 ระบบเปิดแบบผนึกก าลังมุ่งสู่ผูเ้รียน ระบบเปิดเป็นระบบที่เป็น
ผลจากบรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตรฯจนเกิดความไวว้างใจจึงกลา้เปิดเผย
ความรูส้ึกจึงท าใหเ้กิดรรยากาศรบัฟัง รวมถึงการเผยความสามารถทางวิชาชีพ  

องคป์ระกอบที่ 5 ระบบทีมเรียนรูสู้่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
กระบวนการท างานเป็นทีมที่มีวฒันธรรมการเรียนรูร้่วมกนั ในการมุ่งการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกันบนพื ้นฐานของการมีวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
เครื่องมือตระหนักรูถ้ึงอุดมการณ์ทางวิชาชีพอันเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อความรบัผิดชอบต่อการ
เรียนรูแ้ละพฒันาการของผูเ้รียนร่วมกนั ภายใตก้ารอยู่กบัโจทยก์ารเรียนรูข้องนกัเรียนที่เกิดขึน้จริง
ในหอ้งเรียน  

องคป์ระกอบที่ 6 ระบบสนับสนุนพืน้ที่เรียนรูแ้บบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง 
เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับระบบเปิด กระตุ้นให้เกิดระบบทีมเรียนรู้ในพื ้นที่ท าหน้าที่
ขบัเคลื่อนร่วมกันเองอย่างเต็มศกัยภาพ โดยใหค้วามส าคัญกับเวลาในการร่วมแรงร่วมใจเรียนรู้
จากหน้างานจริงและลดการแทรกแซงการพัฒนาครูนอกหนา้งานจริง เช่น การอบรม และการ
สมัมนา เป็นตน้ 
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7.3 กลยุทธ์การน ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ประสบผลส าเร็จ
อย่างยั่งยืน 

การน ากระบวนการชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนดงันี ้(สมาพร มณีอ่อน, 2560) 

7.3.1 เริ่มจากจุดเล็กๆ (Start small) คือเริ่มตน้จากการรวมกลุ่มเล็กๆก่อน แลว้
ค่อยปรบัขยาย 

7.3.2 การวางแผนดว้ยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) โดยสมาชิกของกลุ่ม
ก าหนดสารสนเทศที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการ เช่น แผนการเรียนรู ้เครื่องมือวดัผลประเมินผล 

7.3.3 เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) เริ่มจากการก าหนด
เป้าหมาย การร่วมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพื่อก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไร
โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้1) หลกัการอะไรที่จะสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิ 2) เราจะเริ่มตน้
ความรูใ้หม่อย่างไร และ3) การออกแบบเครื่องมืออย่างไรที่จะน ามาใชใ้นการตรวจสอบหลักฐาน
ของการเรียนรู ้

7.3.4 การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และ
วิเคราะห์หาวิธีการที่จะท าใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุด โดยมีวิธีการคือ1) ด าเนินการตามแผนและ
ขอ้ตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากไดม้ีการจัดเตรียมตน้แบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว 
(Long-term) 2) จดัใหม้ีช่วงเวลาของการชีแ้นะ 3) ใหเ้วลาส าหรบัครูในการสังเกตการณ์ปฏิบตัิใน
ชัน้เรียนของครูที่ประสบผลส าเร็จ 

7.3.5 ศึ กษาและใช้ข้อมู ล  (Study and use the data) ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามแผนและการสะทอ้นผลเพื่อน ามาก าหนดว่าเทคนิควิธีการใดควรใชต้่อไป เทคนิค
วิธีการใดควรปรบัปรุงหรือยกเลิก 

7.3.6 วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) โดยการเรียนรูจ้ากอดีต และ
ปรบัปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ส าเร็จ แล้วเดินหนา้ท าต่อไป ทั้งนีค้วามส าเร็จในอนาคตหรือความ
ลม้เหลวจะขึน้อยู่กบัเจตคติและพฤติกรรมของครู 

7.3.7 น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จก็จะมี
การเชิญชวนใหค้นอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมยกย่องและร่วมกนัแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 

7.3.8 ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลีย้งสมอง (Exercise the body & nourish the 
brain) การจดักิจกรรมที่ไดม้ีการเคลื่อนไหวและมีการจดัอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน ์

 



  42 

7.4 ข้ันตอนการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ขอ้คน้พบเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ผู ้วิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน แต่
กระบวนการและกิจกรรมหลักส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลึงกนั (ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ ์และ กรอง
ทอง ออมสิน, 2558) จากการสังเคราะหข์ั้นตอนการด าเนินการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน พบว่ามี 4 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 1 

 

สะทอ้นความคิดเก่ียวกับการปฏิบติัที่ผ่านมา

- ปฏิบัติตามก  าหนดการท  างาน
- สมาชิกชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มสังเกตการณ์ 

-                                    
-                                             
           

             

- วิเคราะหส์ภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
- วางแผนพัฒนา 

การวางแผน (Plan) 

ปฏิบัติและสังเกตการณ ์(Do and See)

สะท้อนคิด (Reflect) 
                 

                 

ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการ ในขั้นนีจ้ะจะเป็นขั้นก่อนปฏิบตัิกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีการด าเนินการดงันี ้  

1.1 การรวมกลุ่มเพื่อสรา้งทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ กลุ่มนั้นตอ้งมีลกัษณะ
คลา้ยๆกัน เช่น จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกลเ้คียงกัน หรือกลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันใน
ระดบัชัน้เดียวกนั หรือกลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกนัในช่วงชัน้เดียวกนั หรืออาจจะเป็นกลุ่ม
ครูตามลักษณะงานโดยมีจ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผูบ้ริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเขา้ร่วม ทุก
กลุ่ม)  

1.2 บทบาทของบุคคลในการปฏิบตัิกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีดงันี ้
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1.2.1 ผู ้อ  านวยความสะดวก มีหนา้ที่ในการรกัษาระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก   ควบคุมประเด็นการพูดคุย ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็น 

1.2.2 สมาชิก มีหน้าที่ในการเปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่าง
สรา้งสรรคร์บัแนวทางไปปฏิบตัิและน าผลมาเสนอ พรอ้มต่อยอด 

1.2.3 ผูบ้นัทึก มีหนา้ที่สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแกปั้ญหา พรอ้ม
บนัทึก Logbook 

1.3 การก าหนดระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ควรก าหนดเป็นชั่วโมงที่ชัดเจน อีกทั้ง
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ควรจัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/
ภาระงาน เพื่อไม่ใหค้รูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึน้  

1.4 การจดั PLC โดยใช ้ICT ในการเขา้กลุ่มระหว่างการด าเนินการ  
1.5 สมาชิกในชุมชนสรา้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารร่วมกัน เพื่อให้สมาชิก

สามารถติดต่อสื่อสารกนัไดต้ลอดเวลา ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน (Plan) มีขัน้ตอนส าคญั 2 ขัน้ตอนคือ 

2.1 วิเคราะหส์ภาพการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยใชวิ้ธีการสืบคน้ดว้ย
การตัง้ค  าถาม ใคร่ครวญ และเปลี่ยนประสบการณ ์สะทอ้นคิดไปดว้ยกนั เพื่อใหเ้ห็นปัญหา ความ
ตอ้งการ ความพรอ้มในการด าเนินการ ซึ่งจะน าไปสู่การสรา้งวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายร่วมกัน 
โดยประเด็นการวิเคราะหอ์าจเป็นเรื่องหลักสตูร รายละเอียดของรายวิชา สาระการเรียนรูท้ี่ส  าคัญ
ของเนือ้หาความรู ้วิธีการสอน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ผลลัพธ์
การเรียนรูส้ิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2.2 การวางแผนพฒันา เป็นขัน้ที่สมาชิกทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ร่วมกัน
วางแผนการพฒันา ใหค้  าปรกึษาส าหรบัการแกปั้ญหา แนวทางแกปั้ญหาอาจใชป้ระสบการณข์อง
ครูที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ผู ้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย หรือแหล่งอ่ืนๆที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว 
จากนัน้สรุปแนวทางการแกปั้ญหาส าคญั 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน ส่วนผูบ้ริหาร
มีบทบาทหนา้ที่ในการส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพโดยการ
อ านวยการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรูแ้กผู่เ้รียน ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของทีมชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพใหค้รบทุกขัน้ตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



  44 

ขัน้ตอนที่ 3 ปฏิบตัิและสงัเกตการณ ์(Do and See) 
เป็นการน าแผนที่ร่วมกันคิดไปปฏิบัติตามก าหนดการท างาน หากเป็นแผนการ

จดัการเรียนรูก้็น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สรา้งไปปฏิบตัิการสอน และสมาชิกชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพร่วมสงัเกตการณ ์ 

ขัน้ตอนที่ 4 สะทอ้นคิด (Reflect)  
เป็นขั้นที่สมาชิกชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ผ่านมาว่าเมื่อด าเนินการตามแผนแลว้ผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และ
ปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้ หากผลการปฏิบตัิประสบผลส าเร็จก็เผยแพร่ ซึ่งสิ่งส าเร็จนั้น คือ นวัตกรรม 
หากผลการปฏิบตัิไม่ประสบผลส าเร็จ ก็ปรบัปรุงแลว้น าไปปฏิบตัิใหม่ 

ในงานวิจัยนี ้ได้ประยุกต์แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาใช้ในการสรา้งความ
ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เนื่องจากแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็น
กระบวนการสรา้งการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียน และตรวจสอบ สะทอ้นผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ
ผลที่เกิดขึน้โดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การวิพากษ์วิจารณ ์การท างานร่วมกนั การ
ร่วมมือรวมพลงั โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม อีกทัง้ยงัเป็นกระบวน
ปฏิบตัิที่มีตารางเวลาชดัเจน เพื่อเนน้การมีส่วนร่วมกนั เพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอน พฒันาการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการน าแนวคิดชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพมาประยุกตร์่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมจะน าใหค้รูในการวิจยันี ้
มีความเป็นทีมเข็มแข็งมากขึน้ 

ส่วนท่ี 8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู 
การศึกษาในครัง้นี ้ผูวิ้จัยไดท้บทวนงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการพัฒนาครูในการ

จดัการเรียนการสอน จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัยจากการคน้พบ
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการพัฒนาครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการพัฒนาครูในสาระวิชาคณิตศาสตร ์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การพฒันาครูในการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
พฒันาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ รายละเอียดดงันี ้

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการพัฒนาครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มี
นักวิชาการที่ท าการศึกษาดังนี ้ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธ์ และคณะ (2555)ได้ศึกษารูปแบบการ
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พฒันาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่โมเดลฟันเฟือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพฒันาวิชาชีพแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ยส่วนส าคัญ 3 
สายพานคือ สายพานที่ 1 สายพานแห่งการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย วงล้อฟันเฟือง 3 ส่วน คือ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน สายพานที่ 2 สายพานแห่งศรทัธา ประกอบดว้ยวงลอ้ฟันเฟือง 3 
ส่วน คือ 1) บรรยากาศ 2) เจตคติ 3) ความคาดหวัง และแรงจูงใจ สายพานที่ และสายพานที่ 3 
สายพานแห่งคุณภาพ ประกอบดว้ยวงลอ้ฟันเฟือง 2 กลุ่ม 1)วงลอ้ฟันเฟืองเกี่ยวกับกระบวนการ 
ประกอบดว้ย 3ส่วน คือ การฝึกอบรมโดยตรง การเรียนรูใ้นโรงเรียน และ การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน
โดยผ่านเครือข่ายสังคม และ2)วงลอ้ฟันเฟืองเกี่ยวกับผลลัพธ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ผลลัพธ์
ดา้นคณุภาพครู ผลลพัธด์า้นคณุภาพผูบ้ริหาร และผลลพัธด์า้นคณุภาพผูเ้รียน 

กลุ่มงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาครูในสาระวิชาคณิตศาสตร ์มี
นกัวิชาการที่ศึกษาไดแ้ก่ วิสุทธ์ิ เวียงสมุทร (2553) ไดศ้ึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ช่วงชั้น 1-2 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ช่วงชั้น 1-2 ประกอบด้วย
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 2) น าพาสู่แนวทางการแก้ไข 3) ก้าวไกล
เพิ่มพนูความรูข้องครู 4) ลงสู่การปฏิบตัิจริงในชั้นเรียน 5) พากเพียร นิเทศ ติดตามประเมินผล 6) 
บุคคลกรทุกคนเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมใจพัฒนา หลังจากการทดลองใช้รูปแบบพบว่า ครู
สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากยึดครูเป็นศนูยก์ลางสู่การยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางและ
มีความสามารถในการจดัการเรียนรูต้ามคุณลักษณะของครูผูส้อนคณิตศาสตร ์และนักเรียนที่มี
ความสามารถทางคณิตศาสตรร์ะดบัสงูสามารถเรียนรูค้ณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเอง ส่วนงานวิจยัของ
จรีรตัน ์สวุรรณ ์(2553) ศึกษารูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตรใ์นจังหวดัอตุรดิตถ์ แพร ่และน่าน
เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตรโ์ดยใช้การจัดการความรู ้ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตรใ์นครัง้นีใ้ชก้ารอบรมแบบ The Sandwich model มีลกัษณะเป็น
การที่ครูเขา้รบัการอบรมสลับกบัการปฏิบตัิงานในพืน้ที่จริง รายละเอียดดงันี ้1) จดัการอบรมเป็น 
7 ช่วงโดยระยะห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห ์เวลาที่คั่นกลางนั้นครูจะตอ้งกลับไปปฏิบัติงานใน
โรงเรียนของตนโดยอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับการจดัการความรูสู้่ครูคณิตศาสตรม์ืออาชีพ การ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ การจัดท า blog และแฟ้มพัฒนางานการวิเคราะห์หลักสูตรการวัดและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้การสรา้งบทเรียนท้องถิ่น การท า
โครงงานคณิตศาสตร ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตรแ์ละการวิจยัในชัน้เรียน 2) การอบรมใน
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ช่วงแรกซึ่งอาจใชเ้วลา 3-5 วนั เป็นการใหค้วามรูส้าธิตการปฏิบัติฝึกปฏิบตัิและอภิปรายเกี่ยวกับ
การน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดไ้ปใชจ้ริง 3) ต่อจากนัน้ครูผูเ้ขา้รบัการอบรมกลบัไปยงัโรงเรียนของตน
น าความรูแ้ละทกัษะที่ไดไ้ปปฏิบัติจริงในหอ้งเรียนที่ตนสอน โดยอาจมีการนิเทศแบบตวัต่อตวัโดย
เพื่อนครูดว้ยกนัก็ได ้และ 4)ครูกลับเขา้มาร่วมการอบรมในช่วงต่อไปซึ่งอาจจะใชเ้วลา 2-3 วนัเพื่อ
อภิปรายเกี่ยวกับการน าเอาความรู้และทักษะที่ได้ไปใชจ้ริงในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณแ์ละปัญหาที่พบตลอดจนหาทางปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิในการน าไปใชต้่อไป 

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยใชวิ้ธีการวิจัยเชิงผสมผสาน ไดแ้ก่สมบัติ ล าค า (2560)ได้ศึกษารูปแบบการ
พฒันาครูผูส้อนโดยใชก้ารจดัการความรู ้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติกในโรงเรียน
บา้นเด็กซุปเปอรค์ิดส์ พิษณุโลก จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูผู ้สอนโดยใช้การ
จดัการความรูเ้พื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก มีขัน้ตอน คือ การสรา้งความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการจัดการความรูใ้นโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสรา้งนวัตกรรมชุด
ความรูเ้รื่องการส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก และผลจากการใชรู้ปแบบการพัฒนา
ครูผู ้สอน พบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูส้อนเพื่อส่งเสริมการมองสบตาและ
ความสามารถในการมองสบตาของเด็กออทิสติกเพิ่มขึน้ 

ในการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
วิจยัและพัฒนา นักวิชาการที่ศึกษา ไดแ้ก่กิ่งแกว้ ภูทองเงิน (2561) ไดศ้ึกษารูปแบบการพฒันาครู
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้งจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาครู มีองคป์ระกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและ
เหตผุล 2)จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการพัฒนาครู 4) บทบาทผูเ้กี่ยวขอ้ง 5) ปัจจยัความส าเร็จ และ 
6) การวัดและประเมินผล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ได้แก่ ก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปฏิบัติงานเป็นทีม สะท้อนผลสู่การ
พัฒนา ในกระบวนการพัฒนาครู แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ ขั้นตอนที่1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่  2 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการรับรู้ ขั้นการ
ตอบสนอง ขัน้การเห็นคณุค่า ขัน้การจดัระบบ ขัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั ขัน้ตอนที่ 3 สะทอ้น
ผลการปฏิบตัิ ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบการพฒันาครูที่สรา้งขึน้ พบว่าท าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคมก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อ
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เสริมสรา้งจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม เป็นประโยชน ์และ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 

ส่วนท่ี 9 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกบัการวิจัยเชิงปฏบิัตกิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) 

9.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น

กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อพัฒนาครูในการร่วมกนัสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณติศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและเพื่อใหค้รูผูส้อน
พฒันาไปสู่ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่างแทจ้ริง 

การน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการวิจัยนัน้ไดเ้กิดขึน้มาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมามุ่งเนน้ในการวิจัยทางสังคมศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน ระบบอุตสาหกรรม 
และองค์การต่าง ๆ แต่ในงานด้านการศึกษายังมีส่วนน้อยที่น าวิธีการวิจัยนี ้มาใช้ (Kemmis & 
McTaggart, 2005, as cited in Creswell, 2012) โดยเป็นรูปแบบการวิจัยที่เกิดจากการบูรณา
การผสมผสานแนวคิดระหว่างการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) กับการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ (Action research) โดยมีจุดเนน้อยู่ที่การมีส่วนร่วมระหว่างนกัวิจยัในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญ
จากภายนอกและบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคก์ร หน่วยงาน หรือชุมชนในฐานะเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียกับปัญหาการวิจัยที่เกิดขึน้จริงในสถานที่ดังกล่าว ผลการศึกษาวิจัยที่คน้พบหรือสรา้งสรรค์
ขึน้อยู่ในรูปของความรูเ้ชิงปฏิบตัิการที่ไดจ้ากการสืบคน้แบบมีส่วนร่วมระหว่างมมุมองของคนใน 
(emic view) และคนนอก (etic view) และจะถูกน าไปใช้ส าหรบัปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
อย่างทันท่วงที(องอาจ นัยพัฒน์, 2551) ดังที่สมโภชน์ อเนกสุข (2548)ที่กล่าวถึงการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็นรูปแบบของการวิจัยที่นักวิจัยมีความเกี่ยวขอ้งในฐานะเป็นผูม้ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร เป็นการน าแนวคิดและวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นการศึกษา 
โดยผูท้ี่มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยช่วยกันแสวงหารูปแบบของการพัฒนา มีการพัฒนาความ
ส านึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิต 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสรา้งและความสมัพนัธพ์ืน้ฐานในสงัคมของตนเอง 

หลกัพืน้ฐานของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วมมีส่ิงที่ตอ้งค านึงมี 3 ประการ  
(Stringer, 1999) คือ 

1) การคน้หาหรือการเฝ้ามอง (Look) ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง ที่เกิดในสถานการณ์
ต่างๆที่มีอยู่จริง 
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2) การคิด (Think) คือส ารวจและวิเคราะหว่์ามีอะไรเกิดขึน้แลว้ท าไมหรืออย่างไร
จึงเป็นเช่นนัน้ 

3) การปฏิบัติ (Act) ที่เกิดจากการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผลการ
ปฏิบตัินัน้ 

ดังนั้นจึงสรุปไดว่้าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบของการ
วิจัยที่นกัวิจัยมีความเกี่ยวขอ้งในฐานะเป็นผูม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร โดยผูท้ี่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการวิจัยช่วยกันแสวงหารูปแบบของการพัฒนาหรือหาวิธีการแก้ปัญหา มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสรา้งและความสมัพนัธใ์นชุมชน 

9.2 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การวางแผน การ

ปฏิบัติ การสังเกต การสะทอ้นผลการปฏิบัติ และการปรบัปรุงแผนเพื่อน าไปปฏิบัติในวงจรการ
ปฏิบตัิช่วงต่อไปจนกว่าจะไดรู้ปแบบของการปฏิบตัิงานที่พึงพอใจ ซึ่งกระบวนการวิจยัตอ้งมีความ
ยืดหยุ่นสงู มีความเป็นพลวตัิ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการด าเนินงานเชิงเสน้ตรง สามารถท าการวิจยัซ  า้  
โดยพิจารณาจากผลสะท้อนกลับ ซึ่ งจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการพัฒนาแผนงานและ
กระบวนการวิจยัในล าดบัต่อ ๆ ไป (สมโภชน ์อเนกสขุ, 2548) 

ลกัษณะที่ส  าคญัของการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ที่สรุปไวโ้ดยเคมมิส และแทค
เกิท (Kemmis and McTaggert, 2005 as cited in Creswell, 2012) มีดงันี ้

1) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการทางสังคมที่นักวิจัยมี
เจตนาเพื่อส ารวจความสมัพนัธ์ของบุคคลแต่ละบุคคลกับบุคคลอ่ืน ๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความ
เขา้ใจว่าแต่ละบุคคลมีรูปแบบปฏิสมัพันธท์างสังคมหรือการปรบัปรุงปฏิสมัพนัธท์างสงัคมอย่างไร 
ซึ่งการประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัทางการศึกษา เพื่อวิเคราะหก์ารท างานร่วมกนัของครูในทีม  

2) เป็นรูปแบบของการวิจยัเนน้การมีส่วนร่วม หมายความว่า แต่ละคนจะด าเนิน
การศึกษาดว้ยตัวเอง ในระหว่างกระบวนการจะมีการวิเคราะหค์วามเข้าใจ ทักษะ คุณค่า มีการ
เสนอความรูแ้ละความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน และผลกัดนัใหเ้กิดการกระท าในการปฏิบตัิร่วมกนั  

3) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติและท างานร่วมกัน ที่กล่าวว่าเป็นการท างานร่วมกัน
เพราะการวิจยัจะมีความสมบูรณต์อ้งเกิดจากการกระท าของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และที่กล่าวว่าเป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติเพราะผูวิ้จยัจะตอ้งวิเคราะหท์่าทางในการสื่อสาร องคค์วามรู ้ความไม่พึงพอใจใน
ปฏิสมัพนัธ ์การจดัการโครงสรา้งทางสงัคมเพื่อลดความไม่สมเหตสุมผล  
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4) การด าเนินงานไม่มีการบังคับ ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑท์ี่ไม่มีเหตุผลและ
โครงสรา้งที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาตนเอง  

5) ช่วยใหทุ้กคนที่เกี่ยวขอ้งมีความเป็นอิสระในตัวเอง จากขอ้ก าหนดต่าง ๆ เช่น 
สื่อ ภาษาและกระบวนการท างาน เป็นตน้  

6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึน้ซ  า้ๆกันได้ โดยการ
พิจารณาผลที่สะทอ้นกลับ เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปฏิบตัิ 

9.3 วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยไดใ้ชก้ารวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ  

Kemmis และ McTaggart (1988) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักวิชาการ นักวิจัย น ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการท าวิจยัในชัน้เรียน ซึ่งมีกระบวนการวิจยัลกัษณะดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 วงจรการวิจยัตามแนวคิดของKemmis และ McTaggart (1988) 

ที่มา: Kemmis และ McTaggart (1988)  
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จากแผนภาพพบว่า กระบวนการด าเนินงานการวิจัยของ Kemmis และ McTaggart 
(1988) ประกอบดว้ยกิจกรรมการวิจยั 4 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) การวางแผนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึน้ (plan) 2) ลงมือปฏิบัติการตามแผน (action) 3) สังเกตการณ์ (observation)  และ4) การ
สะท้อนกลับ (reflect) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และปรบัปรุงแผนการ
ปฏิบตัิงาน (re-planning) และด าเนินการเช่นนีต้่อไปเรื่อยๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมการวิจยั
หลักที่หมุนเคลื่อนไปเป็นวัฎจักรของกระบวนการวิจัยจึงเป็นเสมือนแหล่งที่ก่อใหเ้กิดความรูเ้ชิง
ปฏิบัติการและกลไกการน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชแ้ก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง(องอาจ นัยพัฒน,์ 2551) 
รายละเอียดของกระบวนการด าเนินงานการวิจัยโดยสรุปจากนกัวิชาการองอาจ นยัพฒัน ์(2551) 
และ วีระยุทธ ์ชาตะกาญจน ์(2558) มีดงันี ้

1. การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบตัิการไวก้่อนล่วงหนา้ โดยอาศยัการ
คาดคะเนผลลพัธท์ี่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามแผนที่วางไวร้่วมกบัการระลึกถึงเรื่องราวในอดีต
ที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข มีการไตร่ตรองถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่จะ
ขดัขวางความส าเร็จ ปัญหาการต่อตา้น รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่แวดลอ้มปัญหาอยู่ในเวลานัน้ การ
วางแผนจะตอ้งค านึงถึงความยืดหยุ่นเพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัเหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

2. การปฏิบัติการ คือการลงมือด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไวแ้ละควบคุมการ
ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตามการปฏิบตัิตามแผนที่ก าหนดไวม้ีโอกาสแปรเปลี่ยนไป
ตามเงื่อนไขและขอ้จ ากัดของสภาวการณ์เวลานั้นได ้ดังนั้นแผนปฏิบัติการที่ดีจะตอ้งมีลักษณะ
เป็นเพียงแผนชั่วคราว ซึ่งเปิดช่องใหผู้ป้ฏิบตัิการสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามเงื่อนไขและปัจจัยที่
เป็นอยู่ในขณะนัน้  

3. การสังเกตการณ์ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่
เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานที่ไดล้งมือท าไป รวมทั้งสังเกตการณ์ในส่วนของปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจยัอปุสรรคต่อการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่าง
ปฏิบัติการตามแผน การสังเกตการณ์ที่ดีจะตอ้งมีการวางแผนไวก้่อนล่วงหน้าอย่างคร่าวๆ โดย
จะต้องมีขอบเขตไม่แคบหรือจ ากัดจนเกินไป เพื่อจะได้เป็นแนวทางส าหรับการสะท้อนกลับ
กระบวนการและผลการปฏิบตัิที่จะเกิดขึน้ตามมา 

4. การสะทอ้นกลบั คือการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการกระท าตามที่บนัทึกขอ้มลูไวจ้าก
การสงัเกต รวมถึงการวิเคราะหปั์จจยัสนบัสนุนและปัจจยัอปุสรรคในการพฒันา และปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่งใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบัการทบทวนและปรบัปรุง
วางแผนปฏิบตัิการในวงจรกระบวนการวิจยัในรอบหรือเกลียวต่อไป  

ผูวิ้จัยประยุกตใ์ช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Kemmis 
และ McTaggart (2005) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่น ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการท าวิจยัในชัน้เรียน 
ซึ่งกระบวนการวิจัยจะมีผูร้่วมวิจัย เขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัย.ตั้งแต่เริ่มตน้จน
สิน้สุด ซึ่งเป็นรูปแบบของวิธีการศึกษาแบบสะทอ้นตนเองของผู้ร่วมวิจัย เพื่อแสวงหาแนวทาง
ปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริบทของตนเอง 

ส่วนท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี ้มุ่ งเน้นในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง

คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ผู ้วิจัยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของKemmis และ McTaggart 
(1988)เนื่องจากกระบวนการวิจัยสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยวงจรวิจัยที่เป็นพลวัตร 
ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมการวิจัย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสังเกต 
และขั้นสะทอ้นผล ซึ่งเป็นรูปแบบของวิธีการศึกษาแบบสะทอ้นตนเองของกลุ่มผู ้ปฏิบัติการเพื่อ
แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม และประยุกต์แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาเป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือ.ร่วมใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วน
บุคคลและผลที่เกิดขึน้โดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การวิพากษ์วิจารณ์ การท างาน
ร่วมกัน อีกทัง้ยังเป็นกระบวนปฏิบตัิที่มีตารางเวลาชดัเจน เพื่อเนน้การมีส่วนร่วมกัน เพื่อปรบัปรุง
การเรียนการสอน พฒันาการเรียนรูแ้ละพฒันาผลสมัฤทธท์างการเรียนของผูเ้รียนเป็นส าคญั จาก
การศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัไดส้รา้งภาพกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการเรียน
การสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดเชียงราย ครัง้นี ้ผู ้วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนิ นการวิจัย
รายละเอียด ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 พืน้ที่ด  าเนินการวิจยัและผูม้ีส่วนเกี่วขอ้งในการด าเนินการวิจยั 
ส่วนที่ 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ส่วนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
ส่วนที่ 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลู 
ส่วนที่ 6 จรรยาบรรณการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 พืน้ท่ีด าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
1.1 พืน้ท่ีด าเนินการวิจัย 

ผูวิ้จยัเลือกพืน้ที่ด  าเนินการวิจยัจากโรงเรียนน าร่องปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 15 โรงเรียน โดยมี
เหตผุลในการเลือกดงัต่อไปนี ้ 

1.1.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นส านกังาน
เขตพื ้นที่การศึกษาน าร่องปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู ้เรียน ในปี 2558 ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ) ที่ตอ้งการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษารองรบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา (ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ปฏิรูปการศึกษาศธ. 1/2558: ออนไลน)์  

1.1.2 ในกระบวนการพัฒนาที่ใชแ้นวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพนั้น ผูร้่วม
วิจัยต้องมีความรูเ้บือ้งตน้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการ
เพิ่มภาระงานของผูร้่วมวิจยัในการเรียนรูแ้ละการปฏิบตัิกิจกรรม 

1.1.3 ในกระบวนการพัฒนาที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลื่อนนัน้เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัในฐานะบุคคลภายนอกและบุคคลที่ปฏิบตัิงาน
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ในองคก์รในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการวิจัยที่เกิดขึน้จริง ดังนั้นจึงตอ้งแสวงหา
ความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสรา้งความคุ้นเคยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและการ
ยอมรบัจากทุกคนในพืน้ที่วิจัย ดว้ยเหตุนีผู้วิ้จัยจึงเลือกโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ผู ้วิจัยมีความคุ้นเคยกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ ผู ้อ  านวยการ
โรงเรียน และครูโรงเรียนน าร่องการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดว้ยเหตนุีผู้วิ้จัยจึงเลือกโรงเรียนน าร่องปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนใน
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เนื่องจากผูวิ้จยัเคยเป็นผูช้่วยใน
กิจกรรมการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนมาก่อน  

ดังนั้นจึงเป็นที่รู ้จักและได้รับการยอมรับ ความไว้วางใน ความเข้าใจบริบทของ
โรงเรียน จากเหตุผลทัง้สามประการ ผูวิ้จยัจึงก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกโรงเรียนเพื่อ
เป็นพืน้ที่ในการวิจยัซึ่งมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

1) เป็นโรงเรียนน าร่องการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2) เป็นโรงเรียนเรียนรวมที่ไม่ไดเ้ป็นโรงเรียนแกนน า หรือโรงเรียนตน้แบบในการ
เรียนรวม 

3) เป็นโรงเรียนที่ในแต่ละระดับชัน้มีจ านวนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไม่นอ้ย
กว่า 3 คน 

4) เป็นโรงเรียนที่มีความตอ้งการในการสรา้งรูปแบบการพฒันาครูในการจัดการ
เรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 

5) ผูอ้  านวยการ คณะครู เต็มใจและสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจัยไดต้ลอด
โครงการ 

ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับศึกษานิเทศน์ของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นของโรงเรียนน าร่อง 15 โรงเรียน และ
จ านวนด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในแต่ละโรงเรียน จากการไดร้บัค าแนะน าจากศึกษานิเทศน์ที่
ดแูลดา้นเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและเอกสารรายงานขอ้มลูนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ณ 
วนัที่ 31 มกราคม 2560 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่ามี
โรงเรียนที่เขา้เกณฑต์ามที่ก าหนดคือ 1)เป็นโรงเรียนน าร่องการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2)เป็นโรงเรียนเรียนรวมที่ไม่ไดเ้ป็น
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โรงเรียนแกนน า หรือโรงเรียนตน้แบบในการเรียนรวม และ3) เป็นโรงเรียนที่มีจ านวนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษในแต่ละระดบัชัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 คน จ านวน 3 โรงเรียน 

หลังจากนั้นผู ้วิจัยติดต่อประสานงานผู้อ  านวยการโรงเรียนที่คาดว่าจะเป็นพืน้ที่
ด  าเนินการวิจยัและลงพืน้ที่ส  ารวจเบือ้งตน้ ซึ่งผลจากการคดัเลือกพืน้ที่ในการวิจัยไดโ้รงเรียนที่มี
คุณลักษณะตามที่ก าหนดครบทั้ง 5 เกณฑ์ ได้แก่ โรงเรียนคิดดี ตั้งอยู่ที่อ  าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการวิจัยในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูร้่วมวิจัย ซึ่งเป็น

ผูเ้กี่ยวขอ้งหลักในการด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้เป็นผูท้ี่ร่วมด าเนินการวิจยัไปกบัผูวิ้จัยตัง้แต่เริ่มตน้
จนเสร็จสิน้กระบวนการวิจยั และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัด าเนินการวิจยัและผูร้่วม
กิจกรรมที่ผูวิ้จยัและผูร้่วมวิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

1.2.1 ผู้ร่วมวิจัย 
ผูร้่วมวิจยัในการศึกษาครัง้นี ้คือ ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่1-

6 และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 1 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 1 คน ครูสอนวิชา
คณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 1 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรห์นึ่งคน) และครูพี่เลีย้งเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ จ านวน 1 คน โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกผูร้่วมวิจยั มีดงันี ้

1) เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึง 6  

2) มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตรเ์ด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
บริบทแบบเรียนรวม 

3) เต็มใจเขา้ร่วมการวิจยัและสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโครงการวิจยั 
1.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูประจ าชั้น ผู ้ปกครอง และ
นกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษที่มีปัญหาดา้นทกัษะคณิตศาสตร ์
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1.3 บทบาทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
1.3.1 บทบาทของผู้วิจัย 

ในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในครัง้นี ้ผูวิ้จยัมีบทบาทดงันี ้
1) เป็นผูอ้  านวยความสะดวกตลอดเวลาในวงจรการวิจัย ตั้งแต่การส ารวจ

ปัญหาก่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การวางแผน การน าแผนสู่การลงมือ
ปฏิบตัิ การสงัเกตตรวจสอบผลการปฏิบตัิ การสะทอ้นผลการปฏิบตัิจนถึงสิน้สดุกระบวนการวิจยั  

2) เป็นผู้ช่วยเหลือ ที่ปรึกษา และประสานงานในกระบวนการวิจัยตั้งแต่
แรกเริ่ม และค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง เมื่อด าเนินการวิจัยไปจนสิน้สุดโครงการแลว้ผูร้่วมวิจัย
สามารถแกไ้ขปัญหาชุมชนไดโ้ดยล าพงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) กระตุน้ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติโดยไม่ใชค้วามคิดของตนเองเป็น
หลกั โดยเฉพาะระยะเริ่มตน้ที่ผูร้่วมวิจัยยังไม่คุน้เคยกับการด าเนินการตามแบบแผนของการวิจัย
เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

4) เป็นผูส้ังเกตและร่วมสะทอ้นผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงกิจกรรมในวงรอบต่อไป 

นอกจากนี้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตัวผูวิ้จัยถือเป็นเครื่องมือ
ส าคญัที่สุดในการวิจยั อีกทั้งในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชพีในโรงเรียนเรียนรวมจงัหวดัเชยีงราย เป็นการศึกษาที่เจาะจงใน
เรื่องของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และประยุกตใ์ชแ้นวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดังนั้น
ผูวิ้จยัจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจยั ซึ่งในการวิจยัครัง้
นีผู้วิ้จยัมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบ าบัด และปริญญาโท 
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งทัง้สองสาขาวิชาไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ทั้งใน
ดา้นการรบัรูก้ารเรียนรู ้การจดัการศึกษา การกระตุน้พฒันาการ  

2) ผูวิ้จัยมีประสบการณ์การท างานกิจกรรมบ าบัดในเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 7 ปี ทั้งในโรงพยาบาลของรฐั โรงพยาบาลเอกชน และคลีนิคเอกชน จากประสบการณ์การ
ท างานท าใหผู้วิ้จัยมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในดา้นลักษณะ การ
ประเมิน/การคดักรอง การพฒันาความสามารถ การออกแบบสื่อการเรียนรู ้ส่ือในการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน การปรบัพฤติกรรม การจัดการศึกษา การใหค้วามรูเ้บือ้งตน้แก่ครูและ
ผูป้กครองเกี่ยวกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
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3) ผูวิ้จัยเคยเป็นผูช้่วยในกิจกรรมโครงการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการชีแ้นะ Coaching and Mentoring (จงัหวดัเชียงราย) ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการเป็นผูช้ีแ้นะ
และการเป็นพี่เลีย้ง เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน เทคนิคนั่งรา้นเรียนรู ้เทคนิคการ
สรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ เทคนิคการสนทนากลุ่ม และไดฝึ้กปฏิบัติในทกัษะการเป็นผูจ้ด
บนัทึก การเป็นผูส้ัมภาษณ์ การสังเกต จากการไดเ้รียนรูแ้ละไดฝึ้กปฏิบัติต่างๆท าใหผู้วิ้จยัไดท้ า
ความเขา้ใจรูปแบบของงานวิจยัเชิงคุณภาพ แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ รวมทั้งทกัษะใน
การเป็นนักวิจัย ทั้งในส่วนของการตั้งค าถามที่ดี วิธีการสังเกต วิธีการจดบันทึก ท าใหผู้ ้วิจัยได้
ฝึกฝนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ ท าใหเ้กิดความรูค้วามช านาญมาก
ขึน้ 

จากคณุสมบตัิทัง้สามประการของผูวิ้จยั ท าใหผู้วิ้จยัเชื่อว่าจะท าใหผู้วิ้จยัมีทกัษะ
ในการเป็นนกัวิจยัที่ดีในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และจะท าใหผู้ร้่วมวิจยัและผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสียมีความมั่นใจในตัวผูวิ้จัยที่จะร่วมกันน าพาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน
ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษ.ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวมในครัง้นี ้

1.3.2 บทบาทของผู้ร่วมวิจัย 
ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้นี ้ผูร้่วมวิจยัซึ่งไดแ้ก่ ครูสอนวิชา

คณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ รวมจ านวน 5 คนมี
บทบาทในการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้

1) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีหนา้ที่หลักคือ การ
จดัตัง้คณะท างานในรูปแบบทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ วางแผนและปฏิบตัิตามแผนงานที่ทีม
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกนัจดัท าขึน้ 

2) เป็นผู้ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

3) เป็นผูร้่วมพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีหนา้ที่หลักคือ ร่วมวางแผน ปฏิบตัิตามแผน และสะทอ้นผล
หลงัปฏิบตัิ 

ส่วนท่ี 2 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วม และระยะด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียดดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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2.1 ระยะท่ี 1 ระยะก่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การศึกษาระยะก่อนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1)สรา้ง

ความคุน้เคยระหว่างผูวิ้จัยและกลุ่มผู ้ร่วมวิจัย สรา้งความตระหนักถึงความจ าเป็นในการสรา้ง
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ ท าความเขา้ใจกระบวนการวิจัย และสรา้งทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ด าเนินการวิจยั  

2.1.1 การสร้างความตระหนักร่วมกัน 
ในขัน้ตอนการสรา้งความตระหนกัร่วมกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความตระหนกั

ถึงความจ าเป็นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และสรา้งความคุน้เคยระหว่างผูวิ้จัยและกลุ่มผู ้
ร่วมวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

1) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานไปยังผู ้อ  านวยการโรงเรียนคิดดี เพื่อชี ้แจง
รายละเอียดของโครงการวิจัย และประสานงานขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย ซึ่ ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีความสนใจและยินดีในการเข้าร่วมการวิจัย เนื่องจากมีความต้องการ
ด าเนินการต่อยอดกิจกรรมจากโครงการปฏิรูปการเรียนรูสู้่ผูเ้รียน เพราะกิจกรรมในโครงการนีส้รา้ง
องค์ความรูแ้ละประโยชน์ต่อตัวผู ้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียน และตระหนักถึงปัญหา 
ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 

2) จากนัน้ผูอ้  านวยการโรงเรียนใหโ้อกาสผูวิ้จยัไดพ้บปะครูประจ าชัน้ ครูสอน
คณิตศาสตรเ์ด็กที่มีความต้องการพิเศษ และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อชี ้แจง
รายละเอียดของโครงการวิจัย รวมทั้งสรา้งความสัมพันธ์กับคณะครูในโรงเรียน และได้สนทนา
อย่างไม่เป็นทางการร่วมกันเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนในดา้นทักษะทางคณิตศาสตรข์อง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่ผ่านมา จากการสนทนาพบว่าครูมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในลกัษณะของการเรียนรวม เนื่องจากเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีลกัษณะของการเรียน
ที่ไม่ทนัเพื่อนในหอ้งเรียน จึงท าใหค้รูมีความยากล าบากในการจดัการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 
จากการสนทนาครัง้นีพ้บว่าครูมีความตระหนกัในความส าคญัของการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนทกัษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จากนัน้ผูวิ้จยัไดส้อบถามความสมคัร
ใจของคณะครูในการร่วมกระบวนการวิจยั พบว่าครูสอนคณิตศาสตรเ์ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีความเต็มใจในการเขา้ร่วมโครงการวิจยั และครูท่านอ่ืน
ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูวิ้จัยมีความยินดีในการสนบัสนุนใหม้ีการวิจยั เนื่องจากเห็นประโยชนข์องการ
วิจยัในครัง้นี ้
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3) ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลพืน้ฐานของโรงเรียนคิดดี จากขอ้มลูทางเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งของโรงเรียนเพื่อท าความเขา้ใจโรงเรียนและเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั 

4) เมื่อไดร้บัการตอบรบัยินดีเขา้ร่วมการวิจัยจากผูอ้  านวยการและคณะครู
โรงเรียนคิดดี จึงท าหนงัสือขออนุญาตด าเนินการวิจยัจากบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ไปยงัโรงเรียนคิดดี 

5) ผู้วิจัยท าหนังสือขอจริยธรรมเพื่อขออนุญาตท าการวิจัยในมนุษย์จาก
สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจยัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมายเลขรบัรอง SWUEC 
357/60 

2.1.2 การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ร่วมวิจัย 
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู ้ร่วมวิจัยก่อนจะมีการด าเนินการวิจัย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพ ผูวิ้จัยจดัประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สมัครใจเขา้ร่วมวิจัย 
เป็นระยะเวลา 1 วัน มีผู ้เขา้ประชุมประกอบด้วย ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครูสอน
คณิตศาสตรน์กัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 คน และครูพี่เลีย้ง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 1 คน 

2.1.3 การสร้างทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวางแผนรูปแบบการ
ด าเนินงานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ผูวิ้จัยจัดประชุมระดมสมองร่วมกัน มีวัตุประสงคเ์พื่อสรา้งทีมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและวางแผนรูปแบบการด าเนินงานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้เข้าประชุม 
จ านวนทัง้หมด 6 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และครูผูร้่วมวิจยั 5 คน ประเด็นใน
การประชุมคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการวางแผนการ
ด าเนินงานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

2.1.4 ท าความเข้าใจสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในปัจจุบัน 

ผูวิ้จัยไดจ้ัดประชุมระดมความคิดของผูร้่วมวิจัยโดยใชเ้ทคนิคการประชุมแบบมี
ส่วนร่วมอย่างสรา้งสรรค ์ร่วมกบัการใชแ้ผนที่ความคิด (Mind Mapping) และกระดาษโนต้ (Post 
it) เป็นเครื่องมือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจสถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะทาง
คณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในปัจจุบนัของตนเอง ก าหนดปัญหา ความตอ้งการ
และแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอน มีผูเ้ขา้ประชุมจ านวนทัง้หมด 7 คน ประกอบดว้ย
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ผูวิ้จัย 1 คน ครูผูร้่วมวิจัย 5 คน และผูบ้ันทึก 1 คน ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคิดดี วันที่ 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. 

2.2 ระยะท่ี 2 ระยะด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วงรอบท่ี 1  

1. ขัน้การวางแผน (Plan)  
ผูวิ้จยัเริ่มตน้การวางแผนในรอบที่ 1 โดยฉายภาพการสะทอ้นภาพในอนาคต

ที่ครูตอ้งการและวิธีการที่จะน าพาไปสู่เป้าหมาย และผลการศึกษาความตอ้งการในการพัฒนา 
เพื่อเป็นการทบทวนประเด็นความตอ้งการในการพัฒนาของผูร้่วมวิจัย ดว้ยเทคนิคประชุมระดม
สมองร่วมกับการใช้แผนที่ความคิดและกระดาษโน้ตเป็นเครื่องมือให้ผู ้ร่วมวิจัยร่วมกันระดม
ความคิด จากนัน้ผูวิ้จยัและผูร้่วมวิจยัไดร้่วมกนัวางแผนโดยเริ่มจากการร่วมกนัก าหนดผลลพัธก์าร
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนิน
กิจกรรม 

2. ขัน้ปฏิบตัิการและสงัเกต (Act and Observe) 
เป็นขั้นตอนที่ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยเริ่มปฏิบตัิการตามแผนที่วางไว ้โดยผูร้่วม

วิจยัปฏิบตัิกิจกรรมตามผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังที่ร่วมกนัก าหนด และจัดท าการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติ งาน (Logbook) ส่วนตัวหลังสิ ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ผู ้วิจัยติดตาม
สงัเกตการณก์ารด าเนิน 

3. ขัน้การสะทอ้นการปฏิบตัิ (Reflect)  
เป็นการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน โดยผูร้่วมวิจัยร่วมกันสะท้อนความคิดจากกิจกรรมตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวังที่ร่วมกันก าหนด ผ่านการทบทวนสิ่งที่ไดท้ า ความรูส้ึกขณะที่ท า และขอ้เสนอแนะการ
พฒันา ทั้งนีผู้วิ้จัยเป็นผูค้อยกระตุน้ตั้งค าถามใหค้รูทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น และใชก้ระดาษ
โนต้เป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนตอบค าถามในบางประเด็น และมีผูช้่วยนกัวิจัยเป็นผูจ้ดบนัทึก
ประเด็นส าคญั  

2 วงรอบท่ี 2 
1. ขัน้การวางแผน (Plan) 

ในขั้นวางแผนในวงรอบที่ 2 เป็นการน าผลที่ไดจ้ากขั้นตอนการสะทอ้นการ
ปฏิบตัิในวงรอบที่ 1 มาปรบัปรุงเพื่อวางแผนการปฏิบัติในวงรอบที่ 2 วัตถุประสงคข์องกิจกรรมใน
ขัน้วางแผน เป็นการวางแผนเพื่อปรบัปรุงกิจกรรมใหบ้รรลผุลลัพก์ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง โดย
ผูวิ้จยัและผูร้่วมวิจยัประชุมร่วมกนัดว้ยเทคนิคการระดมสมอง 
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2. ขัน้ปฏิบตัิการและสงัเกต (Act and Observe) 
ในวงรอบที่  2 เป็นขั้นตอนที่ครูผู ้ร่วมวิจัยเริ่มปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ้

ผูวิ้จัยติดตามสังเกตการณ์ โดยผูร้่วมวิจัยเริ่มปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง และท ากิจกรรม
ทบทวนหลงัจากปฏิบตัิงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ส่วนผูวิ้จัยท าการสงัเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเด็นการสังเกตคือ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และ
พฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน 

3. การสะทอ้นการปฏิบตัิ (Reflect) 
เป็นการสะทอ้นผลของผูร้่วมวิจยัหลงัการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้ดว้ย

เทคนิคการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน โดยครูผูร้่วมวิจยัสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัตวัครูและเกิดกบันกัเรียนจากการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์
จริง อารมณค์วามรูส้ึก และร่วมกนัสะทอ้นสิ่งที่ยงัไม่บรรลกุารเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน 

3. วงรอบท่ี 3 
1. ขัน้การวางแผน (Plan) 

ในขั้นวางแผนในวงรอบที่ 3 เป็นการน าผลที่ไดจ้ากขั้นตอนการสะทอ้นการ
ปฏิบตัิในวงรอบที่ 2 มาปรบัปรุงเพื่อวางแผนการปฏิบัติในวงรอบที่ 3 วัตถุประสงคข์องกิจกรรมใน
ขั้นวางแผน เป็นการวางแผนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้บรรลุผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
ผูวิ้จยัและผูร้่วมวิจยัประชุมร่วมกนัดว้ยเทคนิคการระดมสมอง 

2. ขัน้ปฏิบตัิการและสงัเกต (Act and Observe) 
ผูร้่วมวิจัยเริ่มปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง และท ากิจกรรมทบทวน

หลงัจากปฏิบตัิงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ส่วนผูวิ้จยัท าการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ประเด็นการสังเกตคือ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรม
การเรียนรูข้องนกัเรียน 

3. การสะทอ้นการปฏิบตัิ (Reflect) 
เป็นการสะทอ้นผลของผูร้่วมวิจยัหลงัการสอนตามแผนการสอนที่วางไวด้ว้ย

เทคนิคการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน โดยครูผูร้่วมวิจยัสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัตวัครูและเกิดกบันกัเรียนจากการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์
จริง อารมณค์วามรูส้ึก 

การศึกษาครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ด  าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งหมด 3 
วงรอบ ถือเป็นการสิน้สดุกระบวนการวิจัยที่ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ไดป้ฏิบัติจาก



  63 

กระบวนการวิจัยทั้ง 3 วงรอบ จะไดรู้ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

ภายหลังจากสิน้สุดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบที่  3 
ผูวิ้จัยถอนตัวออกจากพืน้ที่วิจัย และอยู่ในสถานะผูท้ี่คอยช่วยเหลือผูร้่วมวิจยั และภายหลังจาก
สิน้สดุกระบวนการวิจัยผูร้่วมวิจัยมีความสนใจอยากถ่ายทอดความรูท้ี่ไดจ้ากการวิจยัใหโ้รงเรียน
เครือข่าย เพื่อถ่ายทอดความรูท้ี่ได้จากการปฏิบัติจริง โดยผู้วิจัยเป็นผูค้อยช่วยเหลือในการฝึก
ตัวแทนผูวิ้จัยที่เป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี ้และติดต่อวิทยากรภายนอกเพื่อมาใหค้วามรู้
เพิ่มเติม 

2.3 การสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 

ผูวิ้จัยด าเนินการสังเคราะหโ์ดยพิจารณาจาก มิติสถานการณ์การจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านมา มิติผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ซึ่งการสังเคราะหด์ังกล่าวผูวิ้จัยไดเ้ชื่อมโยงการ
วิเคราะหก์ิจกรรมที่ด  าเนินการประสบผลส าเร็จในแต่ละวงรอบที่สะทอ้นให้เห็นถึงการสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรม น ามาสู่การสรา้งขอ้สรุปเป็นรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม 

ส่วนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี ้มีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่
หลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบสมบูรณ ์โดยมรีายละเอียดดงันี ้

ตาราง 2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

วัตถุประสงคก์ารวิจยั ผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเทคนิคท่ีใช้ เคร่ืองมือ 
1. ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
สถานการณก์ารจดัการเรียน
การสอนทกัษะคณิตศาสตร ์

- ผูวิ้จยั 
- ผูร้่วมวิจยั  

- เทคนิคการประชุม
แบบมีส่วนร่วมอย่าง
สรา้งสรรค ์( A-I-C) 

- แนวค าถามในการ
ประชุมแบบมีส่วน
ร่วม 
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ตาราง 2 ต่อ 

วัตถุประสงคก์ารวิจยั ผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเทคนิคท่ีใช้ เคร่ืองมือ 
ของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในปัจจุบนั 

   - แผนที่ความคิด 
- กระดาษโนต้ 

2. เพื่ อ สร้า ง รูปแบบการ
พฒันาครูในการจดัการเรียน
ก า ร ส อ น ทั ก ษ ะ ท า ง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความต้องการพิ เศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม 

- ผูวิ้จยั 
- ผูร้่วมวิจยั  

- เทคนิคการทบทวน
ผลการปฏิบตัิงาน 
(AAR) 

- แนวค าถามในการ
ท บ ท ว น ผ ล ก า ร
ปฏิบตัิงาน (AAR) 
- แผนที่ความคิด 
- กระดาษโนต้ 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.2.1 แนวค าถามในการประชุมแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) 
ลักษณะเครื่องมือเป็นแนวค าถามในการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อท าความ

เขา้ใจการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในปัจจุบัน ส ารวจปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนของครูผูส้อน เพื่อให้เห็นภาพที่ต้องการในอนาคต และเพื่อให้ไดก้ลวิธีที่จะใช้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยผูวิ้จัยศึกษาจากแนวคิดหลักการ ดังนี ้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในการ
เรียนรวมของ Fuchs และ Fuchs (1994) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 
ของEtscheidt และ Bartlett (1998)  แนวคิดองค์ประกอบของการจัดการชั้น เรียนพิ เศษ 
ข อ งSmith. et al (2 0 0 8 )  แน วคิ ด ก า รจั ด ก า ร เรี ย น ร วม ต าม โค รงส ร้า ง ซี ท  (SEAT)  
ของเบญจา ชลธารน์นท ์(2546) การจดัการเรียนรวมของสมพร หวานเสร็จ (2543)  

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผูวิ้จัยน าแนว

ค าถามที่สรา้งขึน้จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาหลัก
และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ ์เพื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาภาษาที่
ใช ้ความครอบคลมุและความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่ศึกษาแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
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2. น าแนวค าถามให้ผู ้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจ านวน 2 ท่าน และด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ ้นจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื ้อหาและนิยามพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) 
ระหว่างคะแนน +1, 0 และ -1 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ แสดงในภาคผนวก ก) 

ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 
จากการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องรายข้อ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) พบว่าทุกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ไม่ต ่ากว่า .50 ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้
ตวัอย่างแนวค าถามในการประชุมแบบมีส่วนร่วม 

1) ขัน้ตอนการสรา้งความรู ้(A: Appreciation) 
A1 ร่วมกันวิเคราะหส์ถานการณ์การจัดการการเรียนการสอนทักษะทาง

คณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษทัง้ในอดีตและปัจจุบนั 
ตวัอย่างแนวค าถาม 

- คุณครูมีการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษหรือไม่ และมีวิธีการประเมินอย่างไร 

- คุณครูมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรอืไม่ อย่างไร 
ขอช่วยอธิบาย 

- หลักสตูรและบทเรียนคณิตศาสตรท์ี่คณุครูน ามาใชส้อนมีลกัษณะ
เป็นอย่างไร 

- คุณครูมีวิธีการสอนคณิตศาสตรใ์ห้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างไร 

- การมอบหมายงานใหเ้ด็กท าการบา้น คณุครูมีวิธีการอย่างไรบา้ง 
- คณุครูไดม้ีการสอนเสริมใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ดว้ยหรือไม่ 

ถา้มี คณุครูท าอย่างไร 
A2 การก าหนดอนาคตหรือวิสยัทศัน ์
ตวัอย่างแนวค าถาม 

- ครูอยากเห็นเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเป็นอย่างไรในอนาคต 
2) การสรา้งแนวทางการพฒันา (I: Influence) 
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ตวัอย่างแนวค าถาม 
- จากอนาคตของเด็กที่คุณครูได้กล่าวไว้ คุณครูต้องการมีส่วนร่วมใน

เรื่องใด และท าอะไรบา้ง 
3) การสรา้งแนวทางปฏิบตัิ (C: Control) 
ตวัอย่างแนวค าถาม 

- ให้คุณครูบอกวิธีการที่ดีที่สุด หรือที่เคยรบัทราบมา เพื่อจะใชใ้นการ
ปรบัปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

- ครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เรื่องใดบา้ง 

- กิจกรรมในการพฒันาตนเองของครูควรท าในรูปแบบไหน 
3.2.2 แนวค าถามในการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน (AAR) 

มีลักษณะเป็นแนวค าถามปลายเปิดเพื่อการสะทอ้นผลการปฏิบัติ และใหค้วาม
คิดเห็นส าหรบัการวางแผนปรบัปรุงต่อไปในแต่ละวงจรการวิจัย โดยผูวิ้จยัมีแนวค าถามเพื่อใหผู้ ้
ร่วมวิจัยได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ 3 ประเด็นหลักที่สะท้อนทั้งความรู้ การปฏิบัติ อารมณ ์
ความรูส้ึก และการน าไปใชป้ระโยชนห์รือการปรบัปรุงการปฏิบตัิใหด้ีขึน้ 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผูวิ้จัยน าแนว

ค าถามที่สรา้งขึน้จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาหลัก
และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ ์เพื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาภาษาที่
ใช ้ความครอบคลมุและความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่ศึกษาแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

2. น าแนวค าถามให้ผู ้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจ านวน 2 ท่าน และด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ ้นจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื ้อหาและนิยามพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) 
ระหว่างคะแนน +1, 0 และ -1 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ แสดงในภาคผนว ก) 
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ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 
จากการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องรายข้อ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) พบว่าทุกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ไม่ต ่ากว่า .50 ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้

ตาราง 3 ตวัอย่างแนวค าถามในการทบทวนผลการปฏิบตังิาน  

วัตถุประสงค ์ แนวค าถามหลกั แนวค าถามซัก(probe) 
- เพื่อทราบขัน้ตอนและ
วิธีการปฎิบตัิงานของครู 

- แนวค าถามเกี่ยวกบั
งานที่ปฎิบตั ิ

- ในการร่วมท ากิจกรรมพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนส าหรบัเด็กที่มคีวาม
ตอ้งการพิเศษในครัง้นีค้รูไดท้ าอะไรบา้ง 
และท าอย่างไร ขอใหค้รูช่วยเล่า 

- เพื่อทราบจุดมุ่งหมาย
ในการร่วมท ากิจกรรม
ของครู 

- แนวค าถามเกี่ยวกบั
ความตอ้งการในการ
บรรลเุป้าหมาย 

- ในการเขา้ร่วมท ากจิกรรมในครัง้นี ้
คณุครูมีเป้าหมายอะไรบา้ง 
-  ส่วนที่คณุครูบรรลเุกนิเป้าหมาย คือ
อะไร และคิดว่าเป็นเพราะเหตใุด  
-  ส่วนใดที่ไม่บรรลตุามเป้าหมาย คือ
อะไร และคิดว่าเป็นเพราะเหตใุด 

- เพื่อทราบความรูส้กึใน
การท ากิจกรรมของครู 

- แนวค าถามเกี่ยวกบั
ความรูส้ึกในการท า
กิจกรรม 

- คณุครูรูส้ึกอย่างไรต่อผลของการ
จดัการเรยีนการสอนที่เกิดขึน้ 

- เพื่อทราบความ
ตอ้งการในการปรบัปรุง 
วิธีการในการปรบัปรุง 

- ค าถามเกี่ยวกบัสิง่ที่
ตอ้งการปรบัปรุง 

- ในการท ากิจกรรมครัง้หนา้จะท าให้
แตกต่างอย่างไร หรือควรจะตอ้งปรบัปรุง
อย่างไร 
- คณุครูคดิว่าทกัษะและความรูท้ี่ ตอ้งมี
ก่อนการท าครัง้หนา้คืออะไรบา้ง 

 
3.2.3 แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนและแผนการสอน

เฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
เป็นแบบประเมินส าหรบัตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอน

และแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม  ลักษณะ



  68 

ของแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที่บ่งบอกความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่  

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สดุ 
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

ตาราง 4 ตวัอย่างแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนและแผนการสอน
เฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. การออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนทกัษะทางคณติศาสตร์
ส าหรบัเดก็ที่มีความตอ้งการพเิศษในโรงเรียนเรียนรวมมีความ
เหมาะสมกบัหลกัการออกแบบกระบวนการการเรียนการสอนที่ดี 

     

2. การจดัล าดบัขัน้ตอนของกระบวนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม: การคดักรอง→การจดัท าแผน IEP→การจดัท าแผน 
IIP→การประเมนิผลการเรียนรู→้สรุปผล/ร่วมวิพากษ ์

     

3. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวม ทัง้ 8 ดา้น 

     

 
3.2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรข์องครูและ

พฤติกรรมของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
มีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรข์อง

ครูและพฤติกรรมของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษรายบุคคล โดยการเขียนบรรยายพฤติกรรมที่ครู
แสดงออกในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การน าเขา้สู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุน้
การคิด การใช้สื่อ การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการประเมินผลเป็นต้น และ
พฤติกรรมที่เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแสดงออกในการเรียน เช่น การโตต้อบกบัครู 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรข์องครู
และพฤติกรรมของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างแบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรข์องครูและ
พฤติกรรมของเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 

แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนและแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. ท าความเขา้ใจสถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะคณติศาสตรส์  าหรบัเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษในปัจจุบัน ผู ้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สรา้งสรรค์ มาท าการจัดกลุ่ม จัดประเภทของข้อมูล จากนั้นหาข้อสรุป การตีความ และการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นของผลการวิจยั เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายในสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละ
ปรากฏการณท์ี่ศึกษา 
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2. ขั้นการปฏิบัติการตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในขั้นนี ้
ผูวิ้จัยน าขอ้มูลจากการทบทวนผลการปฏิบัติงาน การสังเกต การบันทึก มาท าการจัดกลุ่ม จัด
ประเภทของขอ้มลู จากนัน้หาขอ้สรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นของ
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
การศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัท าการตรวจสอบความเชื่อถือของขอ้มลู ดงันี ้

5.1 การตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation)  
5.1.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation) 

เป็นการตรวจสอบยืนยันขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี ้
ผูวิ้จยัตรวจสอบขอ้มลูจากการประชุมแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ร่วมกบัการสงัเกตในขณะที่
ท าการประชุมแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม 

5.1.2 ตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง (Data Triangulation) 
การศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง คือนอกจากท า
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการบนัทึกภาคสนาม บนัทึกแผนที่ความคิด การบนัทึกเสียงแลว้ ผูวิ้จัย
ยงัมีการตรวจสอบขอ้มลูจากบนัทึกประวตัิการปฏิบตัิงานของผูร้่วมวิจยั 

5.1.3 การสะทอ้นขอ้มูลกลับไปยงัผูร้่วมวิจัยเพื่อยืนยนัขอ้มูล (Member Check) 
โดยในขณะที่ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลจากการประชุมแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ผูวิ้จยัไดท้ า
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการทบทวนค าตอบให้ผู ้ร่วมวิจัยได้ตรวจสอบว่า
ค าตอบที่ผูวิ้จัยเขา้ใจนั้นถูกต้องและสอดคลอ้งกับที่ผู ้ร่วมวิจัยต้องการสื่อสารหรือไม่ และมีการ
ทบทวนค าตอบจากบนัทึกแผนที่ความคิด เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลูไดต้รวจสอบว่าค าตอบที่ผูวิ้จยัเขียนลง
ไปนั้นถูกตอ้ง หากพบว่าไม่ถูกตอ้งผูวิ้จัยได้ด  าเนินการท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตรงกันกับผูร้่วม
วิจยั เพื่อความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือของขอ้มลูการวิจยั 

5.2 มีการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) โดยมี
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธเ์ป็นผูต้รวจสอบการด าเนินการวิจยัในทุกขัน้ตอน และผูเ้ชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาที่ท าการวิจยัเป็นผูต้รวจสอบเครื่องมือการวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

ส่วนท่ี 6 จรรยาบรรณการวิจยั 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้นี ้อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในโรงเรียนเรียนรวม ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษยจ์ากสถาบันยุทธศาสตร์
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ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย 
หมายเลขรบัรอง SWUEC 357/60 (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) เพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธ์ิ
ของผูร้่วมวิจัยและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการวิจยั จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัย
โดยผูใ้หข้อ้มูลหลักและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนีทุ้กรายมีความสมัครใจในการเขา้ร่วมการวิจัย
และเซ็นยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั โดยผ่านการขออนุญาต ชีแ้จงรายละเอียด สิ่งที่ขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติโดยผูวิ้จัย ทัง้นีผู้เ้ขา้ร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิที่จะถอนตวัออกจากการเขา้ร่วมการวิจยัเม่ือใดก็ได ้
ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลนัน้ไวใ้นที่ปลอดภัย และไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้นหากไม่ไดร้บัความยินยอมหรือ
ได้รบัอนุญาตจากกลุ่มผูร้่วมวิจัย รวมทั้งผูวิ้จัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อ
คน้พบที่ไดจ้ากการศึกษา 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครัง้นี ้ไดด้  าเนินการศึกษาและพัฒนาตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม มีการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู ผลการวิจยัท าใหไ้ดรู้ปแบบการพัฒนาครูในการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ผูวิ้จยัน าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดงันี ้

ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียนที่ด  าเนินการวิจยัและคณุสมบตัิของผูร้่วมวิจยั 
ส่วนที่ 1.1 บริบทของโรงเรียนที่ด  าเนินการวิจยั 
ส่วนที่ 1.2 คณุสมบตัิของผูร้่วมวิจยั 
ส่วนที่ 1.3 การสรา้งทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพและการวางแผนกิจกรรมตาม

แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ส่วนที่ 2 ผลการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง

คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม 

ส่วนที่ 2.1 สถานการณก์ารจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษในปัจจุบนั 

ส่วนที่ 2.2 กระบวนการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน
ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 

ส่วนที่ 3 ผลการสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
โรงเรียนเรียนรวม 

ส่วนที่ 3.1 ผลการวิเคราะหผ์ลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรม 
ส่วนที่ 3.2 ผลการสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 
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ส่วนที่ 4 ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ส่วนท่ี 1 บริบทของโรงเรียนท่ีด าเนินการวิจัยและคุณสมบตัิของผู้ร่วมวิจัย 
ส่วนท่ี 1.1 บริบทของโรงเรียนท่ีด าเนินการวิจัย 

1.1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีด าเนินการวิจัย 
โรงเรียนคิดดี เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1ตัง้อยู่ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบนั
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูรวมทั้งหมด 12 
คน ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 141 คน แบ่งเป็น นกัเรียน ชัน้อนุบาล 2 จ านวน 
7 คน ชั้นอนุบาล 3 จ านวน 11 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 24 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 17 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 26 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 25 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 คน โดยมีนักเรียน
หลากหลายเชือ้ชาติและนักเรียนชนเผ่า ไดแ้ก่ ไทย อ่าข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ และพม่า วิสัยทัศนข์อง
โรงเรียน คือมุ่งมั่นจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี
คณุธรรม จริยธรรม อนุรกัษ์วัฒนธรรมลา้นนา ใชช้ีวิตอย่างพอเพียงคู่เทคโนโลยี มีความพรอ้มสู่
อาเซียนและด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ 

1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมของโรงเรียน 
โรงเรียนคิดดี ได้ท าการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จาก

รายงานขอ้มูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น ประเภทความพิการ ของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าจ านวนนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ
ยอ้นหลัง 5 ปี มีดังนี ้พ.ศ. 2558 จ านวน 58 คน, พ.ศ. 2559 จ านวน 41 คน, พ.ศ. 2560 จ านวน 
51 คน, พ.ศ. 2561 จ านวน 43 คน, และ พ.ศ. 2562 จ านวน 39 คน โดยในปีพ.ศ. 2562 มีเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรูม้ากที่สุด จ านวน 36 คน และประเภทพิการ
ซ า้ซอ้น 3 คน ซึ่งผูอ้  านวยการโรงเรียนคิดดีมีกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ คือ การสรา้งโอกาสใหเ้ด็กพิเศษไดเ้ขา้เรียนรวมและการเรียนการสอนที่ค  านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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“กรอบแนวคิดในการจดัการเรยีนการสอนเด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษเนีย่ คือผอ. จะวางไวห้ลกัๆ 2 

ขอ้ ก็คือ การสรา้งโอกาสใหเ้ด็กพเิศษไดเ้ขา้เรียนรวมและการเรียนการสอนทีค่ านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลค่ะ” (ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

 

แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ เริ่มจากเมื่อเปิดภาคเรียนทางคณะครูร่วมกันคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ภายในระยะเวลา 1 เดือน จากนัน้ทางโรงเรียนจะเชิญผูป้กครองของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมา
ประชุมเพื่อชี ้แจงให้ผู ้ปกครองทราบว่าเด็กในความดูแลเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
ร่วมกันหาวิธีการในการช่วยเหลือดูแลเด็ก หลังจากนั้นโรงเรียนจะจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อใหร้บัทราบถึงการมีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม ในส่วนของการจัดการ
เรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาคปกติ แต่ครูจะสอนเสริมจากแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 
“หลงัจากคณะครูไดร้่วมกนัคดักรองเด็กเรียบรอ้ยแลว้ ทางโรงเรียนก็จะมกีารเชญิ

ผูป้กครองมาประชุมแลว้ก็ชีแ้จง้ใหท้ราบว่าบุตรหลานของท่านมีการบกพร่องทางการเรียนรูด้า้น
ไหน แลว้ก็หาวิธกีารร่วมกนัว่าเราจะหาวิธีการช่วยเด็กอยา่งไร” (ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

 
ผลจากการสนทนาร่วมกับผูอ้  านวยการโรงเรียนรวมทั้งการศึกษารายงานการ

ประเมินตนเองของโรงเรียน พบจุดที่ควรพัฒนา คือครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู ้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์คิดสงัเคราะหอ์ย่างหลากหลายและใชแ้หล่งเรียนรูใ้นการพฒันา
ตนเองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับชั้นป.1–ป.3 ใหส้ามารถ
น าเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม ครูควรวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีที่หลากหลาย
ตามสภาพจริงสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละธรรมชาติวิชา ทัง้นีท้างโรงเรียนมีขอ้จ ากดัใน
การพัฒนา คือจากการประเมิน คัดกรองนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรูป้รากฏว่ามีนักเรียนเป็น
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.34 (รายงานการประเมิน
ตนเองโรงเรียนคิดดี ประจ าปีการศึกษา 2561) และขอ้จ ากัดของนักเรียนโรงเรียนคิดดีส่วนมาก
เป็นนักเรียนชนเผ่า ดังนัน้ท าใหน้ักเรียนดงักล่าว ขาดทักษะทางดา้นการสื่อสารและตีความ และ
หากเป็นนักเรียนชนเผ่าที่บกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมด้วย จะท าให้เกิดปัญหาการเรียนเพิ่มขึน้ 
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เนื่องจากนกัเรียนชนเผ่าส่วนมากมีปัญหาการอ่าน-เขียน ภาษาไทย จึงส่งผลกระทบไปวิชาอ่ืนๆ 
เช่นวิชาคณิตศาสตร ์เด็กจะไม่เขา้ใจโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร  ์

 
“โรงเรียนของเราส่วนมากเป็นเด็กชนเผ่า เช่น อาข่า ลาหู่ เด็กต่างชาตกิ็มีนะคะ มีพม่า ถา้เดก็นีม้ี

บกพร่องทางการเรียนรู ้จะท าใหมี้ปัญหาการเรียนเยอะเลยค่ะ จากอ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ไดเ้ป็น

ทนุเดิมอยู่แลว้ กจ็ะลามไปถึงวิชาอืน่ๆ อย่างคณิตเนีย่เด็กจะไม่เขา้ใจ โจทย์ปญัหา (ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน) 

ส่วนท่ี 1.2 คุณสมบัติของผู้ร่วมวิจัย 
ผูร้่วมวิจยัในการศึกษาครัง้นี ้มีจ านวนทัง้หมด 5 คน คือ ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้

ประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 1 คน  ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่สอง 1 คน ครูผูส้อนวิชา
คณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่หนึ่สาม 1 คน ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีที่สี่ หา้ 
หก 1 คน และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 1 คน คุณสมบตัิของผูร้่วมวิจยั รายละเอียดดงั
ตาราง 5 
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ส่วนท่ี 1.3 การสร้างทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแผนกิจกรรมตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การสรา้งทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพและแผนกิจกรรมของชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ มีหลกัการสรา้งโดยยึดหลกัการที่อา้งอิงบริบทของโรงเรียนและไม่เพิม่ภาระงานใหก้บัผูร้่วม
วิจัย ผูวิ้จัยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มในการประชุมร่วมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2561 
เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคิดดี ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ครูผูร้่วมวิจยั จ านวน 5 คน รายละเอียดดงันี ้

ทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในการวิจยันี ้เป็นทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพกลุ่ม
เล็กในรูปแบบเฉพาะสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายในการพัฒนาที่
สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกนั คือพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ รายละเอียดมีดงันี ้

1.3.1 สมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ยสมาชิกและหนา้ที่ของ
สมาชิก รายละเอียดดงัตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงสมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทกัษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษโรงเรียนคดิดี 

ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี 
ประธานกรรมการ ครูเอฟ 1. อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู 
2. เป็นที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

รองประธาน ครูดี ร่วมกันพัฒ นาการเรีย นการสอนทักษ ะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
ครูซ ี

กรรมการ ครูเอ, ครูบี, ครูจ ี

 
1.3.2 แผนการด าเนินงานของทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตรโ์รงเรียนคิดดี มีรายละเอียดดงันี ้
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1) ก าหนดการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สัปดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ระยะเวลาครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง โดยก าหนดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30-17.30 น. เป็นระยะเวลา 1 
ภาคเรียน ในกรณีสัปดาหใ์ดทางทีมไม่สะดวกสามารถเลื่อนวัน -เวลาได ้โดยชั่วโมงการปฏิบัติ
กิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ จะจดัชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนหรือภาระงานของครู 

2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารการท างาน คือ ใชก้ลุ่มไลนใ์นการติดต่อสื่อสาร
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  

3) หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สมาชิกทุกคนตอ้ง
จดัท าบนัทึกประวตัิการปฏิบตัิงานของตนเอง 

4) กิจกรรมการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ครูผูร้่วมวิจยัมีบทบาท ดงันี ้

ครูซี ไดร้บัการคดัเลือกจากสมาชิกใหม้ีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
มีหนา้ที่ควบคมุประเด็นการพูดคุย กระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใหทุ้กคนแสดงความ
คิดเห็น เนื่องจากสมาชิกเห็นร่วมกนัว่าครูซีมีประสบการณก์ารเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมการสะทอ้นผลหลงัการปฏิบตัิงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน และมี
บุคลิกภาพที่สามารถพดูคยุ กระตุน้ใหส้มาชิกในทีมร่วมกันพดูคยุได ้สมาชิกจึงเห็นร่วมกนัว่าครูซี
จะสามารถน าพาใหท้ีมพดูคยุประเด็นการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูเอ ไดร้บัการคดัเลือกจากสมาชิกใหม้ีบทบาทเป็นผูบ้นัทึก มีหนา้ที่สรุป
ประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
(ตวัอย่างในภาคผนวก ฉ) เนื่องจากสมาชิกเห็นร่วมกนัว่าครูเอมีความสามารถในการสรุปประเด็น
ต่างๆไดอ้ย่างดี เขา้ใจง่ายและเนือ้หาครบถว้น อีกทั้งครูเอยงัมีลายมือการเขียนหนงัสือที่สวยงาม 
เป็นระเบียบ อ่านงาย สมาชิกจึงเห็นร่วมกันว่าครูเอจะสามารถบันทึกประเด็นในการสะทอ้นผล
หลงัการปฏิบตัิกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพไดอ้ย่างครบถว้น 

ครูบี ครูดี ครูจี และครูเอฟ มีบทบาทเป็นสมาชิก มีหนา้ที่เปิดใจรบัฟัง 
และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และรับแนวทางไปปฏิบัติ พร้อมบันทึกประวัติการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง 
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ส่วนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์ าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพเิศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 

ส่วนท่ี 2.1 สถานการณก์ารจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษในปัจจุบัน 

สถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในบริบทโรงเรียนเรียนรวม โดยผูวิ้จัยจัดประชุมระดมความคิดของผูร้่วมวิจัย
ดว้ยเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสรา้งสรรค ์ร่วมกบัการใชแ้ผนที่ความคิดและกระดาษ
โนต้เป็นเครื่องมือใหผู้ร้่วมวิจัยร่วมกันระดมความคิดเพื่อใหเ้ห็นสถานการณ์การจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน ก่อนที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์ความตอ้งการและแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนทั้งหมด 7 คน ประกอบดว้ยผูวิ้จัย 1 คน ครูผูร้่วมวิจัย 5 
คน และผูบ้นัทึก 1 คน ณ หอ้งประชุมของโรงเรียนคิดดี วนัที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 
น. ผูร้่วมวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นการจัดการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ รายละเอียดดงันี ้

2.1.1 สถานการณจ์ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ผูร้่วมวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึจ านวนนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษในปีการศึกษา 

2561 โดยโรงเรียนคิดดีมีจ านวนนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ 10 คน จากนักเรียนทั้งหมด 22 คน โดยเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรูวิ้ชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร ์และเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาโดยแพทยเ์ป็นผูวิ้นิจฉัย 1 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 6 คน จากนักเรียนทั้งหมด 19 คน โดยเป็นเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรูวิ้ชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 10 คน จากนักเรียนทั้งหมด 22 คน โดยส่วนมากจะบกพร่องทางการเรียนรูวิ้ชา
ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 10 คน จากนกัเรียนทัง้หมด 24 คน 
โดยส่วนมากจะบกพร่องทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 6 คน จากนักเรียนทั้งหมด 10 คน โดยส่วนมากจะบกพร่องทางการเรียนรูวิ้ชา
ภาษาไทย ส่วนวิชาคณิตศาสตรจ์ะได้รับผลกระทบ เมื่อต้องเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 8 คน จากนักเรียนทั้งหมด 
21 คน โดยส่วนมากจะบกพร่องทางการเรียนรูวิ้ชาภาษาไทย และเป็นเด็กที่เรียนซ า้ชัน้ 
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“ป.1 มีเด็กประมาณ 10 คน ส่วนมากเป็นเด็กพเิศษดา้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ บกพร่อง
ทางการเรียนรู ้มทีีต่อ้งคดักรองจากแพทย์ 1 คน เป็นบกพร่องทางสติปัญญา” (ครูเอ)  

 
“ป.2 ประมาณเอามี 6 คน เป็นเดก็พเิศษดา้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ บกพร่องทางการเรียนรู ้”

)ครูดี(  
 

“ป .3 นกัเรียนมี 22 คนครบั บกพร่อง 10 คน เป็นบกพร่องทางการเรยีนรูส้่วนมากจะเป็น
ภาษาไทยครบั  ”)ครูบี(  

 
“ป.4 มีเด็กพเิศษประมาณ 10 คน จาก 24 คน เป็นเด็กพเิศษดา้นภาษาไทยเป็นส่วนมาก ป. 5 มี 
14 คน น่าจะบกพร่องอยู่ประมาณ 6 คน ส่วนมากเป็นภาษาไทยเป็นหลกั คณิตศาสตรจ์ะไดร้บั
ผลกระทบคือ ถา้เป็นโจทย์ปญัหา เด็กจะไม่ได ้ป. ม ี21คน เป็นเด็กพเิศษประมาณ 8 คน เป็น

ภาษาไทยส่วนใหญ่ ส่วนมาจะเป็นเด็กทีซ่ ้าชัน้” (ครูซี) 
 

2.1.2 สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

2.1.2.1 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของโรงเรียน 

1) การคดักรองนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ผู้ร่วมวิจัยสะท้อนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทักษะ

คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษของโรงเรียน เริ่มตน้ดว้ยการคัดกรองเด็กที่มีความ
ต้องการพิ เศษ  ลักษณ ะของการด าเนินการการคัดกรองเป็นการปฏิบัติ ตามกฏของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนเรียนรวมทุกโรงเรียนจะตอ้งกรอกรายละเอียดนักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพิเศษในระบบบริหารจดัการขอ้มูลโรงเรียนเรียนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึง
ตอ้งด าเนินการคดักรองภายใน 1 เดือนหลงัการเปิดภาคเรียน โดยใน 1 ปีการศึกษา จะมีประเมิน 
2 ครัง้ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 วิธีการประเมินเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมช่วงระหว่างสอน การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแบบสงัเกตพฤติกรรมในบนัทึกหลงัการสอน หลงัจากด าเนินการคดักรอง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ทางโรงเรียนจะติดต่อหน่วยงายภายนอก ซึ่งในปีการศึกษาที่1/2561 
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ทางโรงเรียนไดต้ิดต่อที่โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย เพื่อประเมินและวินิจฉัย
ตามหลกัการแพทยอี์กครัง้ 
 

“การประเมินความสามารถมีแบบคดักรองของกระทรวง ทีก่ระทรวงใหท้ า ปีทีแ่ลว้จะคดักรอง 2 
ครัง้ ภาคเรียนละ 1 ครัง้” (ครูจี) 

 
“แบบคดักรองของกระทรวง ปีละ 2 ครัง้ คดักรองหลายอย่างทัง้ดา้นวิชาการและดา้นพฤติกรรม” 

(ครูซ)ี 
 

“สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้ช่วงระหว่างสอน” (ครูดี) 
 

“การประเมินความสามารถอย่างเช่น หลงัการสอนแต่ละวิชามนัจะมีบนัทึกหลงัการสอน แลว้หลงั
บนัทึกก็จะมีแบบสงัเกตพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท างานกลุ่ม การใหง้าน” (ครูเอ) 

 
“ครูพีเ่ลีย้งเด็กทีมี่ความตอ้งการพเิศษจะด าเนินการส่งไปหาหมอ คือคดักรองรวม หมอกจ็ะดูมาให้

ในภาพรวม ว่าเคา้ไม่ปกติดา้นไหน” (ครูซ)ี 
 

“ในเทอมนีส้่งเด็กไปคดักรองอีกรอบทีโ่รงพยาบาลทีเ่ขาแยกออกมาจากตลุาการทีพ่าน จะเป็นรอบ

ของเขา ถา้ถึงรอบเขาก็จะมา ครัง้แรกเรารอ้งขอไปแลว้เขามาทดสอบเดก็เรา พอทดสอบเสร็จเขา

นดัใหเ้ราไปพบหมอ” (ครูจี) 
 

2) การวางแผนการจดัการศึกษาใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
หลงัจากที่ผูร้่วมวิจยัคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จากนัน้ทาง

โรงเรียนจะมีการจดัประชุมผูป้กครองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เพื่อเป็นการชีแ้จงและร่วมกนัวาง
แผนการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ สิ่งที่ผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนพบว่า 
ผูป้กครองบางคนใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือทางโรงเรียน เช่น การพาเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่ทั้งนีย้ังมีขอ้จ ากัดในด้านการร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา 
เนื่องจากผูป้กครองบางท่านเป็นชนเผ่า ท าใหม้ีอปุสรรคในเรื่องของความเขา้ใจ 
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“พอประเมินเสร็จใช่ไหมคะ กจ็ะมีการประชุมผูป้กครองเพือ่ใหร้บัทราบว่าบตุรหลานเป็นเด็กพเิศษ
นะ และจะช่วยกนัวางแผนการจดัการศกึษา ผูป้กครองบางคนนีร้่วมมือดีค่ะ ในการพาบุตรหลาน
ไปตรวจทีโ่รงพยาบาลเพราะผูป้กครองตอ้งไปดว้ยค่ะ แต่เรื่องวางแผนการศึกษานี ่ผูป้กครองให้

โรงเรียนท า เพราะบางคนเป็นชนเผ่าจะไมเ่ขา้ใจค่ะ” (ครูจ)ี 
 

การวางแผนการจัดการศึกษาใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษจากการ
สะท้อนสถานการณ์การวางแผนการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ในการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พบว่าการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีเฉพาะ
รายวิชาภาษาไทย โดยครูประจ าวิชาเป็นผูจ้ดัท า และการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล พบว่ามี
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลรายวิชาภาษาไทย แลว้ก าลังจะเริ่มทดลองท าในรายวิชา
คณิตศาสตร ์ 

 

“แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล แยกเป็นคน เป็นชัน้ แบบเดิมมีวิชาภาษาไทย มีการจดัท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล แต่ไม่ครบทกุวชิา มีวิชาภาษาไทย” (ครูจ)ี 

 
“จริงๆในวิชาคณติศาสตร์เราไม่ไดท้ าแผนการสอนเฉพาะบุคคลเแยกเด็กแต่ละคน เราเอาไปใส่ใน
บนัทึกหลงัสอนแทน เราจะไม่ไดแ้ยกเพราะเราสอนรวม เราก็จะใชห้ลกัสูตรเดยีวกนั แผนเดียวกนั 

แต่อยู่ทีก่ารประเมินอีกที” (ครูซี) 
 

3) การช่วยเหลือในการจดัการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรข์อง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ผูร้่วมวิจยัสะทอ้นลกัษณะของการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนไดร้บั โดย
แบ่งเป็นการช่วยเหลือจากบุคคลภายใน ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน โดยขอค าแนะน าในการเรียนการ
สอนจากครูที่เชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร ์และการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน โดยจะมีวิทยากรเป็นคุณครูที่ เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาจากกลุ่ม
โรงเรียน และวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอน 2) มหาวิทยาลัยในพืน้ที่ ไดแ้ก่วิทยาลัย
เชียงราย ใหน้กัศึกษาฝึกงานมาช่วยเหลือในเรื่องการคดักรองเดก็ที่มีปัญหาและใหส้ื่อการเรียนการ
สอน 3) หน่วยงานทอ้งถิ่น ไดแ้ก่เทศบาล โดยจดัเป็นโครงการพี่สอนนอ้ง มีผูน้  าชุมชน นักศึกษา
ฝึกงานมาช่วยสอน 
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“ในโรงเรยีนกจ็ะมี เรากจ็ะสอบถามครูซี เอกคณิตศาสตร์ อย่างเราคือทั่วไป เราไม่แม่นเรื่องนี ้เราก็
จะไปปรึกษาว่ามีวิธีสอนอย่างไร” (ครูเอ) 

 
“ไปติว เป็นการติวของกลุ่มโรงเรยีน กลุ่มโรงเรยีนจะมี 9 โรง จะมีติวค่ะ ช่วงใกล้ๆ สอบ ไม่รูว่้าอนันี ้
จะรวมดว้ยรึเปล่า แตเ่ด็กกจ็ะไดเ้ทคนคิ เพราะเราจะเอาวิทยากรจากภายนอกมาทีเ่คา้เก่งๆในวิชา
นัน้ เคา้กจ็ะใหเ้ทคนิค คุณครูจากโรงเรียนอืน่ทีเ่คา้เชีย่วชาญในวิชานัน้มาช่วย...วิทยาลยัเชียงราย
มาแลกเปลีย่นเรื่องสือ่ มาช่วยคดักรองเดก็เบือ้งตน้ในเรื่องพฤติกรรมมีพีท่ีมู่ลนิธชิ่วยสอน พีส่อน
นอ้งของเทศบาล นกัศึกษาฝึกสอนบา้ง ผูน้  าชุมชนบา้งทีส่อนเอง กจ็ะเอาเด็กไปสอน” (ครูซี) 

 
“หน่วยงานวิทยาลยัเชยีงรายเป็นนกัศกึษามาฝึกงาน โครงการของเทศบาล” (ครูด)ี 

 
“หน่วยงานวิทยาลยัเชยีงรายมาคดักรองพฒันาการ” (ครูบี) 

 
2.1.2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 
ผูร้่วมวิจัยสะทอ้นรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอนทักษะ

คณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ดงันี ้
1) หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรท์ี่ครูน ามาใช้สอนเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ เป็นหลกัสูตรที่ยึดตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท) และไม่มีการปรบัเนือ้หา โดยครูใหเ้หตผุลว่าไม่สามารถปรบั
เนือ้หาไดเ้พราะตอ้งยึดตามตวัชีว้ดัในการประเมิน และมีการใชห้ลกัสูตรเสริมของอักษรเจริญทศัน ์
ทรูปลกูปัญญา และมลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 
“หลกัสูตรยึด สสวท. เพราะคณิตศาสตร์ตอ้งยดึของ สสวท.เท่านัน้ เปลีย่นบทเรียนไม่ไดค้่ะ 
เพราะว่ามนัตอ้งตามตวัชีว้ดั ปรบัไม่ไดเ้พราะการใหค้ะแนนตอ้งใหต้ามตวัชีว้ดั” (ครูซี) 

 
“หลกัสูตรยึด สสวท.ปรบัไม่ไดม้นัตามตวัชีว้ดั” (ครูด)ี 

 
“หลกัสูตรบงัคบัค่ะว่าตอ้งใชข้อง สสวท.” (ครูเอ) 

 



  85 

“มีหลกัสูตรเอามาเสริมใชข้องอจท. (อกัษรเจรญิทศัน์) ใชข้องทรูปลูกปญัญา DLTV” (ครูบี) 
 

2) วิธีการสอนและเทคนิคการสอน จากการสะท้อนสถานการณ์พบว่า 
วิธีการสอนทกัษะคณิตศาสตรข์องนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษของครู ไดแ้ก่ การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย เพื่อนช่วยเพื่อน การสอนตัวต่อตัว ส่วนเทคนิคการสอนทักษะคณิตศาสตรข์องนักเ รียนที่มี
ความตอ้งการพิเศษที่ครูใชม้ีดงันี ้การใชส้ื่อการสอน เทคนิคการใชค้  าถาม เทคนิคการฝึกและการ
ปฏิบตัิ และครูมีการสอนเสริมทกัษะคณิตศาสตรใ์หเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยจะสอนในคาบ
ที่ว่าง เช่น คาบแนะแนว ส่วนมากจะเป็นสอนการบ้าน เมื่อคุณครูสอนเสริมให้เด็กที่ มีความ
ตอ้งการพิเศษแลว้ พบว่าเด็กท าได้ในช่วงที่สอน แต่เมื่อเวลาผ่านไป เด็กจะท าไดบ้้างไม่ไดบ้า้ง 
ความรูไ้ม่คงทน 

 
“วิธีการสอนจะหาเทคนิคมากกว่า ว่าจะสอนอย่างไรใหเ้ขาเขา้ใจไปพรอ้มๆกบัเพือ่น 

ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ือ่หรืออะไรต่างๆ... มีการสอนเสริม เวลาทีค่รูกบัเด็กจะว่างพรอ้มกนั เช่น คาบ
แนะแนว” (ครูเอ) 

 
“วิธีการสอนเอาคนทีไ่ดค้รบั เอาเพือ่นทีไ่ดไ้ปสอน ใหเ้พือ่นช่วยสอน แลว้ก็ใหม้าทดสอบกบัครู” 

(ครูบี) 
 

“วิธีการสอนจะสอนตวัต่อตวั เราสอนพรอ้มกนัไปหมดแลว้เขาไม่ได ้ก็มารวมกนั4-5คน มาชีท้ีละ
ขอ้ทีละขัน้ตอน...มีการสอนเสริมในคาบว่าง ส่วนมากจะสอนการบา้น ตอนสอนก็ท าได ้พอออก

นอกหอ้งกจ็ะลืม” (ครูดี) 
 

“วิธีการสอนจะสอนรวม เพราะเด็กเยอะ พอท าแบบฝึกหดัก็แยกเด็กเหมือนกบัลกัษณะเพือ่นช่วย
เพือ่น เด็กก็จะใหเ้ขาคู่กนัเลย แลว้ก็ไปดูเขาสอนอย่างไร เคา้ติวใหเ้พือ่นอย่างไร แลว้มาทีโ่ต๊ะครู ดู
งานทีเ่ขาท า แลว้ถามเขาเขา้ใจไหม ไม่เขา้ใจตรงไหน...มีการสอนเสริมในคาบว่าง แตค่วามรูจ้ะไม่

คงทน” (ครูซี) 
 

“ครูจะคิดสือ่ ร่วมกบัครูประจ าวิชา ครูผูส้อน ครูประจ าชัน้” (ครูจ)ี 
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3) การมอบหมายงานและการบา้น 
จากการสะทอ้นสถานการณก์ารมอบหมายงานในชั้นเรียนใหเ้ด็กที่มี

ความตอ้งการพิเศษนัน้ ครูมีวิธีการมอบหมายงานใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียน โดยครู
จะมอบหมายงานที่มีระดับง่ายกว่าเด็กปกติ และดูตามความสามารถของเด็ก จ านวนชิน้งานที่
มอบหมายจะนอ้ยกว่าเด็กปกติ และมีการมอบหมายงานเป็นคู่แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเป็นงาน
กลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่วนการมอบหมายการบ้านให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษครูจะ
มอบหมายการบา้นใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเท่าเด็กปกติ 

 
“มอบหมายงานใหเ้หมือนกนัหมด, มอบหมายงานตามความสามารถของเขา ลดจ านวนขอ้ลง 

ส่วนมากจะใหป้ระกบคู่ค่ะ เพือ่นช่วยเพือ่นค่ะ เป็นกลุ่มบา้งเป็นคูบ่า้ง...ส่วนการบา้นจะใหเ้ท่ากนั” 
(ครูซ)ี 

 
“มอบหมายงานทีม่นัง่ายกว่าในเรื่องเดยีวกนั” (ครูบี) 

 
“การบา้นใหเ้ท่ากนั เนน้ย ้าไปทางผูป้กครอง วนันีเ้ราใหก้ารบา้นไปกี่ขอ้ ใหผู้ป้กครองช่วยดหูน่อย

นะว่าวนันีม้ีการบา้นตรงนีน้ะ ใหผู้ป้กครองศึกษาและดูแลดว้ยนะ” (ครูเอ) 
 

“มอบหมายงานใหเ้ท่ากนั แต่ผลจะไดก้ลบัมาไม่เหมือนกนั” (ครูดี) 
 

4) ส่ือและเทคโนโลยีในการสอน  
จากการสะทอ้นสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในดา้นสื่อและ

เทคโนโลยีในการสอน โดยผูวิ้จยัใหผู้ร้่วมวิจัยเขียนลงในกระดาษโน๊ต พบว่าผูร้่วมวิจยัมีการใชส้ื่อ
และเทคโนโลยีในการสอน ได้แก่ ยูทูป เพลง พาวเวอรพ์้อย เกม นวัตกรรมแบบฝึก กระดาน
อัจฉริยะ สื่อการสอนระดับ อนุบาล – ประถมต้นช่วงชั้นที่  1 (Karn TV) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คลังสื่อการสอน และยังใช้อุปกรณ์ช่วยสอน ไดแ้ก่ 
ตะเกียบ, แผนที่ความคิด, โปรแกรมคิดเลขเร็ว ผลจากใชส้ื่อการสอนของครูพบว่านักเรียนสนุกใน
การเรียน อยากเรียนรูเ้พิ่มขึน้ สนใจมากขึน้ การเรียนดีขึน้ มีสมาธิมากขึน้ 

 
“ใชพ้าวเวอร์พอ้ย เคา้มปีฏิกิริยาโตต้อบ เคา้สนใจมากเลยค่ะ มีความตืน่เตน้มากค่ะ เพราะในพาว

เวอร์พอ้ยทีท่  าจะมีภาพเคลือ่นไหว ส าหรบัเพลงเคา้ก็จะสนกุเพลิดเพลิน” (ครูเอ) 
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“ สอนโดยใชเ้กม เด็กจะสนกุตืน่เตน้ ติดตาม อยากเรยีนรู ้แต่แค่ในช่วงทีเ่ล่นเกมนะคะ” (ครูซี) 

 
5) การสอบและประเมินผลการศึกษา  

ครูใชวิ้ธีการสอบทักษะคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
แตกต่างกนั ดังนี ้นกัเรียนชัน้ ป.1 และ ป.3 ใชวิ้ธีการสอบแบบกลุ่ม โดยใหอ่้านโจทยพ์รอ้มกัน ให้
นักเรียนเขียนค าตอบเอง ส่วนนักเรียนชั้น ป.2 และนักเรียนชั้นป.4 ถึงป.6 สอบแบบปกติ การ
ประเมินผลการศึกษา ครูด าเนินการตามตัวชี ้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประเมินผล
การศึกษาเด็กปกติและเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษเหมือนกนั คือคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
คะแนนระหว่างเรียน 70 คะแนน คะแนนสอบ 30 คะแนน 

 
“การสอบพรอ้มกนั มเีดีย่วดว้ย พรอ้มกนัดว้ย ก็คือขึน้พาวเวอร์พอ้ยบนกระดาน อ่านโจทย์ไป
พรอ้มกนั ถา้ใหเ้ด็กนั่งสอบเองก าหนดเวลามนัจะยาก การประเมินผลการศึกษา มีเกบ็คะแนน

ระหว่างเรียน ตามตวัชีว้ดั” (ครูเอ) 
 

“สอบรวมทัง้หอ้ง สอบเหมือนกนัหมด” (ครูซ)ี 
 

“สอบโดยใหน้กัเรียนอ่านพรอ้มกนั แตใ่หค้ดิค าตอบเอง เดก็พเิศษจะท าไดม้ากขึน้ การประเมินผล
การศึกษา ตอ้งยึดตวัชีว้ดั” (ครูบี) 

 
“การสอบก็สอบเลยแบบท าในกระดาษ การประเมินผลการศึกษามีเก็บคะแนน 

ระหว่างเรียนจะเยอะ 70 สอบแค่ 30” (ครูดี) 
 

2.1.3 ประสบการณ์การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ผูวิ้จยัไดม้าจากการวิเคราะหก์ารสะทอ้นการปฏิบตัิของผูร้่วมวิจยัรายบุคคลจาก
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ง
ปรากฎผลแสดงในตาราง 7 
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จากผลการศึกษาประสบการณ์การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่ผ่านมา จะเห็นไดว่้าผูร้่วมวิจัยไดผ้่านการลงมือ
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามประสบการณท์ี่ผูร้่วมวิจยัเชื่อว่าท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีการเรียนรูด้ี
ขึน้ จากขอ้มลูคณุสมบตัิของผูร้่วมวิจยัพบว่า ส่วนของประสบการณท์ี่ผูร้่วมวิจยัเคยมีประสบการณ์
นอ้ยที่สุดคือการฝึกอบรมเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่ายงัเป็นช่องว่างของผูร้่วมวิจยัที่ยัง
ตอ้งไดร้บัการเติมเต็มและพฒันา 

2.1.4 การสะท้อนประเด็นการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมท่ียังไม่บรรลุความส าเร็จ 

ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่บรรลุ
ความส าเร็จ โดยในการสะท้อนประเด็นดังกล่าวผูวิ้จัยใชแ้ผนที่ความคิด และกระดาษโนต้ เป็น
เครื่องมือในการกระตุน้ความคิด รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) การจัดการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ 

1.1) หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร ์ที่ผ่านมายังไม่มีหลักสูตรเฉพาะส าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ท าใหต้อ้งใชห้ลักสูตรการสอนเหมือนกับเด็กปกติ ซึ่งบางเนือ้หาไม่
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถที่แทจ้ริงของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

 1.2) ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ที่ผ่านมาครูไม่มีเวลาในการท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษทุกคน และท าใหภ้าระ
ของครูเพิ่มขึน้ 

 1.3) วิธีการสอนและเทคนิคการสอน จากการจดัการเรียนการสอนที่ผ่าน
มายังไม่มีแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและครูไม่มีความรูใ้นการ
จดัท า ครูขาดเทคนิคการสอน ขาดแคลนสื่อในการสอนและไม่มีความรูใ้นการจดัท าสื่อ 

2) ลกัษณะของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาด้านคณิตศาสตร ์

ปัญหาดา้นความเขา้ใจ ความจ า ท าใหเ้ด็กไม่มีความคิดรวบยอด ไม่มีความเข้าใจแนวคิดทาง
คณิตศาสตร ์และความจ าในเนือ้หาไม่คงทน 

3) บริบทของโรงเรียนเรียนรวม 
บริบทของโรงเรียนเรียนรวมที่เป็นการสอนแบบรวมชั้น ไม่แยกเด็กปกติ

และเด็กพิเศษ การเรียนการสอนในชัน้เรียนของครูตอ้งค านึงถงึนกัเรียนทุกคน จึงท าใหค้รูไม่มีเวลา
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ดแูลก ากบัเด็กพิเศษอย่างเต็มที่ และดว้ยเวลาเรียนที่มีจ ากดัในแต่ละชั่วโมง ท าใหข้าดการเนน้ย า้
ในเนื ้อหาส่งผลให้นักเรียนพัฒนาไดช้้า นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานตน้สงักัดโดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้
โรงเรียนจดัท า จึงท าใหม้ีผลกระทบต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูไดว้างแผนไวต้ัง้แต่ตน้
ภาคเรียน 

2.1.5 การสะท้อนภาพในอนาคตท่ีครูต้องการ 
ครูผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนภาพในอนาคตที่ครูต้องการ ได้แก่ เด็กที่มีความต้องการ

พิเศษเรียนทนัเพื่อน สามารถน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นชวิีตประจ าวนัได ้มีพฒันาการดา้น
การเรียนรูด้ีขึน้ สามารถคิดค านวณได ้มีความสขุในการเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทกัษะชีวิต 
และเอาตวัรอดได ้

 
“เด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษเรียนทนัไปพรอ้มๆกบัเพือ่น” (ครูเอ) 

 
“เด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษเรียนรูไ้ดใ้นชัน้เดียวกนัได ้อ่านออกเขียนได ้คิดวิเคราะหเ์ป็นมากขึน้ 
สามารถคิดค านวณเลขได ้เด็กมีความเชือ่มัน่ มีความสขุในการเรียน เอาตวัรอดได ้อยู่ในสงัคมได”้ 

(ครูซ)ี 
 

“เด็กทีมี่ความตอ้งการพเิศษน าคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได”้ (ครูจี) 
 

“เด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษมีพฒันาการดา้นการเรียนรูด้ขีึน้ เดก็มีความเชือ่มั่น มีทกัษะชีวิต” 
(ครูดี) 

 
นอกจากการสะทอ้นภาพในอนาคตที่ครูตอ้งการ ผูร้่วมวิจัยยงัไดร้่วมกันสะทอ้น

วิธีการที่จะน าพาไปสู่เป้าหมาย คือการเกิดภาพในอนาคตที่ตอ้งการ ไดแ้ก่ 1) จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 2) จัดท าสื่อการสอนให้เด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 3) จดักิจกรรมการสอนที่เหมาะสม และหลากหลาย 4) มีการวดัและการประเมินผล
ที่เหมาะสม และ5) มีการเสริมแรงในการเรียนการสอน 

 
“การจดักจิกรรมการสอนเพือ่คิด เหมาะสมกบัเด็ก ใหก้ารเสริมแรง” (ครูดี) 
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“แนวทางในการพฒันา คือจดัท าแผน IIP, IEP จดัท าสือ่การสอนโดยเฉพาะ มีการวดัและ
ประเมินผลทีเ่หมาะสมกบัระดบัของเดก็พเิศษ” (ครูซ)ี 

 

จากการการสะท้อนภาพในอนาคตที่ครูต้องการและวิธีการที่จะน าพาไปสู่
เป้าหมาย ผูวิ้จยัไดใ้หผู้ร้่วมวิจัยหารือถึงความตอ้งการในการพัฒนา โดยในการสะทอ้นประเด็น
ดงักล่าวผูวิ้จัยใชแ้ผนที่ความคิด และกระดาษโนต้ เป็นเครื่องมือในการกระตุน้ความคิด จากการ
ใหผู้ร้่วมวิจัยเรียงล าดับความตอ้งการในการพฒันา พบว่ามีประเด็นความตอ้งการในการพัฒนา
เรียงล าดับจากส าคญั เร่งด่วน มากที่สุดไปถึงนอ้ยที่สุด 6 เรื่อง ดังนี ้1) การคดักรองเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 2)เทคนิคการสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 3) การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล สื่อการสอน 4) การจดัท าแบบฝึกหดัทกัษะ
ทางคณิตศาสตร ์5) การจัดท าสื่อการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร ์และ6) การวัดและ
ประเมินผลเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ทั้งนีผู้ ้ร่วมวิจัยได้สะทอ้นรูปแบบของการพัฒนา คือการ
อบรม การบรรยาย และการลงมือปฏิบตัิดว้ย 
 

“อยากพฒันาเร่ืองการท าแบบฝึกหดั ใบงานดว้ยค่ะ” (ครูดี) 
 

“ขอเพิ่มการท าแบบฝึกหดัดว้ยครบั...วิธีการวดัและประเมินผลเดก็ว่าควรท าอย่างไรดี...อบรมเชิง
ปฏิบตัิการน่ะ และก็ศึกษาดูงาน” (ครูบ)ี 

 
“การคดักรองดว้ย อยากทราบขัน้ตอนทีถู่กตอ้งในการคดักรอง การสงัเกต จะไดรู้เ้กณฑก์ารคดั
กรองว่าเด็กลกัษณะแบบนีเ้ป็นเด็กพเิศษแบบไหน ทีถู่กตอ้ง รูปแบบการอบรมคือแบบไม่ไดน้ัง่

บรรยายอย่างเดียวคือปฏิบตัิดว้ยค่ะ ศกึษาดูงานโรงเรียนทีเ่คา้เป็นตน้แบบ” (ครูซี) 
 

“ใช่ๆค่ะการคดักรอง เพราะบางทีเรากท็ าตามล าดบัทีเ่คา้ใหท้ า แต่ไม่รูว่้าถูกตอ้งรอ้ยเปอร์เซ็นหรือ
เปล่า” (ครูจ)ี 

 
“การจดัท าสือ่การสอนดว้ยค่ะ” (ครูเอ) 
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2.1.6 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนา 
ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนา จากการสะทอ้นประเด็นการจัดการ

เรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมที่ยังไม่
บรรลคุวามส าเร็จของผูร้่วมวิจัย ไดแ้ก่ ประเด็นความรู ้เช่น ขาดความรูด้า้นเทคนิคการสอน การ
จดัท าสื่อการสอน ประเด็นการปฏิบตัิ เช่น ขาดการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล ส่ือการสอน และการสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาของผูร้่วมวิจัย 
ผูวิ้จัยได้น ามาวิเคราะห์ผลเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่และความ
ตอ้งการในการพฒันา รายละเอียดดงัตาราง 

ตาราง 8 ผลการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเดก็ที่มีความตอ้งการพเิศษ 

สถานการณท่ี์เป็นอยู ่ สิ่งท่ีอยากพัฒนา 

ดา้นความรู ้: 
- ขาดความรูด้า้นการคัดกรอง เทคนิคการสอน 
การจดัท าสื่อการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

เพิ่มความรู ้ดา้นการคัดกรอง เทคนิคการสอน 
การจดัท าสื่อการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
 

ดา้นการปฏิบตัิ:  
- การจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขาดการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล  
- ไม่มั่นใจการปฏิบตัิในขัน้ตอนของการคดักรอง 
- ขาดการท าสื่อการสอน 

- ฝึกปฏิบตัิในการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษประเภทต่างๆ 
- พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ฝึกปฏิบัติในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
ท าสื่อการสอน 

 

ส่วนท่ี 2.2 กระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์ าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพเิศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 

จากสถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กทีม่ีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนเรียนรวมที่ผ่านมา น ามาซึ่งการก าหนดภาพในอนาคตที่ครูตอ้งการ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาครู โดยอาศยักระบวนการวิจัยในการขบัเคลื่อนการพัฒนา บนพืน้ฐานการปฏิบัติตาม
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แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชพีที่สมาชิกในทีมต่างท าหนา้ที่ในบทบาทของตนเอง มีการปฏิบตัิ
กิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ผูวิ้จัย
น าเสนอในแต่ละวงรอบการด าเนินการ รายละเอียดดงันี ้

วงรอบท่ี 1 
จากผลการศึกษาสถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็ก

ที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมที่ผ่านมา ท าใหเ้ห็นช่องว่างของความรูแ้ละการปฏิบัติ
ของผูร้่วมวิจยัที่ตอ้งการที่จะเติมเตม็เพื่อน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ดงันัน้จึงน ามา
สู่การก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ละการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบที่ 1 แต่ละขัน้ตอนของกระบวนการมีรายละเอียดดงันี ้

1) ข้ันการวางแผน  
ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยร่วมกันวางแผนก าหนดกิจกรรมการพัฒนาความรูแ้ละ

การปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวม ดว้ยเทคนิคประชุมระดมสมองร่วมกับการใชแ้ผนที่ความคิดและกระดาษโนต้
เป็นเครื่องมือใหผู้ร้่วมวิจัยร่วมกันระดมความคิด จัดขึน้ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
14.30-16.00 น. ณ หอ้งประชุม โรงเรียนคิดดี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนทั้งหมด 6 คน ประกอบดว้ย
ผูวิ้จัย 1 คน ครูผู ้ร่วมวิจัย 5 คน โดยก่อนเริ่มการวางแผนผูวิ้จัยได้ฉายภาพการสะท้อนภาพใน
อนาคตที่ครูตอ้งการและวิธีการที่จะน าพาไปสู่เป้าหมาย และผลการศึกษาความตอ้งการในการ
พฒันา เพื่อเป็นการทบทวนประเดน็ความตอ้งการในการพฒันาของผูร้่วมวิจยั จากนัน้ผูร้่วมวิจยัได้
ร่วมกนัก าหนดผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงทีค่าดหวงั และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้รายละเอียดของ
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ รายละเอียดดงันี ้

1.1 ก าหนดผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั 
ในวงรอบที่ 1 ผูร้่วมวิจัยไดก้ าหนดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

จากสิ่งที่อยากพัฒนา โดยผูวิ้จัยใหผู้ร้่วมวิจยัเขียนผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงั ที่จะน าไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
รายละเอียดสรุปได ้ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 แสดงการก าหนดผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงที่คาดหวงั 

สิ่งท่ีอยากพัฒนา ผลลัพธก์ารเปลีย่นแปลงท่ีคาดหวัง 
- เพิ่มความรู ้ดา้นการคัดกรอง เทคนิคการ
สอน การจัดท าสื่อการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

- ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการคัดกรอง เทคนิค
การสอน การจัดท าสื่อการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

- ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ทั ก ษ ะ
คณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ขาดการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล และแผนการสอน เฉพาะ
บุคคล  
- ไม่มั่นใจการปฏิบัติในขั้นตอนของการคัด
กรอง 
- ขาดการท าสื่อการสอน 

- ความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ 
- ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล การท าสื่อการเรียน
การสอน แบบฝึกหดั  

 
1.2 ก าหนดกิจกรรม 

หลังจากก าหนดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังแล้ว ผู ้ร่วมวิจัย
ร่วมกนัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม รายละเอียด
ดงันี ้

1.2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 

เป็นกิจกรรมที่ด  าเนินการเพื่ อให้บรรลุ เป้าหมายผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในส่วนของความรู้ความเขา้ใจการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยไดร้่วมกันวางแผนกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคดักรองเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ทั้งนีจ้ากการร่วมกนัวิเคราะหอ์ดีตปฏิบตัิที่ผ่านมาท าใหเ้ห็นว่า
สิ่งที่เป็นช่องว่างของผูร้่วมวิจัยประการส าคัญอันเป็นจุดเริ่มตน้ในการวางแผนการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ คือการขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ลกัษณะพฤติกรรมที่ส  าคญัที่เป็นการแบ่งแยกประเภทของ
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ รวมทั้งวิธีการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ซึ่งการวางแผนใน
การจดักิจกรรมใหค้วามรูน้ี ้ผูร้่วมวิจยัไดว้างแผนและก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรม ดงันี ้
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1) การก าหนดประเด็นความรู ้ผูร้่วมวิจัยวางแผนก าหนดประเด็น
ความรู้ที่ต้องการ ซึ่งได้ข้อสรุป คือ ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ วิธีการประเมินความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษอย่าง
ง่ายและถูกตอ้ง 

 
“ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัเด็กพเิศษ” (ครูด)ี 

 
“ความรูเ้กี่ยวกบัเดก็พเิศษ โดยเฉพาะลกัษณะส าคญัของเด็กประเภทต่างๆ คือแบบมองแลว้รูเ้ลย

ว่าเด็กเป็นอะไร” (ครูซี) 
 

“วิธีการประเมินแบบง่ายๆและถูกตอ้ง” (ครูบ)ี 
 

2) การก าหนดคุณลักษณะของวิทยากร จากการทบทวน
ประวัติศาสตรแ์ห่งการปฏิบัติ ท าใหเ้ห็นว่าในอดีตครูเคยเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมิน
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมความรูเ้ชงิทฤษฎี อีกทัง้ลกัษณะของเด็ก
นั้นมีพฤติกรรมที่หลากหลาย จึงยากต่อการแยกแยะประเภทของเด็ก จึงท าให้ครูไม่สามารถ
ประยุกต์ใชใ้นการน ามาปฏิบัติจริงได้ ดังนั้นผู ้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการเชิญวิทยากรจาก
สถาบันราชานุกูลมาอบรมใหค้วามรูเ้บือ้งตน้และวิธีการประเมินความสามารถของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ เนื่องจากสถาบันราชานุกูลให้บริการทางการแพทย์ เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ใหค้  าแนะน าปรกึษาแก่ผูป้กครอง
และบุคคลที่มีความตอ้งการพิเศษ ประกอบกบัผูวิ้จยัเคยไปศึกษาดงูานและร่วมเป็นผูช้่วยวิทยากร 
ณ สถาบันราชานุกูล จึงทราบว่ามีผู ้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความรูแ้ละการคัดกรองเด็ก ที่มี
ความตอ้งการพิเศษอย่างแทจ้ริง ผูวิ้จัยจึงประสานงานไปยังสถาบันราชานุกูล และเห็นว่าคุณอภิ
ศักดิ์ ประสมศรี นักกิจกรรมบ าบัดสถาบันราชานุกูล มีความเหมาะสมในการเป็นวิทยากรใน
กิจกรรมนี ้เนื่องจากเป็นผูม้ีประสบการณ์ในการประเมินและบ าบัดเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ประเภทต่างๆ รวมถึงเป็นวิทยากรใหค้วามรูเ้รื่องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในหลากหลายโอกาส 
สามารถพูดบรรยายให้เข้าใจง่าย อธิบายได้ชัดเจน อีกทั้งยังมีความรู้ในการประยุกต์วิธีการ
ประเมินอย่างหลากหลายและแม่นย า เมื่อมาจัดกิจกรรมจะมีส่วนน าพาใหผู้ร้่วมวิจัยเขา้ใจ และ
สามารถประยุกตวิ์ธีการประเมินเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามสภาพของบริบทโรงเรียนได ้
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“อยากไดแ้บบมีปฏิบตัิดว้ย เพราะทีเ่คยอบรมมีแตท่ฤษฎี” (ครูซ)ี 
 

“ผูวิ้จยัมีใครแนะน าไหมคะ อยากไดแ้บบเกง่ๆ” (ครูจี) 
  

1.2.2 กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษร่วมกบัการศึกษาดงูานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม 

เป็นกิจกรรมที่ด  าเนินการเพื่ อให้บรรลุ เป้าหมายผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในส่วนของความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอน การจัดท าสื่อการสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล ผูร้่วมวิจยัมีความเห็นร่วมกนัว่าการพฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียน
การสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ควรพฒันาในเรื่องการจดัท าสื่อ
การเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร ์การจัดท าแบบฝึกหดัทกัษะทางคณิตศาสตร ์การจดัท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล การวัดและประเมินผล
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากครูที่มีความเชี่ยวชาญและรูปแบบของการอบรม
ควรเป็นการอบรมใหค้วามรูแ้ละการศึกษาตวัอย่างสถานที่จริง ผูร้่วมวิจยัมีความเห็นร่วมกนัว่าควร
ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม กลุ่มผูร้่วมวิจัยไดว้างแผนและก าหนดแนวทางใน
การจดักิจกรรมการศึกษาดงูานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม ดงันี ้

1) การก าหนดประเด็นความรู ้ผูร้่วมวิจัยวางแผนก าหนดประเด็น
ความรูท้ี่ตอ้งการ ซึ่งไดข้อ้สรุป คือ การจัดท าสื่อการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร ์บุคคล 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดท าแบบฝึกหัดทักษะทางคณิตศาสตร ์การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ การวดัและประเมินผลเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
 

“อยากรูเ้ร่ืองการท าสือ่ อยากเหน็ว่าสือ่เคา้เป็นยงัไง มีอะไรบา้ง” (ครูด)ี 
 

“อยากเหน็วิธีการสอนเคา้ค่ะ ว่าทีเ่คา้ไดเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบเคา้สอนอย่างไรบา้ง” (ครูซี) 
 
2) การก าหนดคณุลกัษณะของโรงเรียน ผูร้่วมวิจยัเห็นว่าลกัษณะ

ของโรงเรียนที่ไปศึกษาดงูานควรเป็นโรงเรียนที่ไดร้บัรางวลัโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม จึงมี
ผูเ้สนอโรงเรียนชุมชนบา้นป่ากอด า ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไดร้บัรางวลัโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม 
และโรงเรียนชุมชนบา้นป่ากอด ายังมีครูที่ไดร้บัรางวลัครูดีเด่นเรื่องการจดัการเรียนการสอนทักษะ
ทางคณิตศาสตรใ์นเด็กพิเศษ อีกทัง้ยงัใกลก้บัโรงเรียนคิดดี อีกดว้ย 
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3) การก าหนดคุณลักษณะของวิทยากร ผู ้ร่วมวิจัยเห็นว่า
วิทยากรที่จะช่วยใหค้วามรูใ้นเรื่องการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร ์แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล การจัดท าแบบฝึกหัดทักษะทางคณิตศาสตร ์การจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล การวัดและประเมินผลเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษควรเป็นวิทยากรที่มีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนี ้ และยังควรเป็นบุคคลที่เข้าใจบริบทของครูและโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เดียวกัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและสร้างเป็นเครือข่ายชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพระหว่าง
โรงเรียนได้ ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันหารือในการหาวิทยากรที่มีความรู้และมีความ
ความสามารถ และเห็นว่าคณุครูวลัภา แปงศิริ ครูโรงเรียนบา้นป่ากอด า มีความเหมาะสมที่จะเป็น
วิทยากรส าหรบัการจดักิจกรรมในครัง้นี ้เนื่องจากเป็นครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไดร้บัรางวัล
ครูดีเด่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรใ์นเด็กพิเศษ  

 
“ถา้เราไปทีใ่กล้ๆ เรากด็ีนะ เผือ่จะเป็นเครือข่ายกนั” (ครูซ)ี 

 
“นีไ่งทีป่่ากอด า มีโรงเรียนตน้แบบ เหมือนเคา้จะมีครูตน้แบบคณิตศาสตร์ดว้ยนะ” (ครูจี) 

 
“ครูอะไรนะ ทีเ่คา้ไดร้างวลั อ๋อครูวลัลา” (ครูดี) 

 
1.2.3 กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั

เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
เป็ นกิ จกรรมด าเนินการเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายผลลัพธ์การ

เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในส่วนของการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ การฝึกปฏิบตัิในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท าสื่อ
การสอน การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล ผูวิ้จัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนพัฒนาจาก
ความรูท้ี่ไดร้บัหลังจากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและ
กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษร่วมกบัการศึกษาดู
งานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม ผูวิ้จัยจะท าการคืนขอ้มลูจากการสงัเกตในการท ากิจกรรม
การพัฒนาครูใหแ้ก่ผูร้่วมวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันวางแผนพฒันาการจดัการเรียนการ
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สอนทักษะคณิตศาสตร ์การฝึกปฏิบตัิในการจัดท าแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล การท าสื่อการ
สอน และการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

2) ข้ันปฏิบัติกิจกรรมและการสังเกต  
ผูวิ้จยัไดน้ าผลที่ไดจ้ากขัน้วางแผน ทัง้หมดมารวบรวมและจดัท าเป็นกิจกรรม 

จากนัน้ผูร้่วมวิจยัด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรม และผูวิ้จยัติดตามสงัเกตและ
บนัทึกผล รายละเอียดดงันี ้

2.1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

การด าเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ จดัขึน้ ในวนัจนัทร ์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนคิดดี จงัหวดัเชียงราย มี
ครูผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งหมด จ านวน 10 ท่าน ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 ท่าน (เนื่องจากผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเล็งเห็นว่าการอบรมในครัง้นีเ้ป็นการอบรมที่มีประโยชนต์่อคณุครูและมีความจ าเป็นต่อครู 
จึงขออนุญาติทางผูวิ้จยัในการน าครูทุกคนในโรงเรียนเขา้ร่วมอบรมดว้ย) โดยวิทยากรจากสถาบัน
ราชานุกูลใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัความรูเ้บือ้งตน้ ลกัษณะส าคญั ประเภท วิธีการประเมินความสามารถ
ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ พรอ้มกับสาธิตวิธีประเมิน รวมทั้งแนะน าวิธีการประยุกตก์าร
ประเมินอย่างง่ายที่ถูกตอ้งและเหมาะสม ผูวิ้จยัไดส้งัเกต สัมภาษณ์และวิเคราะหผ์ลจากการท า
แบบทดสอบของผูร้่วมวิจยั ปรากฏผลดงันี ้

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ จากการสังเกตพบว่า ครูสามารถเขียนบรรยาย
ลักษณะเบือ้งต้นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆได ้และยกกรณีตัวอย่างเด็กใน
หอ้งเรียนของตนเองและบอกประเภทของเด็ก และจากการวิเคราะหค์ะแนนการทดสอบก่อนและ
หลงัการอบรม แสดงใหเ้ห็นว่าหลงัการอบรมเชิงปฏิบตัิการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ครู
ทุกคนที่เขา้รบัการอบรมมีคะแนนทดสอบหลงัการอบรมเพิ่มขึน้ ดงัตาราง 10 

ตาราง 10 แสดงคะแนนก่อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบตักิารคดักรองเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ครูคนท่ี คะแนนก่อนอบรม คะแนนหลังอบรม 
1 6 7 
2 6 8 
3 5 9 
4 6 8 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ครูคนท่ี คะแนนก่อนอบรม คะแนนหลังอบรม 
5 6 7 
6 4 7 
7 7 8 
8 5 7 

9 8 8 
10 5 6 
11 5 10 

 
จากการสงัเกตในการอบรม จะเห็นไดว่้าการถ่ายทอดความรูข้องวิทยากร

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้่วมวิจยั ดงันี ้ความรูเ้บือ้งตน้ ลกัษณะส าคญั ประเภทของเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ รวมถึงวิธีการประเมินความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ซึ่งจาก
การสังเกตและพูดคุยกับผูร้่วมวิจัยที่เขา้ร่วมกิจกรรม พบว่าผูร้่วมวิจยัเกิดความเขา้ใจในประเภท
ของเด็กพิเศษ แบบต่างๆไดม้ากขึน้ สามารถยกกรณีตัวอย่างเด็กในหอ้งเรียนของตนเองและแยก
ประเภทของเด็กได ้ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการอธิบายและการยกตวัอย่างประกอบของวิทยากร ท าให้
เขา้ใจและเห็นภาพของประเภทและการประเมินเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษได ้

2.2) กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษร่วมกับการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม 

การด าเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม 
และการอบรมเกี่ยวกบัการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ไดจ้ดัขึน้วนัพฤหัสบดี 
ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนชุมชนบา้นป่ากอด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย มีครู
ผูเ้ข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 5 คน โดยวิทยากรจากโรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอด าได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจดัท าสื่อการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตร ์การจดัท าแบบฝึกหดัทกัษะทางคณิตศาสตร ์การออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
การวัดและประเมินผล พรอ้มกับน าชมสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แบบฝึกหัดทักษะทางคณิตศาสตร ์แผนการสอนเฉพาะบุคคล จากกิจกรรมนี ้ผูวิ้จยัไดส้ังเกตและ
สมัภาษณผ์ูร้่วมวิจยั ปรากฏผลดงันี ้
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ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ผูร้่วมวิจยัสะทอ้นผลดา้นความรูค้วามเขา้ใจจาก
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานหลังการปฏิบัติกิจกรรมและจากการสอบถามผูร้่วมวิจัย พบว่า 
การศึกษาดูงานท าใหผู้ร้่วมวิจัยไดร้บัความรูเ้รื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษเพิ่มขึน้ ไดเ้ห็นตวัอย่างของสื่อของจริงที่ใชใ้นการเรียนการสอนที่สามารถน าไป
ปรบัปรุงและพฒันาการสอนนกัเรียนในโรงเรียนคิดดีได ้อีกทัง้ยงัเกิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการน า
กลบัไปประยุกตใ์ชก้บันกัเรียนโรงเรียนคิดดีอีกดว้ย 
 

“เคา้มีสือ่เยอะเลยนะ เราเอาไปพฒันาของเราได”้ (ครูเอ) 
 

“กลบัไปจะลองท าตามดู” (ครูจ)ี 
 

“เคา้มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนของเคา้นะ” (ครูซี) 
 

ดา้นพฤติกรรม จากการสังเกตผูวิ้จัยพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ดังนี ้
ผูวิ้จยัพบว่า ผูร้่วมวิจยัมีความสนใจ ใส่ใจ กบัการศึกษาดงูานในโรงเรียนชมุชนบา้นป่ากอด า ผูร้่วม
วิจัยมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูวิทยากร อีกทั้งยังมีการจดบันทึก
รายละเอียดที่ได้รับจากการอบรมและจากการศึกษาจากสถานที่จริง โดยเฉพาะเรื่องการท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แนวทางการจัดการเรียนการสอน การใชส้ื่อในการสอน และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

2.3) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงัในส่วนของ
การจดัการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ การฝึกปฏิบัติใน
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การคดักรอง การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
ท าสื่อการสอน โดยผูวิ้จัยท าการคืนขอ้มูลจากการสังเกตในการท ากิจกรรมการพัฒนาครูทั้ง 2 
กิจกรรมที่ผ่านมาใหแ้ก่ผูร้่วมวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกนัวางแผนพฒันา 

จากการระดมสมองของผู้ร่วมวิจัยพบว่า หลังจากการไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม ผู ้ร่วมวิจัยสะทอ้นว่าสิ่งหนึ่งที่ท าใหโ้รงเรียนตน้แบบโรงเรียน
เรียนรวมที่ไปเรียนรูส้ามารถด าเนินการไดส้  าเร็จ คือ มีขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษอย่างชดัเจนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ์ผูร้่วมวิจยัมีความ
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สนใจในการจัดท ากระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษที่เป็นแบบเฉพาะของโรงเรียนคิดดี โดยยึดแนวทางบริบทของโรงเรียนเป็นที่ตั้ง ซึ่ง
เห็นว่าหากมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู ้ร่วมวิจัยทุกคนจะสามารถยึดปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกนั อีกทัง้ยงัน าแนวทางการปฏิบตัิกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาร่วมปฏิบตัิ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิงานแบบร่วมกนั 

 
“โรงเรียนป่ากอด าเคา้มีขัน้ตอนของกระบวนการการจดัการเรียนการสอนนะ มนัท าใหค้รูมีแนวทาง

ในการปฏิบตัิ” (ครูดี) 
 

“ครูวลัภาเคา้เก่ง เคา้ทุ่มเทมากๆ ถา้เรามีกระบวนการการจดัการเรยีนการสอนน่าจะดี” (ครูซี) 
 

“งัน้เราลองดูของเขาก่อนไหม แลว้ลองเอามาปรบัใหเ้ขา้กบัโรงเรียนเรา” (ครูบี) 
 

ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยไดด้  าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยมีขัน้ตอนการพฒันาทัง้หมด 3 ขัน้ตอนคือ 
1) ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 2) ขัน้ตอนออกแบบการจดัการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
บริบทของโรงเรียนเรียนรวม และ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทกัษะทางคณิตศาสตร ์และแผนการสอนเฉพาะบุคคล รายละเอียดดงันี ้

2.3.1) ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จัดขึ ้น ณ  ห้องประชุม
โรงเรียนคิดดี วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยใชเ้ทคนิคการประชุมระดมสมองร่วมกัน ร่วมกับ
การใชแ้ผนที่ความคิดและกระดาษโนต้เป็นเครื่องมือใหผู้ร้่วมวิจยัร่วมกันระดมความคิด จากนั้น
ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสรุปแนวทาง  โดยจากการจัดหมวดหมู่ความคิดและการร่วมกัน
อภิปรายเพื่อหาความคิดเอกฉันทพ์บว่า กระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร ์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีทัง้หมด 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การคดักรอง 2) การจดัท าแผนการ
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จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) การประเมินผลการเรียนรู ้
และ 5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563)ดงัภาพ 6 รายละเอียดดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนกระบวนการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็ก 
ที่มีความตอ้งการพิเศษ 

 
1) การคัดกรอง ขั้นตอนการคัดกรอง จะด าเนินการภายใน 2 

อาทิตยแ์รกของการเปิดภาคเรียน 

วตัถุประสงค:์ เพื่อเป็นการคัดแยกเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่มี
ปัญหาความสามารถดา้นคณิตศาสตรแ์ละประเมินระดบัความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ 

ผูด้  าเนินการ: ครูวิชาคณิตศาสตรใ์นแต่ละชั้นเรียนและครูพี่เลีย้ง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

วิธีการ: ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นผูค้ดักรองร่วมกับครูพี่เลีย้ง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยใชวิ้ธีการสงัเกต การใชแ้บบคดักรองเด็กพิการ 9 ประเภทตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ  การทดสอบความรู ้หากพบเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่จ าเป็นตอ้งให้
แพทยเ์ป็นผูวิ้นิจฉัย ทางครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษจะส่งเด็กไปตรวจวินิจฉัย 
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2) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นการจดัท า
แผนการจดัการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษแต่ละคน 

วัตถุประสงค์: เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถ และเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

ผูด้  าเนินการ: ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูคณิตศาสตรใ์นแต่ละชั้น
เรียนและครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

วิธีการ: ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตรแ์ละครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษร่วมกันจัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแต่ละคน 
รายละเอียดการจัดท า คือ การระบุเป้าหมาย 1 ปีการศึกษา การประเมินผล จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สื่อ บริการ สิง่อ านวยความสะดวก ความช่วยเหลือทางการศึกษา ที่สอดคลอ้งกบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษแต่ละบุคคล 

3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล การวางแผนจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคลเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลจุุดประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและเนื่องจากโรงเรียนคิดดี เป็นโรงเรียนเรียนรวม ดงันัน้การจดัท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลจึงตอ้งค านึงถึงนกัเรียนทุกคนชัน้เรียนดว้ย 

วตัถุประสงค:์ เพื่อจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลใหส้อดคลอ้ง
กบัความสามารถที่แทจ้ริงของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ผูด้  าเนินการ: ครูวิชาคณิตศาสตรใ์นแต่ละชัน้เรียน 
วิธีการ: 1 . ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตรใ์นแต่ละชั้นเรียนก าหนด

สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรท์ี่ตอ้งการพฒันา  
2 . ก าห น ด วิ ธี ก า รส อน  เท คนิ ค ก า รส อน  สื่ อ ก า รส อน  

ที่เหมาะสม และค านึงถึงเด็กอ่ืนๆในหอ้งเรียนเรียนรวม จึงควรก าหนดวิธีการสอน เทคนิคการสอน 
สื่อการสอน ที่สามารถใหเ้ด็กเรียนไปพรอ้มๆกนัได ้ 

3. เริ่มปฏิบตัิการสอนตามที่วางแผนไว ้
4) การประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากครูได้น าแผนการสอน

เฉพาะบุคคลไปสอนจริง เป็นระยะเวลา 1 เดือนแลว้ หลังจากนั้นจะประเมินผลการเรียนรู ้โดย
เนือ้หาที่ประเมินจะยึดตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
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วตัถุประสงค:์ เพื่อประเมินผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษหลงัจากไดร้บัการสอนตามแผน 

ผูด้  าเนินการ: ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรข์องแต่ละชัน้เรียน 
วิธีการ: ครูออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่มี

ความตอ้งการพิเศษทัง้ดา้นความรู.้และดา้นพฤติกรรมตามความเหมาะสม จากนัน้ท าการประเมิน
หลงัจากสอนตามแผนการสอน 

5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อใหค้รูแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ช่วยเหลือ แนะน า แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหด้ี
ยิ่งขึน้ โดยหลงัจากครูประเมินผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแลว้ จะมีการประชุม
เพื่อสรุปผลจากการสอนตามแผน และร่วมกนัวิพากษ์ผลลพัธจ์ากการสอนเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง
พฒันาแผนการสอนและร่วมกนัวางแผนการสอนคณิตศาสตรใ์นสาระการเรียนรูอ่ื้นๆต่อไป 

วัตถุประสงค:์ เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษหลงัจากไดร้บัการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

ผูด้  าเนินการ: ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูคณิตศาสตร์
ของแต่ละชัน้เรียน ครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ  

วิธีการ: ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผล
จากการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรน์ าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
วางแผนการสอนเฉพาะบุคคล และการประเมินผลการเรียนรู ้หลังจากนั้นร่วมวิพากษ์ผลลัพธ์
ทัง้หมด หากผลการประเมินการเรียนรูห้ลังจากการสอนบรรลุจุดประสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรจ์ะวางแผนการสอนเฉพาะบุคคลในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรใ์นเรื่องอ่ืนต่อไป แต่ถ้าผลการประเมินการเรียนรู้ไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนด
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตรจ์ะตอ้งปรบัปรุงแผนการสอนเฉพาะบุคคลใหม่ โดยผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมดจะช่วยกันเสนอขอ้คิดเห็นในการปรบัปรุงเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สดุ จากนัน้ครูผูส้อน
วิชาคณิตศาสตรจ์ะน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ปรบัปรุงไปเริ่มการสอนอีกครัง้ 

2.3.2) ขั้นตอนออกแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
บริบทของโรงเรียนเรียนรวม 

ผูวิ้จัยไดจ้ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการจัดการเรียน
การสอนทักษะทางคณิตศาสตร ์เริ่มตน้จากการทบทวนขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนการ
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สอนทักษะทางคณิตศาสตรข์องโรงเรียนที่ผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าขึน้ ทบทวนความรู้เรื่อง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล จากนั้นผูร้่วมวิจัยออกแบบการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษโดยค านึงถึง
บริบทในห้องเรียนรวม โดยเลือกตัวอย่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครูสอนมา 1 คน แล้ว
ออกแบบการจดัการเรียนการสอน รายละเอียดดงันี ้

1) การคัดกรอง ครูผูร้่วมวิจยัใชวิ้ธีการคดักรองดงัต่อไปนี ้
ครูเอ ใช้วิธีการคัดกรองโดย สังเกตพฤติกรรมเบื ้องต้น ใช้

แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ การสมัภาษณ์ผูป้กครอง การสัมภาษณ์เพื่อนร่วมชัน้ และ
ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตรก์่อนเรียน 

ค รูบี  ใ ช้ วิ ธี ก า รคั ด ก รอ ง โด ย ใช้ แ บ บ คั ด ก รอ งขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบของนักเรียนในระดับชั้นที่ต  ่ากว่า
ระดบัชัน้จริง ในกรณีที่นกัเรียนมีความสามารถระดบัต ่ากว่าระดับชัน้จริง การสมัภาษณเ์พื่อนร่วม
ชัน้ การสงัเกตพฤติกรรม 

ค รู ซี  ใ ช้ วิ ธี ก า รคั ด ก รอ ง โด ย ใช้ แ บ บ คั ด ก รอ งข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ตัวนักเรียน/เพื่อนร่วมชั้น การทดสอบ
ความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็ก 

ค รูดี  ใ ช้ วิ ธี ก า รคั ด ก รอ ง โด ย ใช้ แ บ บ คั ด ก รอ งข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็ก 

ค รู จี  ใ ช้ วิ ธี ก า รคั ด ก รอ ง โด ย ใช้ แ บ บ คั ด ก รอ งข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ การสงัเกตพฤติกรรม 

2) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูผู ้ร่วมวิจัยมีวิธีการเหมือนกัน คือครูประจ าชั้น ครู
ประจ าวิชา และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันจัดท า มีการระบุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม การประเมินผล ส่ิงอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนๆโดยมี
เป้าหมาย 1 ปีการศึกษา 

3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล รายละเอียดในการ
จัดท า ได้แก่1) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องการพัฒนา 2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 3) วิธีการสอน เทคนิคการสอน 4) สื่อการสอน และ5) การประเมินผลการ
เรียนรู ้ผูร้่วมวิจยัมีการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล รายละเอียดดงัตาราง 11 
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2.3.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียน
การสอนทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม  

การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสูตรและการ
สอน จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 3 
ท่าน สรุปผลดงัตาราง 12 

ตาราง 12 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจดัเรียนการสอนและแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 

รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ยความ
เหมาะสม 

S.D. แปลผล 

1. การออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนทกัษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรวมมีความเหมาะสมกบัหลกัการออกแบบ
กระบวนการการเรียนการสอนที่ด ี

4.5 0.57 มากที่สดุ 

2. การจดัล าดบัขัน้ตอนของกระบวนการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม: การคดักรอง→การจดัท าแผน IEP→
การจดัท าแผน IIP→การประเมินผลการเรียนรู→้
สรุปผล/ร่วมวิพากษ ์

4.25 0.50 มากที่สดุ 

3. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ของการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ทัง้ 8 ดา้น 

4.50 0.57 มากที่สดุ 

4. ในขัน้ตอนการคดักรอง ครูใชวิ้ธีการประเมิน
ความสามารถของเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่าง
เหมาะสม 

4.25 0.50 มากที่สดุ 

5. วิธีการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีน 

4.25 0.95 มากที่สดุ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ยความ
เหมาะสม 

S.D. แปลผล 

6. วิธีการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

4.75 0.50 มากที่สดุ 

7. การเลือกสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรท์ี่ตอ้งการพฒันา
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

4.75 0.50 มากที่สดุ 

8. มีการใชห้ลกัสตูรที่เหมาะสมกบัเดก็ที่มีความตอ้งการ
พิเศษ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

9. การตัง้จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู ้

4.75 0.50 มากที่สดุ 

10. วิธีการสอน เทคนิคการสอนเหมาะสมกบักระบวนการ
เรียนการสอนและเนือ้หา ส าหรบัเด็กที่มคีวามตอ้งการ
พิเศษ 

4.5 0.57 มากที่สดุ 

11. สื่อการสอนเหมาะสมกบักระบวนการเรยีนการสอน
และเนือ้หาส าหรบัเดก็ที่มีความตอ้งการพเิศษ 

4.25 0.50 มากที่สดุ 

12. ง า น ที่ ค รู ม อ บ ห ม าย มี ค ว าม เห ม า ะ ส ม กั บ
ความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

4.50 0.57 มากที่สดุ 

13. ครูมีการจดัตารางเวลาใหบ้ริการสอนเสริมที่เหมาะสม 4.75 0.50 มากที่สดุ 

14. วิธีการประเมินผลการเรยีนรูเ้หมาะสมส าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ 

4.25 0.50 มากที่สดุ 

15 วิธีการสรุปผล/ร่วมวิพากษ์ มีความเหมาะสม 4.50 0.57 มากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

 
จากตารางความเหมาะสมของกระบวนการจัดเรียนการสอนทักษะทาง

คณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
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ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุก
องคป์ระกอบ 

 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อการปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละการปรบัปรุงแผนการสอนเฉพาะไดแ้ก่ 1) กระบวนการเรียน
การสอน เมื่อประเมินผลการเรียนรู/้สรุปผล กรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านจริงๆ บางทีตอ้งปรบัแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งปกติจะปรับอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 2) ควรพิจารณาถึงการ
ออกแบบที่เหมาะสมในลกัษณะเป็น personalized learning ดว้ย 3) ในขัน้ตอนการคดักรอง อาจ
ใชแ้บบคัดกรองเฉพาะทางเชิงลึก เช่น แบบคัดแยกความบกพร่องทางดา้นคณิตศาสตร ์แบบคัด
แยกความบกพร่องทางดา้นภาษาไทย แบบคดักรองที่พฒันาโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ
คนไทย ควรพิจารณาถึงการตรวจทางจิตวิทยา 4) ควรพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึน้ เช่น ผูป้กครอง 5) วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน และการมอบหมาย
งาน พิจารณาการเรียนรวมที่เป็น personalized learning ดว้ย 

3) ข้ันการสะท้อนการปฏิบัติ 
ผูวิ้จัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติ จัดขึน้วันพฤหัสบดี ที่ 9 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอ้งประชุม โรงเรียนคิดดี ดว้ยเทคนิคการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และ
ขอ้มลูการสะทอ้นผลของครูจากการบนัทึกประวตัิการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมที่
ผ่านมาและวางแผนปรับปรุงต่อไป ผ่านการทบทวนสิ่งที่ ได้ท า ความรู้สึกขณะที่ท า และ
ขอ้เสนอแนะการพฒันา 

3.1) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรี ยนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ผู ้วิจัยให้ครูสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในตัวของครูภายหลังจากการได้ร่วมกิจกรรม ผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลง ดงันี ้

3.1.1) ด้านความรูค้วามเขา้ใจ ผูร้่วมวิจัยสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ดงันี ้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ผูร้่วมวิจัยสะทอ้น คือ 
ความรูเ้กี่ยวกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ วิธีการคัดกรองและการสังเกตเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ ความรูเ้รื่องพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนรวม กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษร่วมกบัการศึกษาดงูานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม พบว่า
ครูผูร้่วมวิจัยไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เทคนิคการสอนใน
ชัน้เรียนรวม การจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ สื่อที่ใชใ้นการสอน 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล การจดักิจกรรมการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรู ้การเสริมแรง การ
สอนซ่อมเสริม การสรุปพัฒนาการที่สอดคลอ้งกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การส่งต่อ
เพื่อการรกัษาแพทย ์และการใหข้อ้มลูความรูแ้ก่ผูป้กครองของเด็ก 
 

“จากการเขา้ร่วมการอบรมการประเมินเด็กพเิศษท าใหไ้ดร้บัความรูใ้นการสงัเกตเดก็พเิศษใน
ลกัษณะต่างๆ เช่น เดก็ออทิสติก เด็กสมาธิสัน้ และเด็ก LD จากการศึกษาดูงานไดค้วามรูใ้นการ

สอน เพิ่มส่ิงเสริมแรงเพือ่กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู”้ (ครูซ)ี 
 

“ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมการประเมนิเด็กพเิศษ คือ การคดักรองเด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษ 
การสงัเกต การใชแ้บบประเมนิ” (ครูดี) 

 
“จากการศึกษาดูงานไดค้วามรูด้า้นการวดัผลประเมินผลอย่างเหมาะสมกบัเด็กทีม่ีความตอ้งการ

พเิศษ” (ครูเอ) 
 

3.1.2) ดา้นแนวคิดในการน าไปปฏิบัติ จากการสะทอ้นผลของผูร้่วม
วิจัยหลังการท ากิจกรรมและจากขอ้มูลจากการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครูหลังจากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
พบว่า การอบรมในครัง้นีไ้ดจุ้ดประกายให้ผูร้่วมวิจยัอยากแกไ้ขปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ได ้และ
เกิดแนวคิดในการน าไปปฏิบัติในเรื่องของการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ การจัดท าสื่อ
การสอนที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสม การส่งเสริมพฤติกรรม
ดา้นดีของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ และจากการอบรมและการศึกษาดูงานท าใหค้รูผูร้่วมวิจัย
เกิดแนวคิดในการน าความรูท้ี่ได้มาปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ การจดัท าสื่อ การจดัหอ้งเรียน การวดัผล/ประเมินผลที่เหมาะสม 

  
“แนวคิดน าไปปฏิบตัจิดัท าสือ่การสอนทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการ” (ครูด)ี 

 
“แนวคิดน าไปปฏิบตัใินการส่งเสริมพฤติกรรมดา้นดีของเดก็” (ครูจี) 

 
“แนวคิดน าไปปฏิบตัจิดัหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศทีเ่หมาะสมกบัเดก็” (ครูเอ) 
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3.1.3) ด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติที่
สะทอ้นอารมณ์ความรูส้ึก คือ ดีใจที่ไดพ้ัฒนาตนเอง รูส้ึกดีที่มีการพัฒนาครูเพื่อใหก้ารเรียนการ
สอนประสบผลส าเร็จ และเกิดเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากเดิมที่ผูร้่วมวิจัยมี
ความเชื่อว่าลักษณะของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีสาเหตมุาจากสติปัญญา ท าใหไ้ม่มีความ
เขา้ใจแนวคิดทางคณิตศาสตร ์แต่หลังจากการศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ ท าใหผู้ร้่วมวิจยัเกิด
เจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยสะท้อนจากผูร้่วมวิจัยเกิดความคิดที่อยากแก้ไข
ปัญหานกัเรียนที่เรียนไม่ไดแ้ละการส่งเสริมพฤติกรรมดา้นดีของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

 
“รูสึ้กดีทีมี่การพฒันาครูเพือ่ใหก้ารเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ” (ครูจ)ี 

 
“อยากกลบัไปแกไ้ขปัญหานกัเรียนทีเ่รียนไม่ไดท้ีโ่รงเรียนของเรา...ดีใจทีไ่ดพ้ฒันาตนเอง” (ครูซ)ี 

 
“ถา้เด็กไม่ไดเ้ราก็ส่งเสริมพฤติกรรมดา้นดีของเด็ก รูส้ึกดีทีไ่ดพ้ฒันาการเรียนการสอน” (ครูด)ี 

 
3.2) ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกิจกรรม 

ผูวิ้จัยได้ท าการฉายภาพข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ใน 3 ประเด็น ดังนี ้1) การออกแบบวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน และ
การมอบหมายงาน ควรพิจารณาการเรียนรวมที่เป็น personalized learning (การเรียนรู้ส่วน
บุคคล) ร่วมดว้ย 2) การคัดกรอง อาจใชแ้บบคัดกรองเฉพาะทางเชิงลึก เช่น แบบคัดแยกความ
บกพร่องทางด้านคณิตศาสตร ์แบบคัดแยกความบกพร่องทางดา้นภาษาไทย แบบคัดกรองที่
พฒันาโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษคนไทย ควรพิจารณาถึงการตรวจทางจิตวิทยาร่วมดว้ย 
3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล เมื่อประเมินผลการเรียนรู/้สรุปผล กรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านจริงๆ 
อาจตอ้งปรบัแผน ซึ่งปกติจะปรบัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้และการปรบัแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล เพื่อใหผู้ ้ร่วมวิจัยได้เห็นภาพของกระบวนการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ควรปรับปรุงก่อนน าไปสอนจริง เมื่อผูร้่วมวิจัยรบัทราบขอ้เสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงลงความเห็นในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคล อนัน าไปสู่การวางแผนปฏิบตัิการในวงรอบที่ 2 ต่อไป 
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วงรอบท่ี 2  
จากการสะทอ้นการปฏิบัติในวงรอบที่ 1 พบประเด็นที่ต้องมีการปรบัปรุงจากการ

สะทอ้นผลการปฏิบัติและผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนทักษะ
ทางคณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
จึงน ามาสู่การปฏิบตัิการในรอบที่ 2 ดงันี ้

1. ข้ันการวางแผน  
ผูวิ้จัยไดน้ าขอ้มูลที่มาจากการสะทอ้นผลการปฏิบัติในวงรอบที่ 1 น ามาสู่การ

วางแผนปรับปรุงในวงรอบที่  2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในขั้นวางแผน เป็นการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมให้บรรลุผลลัพ์การเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิคประชุมระดมสมอง จัดขึน้ วั น
พฤหสับดี ที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอ้งประชุม โรงเรียนคิดดี ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจ านวนทัง้หมด 6 คน ประกอบดว้ยผูวิ้จัย 1 คน ครูผูร้่วมวิจัย 5 คนโดยก าหนดกิจกรรมใน
วงรอบที่ 2 ดงันี ้

ตาราง 13 การวางแผนกิจกรรมในวงรอบที่ 2 

ผลลัพธก์าร
เปลีย่นแปลงท่ีคาดหวัง 

การสะท้อนผลในวงรอบท่ี1/
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

กิจกรรมในวงรอบท่ี 2 

ความสามารถในการคัด
กรองเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ 

- การเลือกเครื่องมืออาจใช้แบบคัด
กรองเฉพาะทางเชิงลึก เช่น แบบคัด
แ ย ก ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ด้ า น
คณิ ตศาสตร์ แบบคัดแยกความ
บกพร่องทางด้านภาษาไทย แบบคัด
กรองที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทาง
การศึกษาพิเศษคนไทย ควรพิจารณา
ถึงการตรวจทางจิตวิทยาร่วมดว้ย 

- กิ จ ก ร รม ก า รป รับ ป รุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทั กษ ะคณิ ต ศ าสต ร์
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการ
พิ เศ ษ แล ะแผน ก ารส อน
เฉพาะบุคคล 
- กิจกรรมการปฏิบัติการตาม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทั กษ ะคณิ ต ศ าสต ร์
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในสถานการณจ์ริง 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ผลลัพธก์าร 
เปลีย่นแปลงท่ีคาดหวัง 

การสะท้อนผลในวงรอบท่ี1/
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

กิจกรรมในวงรอบท่ี 2 

ความสามารถ ในการ
จัด ก ารเรีย น การสอน
ทั ก ษ ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
ส าห รับ เด็ ก ที่ มี ค ว าม
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรวม 

- การออกแบบวิธีการสอน เทคนิค
การสอน  สื่ อการสอน  และการ
มอบหมายงาน ควรพิจารณาในเรื่อง
ของการเรียนรูส้่วนบุคคลร่วมดว้ย 

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป รับ ป รุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความต้องการพิ เศษ
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

- เมื่อประเมินผลการเรียนรู ้สรุปผล
การเรียนรู ้ในกรณีที่ผูเ้รียนประเมิน
ไม่ผ่าน บางทีต้องปรับแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งปกติจะปรับ
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- กิจกรรมการปฏิบัติการตาม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน
สถานการณจ์ริง 

 

1.1 กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

ผูร้่วมวิจัยเห็นว่าผลการตรวจสอบความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นประโยชน์ในการได้วิธีในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรแ์ละแผนการสอนเฉพาะบุคคลใหด้ีขึน้และสามารถน าไปใชป้ฏิบตัิจริงได ้ดงันัน้ผูวิ้จัย
จึงเห็นว่าควรมีการประชุมระดมความคิดร่วมกนัแกไ้ข แลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนั 

1.2 กิจกรรมการปฏิบัติการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานการณจ์ริง 

 ผูร้่วมวิจัยเห็นว่ากิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง เป็นการ
ฝึกฝนใหค้รูผูร้่วมวิจยัเกิดความรู ้ทักษะ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังน าความรู้
จากการอบรมเชิงปฏิบตัิการมาปฏิบตัิในสถานการณจ์ริง 

2. ข้ันปฏิบัติกิจกรรมและการสังเกต  
ขัน้ปฏิบตัิการและสงัเกต ในวงรอบที่ 2 เป็นขัน้ตอนที่ครูผูร้่วมวิจยัเริ่มปฏิบตัิการ

ตามแผนที่วางไว ้ผูวิ้จยัติดตามสงัเกตการณ ์รายละเอียดดงันี ้
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2.1 กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

ผู้ วิจัยและผู้ร่วม วิจัยจัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ร่วมกับ
การใชแ้ผนที่ความคิดและกระดาษโนต้เป็นเครื่องมือใหผู้ร้่วมวิจัยร่วมกันระดมความคิด ณ หอ้ง
ประชุมโรงเรียนคิดดี วันจนัทรท์ี่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.30-17.00 น. เริ่มจากผูวิ้จัยไดท้ าการ
ฉายภาพขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อเป็นการทบทวนประเด็นที่ควรปรบัปรุง 3 ประเด็น ดังนี ้
1) การออกแบบวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน และการมอบหมายงาน ควรพิจารณาการ
เรียนรวมที่เป็นการเรียนรูส้่วนบุคคลร่วมดว้ย 2) การคัดกรอง อาจใชแ้บบคดักรองเฉพาะทางเชิง
ลึก เช่น แบบคัดแยกความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร ์แบบคัดแยกความบกพร่องทางดา้น
ภาษาไทย แบบคดักรองที่พฒันาโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษคนไทย ควรพิจารณาถึงการ
ตรวจทางจิตวิทยาร่วมดว้ย และ3) เมื่อประเมินผลการเรียนรู ้สรุปผลการเรียนรู ้ในกรณีที่ผูเ้รียน
ประเมินไม่ผ่าน บางทีตอ้งปรบัแผน ซึ่งปกติจะปรบัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ จากนั้นผูวิ้จัย
น าเสนอตัวอย่างแผนการสอนเฉพาะบุคคลจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อใหผู้ ้ร่วมวิจัยเห็น
ภาพของรายละเอียดการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล แลว้ใหผู้ร้่วมวิจยัระดมความคิดโดยใช้
การสนทนากลุ่มร่วมกนัปรบัปรุงกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตามขอ้เสนอของผูเ้ชี่ยวชาญ 
โดยมีผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น ดงันี ้

1) การปรบัปรุงวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่ครูได้สร้างแนวทาง
ร่วมกัน โดยเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล และค านึงถึงบริบท
การเรียนรวมและนักเรียนปกติในชัน้เรียน คือ1) การแยกสอนในชั่วโมงว่างในกรณีที่เด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษไม่สามารถเรียนรูใ้นหอ้งเรียนและความสามารถทกัษะทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับ
ต ่ากว่าเนื ้อหาที่ เรียน 2) ในชั่ วโมงเรียนจะแยกสอนตอนท าแบบฝึกหัด 3) แบ่งกลุ่มตาม
ความสามารถ 4) เปลี่ยนแบบฝึกหดัใหเ้ขา้ใจง่าย  

 2) ขั้นตอนการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูไดส้รา้งแนวทาง
ร่วมกันคือ เพิ่มเติมวิธีการคัดกรองโดยใชแ้บบคัดกรองมาตรฐานที่สามารถคัดกรองเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษไดด้ีขึน้ จึงมีผูเ้สนอแบบคดักรอง KUS-SI Rating Scales (แบบคดักรองนกัเรียนที่มี
ภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู ้และออทิซึม) และประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์
จากการทดสอบความรูต้ามสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรท์ี่เด็กท าได้
ตามพัฒนาการ เพื่อความละเอียดในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ตัวอย่างใน
ภาคผนวก ช) 
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 3) การปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูได้สร้างแนวทาง
ร่วมกนัคือ เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษาการประเมินผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไม่
ผ่านจะตอ้งปรบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลในภาคเรียนต่อไป 

 4) การปรบัแผนการสอนเฉพาะบุคคลส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ครูไดส้รา้งแนวทางร่วมกัน ดังนี ้การก าหนดจ านวนชั่วโมงการสอนใหส้อดคลอ้งกับความสามารถ 
โดยแบ่งหน่วยการเรียนออกตามหน่วยการเรียนรูท้ี่เด็กยงัท าไม่ไดใ้นแต่ละบุคคล 

2.2 กิจกรรมการปฏิบัติการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานการณจ์ริง 

กิจกรรมการปฏิบัติการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในสถานการณ์จริง จัดขึน้ในเดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน 2562 ผูวิ้จยัไดส้งัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมของผูร้่วมวิจยั รายละเอียดดงันี ้

2.2.1 ข้ันตอนการคัดกรอง 
กิจกรรมในขัน้ตอนการคดักรอง จดัขึน้วนัที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 จาก

การสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการคัดกรอง พบว่าครูทุกคนใช้แบบคัดกรอง KUS-SI Rating 
Scales ในการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ใชก้ารสังเกตพฤติกรรม การสอบถามครูที่เคย
สอน สอบถามจากเพื่อนนักเรียน ให้นักเรียนท าโจทย์คณิตศาสตรต์ามระดับชั้นของตนเอง 
(ตวัอย่างในภาคผนวก ช) แลว้บันทึกลงในประวัตินกัเรียนในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (ตวัอย่าง
ในภาคผนวก ซ) แต่ทั้งนี ้ครูยังไม่ช านาญเรื่องการแปลผลจากแบบคัดกรอง KUS-SI Rating 
Scales จึงขอใหผู้วิ้จยัช่วยเหลือในการใหค้วามรูเ้รื่องการแปลผล หลงัจากนัน้ครูสามารถท าไดเ้อง 

จากการด าเนินกิจกรรมการคัดกรองทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษของผู้ร่วมวิจัย พบว่าจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านทักษะทาง
คณิตศาสตร ์มีจ านวนรวมทัง้หมด 37 คน รายละเอียดมีดงันี ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู ้สอน คือ ครูเอ มีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน รายละเอียดดงัตาราง 14 

ตาราง 14 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กหญิง A บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั ติดตาม ท าช า้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

2 เด็กชาย B บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั ติดตาม ท าช า้ 
(ซน/วู่วาม) 
ภาพรวม: อยูใ่นกลุ่มที่ควรส่งแพทยเ์พือ่รบัการ
ตรวจประเมินอยา่งเร่งด่วน 

3 เด็กชาย C บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
4 เด็กชาย D บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
5 เด็กชาย E บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอื

ดา้นการศึกษา 
6 เด็กชาย F บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ครูผู ้สอน คือ ครูดี มีเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 5 คน รายละเอียดดงัตาราง 

ตาราง 15 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กชาย G บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอื
ดา้นการศึกษา 
ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอืดา้น
การศึกษา 

2 เด็กชาย H บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอืดา้น
การศึกษา 

3 เด็กหญิง I บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน : กลุ่มที่ควรส่งแพทย ์เพื่อรบัการตรวจ
ประเมินอย่างเรง่ด่วน 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

4 เด็กหญิง J บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลือดา้น
การศึกษา 

5 เด็กชาย K พิการซอ้น ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอื
ดา้นการศึกษา 
ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน : กลุ่มที่ควรส่งแพทย ์เพื่อรบัการตรวจ
ประเมินอย่างเรง่ด่วน 

 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผูส้อน คือ ครูบี เอ มีเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน รายละเอียดดงัตาราง 16 

ตาราง 16 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กชาย L บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
2 เด็กชาย M บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
3 เด็กชาย N บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
4 เด็กชาย O บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
5 เด็กชาย P บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
6 เด็กชาย Q บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผูส้อน คือ ครูซี เอ มีเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 4 คน รายละเอียดดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กชาย R บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 
2 เด็กหญิง S บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลือดา้น
การศึกษา 

3 เด็กชาย T บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

4 เด็กชาย U บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผูส้อน คือ ครูซี เอ มีเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 8 คน รายละเอียดดงัตาราง 18 

ตาราง 18 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กหญิง V บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

2 เด็กชาย W บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

3 เด็กชาย X บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

4 เด็กชาย Y บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

5 เด็กชาย Z บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

6 เด็กชาย A1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 



  122 

ตาราง 18 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

7 เด็กหญิง B1 พิการซอ้น ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มที่ควรไดร้บัการช่วยเหลอื
ดา้นการศึกษา 
ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มที่ควรสง่แพทย ์เพือ่รบัการตรวจ
ประเมินอย่างเรง่ด่วน 

8 เด็กหญิง C1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผูส้อน คือ ครูซี เอ มีเด็กที่มีความตอ้งการ

พิเศษดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร ์จ านวน 8 คน รายละเอียดดงัตาราง 19 

ตาราง 19 รายละเอียดของเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

1 เด็กชาย D1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

2 เด็กหญิง E1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

3 เด็กชาย F1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

4 เด็กชาย G1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

5 เด็กชาย H1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

6 เด็กชาย I1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด
ค านวน :กลุ่มเฝ้าระวงั ติดตาม ท าช า้ 

7 เด็กชาย J1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นการคิด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสมมต ิ ประเภท ผลการประเมินจากแบบคัดกรอง 
KUS-SI Rating Scales 

   ค านวน :กลุ่มที่อยูใ่นเกณฑเ์ฉลี่ย 
8 เด็กชาย K1 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ดา้นสมาธสิัน้ : กลุ่มเฝา้ระวงั  ติดตาม ท าช า้ 

ดา้นความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้น
การศึกษาค านวน :กลุ่มที่ควรไดร้บัการ
ช่วยเหลือดา้นการศึกษา 

 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
จากการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมพบว่า เป็นการด าเนินการปรบัปรุง

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ครูไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ในส่วนที่เห็นว่ายงัไม่เหมาะสม เนื่องจากครู
วิชาคณิตศาสตร ์ครูวิชาภาษาไทย และครูพี่เลีย้งเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไดร้่วมกันจัดท าไว้
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายของเด็กพิเศษทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การประเมินผล สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ 

2.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานการณจ์ริง 
ผูวิ้จัยไดเ้ขา้สังเกตการณ์สอนโดยเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผล

จากการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชัน้เรียน รายละเอียดดงันี ้
1) ผลการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 1  
1.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

1. การจดัชัน้เรียน 
 

 

ภาพประกอบ 7 แผนผงัการจดัชัน้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
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2. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ครูทกัทายนกัเรียนและกระตุน้นกัเรียนโดย
การร่วมรอ้งเพลงและใหน้กัเรียนปรบมือตามจ านวนที่ครูบอก  

3.ขั้นสอน ครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนปกติร่วมกับ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลที่วางแผนไว ้โดยมีการใชส้ื่อในการสอน ไดแ้ก่ กระดานบอรด์ บตัรภาพ 
สื่อของจริง พรอ้มทัง้เขียนตวัอย่างบนกระดานใหน้ักเรียนดแูละให้นกัเรียนพูดตาม และมีการทวน
เนือ้หาที่สอนซ า้ มีการเรียกชื่อนกัเรียนเพื่อตอบค าถามเนือ้หาที่สอน หากขณะสอนนกัเรียนไม่ฟัง 
ครูจะรอ้งเพลงเพื่อกระตุน้ความสนใจ หลังจากนั้นครูใหท้ าแบบฝึกหัดพรอ้มกนัในหอ้งเรียน การ
ประเมินผลของครู คือหากนักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบการอ่านและเขียน
ตวัเลขแทนจ านวน “หนึ่ง” ได ้5 ขอ้ จากทัง้หมด 10 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ ์

1.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนักเรียนปกติในห้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งการ

รอ้งเพลง ปรบมือ ตอบค าถาม อาสาสมคัรออกมาท าโจทยห์นา้หอ้ง  
เด็กหญิง A ไม่สนใจที่ครูสอน ชอบมองออกนอกหนา้ต่าง ตอบ

ค าถามนอ้ย ท าตามค าสั่งชา้ ครูเอแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อแลว้ใหต้อบค าถาม 
เด็กชาย B มีพฤติกรรมอยู่ ไม่นิ่ง ลุกยืน -นั่ ง สลับไปมา เดิน

ออกมาหน้าห้องเมื่อครูเรียกให้เพื่อนออกมา ท้ายชั่วโมงเริ่มลุกเดิน ครูเอแก้ไขโดยวิธี เรียกให้
กลบัมานั่ง และใหอ้อกมาท าแบบฝึกหดับนกระดาน 

เด็กชาย C ไม่มองกระดานตอนที่ครูสอน มีการใชม้ือเคาะโต๊ะ อยู่
ไม่นิ่ง หยิบสมุดขึน้มาเขียนขณะครูสอน ท าตามค าสั่งชา้ ครูเอแก้ไขโดยวิธีเรียกชื่อแลว้ให้ตอบ
ค าถาม และใหอ้อกมาท าแบบฝึกหดับนกระดาน 

เด็กชาย D ไม่ร่วมตอบค าถามที่ครูถามในขณะเรียน นั่งเรียนได ้
ครูเอแกไ้ขโดยวิธีเรียกชื่อใหเ้ด็กชายD ตอบค าถาม 

เด็กชาย E ขณะนั่งเรียนจะกดัเล็บไปดว้ย ชวนเพื่อนคยุ อยู่ไม่นิ่ง 
ยืน-นั่ง สลับไปมา ขณะท าแบบฝึกหัดจะว่ิงทั่วหอ้ง ครูเอแก้ไขโดยวิธี เรียกให้กลับมานั่ง และให้
นกัเรียนทุกคนหยุดการท าแบบฝึกหดั แลว้กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนทัง้หมดโดยการรอ้งเพลง
ปรบมือ ตามจ านวนที่ครูบอก 

เด็กชาย F ไม่มองกระดานตอนที่ครูสอน ไม่ร่วมตอบค าถามที่ครู
ถามในขณะเรียน ครูเอแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อแลว้ใหต้อบค าถาม 
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2) ผลการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 2 

2.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. การจดัชัน้เรียน 
 

 

ภาพประกอบ 8 แผนผงัการจดัชัน้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 

2 .ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการทบทวนเนือ้หาที่สอนไป และ
พดูกระตุน้ใหน้กัเรียนเตรียมตวัในการเรียน โดยในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 การเรียนจะเป็นการเรียน
ผ่านสื่อการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

3. ขั้นสอน ครูใช้วิธีการเปิดสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เมื่อนกัเรียนดูเนือ้หาแต่ละครัง้ ครูจะใชค้  าพดูกระตุน้ใหน้กัเรียนที่นั่งในกลุ่มปรกึษาและ
พดูคยุกนัเกี่ยวกบัเนือ้หา ครูมีการใชค้  าถามทบทวนเนือ้หาที่ดจูากสื่อที่สอนเป็นช่วงๆ เมื่อนกัเรียน
ไม่สามารถตอบค าถามจากสื่อได้ ครูจะเขียนโจทย์เหมือนสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมลงบนกระดานใหน้กัเรียนด ูและอธิบายเพิ่มเติม มีการเรียกชื่อนักเรียนที่มีความตอ้งการ
พิเศษเพื่อตอบค าถามเนือ้หาที่ดูจากสื่อ ขณะที่ดูการสอนจากสื่อ บางครัง้ดูจะเดินไปอยู่ข้างๆ
นกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ หลังจากจบเนือ้หาจากสื่อ ครูทบทวนเนือ้หาทั้งหมดซ า้ โดยการ
เขียนบนกระดานใหด้แูละใหน้ักเรียนทัง้หมดอ่านเนือ้หาบนกระดาน จากนัน้ครูใหท้ าแบบฝึกหดัที่
น ามาจากสื่อการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพรอ้มกนัในหอ้งเรียน การประเมินผลของครู 
คือหากนกัเรียนสามารถท าแบบฝึกหดัได ้5 ขอ้ จากทัง้หมด 10 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ ์

 
 



  126 

2.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูเปิดสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ด ู

นกัเรียนปกติในหอ้งนั่งดสูื่อการสอนจากโทรทศัน ์ตอบค าถามที่ครูในสื่อถามบางครัง้ หากครูใน
หอ้งเรียนถามนกัเรียนจะตอบค าถามทุกครัง้  

เด็กชาย G ไม่พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มขณะที่ครูใหพู้ดคุยปรึกษา
กันในกลุ่ม มองออกนอกหอ้ง เมื่อผ่านไป 20 นาที เริ่มหยิบของเล่นในกระเป๋าออกมาเล่น ครูดี
แกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อเพื่อตกัเตือน 

เด็กชาย H ตอบค าถามที่ครูในหอ้งถามได ้แต่ไม่ตอบค าถามที่ครู
ในสื่อถาม ท าแบบฝึกหัดที่ครูใหท้ าได ้แต่ท าไดช้า้ หยิบงานชิน้อ่ืนมาท าเมื่อยังท างานที่ครูใหไ้ม่
ส าเร็จ ครูดีแกไ้ขโดยเรียกชื่อแลว้สอบถามเนือ้หาที่เรียน 

เด็กหญิง I ขณะนั่งเรียนจะดึงผมตนเอง เมื่อผ่านไป10 นาที จะ
นั่งกม้หนา้ ไม่มองสื่อการสอนจากโทรทศัน ์ตอบค าถามที่ครูในหอ้งถามได ้อ่านหนงัสือบนกระดาน
ที่ครูเขียนได ้ครูดีแกไ้ขโดยวิธีเรียกชื่อแลว้ใหอ่้านบนกระดาน 

เด็กหญิง J ตอบค าถามที่ครูถามและท าแบบฝึกหดัที่ครูใหท้ าได ้ 
เด็กชาย K มองสื่อการสอนจากโทรทัศน ์และบนกระดานขณะที่

ครูในหอ้งสอนบางครัง้ ไม่อ่านตามบนกระดาน ไม่ตอบค าถามทัง้ค  าถามจากครูในสื่อการสอนจาก
โทรทัศนแ์ละครูในหอ้งเรียน ผ่านไป 5 นาที นั่งหนัออกจากโต๊ะเรียน เล่นกระเป๋าตนเอง ครูดีแกไ้ข
โดยวิธี ทา้ยคาบครูสอนตวัต่อตวั 

3) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูบี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

3.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. การจดัชัน้เรียน 
 

 

ภาพประกอบ 9 แผนผงัการจดัชัน้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
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2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีเล่นเกมคณิตคิดเร็ว โดยตั้งโจทย์
ใหน้กัเรียนแข่งขนักนัในการคิดค าตอบ  

3. ขั้นสอน ครูใชวิ้ธีการเปิดสื่อการสอนจากโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยครูใชค้  าพูดกระตุน้ใหน้ักเรียนดแูละตอบค าถาม
จากเนือ้หาที่สื่อเสนอ ในบางครัง้ที่มีค  าถามจากในสื่อ ครูจะท าการหยุด และกระตุน้ใหน้ักเรียน
ตอบค าถาม ก่อนจะเปิดเฉลยจากสื่อ มีการเรียกชื่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อตอบ
ค าถามเนื ้อหาที่ดูจากสื่อ ครูทวนซ า้เนื ้อหาจากที่สื่อสอนเป็นช่วงๆ หลังดูจบครูให้นักเรียนท า
แบบฝึกหดั และครูเดินมาสอนนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล 

3.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนขัน้น าเขา้สู่บทเรียนโดยการเล่นเกมคณิตคิดเร็วทั้ง

นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตอ้งการพิ เศษมีส่วนร่วมในกิจกรรม แข่งขันกันในการตอบ
ค าถามจากเกม และดีใจเมื่อตอบถูก ในขณะที่ดสูื่อการสอน นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพิเศษสนใจดูการสอนจากสื่อการสอนจากโทรทัศน ์นักเรียนปกติตอบค าถามที่ครูในสื่อ
และครูในหอ้งเรียนถามทุกครัง้ และดีใจ ส่งเสียงไชโยเมื่อตอบถูก  

เด็กชาย L สามารถตอบค าถามในเนือ้หาที่ครูถามได ้เมื่อครูให้
ท าแบบฝึกหดัท าเสร็จชา้ หันไปหันมา บางครัง้นั่งเทา้คางเหม่อลอย ครูบีแก้ไขโดยวิธี เรียกชื่อแลว้
ใชค้  าถามถึงงานที่ท าอยู่  

เด็กชาย M สนใจดูการสอนจากสื่อ ร่วมตอบค าถามที่ครูในสื่อ
และครูในหอ้งเรียนถาม ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้ 

เด็กชาย N ชวนเพื่อนคยุขณะเรียน ตอบค าถามที่ครูในสื่อและครู
ในหอ้งเรียนถามไม่ได ้ครูบีแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อใหต้อบค าถาม ถ้าตอบไม่ไดค้รูใหเ้พื่อนขา้งๆช่วย 
และใหค้  าชมเชย 

เด็กชาย O ร่วมตอบค าถามที่ครูในสื่อและครูในหอ้งเรียนถามได้
และถูกตอ้ง 20 นาทีหลงัจากเรียนจะลกุยืน นั่งโยกเกา้อี ้ยืนบนเกา้อี ้เดินไปหาเพื่อน ครูบีแกไ้ขโดย
วิธี เรียกใหน้ั่งเกา้อีต้วัเอง และชมเชยเมื่อไม่ลกุจากที่ 

เด็กชาย P ร่วมตอบค าถามที่ครูในสื่อและครูในห้องเรียนถาม
บางครัง้ ท าตามค าสั่งที่ครูบอกได ้ 

เด็กชาย Q ไม่ตอบค าถามร่วมกับเพื่อนเมื่อครูในสื่อและครูใน
หอ้งเรียนถาม มักมองออกไปนอกหนา้ต่าง เมื่อครูถามเป็นรายบุคคลจะตอบค าถามเร็วแต่ผิด 
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ขณะท าแบบฝึกหัดจะไม่อ่านโจทย์แต่เขียนค าตอบเลย ครูบีแก้ไขโดยวิธี ใหอ่้านโจทยอ์อกเสียง
และตอบค าตอบ 

4) ผลการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

4.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. การจดัชัน้เรียน 
 

 

ภาพประกอบ 10 แผนผงัการจดัชัน้เรยีน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

2. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการทบทวนงานที่ให ้และทบทวน
เนือ้หาที่สอนไปแลว้  

3. ขัน้สอน ครูใชวิ้ธีการอธิบายและเขียนตวัอย่างบนกระดานใหด้ ู
มีการเรียกชื่อนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่อตอบค าถามและออกมาท า
แบบฝึกหดับนกระดาน มีการเนน้ย า้เนือ้หาที่สอนและสอนซ า้  

4.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนักเรียนปกติดูตามที่ครูเขียนบนกระดาน และ

ร่วมกนัตอบค าถามที่ครูถาม  
เด็กชาย R ดตูามที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามที่ครูถาม 

ท าแบบฝึกหัดที่ครูให้ท าได้ช้า ครูซีแก้ไขโดยวิธี กระตุ้นโดยใช้ค  าถามในขณะสอนหรือตอนท า
แบบฝึกหดั 

เด็กหญิง S ดูตามที่ครูเขียนบนกระดาน บางครัง้จะหนัไปมา นั่ง
ไม่นิ่ง ขยบัตวัยุกยิก บางครัง้จะหนัมาคยุกบัเพื่อนขา้งหลงั ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้ 
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เด็กชาย T ดตูามที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามที่ครูถาม
กับเพื่อน แต่ถ้าครูเจาะจงถามตนเองจะไม่ตอบ ท าแบบฝึกหัดที่ครูใหท้ าได้ช้า ครูซีแก้ไขโดยวิธี 
พดูคยุใหเ้กิดความคุน้เคย เนื่องจากเป็นนกัเรียนที่ยา้ยมาจากโรงเรียนอ่ืนดว้ย 

เด็กชาย U เมื่อครูให้น าการบ้านมาส่งจะคน้ใตโ้ต๊ะ ในกระเป๋า 
แต่ไม่น ามาส่ง ไม่มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน กม้หนา้มองโต๊ะ และคน้ของจากใตโ้ต๊ะ
ในกระเป๋า ไม่ร่วมตอบค าถามที่ครูถาม หากครูกระตุ้นโดยการเรียกตอบจะตอบได้ เริ่มต้นท า
กิจกรรมแบบฝึกหัดที่ครูให้ช้า ครูซีแก้ไขโดยวิธีกระตุ้นโดยใช้ค  าถามในขณะสอนหรือตอนท า
แบบฝึกหดั 

5) ผลการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5  

5.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. การจดัชัน้เรียน 
 

 

ภาพประกอบ 11 แผนผงัการจดัชัน้เรยีน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการใหน้ักเรียนทั้งหมดท่องสูตร
คณูร่วมกนั หลงัจากนั้นใหต้ัวแทนนักเรียนที่สมัครใจออกมาเฉลยการบา้น และทบทวนเนือ้หาที่
สอนไปแลว้  

3. ขัน้สอน ครูใชวิ้ธีการอธิบายและเขียนตวัอย่างบนกระดานใหด้ ู
มีการใชส้ีชอคสีต่างๆในการอธิบายความหมาย มีการเรียกชื่อนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพิเศษเพื่อตอบค าถามและออกมาท าแบบฝึกหดับนกระดาน มีการสอนซ า้ และเนน้ย า้ใน
เนือ้หา 
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5.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนกัเรียนปกติในหอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม บางคน

กลา้แสดงออกอาสาออกมาท าแบบฝึกหดัหนา้หอ้ง  
เด็กหญิง V มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ตอบค าถาม

เนือ้หาที่ครูสอนไปได ้ 
เด็กชาย W มองออกนอกหนา้ต่างขณะที่ครูสอน ไม่มองกระดาน

ขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ตอบค าถามที่ครูถามเป็นบางครัง้ ครูซีแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อและใหต้อบ
ค าถาม 

เด็กชาย X ตอบค าถามเนือ้หาที่ครูสอนได ้มองกระดานขณะที่ครู
เขียนบนกระดาน 

เด็กชาย Y มีการใช้มือเคาะโต๊ะ ยุกยิกไปมา ไม่มองกระดาน
ขณะที่ครูเขียนบนกระดาน นั่งเล่นมือตนเอง ครูซีแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อและใหท้วนสิ่งที่ครูสอน 

เด็กชาย Z ตอบค าถามเนือ้หาที่ครูสอนได ้มองกระดานขณะที่ครู
เขียนบนกระดาน  

เด็กชาย A1 ช่วง 20 นาทีแรกสนใจครู มองกระดานขณะที่ครู
เขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามที่ครูถามกบัเพื่อนได ้หลงัจาก 20 นาที เริ่มไม่สนใจมองกระดาน
ขณะที่ครูเขียนบนกระดาน หยิบไม่บรรทัดขึน้มาเล่น ครูซีแก้ไขโดยวิธีเรียกชื่อและใหอ้อกมาท า
แบบฝึกหดัหนา้หอ้ง 

เด็กหญิง B1 ไม่ท าตามค าสั่งของครู (เช่น ไม่หยิบหนงัสือออกมา
ตามค าสั่ง) ชวนเพื่อนคุย ตอบค าถามเนือ้หาที่ครูสอนไม่ได ้ขณะครูสอนบนกระดาน จะขีดเขียน
บนสมดุตนเอง ครูซีแกไ้ขโดยวิธี เรียกชื่อและตกัเตือนใหฟั้งครู  

เด็กหญิง C1 ไม่ค่อยร่วมตอบค าถามที่ครูถาม กัดเล็บตนเอง นั่ง
เฉยไม่สนใจ ท างานตามค าสั่งชา้ ครูซีแกไ้ขโดยวิธี เรียกกระตุน้ใหส้บตา 

6) ผลการสงัเกตการณด์ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6  

6.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. การจดัชัน้เรียน 
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ภาพประกอบ 12 แผนผงัการจดัชัน้เรยีน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการใหน้ักเรียนทั้งหมดท่องสูตร
คณูร่วมกนั และทบทวนเนือ้หาที่สอนไปแลว้  

3. ขัน้สอน ครูใชวิ้ธีการอธิบายและเขียนตวัอย่างบนกระดานใหด้ ู
มีการเรียกชื่อนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่อตอบค าถามและออกมาท า
แบบฝึกหดับนกระดานในเนือ้หาที่สอน มีการสอนซ า้ จากนัน้ครูใหท้ าแบบฝึกหดัโดยให้จบัคู่เพื่อน
นักเรียนปกติมาช่วยในการสอนนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษในการท า ระหว่างกิจกรรมท า
แบบฝึกหดัครูติดตามสงัเกต และช่วยเหลือเมื่อเพื่อนสอนยงัไม่เขา้ใจ 

6.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษในหอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมกนัตอบค าถามที่ครูถาม  
เด็กชาย D1,เด็กหญิง E1,เด็กชาย F1,เด็กชาย G1,เด็กชาย H1, 

เด็กชาย I1, และเด็กชาย J1, มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามเนือ้หาที่ครู
สอนในหอ้งเรียนได ้ตอบค าถามที่ครูสอบถามรายบุคคล  

เด็กชาย K1 ชวนเพื่อนขา้งๆพูดคุยขณะครูสอน เริ่มต้นท างาน
หลงัจากครูสั่งไดช้า้ ไม่ท างานตามที่ครูบอก ครูซีแก้ไขโดยวิธี การเรียกชื่อกระตุน้ใหท้ า 

2.2.4) การประเมินผลการเรียนรู้  
จากการสังเกตการปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กมีความ

ตอ้งการพิเศษหลงัจากครูสอนเนือ้หาที่ก าหนดในแผนการสอนเฉพาะบุคคล พบว่าครูทุกคนใชก้าร
ประเมินผลการเรียนรูโ้ดยใชวิ้ธีประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยส่วนใหญ่จะใชวิ้ธีการ
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สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะเรียนรู ้การสอบถามนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล 
และประเมินจากการท าแบบฝึกหดัที่ครูให ้

2.2.5) การสรุปผลร่วมวิพากษ ์
ผูวิ้จัยสังเกตการณ์ท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ เพื่อร่วมกัน

สรุปผลและร่วมวิพากษ์การเรียนการสอนที่ครูได้ปฏิบัติ โดยในการท ากิจกรรมครั้งนี ้ เป็นการ
ประชุมกนัของครูในทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าในการท ากิจกรรม
ครูซี เป็นผูน้  าในการพดูคยุ บรรยากาศของการพดูคยุกันค่อนขา้งผ่อนคลาย มีความเป็นกนัเอง มี
การแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการสอน รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัวิธีการจดัการเรียนรู ้เพื่อหาแนวทางพฒันา 

จากการสรุปผลร่วมวิพากษ์ของผูร้่วมวิจัยหลังจากการน าแผนการสอน
เฉพาะบุคคลไปสอน พบว่าผูร้่วมวิจัยร่วมกันเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจดัการเรียน
การสอนนกัเรียนเป็นรายบุคคล ดงันี ้

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กชาย D และ เด็กชาย F สาเหตจุากนกัเรียนไม่เขา้ใจการวิเคราะห์
โจทยปั์ญหา ดังนี ้ ส่ิงที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์ก าหนดให ้การเขียนประโยคสัญลักษณ์ และวิธีหา
ค าตอบ ขอ้แนะน าการแก้ปัญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การสอนซ า้ๆ ทบทวนบ่อยๆ การน า
เด็กมาสอนตัวต่อตัว การใหแ้บบฝึกหัดที่ง่ายขึน้ การใหรุ่้นพี่ช่วยสอน และใหส้ื่อการสอนบรรทัด
กระดาน 

 
“D กบั F เคา้จะไม่เขา้ใจส่ิงทีโ่จทย์ถาม ส่ิงทีโ่จทย์ก าหนดให ้ดงันัน้เคา้กจ็ะเขียนประโยค

สญัลกัษณ์ไม่ได ้แลว้ก็จะหาค าตอบไม่ไดค้่ะ...ว่าจะลองใหแ้บบว่าพีท่ีอ่ยู่มูลนิธิเดียวกนัช่วยสอน
ค่ะ” (ครูเอ) 

 
“งัน้ตอ้งเอามาสอนตวัต่อตวั...ใชบ้รรทดักระดานช่วย” (ครูจี) 

 
“ตอ้งสอนซ ้า ตอ้งทวนบ่อยๆ ย ้าๆบ่อยๆ” (ครูซ)ี 

 
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กชาย G เด็กชาย Hและ เด็กชาย K ส าหรบัเด็กชาย G และเด็กชาย 
H สาเหตเุกิดจากไม่สามารถท าแบบฝึกหดัเองไดค้รูตอ้งก ากบัดแูลในการท าแบบฝึกหดัตลอด ตอ้ง
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ชีแ้จง อธิบายทีละประเด็น ส่วนเด็กชาย K เป็นนกัเรียนที่มีพัฒนาการการเรียนรูต้  ่ากว่าระดับชั้น 
ครูมีการสอนเสริมในชั่วโมงว่าง สาเหตเุกิดจากเด็กมีความจ าสัน้ ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผู ้
ร่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชส้ื่อของจริงในการสอน ใชรู้ปภาพ ฝึกท า และการใหแ้บบฝึกหดัเสริม 

 
“5 คนนีเ้คา้จะท าเองไม่ได ้ครูตอ้งคอยประกบตลอด ตอ้งอธิบายทีละประเด็น...แต่ K เคา้เป็นเด็ก

พเิศษทีพ่ฒันาการต ่ากว่าระดบัชัน้อยู่แลว้ เคา้กเ็ลยท าไม่ได”้ (ครูด)ี 
 

“ตอ้งลองเอาสือ่ของจริงใหด้ ูหรือรูปภาพก็ไดค้่ะ” (ครูเอ) 
 

“ของ K นีก่เ็อามาแยกสอนเลย” (ครูจ)ี 
 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กชาย Q สาเหตุเกิดจากเขียนค าตอบโดยไม่อ่านโจทย ์ขอ้แนะน า
การแกปั้ญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
“Q เคา้จะไม่ชอบอ่านโจทย์ก่อน จะเขียนค าตอบไปเลย” (ครูบี) 

 
“งัน้ตอ้งใหน้ั่งประกบเพือ่น ใหท้ าดว้ยกนั ใหอ่้านพรอ้มเพือ่น” (ครูจี) 

 
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กหญิง S และ เด็กชาย T สาเหตเุกิดจากนกัเรียนวางหลกัไม่ถูกตอ้ง 
ไม่สามารถคณูเลขได ้เกิดจากการท่องสตูรคณูไม่ได ้ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ 
ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน ท่องจ าสตูรคณู ฝึกท าแบบฝึกหดัซ า้ๆ 

 
“S กบั T สองคนนีค้ือเคา้จะวางหลกัไม่ถกูตอ้ง ไม่สามารถคูณเลขได”้ (ครูซี) 

 
“งัน้ตอ้งใหเ้พือ่นทีไ่ดไ้ปช่วยชี ้ว่าเอาวางหลกัไหนน่าจะดี” (ครูดี) 

 
“ครูตอ้งใหท้่องจ าสูตรคณู เอาแบบจ าไปเลยค่ะ” (ครูเอ) 
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“ก็ใหท้ าซ ้าๆบ่อยๆจนวางหลกัถูก” (ครูจี) 
 

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กหญิง B1 สาเหตุ เนื่องจากเป็นเด็กที่มีพัฒนาการการเรียนรูต้  ่า
กว่าระดับชั้น ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน ฝึกท า
แบบฝึกหดัซ า้ๆ 

 
“เจา้ B1 เคา้มีพฒันาการต ่ากว่าปกติอยู่แลว้ค่ะ” (ครูซ)ี 

 
“ควรใหเ้พือ่นทีน่ ั่งดว้ยช่วยสอน เอาคนทีไ่ดน้ะไปช่วย” (ครูเอ) 

 
“ก็ตอ้งใหท้ าแบบฝึกซ ้าๆ ใหเ้พือ่นช่วยดว้ย” (ครูด)ี 

 
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กชาย K1 สาเหตเุกิดจากนักเรียนมีปัญหาดา้นความสามารถทาง
คณิตศาสตรใ์นเนือ้หาที่ซบัซอ้น มีปัญหาสมาธิในการเรียน ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผูร้่วม
วิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน การสอนรายบุคคล ฝึกท าแบบฝึกหดัซ า้ๆ 

 
“เด็กชาย K1 คือ เคา้จะไม่ค่อยฟัง ไม่มีสมาธิค่ะ แลว้ก็โจทย์คณติทีซ่บัซอ้นก็จะท าไม่ไดเ้ลย”  

(ครูซ)ี 
 

“อย่างK1 นีน่่าจะตอ้งเอามาแยกสอนนนะ” (ครูด)ี 
 

“แลว้ก็ตอ้งเหมือนซ ้าๆใหเ้คา้คะ่ สอนซ ้าๆ ใหท้ าแบบฝึกหดัซ ้าๆ” (ครูเอ) 
 

3. ข้ันการสะท้อนผลการปฏิบัติ  
การสะทอ้นผลการปฏิบตัิภายหลงัจากท ากิจกรรมการวิจยัวงรอบที่ 2 ไดจ้ดัขึน้ใน

วนัพฤหสับดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคิดดี ดว้ยเทคนิคการทบทวนหลัง
ปฎิบตัิงานเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในการจดัการเรียนการสอนและการน าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลไปใช ้ผูวิ้จยัแบ่งน าเสนอขอ้มลูใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1)ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงใน
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การจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
2) ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและ 3) ขอ้เสนอแนะส าหรบั
ปรบัปรุงในการวิจยัวงรอบต่อไปดงันี ้

3.1 ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

ผู้วิจัยให้ผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวของครู 
ภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนพฒันาการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมและกิจกรรมในแผนการด าเนินงานของชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ การสะทอ้นผลของผูร้่วมวิจยั ดงันี ้

3.1.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนทกัษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ผูร้่วมวิจัยไดส้ะทอ้นความรู้
ความเขา้ใจผ่านความสามารถในแก้ไขปัญหาในระหว่างการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 1) การขาดสื่อ
การเรียนรูส้  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ครูมีวิธีแกไ้ขโดยการประยุกตใ์ชจ้ากสื่อที่หาง่าย เช่น
กระดาษ A4 ผลจากการแก้ปัญหาอขงครูคือ ท าใหม้ีส่ือการเรียนรูท้ี่สามารถใชไ้ดต้ามสถานการณ ์
2) ความรูค้วามสามารถของเด็กในหอ้งเรียนเท่ากัน ครูแก้ไขโดยใชวิ้ธีการแยกเด็กที่มีปัญหามา
สอนในชั่วโมงเพิ่มรู ้ผลจากการแก้ปัญหา คือ ท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเขา้ใจเนือ้หาการ
เรียนมากขึน้ 3) ปัญหาเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรูใ้นแผนการสอนเฉพาะบุคคล ครูแกไ้ข โดย
การเปลี่ยนแปลงการตัง้เกณฑก์ารประเมินใหต้  ่ากว่าครึ่งของนกัเรียนปกต ิเช่น ลดเกณฑล์งมาหาก
ท าไดต้  ่ากว่าครึ่งของเกณฑป์กติก็ให้ผ่าน ผลจากการแก้ปัญหาท าให้นักเรียนที่มีความตอ้งการ
พิเศษมีความสขุ (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) 

 
“ขาดสือ่การสอน มีการแกป้ญัหาเบือ้งตน้ คือ ใชส้ือ่ทีง่่ายๆ แต่ไม่สวยงาม ไม่คงทน” (ครูซ)ี 

 
“เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกนั ท าใหมี้ความหลายหลายของแต่ละเนือ้หาตามความสามารถของเด็ก
...แกป้ัญหาโดยแยกสอนโดยใหเ้ด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษมาสอนเสริมในชั่วโมงว่าง” (ครูจี) 

 
“ปัญหาทีพ่บคือเกณฑ์การประเมินผลเด็กว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แกไ้ขปัญหาโดยยดึเอาต ่ากว่า
ครึ่งหนึ่ง เช่น ถา้มี 10 คะแนน ได ้4 ผมถือว่าผ่าน ลดเกณฑ์การประเมินผลลงมา” (ครูบี) 
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3.1.2 ด้านการปฏิบัติ ผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนว่ากิจกรรมท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดา้นการปฏิบัติคือ การประชุมสรุปผล/ร่วมวิพากษ์ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร ์กลุ่มครูที่สอนสาระวิชาคณิตศาสตรมี์การประชุมแบบไม่เป็น
ทางการ ครูร่วมกันปรกึษาเรื่องการสอนส าหรบันักเรียนที่มีระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์
คลา้ยกนั ครูปรกึษาเรื่องสื่อการสอนมากขึน้ (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) 

 
“มีการประชุมกลุม่ย่อยอยู่ครบั...ครูทีส่อนนกัเรียนทีม่ีระดบัความสามารถทางคณติศาสตร์

ใกลเ้คียงกนั ปรกึษากนั” (ครูบี) 
 

“ครูปรึกษากนัขา้มหอ้ง พดูคุยปรกึษาเรื่องสือ่การสอนมากขึน้” (ครูซ)ี 
 

3.1.3) ด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู ้ร่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติที่
สะท้อนอารมณ์ความรูส้ึก คือ ความรูส้ึกดีใจเมื่อสอนแลว้เด็กนักเรียนเรียนได ้ดีใจที่นักเรียนมี
พฒันาการที่ดีขึน้ ครูบางคนรูส้ึกเป็นกงัวล รูส้ึกเครียด รูส้ึกประหม่าหากเด็กท าไม่ได ้รูส้ึกยากใน
การสอนนกัเรียนในรูปแบบเรียนรวม (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) 

 
“ดีใจทีน่กัเรียนมีพฒันาการทีด่ีขึน้” (ครูซี) 

 
“เครียด เมือ่สอนแลว้เด็กไม่ได ้ดใีจเมือ่สอนแลว้เดก็เรียนได”้ (ครูด)ี 

 
“รูสึ้กยาก การจดัการเรียนการสอนค่อนขา้งยากส าหรบัเดก็เรียนร่วม” (ครูจี) 

 
“เป็นกงัวล ประหม่าในการสอนเดก็พเิศษ” (ครูเอ) 

 
3.2) ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

จากการสะทอ้นผลการปฏิบัติของผูร้่วมวิจัย พบว่าเมื่อน ากระบวนการ
เรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมตามแนวคิดชุมชนเรียนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปสอน พบการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ คือ นักเรียนมี



  137 

ความเขา้ใจเนือ้หาคณิตศาสตรม์ากขึน้ มีพัฒนาการทางคณิตศาสตรด์ีขึน้ และพฤติกรรมของเด็ก
ที่มีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียน คือ เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีความสขุ 

 
“นกัเรยีนเขา้ใจเนือ้หา...มีพฒันาการดีขึน้...นกัเรียนมีความสขุ” 

(ขอ้สรุปจากครูด ีครูบ ีและครูจ)ี 
 

3.3) ขอ้เสนอแนะส าหรบัปรบัปรุงในการวิจยัวงรอบต่อไป 
ผูร้่วมวิจัยไดส้ะทอ้นสิ่งที่ยงัไม่บรรลกุารเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ การท า

สื่อการสอน สาเหตทุี่ผูร้่วมวิจัยมองว่าการท าสื่อการสอนไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่
มีงบประมาณ ขาดวิทยากรที่ใหค้วามรู ้ครูไม่เชี่ยวชาญ ส่ือการสอนคณิตศาสตรไ์ม่ครบในเนือ้หา 
และบางส่ือที่ท าขึน้มาไม่ไดน้ าไปใช ้

 
“ส่ิงทีท่  าใหย้งัไม่บรรลุเป้าหมาย คือเวลาเป็นหลกั สือ่การสอนโดยเฉพาะคณิตมีนอ้ย” (ครูซ)ี 

 
“ส่ิงทีท่  าใหย้งัไม่บรรลุเป้าหมาย คือไม่มีเวลาในการจดัท าสือ่” (ครูบี) 

 
“ขาดงบประมาณ ขาดวิทยากรทีใ่หค้วามรูใ้นการจดัท าสือ่ ครูไม่มีความถนดัในการผลิตสือ่ สือ่

การสอนทีม่ีไม่ครบในเนือ้หา ในสาระทีม่ีอยู่” (ครูดี) 
 

“บางสือ่การสอนทีท่  าขึน้มาไม่มีการน าไปใช”้ (ครูจี) 
 
จากผลการสะท้อนสิ่งที่ยังไม่บรรลุการเปลี่ยนแปลง น าไปสู่ความ

ตอ้งการในการปรบัปรุง และวิธีการในการปรบัปรุงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึ่งผูร้่วมวิจยัมีความเห็น
ว่าอยากมีความรูแ้ละทกัษะการท าสื่อการสอนเพิ่มเติม 

 
“การท าสือ่ดีๆ สวยๆ, ท าสือ่การสอนไปใช ้อยากมีประสบการณ์จดัท าสือ่” (ครูซี) 

 
“อยากมีทกัษะการสอนเพิ่มเติม” (ครูจี) 

 
“จดัท าสือ่การสอน” (ครูด)ี 



  138 

วงรอบท่ี 3  
จากการสะทอ้นการปฏิบัติในวงรอบที่ 2 พบประเด็นที่ตอ้งมีการปรบัปรุงจากการ

สะทอ้นผลการปฏิบตัิ จึงน ามาสู่การปฏิบตัิการในรอบที่ 3 ในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม
ในวงรอบที่ 3 ผูวิ้จยัด าเนินการในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดดงันี ้

1. ข้ันการวางแผน  
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มลูที่มาจากการสะทอ้นผลการปฏิบตัิในวงรอบที่ 2 น ามาสู่การ

วางแผนปรับปรุงในวงรอบที่  3 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในขั้นวางแผน เป็นการวางแผนเพื่อ
ปรบัปรุงกิจกรรมใหบ้รรลผุลลพัก์ารเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดกิจกรรมในวงรอบที่ 3 ดงันี ้

ตาราง 20 การวางแผนกิจกรรมในวงรอบที่ 3 

ผลลัพธก์ารเปลีย่นแปลงท่ี
คาดหวัง 

การสะท้อนผลในวงรอบท่ี2 กิจกรรมในวงรอบท่ี 2 

ความสามารถในการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ทั ก ษ ะ
คณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มี
ค ว า ม ต้อ งก า รพิ เศ ษ ใน
โรงเรียนเรียนรวม 

อยากมีความรูแ้ละทกัษะการท าสื่อ
การสอนเพิ่มเติม 

- กิจกรรมจดัท าสื่อร่วมกนั 
- กิจกรรมการปฏิบัติการตาม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทั ก ษ ะคณิ ต ศ าสต ร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษในสถานการณจ์ริง 

 
1.1 กิจกรรมจดัท าสื่อร่วมกนั 

ผูร้่วมวิจยัเห็นว่า จากผลการสะทอ้นสิ่งที่ยงัไม่บรรลกุารเปลี่ยนแปลง 
น าไปสู่ความตอ้งการในการปรบัปรุง และวิธีการในการปรบัปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผูร้่วม
วิจยัมีความเห็นว่าอยากมีความรูแ้ละทกัษะการท าสื่อการสอนเพิ่มเติม แต่ทั้งนีส้าเหตหุลกัที่ผูร้่วม
วิจัยมองว่าการท าสื่อการสอนไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีเวลา ครูไม่เชี่ยวชาญ สื่อการสอน
คณิตศาสตรไ์ม่ครบในเนือ้หา และบางส่ือที่ท าขึน้มาไม่ไดน้ าไปใช ้ผูร้่วมวิจยัไดเ้สนอกิจกรรมจดัท า
สื่อร่วมกนัและแบ่งปันความรูใ้นการน าสื่อไปใช ้

1.2 กิจกรรมการปฏิบตัิการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในสถานการณจ์ริง 
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ผูร้่วมวิจัยเห็นว่ากิจกรรมการปฏิบตัิการสอนในสถานการณ์จริง เป็น
การฝึนฝนใหผู้ร้่วมวิจัยไดเ้รียนรูจ้ากการท าซ  า้ เป็นการฝึกฝนใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการปฏิบตัิการสอนจริง รวมถึงไดม้ีโอกาสแก้ไข ปรบัปรุงสิ่งที่ท าไดไ้ม่ดีจากการ
สะทอ้นผลในวงรอบที่ 2 

2. ข้ันปฏิบัติกิจกรรมและการสังเกต 
2.1 กิจกรรมจัดท าสื่อร่วมกัน 

ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยจัดกิจกรรมจดัท าสื่อร่วมกัน ดว้ยเทคนิคการประชุม
ระดมความคิด ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคิดดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30-17.00 น. โดย
ผูวิ้จยัไดท้ าการฉายภาพการท าสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรูส้ื่อออนไลนม์หาวิทยาลยัดสุิต 
จากนั้นผูร้่วมวิจยัไดร้่วมกันน าสื่อการสอนที่มีอยู่มาระดมความคิดในการน าไปประยุกตใ์ช ้โดยมี
ผลของการระดมความคิดเห็นคือ กลุ่มผูร้่วมวิจัยไดเ้สนอกิจกรรมจัดท าสื่อร่วมกันและแบ่งปัน
ความรูใ้นการน าสื่อไปใช ้โดยการร่วมกันศึกษาขอ้มูลจากท าสื่อจากสื่อออนไลน ์และน าสื่อการ
สอนที่มีอยู่มาระดมความคิดในการน าไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตนเอง และมีการปรับ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลในด้านของวิธีการสอนและการประเมินผลที่ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของเด็ก 

 
“ความจริงสือ่ทีท่  าไวแ้ลว้ก็มีอยู่นะคะ แต่คือไม่รูว่้าครูเอาไปสอนอะไรไดบ้า้ง” (ครูจ)ี 

 
“เราก็เอาสือ่มาดูแลว้ก็ปรบัการใชส้ือ่ดีกว่า เพราะว่าสือ่การสอนเราก็เยอะนะคะ” (ครูซี) 

 
2.2 กิจกรรมการปฏิบัติการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานการณจ์ริง 
2.2.1 การปฏิบตัิการสอนในสถานการณจ์ริง 

1) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผูส้อน ครูเอ 

1.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูทักทายนักเรียนและครูซักถาม 

พดูคยุ ดพูืน้ฐานความรูเ้รื่องการบวกของนกัเรียน 
2. ขั้นสอนครูด าเนินการสอนตามแผนการสอนปกติร่วมกับ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยครูน าสิ่งของสองกลุ่มมาวางใหน้ักเรียนหาผลบวก สิ่งของกลุ่มที่ 1 
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คือไมน้ับรูปดอกไม ้มี 4 ชิน้ สิ่งของกลุ่มที่ 2 คือไมน้ับรูปสัตว ์มี 3 ชิน้ แลว้ใหน้ักเรียนนับจ านวน
สิ่งของรวมกนัว่ามีทัง้หมดกี่ชิน้ จากนัน้ครูเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณบ์นกระดานใหน้กัเรียนด ูครู
ทวนซ า้ในเนื ้อหาที่สอนโดยน าสิ่งของสองกลุ่มเดิมมาวางสลับที่กัน แล้วให้นักเรียนนับจ านวน
สิ่งของรวมกันทั้งหมดว่ามีกี่ชิน้ แลว้เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ มีการเรียกชื่อนักเรียนเพื่อตอบ
ค าถาม หากนกัเรียนตอบไดถู้กตอ้งครูจะปรบมือและใหค้  าชมเชย ทา้ยชั่วโมงครูใหท้ าแบบฝึกหัด
ในสมุด การประเมินผลของครู คือหากนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบเรื่อง การสลบัที่ของการบวก ได ้3 ขอ้ จากทัง้หมด 5 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ ์

1.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนักเรียนปกติในหอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ตอบค าถาม ปรบมือ อาสาสมคัรออกมาช่วยถือสื่อการสอน 
เด็กหญิง A มองตามส่ือไมน้บัที่ครูแสดงในตอนสอน สนใจที่

ครู ตอบค าถามบางครัง้ที่ครูถาม ท าตามค าสั่งชา้เมื่อครูให้ท าแบบฝึกหัด ครูมีวิธีแก้ไขดว้ยการ
เรียกชื่อแลว้ใชค้  าถามสอบถามความกา้วหนา้ของงาน 

เด็กชาย B นั่งเรียน และมองตามสื่อไมน้ับที่ครูแสดงในตอน
สอน ทา้ยชั่วโมงขณะครูใหท้ าแบบฝึกหัดจะลุกเดินไปมา ครูมีวิธีแกไ้ขดว้ยการใหน้กัเรียนทุกคน
หยุดท างาน แลว้รอ้งเพลงปรบมือตามค าสั่ง 

เด็กชาย C มองตามสื่อไมน้บัที่ครูแสดงในตอนสอน ร่วมตอบ
ค าถามเมื่อครูถาม ขณะครูเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณบ์นกระดานจะไม่มองกระดาน มีการใชม้ือ
เคาะโต๊ะ ท าตามค าสั่งชา้เมื่อครูใหท้ าแบบฝึกหดั ครูแกไ้ขดว้ยการเรียกชื่อแลว้ใหต้อบค าถาม 

เด็กชาย D และเด็กชาย F มองตามสื่อไม้นับที่ครูแสดงใน
ตอนสอน ร่วมตอบค าถามที่ครูถามในบางครัง้ นั่งเรียนได ้ 

เด็กชาย E มองตามส่ือไมน้บัที่ครูแสดงในตอนสอน ร่วมตอบ
ค าถามที่ครูถาม ขณะนั่งเรียนจะกดัเล็บไปดว้ย บางครัง้ชวนเพื่อนคยุ ขณะท าแบบฝึกหดัจะลกุยืน
บา้งบางครัง้ 

2) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผูส้อน ครูดี 

2.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 



  141 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเรียนจะ
เป็นการเรียนผ่านสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครูแจง้เนือ้หาที่ตอ้งเรียน และพูด
กระตุน้ใหน้กัเรียนเตรียมตวัในการเรียน  

2. ขั้นสอน ครูเปิดสื่อการสอนจากสื่อการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ครูใชค้  าพูดกระตุน้ใหน้ักเรียนที่นั่งในกลุ่มปรึกษาและพูดคุยกันเกี่ยวกับ
เนือ้หาเรื่องรูปเรขาคณิต ครูใชค้  าถามทบทวนเนือ้หาที่ดจูากสื่อที่สอนเป็นช่วงๆ หลงัจากนกัเรียนดู
การสอนจากสื่อการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสร็จแลว้ ครูทบทวนเนือ้หาทัง้หมดซ า้โดย
การเขียนบนกระดานให้ดู จากนั้นครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่น ามาจากสื่อการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมพรอ้มกันในหอ้งเรียน และครูแยกนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษมาสอน
หลงัหอ้งซ า้อีกครัง้ 

2.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูเปิดสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV)ใหด้ ูนักเรียนปกติในหอ้งนั่งดูสื่อการสอนจากโทรทศัน ์ตอบค าถามที่ครูในสื่อถามบางครัง้ 
หากครูในหอ้งเรียนถามนกัเรียนจะตอบค าถามทุกครัง้ และสนใจดกูระดานที่ครูเขียน 

เด็กชาย G มองสื่อการสอนจากโทรทัศน์ และบนกระดาน
ขณะที่ครูในหอ้งสอนบางครัง้ มองออกนอกหอ้งบ่อยๆ เมื่อครูกระตุน้ใหพ้ดูคยุปรกึษากนัในกลุ่มจะ
ไม่พดูคยุกบัเพื่อนในกลุ่ม ครูมีวิธีแกไ้ขดว้ยการเรียกชื่อและใหต้อบค าถาม 

เด็กชาย H ตอบค าถามที่ครูในหอ้งถามได ้ท าแบบฝึกหดัที่ครู
ใหท้ าได ้แต่ท าไดช้า้ มกัมองออกไปนอกหอ้ง ครูมีวิธีแก้ไขดว้ยการเรียกชื่อแลว้ใหต้อบค าถามบน
กระดาน 

เด็กหญิ ง I สนใจมองสื่อการสอนจากโทรทัศน์ และบน
กระดานขณะที่ครูในหอ้งสอน ตอบค าถามที่ครูในหอ้งถามได ้อ่านหนงัสือบนกระดานที่ครูเขียนได ้ 

เด็กหญิง J ตอบค าถามที่ครูในหอ้งถามได ้ท าแบบฝึกหดัที่ครู
ใหท้ าได ้ 

เด็กชาย K มองสื่อการสอนจากโทรทัศน์ และบนกระดาน
ขณะที่ครูในหอ้งสอนบางครั้ง ไม่อ่านตามบนกระดาน ไม่ตอบค าถามทั้งค าถามจากครูในสื่อการ
สอนจากโทรทศัน ์ครูมีวิธีแกไ้ขดว้ยการเรียกชื่อ และแยกสอนทา้ยชั่วโมง 

3) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผูส้อน ครูบี 
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3.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้วิธีเล่นเกมคณิตคิดเร็ว โดยตั้ง

โจทยใ์หน้กัเรียนแข่งขนักนัในการคิดค าตอบ  
2. ขัน้สอน ครูใชวิ้ธีการเปิดสื่อการสอนจากสื่อโครงการแท็บ

เล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) เรื่องการแปลงหน่วยการชั่ง ครูใชค้  าพดูกระตุน้
ใหน้กัเรียนดูและตอบค าถามจากเนือ้หาที่สื่อเสนอ ครูทวนซ า้เนือ้หาจากที่สื่อสอนเป็นช่วงๆ หลงัดู
จบครูทวนซ า้เนือ้หาและยกตัวอย่างให้นักเรียนดูและร่วมกันตอบค าถาม หลังจากนั้นครูให้ท า
แบบฝึกหัด ขณะท าครูเดินสังเกตนักเรียนแต่ละคน และสอนในกรณีที่นักเรียนท าไม่ได้ การ
ประเมินผลของครู คือหากนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถท าแบบฝึกหัดได ้4 ขอ้  จาก
ทัง้หมด 10 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ ์

3.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนขัน้น าเขา้สู่บทเรียนโดยการเล่นเกมคณิตคดิเรว็

ทัง้นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษมีส่วนร่วมในกิจกรรม แข่งขันกันในการตอบ
ค าถามจากเกมส ์และดีใจเมื่อตอบถูก ในขณะที่นักเรียนดูสื่อการสอน พบว่านกัเรียนปกติสนใจดู
การสอนจากสื่อการสอนจากโทรทศัน ์นกัเรียนปกติตอบค าถามที่ครูในสื่อและครูในหอ้งเรียนถาม
ทุกครัง้ และจะดีใจเมื่อตอบถูก 

เด็กชาย L และ เด็กชาย P สนใจดูการสอนจากสื่อการสอน
จากโทรทศัน ์สามารถตอบค าถามในเนือ้หาที่ครูถามได ้

เด็กชาย M สนใจดูการสอนจากสื่อ ร่วมตอบค าถามที่ครูใน
สื่อและครูในหอ้งเรียนถาม เริ่มตน้ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้ 

เด็กชาย N ชวนเพื่อนคยุขณะเรียน หนัไปนอกหนา้ต่างบ่อยๆ 
ตอบค าถามที่ครูในสื่อและครูในหอ้งเรียนถามเป็นบางครัง้ ครูมีวิธีแก้ไขดว้ยการเรียกชื่อแลว้ให้
ตอบค าถาม 

เด็กชาย O สนใจดูการสอนจากสื่อ ร่วมตอบค าถามที่ครูใน
สื่อและครูในหอ้งเรียนถามได ้ครึ่งชั่วโมงหลงัอยู่ไม่นิ่ง หันไปนอกหนา้ต่างบ่อยๆ ครูมีวิธีแกไ้ขดว้ย
การเรียกชื่อแลว้ใหต้อบค าถาม 

เด็กชาย Q ตอบค าถามเมื่อครูในสื่อและครูในหอ้งเรียนถาม
บางครัง้ มองออกไปนอกหนา้ต่างบางครัง้ เมื่อครูถามจะตอบค าถามเร็วค าตอบถูกบ้างผิดบา้ง 
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เมื่อครูให้ท าแบบฝึกหัดจะท าส่งอย่างรวดเร็ว ครูมีวิธีแก้ไขด้วยการให้อ่านออกเสียงและตอบ
ค าตอบ 

4. ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ครูผูส้อน ครูซี 

4.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการทบทวนการคูณโดยการ

ร่วมกนัท่องสตูรคณูแม่ 2 ถึง 12 
2. ขั้นสอน เริ่มตน้จากการทบทวนการคูณจ านวนสองหลัก

กบัจ านวนที่มีสามหลกัโดยใหต้วัแทนนักเรียนออกมาท าหนา้หอ้ง จากนั้นครูการอธิบายและเขียน
ตัวอย่างบนกระดานโดยใชช้็อคสีต่างๆในการอธิบายเรื่องการคูณ ครูเรียกชื่อนักเรียนปกติและ
นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่อตอบค าถามและออกมาท าแบบฝึกหัดบนกระดาน ช่วงทา้ย
ของการสอนครูติดบัตรโจทย์การคูณบนกระดาน จ านวน 2 ขอ้ แล้วให้นักเรียนหาค าตอบโดย
ค านวณตามตัวอย่างที่ครูอธิบายและกล่าวค าชมเชยนักเรียนที่หาค าตอบได้ถูกต้อง การ
ประเมินผลของครู คือหากนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถสามารถแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบไดถู้กตอ้งจ านวน 3 ขอ้ จากทัง้หมด 5 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ ์

4.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนักเรียนปกติดูตามที่ครูเขียนบนกระดาน และ

ร่วมกนัตอบค าถามที่ครูถาม  
เด็กชาย R ดตูามที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามที่ครู

ถาม ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้ 
เด็กหญิง S ดตูามที่ครูเขียนบนกระดาน บางครัง้จะหนัไปมา 

นั่งไม่นิ่ง ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้ 
เด็กชาย T ดตูามที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามที่ครู

ถาม ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหท้ าไดช้า้ ครูมีวิธีแกไ้ขดว้ยการเรียกชื่อแลว้สอบถามความก้าวหนา้ของ
ชิน้งาน 

เด็กชาย U มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน  ร่วมตอบ
ค าถามที่ครูถามเป็นบางครัง้ ท าแบบฝึกหดัที่ครูใหเ้องได ้

5) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผูส้อน ครูซี 
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5.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการใหต้วัแทนนกัเรียนที่สมคัร

ใจออกมาเฉลยการบา้น และทบทวนเนือ้หาที่สอนไปแลว้  
2. ขั้นสอน ครูใช้วิ ธีการอธิบายและเขียนตัวอย่างการ

เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนบนกระดานให้ดู มีการใช้สีชอคสีต่างๆในการอธิบาย
ความหมาย มีการเรียกชื่อนกัเรียนปกติและนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่อตอบค าถามเนือ้หา
ที่สอน มีการสอนซ า้ จากนัน้ครูแจกแถบกระดาษที่มีขนาดเท่ากันใหน้กัเรียนแบ่งและระบายสีเพื่อ
แสดงเศษส่วนที่ครูก าหนด ทา้ยชั่วโมงครูให้ท าแบบฝึกหัดเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและแบบทดสอบหลงัเรียน การประเมินผลของครู คือหากนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ
สามารถท าแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้งได ้5 ขอ้ จากทัง้หมด 10 ขอ้ถือว่าผ่านเกณฑ ์

5.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนนกัเรียนปกติในหอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม บาง

คนกลา้แสดงออกอาสาออกมาท าแบบฝึกหดัหนา้หอ้ง  
เด็กหญิง V, เด็กชาย X และเด็กชาย Z มองกระดานขณะที่

ครูเขียนบนกระดาน ตอบค าถามเนือ้หาที่ครูสอนไปได ้ท าแบบฝึกหดัเองได ้
เด็กชาย W มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน บางครัง้

มองออกนอกหนา้ต่างขณะที่ครูสอน ตอบค าถามที่ครูถามเป็นบางครัง้ ครูซีแก้ไขโดยการเรียกชื่อ
ใหต้อบค าถาม 

เด็กชาย Y มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน บางครัง้ยุ
กยิกไปมา ตอบค าถามที่ครูถามเป็นบางครัง้ ครูซีแกไ้ขโดยการเรียกชื่อ แลว้ใหบ้อกสิ่งที่ครูไดส้อน
ไป 

เด็กชาย A1 ช่วงแรกมองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน 
ร่วมตอบค าถามที่ครูถามได ้ช่วงทา้ยของการสอนจะเหม่อลอย ไม่มองกระดาน ครูซีแกไ้ขโดยการ
เรียกชื่อ แลว้อ่านเนือ้หาบนกระดานที่ครูเขียน  

เด็กหญิง B1 ไม่มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ท า
ตามค าสั่งของครูได้ช้า ชวนเพื่อนคุย  ไม่ร่วมตอบค าถามที่ครูถาม ค าถามที่ครูสอนไม่ได้ ครูมี
วิธีแกไ้ขดว้ยการสอนตวัต่อตวัทา้ยชั่วโมง ขณะเพื่อนในหอ้งท าแบบฝึกหดั  
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เด็กหญิง C1 มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ไม่ค่อย
ร่วมตอบค าถามที่ครูถาม เหม่อลอย ท างานตามค าสั่งชา้ ครูซีแกไ้ขโดยการใหเ้พื่อนช่วยกระตุน้ใน
การท าแบบฝึกหดั 

6) ผลการสังเกตการณ์ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผูส้อน ครูซี 

6.1) การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูใชวิ้ธีการทบทวนเนือ้หาที่สอนไป

แลว้ เรื่องเศษส่วนที่เท่ากนัโดยติดแถบเศษส่วนบนกระดานและใหน้กัเรียนเขียนเศษส่วนแสดงส่วน
ที่แรเงาแต่ละภาพ   

2. ขัน้สอน ครูใชวิ้ธีการอธิบายและเขียนตวัอย่างบนกระดาน
ใหด้ ูโดยใชเ้นือ้หาในขัน้ตอนน าเขา้สู่บทเรียนเชื่อมโยงมาสู่เนือ้หา มีการเรียกชื่อนกัเรียนปกติและ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อตอบค าถามเนื ้อหาที่สอน ครูยกตัวอย่าง จากนั้นครูให้ท า
แบบฝึกหัด ระหว่างกิจกรรมท าแบบฝึกหัดครูติดตามสังเกต และช่วยเหลือเมื่อนักเรียนท าไม่ได ้
การประเมินผลของครู คือ หากนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถท าแบบฝึกหัดไดถู้กตอ้ง 
จ านวน 5 ขอ้ จากทัง้หมด 10 ขอ้ถือว่าผ่านเกณฑ ์

6.2) พฤติกรรมในชัน้เรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ขณะที่ครูสอนทั้งนักเรียนปกติและนกัเรียนที่มีความตอ้งการ

พิเศษในหอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมกนัตอบค าถามที่ครูถาม  
เด็กชาย D1,เด็กหญิง E1,เด็กชาย F1,เด็กชาย G1,เด็กชาย 

H1, เด็กชาย I1, และเด็กชาย J1, มองกระดานขณะที่ครูเขียนบนกระดาน ร่วมตอบค าถามเนือ้หา
ที่ครูสอนในหอ้งเรียนได ้ตอบค าถามที่ครูสอบถามรายบุคคล  

เด็กชาย K1 ไม่สนใจขณะที่ครูสอน ชวนเพื่อนขา้งๆพูดคุย 
เริ่มตน้ท างานหลงัจากครูสั่งไดช้า้ตอ้งกระตุน้เรียกใหท้ า ครูซีแกไ้ขโดยการสอนเสริมในชั่วโมงเพิ่มรู ้

2.2.2 ข้ันการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

หลังจากครูสอนเนือ้หาที่ก าหนดในแผนการสอนเฉพาะบุคคล พบว่าครูทุกคนใชก้ารประเมินผล
การเรียนรูโ้ดยการสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินจากการท าแบบฝึกหดัที่ครูให ้โดย
ผลการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียนในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมวงรอบที่ 2 และ



  146 

วงรอบที่ 3 แสดงในภาคผนวก ฌ (ผลการประเมินความสามารถทางทกัษะคณิตศาสตรข์องเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-ปีที่ 6) 

2.2.3 ข้ันการสรุปผลร่วมวพิากษ ์
ผู้วิจัยสังเกตการณ์ท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ

ร่วมกนัสรุปผลและร่วมวิพากษ์การเรียนการสอนที่ครูไดป้ฏิบตัิ พบว่าครูซี เป็นผูน้  าในการพูดคุย 
ครูเอ เป็นผูจ้ดรายละเอียด บรรยากาศของการพูดคุยกันมีความเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนกัน
เกี่ยวกบัความส าเร็จและปัญหาอปุสรรคในการสอน มีการแนะน าวิธีการสอน การใชส้ื่อการสอนแก่
เพื่อนครูในชุมชนการเรียนรูด้ว้ยกนั 

จากการสรุปผลร่วมวิพากษ์ของผู้ร่วมวิจัยหลังจากการน าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลไปสอน พบการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยจากการวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่ครูก าหนด และ
ขอ้แนะน าการแก้ปัญหาจากครูผู ้ร่วมวิพากษ์ในกรณีที่ไม่บรรลุตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
รายละเอียดดงันี ้

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ได้แก่ เด็กหญิง A เด็กชาย B เด็กชาย C เด็กชาย E และเด็กชายD ส่วน
นักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนด ได้แก่ เด็กชาย F ยังต้องได้รบัการ
ช่วยเหลือในการใหค้  าแนะน าจากครู ขอ้แนะน าการแก้ปัญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การสอน
ซ า้ๆ ทบทวนบ่อยๆ การน าเด็กมาสอนตวัต่อตวั การใหแ้บบฝึกหดัที่ง่ายขึน้  

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กชาย G เด็กชาย H และเด็กหญิง J ส่วนนักเรียนที่ยังไม่บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กหญิง I และ เด็กชาย K ส าหรบัเด็กหญิง I ครูยัง
ตอ้งช่วยเหลือแนะน าโดยการกระตุน้ในการอ่านโจทย ์ส่วนเด็กชาย K ครูมีการสอนเสริมในชั่วโมง
ว่าง ขอ้แนะน าการแก้ปัญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชส้ื่อของจริงในการสอน ใชรู้ปภาพ 
ฝึกท า และการใหแ้บบฝึกหดัเสริม 

3) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กชาย M เด็กชาย O เด็กชาย L เด็กชาย N และ เด็กชาย K และ
เด็กหญิง J ส่วนนักเรียนที่ยงัไม่บรรลจุุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กชาย Q ครูยัง
ตอ้งช่วยเหลือแนะน าโดยการย ้าในการท าโจทย์ ข้อแนะน าการแก้ปัญหาจากครูผู ้ร่วมวิพากษ์ 
ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน สอนซ า้ๆ ทวบทวนซ า้  
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4) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กชาย R และเด็กชาย U ส่วนนักเรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กหญิง S และ เด็กชาย T เนื่องจากการท่องสตูรคณูไม่ได ้ครูยงัตอ้ง
ช่วยเหลือแนะน าในการเรียน ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ ท่องจ าสูตรคูณ 
ฝึกท าแบบฝึกหดัที่มีการคณูซ า้ๆ 

5) ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กหญิง V เด็กชาย W เด็กชาย X เด็กชาย A1 เด็กชาย Y เด็กชาย Z
และเด็กหญิง C1 ส่วนนกัเรียนที่ยงัไม่บรรลจุุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กหญิง 
B1 สาเหตเุนื่องจากเป็นเด็กที่มีพฒันาการการเรียนรูต้  ่ากว่าระดบัชัน้ ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจาก
ครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ แยกสอนในชั่วโมงสอนเสริม ฝึกท าแบบฝึกหดัซ า้ๆ  

6) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนที่บรรลุจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่ เด็กชาย F1 เด็กชาย G1 เด็กชาย H1 เด็กหญิง E1 เด็กชาย I1 และ
เด็กชาย J1 ส่วนนกัเรียนที่ยงัไม่บรรลจุุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนด ไดแ้ก่เด็กชาย D1 และ 
เด็กชาย K1 ขอ้แนะน าการแกปั้ญหาจากครูผูร้่วมวิพากษ์ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเพื่อนช่วยเพื่อน การสอน
รายบุคคล การใชส้ื่อยูทูป ฝึกท าแบบฝึกหดัซ า้ๆ ใชส้ีแยกจ านวนในการสอน  

3. ข้ันการสะท้อนการปฏิบัติ 
การสะทอ้นผลการปฏิบัติภายหลังจากท ากิจกรรมการวิจัยวงรอบที่ 2 ไดจ้ัด

ขึน้ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนคิดดี ดว้ยเทคนิคการทบทวน
หลังปฎิบัติงาน เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการน ากระบวนการเรียนการสอนไปปฏิบัติจริง 
ผูวิ้จัยแบ่งน าเสนอขอ้มูลใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1)ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
ทักษะคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 2) ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ3) ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
รายละเอียดดงันี ้

3.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

ผูวิ้จัยใหผู้ร้่วมวิจัยสะทอ้นผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโดย
การเขียนลงในกระดาษโน๊ต พบว่าครูบรรลเุปา้หมายดา้นการพฒันาตนเองในดา้นการพฒันาเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ การสังเกต การคัดกรอง การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดท า
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท าสื่อ การสอนเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษเป็นรายกรณี 

ทัง้นีผู้ร้่วมวิจยัไดร้่วมสะทอ้นถึงสาเหตทุี่ท าใหผ้ลลพัธท์ี่ไดจ้ากการท า
กิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้อ  านวยการโรงเรียนใหก้ารสนับสนุนในการท า
กิจกรรม บริบทของโรงเรียนที่นกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษสามารถเรียนกบันกัเรียนปกติได ้การ
ร่วมมือกันของทีมและการท ากิจกรรมในทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในสาระวิชาคณิตศาสตร ์
การได้ลงมือท าจริง ปฏิบัติจริง การได้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืน และการได้รับความรูจ้าก
วิทยากร 
 

“ส่ิงทีท่  าใหเ้ปลีย่นแปลง คิดว่าคือ การไดไ้ปศึกษาดูงานจากของจริง ไดรู้ไ้ดเ้ห็นการเรียนการสอน
จากสถานทีจ่ริง...ในกจิกรรมการพฒันาการเรียนการสอนท าใหค้รูประชุมกลุ่มย่อยบ่อยครัง้ครบั...

ครูทีส่อนนกัเรียนทีม่ีความสามารถทางคณติศาสตร์ใกลเ้คยีงกนั ร่วมปรึกษากนั” (ครูบ)ี 
 

“ส่ิงทีท่  าใหเ้ปลีย่นแปลงความสามารถคือ วิทยากรทีม่าใหค้วามรูต้ัง้แต่แรก ไดล้งมือท า ไดล้งมือ
ปฏิบตัิจริง...ผูอ้ านวยการโรงเรียนสนบัสนนุ...ครูพูดคุยกนัมากขึน้...น าสือ่การสอนไปอวดกนั”  

(ครูดี) 
 

“ครูน าสือ่การสอนไปน าเสนอแลกเปลีย่นกนั” (ครูจ)ี 
 

“ครูมีการปรึกษากนัมากขึน้...ครูน าสือ่ไปแบ่งปันกนัใช.้..การร่วมมือกนัในการ AAR กบัครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ การท าสือ่ การจดักจิกรรมการสอน” (ครูซี) 

 
3.2) ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

จากการสะท้อนผลการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย พบว่าเมื่อครูน า
กระบวนการเรียนการสอนและแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปสอนจริง ท าเกิดผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ คือ นักเรียนมีความเขา้ใจ
เนื ้อหา นักเรียนบางคนท าแบบทดสอบหลังเรียนได้สามารถบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดในแผนการสอนเฉพาะบุคคล และดา้นพฤติกรรมในชัน้เรียนของนกัเรียนที่มีความตอ้งการ
พิเศษ คือ นกัเรียนมีความสขุ สนใจสิ่งที่ครูสอนมากขึน้ มองตามสิ่งที่ครูสอน 
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“เมือ่น าแผนการเรียนการสอนไปใช ้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หา” (ครูดี) 
 

“ท าใหน้กัเรียนบางคนท าแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้บรรลุจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีก่ าหนดใน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล” (ครูจ)ี 

 
“หลงัจากน ากระบวนการเรียนการสอนไปใช ้ท าใหน้กัเรียนมีความสขุ” (ครูบี) 

 

และจากการสังเกตในขั้นการปฏิบัติกิจกรรม พบว่าการจัดการเรียน
การสอนของครูท าใหเ้กิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง คือ ในกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่
สามารถเรียนเนือ้หาเหมือนกับเพื่อนในหอ้งได ้ครูปรบัเปลี่ยนการสอนโดยใชวิ้ธีการสอนแบบแยก
สอนในชั่วโมงว่าง และสอนเนือ้หาที่เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก จึงท าใหเ้ด็กมีทักษะทาง
คณิตศาสตรด์ีขึน้ สะทอ้นจากการที่เด็กสามารถตอบค าถามที่ครูถามและท าการบา้นได ้ส าหรบั
เด็กที่ตอ้งการการเรียนรูแ้บบซ า้ๆ ครูใชวิ้ธีการสอนเสริมในชั่วโมงว่าง ท าใหเ้ด็กสามารถจดจ าและ
เขา้ใจเนือ้หาไดด้ีขึน้ โดยเด็กสามารถท าแบบฝึกหดัและตอบค าถามครูได ้การปรบัปรุงเกณฑก์าร
ประเมินผลการเรียนรู ้ท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีความสุขในการเรียน เนื่องจากเห็นว่า
ตนเองสอบผ่านเกณฑท์ี่ครูก าหนด และมีพฤติกรรมร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมที่ครูจดัในหอ้ง
มากขึน้ การใชส้ื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัเนือ้หาและการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ ท าใหเ้ด็กมีความเขา้ใจมากขึน้ โดยเด็กสามารถตอบค าถามที่ครูถามผ่านสื่อการสอนได้ 
(รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) 

3.3) ขอ้เสนอแนะ ผูร้่วมวิจัยมีความเห็นว่าตอ้งการขยายผลแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไปสู่โรงเรียนเครือข่าย อาจมีการจัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการร่วมกันระหว่างโรงเรียนเครือข่าย เพื่อขยายเครือข่ายการเป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพต่างโรงเรียนเพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 
“ถา้เราเอาไปสอนโรงเรยีนเครือข่ายดว้ยน่าจะดี จดัเป็นอบรมปฏิบตัิการใหเ้คา้ดว้ยใหเ้ราดว้ย...

อยากน าโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมดว้ย” (ครูเอ, ครูดีและครูซี) 
 

หลังจากผูร้่วมวิจยัไดร้่วมสะทอ้นผลการปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้การสะทอ้นการปฏิบัติ
แลว้นัน้ ถือว่าเป็นการสิน้สดุกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากสิ่งที่ไดจ้าก
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การสะทอ้นผลกล่าวคือ ครูมีความรูค้วามเขา้ใจและมีทกัษะในการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษ มีความสามารถในการจัดท าสื่อ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทที่เป็น
โรงเรียนเรียนรวม โดยมีการค านึงถึงนักเรียนอ่ืนๆในชั้นเรียนด้วย มีแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพที่มีการรวมกลุ่มกัน
ระหว่างครูที่สอนสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนสอนที่เหมาะสม มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกัน มีการแนะน า ช่วยเหลือ ปรกึษากนัในการเรียนการสอน เป็น
ตน้ ซึ่งสิ่งที่ไดจ้ากการสะทอ้นผลนีเ้ป็นเกณฑว์ัดความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพฒันาครู
ในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

ภายหลังจากสิน้สุดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบที่  3 
ผูวิ้จยัถอนตวัออกจากพืน้ที่วิจยั และอยู่ในสถานะผูท้ี่คอยช่วยเหลือผูร้่วมวิจยั ซึ่งภายหลังจากการ
สิน้สุดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู ้ร่วมวิจัยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและแนวทางการน าชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
มาใชใ้นบริบทโรงเรียนเรียนรวม โดยผูร้่วมวิจัยเป็นผูจ้ัดงาน ออกแบบรูปแบบการอบรม และเป็น
วิทยากรบรรยายแนวทางการน าชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาใชใ้นบริบทโรงเรียนเรียนรวม ซึ่ง
วิทยากรไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคิดดีและครูเอ ทัง้นีผู้วิ้จัยมีส่วนร่วมในการติดต่อวิทยากร คือ
คณุณัฐบดินทร ์ประสมศรี นกักิจกรรมบ าบดัสถาบนัราชานุกูล เนื่องจากผูร้่วมวิจยัเห็นว่าเป็นผูท้ี่มี
ความสามารถในการอธิบาย ฝึกปฏิบตัิในเรื่องการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยจดัการ
อบรมวนัศกุรท์ี่ 27 กันยายน 2562 สถานที่ ณ หอ้งประชุม โรงเรียนคิดดี อ.เมือง จ.เชียงราย มีครู
ในโรงเรียนเครือข่ายเขา้ร่วมอบรมทัง้สิน้ จ านวน 15 ท่าน 

ส่วนท่ี 3 ผลการสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์ าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพเิศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวม 

การสังเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม 
ผูวิ้จัยด าเนินการสังเคราะห์โดยพิจารณาจาก มิติสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มิติผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาครู ซึ่ง
ในการสังเคราะหด์ังกล่าวผูวิ้จัยไดเ้ชื่อมโยงการวิเคราะหก์ิจกรรมที่ด  าเนินการประสบผลส าเร็จใน
แต่ละวงรอบที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรม ท าใหผู้วิ้จยัสามารถ
น ามาสู่การสร้างข้อสรุปเป็นรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
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คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม 

ส่วนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหผ์ลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรม 
จากการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 3 วงรอบ ผูวิ้จัยไดท้ าการ

วิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ 
ประกอบด้วย มิติด้านความรูค้วามเขา้ใจ (cognition) คือ การที่ผูร้่วมวิจัยมีความรูเ้กี่ยวกับการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณติศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
เพิ่มขึน้ และมีความเขา้ใจการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยสะท้อน
ผ่านการบอกเล่า การเขียนการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน มิติดา้นอารมณ์/ความรูส้ึก (affect) 
คือความรูส้ึกของผูร้่วมวิจยัที่มีต่อการด าเนินกิจกรรม โดยสะทอ้นจากการแสดงออกทางค าพูด สี
หน้า และมิติด้านพฤติกรรม (behavior) คือความสามารถหรือทักษะการจัดการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมโดยสะทอ้นผ่าน
ทางการแสดงออก รายละเอียดของการวิเคราะหผ์ลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรม
แสดงดงัตาราง 21 
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จากตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรมตามวงจร
ปฏิบัติการทั้ง 3 วงรอบ พบว่าในแต่ละกิจกรรมก่อใหเ้กิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ 3 มิติ 
คือ 1) ผูร้่วมวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 2) ผูร้่วมวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และ3)ผูร้่วมวิจยัเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นพฤตกิรรม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

การด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 พบว่าเกิดผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงดา้นความรู ้
ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท าใหเ้กิดผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกนั ดงันี ้

1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เนน้
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูร้่วมวิจยัในการคดักรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ผลลพัธก์าร
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี้ในมิติด้านความรูค้วามเข้าใจ ผู ้ร่วมวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจ
ลกัษณะและการสงัเกตเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยผูร้่วมวิจยัสามารถยกกรณีตัวอย่างเด็กใน
หอ้งเรียนของตนเองและบอกประเภทของเด็ก เขา้ใจวิธีการคดักรอง เขา้ใจพฤติกรรมของเด็กในชัน้
เรียนรวม  

2) กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษและการศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม กิจกรรมนีเ้นน้ใหเ้กิดการเรียนรูจ้าก
พืน้ที่จริง การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูร้่วมวิจยัและเกิดแรงบนัดาลใจในการจดัการเรียนการ
สอน ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในมิติดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ผูร้่วมวิจัยเกิดความรู้
ความเขา้ใจการจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล เทคนิคการสอนในชัน้เรียนรวม การจัด
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม สื่อที่ใชใ้นการสอน แผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรู ้การเสริมแรง การสอนซ่อมเสริม การสรุปพฒันาการที่สอดคลอ้ง
กบัแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การส่งต่อแพทย ์และการใหข้อ้มูลความรูแ้ก่ผูป้กครองของ
เด็ก ในมิติดา้นอารมณค์วามรูส้ึก คือ เกิดแรงบนัดาลใจ รูส้ึกดีใจ อีกทัง้ยงัเกิดเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ โดยสะท้อนจากผูร้่วมวิจัยเกิดความคิดที่อยากแก้ไขปัญหานักเรียนที่เรียน
ไม่ไดแ้ละการส่งเสริมพฤติกรรมดา้นดีของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

3) กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม กิจกรรมนีเ้นน้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในดา้นความรู้
ความเขา้ใจ ผูร้่วมวิจัยเกิดความรูค้วามเขา้ใจการจัดการเรียนการสอน โดยสิ่งที่สะทอ้นถึงความ
เข้าใจ คือการที่ผู ้ร่วมวิจัยร่วมกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าใจว่า
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กระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรวม ควรมี 5 กระบวนการ คือ1) การคัดกรอง 2) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) การประเมินผลการเรียนรู ้และ 5) สรุปผล/ร่วม
วิพากษ์ (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ, 2563) และผูร้่วมวิจยัสามารถจดัท ากระบวนการจดัการเรียน
การสอน ไดต้ามแบบแผนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไดร้่วมกันจัดท าไว ้ตั้งแต่การ
เลือกวิธีการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เนือ้หาส าหรบัการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล เนือ้หาส าหรบัการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล การเลือกวิธีการวดัผลประเมินผล 
และการสะทอ้นผลดา้นอารมณค์วามรูส้ึก คือ รูส้ึกดีใจที่ไดจ้ดัท ากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี้ในด้านพฤติกรรม ผู ้ร่วมวิจัยเกิดทักษะการออกแบบ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวม 

การด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 พบว่าเกิดผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงดา้นความรู ้
ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม รายละเอียดดงันี ้

1) กิจกรรมการปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยกิจกรรมนีม้ีจุดเนน้ในการ
ปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจคือ ผูร้่วมวิจยัมีความรู้
ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมมากขึน้ ผ่านการสะทอ้นความสามารถในปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี้
ในด้านพฤติกรรม ผู ้ร่วมวิจัยเกิดทักษะในการจัดท ากระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ทกัษะการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

2) กิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง กิจกรรมนี้เน้นการน า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไปใชใ้น
สถานการณ์จริง ตั้งแต่การคัดกรอง การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การสอนตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลการเรียนรู้ และ สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ผูร้่วมวิจยัเกิดความเขา้ใจการคดักรองเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษ สะทอ้นจากผูร้่วมวิจยัสามารถเลือกวิธีการคดักรอง ออกแบบวิธีการทดสอบ
ความรูท้างคณิตศาสตรต์ามสาระการเรียนรูแ้กนกลาง ผูร้่วมวิจยัเขา้ใจการจดัการเรียนการสอน
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ทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม โดยสะท้อนผ่าน
ความสามารถในแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การแกปั้ญหาการขาดสื่อการเรียนรู ้ครูแกปั้ญหาโดยการ
ใชส้ื่อที่หาง่าย การแก้ปัญหาความสามารถของเด็กในหอ้งเรียนต่างกัน ครูใชวิ้ธีการแยกเด็กมา
สอนในชั่ วโมงว่าง เป็นต้น ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือ รู้สึกดีใจที่เด็กเรียนได้ ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ดา้นพฤติกรรม คือผูร้่วมวิจยัเกิดทกัษะการคดักรอง ทักษะการจดัการ
เรียนการสอน 

การด าเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 3 พบว่าเกิดผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงดา้นความรู ้
ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

1) กิจกรรมจัดท าสื่อร่วมกัน กิจกรรมนีเ้นน้การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
สื่อการสอนและการปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี้ ดา้น
ความรู้ความเข้าใจ คือ ผู ้ร่วมวิจัยเข้าใจการท าสื่อการสอน สะท้อนจากผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ประยุกตใ์ชส้ื่อการสอนที่มีอยู่มาใชใ้นการสอนเนือ้หาต่างๆได้ ดา้นพฤติกรรม คือผูร้่วมวิจัยเกิด
ทกัษะการจดัท าสื่อการสอน 

2) กิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง กิจกรรมนี้เน้นการน า
แผนการสอนเฉพาะบุคคลและส่ือการสอนไปใชส้อนในสถานการณจ์ริง ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู ้ ร่วมวิจัยเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก ไดแ้ก่
รูส้ึกภูมิใจในตนเอง สะทอ้นจากการมีแนวคิดในการขยายผลแนวปฏิบตัิดา้นการจัดการเรียนการ
ไปใหโ้รงเรียนเครือข่าย ดา้นพฤติกรรม คือผูร้่วมวิจัยเกิดทักษะการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 

ส่วนท่ี 3.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม 

จากผลของการด าเนินการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน
ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ในโรงเรียนเรียนรวมโดยใชก้ารวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 วงรอบและผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม น าไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ดงัภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 รูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรยีนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีนเรยีนรวม 
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จากภาพประกอบแสดงรูปแบบการพฒันาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร ์2) ค้นหาตนเอง 3) 
เปลี่ยนแปลงร่วมกนั และ4) ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง 

1) องคป์ระกอบท่ีหน่ึง ได้แก่ ทีม PLC คณิตศาสตร ์
ทีม PLC คณิตศาสตร์ คือ การสร้างทีมครูที่จะท างาน ร่วมกันในการ

พฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยจัดตั้งเป็นทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพกลุ่มเล็กในรูปแบบ
เฉพาะสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์สมาชิกในทีมประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีบทบาทใน
การส่งเสริม และสนับสนุนการท ากิจกรรม สมาชิก ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
และครูผู ้สอนสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มีบทบาทที่แตกต่างกันไป ซึ่งไดแ้ก่ ผู ้อ  านวยความ
สะดวก ผูบ้นัทึก และสมาชิก สมาชิกในทีมมีเป้าหมายเดียวกนั คือพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ มีการวางแผนการท างานร่วมกนัอย่าง
ชัดเจนและสม ่าเสมอ คือ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการสะทอ้นผลการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติสัปดาหล์ะ 1 ครัง้ ระยะเวลาครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง ก าหนดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
14.30 – 17.30 น. เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และมีอารมณ์ ความรูส้ึกเป็นส่วนในการขับเคลื่อน
การพฒันา เช่น เกิดแรงบนัดาลใจ ดีใจ เป็นตน้ 

2) องคป์ระกอบท่ีสอง ได้แก่ ค้นหาตนเอง 
คน้หาตนเอง คือการที่ครูไดร้่วมกนัทบทวนสิ่งที่เคยปฏิบตัิในการจดัการเรียน

การสอนทกัษะทางคณิตศาสตรข์องเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษ ดว้ยการส ารวจการปฏิบตัิที่ผ่านมา
และผลลัพธ์ที่ เกิดขึน้ในปัจจุบัน แล้วน ามาวิเคราะห์จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา จากนั้นน ามา
พิจารณาความสอดคลอ้งกบัภาพในอนาคตที่ไดก้ าหนดร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรูแ้ละวางแผนกิจกรรมที่จะไปสู่เป้าหมายต่อไป 

3) องคป์ระกอบท่ีสาม ได้แก่ เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ อารมณ์/

ความรูส้ึก และพฤติกรรมของครู ผ่านรูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่มาจากผูร้่วมวิจัยได้
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรูแ้ละการวางแผนในการที่จะไปสู่เป้าหมาย โดยกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่เกิดขึน้ลว้นแต่มีส่วนท าใหผู้ร้่วมวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้น
อารมณ์ความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม โดยสามารถแบ่งกิจกรรมที่ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการออกเป็น 2 
กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสังคม และกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิ 
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3.1) การเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม  
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ท าให้

เกิดผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย 1) การใหค้วามรูแ้ละการฝึกปฏิบัติ ไดแ้ก่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการคัดกรอง
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 2) 
การศึกษาดูงาน ไดแ้ก่ กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดความรูจ้ากตัวแบบผูม้ีประสบการณ์ดา้นการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษสู่กลุ่มผู ้ร่วมวิจัยโดยตรง โดยผู้ร่วมวิจัยมีส่วนในการค้นหา 
ตดัสินใจในการคัดเลือกสถานที่และบุคคลตัวแบบ ที่จะศึกษาดูงานใหเ้หมาะกับวัตถุประสงคใ์น
การพัฒนา และเกิดประโยชนใ์นการเรียนรูม้ากที่สดุ และ 3)การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ไดแ้ก่ กิจกรรม
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิงานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในแต่ละครัง้ 

3.2) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  
การเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิ เป็นกิจกรรมที่ผูร้่วมวิจยัด าเนินการเรียนรู้

ผ่านการลงมือปฏิบตัิในสถานการณจ์ริง เป็นการสรา้งประสบการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะ
ทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในบริบทโรงเรียนเรียนรวมดว้ยการปฏิบัติซ  า้
หลายๆครัง้ โดยกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติที่ท าใหเ้กิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านความรูค้วามเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรูส้ึก และด้านพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดท า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล และกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง จากการลงมือ
ปฏิบัติซ  ้า และสะท้อนผล ท าได้เกิดขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ไดแ้ก่ 1) การคดักรอง 2) การ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ 5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์  (รจนา บุญลพ และคนอ่ืน ๆ , 2563) 
รายละเอียดดงันี ้
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ภาพประกอบ 14 ขัน้ตอนกระบวนการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษโรงเรียนเรียนรวม 

 

รายละเอียดขัน้ตอนกระบวนการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็ก
ที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 22 ขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัเดก็ที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

ข้ันตอน รายละเอียด วิธีการ 
ข้ันท่ี 1 

การคัดกรอง 
เป็นการคัดแยกและประเมินระดับ
ความสามารถทางคณิตศาสตรข์อง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

1. วิธีการสงัเกต  
2. การใชแ้บบคดักรองเด็ก 9 ประเภท 
3. แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scales  
4. การทดสอบความรู ้  
5. การสมัภาษณจ์ากผูป้กครองและเพื่อน 

ข้ันท่ี 2 
การจัดท าแผนการ

จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถของเด็กที่ มี
ความตอ้งการพิเศษรายบุคคล และ
ส่ิงจ าเป็นในการเรียนการสอน 

วางแผนการจัดการศึกษาโดยระบุเป้าหมาย
ระยะยาว 1 ปีการศึกษา จุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม การประเมินผล ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นๆ 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ข้ันตอน รายละเอียด วิธีการ 
ข้ันท่ี 3 

การจัดท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล 

จดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลให้
สอดคล้องกับระดับความสามารถ
ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

1. ก าหนดสาระการเรียน รู้คณิตศาสตร์ที่
ตอ้งการพัฒนา โดยเป็นสาระการเรียนรูท้ี่เด็ก
ที่มีความตอ้งการพิเศษยงัท าไม่ได ้
2. ก าหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม จะ
ก าหนดให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ 
3. ก าหนดวิธีการสอน เทคนิคการสอน ส่ือการ
สอน ส่ิงเสริมแรง ที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และต้องค านึงถึงเด็กอื่นๆใน
หอ้งเรียนเรียนรวม  
ตัวอย่าง ในชั่วโมงเรียนครูประจ าวิชาจะสอน
เด็กปกติรวมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยสอนซ ้าๆเพื่อให้เข้าใจมากขึน้ ในชั่วโมง
เพิ่มรู้มีการสอนเสริมโดยครูจะใช้การจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมกัน (Co-operative Learning) 
เทคนิคการสอนจะใช้เทคนิคการวิเคราะหง์าน 
การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน การจัดกลุ่ม ส่ือ
การสอน จะใช้รูปภาพเสมือนจริง ส่ือของจริง
ส่ือการเรียน Tablet PC การเสริมแรงดว้ยการ
ปรบมือ การใหค้ าชมเชย เป็นตน้ 
4. วิธีการวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการตอบ
ค าถาม การท าแบบฝึกหัด โดยเกณฑ์ผ่านจะ
ก าหนดใหเ้หมาะสม เช่น 50%, 70% 

ข้ันท่ี 4 
การประเมินผล 
การเรียนรู้ 

เป็นการประเมินผลการเรียนรูข้อง
เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม ต้ อ งก า รพิ เศ ษ
ห ลั ง จ า ก ได้ รับ ก า รส อ น ต าม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

ครูออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรูโ้ดย
เนื ้อหาที่ประเมินจะยึดตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลทั้งดา้นความรูแ้ละดา้นพฤติกรรม เช่น 
การสงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียน 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 
4) องคป์ระกอบท่ีสี่ ได้แก่ ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลง 

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติกิจกรรมการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งท าใหเ้กิดผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลง
ที่ส  าคญัใน 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู ท าใหค้รูเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 
มิติ ได้แก่ มิติดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มิติด้านอารมณ์/ความรูส้ึก และมิติดา้นพฤติกรรม และ2)
ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องนกัเรียน โดยท าใหน้ักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน 2 ดา้นคือ เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีทักษะทางคณิตศาสตรด์ีขึน้ และเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษมีพฤติกรรมในชัน้เรียนดีขึน้ 

ข้ันตอน วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 
  การตอบค าถาม ทดสอบความรู ้

ข้ันท่ี 5 
สรุปผล/ร่วมวิพากษ ์

มีวัตถุประสงคเ์พื่อสรุปผลจากการ
สอนตามแผนการสอน เฉพ าะ
บุคคล และร่วมกันวิพากษ์ผลลัพธ์
จากการสอน  เพื่ อ น า ไป สู่ กา ร
ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลและร่วมกันวาง
แผนการสอนคณิตศาสตรใ์นสาระ
การเรียนรูอ้ื่นๆต่อไป 

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์น าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับการน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไป
ใช้ และผลการประเมินการเรียนรูห้ลังจากได้
สอนตามแผน  
2. ทีมครูPLCร่วมวิพากษ์ผลลัพธ ์หากผลการ
ประเมินการเรียน รู้บรรลุจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล ครูจะวางแผนการสอนเฉพาะบุคคลใน
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรใ์นเร่ืองอื่นๆต่อไป 
แต่ถ้าหากไม่บรรลจุุดประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ครูจะต้องปรับปรุงแผนการสอน
เฉพาะบุคคลใหม่ โดยทีมครู PLC จะช่วยกัน
เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงเพื่อใหแ้ผนการ
สอน เฉพ าะบุ คคลที่ ป รับป รุงให ม่ นั้ น มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตรจ์ะน าแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ที่ปรบัปรุงไปเร่ิมการสอนอีกครัง้ 
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ส่วนท่ี 4 ผลลัพธก์ารเปลีย่นแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะคณติศาสตรส์ าหรับเดก็
ท่ีมีความต้องการพเิศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการใช้รูปแบบการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม 

จากกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวมทัง้ 3 วงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงการ 
ใน 2 มิติ รายละเอียดดงันี ้

4.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู 

ผลจากการสรา้งรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ผู ้ร่วมวิจัยได้ปฏิบัติพบว่า ผู ้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและการประเมินความสามารถทาง
ทักษะคณิตศาสตร์ โดยครูสามารถเลือกใช้วิธีในการคัดกรอง และออกแบบการประเมิน
ความสามารถทางทักษะคณิตศาสตรต์ามสาระการเรียนรูไ้ด ้ครูสามารถจดัท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลไดเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของเด็ก โดยครูสามารถเลือกวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสม เช่น การใชวิ้ธีการทวนซ า้เนือ้หา การให้กลุ่มช่วยกัน ให้เพื่อนนักเรียนมาช่วย
นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษทั้งการออกมาท าแบบฝึกหัดหนา้ห้องและการนั่งในกลุ่ม มีการ
เลือกสื่อ เทคโนโลยีการสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น สื่อของจริง บัตรภาพ สื่อการสอนทั้งจาก
สื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย การ
ออกแบบเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาและวิธีการประเมินผลการศึกษาได้สอดคล้องตาม
วตัถุประสงคแ์ละความสามารถของนกัเรียน ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก พบว่าครูมีความรูส้ึกดีใจ เกิด
แรงบนัดาลใจ เกิดเจตคติที่ดี และภูมิใจในตนเอง ดา้นพฤติกรรม พบว่าครูเกิดทกัษะการออกแบบ
และจดัท ากระบวนการการจดัเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
มีทกัษะการคดักรอง ทกัษะการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล ทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

4.2 ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง

คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยพบการ
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เปลี่ยนแปลง 2 มิติ ประกอบดว้ย 1) ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ และ2) ดา้นพฤติกรรมในชัน้เรียน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

4.2.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทักษะทางคณิตศาสตร ์พบว่าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษส่วนใหญ่มีทักษะทางคณิตศาสตรท์ี่ดีขึ ้น เมื่อตรวจสอบจากนักเรียนที่บรรลุ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ครูก าหนดในแต่ละสาระการเรียนรู้ และจากผลการประเมิน
ความสามารถทางทกัษะคณิตศาสตรใ์นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรวมในวงรอบที่ 2 และ 3 
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ฌ ผลการประเมินความสามารถทางทักษะคณิตศาตสรข์องเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษ) 

4.2.2 ด้านพฤติกรรมในชั้น เรียน พบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมี
พฤติกรรมในชัน้เรียนที่ดีขึน้ ตวัอย่างเช่น ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อครูน าสื่อการสอนที่เป็นของ
จริงมาใชส้อน พบว่าเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีความสนใจมองตามสิ่งที่ครูก าลังสอน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อครูปรับเกณฑ์การประเมินผลการผ่านในการท าแบบทดสอบ โดยปรับ
เกณฑใ์หต้  ่ากว่านักเรียนปกติ พบว่าท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีความสุขเพราะตนเองสอบ
ผ่าน เป็นตน้  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี ้มีความมุ่งหมาย1)เพื่อท าความเข้าใจ
สถานการณก์ารจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมในปัจจุบัน 2) เพื่อสรา้งรูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะ
ทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพใน
โรงเรียนเรียนรวม และ3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูและ
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ
ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 ระยะก่อนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และระยะที่ 2 ระยะการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  

การน าเสนอในบทนีผู้วิ้จัยแบ่งการน าเสนอการสรุปและอภิปราย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย และส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะจากการ
วิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 
1.1 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม 

รูปแบบการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ประกอบดว้ย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร ์2) ค้นหาตนเอง 3) เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และ4) 
ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

1) ทีม PLC คณิ ตศาสตร์ เป็นการสร้างทีมครูที่ จะท างานร่วมกันในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดย
จดัตั้งเป็นทีมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพกลุ่มเล็กในรูปแบบเฉพาะสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนการท า
กิจกรรม สมาชิก ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์และครูผู ้สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีบทบาทที่แตกต่างกันไป ซึ่งได้แก่ ผู้อ  านวยความสะดวก ผู ้บันทึก และสมาชิก 
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สมาชิกในทีมมีเป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในบริบทเรียนรวม มีการวางแผนการท างานร่วมกนัอย่างชดัเจน
และสม ่าเสมอ 

2) คน้หาตนเอง คือการที่ครูไดร้่วมกันทบทวนสิ่งที่เคยปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในบริบทพืน้ที่ของตนเอง ดว้ย
การส ารวจการปฏิบัติที่ผ่านมาและผลลัพธ์ที่ เกิดขึน้ในปัจจุบัน แล้วน ามาวิเคราะห์จุดที่ควร
ปรบัปรุงพฒันา จากนั้นน ามาพิจารณาความสอดคลอ้งกบัภาพในอนาคตที่ไดก้ าหนดร่วมกนั แลว้
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการเรียนรูแ้ละวางแผนกิจกรรมที่จะไปสู่เป้าหมายต่อไป 

3) เปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ อารมณ์/
ความรูส้ึก และพฤติกรรมของครู ผ่านรูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ กลุ่มกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสังคม และกลุ่มกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการลง
มือปฏิบตัิ 

3.1) การเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสังคม ประกอบดว้ย 1) การใหค้วามรู้
และการฝึกปฏิบัติ ได้แก่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
กิจกรรมการอบรมการจดัการเรียนการสอนส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 2) การศึกษาดงูาน 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนเรียนรวม และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ไดแ้ก่ กิจกรรมการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในแต่ละครัง้ 

3.2) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่ผู ้ร่วมวิจัย
ด าเนินการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นการสรา้งประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอนดว้ยการปฏิบัติซ  า้หลายๆครัง้ โดยมีกิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมการจัดท ากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษและแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล และกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรูผ้่านการลงมือ
ปฏิบัติ ท าใหเ้กิดขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ไดแ้ก่ 1) การคดักรอง เป็นการคดัแยกและประเมินระดับ
ความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 2) การจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล เป็นการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถ และส่ิงจ าเป็นในการเรียน
การสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นจัดท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลใหเ้หมาะสมกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 4) การประเมินผลการเรียนรู ้เป็น
การประเมินผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษหลังจากไดร้บัการสอนตามแผนการสอน



  169 

เฉพาะบุคคลและ 5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ เป็นการสรุปผลจากการสอนตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล และร่วมกันวิพากษ์ผลลัพธ์จากการสอน แลว้น าไปสู่การร่วมกันปรบัปรุงพัฒนาแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลและร่วมกนัวางแผนการสอนคณิตศาสตรใ์นสาระการเรียนรูอ่ื้นๆต่อไป 

4) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติกิจกรรมการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ใน 2 ส่วนได้แก่ 1) ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมของครู โดยท าใหค้รูเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจ มิติดา้นอารมณ/์ความรูส้ึก และมิติดา้นพฤติกรรม และ2)ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยท าใหน้กัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 ดา้นคือ มีทักษะ
ทางคณิตศาสตรด์ีขึน้ และมีพฤติกรรมในชัน้เรียนดีขึน้  

1.2 ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์ าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 

ผลการวิจัยพบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการการเรียนการสอนทักษะ
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมที่เกิดกบัครู ดังนี ้ดา้นความรู้
ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ ครูมีความรูค้วามเขา้ใจการคดักรอง การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดท าสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
อารมณ์ความรูส้ึก พบว่าครูมีความรู้สึกดีใจ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อเด็กที่ มีความ
ตอ้งการพิเศษ และภูมิใจในตนเอง ด้านพฤติกรรม พบว่าครูเกิดทักษะการออกแบบและจัดท า
กระบวนการการจดัเรียนการสอนทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ทกัษะการ
คัดกรอง การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล และการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ  

1.3 ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ผลการวิจยัพบว่า เมื่อครูน ากระบวนการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั

เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไปสอนในสถานการณจ์ริง ท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษส่วนใหญ่มี
ทักษะทางคณิตศาสตรท์ี่ดีขึน้ เมื่อตรวจสอบจากนักเรียนที่บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครู
ก าหนดในแต่ละสาระการเรียนรู ้และจากผลการประเมินความสามารถทางทกัษะคณิตศาสตรข์อง
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ในการวิจยัในวงรอบที่ 2 และ 3 ดา้นพฤติกรรมในชัน้เรียน พบว่าเด็กที่
มีความตอ้งการพิเศษมีพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดีขึน้ มีความสนใจมองตามสิ่งที่ครูก าลังสอน มี
ความสขุในการเรียน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิ้จยัแบ่งการน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัเป็น 3 ส่วน โดยมรีายละเอียดดงันี ้

2.1 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ กระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร ์2) คน้หาตนเอง 3) เปลี่ยน
การเรียนรู ้และ4) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล และคณะ 
(2555) รูปแบบการพฒันาครูและผูบ้ริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานแบบร่วมคิดร่วมท าของโรงเรียน
บา้นคลองแคว ที่ประกอบดว้ยขั้นตอน ดังนี ้1)ขัน้ร่วมใจร่วมฝัน เป็นการสรา้งความตระหนักและ
ใหค้ณุค่าความส าคญั ความจ าเป็นที่ตอ้งพฒันา 2) ขัน้ร่วมสรรคร์่วมสรา้ง เป็นการก าหนดรูปแบบ
ในการพฒันาตนเองของครู โดยจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ การศึกษาดงูาน และการรวมกลุ่มพฒันา 
ใหค้รูไดม้ีโอกาสร่วมกนัท างานเป็นทีม 3)ขั้นร่วมทางร่วมปฏิบัติ เป็นการน าแผนการพฒันาตนเอง
ของครูไปปฏิบัติ ไดแ้ก่ การจัดการเรียนรูใ้นห้องเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกันดว้ยวิธี
กลัยาณมิตร 4) ขั้นร่วมรบัร่วมปรบัแก้ไข เป็นขัน้ตอนการประเมินผลเพื่อปรบัปรุงพัฒนางานและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาตนเองของครู 

2.1.1 ทีม PLC คณิตศาสตร ์
เป็นการสรา้งทีมครูที่จะท างานร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยจดัตัง้เป็นทีมชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพกลุ่มเล็กในรูปแบบเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์มีสมาชิกในทีมประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีบทบาทเป็นผูส้่งเสริม สนับสนุนการท ากิจกรรม สมาชิก ครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระ และครูผูส้อนสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มีบทบาทที่แตกต่างกนัไป ซึ่งไดแ้ก่ ผูอ้  านวยความ
สะดวก ผูบ้นัทึก และสมาชิก สมาชิกในทีมที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนาการจัดเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในบริบทเรียนรวม มีการวางแผนการ
ท างานร่วมกันอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอ ดังแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ DuFour, 
Eaker, และ Many (2010) กล่าวว่าเป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่มี เป้าหมายเดียวกันและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นประเด็นเกี่ยวกบัการพฒันาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบั R. DuFour 
(2007) ที่กล่าวถึงชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพว่าเป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยใหเ้กิดพลงัใน
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การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ทัง้นีค้รูผูส้อนจะตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรูท้ี่จะเกิดขึน้ และใหค้วามส าคัญ
กบัการร่วมมือ การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั และใน
การจัดตั้งเป็นทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นกลุ่มเล็กในรูปแบบเฉพาะสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรซ์ึ่งมีสมาชิกในทีมจ านวน 6 คนในงานวิจัยครัง้นี ้ สอดคล้องส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2560) ได้เขียนไว้ในคู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ว่ากระบวนการท างานของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพจะตอ้งมีการรวมกลุ่ม ที่มี
ลักษณะคลา้ยกัน เช่น จัดกลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือกลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน 
มาร่วมเป็นทีมเดียวกนัในการท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ และยงัสอดคลอ้งกับ ปรณัฐ 
กิจรุ่งเรือง, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, วิลาพัณย ์อุรบุญนวลชาติ, และ สิริกมล 
หมดมลทิน (2561) ที่กล่าวถึงสมาชิกของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชพีควรเป็นไปดว้ยความยืดหยุ่น
ตามบริบทของการปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงจ านวนที่เหมาะสม
ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมในกลุ่มควรมีระหว่าง 6 ถึง 10 คน ในการท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของโรงเรียนในงานวิจัยนีม้ีก าหนดสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้ทีมครูมาพบปะ
พูดคุยกันในเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งการก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพนีถ้ือเป็นการจัดสภาพแวดลอ้มใหส้่งเสริมสนบัสนุนต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูต้าม
แนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560) ที่กล่าวไวเ้กี่ยวกับการจัดให้ครูในโรงเรียนได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องเป็นการช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้นอกจากนีค้รูที่เป็นสมาชิกในทีมทุกคนต่างก็มีบทบาทที่แตกต่างกนัไป ซึ่งไดแ้ก่ ผูอ้  านวย
ความสะดวก ผูบ้นัทึก และสมาชิก ส่วนบทบาทของผูอ้  านวยการโรงเรียนไดเ้ปลี่ยนไปจากการเป็น
ผูน้  ามาเป็นผูส้นบัสนุนการท ากิจกรรม ซึ่งการที่ครูมีบทบาทหนา้ที่ในการด าเนินกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพเองนีเ้ป็นการส่งเสริมใหค้รูไดเ้ป็นผูน้  าเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั ซึ่งท า
ใหค้รูรูส้ึกว่าไดร้บัเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อีก
ทัง้ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการโดยใหค้รูไดแ้สดงออกดา้น
การเป็นผูน้  า กล่าวอีกนัยหนึ่งไดว่้าผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้  าที่สนับสนุนและแบ่งปัน (supportive 
and shared leadership) และเปลี่ยนการบริหารจัดการแบบค าสั่ง ควบคุม มา เป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน าให้ครูเกิดการเรียนรู ้(ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2560; สมาพร มณีอ่อน, 
2560) ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2548) ที่กล่าวถึงเคล็ดลับสู่ความส าเร็จของชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ นั่นคือ การขบัเคลื่อนความเป็นผูน้  าในหมู่ครูใหอ้อกมาโลดแล่น สรา้งความริเริ่ม
สรา้งสรรคเ์พ่ือบรรลุเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ซึ่งภาวะผูน้ าที่ผูอ้  านวยการ
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โรงเรียนแสดงออก สามารถเทียบเคียงไดก้บัการมีภาวะผูน้  าร่วม หรือ Shared Leadership ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะของการเป็นผูน้  าแบบสมยัใหม่ ที่ใชพ้ืน้ฐานของความเชื่อใจในการตัดสินใจ ร่วมสรา้ง
แรงบันดาลใจแก่กนัและกนัใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
สมาชิก (Alanezi, 2016; Leithwood และ Azah, 2016) 

2.1.2 ค้นหาตนเอง 
การค้นหาตนเอง เป็นการสะท้อนตัวตน ผ่านการร่วมกันทบทวนสิ่งที่เคย

ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ในบริบทโรงเรียนเรียนรวม แลว้น ามาวิเคราะหจ์ุดที่ควรปรบัปรุงพฒันา เพื่อน ามาพิจารณาความ
สอดคลอ้งกับภาพในอนาคต อันจะน าไปสู่การร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการที่จะ
ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คารล์ อาร ์โรเจอร ์
(Rogers, 1970) ในการวิจยัครัง้นีผู้ร้่วมวิจยัไดร้่วมกนัสะทอ้นสถานการณก์ารจดัการเรียนการสอน
ที่ผ่านมา เปรียบเสมือนการรบัรูต้ัวตนตามที่รบัรู ้(Perceived Self) ว่าในการจดัการเรียนการสอน
ที่ผ่านมาไดท้ าอะไร และเกิดผลอย่างไร น าไปสู่การสรา้งภาพในอนาคที่ตอ้งการนั่นคือ ตวัตนตาม
อดุมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตวัตนตามจินตนาการที่ตนคิดอยากจะเป็นและอยากจะมี โดยภาพ
ในอนาคที่ตอ้งการนัน้อาจเป็นเป้าหมายของครูเอง หรือเป้าหมายผลผลิตที่เป็นผลงานของครูก็ได ้
ซึ่งการวิจยัครัง้นีค้รูผูร้่วมวิจยัไดส้รา้งภาพในอนาคตที่ตอ้งการที่เป็นเป้าหมายผลผลิตที่เป็นผลงาน
ของครู ไดแ้ก่ การอยากเห็นเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมีพฒันาการทางคณิตศาสตรด์ีขึน้ เป็นตน้ 
สอดคล้องกับเชาว์ อินใย, จรรยาลักษณ์ วังคีรี, และ และวัชรี โสธรรมมงคล (2555)  ที่ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อเสริมสรา้ง
ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห ์พบว่าการส ารวจสภาพก่อนการพัฒนา
เพื่อระบุสาเหตขุองปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา เป็นหนึ่งในแนวทางและองคป์ระกอบในการ
พฒันาครู โดยเป็นการส ารวจความตอ้งการในการพฒันาของครู 

2.1.3 เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ อารมณ์/

ความรูส้ึก และพฤติกรรมของครู ผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มาจากการร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการที่จะไปสู่เป้าหมายของผูร้่วมวิจยั โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ทั้งการเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสังคม และการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติ จากนั้นจึงน าไปสู่
การลงมือปฏิบัติซ  า้ โดยการเรียนรูผ้่านการถ่ายทอดทางสังคม ไดแ้ก่ การศึกษาดูงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส่วนการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติ ไดแ้ก่การปฏิบัติการจดัการเรียนการสอน
ทกัษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในสถานการณ์จริง ซึ่งประกอบดว้ย 1) การ
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คดักรอง 2) การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
4) การประเมินผลการเรียนรู ้และ 5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์  จากนั้นจึงน าไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
สะท้อนผล การปฏิบัติซ  ้า ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของบลูม 
(Bloom, 1956) ที่กล่าวถึงการเรียนรูด้้านทักษะพิสัย ในส่วนของพฤติกรรมการกระท าอย่าง
ต่อเนื่อง (Articulation) คือการที่ผู ้เรียนเกิดทักษะได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งหากฝึกอย่างต่อเนื่องจะสามารถปฏิบัติไดค้ล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่า
เป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง และยังสอดคลอ้งกับทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงตาม
แนวคิดของธอรน์ไดค ์ที่กล่าวถึงกฎการเรียนรูท้ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ กฎแห่งการฝึกหัด (low of exercise) 
คือพฤติกรรมใดที่ได้มีโอกาสกระท าซ  า้บ่อยๆ และมีการปรบัปรุงอยู่เสมอ ย่อมก่อใหเ้กิดความ
คล่องแคล่วช านาญ แต่หากทอดทิง้ไปนานย่อมจะท าให้กระท าได้ไม่ดีเหมือนเดิม ดังนั้นการ
สะทอ้นผล และการปฏิบัติซ  า้ของครูผู ้ร่วมวิจัย จึงส่งผลได้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูค้วาม
เข้าใจ อารมณ์/ความรูส้ึก และพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนีก้ลุ่มกิจกรรมในการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้ครูเกิดการเรียนรูจ้ากการแบ่งปันประสบการณ์กับ
เพื่อน การฝึกหัดกับผู ้เชี่ยวชาญ และการสรา้งประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
สมุาลี ชัยเจริญและคณะ (2555) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิทธุ ์เขต 1 พบว่า องคป์ระกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานโรงเรียนโคกน ้าเกลีย้งวิทยาคม 
ประกอบดว้ย 1) ธนาคารความรู ้คือแหล่งเรียนรูส้  าหรบัครูในโรงเรียนใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และ
แสวงหาความรู ้2) การสรา้งประสบการณผ์่านการปฏิบตัิจริง คือการลงมือปฏิบตัิในสภาพจริงและ
ร่วมกันสรา้งแนวคิด แนวปฏิบัติจากเพื่อนครู ผูบ้ริหาร 3) พี่เลีย้งแนะน า คือการมีผูเ้ชี่ยวชาญให้
การปรึกษา 4) การเรียนรูร้่วมกันแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนครู โดยมีการร่วมสนทนาเพื่อ
สะทอ้นผลการปฏิบัติ 5) การฝึกหัดกับผูเ้ชี่ยวชาญ คือการฝึกหัดและปฏิบัติกบัผูเ้ชี่ยวชาญในการ
ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ ความรู ้6) นิเทศอย่างมีส่วนร่วม และ 7)การร่วมมือกนัศึกษาชัน้เรียนโดย
ใชวิ้จยัเป็นฐาน เป็นตน้ 

2.2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบั
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ที่ไดจ้าก
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าใหค้รูเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติ
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มิติดา้นอารมณ/์ความรูส้ึก และมิติดา้นพฤติกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจัย
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ของบุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี (2556) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการ
สอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลลัพธ์จากการใชรู้ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู คือครูมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึน้ ดา้น
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบคุคลอยู่ในระดบัสงู อีกทัง้ยงัท าใหน้กัเรียนมี
ทักษะการคิดอยู่ในระดับดีมาก และสอดคลอ้งกับพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ (2558)ที่ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเ้พื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผลการ
พฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีการเรียนรูด้ว้ยปัญญา พบการเปลี่ยนแปลง 3 ดา้น
คือ พบว่า 1)ดา้นความรู ้ครูมีความรูค้วาม เขา้ใจเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความใจก่อน และหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2)ด้านเจตคติ ครูมี ความพึงพอใจต่อการ
จดัการอบรมครู ที่ระดบัมากที่สดุและ 3)ดา้นทกัษะ ครูใชก้ิจกรรม วิธีการหรือสื่อ เทคโนโลยีกระตุน้
ใหน้ักเรียนเกิดความอยากรู ้อยากเรียนรูใ้นเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการชีแ้นะแนวทางการคน้ควา้ใน
การหา ความรู ้ฝึกใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล 

การที่รูปแบบการพฒันาครูในการวิจยัครัง้นี ้ท าใหค้รูเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
ความเขา้ใจ อารมณ/์ความรูส้ึก และพฤติกรรม สามารถอภิปรายไดว่้า การที่รูปแบบการพฒันาครู
ท าให้ครูเกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงความรูค้วามเขา้ใจ คือการที่ครูไดร้ับการพัฒนาแล้วเกิด
ความรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเรียนการสอน การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม สื่อการสอน เกณฑ์ประเมินผลการศึกษาและวิธีการประเมินผล
การศึกษา เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจของครูเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการเพิ่ม
ความรูค้วามเขา้ใจใหค้รู อาทิเช่น การศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่ท าใหค้รูเกิดการเรียนรูจ้ากการ
สังเกตตัวแบบ ดังทฤษฎีของ แบนดูรา (Bandura, 1977)ที่กล่าวถึงการเรียนรู้จากตัวแบบ 
(learning through modeling) หมายถึงการเสนอตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นตัวอย่างที่ดี 
สามารถใช้เป็นแบบอย่างของการกระท าให้แก่ผู ้สังเกตได้ ซึ่งเป็นการเรียนรูด้ว้ยวิธีธรรมชาติที่
เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยการสงัเกตตัวแบบแลว้ใชก้ระบวนการทางสติปัญญาแปลการกระท าของ
ตัวแบบเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาผู้เรียนก็แสดงพฤติกรรมที่จดจ าไว้ออกมาเป็นการกระท าใหม่ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการสะทอ้นผลกบัครูในโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท าใหค้รู
เกิดความรูค้วามเขา้ใจ ดัง Kwakman (2003) ที่กล่าวถึงการเรียนรูข้องครูในบริบทโรงเรียน โดย
การใชวิ้ธีการสะทอ้นความคิด เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ท าใหค้รูไดข้อ้มูลป้อนกลับที่ตอ้งน ามาปรบัปรุง
การสอนและการจัดหอ้งเรียนของตนเอง และ การร่วมมือรวมพลัง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์
แกไ้ขปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน น าขอ้มลูไปพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู ้
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นอกจากนีรู้ปแบบการพัฒนาครูในการวิจัยในครัง้นีย้ังท าใหค้รูเกิดผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงดา้นอารมณ/์ความรูส้ึก ไดแ้ก่ ครูเกิดเจตคติที่ดีต่อเดก็ที่มีความตอ้งการพิเศษ เกิดแรง
บนัดาลใจในการจัดการเรียนการสอน ดีใจที่เด็กเรียนได ้และภูมิใจในตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดา้นอารมณ์/ความรู้สึกล้วนเป็นผลมาจากรูปแบบการพัฒนาครู สอดคลอ้งกับสมศักดิ์ ภู่วิภา
ดาวรรธ์ และคณะ (2555) ที่ศึกษาการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า เจตคติ ความคาดหวังและ
แรงจูงใจ เป็นส่วนที่สนบัสนุนใหเ้กิดศรทัธามุ่งมั่นในการด าเนินงาน และก่อใหเ้กิดความคงอยู่และ
ความยั่งยืนของการด าเนินงานส่งผลต่อแจงจูงใจในดา้นพฤติกรรมการปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครู ทั้งนีเ้นื่องจากครูได้
เรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบัติจริง มีการปฏิบัติซ  า้และการสะทอ้นผลร่วมกันระหว่างครูในทีมชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพสาระวิชาคณิตศาสตร ์จึงท าใหค้รูมีพฤติกรรมการปฏิบตัิในการจดัการเรียน
การสอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแบบใหม่ ดงัแนวคิดของจอหน์ 
ดิวอี ้(Dewey, 1997) ที่กล่าวถึงการเรียนรูโ้ดยการกระท าซึ่งเป็นวิธีการที่เนน้ทักษะปฏิบตัิ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการแสวงหาความรู ้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความรูห้รือขอ้คน้พบใหม่ เป็นการพัฒนา
ใหผู้เ้รียนใหส้ามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ารสอนแบบลงมือปฏิบตัิยงั
ช่วยเพิ่มพนูคุณภาพการเรียนรู ้เช่น เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้เกิดการเรียนรูเ้ชิงรุกที่ผูเ้รียนคน้พบ
ความรูด้ว้ยตนเอง และสามารถเพิ่มการมีทกัษะการถ่ายโยงความรูไ้ด ้(Evans และ Abbott, 1998) 
สอดคลอ้งกบั Kwakman (2003)ที่กล่าวถึงการเรียนรูข้องครูในบริบทโรงเรียน ดว้ยวิธีลงมือปฏิบัติ
และวิธีทดลอง เป็นวิธีที่ครูเชื่อมโยงภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติ การทดลองวิธีการสอนใหม่ๆให้
เหมาะสมกบัหอ้งเรียนของตน 

2.3 ผลลัพธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเขา้ใจเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตรม์ากขึน้ มีพัฒนาการ

ด้านทักษะทางคณิตศาสตรด์ีขึ ้น และมีความสุขในการเรียน อภิปรายผลได้ว่า เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรท์ี่ครูน าไปใชส้อน มีความเหมาะสมกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละบุคคล ตั้งแต่การก าหนดเนื ้อหาที่สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เช่น การอธิบาย เขียนตวัอย่างใหด้ ูการ
ทวนซ า้ การใหน้กัเรียนปกติมาช่วยนกัเรียนทีม่ีความตอ้งการพิเศษ การใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการ
ช่วยสอน เช่น บัตรภาพ ส่ือของจริง การสอนเสริม รวมถึงวิธีการสอบ และการวดัผลประเมินผล ที่
สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของเด็กแต่ละคน อีกทัง้ยงัค านึงถึงนกัเรียนอ่ืนๆในชัน้เรียน จึงท า
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ใหผ้ลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ และ
ในการจัดการการเรียนการสอนในหอ้งเรียนรวม ครูตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน และการช่วยเหลือที่เหมาะสมส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่
ละคนมีพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกัน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545)เสนอแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา คือเด็กแต่ละคนจะมีระดับ
พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของตนที่เป็นอยู่ และมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพที่จะไปถึงได ้
ซึ่งช่วงห่างนี ้เรียกว่า The Zone of Proximal Development ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ถ้า
ห่างมากแสดงว่าเด็กยังไม่พรอ้ม ตอ้งรอใหพ้รอ้มหรือลดระดับงานใหต้  ่าลง โดยใหค้วามช่วยเหลือ
ที่ เรียกว่า Assisted learning หรือ Scaffolding สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของวีกอตสกี ้ 
(Vygotsky, 1978) ที่ไดเ้สนอมโนทศันข์อง ZPD ซึ่งเป็นการพัฒนาเชาวนปั์ญญาขั้นสูงที่พิจารณา
ไดจ้ากการที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาไดด้ว้ยตนเองและระดับศักยภาพของพัฒนาการ (Level of 
Potential Development) ซึ่งบุคคลจะสามารถแกปั้ญหาได ้เมื่อไดร้บัค าแนะน าจากผูใ้หญ่หรือได้
ร่วมงานกบัเพื่อนที่มีศกัยภาพมากกว่า ดงันัน้การช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู ้(Scaffolding) เป็น
เทคนิคในกระตุน้ใหเ้กิดพฒันาการในตวัผูเ้รียน เอือ้อ านวยใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งความรูไ้ดง้่ายขึน้ 
(ธนรตัน ์แตว้ฒันา, สมยศ เจตนเ์จริญรกัษ์, และ ธีรพงษ์ วิริยานนท,์ 2555) สอดคลอ้งกบัจุฬามาศ 
จันทรศ์รีสุคต (2560) ที่กล่าวถึงการออกแบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ โดยได้แนะน า
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่สามารถน ามาใชใ้นการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร ์เช่น 1) การช่วยเหลือโดย
การใชส้ื่อประกอบ และส่งเสริมใหน้กัเรียนสื่อสารความคิดในการแกปั้ญหาออกมาในลักษณะของ
การวาดภาพประกอบ หรือ การพูดอธิบาย มุ่งเนน้การใหน้ักเรียนฝึกคิด และ 2) การสอนเสริมใน
ชั่วโมงซ่อมเสริมส าหรบันักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยให้
นกัเรียนฝึกตามตวัอย่างในใบงาน ใชก้ารเล่น ภาพ การฟังจากผูอ่ื้นแลว้น ามาปฏิบตัิตาม เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

1. ขอ้คน้พบจากการศึกษาครัง้นี ้พบว่ารูปแบบการพฒันาครูในการจัดการเรียนการ
สอนทักษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในโรงเรียนเรียนรวม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบส าคัญ ไดแ้ก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร ์
2) คน้หาตนเอง 3) เปลี่ยนการเรียนรู ้และ4) ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง น าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการ
น ารูปแบบนีไ้ปใช ้คือโดยใชชุ้มชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นตวัขบัเคลื่อนในการพฒันา ควรเริ่มตน้
จากการรวมตวักนัของครูเป็นทีมเล็กๆ เช่นตามสาระวิชาต่างๆ เพื่อใหทุ้กคนในทีมมีโอกาสพูดคุย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง ควรมีการแลกเปลี่ยนบทบาทในทีม เช่น ผูอ้  านวยความ
สะดวก ผูบ้ันทึก สลับเปลี่ยนกันไปใหส้มาชิกทุกคนในทีมไดม้ีโอกาสท างานในบทบาทต่างๆ เพื่อ
เพิ่มทักษะ ความสามารถของสมาชิกในทีม รวมถึงการผลดัเปลี่ยนในการเป็นผูน้  า เพื่อฝึกสมาชิก
ทุกคนในทีมในการเป็นผูน้  า ในการพฒันาต่างๆก าหนดการปฏิบตัิกิจกรรมควรใหส้มาชิกไดค้น้หา
ตนเองทัง้ประสบการณท์ี่ผ่านมาและความตอ้งการในการพฒันาโดยใชก้ิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง อาจท าในรูปแบบของการศึกษาดงูาน การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เป็นตน้ 

2) ขอ้เสนอแนะส าหรบัครูผูส้อน สามารถน าขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนทกัษะทางคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไปปรบัใชต้ามบริบทของตนเอง เช่น 
การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กในทกัษะดา้นที่บกพร่อง 
ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตวัครูสามารถประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในแต่ละ
คน และสามารถปรบัปรุงแผนการสอนเฉพาะบุคคลไดต้ลอดการเรียนการสอน ซึ่งหากทีมครูมีการ
สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ และปรบัปรุงแผนการสอนเฉพาะบุคคลเป็นประจ าก็จะท าให้เกิดผลดีต่อ
พฒันาการของเด็ก แต่ทั้งนีท้ั้งนั้นในการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลควรค านึงถึงเด็กปกติใน
หอ้งเรียนรวมด้วย หากแผนการสอนที่ท าไวไ้ม่เหมาะสมในการสอนในห้องเรียนรวม ควรปรับ
เปลี่ยนเป็นการสอนในชั่วโมงว่างแทน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. จากขอ้คน้พบกระบวนการจดัการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มี

ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ทัง้ 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การคดักรอง 2) การจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 3) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) การประเมินผลการเรียนรู ้
และ 5) สรุปผล/ร่วมวิพากษ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนรวม สามารถน ากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทักษะคณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษไปบรรจุเป็นแบบแผนการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยเริ่มตน้ด้วยการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษตั้งแต่
เริ่มตน้การเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อคัดแยกเด็กและใหบ้ริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ต่อไป 

2. จากข้อค้นพบรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนรวม สามารถน ารูปแบบนี้ไปก าหนดเป็นนโยบายหรือบรรจุใน
แผนการพัฒนาครูของโรงเรียน โดยประยุกตใ์ชรู้ปแบบจากขอ้คน้พบนีอ้ย่างเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน โดยอาจเริ่มที่กลุ่มสาระวิชาที่มีความพรอ้มในการด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบชุมชน
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การเรียนรู้ขนาดเล็ก หรือเริ่มจากสาระการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนมีผลการประเมินที่ต้องเร่ง
ด าเนินการแกไ้ข แลว้น าเขา้สู่กระบวนการพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบจากขอ้
คน้พบในงานวิจยันี ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเฉพาะสาระวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงยังไม่

ครอบคลุมทกัษะอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ดงันัน้ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไปส าหรบัผูท้ี่สนใจ อาจเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในทกัษะดา้นอ่ืนๆ เช่น ทกัษะวิชาภาษาไทย เป็นตน้ 

2. การวิจัยครัง้นี ้ประเภทของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่พบในโรงเรียน มีเฉพาะ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และเด็กพิการซ า้ซอ้น ดงันัน้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป
ส าหรบัผูท้ี่สนใจ อาจท าการวิจยัในโรงเรียนเรียนรวมที่มีเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืนๆ  

3. การวิจัยครัง้นีม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษโดย ครู
เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน และประเมินผลจากแบบประเมินความสามารถทางทักษะ
คณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่ครูสรา้งขึน้ ซึ่งเป็นการประเมินเบือ้งตน้ในการหา
ทกัษะคณิตศาสตรท์ี่เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษยังท าไม่ได ้ในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจจะจดัท าแบบ
ประเมินความสามารถทางทกัษะคณิตศาสตรข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
ประเมินผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรูข้องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษหลงัไดร้บัการพฒันา 

4. การวิจยัครัง้ต่อไปอาจใชรู้ปแบบการวิจยั เช่น การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ เพื่อ
ศึกษาในแง่ของความเขา้ใจการปฏิบตัิ (practices) ของตนผ่านการวิพากษ์ของผูร้่วมวิจยั เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์จากการทดสอบ
ความรู้ตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเด็กท าได้ตาม
พัฒนาการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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ภาคผนวก ซ 

บันทึกประวัตินักเรียนในแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
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หน้าปก 

 

 

 

ประวัตินักเรียน 
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ผลการประเมิน 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการประเมินความสามารถทางทักษะคณิตศาสตรข์องเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ใน
การวิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมสี่วนรวมในวงรอบท่ี 2 และ 3 
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