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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มุ่งเสนอการพัฒนารู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัย
อนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ โดยบูรณาการแนวคิดการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
(Early intervention based on family -centered practices) และรู ปแบบการจั ด การเรี ยนร่ วมแบบรวมพลั ง
(Collaborative inclusive model) ลัก ษณะของรู ป แบบการเสริ ม พลัง ครอบครั ว แบบร่ ว มมื อ นี้ เป็ นรู ป แบบที่ ให้
ความสาคัญต่ อการพัฒนาศักยภาพของครอบครั วให้มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ต่อการช่ วยเหลื อและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มีความต้องการพิเศษ รวมถึงพัฒนาบทบาทของครู ในการทางานร่ วมกับครอบครัวเพื่อ
การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านกระบวนการของรู ปแบบฯ ที่มีการดาเนินการแบบ
คู่ ข นานซึ่ งแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ได้แ ก่ กระบวนการท างานร่ ว มกัน ระหว่ า งครอบครั ว ครู และนัก วิ ช าชี พ และ
กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างครู กบั นักวิชาชีพ แต่ละกระบวนการมีข้ นั ตอน กิจกรรมในการดาเนิ นงาน และ
มีการประสานความร่ วมมือกันระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่มี
ความต้องการพิเศษ
คาสาคัญ : รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือ เด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ การส่ งเสริ ม
พัฒนาการ
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Abstract
This article aims to present the development of a family empowerment collaborative model for enhancing
the development of preschool children with special needs based on early intervention family-centered practices
and a collaborative inclusive model. The constructed model tends to develop families’ knowledge, skills, and
attitudes in helping and developing preschool children with special needs as well as developing teachers’ role in
working with families to enhance the development of preschool children with special needs. These objectives can
be achieved through 2 parallel processes: a collaborative process of families, teachers and professionals, and a
collaborative process of teachers and professionals. Each process includes working steps, activities, and
collaboration of families, teachers and professionals to enhance the development of preschool children with special
needs.
Keywords: Family empowerment collaborative model, Preschool children with special needs, Enhancing
development
บทนา
ครอบครัวเป็ นหน่วยที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด จึงเป็ นผูร้ ับรู ้ปัญหาและความต้องการของเด็ก รวมทั้งเป็ น
ผูส้ นับสนุ นทางการศึ กษา และสามารถให้การช่ วยเหลือแก่เด็กได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีบทบาท
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังที่ คูเปอร์ (Cooper, 1992) กล่าวว่า ครอบครัวเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ สาคัญ การปฎิ สัมพันธ์ภายในครอบครัวส่ งผลให้เด็กมีพฒั นาการการเรี ยนรู ้ ทาง
ภาษา และทักษะการรับรู ้ต่างๆ ซึ่ งปั จจุบนั พบว่ายังมีเด็กปฐมวัยอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีปัญหาพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ที่
มีความแตกต่างจากเด็กปกติ ทว่ั ไป ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฎิ บตั ิ กิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ เด็กที่ มี
ความต้องการพิ เ ศษกลุ่ มนี้ มีจานวนสู งขึ้ นในทุ กปี จึ งจาเป็ นอย่า งยิ่ งที่ เ ด็กกลุ่ มนี้ ต ้องได้รั บการช่ วยเหลื อจาก
ครอบครัวเป็ นพิเศษ โดยการส่ งเสริ มพัฒนาการ การให้บริ การเพื่ อส่ งเสริ มให้เด็กมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดา้ น
ต่างๆ ผ่านการรับรู ้ทางประสาทสัมผัส ฝึ กทักษะด้านการเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา การเข้าสังคม และการควบคุม
ตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงดูตามปกติที่เด็กได้รับ ตลอดทั้งยังเป็ นการป้ องกันปัญหา และลดความ
รุ นแรงของความบกพร่ องด้านพัฒนาการหรื อความพิการ ด้วยการเฝ้ าระวังติ ดตามพฤติ กรรมพัฒนาการของเด็ก
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ ๆ
ปั จจุบนั กระทรวงศึ กษาธิ การเล็งเห็ นความสาคัญของการช่ วยเหลื อเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษโดยเอื้ อ
ประโยชน์ให้เด็กได้รับการช่ วยเหลือ และการจัดการศึ กษาที่ เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่ ม ตามสิ ทธิ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2553) และสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ .ศ.2551 ที่ ให้ความสาคัญกับการให้สิทธิ
และโอกาสแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับบริ การและการช่วยเหลือทางการศึกษาที่เหมาะสมตั้งแต่ แรก
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เกิด หรื อเมื่อพบความพิการ โดยจัดการศึกษาพิเศษในรู ปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการจาเป็ นของบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ได้แก่ การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติ การศึกษาในโรงเรี ยนเฉพาะทาง ตลอดจนการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551) และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่ องทางพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ และมีความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ระดับหนึ่ ง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในระดับน้อย (ระดับเชาว์ปัญญา 50-70) ที่
สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ โดยเด็กกลุ่ มนี้ ส ามารถเรี ย นร่ วมกับเด็กปกติ ท้ ังในระดับอนุ บาลและประถมศึ กษา ในทาง
ปฏิบตั ิการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในระดับอนุบาลนั้นยังมีปัญหาและ
อุปสรรคอีกมาก ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่ น ความพร้อมในการดาเนิ นการในการคัดกรองเพื่อ รับเด็กที่ มีความต้องการ
พิเศษ อีกทั้งการจากัดจานวนการรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมที่คานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอน ปัญหาด้านหลักสูตรการวัดและการประเมินผล
สถานการณ์ของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษในปั จจุบนั พบว่า ครอบครัวเด็กที่ มีความต้องการพิเศษต้อง
เผชิญกับปัญหาการดูแล และให้การช่วยเหลือเด็ก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ บาร์เน็ต และคณะ (Barnett et al.,
2003) ที่พบว่าพ่อแม่ และครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษต้องรับภาระหนักในการดูแลเด็กและเผชิ ญกับ
ความเครี ยด หากครอบครัวไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดได้ จะเกิดภาวะการขาดความสมดุลในครอบครัวส่ ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และสุ ขภาพจิตของคนในครอบครัว จากประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ในการทางาน
กับครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษพบว่า ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีมุมมองต่อการเลี้ยงดูบุตร
แตกต่างจากครอบครัวเด็กปกติ โดยเชื่อว่าตนเองไม่มีความรู ้ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็ก ขาดความมัน่ ใจในการ
ดาเนิ นการช่วยเหลือเด็ก ซึ่ งสอดคล้องกับ ไวท์ (White, 1974 อ้างถึงใน หรรษา นิ ลวิเชี ยร, 2535) กล่าวถึงปั ญหาที่
ผูป้ กครองพบในการอบรมเลี้ยงดูเด็กว่า เกิ ดจากความไม่รู้ในบทบาทของตนในการเลี้ ยงดูเด็ก ความเครี ยดจาก
ภาระหน้าที่การงานของตนเอง ตลอดจนการขาดความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กวัยอนุ บาลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมให้ประสบความสาเร็ จ
และบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมายการจัด การศึ กษานั้น จาเป็ นต้องมี การทางานร่ ว มกันระหว่า งครอบครั ว ครู และ
นักวิชาชีพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ หรื อจัดหาเพิ่มเติมตามความจาเป็ น การสร้างเครื อข่ายและประสานความร่ วมมือ
ในการทางาน การจัดระบบข้อมูลและแหล่งให้บริ การแก่เด็กและครู ตลอดจนการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง ครู ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัวกับนักวิชาชี พในการให้ความรู ้
ข้อมูลด้านการบริ การต่ างๆ และให้การช่ วยเหลื อในระยะแรกเริ่ มแก่ เด็กและครอบครั ว ตลอดจนสนับสนุ นให้
ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือเด็ก เพื่อเพิ่มพลังความสามารถของครอบครัวในการช่วยเหลือแก่เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปัจจุบนั การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ
ในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กโดยบทบาทหน้าที่หลักเป็ นของนักวิชาชีพ ซึ่ งครอบครัวจะไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู ้ ความสามารถในการดาเนิ นการใดๆ ส่ งผลให้ครอบครั วขาดพลัง และความสามารถในการ
ด าเนิ นการจัด การให้ค วามช่ วยเหลื อเด็ก ได้ด ้วยตนเอง ต้องคอยพึ่ งพาและอาศัย ความช่ วยเหลื อ จากครู และ
นักวิชาชี พ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผลการศึ กษาของ แคมมารา (Camara, 2002) แสดงให้เห็นว่าการให้การศึ กษาแก่
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ครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะของกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมส่ งผลให้ครอบครัวมีพลังอานาจเพิ่มขึ้ นใน
ด้านความรู ้ ความมัน่ ใจในการดาเนินการจัดการ ตลอดจนลดความเครี ยด และความวิตกกังวล ซึ่ งในปัจจุบนั การให้
การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมยังมีการดาเนิ นการแบบแยกส่ วน ส่ งผลให้การพัฒนา
เด็กขาดความต่อเนื่ อง อีกทั้งยังเกิดความขัดแย้งกันในกระบวนการช่วยเหลือเด็กซึ่ งส่ งผลเสี ยอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เด็ก ดังนั้นการประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน
เพื่ อสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับเด็ก การร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางการช่ วยเหลื อ จะทาให้การ
ช่วยเหลือของครอบครัว ครู และนักวิชาชีพไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับตัวเด็ก
การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ จากเอกสารและงานวิจยั
พบว่า การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมระดับอนุบาลของไทยในปั จจุ บนั ยัง
ขาดรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษที่บูรณาการ
ความร่ วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นารู ปแบบเสริ มพลังครอบครัว
แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ครอบครัวสามารถดาเนิ นการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มุ่งเน้นการทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พใน
การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ มพัฒ นาการเด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพต่ อไป โดยบูรณาการรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง (Collaborative Inclusive Model =
CIM) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ จดั การศึ กษาสาหรับเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษและให้ความสาคัญต่ อการทางานร่ วมกัน
ระหว่างครอบครัว และบุคคลากรหลากหลายระดับที่ เกี่ ยวข้อง กับแนวคิ ดการช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ มแบบเน้น
ครอบครั วเป็ นศูนย์กลาง (Family Centered Practices = FCP) ที่ ให้ความสาคัญต่ อบทบาทของครอบครั วในการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่ วมกับนักวิชาชี พโดยคานึ งถึงความต้องการของครอบครัว และมีนกั วิชาชี พ
เป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการเรียนร่ วมแบบรวมพลัง (Collaborative Inclusive Model = CIM)
รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง เป็ นรู ปแบบของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
รู ปแบบหนึ่ งที่ ได้รับการพัฒนาขึ้ นในปี พ.ศ. 2544 โดยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย เป็ นกระบวนการทางาน
ร่ วมกันระหว่างบุคคลที่ เกี่ ยวข้องตั้งแต่ระดับครอบครัว ผูด้ ูแล ครู นักวิชาชี พกับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ตลอดจน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือและจัดการศึ กษาที่ เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท
ทุกวัย ให้สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนที่มีการจัดการศึกษาในแบบปกติ ส่ งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เข้าถึงการศึ กษาร่ วมกับเด็กปกติ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งครอบครัวมีพลัง และความสามารถในการดาเนิ นการ
จัดการให้การช่วยเหลือเด็กร่ วมกับครู และนักวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2544)
แนวคิ ดของรู ปแบบการจัดการเรี ย นร่ วมแบบรวมพลังนี้ เกิ ดจากการพัฒนาปรัชญา หลักสู ตร และการ
จัดการเรี ยนการสอนทั้งเด็กปกติ และเด็กพิ การ โดยให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน ยอมรั บความแตกต่ างของผูเ้ รี ยน
ลักษณะการเรี ยนการสอนมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงการศึกษาด้วย
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ความเสมอภาค และให้ความสาคัญต่ อการทางานร่ วมกันของบุ คคลหลากหลายระดับ อี กทั้งรู ปแบบการจัด
การศึ กษาพิเศษสาหรับเด็กพิการมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิ ม โดยให้โอกาสเด็กพิการได้เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
เพื่อให้มีประสบการณ์และเรี ยนรู ้ในระดับมาตรฐานเดียวกับเด็กปกติ รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลังได้
บูรณาการแนวคิดและรู ปแบบการจัดการศึกษา ดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษประเภทการจัดการเรี ยนร่ วมชั้น ที่เปิ ดโอกาสให้เด็กพิการได้
เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในชั้นเรี ยนที่เหมาะสมกับเด็กกับพิการของกระทรวงศึกษาธิ การ
2. รู ปแบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิ การแบบอิ งชุ มชน และแบบอิ งครอบครั ว (community-based and
home-based rehabilitation) ให้การช่ วยเหลื อ และฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิ การที่ อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้ารับการ
บริ การช่วยเหลือจากสถาบันการรักษา จึงจาเป็ นต้องให้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานที่ จาเป็ นแก่บุคคลในครอบครัว
และชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ
3. รู ปแบบการทางานเป็ นที ม และการให้คาปรึ กษา (collaboration) ซึ่ งมี การทางานร่ วมกันในลักษณะ
สหสาขาวิชาชีพระหว่างครอบครัว กับนักวิชาชี พ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในบทบาทการทางาน
ของแต่ละวิชาชีพก่อให้เกิดประโยชน์กบั เด็ก
4. รู ปแบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบบทบาทหน้า ที่ (functional approach) ให้ค วามส าคัญกับการ
พัฒนาทักษะ เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคม
5. รู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคล (individualized instruction) ให้ความสาคัญกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดทาแผนการศึกษารายบุคคลให้เหมาะสมกับบุคคลพิการได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. โครงการเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ดาเนินการในรู ปแบบของการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชน ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วมในการทางาน และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการพัฒนาแนวคิ ดดังกล่าวทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลังซึ่ งเป็ นรู ปแบบไม่คงที่
มีความยืดหยุ่นสู ง สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ สภาพสังคมในบริ บทต่างๆ และสามารถดาเนิ นการได้ทุก
ระดับ ทุกเวลา และทุกสถานที่ โดยเน้นการทางานเป็ นที มที่ มีความประสงค์ร่วมกันในการทางานเพื่อพัฒนาบุ คคล
พิการอย่างเต็มใจ ซึ่ งอาจเป็ นทีมงานในหน่วยเดียวกัน หรื อระหว่างหน่วยงาน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ ค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป้ าหมายที่สาคัญของการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลังส่ งผลให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทุกคนสามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ ได้ตามสิ ทธิ ที่พึงได้ เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน ตลอดทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ของ
ตนในการจัดการศึกษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน
หลักการดาเนินงานของการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง มีลกั ษณะการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) จัดการศึ กษาให้แก่เด็กที่ มีความต้องการพิเศษได้เรี ยนในชั้นเรี ยนเดี ยวกับเด็กปกติ และจัดให้เรี ยนใน
สภาวะที่เป็ นปกติมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยจัดบริ การให้การช่วยเหลือแก่เด็กพิการตามความเหมาะสมแต่ละราย
2) จัดการศึ กษาให้แก่ เด็กที่ มีความต้องการพิ เศษในทุ กรู ปแบบทั้งด้านการศึ กษา การแพทย์ การอาชี พ
ตลอดทั้งให้การศึ กษาเกี่ ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กที่ มีความต้องการพิเศษทางการศึ กษา การแพทย์ แก่บิดา
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มารดา หรื อผูป้ กครองเด็กพิการจนสามารถนาไปใช้ปฎิบตั ิ หรื อแนะนาผูอ้ ื่นได้ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่เด็กปกติ
และบุคคลทัว่ ไป เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ การป้ องกันความพิการ การให้
การศึกษาแก่ผปู ้ ฎิบตั ิงานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3) ทีมการทางานประกอบด้วยบุคคลที่มีความพร้อมในการทางานร่ วมกัน โดยมีทกั ษะในการประสานงาน
การแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ตลอดจนมีทกั ษะในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปกติที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่
4) ความสาเร็ จขึ้นกับความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของบุคคลทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
5) รู ปแบบของการจัดการเรี ยนร่ วมนี้ ไม่มีลกั ษณะตายตัว แต่เป็ นรู ปแบบที่มีความยืดหยุ่นสู งโดยมีกรอบ
แนวคิดเป็ นแกนกลางที่ผใู ้ ช้สามารถนารู ปแบบไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ต่างๆ
2. แนวคิดการช่ วยเหลือระยะแรกเริ่มแบบเน้ นครอบครัวเป็ นศูนย์ กลาง (Family Centered Practices = FCP)
แนวคิดการช่ วยเหลือระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เป็ นแนวคิ ดที่ แพร่ หลายในสาขาวิชาชี พ
ต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในอดีตครอบครัว
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก จึงทาหน้าที่เป็ นเพียงผูป้ ฏิบตั ิตามความ
คิดเห็นของนักวิชาชี พเท่านั้น ต่อมาแนวคิดนี้ ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งจากกฎหมายทางการศึกษาเพื่ อ
บุคคลพิการของประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ให้ความสาคัญต่อบทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือเด็กร่ วมกับนักวิชาชี พ
ในโปรแกรมการช่ วยเหลือระยะแรกเริ่ ม โดยคานึ งถึงความต้องการของครอบครัว และมีนกั วิชาชี พเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (McWilliam et al, 2000)
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เป็ นแนวคิดซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ระบบ
ครอบครัว พัฒนาโดย เทอร์ นบูล ซัมเมอร์ ส และ บราเธอร์ สัน (Turnbull, Summers and Brotherson, 1984 อ้างถึงใน
Gargiulo and Kilgo, 2000) และทฤษฎี ระบบนิ เวศ พัฒนาโดย บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner) (Berk, 1996)
แสดงถึงพลวัตของการมีปฎิสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงกันและกัน ทั้งในระบบและภายนอกระบบอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มจาก
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเด็กในบ้าน ครู ที่ให้การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กซึ่ งส่ งผลกระทบ
โดยตรงกับเด็ก ในด้านความสัมพันธ์ของครอบครั วภายในบ้าน ความสัมพันธ์ของครู ในโรงเรี ยน และการขยาย
ความสัมพันธ์ออกสู่ สังคมภายนอกซึ่ งอาจส่ งผลกระทบกับเด็กทางอ้อม การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ระบบต่างๆ ที่แสดงถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ในด้านพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก นอกจากนี้ ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะและเอกลักษณ์ ของแต่ ละครอบครั วที่ ถูกหล่ อหลอมจาก ความเชื่ อ ภูมิหลัง วัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ซึ่ งแต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ความต้องการของแต่ละบุคคลในครอบครัวที่ต่างกัน
จึงส่ งผลต่อการเลี้ยงดู และการส่ งเสริ มศักยภาพเด็ก ทฤษฎีครอบครัวและทฤษฎี นิเวศวิทยา เป็ นทฤษฎีที่เชื่ อว่าเด็ก
และครอบครัวเป็ นสภาพแวดล้อมที่ ใกล้ชิดมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน การมีเด็กที่ มีความต้องการพิเศษในครอบครั ว
ที่ส่งผลต่อลักษณะและการดาเนิ นชีวิตของบุคคลในครอบครัวในการเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หากครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้ความเข้าใจ ยอมรับปัญหา และให้การช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสม จะส่ งผล
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ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีพฒั นาการและการเรี ยนรู ้ที่ดีตามศักยภาพของเด็กได้ แต่ในทางตรงข้ามหากครอบครัว
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อดูแลเด็ก จะส่ งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กได้เช่นกัน
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง จึงเป็ นการบริ การให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่มี
ปั ญหาพัฒนาการ หรื อเด็กกลุ่มเสี่ ยงต่อพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่แรกเกิ ด - 3 ปี โดยให้ความสาคัญอย่างมากเกี่ ยวกับ
บทบาทของครอบครัวในการทางานร่ วมกับนักวิชาชี พ คานึ งถึงความต้องการของครอบครัว ตลอดจนการยอมรับ
บทบาทที่เท่าเทียมกันระหว่างนักวิชาชี พกับครอบครัวในการช่ วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก (Dunst, 2002)
การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางมี กรอบแนวคิ ดพื้ นฐานสาคัญในประเด็นต่ อไปนี้
1) พ่อแม่เป็ นผูร้ ู ้จกั และเข้าใจความต้องการของลูกได้ดีที่สุด 2) ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความเป็ นเอกลักษณ์
และมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติ ค่านิ ยม ภูมิหลัง และ 3) การทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัวและชุมชนจะ
ส่ งผลต่อการสร้างเสริ มศักยภาพของเด็กได้ โดยการทางานจะอยูบ่ นพื้นฐานของการเป็ นหุ น้ ส่ วน การตัดสิ นใจ การ
ยอมรับซึ่ งกันและกัน การแบ่งปั นข้อมูล และการสร้างพลังความสามารถในการทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัว
กับนักวิชาชี พ (King et al., 2004) ส่ งผลให้ครอบครัวมีพลังเกิดความมัน่ ใจในการดาเนิ นการจัดการกับปั ญหาต่างๆ
ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม มีการมองโลกในทางบวกมากขึ้น ยอมรับกับสภาพความเป็ นอยู่ของตนได้ดีข้ ึน (Peralta
and Arellano, 2010) เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีความสามารถในการค้นหาแหล่งบริ การสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ด้วยตนเองมากกว่าการรอคอยให้ศูนย์การช่วยเหลือในระยะแรก (Fred, 2006)
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มคี วามต้ องการพิเศษ
รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่ มีความต้องการพิเศษ
เป็ นแบบแผนการประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถของ
ครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มีความต้องการพิเศษ โดยบูรณาการรู ปแบบการจัดการเรี ยน
ร่ ว มแบบรวมพลัง (Collaborative Inclusive Model = CIM) และแนวคิ ด การช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ มแบบเน้น
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง (Family-Centered Practices = FCP) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มคี วามต้ องการพิเศษ
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รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่ มีความต้องการพิเศษ
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ และ การประเมินผล
มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการของรูปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มคี วาม
ต้ องการพิเศษ
รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่ มีความต้องการพิเศษ
ประกอบด้วยหลักการที่สาคัญ 6 ประการดังนี้
1.1 การเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่า งครอบครั ว ครู และนักวิชาชี พจากหน่ วยงานต่ างๆ จะทาให้เกิ ด การ
แบ่งปันข้อมูล และความรับผิดชอบร่ วมกันในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีพฒั นาการที่ดี
1.2 การได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ครอบครัวมีพลัง ตระหนัก
ในบทบาท รวมทั้งความสามารถในการช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งจะส่ งผลให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมีพฒั นาการที่ดีข้ ึน
1.3 การมีมุมมองเชิ งบวกต่อครอบครัวจะช่ วยส่ งเสริ มให้ครู และนักวิชาชี พสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ และความแตกต่ างทางวัฒนธรรมของครอบครั วซึ่ งจะให้การช่ วยเหลื อและพัฒ นาเด็กที่ มีค วาม
ต้องการพิเศษเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติในห้องเรี ยน ควรคานึงระดับ
อายุ และความสามารถของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ และควรให้ความช่ วยเหลือแก่เด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ
เพิ่มเติมจากการสอนปกติ
1.5 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต จะทาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมี
ประสบการณ์ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
1.6 การทางานร่ วมกันเป็ นที มและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ ดี ต่ อกันระหว่า งครอบครั ว ครู และ
นักวิชาชีพในการช่วยเหลือและจัดการศึกษา จะส่ งผลดีต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเสริมพลังครอบครั วแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มี
ความต้ องการพิเศษ
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มี
ความต้องการพิเศษ คือ
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษใน
ด้านความรู ้ ด้านทักษะและด้านเจตคติ
2.2 เพื่อเสริ มสร้างบทบาทของครู ในการทางานร่ วมกับครอบครัวเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านประสานความร่ วมมือ
2.3 เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษในด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
ด้านความเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง
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3. เนือ้ หาของรู ปแบบการเสริ มพลังครอบครั วแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความ
ต้ องการพิเศษ
เนื้ อหาของรู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือฯ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มีความ
ต้องการพิเศษ ประกอบด้วย
3.1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.1.1 ลักษณะ และประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.1.2 กฎหมาย และสิ ทธิ ประโยชน์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 1) พระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2) พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 และ 3) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
3.1.3 หลักการสอน แนวทางช่ วยเหลื อ และส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ
ได้แก่ 1) ข้อจากัดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2) แหล่งให้บริ การการช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และ 3) วิธีการช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านได้แก่ ด้าน
การเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านความเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง
3.1.4 การแก้ไ ขและการจัด การปั ญ หาพฤติ ก รรมเด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ ได้แ ก่ เทคนิ ค
การเสริ มแรง เทคนิคการลดหรื อขจัดพฤติกรรม และเทคนิคการเสริ มสร้างพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม
3.2 การทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พในการช่วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.2.1 บทบาทของครอบครัวในการมีส่วนร่ วมกับครู ในการช่วยเหลือ และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ที่ มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ การเยี่ยมชมกิ จกรรมและการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ ทางโรงเรี ยนจัด การสังเกตการทา
กิจกรรมในห้องเรี ยน เข้าร่ วมการประเมินพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการ
อาสาสมัครช่วยงานโรงเรี ยน
3.2.2 บทบาทของครู และนักวิชาชีพ ในการทางานร่ วมกับครอบครัวเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ได้แก่ การสนับสนุนครอบครัวให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทางานร่ วมกันครอบครัว การสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเด็ก และการประสานความร่ วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.2.3 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ หลักการสังเกตพฤติ กรรมเด็ก วิธีการบันทึ กข้อมูลหรื อ
พฤติกรรมเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก
3.2.4 แผนการช่วยเหลือและการจัดการศึ กษารายบุคคล เป็ นเอกสารการทางานร่ วมกันระหว่าง
ครอบครั ว ครู และนักวิ ช าชี พเพื่ อใช้ในการช่ วยเหลื อและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ โดย
แผนการช่ วยเหลือฯจะกาหนดเป้ าหมายระยะยาว ระยะสั้น วัตถุประสงค์ ตลอดจน ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการ
ด าเนิ นงาน รวมถึ งบุ ค คลที่ รั บผิ ด ชอบในการช่ วยเหลื อและจัด การศึ กษา ค านึ งถึ งความต้องการของเด็กและ
ครอบครัว ตลอดจนความคิดเห็นร่ วมกันของครอบครัว ครู ประจาชั้น นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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4. กระบวนการของรู ปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มี
ความต้ องการพิเศษ
กระบวนการของรู ปแบบการเสริ มพลังครอบครั วแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มี
ความต้องการพิเศษ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พ และ
กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างครู และนักวิชาชี พ โดยทั้ง 2 กระบวนการจะดาเนิ นการแบบคู่ขนานตลอด
การดาเนินงานของรู ปแบบฯ ดังแสดงในภาพที่ 2 จะขอนาเสนอกระบวนการในแต่ละส่ วนดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการในรู ปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มคี วาม
ต้ องการพิเศษ
ส่ วนที่ 1 กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่ างครอบครั ว ครู และนักวิชาชีพในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
วัยอนุบาลที่มคี วามต้ องการพิเศษ ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ นที่ 1 การสร้ า งเครื อข่ า ยการทางาน เป็ นการสร้ า งความสัมพันธ์ ที่ ดี ต่ อการทางานร่ วมกันระหว่ า ง
ครอบครัว ครู และนักวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเจตคติที่ดี ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ รวมถึงสร้างความตระหนักรู ้ในบทบาทหน้าที่ของตนต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ขั้นที่ 2 การค้นหาปั ญหาและความต้องการ เป็ นการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการที่ แท้จริ งของเด็ก
และครอบครัวในการช่วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการแลกเปลี่ยนความคิด และ
ประสบการณ์ร่วมกันเกี่ ยวกับปั ญหาของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการสะท้อนคิดเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เป็ นการค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และระดับพัฒนาการของเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษ รวมทั้งจุดเด่น จุดด้อยของครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้แก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ผ่านการฝึ กทักษะการสังเกต การบันทึ กพฤติ กรรม และการประเมินพัฒนาการเด็กพิเศษ ในสถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์จริ ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน
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ขั้นที่ 4 ร่ วมมือรวมพลัง เป็ นการวางแผนการช่วยเหลือและจัดการศึกษารายบุคคล และการดาเนินการตาม
แผนการช่ วยเหลื อและจัดการศึ กษารายบุ คคล ผ่านการฝึ กทักษะการทางานร่ วมกันระหว่างครอบครัว ครู และ
นักวิชาชีพ เพื่อสร้างพลังครอบครัวแบบร่ วมมือในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ขั้ นที่ 5 การติ ด ตาม และประเมิ นความก้า วหน้า เป็ นการสะท้อนความคิ ด ความรู ้ รวมทั้งความรู ้ สึก
เกี่ยวกับการดาเนิ นการตามแผนการช่วยเหลือและจัดการศึ กษารายบุคคล เพื่อประเมินความก้าวหน้าเกี่ ยวกับการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแผนการช่วยเหลือและจัดการศึกษารายบุคคล
โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุ งแนวทางการทางานร่ วมกันในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในระยะต่อไป
ส่ วนที่ 2 กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่ างครู และนักวิชาชีพในการส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มี
ความต้ องการพิเศษ ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนักรู ้ในการทางานร่ วมกัน เป็ นการสร้างความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อ
บทบาทของตนการทางานร่ วมกับครอบครัว ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเครื อข่ายการทางานของกระบวนการในรู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือฯ
ขั้นที่ 2 การเข้าใจปั ญหาเด็กและครอบครัว เป็ นการสร้างความเข้าใจปั ญหา และความต้องการที่ แท้จริ ง
ของเด็กและครอบครัวในการทางานร่ วมกับครอบครัว ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้ง
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการค้นหาปั ญหา ความต้องการ และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการในรู ปแบบ
การเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือฯ
ขั้ นที่ 3 การประสานพลังความร่ วมมื อ เป็ นการประสานความร่ วมมื อในการวางแผนช่ วยเหลื อและ
จัดการศึกษารายบุคคล และสนับสนุนให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวเกี่ยวกับการดาเนิ นการตามแผนการช่วยเหลือ
และจัดการศึกษารายบุคคล ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการเยี่ยมบ้าน การให้คาปรึ กษา
และการจัดบริ การพิเศษตามความต้องการของแต่ละครอบครัว เพื่อสร้างพลังครอบครัวแบบร่ วมมือในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ รวมทั้งเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการร่ วมมื อรวมพลังของกระบวนการใน
รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือฯ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนการเรี ยนรู ้ เป็ นการสะท้อนความคิด ความรู ้ รวมทั้งความรู ้สึกเกี่ยวกับบทบาทของตน
ต่อการทางานร่ วมกับครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ปรับปรุ งแนวทางการทางานร่ วมกันในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะต่อไป
5. การประเมินผลการใช้ รูปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล
ที่มคี วามต้ องการพิเศษ
การประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมื อเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษ มีการประเมินผล 3 ด้านได้แก่
5.1 ด้านพลังอานาจของครอบครัวในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุ บาลที่ มีความต้องการพิ เศษ
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้านทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มี
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ความต้องการพิเศษ และด้านเจตคติต่อการช่วยเหลือเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ดาเนิ นการโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ครอบครัวเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ แบบประเมินพลังอานาจครอบครั วในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ
5.2 ด้านบทบาทของครู ในการทางานร่ วมกับครอบครัวเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการ
พิเศษ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสนับสนุน ด้านสร้างความสัมพันธ์ และด้านประสานความร่ วมมือ ดาเนินการโดย
ใช้แบบสอบถามบทบาทของครู ในการทางานร่ วมกับครอบครัวเพื่อส่ งเสริ มพัฒนากรเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5.3 ด้า นพัฒ นาการเด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ แบ่ ง เป็ น 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการเคลื่ อ นไหว
ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง ดาเนินการโดย
ใช้แบบประเมินพัฒนาการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
สรุ ป
รู ปแบบการเสริ มพลังครอบครัวแบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษนี้
อยู่บนพื้นฐานของรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง (Collaborative Inclusive Model = CIM) และแนวคิด
ของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มแบบเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง (Family centered Practices = FCP) เป็ นรู ปแบบที่
มี องค์ประกอบและให้ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถของครอบครั วในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัย
อนุ บาลที่ มีความต้องการพิเศษ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ โดยยึดหลักการในการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างครอบครัว ครู และนักวิชาชี พบนความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่
มีความเป็ นเอกลักษณ์ และถูกหล่อหลอมจากความเชื่ อ ภูมิหลัง และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ครอบครัวมี
พลังความสามารถให้การช่วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการทางานเป็ นทีม
ร่ วมกับครู และนักวิชาชี พเพื่อช่วยเหลือ และจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กบั เด็กที่ มีความต้องการพิเศษในรู ปแบบ
ของการจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต
และทาให้เด็กที่ มีความต้องการพิเศษมีประสบการณ์ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยรู ปแบบการ
เสริ มพลังครอบครั วแบบร่ วมมื อฯ นี้ จะนาไปสู่ การพัฒนาเสริ มพลังให้ให้กบั ครอบครั ว และครู ในการทางาน
ร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และ
ส่ งผลให้การช่ ว ยเหลื อและส่ งเสริ มพัฒ นาการเด็ กที่ มีค วามต้อ งการพิ เ ศษมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น หากทั้ง
ครอบครัว และครู มีความรู ้ ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์และรู ้สึก ดีต่อกัน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน
ในการช่ วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ มีการยอมรับในความสามารถของแต่ละฝ่ าย
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร เปิ ดโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการทางานร่ วมกัน
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