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การสอนแบบเรียนรวมด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู:้ โอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูข้ องผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
Inclusion Teaching by Project Based Learning: Opportunity for Special Need
Learner to Enhance Learning Culture
ฐิติยา เนตรวงษ์*
1. บทนํา
ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น ได้
เอื้อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมา
เรียนรวมกับผู้เรียนปกติก็มีความหลากหลายเช่น ผู้เรียน
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการมองเห็ น ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางการได้ ยิ น และผู้ เรี ยนที่ มี ความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนั้น การจัดการเรียนรวม
“Inclusion” ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวม
กับเพื่อน ๆ ปกติแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป จะส่งผลให้
ผู้เรียนหลากหลายลักษณะเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและ
กัน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงความเหมือนและความไม่เหมือน
ในการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้เรียนปกติก็เรียนรู้ที่จะยอมรับ
ความพิการด้านความสามารถของเพื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตเขา การยอมรับความพิการ การไร้ความสามารถ
จึงเป็นเรื่องจําเป็น นอกจากนี้ผู้เรียนที่เรียนรวมนั้น จะได้
รับประโยชน์จากการร่วมมือและความรู้สึกรับผิดชอบที่
จะพัฒนาไปด้วยกันในชั้นเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กันเช่นนี้
จะส่งผลให้มีการยอมรับซึ่งกันและกัน รู้สึกและตระหนัก
ถึงความพิการได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเมื่อผู้เรียนเหล่านี้
ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้เรียนที่เรียนในระบบ
“Inclusion” ยังคงต้องได้รับการบริการศึกษาพิเศษไม่ว่า
จะเป็นครูพิเศษ ล่ามภาษามือ สื่อสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการทางการศึกษาพิเศษต่อเนื่องกันไป การเรียน
ในระบบนี้มิได้หมายความว่าจะลดบริการพิเศษต่าง ๆ ลง
หากเพียงแต่มีการเปลี่ยนวิธีการจัดการและการให้บริการ
การสอนด้วยโครงการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีอิสระเสรี ให้เกียรติ
ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนในฐานะคน ๆ หนึ่งที่มีสิทธิ
____________________________________________
*

เท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกที่มั่นคง กล้าคิดกล้า
แสดง กล้าลงมือทํา ผู้สอนเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน
คอยช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ ผู้สอนจะไม่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ แต่จะเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่เป็นความสนใจและท้าทาย
ความ สามารถของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสิ่งของ เรื่องราว สถานที่
บุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในชุมชนของผู้เรียน ตาม
วิธีการของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมิน
ผลการทํางานของตนเอง ได้เห็นพัฒนาการและความ
สําเร็จและล้มเหลวของตน ผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ในทางบวกและคอยแนะนําช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ประสบ
ผลสําเร็จในการทํากิจกรรม [1] ดังนั้นการใช้โครงการเป็น
ฐานการเรียนรู้ จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม ใน
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสิ่งรอบตัวที่เป็นความสนใจ หรือการดําเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติการซึ่งท้า
ทายความสามารถของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบ
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้
ดังนั้นการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ และผู้เรียนปกติจึงต้องมีวิธีการที่
หลากหลาย มีการบูรณาการศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีโลกจาก
การดําเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบัตินอกชั้นเรียนโดยคํานึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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ปฏิบัตินอกชั้นเรียนโดยคํานึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และชุมชนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้การทํางาน
เป็นทีม มีการปรับตัว มีภาวะผู้นํา กระตุ้นและจูงใจให้
ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก คิ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเท่ า เที ย มกั น ทาง
การศึ ก ษาที่ ต้ อ งเคารพ พิ ทั ก ษ์ แ ละเติ ม เต็ ม สิ ท ธิ ท าง
การศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคน
2. ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับ
เรียนร่วม
แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษมีนิยามศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกันดังนี้ [2 - 3]
การเรียนรวมแบบ “Inclusion Approach” เป็น
การจัดการเรียนรวมตามความเชื่อว่า ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษต้องได้รับการศึกษาในระบบการศึกษา
ทั่วไปในชั้นเรียนปกติ ในสถานศึกษาแบบเคียงบ่าเคียง
ไหล่ไปกับเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้พิการหรือมีความต้องการ
พิเศษ แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความ
พิการรุนแรงมากมายแค่ไหน ก็ต้องได้รับการศึกษาแบบ
ที่ จั ด ในชั้ น เรี ย น ผู้ เ รี ย นต้ อ งการวิ ธี ส อนแบบพิ เ ศษ
เทคโนโลยีที่จะอํานวยความสะดวก ผู้ช่วยเหลือ ตาม
ความต้องการ (ล่ามภาษามือ ล่ามแปลอักษร เป็นต้น)
การบําบัดหรือการช่วยเหลือเฉพาะตัว เป็นสิ่งที่ต้องจัด
ให้ในชั้นเรียนปกติ ซึ่งแนวคิดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
สิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการที่จะได้รับความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
การเรียนร่วมแบบ “Mainstreaming Approach”
เป็ น การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการ
พิเศษได้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติอย่างน้อย 1 วิชา
จนกระทั่งครบทุกวิชารับบริการทางการศึกษาเพิ่มเติม
ในสถานศึ ก ษาปกติ อ ย่ า งเต็ ม เวลา ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ
บริการทางการศึกษา เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ทุกประการ
ผู้เรียนที่เข้าเรียนร่วมแบบนี้มีความพิการไม่มากนัก มี
ระดั บ สติ ปั ญ ญา และความพร้ อ มด้ า นการเรี ย น
ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมสมวัย
การเรียนร่วมแบบ “Integration Approach” เป็น
การเรียนร่วมซึ่งจัดให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษไป
เรี ย นในชั้ น เรี ย นปกติ บ างเวลา หรือ บางวิ ช า และยั ง
หมายรวมถึ ง การจั ด ชั้ น เรี ย นเฉพาะผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษในสถานศึกษาปกติ ผู้เรียนที่รับบริการ
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ในลักษณะนี้ มักจะมีความพิการในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก จึงไม่อาจเรียนร่วมเต็มเวลาในทุกวิชาได้
ต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษเฉพาะ
บุคคลให้กับผู้เรียน หรือแผนการศึกษาพิเศษ จัดให้มี
ห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) และมีอุปกรณ์
พิเศษในการให้บริการ
กล่าวได้ว่าการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการศึกษา
สําหรับคนทุกคน โดยรับเข้ามาเรียนรวมกัน ตั้งแต่เริ่ม
รับ การศึก ษาและจัด บริก ารพิ เ ศษตามความต้อ งการ
จําเป็นของแต่ละบุคคล ส่วนการศึกษาแบบเรียนร่วม
เป็นการนําผู้เรียนพิการ หรือมีความพกพร่อง เข้าไปใน
ระบบการศึกษาปกติ มีการร่วมกิจกรรม และใช้เวลา
ว่างช่ ว งใดช่ว งหนึ่งในแต่ละวัน ระหว่างผู้เรีย นพิก าร
หรือที่มีความพกพร่องกับผู้เรียนทั่วไป โดยเป็นการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษที่มีขีดจํากัดน้อยที่สุด เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบต่ า ง ๆ
การศึกษาแบบเรียนรวมจะมีบรรยากาศที่เป็นจริงตาม
สภาพของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนในสถานศึกษาจะมี
ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ค วามเสมอภาคในด้ า น
การศึ ก ษา มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามศั ก ยภาพในการ
เรียนรู้ มีความร่วมมือช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ฝึกทักษะความสามารถในการ
อยู่ ร่ว มกั นในสั ง คมอย่ างเป็ นสุ ข มี ความยืด หยุ่ นและ
ปฏิบัติตนตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม การศึกษา
แบบเรียนรวม มีหลักการว่า ผู้เรียนเลือกสถานศึกษา
ไม่ใช่สถานศึกษาเลือกผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิที่จะ
เรียนรวมกันโดยสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องปรับ
สภาพแวดล้อม หลักสูตรวัตถุประสงค์ เทคนิคการสอน
สื่ อ อุ ป กรณ์ การประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนและ
สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สนอง
ความต้องการของเด็กทุกคนเป็นรายบุคคลได้
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จะต้องร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชน โดยปลูกฝังด้านจิตสํานึกและเจต
คติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนโดย
คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล หรื อ
ความบกพร่องเฉพาะบุคคล ซึ่งจะให้สิทธิเท่าเทียมกัน
ทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเป็นพิเศษเฉพาะ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เกิดจากปรัชญาการศึกษา
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ที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All)
ซึ่งถือว่าการศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาตามหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกั้นทางการศึกษา เนื่องจาก
สภาพความพิการหรือความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
เพราะผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนจะมี ค วามแตกต่ า งทั้ ง ในด้ า น
ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละสั ง คม ดั ง นั้ น ความ
ต้องการของผู้เรียนทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันแม้อยู่
ในชั้นเรียนเดียวกัน สถานศึกษาและครูผู้สอนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรวมกันและได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. การสอนด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้สําหรับ
การเรียนรวม
โดยทั่วไปการสอนด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้มี
ลักษณะสําคัญดังนี้ [1]
1) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ร่วมกับระบบ
การสอนในหลักสูตรตามปกติ โดยโอกาสที่ผู้สอนจะใช้
รูปแบบการเรียนการสอนนี้จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพการ
เรียนการสอนตามปกติ เมื่อผู้สอนสังเกตเห็นว่าผู้เรียนมี
ความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นพิเศษ และต้องการ
จะศึกษาเรื่องนั้นต่อไป และผู้สอนพิจารณาว่าสามารถ
จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาเรื่องนั้นได้และมีแหล่งทรัพยากร
เพียงพอในการศึกษาเรื่องนั้น
2) จุดเน้นสําคัญของการจัดการเรียนการสอนนี้มุ่ง
ที่ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ ในวิธีการของผู้เรียนเอง ดังนั้น
การสอนแบบโครงการไม่มีการวางแผนการสอนอย่าง
ชั ด เจนไว้ ล่ ว งหน้ า ผู้ ส อนจะคอยสั ง เกตจนพบความ
ความสนใจของผู้ เ รี ย นแล้ ว จึ ง จะสามารถร่ ว มกั น
วางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
กั บ ผู้ เ รี ย นขึ้ น และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ความสนใจของผู้ เ รี ย น
จุดเน้นสําคัญของการจัดการเรียนการสอนนี้มุ่งที่ความ
สนใจของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษา
เรื่องที่ตนสนใจ ในวิธีการของผู้เรียนเอง
3) การสอนแบบโครงการ แม้มุ่งที่ความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แต่การเลือกหัวข้อของโครงการที่
จะทําการศึกษานั้น ผู้เรียนทั้งกลุ่มจะร่วมกันเลือกหัวข้อ
ของโครงการร่วมกัน ภายใต้กรอบความสนใจของ
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ผู้เรียนส่วนใหญ่ในห้องเรียนและภายใต้การพิจารณา
ของผู้ ส อนว่ า หั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วสามารถเลื อ กเป็ น หั ว ข้ อ
โครงการได้หรือไม่ โดยสามารถเลือกโครงการที่มี
ลักษณะเป็นหัวข้อที่ผู้เรียนทุกคนหรือผู้เรียนส่วนใหญ่
ของกลุ่ ม สนใจ มีแ หล่ ง ทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น เพีย งพอ
ที่จ ะจั ดกิ จ กรรมในหัว ข้อ โครงการนี้ไ ด้ เป็ นหั วข้ อ ที่
ผู้เรียนพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว เป็นต้น
4) การสอนแบบโครงการต้ อ งการผู้ ส อนที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ย อมรั บ
ผู้เรียนโดยแท้ เชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตัวเด็กเอง โดยผู้สอนจะต้องแสดงบทบาทผู้ฟังที่
ดีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการความสนใจของ
ผู้เรียนและจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ต้องไม่แสดงบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียน ไม่เป็นผู้กําหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนทําตาม
ความคิดของผู้สอน
5) มุ่งถึงผลผลิตสุดท้ายทางความคิดที่มนุษย์สร้าง
ได้ หรือผลผลิตที่ต้องการตามโครงการทั้งองค์ความรู้
ตามเนื้อหา หรือทักษะและต้องมีปัญหาที่ผู้เรียนต้องแก้
มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ โครงการต้องหลากหลายใน
ขอบเขตและเวลาจํ า กั ด และผลผลิ ต สุ ด ท้ า ยต้ อ งมี
เทคโนโลยีในการใช้งานหลากหลายระดับและซับซ้อน
มากขึ้น
6) แนวทางการเรียนรู้ด้วยโครงการใช้รูปแบบการ
ผลิต (Production Model) ซึ่งผู้เรียนต้องตั้งวัตถุประสงค์
ของการสร้ า งสรรค์ ง าน และจํ า แนกกลุ่ ม เป้ า หมาย
(Audience) เอง แรงผลักดันตามแนวการเรียนรู้แบบนี้
คื อ ต้ อ งมี ผ ลผลิ ต สุ ด ท้ า ย นั่ น คื อ ความรู้ ต ามเนื้ อ หา
และทักษะที่ได้รับจากกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญของแนวทางการเรียนรู้แบบโครงการให้ประสบ
ผลสําเร็จ
7) กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นจะวิ จั ย หั ว ข้ อ โครงการ ทํ า การ
ออกแบบผลผลิต และสร้างสรรค์แผนงานในการจัดการ
โครงการเอง รวมทั้งกําหนดเวลาในการประเมินผลงาน
ตนเองได้ด้วย กระบวนการทั้งหมดจะหมายถึงสภาพ
จริง เป็นกระจกสะท้อนโลกแห่งความจริงในกิจกรรม
การผลิตผลงานนั้น ๆ ทั้งผู้เรียนต้องสามารถใช้ความคิด
และมี แ นวทางในการเข้ า ถึ ง ความสํ า เร็ จ ด้ ว ยมื อ ของ
ตนเอง Grant [4] กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงการ
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เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ โดยให้โอกาสผู้เรียนค้นคว้าในเชิงลึกของการทํา
โครงการด้ ว ยหั ว ข้ อ ที่ มี คุ ณ ค่ า นั้ น ผู้ เ รี ย นจะสามารถ
สร้ า งความรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า ง
อัตโนมัติ และได้นําเสนอรูปแบบและขั้นตอนการเรียนรู้
7 ขั้น ดังต่อไปนี้
1) ขั้นการแนะนํา (Introduction)
2) งาน (Task) หรือเรื่องราวขององค์ความรู้ ซึ่ง
เป็นแนวคําถามนําไปสู่การเรียนรู้
3) ทรัพยากร (Resources) ที่ผู้สอนจัดหาไว้ให้
เช่น hypertext link, database, video on web
4) กระบวนการ (Process) การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทําให้งาน หรือคําถามสําเร็จ
5) การชี้ นํ า หรื อ ฐานการช่ ว ยเหลื อ (Guidance
and Scaffolding) กรณีผู้เรียนต้องการขณะเรียนรู้
6) การจัดให้มกี ารระดมสมองกับกลุ่ม
(Cooperative/Collaborative learning) เพื่อกระตุ้น
การเรียนอย่างร่วมมือ
7) การสะท้อนกลับ (Reflection) โดยจัดให้มีผล
การแสดงความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ
สํ า หรั บ แนวทางการนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ สํ า หรั บ
การเรียนรวมโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ ในที่นี้
ขอนําเสนอขั้นตอน 7 ขั้นดังนี้ [1 และ 4]
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ขั้นการแนะนํา และวางแผนเรียนรวม
กําหนดงาน กิจกรรมโครงการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน
วางแผนกิจกรรมของผู้เรี ยนเข้ าสู่ ชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์หรื อ
พัฒนาชุมชน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน ต่อ 1 กลุ่ม โดย
กําหนดให้มีผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
กลุ่ ม ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม กํ า หนดบทบาทหน้ าที่ ข องสมาชิ ก กํ า หนด
ข้อบังคับ กติกา มารยาทของสมาชิกการเรียนร่วม

ขั้นนําเสนอเรื่องราว องค์ความรู้
ประเด็นคําถามสู่การเรียนรู้
ผู้สอนนําเสนอความรู้ ตัวอย่างโครงการ ประเด็นคําถามหรือความ
ต้องการที่จะพัฒนาชุ มชน ให้ผู้เ รีย นอภิป ราย และแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาเชื่อมโยงกับโครงการความ
ต้องการพัฒนาชุมชน

ขั้นจัดสรรทรัพยากร
ผู้สอนจัดสรรทรัพยากร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อํานวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเหมาะสมทั้งผู้เรียนปกติ และ
ผู้เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ เพื่ อดํ าเนิ น โครงการให้ ป ระสบ
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นดําเนินโครงการ ประยุกต์ใช้ความรู้
ดําเนิ นกิ จกรรมโครงการตามที่ ไ ด้วางแผนไว้ และใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมในการดําเนินโครงการ โดยเน้นการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์อื่น ๆ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เนื้อหาการเรียนรู้

ขั้นการชี้นํา เทคโนโลยีฐานการช่วยเหลือ
ขณะดําเนินโครงการผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และ
ผู้ เ รี ย นภายในกลุ่ ม ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งเป็ น มิ ต ร มี
เทคโนโลยี ฐานการช่ว ยเหลื อทั้ง ผู้ เ รี ย นที่ มีความต้องการพิเ ศษ
และผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่ต้องการคําแนะนําต่าง ๆ เช่น เครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ช่ อ งทางการติ ดต่ อสื่ อสาร บล็ อก ฐานข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ขั้นการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ
ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอผลการดําเนินโครงการแต่ละกลุ่ม ผู้สอน
จัดให้มีการระดมสมองวิพากษ์โครงการอย่างสร้างสรรค์

ขั้นสรุปผลและสะท้อนความรู้ที่ได้รบั
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการดําเนินโครงการ ผู้เรียน
สะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการผ่านบล็อก
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การเรียนรวมโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
การแนะนํา และวางแผนเรียนรวม 2) ขั้นนําเสนอ
เรื่องราว องค์ความรู้ 3) ขั้นจัดสรรทรัพยากร 4) ขั้น
ดําเนินโครงการ ประยุกต์ใช้ความรู้ 5) ขั้นการชี้นํา
เทคโนโลยีฐานการช่วยเหลือ 6) ขั้นการนําเสนอผลการ
ดําเนินโครงการ และ 7) ขั้นสรุปผลและสะท้อนความรู้ที่
ได้รับ
4. การเรียนรวมเพื่อวัฒนธรรมการเรียนรู้สําหรับ
ทุกคน
วิจารณ์ [5] กล่าวว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ เรียนโดยการ
ปฏิบัติโดยตอบโจทย์หรือทํางาน/โครงงาน และเรียนเป็น
ที ม เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะเชิ ง ซ้ อ น ที่ เ รี ย กว่ า ทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ส่วนคําถามที่ถามมีการฝึกคิดหาคําตอบให้
มากที่สุดซึ่งมีมากกว่าหนึ่งคําตอบมากกว่าตอบคําถามที่
เน้นถูกผิด เป้าหมายของการเรียนคือ พัฒนาการรอบ
ด้าน หรืออย่างบูรณาการ (Integrated Learning) ไม่ใช่
เพียงเรียนวิชาแต่เรียนฝึกทักษะชีวิต ทักษะสังคม และ
ทักษะด้านอื่น ๆ อย่างซับซ้อนเพื่อการดําเนินชีวิต และ
การทํางาน ในส่วนของการประเมินผู้เรียนด้วยการสอบ
นั้น การสอบที่ดีที่สุดคือ การสอบเพื่อสอน (Test to
Teach) เป็นการสอบเพื่อเป็นเครือ่ งสะท้อนกลับให้ผู้สอน
ในการปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนปรับปรุงวิธี
เรียนของตน การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน จัดโดย
องค์กรระดับชาติ จึงมีค่าต่อการเรียนของผู้เรียน การ
ทดสอบเน้นการประเมินว่าผู้เรียนแต่ละคนก้าวหน้าไปถึง
ไหนแล้ว ลักษณะผลการประเมินมาจากการประเมินการ
ทํา ผลการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ต้องมีการ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนประเมินกันเอง และประเมินตนเองได้
แล้วนํามาปรับปรุงวิธีการเรียนของตน ซึ่งการประเมินผล
โดยการสอบที่ไม่ตามด้วยการสะท้อนผลการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรี ยนได้ ปรั บปรุ ง วิ ธี การเรี ยน จะไม่ มี คุ ณค่ าต่ อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเลย นอกจากนี้สุมาลี [6] ได้ระบุแนว
ทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญให้เกิดการเรียนรู้สรุปได้ดังนี้
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1) มีความชัดเจนด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตคือ เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ
คนไทยทุ กคน ทุ กช่ วงอายุ สามารถเข้ าถึ งโอกาสการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่วนวัตถุประสงค์ของการ
เรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ควรให้ ประชาชนตระหนั ก ถึ ง ความ
จําเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่แสวงหา
ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ส่วนวัยแรงงานได้รับความรู้
ทักษะการประกอบอาชีพ ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
2) ด้านกลุ่มเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบ่งได้เป็น แบ่ง
ตามช่วงอายุ แบ่งตามสาขาอาชีพ แบ่งตามพื้นที่อยู่อาศัย
แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่น กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
เด็กเร่ร่อน เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะจัดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
เกณฑ์ใดนั้น ทุกกลุ่มจําเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้อง
มี ก ารสํ า รวจว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการส่ งเสริ ม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลุ่มใด จึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในเชิงลึกได้
3) ด้ านการมี กฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวข้ อง ที่
นําไปสู่การปฏิบัติ รัฐบาลควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาแต่ละประเภท
หน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบการศึกษาตามอัธยาศัย แต่
ละหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาแต่ละประเภทต้องทํา
แผนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ หน่วยงานที่ดูแลนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ภาพรวมควรมี การติ ดตามผลการดํ าเนิ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาแต่ละประเภท
4) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้
ตลอดชี วิต ทั้งในด้ านประชาชนผู้รั บบริ การ ด้ านผู้ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) ด้านการบริหารจัดการ ควรส่งเสริมให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแต่ละประเภทดําเนินการ
ตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่
6) ด้านการสร้างเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ
ยังมีหน่วยงานเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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สมาคม มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่
กล่าวมานี้ ต้องตระหนักว่าการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นบทบาทของทุกหน่วยงาน
7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็น
ฐานการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตเช่ น จั ดทํ าฐานข้ อมู ลชุ มชน
จัดทําแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการ
จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หลายรู ปแบบให้ สอดคล้ องกั บ
ความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในชุมชน พยายามให้ชุมชน
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงความเป็น
เจ้าของ
8) ด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สื่อดิจิทัล สื่อแหล่งเรียนรู้ชุมชน สื่อแบบเปิดที่เข้าถึงได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9) ด้านการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยสามารถพั ฒนาสื่ อเพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต การ
จัดทําคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
10) ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
จัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม
การเรียนรู้มีความสําคัญต่อผู้เรียนทุกคน และควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาเพื่อปวง
ชน ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกในระดับสากล ได้ให้ความสนใจ
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่บูรณาการกลุ่มคน
ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการ
ผู้ด้อย โอกาส ให้ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้เรียนปกติ
ทั่ว ๆ ไปในสถานศึกษา [2] เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันให้แต่ละบุคคลถึงขีดสุดของศักยภาพตาม
หลักอันชอบธรรมที่จะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้
ทุกคนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ
กัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน และการเขียนเพื่อให้เกิดการรู้
หนังสือ การรู้เรื่องคํานวณ และการใช้เหตุผล ส่วนกลุ่ม
ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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การคิดอย่างวิจารณญาณ การทํางานเป็นทีมแบบร่วมมือ
การสื่ อ สาร ทั ก ษะทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การรู้
สารสนเทศและสื่อ ทักษะชีวิตและการทํางาน รวมถึงการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม [7] ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของหลาย ๆ ฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้ง
ส่ ว นของสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่การมีเป้าหมาย
ร่ วมกั น ที่ จะสร้ างผู้ เ รี ยน องค์ กร เป็ น ชุ มชนแห่ ง การ
เรี ยนรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ กร หน่วยงานเครือข่ าย
ความร่วมมือที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินงานด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5. บทสรุป
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษา
เพื่ อปวงชนสํ าหรับทุ กคน ตามหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน ให้
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ได้ทัดเทียมกับผู้เรียน
ปกติ โดยทั่ วไป การสอนโดยใช้ โครงการเป็ นฐานการ
เรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงจากการดําเนิน
โครงการร่วมกัน มีพัฒนาการรอบด้าน สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกคน
และการขับเคลื่อนของประเทศต่อไป
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