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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 3) เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู 4) ศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับการ

อบรมเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกลที่สรางขึ้น การวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความ

ตองการความรูดานการศึกษาพิเศษเปนครู 86 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลการใชชุดฝกอบรมเปนครู 22 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  2) แบบทดสอบความรูความเขาใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใช  รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยปรากฏวาความรูที่ครู

ตองการ คือ การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางสติปญญา ออทิสติก 

บกพรองทางรางกายและสุขภาพ และการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ   ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 79.50/81.35  

ประกอบดวย 1) เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล 2) คูมือการใชชุดฝกอบรม  ความรูความเขาใจของผูใชชดุฝกอบรมสงู

กวากอนใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ:  ชุดฝกอบรมทางไกล ครู  ผูเรยีนที่มีความตองการพิเศษ 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to survey the teacher’s needs for knowledge on learning 

management for learners with special needs; 2) to develop a distance training package on learning management 

for learners with special needs and verify its efficiency; 3) to compare knowledge scores on learning 

management for learners with special needs of teachers before and after using the distance training package on 

learning management for learners with special needs; and 4) to study opinions toward the distance training 

package of teachers who used the distance training package on learning management for learners with special 

needs.  This study was a research and development study.  The research sample consisted of 86 teachers for the 

survey, and 22 teachers for verification of its efficiency and study of its effects in terms of knowledge and 

opinions of teachers who used it.  The employed research instruments comprised 1) a distance training package 

on learning management for learners with special needs, 2) a learning achievement test, and 3) a questionnaire 

on opinions toward the distance training package.  Data were analyzed using percentage, mean, standard 

deviation, t-test, and content analysis. The findings of the research were as follows: 1) the teachers expressed 

their top priority needs for knowledge on learning management for learners with learning disability, mental 

retardation, and autism, followed by the needs for knowledge on special education research, and learning 

management for learners with physical and health impairment, respectively. 2) the developed distance training 

packages were composed of distance training document on learning management for learners with special needs 

and a manual for using the distance training package. The developed distance training packages were efficient at 

79.50/81.35. 3) The post-experiment learning achievement mean score of teachers who were trained with the 

distance training package was significantly higher than their pre-experiment counterpart mean score at the .05 

level. 4) The trainees had opinions that the distance training package were appropriate at the highest level.  

Keywords: distance training packages, teacher, learner with special needs 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันมีการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทั่วโลก เห็นไดจากมีการออกกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในประเทศตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่ครู

จะตองมีความรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใหแกผู เรียนที่มีความตองการพิเศษ  ไมวาจะเปนระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา สําหรับในประเทศไทยการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ เปนเรื่องที่สถานศึกษาจะตองจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการพิเศษของผูเรียน เห็นไดจากที่

ปรากฎในหลักการและจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคน

พิการ 2551 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหจัดการศึกษาตามศักยภาพของ
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ผูเรียน นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนในมหาวิทยาลัยจนจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปจจุบันพบวามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแกนักเรยีนที่มีความตองการพิเศษในลักษณะการเรียนรวมตั้งอยูใน

พื้นท่ีตางๆ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศไทย เด็กเหลานี้เปนเด็กท่ีตองการความเอาใจใส การดูแล การ

จัดการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาอยางเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพและความตองการซึ่งมีความแตกตางจาก

เด็กปกติ ผูปกครอง ผูดูแล ครู และผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการสงเสริมพัฒนาการแกเด็กกลุมนี้

อยางถูกตองเหมาะสม โดยรวมกันพัฒนาท้ังที่บานและที่โรงเรียน จากการศึกษาสถิติของนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษพบวามีจํานวนนักเรียนกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557, 2558) ความตองการ

พัฒนาครูผูไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจึงมีอยูในทุกโรงเรียน การพัฒนาครูมี

ความรูความสามารถนั้นทําไดหลายวิธี เชน การสงครูเขารับการอบรม การเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครู ซึ่งใช

งบประมาณเปนจํานวนมาก ประกอบกับการที่ครูมีภาระงานและเวลาวางสําหรับใชในการศึกษาหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเองที่แตกตางกัน จากการศึกษาผลการวิจัยของ อรุณี หรดาล และคณะ (2548) พัชรี ผลโยธิน และคณะ 

(2548) วัฒนา มัคคสมัน และคณะ (2551)  

จรีลักษณ รัตนาพันธ (2556) และสิริวรรณ ศรีพหล (2557) พบวาครูที่ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองดวยการใช

ชุดฝกอบรมทางไกลมีความรูความเขาใจในเรือ่งที่ศกึษาดวยตนเองมากขึ้น การใหครูศึกษาพัฒนาตนเองผานการใช

ชุดฝกอบรมทางไกลจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดอีกทางหนึ่ง  

ผูวิจยัตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศกึษาแกครแูละผูเกีย่วของกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน

ที่มีความตองการพิเศษดังกลาว  จึงพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ขึ้นเพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาความรูครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจความตองการความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ     

3. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูกอนและหลังการใชชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ   

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 
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ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสาํหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่

ไมมีวุฒิการศึกษาทางดานการศกึษาพิเศษ ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

และมีความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ ซึ่งศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดเสนอมาขางตน  พอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง สื่อที่ใชใน

การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ

ที่ศึกษาอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย เอกสารคูมือใชชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และเอกสารชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ  

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความสามารถ

ในการระบุ อธิบาย เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งเปนเนื้อหาที่ปรากฎในชุด

ฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรบัผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ วัดไดโดยการทําแบบทดสอบที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูใชชุดฝกอบรมทางไกลที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา การจัดลําดับเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา การใชภาษา รูปแบบการพิมพ  ขนาด

ตัวอักษร รูปภาพ และประโยชนที่ไดรับ วัดจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง บุคคลที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนบุคคลที่ไมสามารถเรยีนรูไดโดยวิธีการปกติและมีความจําเปนตองจัดการศึกษาโดยใช

 

การใชชดุฝกอบรมทางไกล เรื่องการ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่ม ี                   

ความตองการพิเศษ 

1) ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มคีวามตองการ

พิเศษ 

๒) ความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรม

ทางไกล 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้หมายความถึง ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

ผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผูเรียนออทิสติก และผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

2. ผูใชชุดฝกอบรมทางไกลมีคะแนนความรูความเขาใจ เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษหลังการใชชุดฝกอบรมทางไกลสูงกวากอนการใชชุดฝกอบรมทางไกล 

 

วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยผูวิจัยพัฒนาและทดลองใชชุดฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง กลุม

เดียว ทดสอบกอนและหลังการทดลอง   

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 108 คน ใน 6 กลุมพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 กลุมตัวอยาง เปนครูในโรงเรียนที่อยูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

ที่มีความตองการพิเศษ โดยครูเหลานั้นเปนบุคคลที่ไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย 

2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความตองการความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษ เปนครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจํานวน 86 คน กําหนดจํานวน

กลุมตัวอยางโดยใชตาราง ของ Krejcie และ Morgan ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  

2.2.2 กลุมตัวอยางสําหรับหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เปนครูใน ในสังกัดสํานัก 

การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ

สํารวจความตองการความรูดานการศึกษาพิเศษ ไดมาโดยการสุมอยางงาย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1) จับสลากเพื่อสุมเขตพื้นท่ีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะทดลอง 

ใชหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกลแบบเดี่ยว แบบกลุม และแบบภาคสนาม 

2) จับสลากรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีที่จับสลากไดในขอ 1 เพื่อใชหา 

ประสิทธิภาพชุดฝกอบรมแตละแบบ  

3) ติดตอขอรายชื่อและจํานวนครูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการ 

เรียนรูแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่สุมได ไดครูเปนกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝก

อบรมทางไกลแบบเดี่ยวจํานวน 3 คน แบบกลุมจํานวน 6 คน แบบภาคสนามจํานวน 30 คน 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชชุดฝกอบรมทางไกล เปนครูใน โรงเรียนที่จัด 
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การศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน

การสํารวจความตองการความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 30 คน  ไดมาโดยการสุมอยางงายจากประชากร 

(ครูที่สมัครเขารวมในโครงการวิจัย)  47 คน เปนกลุมตัวอยางที่รวมทํากิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัยจํานวน 22 

คน  

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย  

1. ความรูความเขาใจของครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไว ประกอบดวย 1.แบบสอบถามความตองการความรูเกี่ยวกับการศึกษา

พิเศษ  2.ชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น  3.แบบทดสอบความรูความเขาใจ และ 4.แบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกล    

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสํารวจความตองการทางวิชาการดานการศึกษาพิเศษ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชใน

การกําหนดเนื้อหาในชุดฝกอบรมทางไกล  

ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู  เรื่อง  การจัดการศึกษา

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  

ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาผลการใชชดุฝกอบรมทางไกลสาํหรับคร ูเรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่

มีความตองการพิเศษที่มีตอผู เขารับการอบรมในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผู เรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ และความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 6. การวิเคราะหขอมูล   

  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความตองการความรูดานการศึกษาพิเศษ ขอมูลที่

ใชในการพัฒนาและหาประสทิธิภาพชดุฝกอบรมทางไกล และขอมูลความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรม โดยใชคารอย

ละ คาเฉลี่ย  

วิเคราะหผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ท่ีมีตอผูเขารับการอบรมในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

   ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ พอสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1. ผลการสํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา  

เรื่องที่มีความตองการมากที่สุดเปนความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู ผูเรียนที่มีบกพรองทางสติปญญา กลุมผูเรียนออทิสติก รองลงมา มีความตองการความรูเรื่องการวิจัยทาง

การศึกษาพิเศษ ลําดับที่สามเปนความตองการความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทาง

รางกายและสุขภาพ สวนเรื่องอื่นๆ มีความตองการรองลงมาตามลําดับ 

2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพชดุฝกอบรมทางไกล   เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ซึ่งประกอบดวย เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล และ คูมือการใชชุดฝกอบรมทางไกล  มีรายละเอียด

ดังนี้ 

เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ประกอบดวย  ชื่อชุดฝกอบรม  คําชี้แจงการศึกษาชุดฝกอบรม  โครงสรางเนื้อหา แนวคิด วัตถุประสงคเนื้อหา

จํานวน 2 ตอน  คือ   ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ นําเสนอเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู กลุมผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมออทิ

สติก และกลุมท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ตอนที่ 2 นําเสนอเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ตอจากเนื้อหาท้ังสองตอนเปนกิจกรรมหลังการศึกษา   

คูมือการใชชุดฝกอบรมทางไกล  ประกอบดวย  คําอธิบายชุดฝกอบรม วัตถุประสงค  

คําชี้แจงการใชชุดฝกอบรม  กําหนดการใชชุดฝกอบรม และการประเมินผลที่ใชในการอบรม 

ผลการหาประสิทธิภาพพบวาชุดฝกอบรมมีคาประสิทธิภาพเปน 79.50/ 81.35  

1. ผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ   ท่ีมีตอครูในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา คาเฉลี่ยของ

คะแนนที่ไดจากการทดสอบความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหลังใชชุดฝก

อบรมสูงกวากอนใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรูสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา ครูมีความเห็นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาแตละรายการพบวา ความเห็นที่มีตอการใชภาษากอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 5 รองลงมา

คือความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาแตละตอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 รูปแบบการพิมพ  ขนาดตัวอักษร  รูปภาพ 

สามารถนํากิจกรรมท่ีนําเสนอไปปฏิบัติได และประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาท่ีนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 อันดับ

สุดทายคือความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.54   
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อภิปรายผล 

 ผูวิจัยเสนอการอภิปรายผลใน 4 ประเด็น  ดังนี ้

1. การสํารวจความตองการความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

พบวา เรื่องที่ครูตองการมากคือ ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

ผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผูเรียนออทิสติก รองลงมาคือความรูเรื่องการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ลําดับ

ที่สามเปนความตองการความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูสาํหรับผูเรยีนที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ สวน

เรื่องอื่นๆ มีความตองการรองลงมาตามลําดับ นาจะเปนผลเนื่องมาจากจํานวนผูเรียนที่พบมากจะเปนผูเรียนกลุมที่

มีความบกพรองทางสติปญญา การเรียนรู ออทิสติก สวนบกพรองทางรางกายและสุขภาพมีจํานวนนอยกวาจึงมี

คาเฉลี่ยของความตองการนอยกวา ความตองการความรูในเรื่องดังกลาวสอดคลองกับสถิติของนักเรียนกลุมที่มี

ความตองการพิเศษของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ 

มีกลุมผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู ออทิสติก (สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

2555)  สวนความตองการของครูเกี่ยวกับความรูดานการวิจัยทางการศึกษาพิเศษมีคาเฉลี่ยของความตองการ

รองลงมาเนื่องดวย การวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเปนความรูที่จําเปนสําหรับครูผูสอนในการ

นําไปใชในการศึกษาหาความรูและวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของ

ตนเอง และเปนงานที่ครูทุกคนจําเปนตองทําเนื่องจากมีการกําหนดไวใน มาตราที่ 24 ของการพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่ระบุใหสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู อีกทั้งครูตองพัฒนาการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการวิจัยจึงเปนเหตุผลทําใหครมูีความตองการความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยดวยอีกประการหนึ่ง อาจสรุป

ไดวาผลการศึกษาความตองการความรูในการจัดการศึกษาพิเศษของครูดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับสภาพ

ของการปฏิบัติงานของครูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนแกผู เรียนที่มีความตองการพิเศษที่ตองจัด

กิจกรรมการเรียนรูและทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  มีขั้นตอนในการพฒันาที่สอดคลองกับแนวคิดและมีข้ันตอนการสรางสอดคลองกับของ พารีค และ 

ราว (Pareek and Ruo 1980) และชัยยงค พรหมวงค (2558) ซึ่งไดเสนอวาควรมีการวิเคราะหเนือ้หา กําหนดหัวเรื่อง 

แนวคิด วัตถุประสงค กิจกรรม  มีการประเมินและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมและปรับปรุง

ชุดฝกอบรม สําหรับองคประกอบของเอกสารชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับการพัฒนาชุดฝกอบรมของ วร

รัตน ปทุมเจริญวัฒนา (2556) และชัยยงค พรหมวงค (2558) สําหรับชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย

เนื้อหาสาระและรูปภาพประกอบ มีเนื้อหา 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ ซึ่งกลาวถึงเฉพาะการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมท่ีมีความบกพรอง ทางการเรียนรู กลุมผูเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา กลุมออทิสติก และกลุมท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมที่พบบอยใน

โรงเรียนเรียนรวม สําหรับตอนที่ 2 กลาวถึงเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ อธิบายที่เปน

ความรูเชิงหลักการและนําเสนอตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติ เชน การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติก พรอม
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ภาพประกอบซึ่งสอดคลองกับ ศันสนีย สังสรรคอนันต (2558 หนา 2-20) ที่เสนอวาภาพที่ใชเปนสื่อควรมีขนาด

เหมาะสมและแสดงใหเห็นลักษณะรูปรางของภาพอยางชัดเจน เกี่ยวกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น

สอดคลองกันวาชุดฝกอบรมนี้มีคุณภาพอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดฝกอบรมจะเห็น

ไดวาการจัดลําดับเนื ้อหาสาระของชุดฝกอบรมมีความสัมพันธตอเนื่องและสอดคลองกันเปนลําดับ โดย

นําเสนอความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในตอนที่ 1 แลวจึงนําเสนอแนว

ทางการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในตอนที่ 2  

 จากการหาประสิทธิภาพใชชุดฝกอบรมพบวา  กลุมตัวอยางสามารถศึกษาเอกสารชุดฝกอบรมและทํา

กิจกรรมหลังการศึกษาไดดวยตนเอง  กอใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษเห็นไดจากผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่ไดคาเทากับ 79.50/ 81.35 สอดคลองกับ

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพชุดฝกอบรมกอนนําไปทดลองใชที่มีความเห็นวาชุดฝกอบรมมีเนื้อหา

สาระ และกิจกรรมท่ีนําเสนอ  ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพและองคประกอบที่เหมาะสม 

3. ผลการใชชุดฝกอบรมที่พบวาครูมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหลงัการใชชุดฝกอบรมสูงกวากอนการใชชดุฝกอบรมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการทดลองใชชุดฝกอบรมของ  อรุณี หรดาล  และคณะ (2548) พัชรี ผลโยธิน และ

คณะ(2548)  วัฒนา  มัคคสมัน  และคณะ (2551) ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2554)และจรีลักษณ รัตนาพันธ (2556) สิริ

วรรณ ศรีพหล (2557) ที่ไดพัฒนาชุดฝกอบรมขึ้นและนําไปทดลองใชแลวพบวากลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอในชุดฝกอบรมหลังการใชชุดฝกอบรมสูงกวากอนการใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  

4. การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวากลุมตัวอยางรอยละ 100 มี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นเกี่ยวกับการใชภาษากอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนในระดับมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 5  สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสัมนากลุมยอย การพูดคุยและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ

ที่กลุมตัวอยางระบุวาคําอธิบายในชุดฝกอบรมใชภาษาที่อานแลวเขาใจงาย สําหรับความคิดเห็นที่ไดคะแนนเฉลี่ย

รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาแตละตอนเหมาะสม สวนเรื่อง รูปแบบการพิมพ  ขนาดตัวอักษร  

รูปภาพ สามารถนํากิจกรรมท่ีนําเสนอไปปฏิบัติได และประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นเทากัน คือ 4.90 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากในการจัดทําชุดฝกอบรมมีการใสรูปภาพ

ประกอบเพื่อใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางคนให

คําแนะนําวาควรขยายภาพใหมีขนาดใหญขึ้นและขัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการทําปกและขนาดของรูปเลมให

นาใชไดทนทานยิ่งขึ้น เชน การเคลือบปกพลาสติก เพื่อใหเกิดความทนทานในการใชงาน  อันดับสุดทายคือความ

เหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอมีเนื่องจากกลุมตัวอยางมีความตองการใหเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน 

อาการ ของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทโดยสรุปลักษณะสําคัญสั้นๆ เพื่อเปนการปูพื้นฐานและ

ทบทวนความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษกอนจะเขาสูเนื้อหาวิธีสอน และยังแนะนําใหใสตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตอ

จากวิธีสอนที่นําเสนอไวเพื่อใหครูเห็นตัวอยางและเขาใจการประยุกตใชวิธีสอนตางๆ ไดดียิ่งขึ้น  
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ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาและทดลองใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  ผวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้   

 1.  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช  

  1.1 ผูใชชุดฝกอบรมควรศึกษาขั้นตอนการใชชุดฝกอบรมดวยตนเองอยางละเอียดจนเขาใจ แลว

ปฏิบัติตามคําชี้แจงท่ีแนะนําไวในคูมือการใชชุดฝกอบรมทีละขั้นตอน 

  1.2 ผูใชชุดฝกอบรมควรกําหนดตารางเวลาในการศึกษาชุดฝกอบรมใหแนนอน เชนกําหนดเวลา

ศึกษาชุดฝกอบรม ต้ังแต 21.00-22.00 น. เพื่อสามารถศึกษาชุดฝกอบรมไดอยางสม่ําเสมอ 

       2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

2.1 ทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ของครูในสังกัดอื่นๆ เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการสงเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของครูใน

สังกัดนั้น ๆ ตอไป 

2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมสําหรับผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน   
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