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เด็กเรียนรู้ช้าคู่มือสําหรับครู
จากสถาบันราชานุกลู

เด็กเรียนช้า (Slow Learner) หมายถึง เด็กทีม่ ปี ญั หาการเรียนทีเ่ กิดจากเด็กมีระดับเชาวน์
ปญั ญาตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติปญั หาอาจเกิดจากเด็กที่มกี ารรับรู้และเข้าใจได้ช้าหรืออาจจะเป็ นเด็กด้อย
โอกาสทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจมากจนมีผลกระทบต่อเชาวน์ปญั ญาแต่ไม่จดั ว่าเป็ นเด็กที่
มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปญั ญา หากทดสอบระดับเชาวน์ ปญั ญาจะพบว่ามีระดับเชาวน์
ปญั ญาอยูร่ ะหว่าง 70-89
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับน้ อย (Mild Intellectual Disability, Mild ID)
หมายถึง เด็กที่มคี วามสามารถทางสติปญั ญาและความสามารถในการปรับตัวตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่ง
ความบกพร่องนี้เกิดขึน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของพัฒนาการเด็ก แต่จะต้องเกิดก่อนอายุ 18 ปี หาก
ทดสอบระดับเชาวน์ปญั ญาจะพบว่ามีระดับเชาวน์ปญั ญาอยูร่ ะหว่าง 50-69
เด็กเรียนช้า(Slow
Learner) และเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับน้ อย (Mild
Intellectual Disability, Mild ID) ทัง้ สองกลุ่มนี้ คือเด็กทีจ่ ะพบในโรงเรียนปกติจดั เป็ นเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กทีช่ ่วยเหลือตนเองได้ดคี ุณครูและผูป้ กครองจึงไม่ทราบปญั หาจนเข้าเรียน
ไประยะหนึ่งแล้วพบว่าเด็กเรียนไม่ทนั เพือ่ นนันเอง
่
ข้อสังเกตลักษณะของเด็กเรียนช้า (Slow Learner)
วัยอนุบาล
เด็กเรียนช้า (Slow Learner) จะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีปญั หาการเรียน ไม่สามารถทํางานหรือ
เรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ด็กในช่วงอายุเดียวกันเรียนรูไ้ ด้ เรียนรู-้ รับรู-้ เข้าใจสิง่ ต่างๆได้ชา้ กว่าเด็กคนอื่น โดยเฉพาะ
ความคิดแบบนามธรรม มีการคิดและตัดสินใจช้า มีการตอบสนองสิง่ ต่างๆ ช้า ความคิดดูไม่เป็ นระบบ
หรือไม่ค่อยมีเหตุ ผล มักแก้ปญั หาโดยการลองผิดลองถูกและแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าได้ไม่สมวัย มักมี
ปญั หาทางอารมณ์ และการปรับตัวตามมา ด้านความสนใจ เด็กเรียนช้า (Slow Learner) มีความ
ยากลําบากในเรื่องคงความสนใจ มีความสนใจสัน้ ทํางานอะไรไม่ค่อยได้นาน รวมทัง้ ไม่สามารถยับยัง้
สิ่ง รบกวนที่ม ากระทบได้ จึง ไม่ ส ามารถจะมีจุ ด สนใจได้ถ้ า มีสิ่ง รบกวนและไม่ ส ามารถแยกแยะ
ความสําคัญของสิง่ ต่างๆ เพราะไม่รูจ้ ะเลือกสนใจอะไรจึงดูเหมือนไม่มคี วามสนใจต่อสิง่ ใด นอกจากนี้
เด็กเรียนช้า (Slow Learner) มักมีความสนใจใฝร่ อู้ ยูใ่ นระดับน้อย ไม่ค่อยถามไม่ค่อยติดตามหาคําตอบ
ไม่ค่อยแสดงความสนใจว่าจะทําสิง่ ต่างๆ ให้สําเร็จนัน้ ต้องทําอย่างไร ด้านความจํา เด็กเรียนช้า (Slow
Learner) มีความจําระยะสัน้ ไม่ดแี ต่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นเวลานานและมีความจําระยะยาวโดยทัวไป
่
ใกล้เคียงกับเด็กปกติ ซึง่ จะจําได้ดยี งิ่ ขึน้ ถ้าเรื่องนัน้ ๆ มีความหมาย เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวัน ด้านการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ มีความลําบากในการนําความรู้ หรือประสบการณ์จากสถานการณ์หนึ่งไปสู่
สถานการณ์หนึ่ง แต่ถา้ ทําอะไรสําเร็จเด็กจะมีแรงจูงใจในการทําสิง่ ใหม่ๆ แก้ปญั หาใหม่ๆ

2

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับน้ อย
(Mild Intellectual Disability, Mild ID)
ลักษณะของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับน้อย (Mild ID) จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
เด็กเรียนช้า (Slow Learner) แต่มคี วามรุ่นแรงของปญั หาต่างๆ มากกว่า พบว่า เด็กมีประวัติทาง
พัฒนาการภาษาล่าช้า แต่อาการจะชัดเจนมากขึน้ เมื่อเข้าเรียน โดยเฉพาะปญั หาการเรียนเนื่องจากเด็ก
กลุ่มนี้จะมีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน 2-4 ปี เด็กจึงมีปญั หาในการอ่าน การเขียน
การคํานวณ การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกายไม่ดี มีปญั หาในการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนๆ เด็กกลุ่มนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในชีวติ ประจําวันได้ สามารถพึง่ ตนเอง
ดูแลกิจวัตรประจําวันของตนเองได้ รวมถึงทักษะทีใ่ ช้ในชีวติ ประจําวันทัวไปและงานบ้
่
าน สําหรับปญั หา
ด้านสังคม อารมณ์ พฤติกรรม เด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปญั หาในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ๆ ปญั หาการควบคุมอารมณ์ และปญั หาพฤติกรรมได้มากกว่าเด็กปกติ

สาเหตุของภาวะเรียนรู้ช้า
สาเหตุท่ที ําให้เด็กเรียนรูช้ ้าเกิดได้จากปจั จัยต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
เพียงอย่างเดียวหรือหลายสาเหตุเกิดร่วมกันทําให้เด็กมีภาวะเรียนรูช้ า้ สาเหตุเหล่านัน้ ได้แก่
1. ภาวะทางร่างกายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องเด็ก
ในปจั จุบนั พบภาวะความบกพร่องทางร่างกายหรือโรคบางอย่างทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการ
ทํางานของสมองและการเรียนรูข้ องเด็ก ทําให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ไม่เต็มศักยภาพ ถูกมองว่าเป็ นเด็กทีม่ ปี ญั หา
เรียนรูช้ า้ ภาวะเหล่านัน้ ได้แก่
- โรคทางระบบประสาท ทีพ่ บได้บ่อยๆ คือ โรคลมชัก โรคไข้สมองอักเสบ หรือภาวะทีท่ ําให้
เกิดการกระทบกระเทือนต่อสมองตัง้ แต่ทารกยังอยูใ่ นครรภ์ เช่น มารดาดื่มเหล้า หรือสูบุหรี่
ระหว่างการตัง้ ครรภ์ มารดาได้รบั สารตะกัวระหว่
่
างตัง้ ครรภ์ ภาวะขาดออกซิเจนระหว่าง
การคลอดหรือ หลัง คลอด ซึ่ง ภาวะเหล่ า นี้ มีผ ลต่ อ การเจริญ เติบ โตของสมองและมัก มี
ผลกระทบต่อการทํางานของสมองอย่างถาวร
- ปญั หาด้านการมองเห็น ( เช่น การมองเห็นบกพร่อง ตาบอดสี ) ปญั หาการได้ยนิ ปญั หา
ด้านการมองเห็นและปญั หาด้านการได้ยนิ พบได้บ่อยครัง้ ทีท่ ําให้เด็กมีปญั หาการเรียน ซึ่ง
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เป็ น สาเหตุ ท่ีส ามารถให้ก ารช่ ว ยเหลือ และทํา ให้เ ด็ก กลับ มาเรีย นหนั ง สือ ได้อ ย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพ
- ภาวะโลหิตจางเรื้อรัง ภาวะนี้ ส่งผลโดยตรงต่ อความบกพร่องทางพัฒนาการของระบบ
ประสาทในวัยเดียว เด็กทีม่ ภี าวะโลหิตจางจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลําบาก
เวลาออกแรงสมาธิในการเรียนลดลง
- ภาวการณ์ ขาดสารไอโอดีน อาการของเด็กที่มีการขาดสารไอโอดีน คือ มีคอพอก ซึ่งมี
ลักษณะคอโต ตัวเตี้ย แคระแกน พัฒนาการช้า นอกจากนี้ยงั พบว่าการขาดสารไอโอดีน
เพียงเล็กน้อยไม่ทําให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย แต่จะส่งผลต่อระดับเชาวน์ปญั ญาของ
เด็ก
- ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารทีจ่ าํ เป็ นต่อร่างกาย
2. การเลีย้ งดูและสภาพแวดล้อม
มีงานวิจยั ทีใ่ ห้เด็กกลุ่มหนึ่งถูกปล่อยให้เลีย้ งตามธรรมชาติเท่าทีค่ รอบครัวมีความรู้ และอีกกลุ่ม
หนึ่งให้ความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งดูทถ่ี ูกต้อง นันคื
่ อให้ขอ้ มูลพูดคุยกับเด็ก สอนเด็กทุกอย่างตัง้ แต่ช่วงแรกเกิด
พบว่าเด็กกลุ่มทีส่ องมีการเรียนรูท้ เ่ี ร็วกว่าเด็กกลุ่มแรก ดังนัน้ การเลีย้ งดูอย่างปล่อยปละละเลย ปล่อย
ให้เด็กอยูต่ ามลําพัง ดูโทรทัศน์ลําพังเป็ นเวลานานๆ ทําให้สมองของเด็กไม่ถูกกระตุน้ ให้คดิ จินตนาการ
หรือคิดแก้ปญั หา เส้นใยของสมองที่จะมีการแตกกิง่ ก้านสาขาจากการกระตุ้นก็จะมีการเจริญเติบโตที่
น้ อยกว่าปกติทําให้เด็กเสี่ยงต่อการที่จะเป็ นการเรียนรู้ช้าได้ ในเด็กหลายๆ รายอาจไม่พบสาเหตุ ท่ี
ชัดเจนทีท่ ําให้เด็กมีภาวะเรียนรูช้ า้ เช่น เด็กไม่เคยมีประวัตภิ าวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดหรือหลัง
คลอดไม่มโี รคประจําตัวใดๆ มาก่อน มาทราบอีกครัง้ ก็พบว่าเด็กมีปญั หาการเรียนเมื่อเข้าโรงเรียนไป
แล้ว
การช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้าในโรงเรียน
เด็กเรียนรูช้ า้ ควรได้รบั การพัฒนาตัง้ แต่วยั ทารก ในบางกรณีทค่ี รูหรือผูป้ กครองไม่แน่ ใจว่าเด็กมี
ภาวะบกพร่องทางสติปญั ญาหรือภาวะบกพร่องด้านอื่นหรือไม่นัน้ ขอแนะนําให้ช่วยเหลือไว้ก่อน เพราะ
การช่วยเหลือตัง้ แต่ระยะแรกเริม่ เช่น การกระตุ้นพัฒนาการนัน้ มีแต่ประโยชน์ไม่ได้มโี ทษสําหรับเด็ก
แต่อย่างใด ในกรณีทพ่ี บภายหลังว่า เด็กคนนัน้ มีความบกพร่องในด้านใด การช่วยเหลือที่ได้กช็ ่วยให้
เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ กว่าเดิม
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรียนรูช้ า้ ควรพิจารณาจากความสามารถของเด็ก เช่น เด็กบางคน
ให้การช่วยเหลือเพียงการสอนเสริมก็เพียงพอ แต่เด็กบางคนอาจจะต้องได้รบั การจัดการเรียนการสอน
รายบุ คคล (IEP) หรือต้องมีเ ทคนิ ค พิเศษเพิ่มเติม แต่ อย่างไรก็ตามเด็กเรียนรู้ช้าไม่ว่าระดับใดเด็ก
จําเป็ นต้องเรียนรูท้ กั ษะทางวิชาการ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการใช้ชวี ติ ในชุมชนและทักษะ
อาชีพด้วยทุกคน แต่ระดับและปริมาณของเนื้อหานัน้ ควรเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
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การจัดการชัน้ เรียนสําหรับเด็กเรียนช้า
ชัน้ เรียนปกติ
เด็กทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสติปญั ญาระดับน้อยส่วนใหญ่มกั ได้รบั บริการทางการศึกษาพิเศษใน
ชัน้ เรียนปกติ ร่วมกับการทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็กเรียนร่วมกับ
เพื่อนทีเ่ ป็ นเด็กปกติในโรงเรียนทัวไปในละแวกบ้
่
าน เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ ทีเ่ ด็กทัวไป
่
ได้เรียน และได้รบั การสอนเรื่องทักษะทางสังคมมากขึน้ ส่วนเด็กเรียนช้า (Slow Learner) ต้องการการ
ช่วยเหลือโดยการสอนเสริมในชัน้ เรียนปกติ
ลักษณะของชัน้ เรียนปกติ
เมื่อเด็กเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนทีเ่ ป็ นเด็กปกติโรงเรียนมักวางแผนให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารสอน
ปกติตามหลักสูตรที่ระบุไว้ใน IEP ส่วนผูท้ ท่ี ําหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาพิเศษให้กบั เด็กนัน้ อาจจะเป็ น
คุณครูในชัน้ เรียนปกติ คุณครูในห้องเสริมวิชาการ หรือคุณครูเวียนสอนก็ได้การจัดชัน้ เรียนแบบนี้ทาํ ให้
เด็กส่วนใหญ่สามารถเรียนในห้องปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของการเรียนในห้องเรียนปกติ
ข้อดีท่เี ด่นชัดที่สุดของการจัดให้เด็กได้เรียนในชัน้ เรียนแบบนี้คอื เด็กมีโอกาสได้เรียนด้วยวิธี
ปกติเหมือนกับเด็กทัวไปและได้
่
เรียนรูจ้ ากเด็กปกติมากทีส่ ุด เด็กได้เรียนกับครูทห่ี ลากหลาย ซึง่ ตรงกัน
ข้ามกับการเรียนในชัน้ เรียนพิเศษทีม่ คี รูการศึกษาพิเศษเพียงหนึ่งคนหรือสองคนเท่านัน้ นอกจากนี้วธิ นี ้ี
ยังเหมาะสําหรับเด็กในโรงเรียนที่ไม่มคี รูการศึกษาพิเศษด้วย การที่เด็กเรียนรูช้ ้าได้เรียนในชัน้ เรียน
ปกติน้ีช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่างๆ ในชีวติ จริงได้ดีข้นึ เพราะยังมีทกั ษะที่
จําเป็ นในชีวติ จริงหลายด้านทีเ่ ด็กไม่สามารถเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนพิเศษหรือห้องเสริมวิชาการทีเ่ ด็กไปเรียน
บางเวลาได้ เช่น การสือ่ สารพูดคุยกับเด็กทัวไป
่ หรือ การปฏิบตั ติ ามกฎกติกาของสังคม เป็ นต้น
ในกรณีท่เี ด็กจําเป็ นต้องเรียนในชัน้ เรียนพิเศษเด็กเหล่านัน้ ก็ควรมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับเด็กปกติดว้ ย เพราะเด็กจะได้ใช้ชวี ติ และเรียนรูส้ ถานการณ์จริงและเด็กปกติยงั เป็ นตัวแบบ
ให้กบั เด็กที่เรียนรูช้ า้ อีกด้วย นอกจากนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กทีเ่ รียนรูช้ า้ เท่านัน้ ทีไ่ ด้ประโยชน์แต่เด็กปกติท่ี
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เรียนร่วมกับเด็กทีเ่ รียนรูช้ า้ ก็จะได้เรียนรูว้ ่าคนในสังคมมีลกั ษณะแตกต่างกันได้เรียนรูท้ กั ษะต่างๆ ใน
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื เช่น การแบ่งปนั การเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ หรือการรูจ้ กั ช่วยเหลือคนทีอ่ ่อนแอกว่า เป็ นต้น
ซึง่ ทักษะเหล่านี้เด็กปกติจะเรียนรูจ้ ากเด็กทีเ่ รียนรูช้ า้ ได้ดกี ว่าการเรียนรูจ้ ากเด็กปกติดว้ ยกันเอง
ข้อเสียของการเรียนในชัน้ เรียนปกติ
ข้อเสียเด่นชัดทีส่ ดุ คือ คุณครูในชัน้ เรียนปกติมกั ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการพิเศษของเด็กเรียนรูช้ า้ ในชัน้ เรียนปกติได้
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการเรียนในขัน้ เรียนปกติ คือ คุณครูในชัน้ เรียนปกติมกั มีเจตคติทาง
ลบต่อเด็กเรียนรูช้ า้ คุณครูหลายคนรูส้ กึ ว่าการสอนเด็กเรียนรูช้ า้ ในชัน้ เรียนนัน้ เป็ นภาระอย่างมาก และ
มักปฏิเสธเด็กเหล่านี้ คุณครูส่วนใหญ่ยงั มองว่าการสอนเด็กเรียนรูช้ า้ เป็ นหน้าทีข่ องครูการศึกษาพิเศษ
ั หาที่พ บบ่ อ ยในป จั จุบ ัน คือ โรงเรีย นปกติไ ม่มีค รูก ารศึกษาพิเ ศษใน
เท่านัน้ และข้อ เสีย ที่เ ป็ น ป ญ
โรงเรียนทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ ห้คําปรึกษาแก่ครูในชัน้ เรียนปกติ ซึง่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนมักมองข้ามในเรื่องนี้ อีก
ทัง้ ครูการศึกษาพิเศษทีม่ อี ยูใ่ นโรงเรียนปกติสว่ นใหญ่มกั ทําหน้าทีส่ อนในชัน้ เรียนพิเศษเท่านัน้ ส่วนครูท่ี
สอนในชัน้ เรียนปกติจาํ นวนมากยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษอย่างเพียงพอ ดังนัน้ ผู้บริหารจึงควรสนับสนุ นให้มกี ารอบรม ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่คุณครูในชัน้ เรียนปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผูบ้ ริหารเองต้องเข้าใจและตระหนักถึงความรูส้ กึ
ของคุณครูและการอบรมนัน้ ๆ ต้องเป็ นแนวทางทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงด้วย
ชัน้ เรียนพิ เศษ
ลักษณะของชัน้ เรียนพิ เศษ
คุณครูในห้องมักเป็ นคุณครูการศึกษาพิเศษ 1 คน และนักเรียนมักมีลกั ษณะใกล้เคียงกันหรือมี
ความบกพร่องประเภทเดียวกันนักเรียนในชัน้ เรียนพิเศษนี้แทบไม่มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั เด็กปกติ ถึงแม้
ลักษณะการจัดชัน้ เรียนพิเศษในแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไปบ้างแต่โดยรวมแล้วชัน้ เรียนพิเศษมักมี
ลักษณะทัวไปดั
่ งนี้
1. คุณครูการศึกษาพิเศษทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเด็กในห้องนี้
2. การเรียนการสอนส่วนใหญ่เกิดในห้องนี้หอ้ งเดียว
3. โรงเรียนอาจจัดนักวิชาชีพด้านอื่นมาบริการบ้าง เช่น นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักแก้ไข
การพูด แต่สาํ หรับในประเทศไทยนัน้ การขัดชัน้ เรียนแบบนี้มกั มีครูการศึกษาพิเศษเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็ก
ทุกคนในห้องพิเศษ
4. ครูอาจจะสอนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ประเภทความบกพร่องของเด็ก
จํานวนเด็ก ระดับความสามารถของเด็กตลอดจนทักษะในการจัดการเรียนการสอนของครูชนิดของสื่อ
อุปกรณ์ในชัน้ เรียนด้วย
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เด็กในห้องเรียนพิเศษนี้อาจได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กปกติในห้องเรียนปกติเป็ นบางเวลา ซึ่ง
กิจกรรมนัน้ ๆ ต้องไม่ใ ช่ด้านวิช าการ เช่น การเล่น กีฬ า การเข้าฟ งั การประชุ มในห้องประชุ ม หรือ
กิจกรรมดนตรี เป็ นต้น แต่ถงึ แม้เด็กทีม่ คี วามบกพร่องจะมีโอกาสได้มปี ฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเด็กทัวไป
่
บ้า งตามโอกาสต่ า งๆ แต่ โ ดยทัวไปเด็
่
ก ที่มีค วามบกพร่อ งจะมีโอกาสปฏิส มั พัน ธ์ก ับ เด็ก ปกติใ นวัย
เดียวกันหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ความร่วมมือซึง่ กันและกันน้อยมาก
ข้อดีของห้องเรียนพิ เศษ
1. สัดส่วนของเด็กนักเรียนทีค่ ุณครูต้องรับผิดชอบนัน้ ตํ่ากว่าห้องเรียนปกติ เช่น คุณครูหนึ่งคนต้อง
รับผิดชอบเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ 6-8 คน หรืออัตรา 1:6-8 ทําให้คุณครูสามารถดูแลเด็กได้ทวถึ
ั่ ง
มากกว่า
2. คุณครูทด่ี ูแลห้องเรียนพิเศษมีคุณวุฒทิ างการศึกษาพิเศษ หรือเป็ นครูทผ่ี ่านการอบรมด้านการสอน
เด็กประเภทนี้โดยเฉพาะ
3. คุณครูมกั สอนเป็ นกลุ่มเล็ก ทําให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบกลุ่มใหญ่
4. การเรียนในชัน้ เรียนพิเศษนัน้ มักเป็ นแบบผ่อนคลายและสนุ กสนานมากกว่าการเรียนในชัน้ ปกติ เด็ก
ทีม่ คี วามบกพร่องจึงไม่รสู้ กึ เครียด
5. เมื่อเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้เรียนกับเด็กทีม่ คี วามสามารถพอๆ กัน เด็กมักรูส้ กึ มันคงทางจิ
่
ตใจ
มากกว่าการเรียนอยู่ในชัน้ ปกติท่เี ด็กคนอื่นทําได้ดกี ว่าตน และเมื่ออยู่ในห้องเรียนพิเศษเด็กจะไม่ถูก
ล้อเลียนจากเพือ่ น
6. ผูป้ กครองสามารถติดต่อสอบถาม พูดคุยและสร้างสัมพันธภาพกับคุณครูได้งา่ ยกว่าเพราะมีครูประจํา
ชัน้ เพียงคนเดียว
7. เนื่องจากคุณครูมเี ด็กในการดูแลน้อย ทําให้คุณครูรจู้ กั เด็กดีวา่ เด็กแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร
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อย่างไรก็ตามคุณครูในชัน้ เรียนพิเศษจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของเด็ก รวมถึงรูปแบบและลีลาการเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคน
2. ปรับการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคนได้
3. สนับสนุนและช่วยเหลือเพือ่ ตอบสนองความต้องการพิเศษของเด็กได้อย่างแท้จริง
4. คํานึงถึงปจั จัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กแต่ละคนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สาํ หรับเด็กในอนาคตด้วย
ข้อเสียของห้องเรียนพิเศษถึงแม้หอ้ งเรียนพิเศษจะมีขอ้ ดีหลายอย่างแต่กม็ จี ุดอ่อนบางประการ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในระยะยาว แม้ว่าการเรียนชัน้
เรียนพิเศษอาจช่วยให้เด็กมีทกั ษะด้านวิชาการมากขึ้น แต่ทกั ษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่นื ในสังคมนัน้
น้อยลง
2. เนื่องจากเด็กเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุดจากการเลียนแบบ และเด็กปกติถอื เป็ นตัวแบบที่ดที ่สี ุดสําหรับเด็กที่มี
ความบกพร่อง ดังนัน้ การเรียนในห้องเรียนพิเศษจึงทําให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ไป
3. คุณครูในห้องเรียนพิเศษมักไม่มโี อกาสได้รว่ มกิจกรรมกับคุณครูทวไปในโรงเรี
ั่
ยน ทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งคุ ณ ครูก ารศึก ษาพิเ ศษกับ คุ ณ ครูใ นห้อ งเรีย นปกติห่ า งเหิน กัน ห้อ งเรีย นพิเ ศษจึง มัก เป็ น
ห้องเรียนทีโ่ ดเดีย่ วและมักไม่ได้รบั ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากคุณครูคนอื่นในโรงเรียน
ั ญามีโ อกาสเข้า เรีย นในชัน้ เรีย นร่ ว มมากขึ้น
ป จั จุ บ ัน นี้ เ ด็ก ที่มีค วามบกพร่ อ งทางสติป ญ
โดยเฉพาะเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับน้อย ส่วนชัน้ เรียนพิเศษจึงเป็ นทีจ่ ดั การศึกษาให้กบั
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับปานกลางขึน้ ไป
/////////////////////////////////////////////////

