
 

SE 742 175 

 บทท่ี  14 
นวตักรรมยกระดบัคณุภาพการศึกษา 2 

 
 

ในบทนี้จะต่อเน่ืองการยกระดบัการศกึษาในบททีแ่ลว้ แต่จะขอกล่าวเฉพาะหวัขอ้ทีเ่ป็น
ผู้เรียนที่มคีวามต้องการพเิศษ โดยจะน าเสนอการจดัการศึกษาของผู้เรียนกลุ่มน้ีเพื่อเป็น
แนวทางใหศ้กึษาคน้ควา้ต่อเน่ืองว่าจะท าการยกระดบัการจดัการเรยีนรูอ้ื่นๆทีแ่ปลกใหม่ และ
สามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ขีึน้กวา่การจดัการเรยีนการสอนทีม่อียูใ่นปจัจุบนัไดอ้กีหรอืไม ่

 

ความหมาย 

 

 ผูเ้รยีนหรอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งพเิศษ ตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
(สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ผู้เรียนหรือเดก็ท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ว่า หมายถงึ ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษซึง่จะตอ้งอยูใ่นขอบเขต 3 
ประการ คอื 

1. ความบกพรอ่ง (Impairment) 

2. ไรส้มรรถภาพ (Disability) 

3. ความเสยีเปรยีบ (Handicap) 

การจดัการศกึษาทีจ่ะกล่าวถงึเป็นการจดัการศกึษาเพื่อผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง ซึง่จะ
กล่าวถึงความบกพร่องในด้านต่างๆ และการจดัการศกึษาเพื่อช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ โดยมี
จุดมุ่งหมายใหเ้กดิการต่อยอดทางด้านความคดิในการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน เพื่อ
ชว่ยใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกลุ่มน้ีดขีึน้ มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ตามศกัยภาพของผูเ้รยีนเอง 
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ประเภทของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 

 

 ประเภทของผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทีจ่ะกล่าวถงึในบทน้ีม ี4 ประเภท ดงัน้ี(สถาบนั
ราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

1. ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางสตปิญัญา 

2. ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการไดย้นิ 

3. ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็ 

4. ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางรา่งกายและสขุภาพ 

เน่ืองจากความบกพร่องแต่ละประเภทแตกต่างกนั ดงันัน้การจดัการศกึษาเพื่อช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้จงึแตกต่างกนัตามสภาพความบกพรอ่งของผูเ้รยีนดว้ย ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา 

 

ผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิญัญา (MR) (สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:
ออนไลน์)เป็นผูเ้รยีนที่มลีกัษณะพเิศษแตกต่างไปจากผูเ้รยีนประเภทอื่น ๆ อย่างเหน็ได้ชดั 
ผูเ้รยีนกลุ่มนี้มกัถูกชกัจงูไดง้า่ย เน่ืองจากเป็นเดก็ทีเ่ขา้กบัคนงา่ย เชื่อใจคนงา่ย ผูเ้รยีนกลุ่มนี้
ช่วยตนเองไดบ้า้ง บางคนไม่สามารถช่วยตนเองได ้ผูเ้รยีนจะมชี่วงความสนใจสัน้ ขาดสมาธ ิ
ความจ าไมไ่ด ้ไมส่ามารถจดจ าอะไรไดน้าน ใชภ้าษาไดไ้มม่ากนกั พอจะสื่อความหมายไดง้า่ย 
ๆ สุขภาพร่างกายมกัไม่สมบูรณ์ ซึง่ในการจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทาง
สตปิญัญานัน้สามารถแยกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

       1. การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อยหรอืขนาดน้อย 
       2. การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัปานกลาง 
       3. การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาระดบัรุนแรง และ
รนุแรงมาก 
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การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนปกติ 

 

 จากความพยายามในการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมคีวามเสมอภาคทางการศึกษาจงึ
เกดิการเรยีนรว่มของผูเ้รยีนหลากหลายประเภทมากขึน้ ซึง่ผูส้อนจะตอ้งพยายามท าใหผู้เ้รยีน
ในชัน้เรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นสิง่ทีส่อนใหม้ากทีสุ่ด เท่าทีศ่กัยภาพของผูเ้รยีนจะพฒันาได ้ดงันัน้
จงึมกีารช่วยเหลือผู้เรยีนที่บกพร่องทางสติปญัญาท าใหเ้ด็กประสบความส าเรจ็ในการเรยีน 
ดงัน้ี (สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

1. สอนเป็นล าดบัขัน้ตอนอยา่งละเอยีด สอนชา้ ๆ ไปทลีะขัน้ แมแ้ต่งานทีซ่บัซอ้นกส็อน
ใหก้บัผูเ้รยีนเหล่าน้ีไดไ้มย่าก หากสอนทลีะขัน้ชา้ๆ ไปตามล าดบั 

2. ในการเรยีนรูข้อ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ตอ้งให้ผูเ้รยีนไดท้ าซ ้า และทบทวนซ ้าแลว้ซ ้าอกีท าให้
ผูเ้รยีนประสบผลส าเรจ็ 

3. พยายามใหเ้ดก็ออกเสยีงสิง่ทีเ่รยีนดว้ย เน่ืองจากการออกเสยีงมสี่วนช่วยการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนใหด้ขีึน้ 

4. ต้องสรา้งแรงจูงใจให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้งานที่ใหม่ ยาก ซบัซ้อนไม่สามารถส่งเสรมิ
แรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีนประเภทนี้ 

5. ประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง ทัง้การประเมนิทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็น
ทางการ และตอ้งเกบ็บนัทกึไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

6. พยายามใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนัทเีมื่อผูเ้รยีนท ากจิกรรมใด ๆ การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนั
เป็นแรงจงูใจทีด่ใีนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 

 

ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปญัหาทางภาษาและการพูดร่วมด้วย 
เน่ืองจากสภาพการไดย้นิมคีวามบกพรอ่ง จงึไมส่ามารถไดย้นิ และเลยีนเสยีงในการเจรจาได ้
ดงันัน้การแสดงออกทางอารมณ์ของผูเ้รยีนจะใชพ้ฤตกิรรมทางกายเป็นสื่อแสดงออกมา การ
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เรยีน การปรบัตวั การสงัคม และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะดอ้ยกว่าผูเ้รยีนปกต ิ เพราะไม่
สามารถสือ่สารได ้แต่ความสามารถทางสตปิญัญาเทา่ผูเ้รยีนปกตทิุกอยา่ง เพยีงแต่มขีอ้จดัทาง
ภาษาจงึท าใหด้เูหมอืนวา่ ผูเ้รยีนดอ้ยกวา่ผูเ้รยีนอื่นๆ ทัว่ไป การปรบัตวัแตกต่างไปจากผูเ้รยีน
ปกติ ส่วนการจดัการศึกษาส าหรบัผู้เรยีนกลุ่มน้ี  สามารถใช้หลกัสูตรและการสอนร่วมกบั
หลกัสตูรของผูเ้รยีนปกตไิด ้ แต่ตอ้งมกีารปรบัในเรื่องของจุดประสงคแ์ละการวดัผลประเมนิผล
บา้ง ส าหรบัการสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิไม่ว่าจะเป็นประเภทหตูงึ หรอืหู
หนวกกต็าม จ าเป็นตอ้งสอนใหม้โีอกาสฝึกพดู ผูเ้รยีนทุกคนต้องไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการพดู ดงันัน้ในการสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิควรครอบคลุมการฝึกฝน 
ผูเ้รยีนในดา้นต่าง ๆ คอื(สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

1. การฝึกฟงั (Auditory Training) เป็นวธิกีารสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการได้
ยนิใหรู้จ้กัฟงัโดยมเีป้าหมายหลกั 3 ประการ คอื 

1.1 ใหรู้จ้กัเสยีงทีฟ่งั ไม่ว่าจะเป็นเสยีงอะไรกต็ามรวมทัง้เสยีงทีเ่ป็นการพูดใน
สิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ของผูเ้รยีน 

1.2 ใหแ้ยกเสยีงทคีละกนัในสิง่แวดลอ้มได ้ซึง่ควรฝึกเมือ่ผูเ้รยีนอายไุด ้3 ขวบ 

1.3 ใหแ้ยกเสยีงพดูไดว้า่ เป็นเสยีงเชน่ไร หรอืเสยีงใคร 

2. การฝึกอ่านค าพดู (Speech reading) เป็นการฝึกอ่านรมิฝีปาก หรอืการเคลื่อนไหว
รมิฝีปากของผูพ้ดูเพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายตรงกนั 

3. ภาษามอืและการสะกดน้ิวมอื (Sign Language and Finger spelling) เป็นวธิดีัง่เดมิ
ทีเ่ริม่มาตัง้แต่ศตวรรษที ่18 และยงัคงใชม้าจนถงึปจัจุบนั ภาษามอืมขีอ้ดคีอืสามารถสื่อ
ความหมายไดร้วดเรว็และเป็นทีเ่ขา้ใจของคนหหูนวกไดโ้ดยสะดวก 

4. การสื่อสารระบบรวม และท่าแนะค าพดู (Total Communication and Cued 
Speech) การสอนคนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้ินในปจัจุบนั ไม่ไดเ้น้นการฝึกฟงั หรอื
ภาษามอือยา่งใดอยา่งหน่ึงเหมอืนในอดตี แต่พยายามจะใชห้ลายๆ ระบบรวมกนั 
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การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินในชัน้เรียนปกติ 

  

เน่ืองจากสตปิญัญาของผูเ้รยีนทีบ่กพร่องทางการไดย้นิไม่ไดบ้กพร่อง จงึมกีารจดัการ
เรยีนการสอนทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดง้า่ยกว่าผูเ้รยีนแบบแรกซึง่ท าไดด้งัน้ี (สถาบนัราชภฎั
นครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

1. จดัใหผู้เ้รยีนนัง่ในบรเิวณทีจ่ะรบัฟงัการสอนไดช้ดัเจน 

2. พยายามลดการรบกวนทางดา้นเสยีง และดา้นการเหน็ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 

3. พยายามพดูใหเ้ป็นปกต ิและเป็นธรรมชาต ิ

4. ตอ้งแน่ใจวา่นกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางการไดย้นิมองเหน็หน้า 

5. พยายามหาทางให้ผูเ้รยีนไดพู้ดบ่อย ๆ เน่ืองจากผูเ้รยีนพยายามไม่เขา้ร่วม
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. พยายามเรยีกผูเ้รยีนใหต้อบค าถาม หรอืพดู เพื่อทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล 

7. ตอ้งใหก้ าลงัใจผูเ้รยีนในการถามค าถาม ถา้จะอธบิายซ ้าตอ้งอธบิายใหม่โดยใช้
ค าพดูทีแ่ตกต่างออกไปจากการถามครัง้แรก จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดด้ขีึน้ 

8. ใชส้ื่ออุปกรณ์ในการสอนใหม้าก ในการสรุปบทเรยีนนัน้ผูส้อนตอ้งเขยีนกระดาน
ด าสรุปบทเรยีนใหผู้เ้รยีนไดอ้่านและบนัทกึไว ้

 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเหน็ 

 

 ผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็มลีกัษณะต่างไปจากผูเ้รยีนบกพร่องประเภท
อื่น ๆ กลุ่มน้ีตอ้งการใหค้นอื่นปฏบิตัติ่อพวกเขาเหมอืนคนปกติ เพราะโดยสามญัส านึกส่วน
ใหญ่แลว้ผูท้ีบ่กพรอ่งทางการเหน็ตอ้งการช่วยเหลอืตนเองใหม้ากทีสุ่ด พฒันาการในดา้นต่างๆ
ของผู้เรียนกลุ่มน้ีจะช้ากว่าผู้เรยีนปกติเพียงเล็กน้อย เช่น พฒันาการทางภาษา การสร้าง
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ความคดิรอบยอด การเคลื่อนไหว เป็นตน้ สว่นทกัษะภาษา หรอื ความสามารถทางสตปิญัญา
เหมอืนผูเ้รยีนปกตทิัว่ไป โดยสภาพรวมจงึสามารถอยูใ่นสงัคมเพื่อน ๆ ผูเ้รยีนปกตไิดด้ ีดงันัน้
การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็จงึควรจดัดงัน้ี (สถาบนัราชภฎั
นครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

       1. หลกัสตูรเน่ืองจากผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็มขีอ้จ ากดัทางสายตา จนไม่
สามารถใชส้ายตาที่เหลอืยู่ใหเ้กดิประโยชน์ในการเรยีนรูไ้ด้ ดงันัน้หลกัสูตรส าหรบัผูเ้รยีน
เหล่าน้ีจงึตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้รยีนทีต่าบอด อยา่งไรกต็ามโดย
สภาพรวมแลว้หลกัสตูรควรใชเ้หมอืนกบัผูเ้รยีนปกตใิหม้ากทีส่ดุ 

       2. สิง่ที่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนการสอนผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่องทางการเหน็มอียู่ 4 
ประการ  

              2.1 อกัษรเบรลล ์(Braille) การสอนอกัษรเบรลล ์กบัผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็น้ี
ใชก้บัผูเ้รยีนทีต่าบอดสนิท หรอืมกีารเหน็หลงเหลอือยูน้่อยมากจนไมส่ามารถใชส้ายตาเรยีนรูไ้ด ้
              2.2 การใชก้ารเหน็ที่เหลอือยู่ ดว้ยปญัหาจากการอ่านอกัษรเบรลล ์และดว้ยความ
จรงิทีว่า่ผูบ้กพรอ่งทางการเหน็สว่นมาก ยงัมกีารเหน็ทีเ่หลอือยูบ่า้งทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ได้ ผู้
บกพร่องทางการเหน็ในปจัจุบนัจงึได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิใหอ้่านดว้ยสายตาใหม้ากที่สุด 
เน่ืองจากปจัจุบนัความกา้วหน้าทางการพมิพ ์สามารถปรบัขยายใหต้วัอกัษรมขีนาดเท่าใดกไ็ด้
ทีเ่หมาะสมกบัระดบัการเหน็ของผูเ้รยีน ประกอบกบัสามารถใชแ้ว่นขยายหรอืจอภาพโทรทศัน์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฉายขยายตัวอักษรให้ตัวโตได้หลายเท่าของตัวพิมพ์ปกติ 
        2.3 การฝึกทกัษะการฟงั (Listening Skills) ปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยมีี
สงู ท าใหท้กัษะการฟงัของคนบกพรอ่งทางการเหน็มมีากขึน้ดว้ย การใชท้กัษะการฟงัมคีวาม
สะดวกและรวมเรว็กวา่การใชอ้กัษรเบรลลเ์ป็นอยา่งมาก ซึง่ปจัจุบนัผูบ้กพรอ่งทางการเหน็เป็น
จ านวนมากจงึนิยมใชก้ารฟงัมากขึน้ ฟงัจากเทป หรอืเครื่องทีบ่นัทกึเสยีงคอมพวิเตอร ์มากขึน้
เป็นล าดบั อย่างกต็ามการใชก้ารฟงัมากเกนิไปจะท าใหม้ขีอ้เสยีคอื ผูเ้รยีนทีพ่อมองเหน็
เหลอือยูบ่า้งไมพ่ยายามใชส้ายตาทีเ่หลอือยูข่องตน ประการต่อมาการบนัทกึเสยีงไมส่ามารถ
บนัทกึส าหรบัทุกสิง่ทุกอยา่งไดท้ัง้หมด 

        2.4 การฝึกการเคลื่อนไหว (Mobility Training) ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นต่อผู้
บกพรอ่งทางการเหน็อยา่งมาก เพราะจะตอ้งใชใ้นการเดนิทางและเคลื่อนไหวดว้ยตนเองไปใน
ทีต่่าง ๆ โดยอสิระการเคลื่อนไหวจ าเป็นตอ้งฝึกคอื การท าความคุน้เคยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
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และการเคลื่อนไหว การท าความคุ้นเคยเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมเพื่อให้ผู้เรยีนคุ้นเคยกบั
สภาพแวดลอ้ม ว่ามอีะไร อยูท่ีไ่หน จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร หรอืกล่าวงา่ย ๆ กค็อืใหรู้ต้วัเองว่า
มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้มในลกัษณะใดบา้ง ส่วนการเคลื่อนไหวเป็นการสอนใหผู้เ้รยีน
สามารถเคลื่อนไหวไปยงัสถานทีต่่าง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั การเคลื่อนไหวสามารถใชค้นน าทาง 
ใชส้นุขัน าทาง ใชไ้มเ้ทา้ และใชเ้ครือ่งมอืทางอเิลก็ทรอนิคส ์

 

การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเหน็ในชัน้เรียนปกติ 

 
ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็สว่นใหญ่ จะมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกบัผูเ้รยีนปกตมิแีต่

การเคลื่อนไหวเทา่นัน้ทีล่่าชา้กว่า จงึพบผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็เรยีนรว่มกบัผูเ้รยีนปกติ
ค่อนขา้งมาก ซึง่สามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดด้งันี้(สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 
       1. ปล่อยใหผู้เ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็ไดร้บัผดิชอบต่อทรพัยส์นิ สิง่ของต่าง ๆ เพื่อ
ฝึกใหเ้ขาสามารถพึง่ตนเองได ้
       2. ในบางครัง้ควรใหผู้เ้รยีนปกตชิ่วยน าทางผูเ้รยีนที่บกพร่องทางการเหน็บา้ง จนกว่า
ผู้ เ รียนที่บกพร่องทางการเห็นคนนั ้นจะแสดงทีท่าว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
       3. ปฏบิตัติ่อผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็เหมอืนผูเ้รยีนทัว่ไปทุกประการ ไมว่่า
จะเป็นกฎระเบยีบวนิยั หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีส่ าคญัของชัน้เรยีน 
       4. ส่งเสรมิใหม้ปีฏสิมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผูเ้รยีนทัว่ไปกบัผูเ้รยีนที่บกพร่องทางการเหน็ 
       5. สนับสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรมของชัน้เรยีน หากว่ามบีางกจิกรรมที่ผูเ้รยีนไม่
สามารถเขา้รว่มได ้ควรจดัเตรยีมกจิกรรมอยา่งอื่นทดแทน 
       6. มอบหมายงานพเิศษใหเ้หมอืนกบัคนอื่น ๆ ในชัน้เรยีน เช่น เวรประจ าวนั รดน ้าตน้ไม ้
ท าแปลงปลกูผกั ท าความสะอาด ดแูลเดก็ หรอือื่น ๆ 
       7. ควรฝึกและใหโ้อกาสผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็ไดช้ว่ยเหลอืเพือ่น ๆ ในชัน้เรยีนบา้ง  
 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางร่างกายและสขุภาพ 

 

       ผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ส่วนใหญ่จะไมม่ปีญัหาดา้นสตปิญัญา 
ยกเวน้ผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและสขุภาพบางประเภทเทา่นัน้ทีอ่าจเรยีนอ่อนกว่า
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ผูเ้รยีนปกต ิ เช่น ผูเ้รยีนทีบ่กพร่องทางระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนการปรบัตวัและลกัษณะ
ทางอารมณ์จะใกลเ้คยีงกบัผูเ้รยีนปกตหิรอืไม่ขึน้อยู่กบัว่าผูเ้รยีนไดร้บัการฟ้ืนฟู ไดร้บัการ
เตรยีมความพรอ้มทางดา้นจติใจเพยีงใด ปญัหาของผูเ้รยีนกลุ่มน้ีสว่นใหญ่เป็นเรื่อง ทกัษะทาง
สงัคม เพราะผู้เรยีนจะท ากิจกรรมได้ไม่เท่าผู้อื่น การจดัการศึกษาส าหรบัผู้เรยีนที่มีความ
บกพร่องทางร่างและสุขภาพจงึควรจดั ดงัน้ี (สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 
       1. หลกัสตูรส าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มนี้ไมค่วรแตกต่างไปจากผูเ้รยีนปกต ิไมว่่าจะเป็นเรื่องของ
การอ่าน การเขยีน การคิดค านวณหรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต 
       2. การเรยีนการสอน เป็นสิง่ทคีวรตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน กค็อืการ
สอน ทกัษะการเคลื่อนไหว ทกัษะการด ารงชวีติประจ าวนั และทกัษะทางอาชพีเน่ืองจากความ
บกพรอ่งของผูเ้รยีนไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการศกึษาเช่นคนทัว่ไปไดอ้ย่างเตม็ที่ จงึตอ้ง
จดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รยีนในหลาย ๆ กจิกรรมทีผู่เ้รยีนที่บกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพไม่สามารถกระท าไดเ้ตม็ที ่เช่น พลศกึษา การท่องเทีย่วศกึษานอก
สถานทีห่รอืการใชส้ถานทีต่่าง ๆ ภายในโรงเรยีน โรงเรยีนต้องหาทางปรบัสื่อการสอนและ
กจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

       3. การปรบัพฤตกิรรม เน่ืองจากผูเ้รยีนเหล่าน้ีไมส่ามารถแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมได้
เหมอืนคนดงันัน้จงึตอ้งพยายามหาทางปรบัปรงุพฤตกิรรมใหใ้ชป้ระโยชน์ไดด้ ีและไมก่่อใหเ้กดิ
ปญัหาต่อสงัคม 

       4. การจดัใหบ้รกิารเสรมิแก่ผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและสขุภาพ ควรเน้นสิง่ 

ต่อไปน้ีใหม้าก 

              4.1 การใหบ้รกิารเครื่องใชแ้ละเครื่องมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ โต๊ะ เกา้อีน้ัง่พเิศษ เครื่อง
พมิพด์ดี เครื่องคอมพวิเตอร ์ทีเ่ปิดหนังสอื ทีต่ ัง้หนังสอื ทีจ่บัดนิสอ หอ้งสุขา โดยเฉพาะทาง
ลาดเพือ่ขึน้ลงอาคาร 

              4.2 การแกไ้ขและบ าบดัจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น แพทย ์จติแพทย ์พยาบาล 
นกักายภาพบ าบดั นกัแกไ้ขการพดู และนกัสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ 
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การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางร่างกายและสขุภาพในชัน้เรียนปกติ 

 

การชว่ยเหลอืผูเ้รยีนกลุ่มน้ีจะเป็นไปเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูเ้รยีนใหม้โีอกาสน า
ประสบการณ์ขัน้พืน้ฐานในการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ใน ซึง่มแีนวทางในการช่วยเหลอืทีส่ าคญั 
ๆ ดงัน้ี(สถาบนัราชภฎันครราชสมีา,2553:ออนไลน์) 

1. ตอ้งเกบ็ประวตักิารรกัษาทางการแพทยข์องผูเ้รยีนไวอ้ยา่งด ี เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดั
การศกึษาทีเ่หมาะสม 

2. ผูเ้รยีนต้องได้รบัโอกาสทางการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าผูเ้รยีนจะอยู่ในสถานที่ใด 
สถานการณ์ใดก็ตาม ต้องพยายามจดัการศึกษาให้ได้ เช่น ผู้เรยีนเจ็บป่วยในโรงพยาบาล 
โรงเรยีนต้องจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นพเิศษ หรอืจดัโครงการอย่างใดอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วย
ผูเ้รยีนใหเ้รยีนทนัเพือ่น ๆ ในชัน้ 

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์เป็นการเรยีนที่จะต้องมคีวามรูค้วบคู่กบักระบวนการ
แทบทุกชัว่โมงทีม่กีารเรยีนในหอ้งเรยีนจงึจะท าใหเ้กดิความสมบูรณ์ในการเรยีน ดงัภาพการ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนต่อไปน้ี 

 

 

ภาพแสดงการสอนดา้นความรูใ้นหอ้งเรยีน 
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จากภาพจะเหน็วา่ถา้เป็นกจิกรรมการเรยีนในสว่นของการใหค้วามรู ้ผูส้อนสามารถจดั
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาไปพรอ้มๆกนั โดยผูส้อนจะบรรยาย และ
ใหผู้เ้รยีนตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความรูว้่าผูเ้รยีนเขา้ใจตรงตามที่ผูส้อนหรอืไม่ มากน้อย
เพยีงใด ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึต้องใช้ประสาทสมัผสัหลายๆส่วน เช่น ตา และหู เพื่อประกอบการ
เรยีนรู ้

 

ภาพการสอนความรูโ้ดยผูส้อนใหผู้เ้รยีนมาดกูารท างานของเครือ่งมอืเป็นรายบุคคล 

 

 

ภาพการสอนความรูโ้ดยผูส้อนใหผู้เ้รยีนมาชว่ยถอือุปกรณ์ใหเ้พือ่นๆลองท ากจิกรรมการเรยีน 
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แต่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ จะมีความสามารถในการรบัรู้ทางด้าน
ความรู้และกระบวนการไม่เท่ากนั เช่นผู้เรยีนที่บกพร่องทางสติปญัญา ย่อมท าให้เขา้ใจใน
เน้ือหาได้น้อยกว่าผู้เรียนที่บกพร่องทางด้านอื่นๆ และผู้เรียนที่บกพร่องทางร่างกายและ
สขุภาพ ยอ่มใชอ้วยัวะสว่นต่างๆของรา่งกายท ากจิกรรมทางการเรยีนไดไ้มส่ะดวก เช่นใชม้อืที่
ไมส่มบรูณ์ท าการทดลองไมไ่ด ้หรอื ท าไดไ้มถ่นดั เป็นตน้ นอกจากการสอนในสว่นของความรู ้
ยงัมกีารสอนในสว่นของกระบวนการทีเ่กดิขึน้แทบทุกคาบเรยีน ของการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์
ดงัภาพ 

 

 

ภาพการใชก้ระบวนการในการหาความรูข้องผูเ้รยีนโดยมผีูส้อนคอยอ านวยความสะดวก 

ซึ่งจะเป็นโจทย์ให้ผู้สอนทุกคนที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คิดหาวิธีการแก้ปญัหา
ดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคทางการศกึษา และยกระดบัการศกึษา โดยเน้นความเสมอ
ภาคในระดบัความรู้ข ัน้พื้นฐาน(ระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษา) ซึ่งจะเป็นพื้น
ฐานความรูข้องคนทุกคน ในการน าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ าวนั จงึนับว่าเป็นความท้าทาย
ส าหรบัผูส้อนทีจ่ะคดิคน้หาวธิแีกป้ญัหาใหผู้บ้กพรอ่งในดา้นต่างๆ ไดใ้ชค้วามสามารถทีม่อียูใ่น
การศกึษาหาความรูข้องตนเอง โดยมผีูส้อนเป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกทางการเรยีน 
ดงัตวัอยา่งแนวทางการช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีเ่สนอไวข้า้งตน้ 
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สรปุ 

การยกระดบัการศึกษาของไทยในหวัข้อที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษจะ
กล่าวถงึผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่อง 4 ดา้น คอืความบกพร่องทางสตปิญัญา ผูเ้รยีนที่บกพร่อง
ทางการไดย้นิ ผูเ้รยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็ และผูเ้รยีนที่บกพรอ่งทางรา่งกายและสุขภาพ ซึง่
ผูส้อนควรจะช่วยใหผู้เ้รยีนกลุ่มน้ีสามารถเรยีนรูไ้ดเ้ท่าเทยีมกบัผูเ้รยีนปกตใิหม้ากที่สุดเท่าที่
ศกัยภาพของผูเ้รยีนจะพฒันาได ้โดยใชน้วตักรรมทางการเรยีนการสอนเขา้ช่วยเหลอืเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพทางการเรยีน 

 

แบบฝึกหดั 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. ถา้ทา่นตอ้งสอนนกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางการเหน็ทา่นจะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตรใ์หผู้เ้รยีนกลุ่มน้ีอยา่งไร 

2. ถา้ทา่นตอ้งสอนนกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางการไดย้นิทา่นจะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตรใ์หผู้เ้รยีนกลุ่มน้ีอยา่งไร 

3.  ถา้ทา่นตอ้งสอนนกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางรา่งกายและสขุภาพ ทา่นจะจดักจิกรรมการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หผู้เ้รยีนกลุ่มน้ีอยา่งไร 

 

 
 
 

 


