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Background In mainstreaming education, social interaction occurs among

students with blindness, normal students, teachers, and other

personnel. The interactions could be both proper and improper.

Previous studies regarding the interactions were only concerned

with kindergarten children. So far in Thailand, no study of

the kind has ever been done in secondary school population.

Objective To study the type of social interaction of students with blindness,

normal students, teachers and other personnel in secondary

school with mainstreaming educations.

Design Qualitative methodology. Collecting data by individual in-depth

interview and focus group discussion.

Setting Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess

Bejraratanarajsuda and Santiratwitthayalai school.
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Materials and Methods There are four groups of sample population that consist of six

students with blindness selected by simple random sampling

and eighteen people from normal students, teacher, and other

personnel groups; they were selected by snowball sampling.

The people in each group except the students with blindness,

were  divided into three types by the blind students: favorite

people, not favorite people, and the people who study with or

have the relationship with the blind students. The collecting

method is the interview with the questions created by

the researcher and approved by a specialist in the field of

qualitative methodology.

Results There are positive and negative patterns of social interaction

between the students with blindness and the normal students.

The positive way is helping and supporting each other.  And

the negative one is improper behaviors, for example, calling

the blindness students with their imperfection instead calling

their name, kicking the blindness students’ white cane, etc.

The patterns of social interaction between the students with

blindness and most of teachers are positive. The teacher

supported the students in many ways. For example, providing

some normal students to help the blind, adapting the teaching

material and the pattern of evaluation for the blind students, etc.

However, there are some teachers who have different opinion

about the mainstreaming education such as the students with

blindness should study in the special school for the blind.

The pattern of social interaction between the students with

blindness and other personnel is positive. Because of Thai

belief, the students with blindness are the group of handicapped

people who need special support from others.  And, the ones

who help them will get back the merit.
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Conclusion There are two patterns of social interaction: positive and negative

way, between the students with blindness and normal students

and teachers, but there is only one way for the interaction between

the students with blindness and other personnel which is

the positive way. However, these patterns of positive way occur

because of the personal appreciation which other people feel

with the blind students.
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กลุวด ีจองวรกลุ, ณทัธร พทิยรตันเ์สถยีร, ศิริวรรณ ศิริบญุ. ปฏสัิมพนัธท์างสงัคมของนกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่มีการจัด

การเรยีนรว่มระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้. จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2558   พ.ค. – มิ.ย.; 59(3):

325 - 37

เหตุผลของการทำวิจัย การดำเนินชีว ิตของนักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนแบบเรียนร่วมต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในโรงเรียนคนอื่น ได้แก่ นักเรียนปกติ ครู และ

บุคลากรอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมเชิงบวกลบงานวิจัยที่ผ่านมามีการทำ

การศึกษาเฉพาะระดับชั้นอนุบาล  โดยยังมิได้มีการศึกษาความรู้สึก

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับชั้นมัธยม

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนที่มีการจัด

การเรยีนรว่ม

รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บข้อมูลด้วยวิธี

การสมัภาษณส่์วนบคุคลเชงิลึก (In-depth Interview) และการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion)

สถานที่ทำการศึกษา โรงเรยีนศรอียธุยา ในพระอปุถมัภฯ์ และโรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 4 กลุม่ ไดแ้ก ่นกัเรยีนทีมี่

ความบกพร่องทางการเห็น ทั้งหมด 6 คน ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการจับ

สลาก นักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่น ๆ กลุ่มละ 18 คน ด้วยวิธี

การสุ ่มแบบสโนว์บอล โดยคัดเลือกจากบุคคลที่นักเรียนที่มีความ

บกพรอ่งทางการเหน็รูสึ้กชอบ และรูสึ้กไมช่อบ รวมถงึบคุคลทีเ่รยีนรว่ม

หรือเคยมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  เก็บ

ขอ้มูลดว้ยวธิกีารสมัภาษณ ์  ซ่ึงเปน็แนวคำถามทีผู้่วจัิยสรา้งขึน้เองจาก

การทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ และนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
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ผลการศึกษา นักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็นมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ

นักเรยีนปกตท้ัิงในเชงิบวกและเชงิลบ   ซ่ึงพฤตกิรรมทีท่ำใหนั้กเรยีนทีมี่

ความบกพร่องทางการเห็นรู ้สึกท้อแท้ในการจัดการเรียนร่วม คือ

พฤติกรรมทางด้านวาจาและการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนปกติ

ส่วนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ที่ได้รับจากครูส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก โดยครูจะให้การสนับสนุน

นักเรยีนเหลา่นีท้ั้งในดา้นการเรยีน และดา้นกจิกรรม ท้ังนีก็้มีครูบางสว่น

ที่มองว่าควรมีการจัดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรียนใน

โรงเรียนเฉพาะ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนที่มีความ

บกพรอ่งทางการเหน็กบับุคลากรอืน่ ๆ เปน็ไปในเชงิบวก โดยบคุลากร

อ่ืน ๆ ในโรงเรยีนมองวา่นกัเรยีนเหลา่นีเ้ปน็บคุคลทีน่า่สงสาร ควรไดรั้บ

การช่วยเหลือ  รวมถึงการมองว่าการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน

เหล่านี้เป็นเรื่องของบุญกุศล

สรุป ถึงแม้การจัดการเรียนร่วมจะเป็นการส่งเสริมสิทธิของบุคคลที่มีความ

บกพร่องให้มีโอกาสเช่นเดียวกับคนปกติ  ทั้งนี้อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อ

นักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็นก็แสดงให้เห็นว่าลักษณะ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนเหล่านี้กับกลุ่มบุคคลอื่นเป็น

ลักษณะท่ีเกิดข้ึนแบบส่วนบุคคล ถึงแม้ระบบการศึกษาจะมีการสนับสนุน

ความชว่ยเหลอืกต็าม

คำสำคัญ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, นักเร ียนที ่ม ีความบกพร่องทางการเห็น,

โรงเรียนเรียนร่วม.
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การจัดการเรียนร่วมเป็นแนวทางการจัดการ

ศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการอยู่ร่วมกัน

ได้ระหว่างนักเรียนที่มีความแตกต่างกันอยู่เป็นพื้นฐาน

ทั้งทางสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีทิศทาง

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้เหมาะสมกับ

ความตอ้งการ(1)

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของผู้วิจัย ซึ่ง

ครั ้งหนึ ่งเคยมีโอกาสเข้าไปสอนนักเร ียนในโรงเร ียน

เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ซึ ่งเปิดรับนักเรียนเรียนร่วมประเภทนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็นมักจะถูกนักเรียนปกติแสดงพฤติกรรมไม่พึง

ประสงคท์ัง้ทางดา้นวาจา และทางดา้นการกระทำ  ส่งผล

ให้ผู ้ว ิจ ัยเกิดความสนใจที ่จะศึกษาเกี ่ยวกับลักษณะ

ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่

เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนกับนักเรียนปกติ ซึ่งการศึกษาใน

โรงเรียนเรียนร่วมนอกจากนักเรียนปกติแล้ว ยังมีครูที ่

เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย  โดยจากการ

ศึกษางานวิจัยพบว่าครูเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้

ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น(2)

นอกจากนี้ในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนอกจาก

นักเรยีนปกตแิละครแูล้วยงัมบุีคลากรอืน่ ๆ เช่น เจ้าหนา้ที่

รักษาความปลอดภยั ครพูยาบาล แมค่า้ในโรงเรยีนอาหาร

แมบ้่าน และบคุคลอืน่ ๆ ทีน่กัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทาง

การเห็นมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ยังไม่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใดที่กล่าวถึงลักษณะ

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคลากรดังกล่าว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นกับกลุ่มบุคคลท่ีนักเรียนเหล่าน้ีมีการปฏิสัมพันธ์

ด้วยในโรงเรียนอย่างรอบด้าน รวมถึงการศึกษาความรู้สึก

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนเรียนร่วม ร่วมกับผู้อื่น  อันจะส่งผลถึงการวาง

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียน  กลุ่มนี้ใน

อนาคตให้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนได้อย่าง

มีความสขุมากยิง่ขึน้

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธี

การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview)

และการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  โดยมี

วิธีการคัดเลือกกลุ่มประชากรจากการตรวจสอบรายชื่อ

โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร และพบวา่

โรงเรียนที่จัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวมีจำนวนหลาย

โรงเรยีน  ผู้วจัิยจงึไดค้ดัเลอืกโรงเรยีนทีมี่จำนวนประชากร

ที ่มากพอสำหรับการทำวิจัย โดยมีการตรวจสอบกับ

สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษในเบื ้องต้น  รวมถึง

สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรได้โดยผ่านการอนุญาตจาก

ผู้ดูแล   ซ่ึงพบวา่โรงเรยีนศรอียุธยา ในพระอปุถัมภ์ฯ และ

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีความเหมาะสมกับความ

ตอ้งการทกุประการ

ประชากรตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิยมีท้ังหมด 60 คน

ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มี

อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนละ 3 คน รวมเป็น 6 คนโดยมี

การคดัเลอืกดว้ยวธิกีารจบัสลาก ส่วนนกัเรยีนปกตคิรแูละ

บุคลากรอื่น ๆ คัดเลือกโดยวิธีสโนว์บอล  ซึ่งข้อมูลมา

จากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  โดยนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นแต่ละคน จะคัดเลือกมา

คนละ 3 คน ได้แก ่บุคคลทีนั่กเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทาง

การเห็นรู้สึกชอบ บุคคลที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นรู้สึกไม่ชอบ และบุคคลที่เคยเรียนร่วม  หรือมี

ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็น

ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีประชากรตัวอย่างทั้งหมด 18 คน

ท้ังน้ีในกลุ่มของนักเรียนปกติจะต้องยินยอมรับการสัมภาษณ์

จากผู้วิจัย   โดยผ่านความเหน็ชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรม

และไม่เป็นญาติหรือมีความเก่ียวข้องพิเศษใด ๆ  กับนักเรียน

ทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ในกลุม่ของบคุลากรอืน่ ๆ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นคำถามที่สร้างขึ้น

เอง  และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในการทำ

วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยคำถามมีทั้งหมด 6 ชุด แบ่งเป็น

สำหรับสำหรับการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth

Interview) 4 ชุด  และการสนทนาแบบกลุม่ 2 ชุด (Focus

Group Discussion)  ประกอบดว้ย 7 ประเดน็ ดังนี้

1) การดำเนินชีว ิตของนักเร ียนที ่ม ีความบก

พร่องทางการเห็น

2) การสนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็น

3) อุปสรรคในการดำเนินชีวิตของนักเรียนที่มี

ความบกพรอ่งทางการเหน็

4) พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นในการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น

5) การปรับตัวของบุคคลอื่นต่อนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น

6)  มุมมองนกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็

ตอ่ความหมายของ “ชีวติทีมี่คา่”

7) แนวทางลดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นร่วมกับคนอื่น

ผลการศึกษา

ส่วนที ่1  ลักษณะขอ้มลูทัว่ไป

1.  กลุม่นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ยินยอม

เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น

เพศชาย 3 คน และเพศหญงิ 3 คน  โดยจำนวนของนกัเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในแต่ละประเภท ประกอบ

ด้วย นักเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ แบบบอดสนทิ

3 คน และแบบเลอืนราง 3 คน

2. กลุ่มนกัเรียนปกติ

จำนวนนักเรียนปกติที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยมี

ทั้งหมด 18 คน ประกอบด้วย นักเรียนปกติที่นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็นรู้สึกชอบ 6 คน นักเรียนปกติที่

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นรู้สึกไม่ชอบ 5 คน

และนักเรียนปกติที ่เคยเรียนร่วมกับนักเรียนที ่มีความ

บกพรอ่งทางการเหน็ 7 คน

3. กลุม่ครู

จำนวนครูที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยมีทั้งหมด 18

คน ประกอบด้วยครูท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น

รู้สึกชอบ 4 คน ครูท่ีนักเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็

รู้สึกไม่ชอบ 5 คน  และครูท่ีมีประสบการณ์การสอนนักเรียน

ท่ีมีความบกพรอ่งทางการเหน็ 10 คน

4. กลุ่มบุคลากรอืน่ๆ

จำนวนบุคลากรที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยมีทั้ง

18 คน  ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็นกับบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์

เพียงเล็กน้อย  ดังน้ันนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็

จึงไม่สามารถระบุทัศนคติของตนเองที่มีต่อบุคลากรได้

จึงคัดเลือกจากบุคลากรที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นเคยมีปฏิสัมพันธ์ หรือเคยให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ส่วนที ่ 2  ลักษณะปฏสัิมพันธท์างสังคมของนกัเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู

และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

ระดับช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้

จากการวิจัยพบว่าลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ของนกัเรียนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็กับนักเรียนปกติ

ครู และบคุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรยีนทัง้ 7 ประเดน็ มีดังนี้

1. การดำเนินชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น

จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นมีลักษณะการดำเนินชีวิตในโรงเรียนเรียนร่วมที่

เหมอืนนกัเรยีนปกต ิคือ หลักสูตรการเรยีน และการมส่ีวน

ร่วมในชั่วโมงเรียนทุกชั่วโมง  ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะ

ท่ีตอ้งปรบัตวั ได้แก ่ดา้นการเรยีน ดา้นกจิกรรม และดา้น

กิจวัตรประจำวัน  ซ่ึงมีท้ังท่ีต้องช่วยเหลือตนเอง และจำเป็น

ต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ

มุมมองของนกัเรยีนปกตทิัง้ 3 กลุม่
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อย่างไรก็ตามความรู้สึกของนักเรียนปกติทั้ง 3

กลุ่มที่มีต่อลักษณะการดำเนินชีวิตดังกล่าวข้างต้นของ

นกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ มีความแตกตา่งกนั

ออกไป  โดยนกัเรยีนปกตทิีน่กัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทาง

การเห็นรู้สึกชอบมีความรู้สึกห่วงใยในการดำเนินชีวิตของ

นักเรียนเหล่าน้ี  และมองว่าการท่ีให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นการให้ความช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกันเหมือนเพ่ือนท่ัวไป ส่วนนักเรียนปกติท่ีนักเรียน

ท่ีมีความบกพรอ่งทางการเหน็รู้สึกไม่ชอบ รู้สึกวา่การไดรั้บ

ความช่วยเหลือหรือได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างของนักเรียน

เหล่านี้เป็นการเอาเปรียบและไม่ยุติธรรม ซึ่งแตกต่างจาก

ความรูสึ้กของนกัเรียนปกตท่ีิเรียนร่วมกับนักเรียนทีมี่ความ

บกพร่องทางการเห็น โดยนักเรียนปกติเหล่านี้มีความรู้สึก

ช่ืนชมในศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น

ทัง้ทางดา้นการเรยีน อุปนสัิย และการพึง่พาตนเอง

ส่วนในมุมมองของครูผู้สอนซึ่งเป็นการสอบถาม

เก่ียวกบัการใหค้วามรว่มมือของนกัเรียนทีมี่ความบกพรอ่ง

ทางการเห็นทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และกิจกรรม

ทางสังคม พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นใน

การทำกิจกรรม  รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตนเอง

ไดรั้บมอบหมาย  โดยกจิกรรมทีน่กัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่ง

ทางการเห็นเข้าร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาตามความเห็น

ของครูผู้รับผิดชอบ หรืออาจสอบถามความสมัครใจของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ทั้งนี้กิจกรรมบาง

อย่างนักเรียนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม เช่น

การเขา้คา่ย  กฬีาส ี  เปน็ตน้  ส่วนความรูสึ้กของครผูู้สอน

ส่วนใหญ่ของทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีต่อนักเรียนเหล่านี้ คือ รู้สึก

ภูมิใจ และชืน่ชม  ในความสามารถของนกัเรยีน

อย่างไรก็ตามมีครูบางส่วน ซึ่งเป็นครูที่นักเรียน

ท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็รู้สึกไม่ชอบ มองว่าเป็นเพราะ

นักเรยีนเหลา่นีไ้ดรั้บโอกาสในการแสดงความสามารถของ

ตนออกมา ซึ่งหากมีการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนปกติคน

อ่ืน ๆ นกัเรยีนปกตกิส็ามารถทำไดเ้ชน่กนั

สำหรับมุมมองของบุคลากรที่มีต่อการดำเนิน

ชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคลากร

เหล่านี ้มองว่านักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็น

เป็นนักเรียนที่มีความสามารถ  มีกิริยามารยาท และ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงมีความรู้สึกสงสารที่นักเรียน

เหล่านี้มองไม่เห็น

2. การสนับสนุนนักเรียนที ่มีความบกพร่องทาง

การเห็น

จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนปกติ ครู และ

บุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรยีน  ซ่ึงลักษณะการใหก้ารสนบัสนนุ

ของแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้าที่และโอกาส

โดยลักษณะของการให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็นของนักเรียนปกติ เป็นการให้การ

สนบัสนนุทางการเรยีน และทางดา้นสงัคม เชน่ ช่วยอา่น/

อธิบายข้อความให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ฟัง การให้ยืมสมุด/หนังสือเพื่อคัดลอก การเป็นผู้นำทาง

เป็นต้น

ส่วนลักษณะการได้ร ับการสนับสนุนจากครู

ผู้สอน คือ ครูสละเวลาในการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเป็น

กรณพีเิศษ และมกีารปรบัส่ือการสอนใหมี้ความเหมาะสม

กับศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ทำให้นักเรียนเหล่านี้รู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของ

ครูและรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกละเลยจากบุคลากรในโรงเรียน

นอกจากนี้ครูยังมีการสนับสนุนในด้านการประเมินผล

โดยมีการปรับเกณฑ์การประเมินผลให้มีความเหมาะสม

กับศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

รวมถึงการจัดสภาพห้องเรียนและที่นั่ง  โดยให้นักเรียน

เหล่านี้ได้นั่งด้านหน้าห้องและลดสิ่งกีดขวางในห้องเรียน

ให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงด้านสื่อ และอุปกรณ์การสอน

โดยครูมีการปรับให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้สัมผัส และใช้

จินตนาการของตนเองตามเนื้อหาที่ครูสอน
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ในส่วนของบุคลากรอ่ืน ๆ  พบว่าบุคลากรท่ีนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มีการให้การสนับสนุน

มากทีสุ่ด คอื เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั และแมค่า้ใน

โรงอาหารซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะเป็นผู้อำนวย

ความสะดวกด้านการเดินทาง เช่น เมื ่อมาถึงโรงเรียน

ในช่วงเช้าจะเป็นผู้ดูแลความสะดวกในการเดินทางเข้า

โรงเรยีน และชว่ยจดัหารถยนตรั์บจ้าง (Taxi) เพือ่เดนิทาง

ไปยังมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในช่วงเย็น ส่วน

แม่ค้าในโรงอาหารให้การสนับสนุนนักเรียนที ่มีความ

บกพร่องทางการเห็นในการอำนวยความสะดวกด้านการ

บริการอาหารกลางวัน  รวมทั้งยังมีการให้นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็นได้ร ับประทานอาหารและ

เครื่องดื่ม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มอง

ว่าเป็นการทำบุญทำกุศลให้แก่ผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์

ทั้งนี้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นรู้สึกประทับใจ

ในการไดรั้บการสนบัสนุนจากบคุลากรเหลา่นี ้เพราะทำให้

ไม่รู้สึกว่าถูกละเลยจากบุคลากรในโรงเรียน

3. อุปสรรคในการดำเนินชีวิตของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเหน็

จากการวิจัยพบว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตใน

โรงเรียนเรียนร่วมของนักเรียนที ่มีความบกพร่องทาง

การเห็น ได้แก่ อุปสรรคด้านบุคคล และอุปสรรคด้าน

สภาพแวดลอ้ม

อุปสรรคทางด้านบุคคล คือ อุปสรรคทางวาจา

อาทิการเรียกปมด้อยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเหน็ การพดูประชดประชนั เป็นตน้ นอกจากนีอุ้ปสรรค

ด้านบุคคลอีกประการหนึ่งจากมุมมองของนักเรียนปกติ

คือ อุปสรรคทางกาย เช่น การแกล้งเตะไม้เท้าขาว การ

แกล้งหยิบแว่นขยายแบบมีไฟของนักเร ียนที ่ม ีความ

บกพรอ่งทางการเหน็แบบเลอืนรางมาเลน่ การแกลง้ลูบหัว

เป็นต้น รวมถึงมุมมองของครูผู้สอนที่มองว่านักเรียนปกติ

มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น เช่น การสนใจนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็นเฉพาะเวลาที่นักเรียนปกติสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้ การล่วงละเมิดโดยการจับหน้าอก

ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็เพศหญิง เป็นต้น

ส่วนอปุสรรคดา้นสภาพแวดลอ้ม คอื สถานทีบ่าง

จุดภายในโรงเรียนยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น

ช่องระบายนำ้  บันได สภาพพืน้ทางเดนิทีไ่ม่เรียบ  การวาง

ของระเกะระกะ เป็นต้น  ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียน

ปกติ ครู และบุคลากรมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเชน่กัน

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านอื่น ๆ ดังนี้ ด้านการ

เรียน เนื่องจากลักษณะเนื้อหารายวิชาที่ค่อนข้างเป็นนาม

ธรรม และยากต่อการทำความเข้าใจ เช่น วิชาพลศึกษา

และวชิาวทิยาศาสตร ์  ดา้นสือ่การสอนการสอน เนือ่งจาก

บางบทเรียนยากต่อการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ

นักเรียนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ เช่นวิชาสังคมศกึษา

เป็นต้น

4.  พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเหน็ในการใหค้วามชว่ยเหลอืบคุคลอืน่

จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเหน็มีการใหค้วามชว่ยเหลอืบุคคลอืน่ใน 2 รูปแบบ คอื

รูปแบบทางการกระทำ และรูปแบบทางวาจา โดยรูปแบบ

ทางการกระทำ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเรียน

และการให้ความช่วยเหลือทางด้านกิจกรรมแก่นักเรียนปกติ

เช่น ช่วยสอนการบ้านนักเรียนปกติ ช่วยซ่อมเครื่องดนตรี

เป็นต้น  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทั ่วไปในชีว ิต

ประจำวัน  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือครูในการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการสอน และเป็นล่ามให้ครูต่างประเทศ

ส่วนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการกระทำ คือ

การชว่ยรกัษาความสะอาด

ทั ้งนี ้ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื ่นในรูป

แบบของวาจา  พบว่านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็

แสดงออกทั้งแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา กล่าวคือ

มีการกล่าวขอบคุณ หรือยกมือไหว้ เพื่อขอบคุณบุคลากร

ที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการกล่าวชื่นชมครูผู้สอนซึ่ง

ครูผู้สอนมองว่าเสมือนเป็นการให้กำลังใจในการทำงาน

รูปแบบหนึ่ง
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5. การปรับตัวของบุคคลอื่นต่อนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเหน็

ในการปรับตัวของบุคคลอื่นต่อนักเรียนที่มีความ

บกพรอ่งทางการเหน็ พบวา่นกัเรยีนปกต ิคร ูและบคุลากร

อ่ืน ๆ มีลักษณะการปรบัตวัทีแ่ตกตา่งตา่งกนั ดงันี้

นักเรียนปกติมีการปรับตัวต่อนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็นใน 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสารที่มี

ความสุภาพ และมีความละเอียดชัดเจนมากขึ ้น ด้าน

พฤติกรรม โดยการปรับวิธีการเล่นให้มีความเหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถ

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้มีการ  แบ่งหน้าที่

และให้ความช่วยเหลือซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ที่มีต่อนักเรียนเรียนเหล่านี้ และการปรับมุมมองที่

มีตอ่นกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ โดยการเขา้ใจ

ในศักยภาพและระดับความสามารถของนักเรียนเหล่านี้

เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิความรูสึ้กในเชงิลบ เชน่ นกัเรยีนทีมี่

ความบกพร่องทางการเห็นไม่สามารถทำความสะอาด

ห้องเรยีนไดเ้หมอืนกบันักเรยีนปกต ิ เป็นตน้

ในส่วนการปรับตัวของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอน

มีความเอาใจใส่ต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

มากกว่านักเรียนปกติ  โดยมีการปรับกระบวนการเรียน

การสอนและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็นมากขึ้น เช่น สื่อ การสื่อสาร

การมอบหมายงาน  และการประเมินผล เป็นต้น รวมถึง

การปรับมุมมองด้านความสามารถที่มีความเท่าเทียมกัน

ทั ้งนักเรียนปกติ และนักเรียนที ่มีความบกพร่องทาง

การเห็น  นอกจากน้ีการทำงานของครยัูงมีการปรับเป็นแบบ

สหวิทยาการ โดยได้ร ับความร่วม จากทั ้งผู ้ปกครอง

ครูประจำวิชา และครูการศึกษาพิเศษ ในการวางแผน

สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น

ส่วนในดา้นการปรบัตัวของบคุลากรอืน่ ๆ   พบวา่

บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นที่ดี โดยการทักทายและการให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนเหล่านี้เมื่อเห็นว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็นกำลังมีอุปสรรค เช่น การเดินใกล้ส่ิงกีดขวาง เป็นต้น

 6. มมุมองนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ตอ่

ความหมายของ “ชีวิตทีม่คีา่”

จากการวิจัยพบว่าความหมายของคำว่า “ชีวิตที่

มีค่า” ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหมายถึง

การทำให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถของตนเอง และได้

ทำสิง่ทีมี่ประโยชนต์อ่ผู้อ่ืน เชน่ การตัง้ใจเรยีน  การไมท่ำ

ตัวให้เป็นภาระ และการปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของคนอื่น

โดยนักเรียนเหล่านี้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิต

ของตนเองมคีา่เพยีงพอแลว้

7.  แนวทางลดข้อจำกัดในการดำเนินชีว ิตของ

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็รว่มกบัคนอืน่

จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเหน็ นักเรยีนปกต ิครู และบคุลากรอืน่ ๆ  มีข้อเสนอ

เก่ียวกับแนวทางลดขอ้จำกัดในการดำเนนิชีวิตของนักเรียน

ท่ีมีความบกพรอ่งทางการเหน็ใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นบคุคล

ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นการเรยีน

สำหรับในด้านบุคคลพบว่ามีข้อเสนอแนะให้

นักเรียนปกติบางคนปรับวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับ

นักเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ เช่น ใหเ้รียกชือ่ของ

นักเรียนเหล่านี ้แทนการเรียกสิ ่งที ่เป็นความบกพร่อง

นอกจากน้ีควรให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นอย่างเหมาะสม  โดยแบ่งกันทำหน้าที่อย่าง

เท่าเทียมเพื่อไม่ให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึง

การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเตะไม้เท้าขาว

ของนกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ การลว่งละเมดิ

ทางร่างกาย เป็นต้น ส่วนในกลุ่มครูมีข้อเสนอแนะว่าควร

ใหค้วามเอาใจใสน่กัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็ให้

มากกว่าเดิม เช่น มีความละเอียดในการสื่อสารที่มากขึ้น

ให้การสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น นอกจากนี ้ในส่วนของนักเรียนที ่มีความ

บกพร่องทางการเห็นก็ควรส่ือสารความปรารถนาของตนเอง

ให้คนอ่ืนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
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ส่วนข้อเสนอแนะในการลดข้อจำกัดทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นการเสนอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนให้มีความเหมาะสมกบัการดำเนินชีวิตของนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มาเรียนร่วมมากขึ้น เช่น

การจัดระเบยีบของสถานทีใ่ห้มีส่ิงกีดขวางบนทางเดนิน้อย

ที่สุด การปรับระดับของบันไดและพื้นทางเดินให้มีความ

ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ เป็นตน้

ส่วนแนวทางในการลดขอ้จำกัดทางดา้นการเรยีน

พบว่ามีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำสื่อประกอบการสอน

เฉพาะให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  เพื่อเปิด

โอกาสทางการเรียนของนักเรียนเหล่านี้ให้มากขึ้น เช่น

วชิาคณติศาสตร ์วชิาพลศกึษา รวมทัง้การเปดิโอกาสทาง

ด้านกีฬาและกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กีฬาสี โดยมีการ

จัดแข่งขันกีฬาที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

สามารถเขา้ร่วมได ้อาท ิ กีฬาโกลบอล เป็นตน้ นอกจากนี้

มีครูและบุคลากรบางส่วนมองว่าควรมีการจัดให้นักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้เรียนในโรงเรียนเฉพาะ

เพื่อให้มีความสะดวกในการดูแลและสะดวกในการจัด

การศึกษาให้นักเรียนเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

วิจารณ์

ในการศ ึกษาคร ั ้งน ี ้ เป ็นการศ ึกษาล ักษณะ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเหน็กบันักเรยีนปกต ิครู และบคุลากรอืน่ ๆ ในโรงเรยีน

ที่มีการจัดการเรียนร่วม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง

นักเรียนทีมี่การจัดการเรยีนร่วมกับนักเรียนปกต ิมีลักษณะ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  กล่าวคือ

มีนักเรียนปกติส่วนหนึ่งที่เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  อีกส่วนหนึ่งที่ไม่

เขา้มามปีฏสัิมพนัธ ์หรอืมีปฏิสัมพนัธกั์บนกัเรยีนทีมี่ความ

บกพร่องทางการเห็นเพียงผิวเผิน และอีกส่วนหนึ่งที ่มี

ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเหล่านี้ในเชิง  กลั่นแกล้งทั้งทาง

วาจา และทางการกระทำ  ซ่ึงจากมมุมองของนกัเรยีนทีมี่

ความบกพร่องทางการเห็นพบว่านักเรียนปกติที่ให้ความ

ช่วยเหลือนั้น ทำให้นักเรียนเหล่านี้รู ้สึกประทับใจและมี

ความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม(3)  โดย

การเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นมีทั้งที่ได้รับการสนับสนุน

จากระบบการดูแลของโรงเรียน และจากอุปนิสัยส่วนตัว

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพันธ์วดี ไวยรูป(4) ที่ได้ทำ

การศึกษาลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเหน็ท่ีเรียนร่วมอยู่ในระดับช้ันอนุบาล

พบว่านักเรียนปกติในกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ความบกพรอ่งทางการเหน็เปน็ลกัษณะนสัิยสว่นตวัแตเ่ดมิ

ส่วนนกัเรียนกลุม่ท่ีไม่เข้ามามปีฏิสัมพันธ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์

กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพียงผิวเผิน

อาจเน่ืองมาจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใหค้วาม

ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่งทางการเหน็   อยา่งไร

ก็ตามในส่วนของกลุ่มนักเรียนปกติที ่มีปฏิสัมพันธ์เชิง

กล่ันแกล้งท้ังทางวาจาและทางการกระทำ พบว่าการกระทำ

ในลักษณะดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความต้องการมี

ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   แต่ไม่

ทราบถึงวิธีการเริ่มความสัมพันธ์ ดังนั้นจึงมีการหยอกล้อ

เพื ่อให้น ักเร ียนที ่ม ีความบกพร่องทางการเห ็นแสดง

ปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เกศกัญญา ชาญเชี ่ยวกอบกิจ(5) ที ่ได้ศึกษาลักษณะ

กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของนักเรียนตาบอด

กับนักเรียนทั่วไปในห้องเรียน และพบว่าการปรับตัวใน

ระยะแรกของนักเรียนปกติจะไม่เข้าใจสภาพปัญหาของ

นกัเรยีนที ่ มีความบกพรอ่งทางการเหน็จงึแสดงพฤตกิรรม

ที่เหมาะสม เช่น การล้อเลียนเรื ่องความบกพร่องทาง

การเห็นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือ

การพูดกระทบกระเทือนทางจิตใจ

อย่างไรก ็ตามพฤติกรรมที ่ไม ่เหมาะสมของ

นักเรียนปกติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกภาคภูมิใจ

ในตนเอง (Self – esteem) ของนกัเรยีนทีมี่ความบกพรอ่ง

ทางการเห็น ซึ ่งมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการถูก

ปฏิเสธจากเพือ่นของตน  ทำให้รู้สึกท้อแท้  และรู้สึกถึงความ

มีคุณค่าในตนเองลดลง  จากการวจัิยของ ปภัสสร  สิริวิชัย(6)

ที่ได้ศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
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ทางการได้ยินในระดับชั้นมัธยมศึกษาพบว่าปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การไดย้นิ คอื ความภาคภมิูใจในตนเองตำ่ และเนือ่งจาก

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ได้ทำการศึกษา

พบว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งสามารถอธิบายตามทฤษฎี

จิตสังคมของ Erikson ได้ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มี

ภาพพจน์ที่ดี และมีความนับถือในตนเอง จะเป็นปัจจัยที่

สนับสนุนให้เด็กมีเอกลักษณ์ที่มั่นคงได้(7)

สำหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็นกับครูนั้น  พบว่าโดยส่วนใหญ่

ครูให้ความช่วยเหลือ และให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน

เหล่านี้เป็นอย่างดี ทั้งทางวาจา และทางด้านการเรียน

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาสร  นิ่มนวล(8) ซึ่งศึกษา

เกี่ยวกับการยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน

ร่วมระดับปฐมวัย  พบว่าพฤติกรรมที่ครูแสดงต่อนักเรียน

ทีมี่ความตอ้งการพเิศษมทีัง้พฤตกิรรมทางกาย  พฤตกิรรม

ทางวาจา  และกระบวนการจดัการทางการเรยีน  อันแสดง

ถึงการยอมรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้จาก

การวิจัยพบว่ามีครูบางส่วนมองว่าในการจัดการศึกษา

ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นควรมีการจัด

เป็นโรงเรียนเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการดูแล

เอาใจใส่อย่างท่ัวถึง และมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นผู้จัดกิจกรรม

ทางการเรียนให้แก่นักเรียนเหล่านี้โดยตรง  เนื่องจากครู

เหล่านี้มองว่าการจัดแบบเรียนร่วมทางโรงเรียนยังไม่มี

ความพร้องทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์และสื่อการสอน

รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ เพชรรัตน์ กิตติว ัฒนากูล (9) และณัฐกฤตา

ไพศาลสมบัติ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเรียนร่วม  พบว่าบุคลากรในโรงเรียนยังขาด

ความรู ้ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอน

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น รวมถึงไม่มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัด

การเรียนการสอน  ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใน

บางจดุ ถึงแมจ้ะมีการแนะนำสถานทีแ่ละสภาพ แวดลอ้ม

ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น แต่ยังขาด

ความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิค และความเหมาะสมใน

การดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักเรียน

เหล่านี้

สำหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็นกับบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน

พบว่ามีลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก   เน่ืองจาก

บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มองว่านักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเห็นเป็นบุคคลที่น่าสงสาร และควรได้รับ

การดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการมองว่าการให้ความช่วย

เหลือนักเรียนเหล่านี้เป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศล  ซึ่ง

สอดคล้องกับประเด็นการสัมมนาเรื่อง “ความเสมอภาค

คนพิการ จากเวทีสมัชชาสังคมไทย” ที่ได้รับการกล่าวถึง

ในภัทรกิติ ์ โกมลกิติ(10) ว่าทัศนคติของคนในสังคมมอง

ผู้ที ่มีความบกพร่องว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสาร น่าเวทนา

และมองว่าบุคคลเหล่านี ้เป็นเหยื ่อของความบกพร่อง

ความผิดพลาด  บาปกรรมและเป็นผลประโยชน์ของ

การกศุล  การทำทาน  และการบรกิาร

สรุป

ถึงแม้การจัดการเรียนร่วมจะเป็นการส่งเสริม

สิทธิของบุคคลที่มีความบกพร่องให้มีโอกาสเช่นเดียวกับ

คนปกติ ทั ้งนี ้อ ุปสรรคที ่เกิดขึ ้นต่อนักเรียนที ่มีความ

บกพร่องทางการเห็นก็แสดงให้เห็นว่าลักษณะปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมระหว่างนักเรียนเหล่านี้กับกลุ่มบุคคลอื่นเป็น

ลักษณะที่เกิดขึ้นแบบส่วนบุคคล ถึงแม้ระบบการศึกษา

จะมีการสนับสนุนความช่วยเหลือก็ตาม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเห็น นักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนสันติราษฎร์

วิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้

ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการดำเนินชีวิต และ

อุปสรรคของนักเร ียนที ่ม ีความบกพร่องทางการเห ็น
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