การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

การเรียนรวม : แนวทางใหมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
Joint Study in Educational Management for Autism
จิตราพร แกวพรม
itapron2946@gmail.com
บทคัดยอ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกในการเรียนรวมเพื่อศึกษาสภาพปญหาของการจัดการ เรียนรวม
และสรางรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ในการดําเนินการจัดการตามลําดับขั้นตอนมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและ
ปญหาการจัดการเรียนรวมประชากรที่ใชในการออกแบบไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการ
จัดการเรียนรวม ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับปฐมสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ป ระถมศึกษา เขต 1 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูป แบบการจัดการเรียนรวมโดยการนําเสนอราง
องคประกอบของรูป แบบการจัดการเรียนรวมโดยใชกลุมตัวอยางเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 เพื่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมใหเกิดประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต 1
Abstract
Education for children with autism. Learning together to study the problem. Of
inclusive education and create effective classroom management. Which forms a powerful
combination (Mixed Method) to manage the order process has three steps: Step 1 of the
present environment. Of inclusive education and create effective classroom management.
And the teacher responsible for the students as well. Step 2 Create a model curriculum for
the primary schools under the office area. Step 3 The evaluation of the learning
management model included the presentation of the components of the learning
management model. The total sample size was the same as that of step 1. To model the
integrated learning for efficiency for educational institutions, Office of Education Region 1.
บทนํา
เด็ ก ออทิ ส ติก เป น เด็ ก พิ เ ศษประเภทหนึ่ ง ที่ มีค วามบกพร อ งทางพั ฒ นาการ ทางสั ง คม การมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคล ภาษา การสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของ
สมองบางสวนบกพรองไป ทําใหเด็กไมสามารถรัยรูและสื่อสารไดเทากับเด็กทั่วไปจนกลายเปนปญหาในการ
เรียนรูของเด็กออทิสติก ซึ่งปจ จุบันการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกนั้ นหลายฝายกําลังหาทางแกไข
รวมกัน
แนวคิดสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกนั้นคือ ตองจัดการศึกษาใหแกเด็กออทิสติกอยาง
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพของเด็กแตละคน และตระหนักเสมอวา เด็กออทิสติกมีสิทธิในการได
รับบริการดานการศึกษาจากรัฐอยางเสมอภาคเหมือนกับบุคคลทั่วไปตามนโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน”
ของสหประชาชาติ และการกําหนดสิทธิดานการศึกษาของพลเมืองไทยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช 2540 มาตรา 43 ระบุไวอยางชัดเจนวา “บุคคลยอมมีสิท ธิเ สมอกันในการรับการศึก ษาขั้น
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พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” หมายความวาบุคคล
ออทิสติกมีสิทธิที่จะสมัครเขาเรียนไดทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้นเรียน และทุกระบบการศึกษาเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป โดยที่โรงเรียนหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาไมมีสิทธิปฏิเสธ
ปจจุบันการศึกษาสมัยใหมมีความเชื่อวาการใหเด็กพิเศษได เรียนรวม กับเด็กปกติ จะชวยใหเด็ก
เหลานี้มีการพัฒนาการทางสมอง อารมณ และสังคมดีกวาการแยกเด็กไวตางหาก จึงไดมีการผลักดันใหเด็ก
พิเศษเขาสูระบบโรงเรียนปกติใหมากที่สุด ซึ่งนับตั้งแตการศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดขยายการรับ
เด็ก พิเ ศษเขาเรียนรวมกับเด็ก ปกติ จาก 6 ประเภท เปน 10 ประเภท โดยเด็ก ออทิส ติก เปน 1 ใน 4
ประเภทที่เพิ่มเขามา นอกเหนือจากเด็กที่มีปญหาดานพฤติกรรม เด็กสมาธิสั้น และเด็กปญญาเลิศ จึงทําให
เด็กออทิสติกมีโอกาสเรียนรวมในโรงเรียนปกติตามกฎหมายบัญญัติไว
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก
การเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กออทิสติก ซึ่งเปนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ไดเรียนรวมกับเด็กปกติโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล เพือ่ สงเสริมใหเด็กกลุมนี้มี
โอกาสเรียนรูรวมกันและดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข โดยยึดหลักที่วา มนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคม มี
ความเปนอยูที่ตองเกี่ยวของซึ่งกันและกันและตองการเพื่อน ในวัยเด็กจะตองการเพื่อนเลน เพื่อนเรีย น
เพื่อนรวมกิจกรรม เมื่อโตเปนผูใหญจะตองการเพื่อนคูคิด เพื่อนรวมงาน มนุษยมีพื้นฐานความสามารถ
แตกตางกัน จึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและกันอยูตลอดเวลา เด็กออทิสติกเปนสวนหนึ่งของสังคม แต
ความสามารถอาจดอยกวาคนปกติ เด็กออทิสติกจึงควรไดรับความเห็นใจ ความเขาใจ ความชวยเหลือและ
โอกาสในสังคมใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเชนคนปกติ ดังนั้น การเตรียมเด็กออทิสติกใหมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมตั้งแตเ ยาววัยจะชวยใหเขามีเพื่อนที่มีความเขาใจซึ่งกันและกัน ปรับตัวเขาหากัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข การจัดการเรียนรวมจะมีสวนชวย
พัฒนาเด็กออทิสติก ใหเห็นแบบอยางที่ดีของปกติ จะชวยใหสามารถพัฒนาไดเร็วขึ้นกวาการอยูเฉพาะกับ
เด็กออทิสติกดวยกัน
ประโยชนการจัดการเรียนรวม
1. เด็กออทิสติกมีโอกาสไดเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป
2. ชวยประหยัดคาใชจายของผูปกครอง ที่ไมตองสงไปอยูโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ ซึ่งสวนใหญจะ
เปนโรงเรียนประจํา
3. เด็กออทิสติกมีโอกาสใชชีวิตอยูในครอบครัว โดยไมรูสึกแบงแยกวาเปน“เด็กพิการ”
4. เด็กออทิสติกมีโอกาสไดเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดเร็วกวาตองไปอยูโรงเรียนเด็ก
พิการ เปนประสบการณตรงที่จะเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
5. รัฐบาลใชงบประมาณนอยกวาการจัดโรงเรียนพิเศษเฉพาะเด็กพิการ
6. สังคมจะเขาใจและยอมรับเด็กออทิสติกเปนสวนหนึ่งของสังคม ชวยใหเด็กออทิสติกใชชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข และทําประโยชนใหสังคมได
การจัดการเรียนรวม มีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบเปนสวนหนึ่งของสังคม ชวยใหเด็กออทิสติก เรียน
รวมแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม ควรพิจารณาอยางรอบคอบจากบุคคลหลายๆ ฝาย เชน ผูปกครอง
ลักษณะของเด็กออทิสติก โรงเรียน ผูบริหาร ครู แพทย และนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ รูปแบบการจัดการเรียน
รวมสามารถจัดไดดังนี้
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1. จัดชั้นพิเศษในการเรียนปกติ เด็กออทิสติก จะมีหองเรียนเฉพาะแตมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ไมใช
การเรียนในหองเรียน เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมไหวครู การประชุม การรับประทานอาหาร
กลางวัน กีฬาสี เปนตน
2. จัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กออทิสติกคูขนานกับชั้นปกติ เด็กออทิสติก มีหองเรียนเฉพาะบางวิชา
บางวิชาสงไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ขับรอง ดนตรี นาฏศิลป จริยศึกษา และศิลปศึกษา
เปนตน
3. จั ดใหเ ด็ก ออกทิสติก เรียนรวมเต็มเวลา เหมาะสําหรับ เด็ก ออทิส ติก ที่ไดรับการพิจ ารณาวามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมที่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติโดยไมตองกลับไป
เรียนในชั้นพิเศษ
4. จัดหองเรีย นเสริม วิชาการในโรงเรียนปกติ มีนัก เรียนหลายๆระดับ รวมกั นในหองเดียวกั น
นักเรียนอาจเรียนอยูชั้นปกติ แตมาหองเสริมวิชาการในบางวิชา เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน โดย
มีครูเสริมวิชาการ หรือครูเดินสอน เปนผูเสริมวิชาการใหตามความตองการหรือความจําเปนของเด็กออทิ
สติกเปนรายบุคคลหรือการทําแผนรายบุคล
5. การจัดชั้นเรียน หรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล มีครูการศึกษาพิเศษประจําเพื่อสอนเด็กที่
เจ็บปวยระยะยาว เพื่อใหเด็กมีโอกาสทบทวนบทเรียนและสอนบทเรียนใหม โดยการสอนตามจุดประสงค
และประเมินจุดประสงคที่ไดสอนและทํารายงานการประเมินใหเด็กนําไปแสดงตอโรงเรี ยนเมื่อเด็กหายปวย
ออกจากโรงพยาบาล
การจัดการเรียนรวมที่จะใหผลดีนั้น ควรดําเนินการดังนี้
1. ควรเรียนรวมเมื่ออายุยังนอย คือตั้งแตระดับอนุบาล
2. ใหโ อกาสครูที่สอนชั้นปกติตัดสินใจวาจะรับเด็ก ออทิสติกเขาไวในชั้นของตนหรือไม และใหมี
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
3. สถานศึกษา โรงพยาบาลที่จะเปดโครงการเรียนรวมตองมีบุคลากรพรอม
4. สถานศึกษาตองทําความเขาใจ ชี้แจง บทบาท ความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกฝายทราบ
5. สถานศึกษาตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนไดอยา ง
เหมาะสมและเพียงพอ
6. ไมควรแยกเด็กออทิสติก ออกจากเด็กปกติ ในเรื่องของการใหบริการ การเรียนการสอน เพื่อให
เด็กปกติเขาใจไดถึงความสามารถของเด็กออทิสติก
7. ควรใชวิธีสอนแบบแผนการศึกษารายบุคคล (Individual Implement Plan : IIP)
8. ตองประเมินพัฒนาการ และผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยวิธีการประเมินที่เชื่อถือได
9. ศึกษาขอบกพรองของการจัดการเรียนรวม และปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
การเตรียมการจัดการเรียนรวม
การเตรียมการจัดการเรียนรวมควรเตรียมการดังนี้
1. เตรียมความพรอมของโรงเรียน ตองเตรียมความพรอมในดานเจตคติของบุคลากรในโรงเรียน
ความพรอมดานกายภาพ จํานวนบุคลากร ความรู ความเขาใจ หลักการและวิธีการเรียนรวม แนวปฏิบัติตางๆ
ถาผูบริหารมีความพรอมทางดานเจตคติจะเปนสวนสําคัญที่สามารถจัดการใหเ กิดความพรอมในเรื่องอื่นๆ
ตอไป
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2. ประชุมครู และบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูเ กี่ยวกับการจัดการเรียนรวม เพื่อบุคลากรใน
โรงเรียนจะตองรูวาโรงเรียนจะตองทําอะไร ดวยเหตุผ ลอะไร ทํากับ ใคร และคนที่จะทําคือใคร มีห นาที่
อะไรบาง
3. จัดหาบุคลากรรับ ผิดชอบงาน โดยการสรรหาบุคลากรในโรงเรียนที่มีวุฒิดานการศึกษาพิเ ศษ
โดยตรง หรือผูที่สมัครใจสงเขาอบรมหลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษเพื่อทําหนาที่สอนประจําชั้นเด็กออทิ สติก
หรือเปนครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอน ครูประจําชั้นเรียนรวม ครูประจําวิชา
4. จัดหาหองเรียน หองเสริมวิชาการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเหมาะสมกับเด็กออทิสติก
5. ทําความเขาใจ ใหความรูและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรวมของเด็กออทิสติกกับผูเกี่ยวของ เชน
ผูปกครองของเด็กปกติ เด็กปกติในโรงเรียน นักการภารโรง ตลอดจนชุมชน เพื่อใหบุคคลกลุมนี้เขาใจถึงความ
จําเปน ใหความเห็นใจ ชวยเหลือเกื้อกูลเด็กออทิสติก โดยไมคิดวาเด็กพิการเปนภาระและถวงความกาวหนา
บุตรหลานของตนเอง สวนนักเรียนตองเตรียมใจรับและเรียนรวมกับเพื่อนพิการ ไมลอเลียนความพิการ แต
ควรจะใหความชวยเหลือ ในสิ่งที่เพื่อนที่เปนออทิสติกทําไมได
ดําเนินการจัดการเรียนรวม
ดําเนินการจัดการเรียนรวมโดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. จัดชั้นเรียนพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความบกพรองในระดับที่ตองสอนโดยวิธีพิเศษ ซึ่งไดแก
1.1 เด็กที่จําเปนตองไดรับการรักษาบําบัดควบคูไปกับการเรียนการสอน
1.2 เด็กที่สามารถรวมกิจกรรมการเรียน เชน พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป ศิลปศึกษา จริยศึกษา
และการงานพื้นฐานอาชีพ
2. เรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา โดยตองมีครูการศึกษาพิเศษเตรียมนักเรียนเขาเรียนรวม โดยการ
สงนักเรียนเขารวมครั้งละวิชา เมื่อสามารถเรียนไดดีแลวคอยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถเรียนรวมไดทุกวิชา
แตตองมีชั้นพิเศษและหองเสริมวิชาการ ถาเด็กนักเรียนไมมีปญหามาก อาจกลับมาหองเรียนพิเศษ หรือหอง
เริมวิชาการ ครูจะตองไมยัดเยียดความรูใหแกเด็ก ไมบีบบังคับใหเรียน ตองหาวิธีการสอนที่เหมาะสมและ
หลากหลาย พยายามจูงใจใหใชความพยายามใหเต็มความสามารถ ผูปกครองตองชวยใหกําลังใจ ใหความ
ชวยเหลือเด็กและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
อยางไรก็ตามผูเขียนไดศึกษาจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ออทิสติกในโรงเรียนปกติ” เขตกรุงเทพมหานคร ที่ทําการสํารวจผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารการจัดการเรียน
รวม และครูผูสอนเด็กออทิสติก ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 222
คน พบวาโรงเรียนหลายแหงยังขาดการบริหารจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติกในหลายๆ
ดาน โดยแบงเปน 5 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสถานที่ สื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และการบริการสนับสนุน และดานบุคลากร
ดานการบริหาร
จากการวิจัยพบวาโรงเรียนสวนใหญไดนํานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการมาวางแผนการจัดการ
เรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก และมีการประชาสัมพันธการจัดการเรียนรวม สนับสนุนใหเด็กออทิสติกรวม
กิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดสัมมนาใหความรูแกบุคลากรภายนอกและผูปกครองของเด็ก
ออทิสติก แตพบวาโรงเรียนมีปญหาขาดแผนดําเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรวมที่ชัดเจน โดยสวนใหญ
การวางแผนดําเนินงานในระยะสั้นเปนแผนปฏิบัติการประจําป ในขณะที่คณะกรรมการการจัดการเรียนรวม
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ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนเปนสวนใหญ ยังไมเห็นดวยกับการวางแผนดําเนินงานการ
จัดการเรียนรวมอยางเพียงพอ
ดานหลักสูตร
โรงเรียนสวนใหญใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มาใชกับเด็ก
ออทิสติกในโรงเรียน แตโรงเรียนมีปญหาเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก
โดยพบวาโรงเรียนสวนใหญใชหลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กออทิสติกเพียงรอยละ 7 และใชหลักสูตรของโรงเรียน
รอยละ 54 อีกทั้งโรงเรียนยังขาดการประสานงานรวมกันระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร
และขาดผูนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก ซึ่งขัดแยงกับหลักสูตรที่จําเปนตองไดรับขอมูล
จากบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมสําหรับเด็กออทิสติก
ดานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสวนใหญรูปแบบการจัดการเรียนรวมไมเหมาะสมกับเด็กออทิสติกในโรงเรียนโดยใชรูปแบบ
การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับเด็กออทิสติกทุกคน ควรมีการคํานึงถึงระดับควา
สามารถ สติปญญา ความรุนแรงของอาการ และพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กออทิสติกแตละคนเปนสําคัญ
รวมทั้งโรงเรียนควรใหการชวยเหลือเด็กออทิสติกใหมีทักษะพรอมมากขึ้นกอนพิจารณาใหเรียนรวมในชั้นเรียน
ปกติ นอกจากนี้โรงเรียนยัง ขาดการวัดและประเมินผลที่ไมเ หมาะสมกับเด็ กออทิสติก เนื่องจากโรงเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรวมในลักษณะเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา การดําเนินการวัดและประเมินผลจึง
ใชรูปแบบเดียวกันกับเด็กปกติ โรงเรียนจึงควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลเด็กออทิสติก โดยจะตอง
คนหาและคัดแยกเด็กออทิสติก ทั้งกอนการเขาเรียน ระหวางการเรียน และภายหลัง จากการที่เรียนแลว
รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยวาอาการอยูระดับใด เพื่อทําการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัด
และประเมินผลอยางเหมาะสมกับเด็กออทิสติก โดยแยกการวัดและการประเมินผลระหวางเด็กออทิสติกกับ
เด็กปกติของโรงเรียน
ดานสถานที่ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการสนับสนุน
โรงเรียนสวนใหญขาดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่จําเปนสําหรับเด็กออทิสติกหลายอยาง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว รวมทั้งขาดบริการสนับสนุนหลายอยาง เชน การบริการและแกไขการพูดไม
เพียงพอ และไมเหมาะสมกับเด็กออทิสติกในโรงเรียน รวมทั้งการบริการกายภาพบําบัดและดนตรีบําบัด ทั้ง
ที่มีการกําหนดใหบริการกายภาพบําบัดและดนตรีบําบัด เปนการบริการทางการศึกษาที่จําเปนสําหรับบุคคล
ออทิส ติก ดัง นั้นโรงเรียนจึง ควรจัดบริก ารสงเสริม เพิ่ม เติม จากในปจ จุบันโดยประสานงานกับ หนวยงาน
ภายนอกหรือจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อชวยเหลือดานบริการสงเสริมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดานบุคลากร
โรงเรียนสวนใหญมีก ารพัฒ นาที่เ กี่ยวของกับ การจัดการเรียนรวมสําหรับ เด็ก ออทิส ติ ก ดวยการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา แตกลับพบวา โรงเรียนสวนใหญมีปญหาเรื่องบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเด็กออทิสติกและการจัดการเรียนรวม แสดงใหเห็นวา วิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการอบรม สัมมนา
อาจไมสามารถชวยสรางความรูความเขาใจตอเด็กออทิสติกและการจัดการเรียนรวมไดอยางเพียงพอ เพราะ
ตามหลักการบริหารงานบุคลากรเรียนรวม ตองมีการเตรียมบุคลากรดวยการสรางทัศนคติตอการเรียนรวม
~ 192 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

การสรางขวัญกําลังใจ รวมทั้งการนิเ ทศตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังพบวาโรงเรียนขาด
บุคลากรที่เชี่ยวชาญและการประสานงานในการจัดการเรียนรวม และขาดการจัดทําเอกสารแนะนําการ
ปฏิบัติงานและการประสานงานเผยแพรแกบุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจึง
ควรประสานงานกับผูเชี่ยวชาญสาขาใหมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน ทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องเด็กออทิสติก การประชุมอบรมสัมมนากิจกรรมสัมพันธชุมชน เปนตน เพื่อรับการ
ชวยเหลือดานบุคลากรจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติกของโรงเรียน
สรุป
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความรวมมือจากหลายๆ
ฝาย เปนตนวา ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรทางการแพทยและผูปกครอง ที่จะมีความเขาใจและเห็นใจเด็ก
ออทิสติก ซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งขอสังคม และการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกนั้นมุงเนนพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนสูงสุดทุกดาน โดยการเรียนรูทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับวัย การเรียนที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของบุคคลออทิสติกในรูปแบบการเรียนรวมกับเด็กปกติ เพื่อการดํารงและดําเนินชีวิตในสังคมลักษณะรวมกัน
ทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของสังคม ตางยอมรับซึ่งกันและกัน และใชชีวิตรวมกันโดยไมมีการแบงแยกใหความรัก
ความเขาใจ ความเอื้ออาทร ยอมรับในสิ่งที่เด็กเปนอยางไมมีขอแมใดๆ เขาใจธรรมชาติของเด็กออทิสติก ก็
จะทําใหเกิดการเรียนรูไดตามศักยภาพและเต็มศักยภาพของเด็กออทิสติกแตละคน
* อาจารยประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทสติก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
** บางที่จะใชคําวาเรียนรวม ก็ถือวาไมผิดเพราะความหมายเดียวกัน คือ เด็กออทิสติกไปเรียนรวมกับเด็ก
ปกติในหองเรียนปกตินั่นเอง
เอกสารอางอิง
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