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 การวจิยัวจิยัครัง้น้ี มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา เปรยีบเทยีบและรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร 
เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครทูีป่ฏบิตักิารสอนทีม่เีดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกติ
ในชัน้เรยีนของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1  ปีการศกึษา 
2555 รวมทัง้สิน้ 169 คน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิคา่ 
5 ระดบั สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (X ) และ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคา่ t-test  
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด สาํหรบัดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูรมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
  2. การเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํแนกตามความคดิเหน็ของครทูีม่ ีตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา 
ประสบการณ์ และการเขา้รบัการอบรมต่างกนัมกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มไมแ่ตกต่างกนั สาํหรบั
ครทูีม่ลีกัษณะการสอนต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  3. การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 พบวา่ มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบับุคลากร
ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมากกวา่น้ี สาํหรบัดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ควรมี
การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพราะนกัเรยีนมจีาํนวนมากสว่นดา้นการบรหิารหลกัสตูรคร ู ควรมี
การแยกแยะตวัชีว้ดัรายวชิาตามความสามารถของเดก็แต่ละคน 
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 This research study with the aim to study compare and gather feedback about.   A 
study of joint learning operations in the private schools under the office of Bangkok 
educational area region 1. 
 The sample used in this study were teachers and teachers attend regular with 
children in special education classes with normal children. In the private schools under the 
office of Bangkok educational area region 1 year 2555 total of 166 people. Tools to collect 
data was a five-level scale evaluation for the statistics used in this study were frequency, 
percentage, mean.  Use X  and S.D. Analysis  t-test.  
 The results showed that 
  1. Joint learning operations in the private schools under the office of Bangkok 
educational area region 1 was performed at a high level considering the side found the 
preparation performed at the highest level for the environment.  And program management 
are performed at a high level 
  2. Comparison joint learning operations In the private schools under the office 
of Bangkok educational area region 1 by their teachers to have the qualifications and 
experience of the trainees heterogeneous have joint learning operations no difference. For 
teachers a style of teaching  different  opinion on joint learning operations the preparation 
difference is statistically significant at the .05 level. 
  3. To gather feedback joint learning operations In the private schools under the 
office of Bangkok educational area region 1 found that feedback about personnel should have 
knowledge about children with special needs more than this for the environment should be 
provided an appropriate environment for many students. The management curriculum should 
include courses based discrimination measure the ability of each child. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี เสรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ และความกรุณาอย่างยิง่ จาก
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ทีอุ่ทศิเวลาใหค้าํปรกึษา 
แนะนําตรวจปรบัปรงุแกไ้ข ใหข้อ้คดิ รวมถงึเอาใจใสแ่ละใหก้าํลงัใจในการทาํงานวจิยัฉบบัน้ีตลอดมา 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ เป็นอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สภุากจิ อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร. สรภคัสรณ์ ฉตัรกมลทศัน์ กรรมการสอบเคา้โครงสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุา
ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการทาํสารนิพนธใ์หถู้กตอ้ง และมคีุณภาพ ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษา
มหาบณัฑติ  
 ขอขอบพระคุณ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศริพินัธ ์ศรวีนัยงค ์อาจารย ์ดร. ราชนัย ์บุญธมิา 
ดร.วรนาท รกัสกุลไทย อาจารย ์ดร. ยศวรี ์ สายฟ้า อาจารยว์ณีา นนทพนัธาวาทย ์ทีก่รณุารบัเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญ และสละเวลาอนัมคีา่ในการตรวจสอบ แกไ้ข และใหค้าํแนะนําเพือ่ใหเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
สมบรูณ์และมคีุณภาพ 
 ขอขอบพระคุณ นายสมยั บวัคาํภ ู ครโูรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั ทีไ่ดใ้หค้วามรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบัการใชส้ถติใินการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัและไดใ้หก้าํลงัใจในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนเอกชนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร 
เขต 1 ทุกทา่น ทีใ่หค้วามอนุเคราะหแ์ละใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเพือ่การวจิยั 
 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ มารดา บดิา ตลอดจนทุกทา่นทีไ่มไ่ดก้ล่าวนามไว ้ณ ทีน้ี่ 
ทีม่สีว่นใหค้าํปรกึษาและชว่ยเหลอืในการทาํสารนิพนธก์บัผูว้จิยัมาโดยตลอด คุณคา่หรอืคุณประโยชน์ 
อนัใดทีเ่กดิจากการวจิยัครัง้น้ี ขอมอบแด่พระคุณของบดิา มารดา อกีทัง้คณาจารยผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิา และผูม้พีระคุณทุกทา่น 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่าํคญัยิง่ในการพฒันาคน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรหลกัของประเทศ
หากคนมคีุณภาพดแีลว้ ยอ่มสง่ผลใหป้ระเทศชาตมิคีวามเจรญิกา้วหน้า สงัคมโลกในปจัจุบนัต่างให้
ความสนใจในการพฒันาคน ทัง้คนปกตแิละคนทีม่คีวามบกพรอ่งดา้นต่างๆ มากขึน้ โดยใหค้วามสาํคญั
ในการจดัการศกึษา เพือ่ชว่ยเหลอืใหบุ้คคลเหล่านัน้ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ อนัจะทาํใหค้นอยูร่ว่มกนั
ในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกตสิขุ รฐับาลไทยไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัในการจดัการศกึษาใหก้บัคนในประเทศ 
จดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูส้งูอายุ ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากใหม้คีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่พาตนเองได ้จากการวเิคราะหเ์จตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบั
คนพกิาร พทุธศกัราช 2551 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบั
คนพกิาร พ.ศ. 2551” มาตรา 3 ในพระราชบญัญตัน้ีิ “คนพกิาร” หมายความวา่ บุคคลซึง่มขีอ้จาํกดัใน
การปฏบิตักิจิกรรม ในชวีติประจาํวนัหรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม เน่ืองจากมคีวามบกพรอ่งทางการเหน็ 
การไดย้นิ การเคลื่อนไหว การสือ่สาร จติใจ อารมณ์ พฤตกิรรม สตปิญัญา การเรยีนรู ้หรอืความบกพรอ่ง
อื่นใดประกอบกบัมอุีปสรรคในดา้นต่างๆ และมคีวามตอ้งการจาํเป็นพเิศษทางการศกึษาทีจ่ะตอ้งไดร้บั 
ความชว่ยเหลอืดา้นหน่ึงดา้นใด เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนั หรอืเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป (ราชกจิจานุเบกษา.  2551: 1 – 2) 
 การจดัการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารถอืเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูพ้กิารใหผู้พ้กิารไดม้โีอกาส
ในการพฒันาตนเองและสามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมปกตไิดอ้ยา่งมคีวามสขุ การจดัการศกึษาสาํหรบั
ผูพ้กิารตอ้งจดัโดยเทา่เทยีมกนักบัคนปกตโิดยมใิชเ้หตุแหง่ความพกิารมาเป็นการแบ่งแยกหรอืจาํกดั
สทิธทิางการศกึษาทีผู่พ้กิารควรจะไดร้บัเชน่เดยีวกบัคนปกต ิดงัที ่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 43 วรรคสาม ไดก้าํหนดไวว้า่ บุคคลยอ่มมคีวามเสมอภาคกนัในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่สบิสองปีทีร่ฐัจดัใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพ โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ยและมาตรา 55 
ไดก้าํหนดไวว้า่ บุคคลซึง่พกิารหรอืทุพพลภาพมสีทิธไ์ดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และ
ความชว่ยเหลอือื่นจากรฐัทัง้น้ีตามทีก่ฎหมายบญัญตัริฐัตอ้งคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งสงเคราะห ์
คนชรา ผูย้ากไรผู้พ้กิารหรอืทุพพลภาพและผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเองได ้(กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2550: 16) การจดัการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งจดัตัง้แต่แรกเริม่พบความพกิารนอกจากนัน้
ยงัตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูพ้กิาร และเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด
เพือ่ใหผู้พ้กิารไดพ้ฒันาตนเองและสามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ  
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตไิดด้าํเนินการจดัการศกึษาพเิศษในลกัษณะ
เรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิโดยทดลองจดัสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ และเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
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ทางสตปิญัญา ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษากรงุเทพมหานครและดาํเนินการขยายการ
จดัการเรยีนรว่มไปยงัโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัครบทุกจงัหวดั ในปี พ.ศ. 2538 
รวมทัง้ขยายการใหบ้รกิารทางการศกึษาแก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษประเภทต่างๆ เพิม่ขึน้ทัง้ประเทศ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2545: 2) หลงัจากนัน้การจดัการศกึษาในรปูแบบ
การเรยีนรว่มไดพ้ฒันาขึน้ตามลาํดบั โดยเป็นการพฒันาทัง้ระบบการบรหิารจดัการ และการพฒันาบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งในรปูแบบทีห่ลากหลาย ซึง่มคีุณคา่และมปีระโยชน์ต่อการดาํเนินการจดัการเรยีนรว่ม โดย
คาํน่ึงถงึประโยชน์สงูสดุทีเ่ดก็แต่ละคนจะไดร้บั ในปีการศกึษา 2542 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหง่ชาต ิ ไดด้าํเนินงานตามนโยบายปีการศกึษาเพือ่คนพกิาร ซึง่ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษไดเ้ขา้เรยีนรว่มในโรงเรยีนประถมศกึษาเพือ่ใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งมคีวามพรอ้ม
ทีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมปกตไิด ้จนกระทัง่ปีการศกึษา 2547 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานไดด้าํเนินงานโครงการโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม นํารอ่งครอบคลุมทกุจงัหวดั จาํนวน 
390 โรงเรยีน และขยายผลเป็น 2,000 โรงเรยีน ในปีการศกึษา 2548 ครอบคลุมทุกอาํเภอทัว่ประเทศ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบวธิกีารและการบรหิารจดัการแบบเรยีนรว่มและเพือ่รองรบัเดก็พกิาร
ทุกคนทีอ่ยากเรยีนไดเ้ขา้เรยีน (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: คาํนํา)  
 ปญัหาการจดัการเรยีนรว่มในระดบัประเทศ จากการประเมนิและตดิตามผลการจดัการเรยีน
รว่มในสภาพปจัจุบนัของประเทศไทย โดยกองการศกึษาพเิศษ (สมพร หวานเสรจ็. 2543: 38 – 39; 
อา้งองิจาก กองการศกึษาพเิศษ.  2540) พบวา่ ปญัหาสว่นใหญ่มาจากครปูระจาํชัน้ ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบั
การอบรมใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเดก็พเิศษ ตลอดจนวธิกีารใหค้วามชว่ยเหลอื การใชเ้ทคนิค
วธิสีอนเฉพาะ เชน่ การอา่น เขยีน และพมิพอ์กัษรเบรลล ์ การใชภ้าษามอื การฝึกพดู และการให้
ความชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งอยา่งถูกวธินีอกจากนัน้โรงเรยีนเรยีนรว่มขาดสื่อการสอนทีเ่หมาะสม
และครขูาดความรูใ้นการใชอุ้ปกรณ์กบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งต่างๆ บุคลากรในโรงเรยีนมทีศันคตไิมถ่กูตอ้ง
เกีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง ในโรงเรยีนขาดสิง่อาํนวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสม 
เชน่ โรงเรยีนเป็นอาคารไมส้งู 2 ชัน้ มบีนัไดสงู ทาํใหเ้ดก็บกพรอ่งทางรา่งกายไมส่ามารถขึน้ไปชัน้เรยีน
ได ้ 
 สภาพปญัหา อุปสรรคในการดาํเนินการจดัการเรยีนรว่ม การเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ปกตแิละ
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจะเป็นไปไดห้รอืไม ่และจะประสบผลสาํเรจ็เพยีงใด ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายประการ ตัง้แต่นโยบายถงึระดบัปฏบิตั ิ โรงเรยีนอยูใ่นฐานะผูป้ฏบิตักิารเป็นผูด้าํเนินงานจดัการ
เรยีนรว่ม ผูบ้รหิาร คณะคร ูและผูป้กครองจงึมบีทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงาน หากบุคคลเหล่าน้ีไมเ่ขา้ใจ 
ไมต่ระหนกั และไมเ่หน็ดว้ยกเ็ป็นการยากทีโ่ครงการเรยีนรว่มจะประสบผลสาํเรจ็ และหากมทีศันคติ
ในเชงิลบ ไมเ่ขา้ใจระบบการศกึษาพเิศษ กถ็อืเป็นอุปสรรคในการจดัการเรยีนรว่มทัง้สิน้ (สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2545: 57 – 58)  
 ในปี 2555 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิศกึษาวจิยั การทบทวนประสบการณ์
ในการทาํงานและขอ้คดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดส้รปุปญัหาในการจดัการเรยีนรว่มสอดคลอ้งกบัปญัหา 
ทีก่ล่าวมา พบปญัหาเพิม่เตมิในเรื่องวธิกีารสอนของคร ูทีย่งัไมเ่ปลีย่นแปลงวธิสีอน การขาดแคลนงบประมาณ 
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อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และขาดนโยบายทีช่ดัเจน ใน
ระดบัชาต ิผดุง  อารยะวญิญ ู (2542:3) กล่าววา่ “การศกึษาพเิศษและการดาํเนินงาน การเรยีนรว่ม
จะตอ้งจดัการอยา่งเป็นระบบ ตัง้แต่ระดบัชาตไิปจนถงึระดบัทอ้งถิน่จะตอ้งมกีฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย แนวปฏบิตัจิากสว่นกลางไปจนถงึระดบัผูป้ฏบิตัจิะตอ้งกาํหนดบทบาทของบุคลากร การจดัการ
ดา้นการเงนิ การงบประมาณ ตลอดจนจดัเตรยีมเครือ่งมอื และสถานทีใ่หพ้รอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม 
และเหนือสิง่อื่นใด คอื การใหก้ารศกึษาแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนผูป้กครองและสาธารณชน เพราะ
ถา้บุคคลดงักลา่วไมเ่ขา้ใจเดก็ ไมเ่ขา้ใจปรชัญา และไมเ่ขา้ใจหลกัการศกึษาพเิศษแลว้ จะทาํใหก้ารเรยีนรว่ม
เป็นไปไดย้าก สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ สริมิา หมอนไหม (2543: 138) ในเรือ่งปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการจดั 
การศกึษาพเิศษทีม่ปีระสทิธภิาพของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตวิา่ “ในการจดั
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพหลายประการ ตอ้งมกีารวางแผนการดาํเนินการจดัระบบ ตัง้แต่ระดบัชาติ
จนถงึระดบัทอ้งถิน่” จากความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัดงักล่าวจะพบวา่การจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรว่ม
ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ มอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งหลายอยา่งทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบตัง้แต่
ระดบัชาต ิกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการจดัการเรยีนรว่มใหเ้หมาะสม โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพ
ใหม้ากทีส่ดุ จดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบัตามบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละกลุ่ม และ
สามารถทาํงานรว่มกนัได ้มกีารประสานความรว่มมอืระหวา่งเครอืขา่ยเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั
ตามความสามารถและงานทีร่บัผดิชอบ มกีระบวนการขัน้ตอนในการปฏบิตัทิีช่ดัเจน มกีารสนบัสนุน
อยา่งต่อเน่ืองและเพยีงพอ มรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวจะตอ้ง
ดาํเนินการไปพรอ้มๆ กนั สอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีน
แกนนําใหบ้รรลุผลไดเ้พยีงใดนัน้ วธิดีาํเนินงานของโรงเรยีนมคีวามสาํคญัยิง่และสง่ผลต่อการพฒันา
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 การจดัการเรยีนรว่มถอืไดว้า่ เป็นการจดัการศกึษาในรปูแบบหน่ึงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินโรงเรยีนปกติ
เป็นวธิกีารหน่ึงทีช่ว่ยพฒันาการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนของชาตทิีม่คีวามบกพรอ่งในดา้นต่างๆ ซึง่ ผดุง  
อารยะวญิญ ู(2546: 68) ไดอ้ธบิายถงึการศกึษาพเิศษและการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มวา่ ตอ้งจดัการ
อยา่งเป็นระบบตัง้แต่ระดบัชาตไิปจนถงึระดบัทอ้งถิน่ จะตอ้งมกีฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย  
แนวทางปฏบิตัจิากสว่นกลางลงไปจนถงึระดบัผูป้ฏบิตั ิจะตอ้งกาํหนดบทบาทของบุคลากร การจดัการ
ดา้นการเงนิ การงบประมาณ ตลอดจนจดัเตรยีมเครื่องมอืและสถานทีใ่หพ้รอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม 
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2542: 17) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการตดิตาม
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่รยีนจบและทีล่าออกกลางคนัจากโรงเรยีนประถมศกึษาใน ปี พ.ศ. 
2539 – 2540 เพือ่ศกึษาขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรว่มกบัการพฒันา
คุณภาพชวีติของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ พบวา่ สว่นใหญ่ยงัไมส่นองความตอ้งการและความสามารถ
ของนกัเรยีนเป็นรายบุคคลไดม้ากนกั เพราะการเตรยีมการดา้นหลกัสตูร การจดัชัน้เรยีน การจดักระบวนการ
เรยีนการสอน และการวดัผลบางสว่นดาํเนินการเชน่เดยีวกบัเดก็ปกตโิดยไมป่รบัหรอืจดัเพิม่เตมิเป็น
พเิศษเฉพาะ และพบวา่กระบวนการจดัการศกึษาพเิศษเรยีนรว่มจะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้หากครผููส้อน
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ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) จดัชัน้เรยีน และสดัสว่นการเรยีนใหเ้หมาะสม
ทัง้สาระการเรยีนรูแ้ละเวลาเรยีน จดัทาํกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกชัน้เรยีน สง่เสรมิการเรยีนรู้
โดยครอบครวั วดัและประเมนิผลความกา้วหน้ารายบุคคล และปรบัปรงุการเรยีนการสอนในสิง่ทีเ่ดก็
บกพรอ่ง สง่เสรมิในสว่นทีเ่ดก็มคีวามสามารถ เพื่อใหเ้ดก็แต่ละคนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพของ
แต่ละคนไป โรงเรยีนจงึเป็นหน่วยงานทางการศกึษาทีส่าํคญัทีส่ดุในการใหโ้อกาสทางการศกึษา และ
การสนบัสนุนนความชว่ยเหลอื รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนตามความตอ้งการ และจาํเป็นเพือ่ให้
นกัเรยีนทุกคนบรรลุตามเป้าหมายทีก่าํหนดโดยภารกจิต่างๆ ของผูบ้รหิาร และคณะครตูอ้งดาํเนินการ
อยา่งเป็นกระบวนการ 
 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ถอืเป็นหน่วยงานหน่ึงทีม่หีน้าที ่ใน
การจดัการศกึษาตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ดงันัน้ จงึ
มหีน้าทีใ่นการจดัการเรยีนรว่มใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการบรหิาร
จดัการศกึษาไดต้ระหนกั และเหน็ความสาํคญัในการใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็ตามรฐัธรรมนูญ แหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พทุธศกัราช 2542 
กาํหนดนโยบายไวใ้นแผนพฒันาการศกึษา ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของแผนบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2552 – 2555 ยงัไดก้าํหนดประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.3 การพฒันาการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และอนุบาล ซึง่ในกลยทุธห์ลกัคอืการสง่เสรมิใหผู้อ้ยูใ่นวยัเรยีน มโีอกาสเขา้ถงึการบรกิารการศกึษา
ภาคบงัคบั (สาํนกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล.  2551: 8) ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 
(พ.ศ.2552 – 2555) ของสาํนกัการศกึษา ทีก่าํหนดภารกจิหลกัไวป้ระการหน่ึงวา่ จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ไมน้่อยกวา่สบิสองปีอยา่งทัว่ถงึ และมคีุณภาพใหบ้รกิารเพื่อเพิม่โอกาสแก่เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พเิศษ 
และเดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษเฉพาะดา้น (สาํนกัการศกึษา.  2552: 7) นโยบายขอ้ที ่6 การชว่ยเหลอื
เดก็ดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งมคีุณภาพและเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรยีน 
ในและมาตรา 4 ของแผนพฒันาการศกึษา  
 สถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 มกีารรบั
นกัทีม่คีวามปกพรอ่งทางสตปิญัญาทีส่ามารถเรยีนไดเ้ขา้เรยีนในชัน้ปกต ิใน 3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีน
เกษมพทิยา โรงเรยีนสมถวลิ และโรงเรยีนสตัยส์งวนวทิยา และนํานโยบายจากสาํนกัการศกึษาสูก่ารปฏบิตัิ
โดยจดัใหเ้ดก็พกิาร หรอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ ในสถานศกึษาเอกชน 
(สาํนกัการศกึษา. 2554: 32) ปญัหาการจดัการเรยีนรว่มโรงเรยีนเอกชน ทัง้ 3 โรงเรยีนมปีญัหา คอื 
ครใูนโรงเรยีนยดัขาดความเขา้ใจในการบรหิารจดัการเรยีนรว่ม เน่ืองจากการจดัการเรยีนรว่มจะตอ้งเน้น
การจดัการศกึษาทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ซึง่จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ รว่มกบัคนทัว่ไป โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรว่มเพีอ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ และไดพ้ฒันา
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ สามารถพึง่ตนเองได ้   
 การศกึษาของคนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หรอืการจดัการเรยีนรว่มนัน้เป็นการสนองความตอ้งการ
ต่อพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารประการหน่ึง และเป็นการสรา้งความเขม้แขง็ทาง
ทรพัยากรมนุษย ์ ทัง้ผูพ้กิารและปกตเิพือ่นําศกัยภาพทีไ่ดม้าพฒันาประเทศชาต ิ ตามความเหมาะสม
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ของโอกาสและสถานที ่ การจดัการศกึษาแบบเรยีนรว่มใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัเครอืขา่ย
หลายดา้นจากบุคลากรหลายฝา่ย เชน่ แพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ผูป้กครอง คร ูตลอดตนบุคลากร
ทุกฝา่ยของโรงเรยีนใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั และจาํเป็นอยา่งยิง่ทีร่ฐับาลและทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตอ้งใหก้ารสนบัสนุน และสง่เสรมิอยา่งจรงิจงั เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาแก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
และการจดัการเรยีนรว่มบรรลุเป้าหมายและนโยบายต่างๆ สรา้งทศันคตทิีด่ขีองบุคคลทัว่ไปต่อการศกึษา
ของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และพฒันาศกัยภาพของเราเพือ่นํามาซึง่การพฒันาประเทศชาตต่ิอไป 
 จากการศกึษาเอกสารงานวจิยั เรือ่ง การสงัเคราะหง์านดา้นการจดัการเรยีนรว่มสูภ่าคปฏบิตั ิ
เพือ่นํานโยบายการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพสาํหรบัเดก็และเยาชนพกิาร โดยมวีตัถุประสงค ์ เพือ่
เสนอแนวคดิและประสบการณ์ในการจดัการศกึษาเพือ่เดก็และเยาวชนพกิาร ตัง้แต่การวเิคราะหก์ฎหมาย
สูน่โยบาย นโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ดน้โยบายสาํหรบัใชเ้ป็นกรอบอา้งองิทีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูก้ําหนด
นโยบาย และผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีนรว่ม รวมทัง้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรง คอื พอ่แม ่ผูป้กครอง 
โดยเฉพาะกระทรวงศกึษาธกิารทีม่หีน้าทีจ่ดัการศกึษา สาํหรบัเดก็และเยาวชนพกิารทุกประเภทตอ้งจดั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน บรรลุถงึการศกึษาเพื่อปวงชน (Education 
for All) อยา่งแทจ้รงิ เป็นนโยบายทีม่พีลงัขบัเคลื่อนทนัสมยั ปรบัเปลีย่นและนําไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนไดศ้กึษาการนํานโยบายสูก่ารปฏบิตัใินโรงเรยีนแกนนํา จดัการเรยีนรว่มทีใ่ชก้ารบรหิารจดัการ
เรยีนรว่ม โดยใชโ้ครงสรา้ง (SEAT Framework) และการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นพืน้ฐาน (School-
based Management : SBM) จาํนวน 390 โรงเรยีน ซึง่กระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 
 จากการศกึษางานวจิยัดงักลา่ว ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม
ในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น คอื ดา้น
เตรยีมความพรอ้มดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร เพือ่เป็นการพฒันาใหเ้ดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเหล่าน้ีไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติ เพือ่ตนเองสามารถอยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุ และไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายของงานวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่ง ลกัษณะ
การสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ และการไดร้บัการอบรม  
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 3. เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการวจิยัในครัง้น้ี จะทาํใหท้ราบถงึการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มของครปูกตแิละ
ครเูรยีนรว่ม ในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ซึง่
สามารถนําเสนอขอ้มลู ไปกาํหนดนโยบายในการจดัทาํแผน เพือ่การพฒันาการจดัการศกึษาการจดั 
การเรยีนรว่มในโรงเรยีนเอกชน ทาํใหก้ารจดัการเรยีนรว่มบรรลุผลสาํเรจ็ใหม้ากทีส่ดุ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม ในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.1 ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 
  1.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
  1.3 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้ําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  2.1 ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ สถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวนทัง้สิน้ 88 โรงเรยีน 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ สถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1  ปีการศกึษา 2555 ซึง่มกีารเลอืกแบบเจาะจงมา 3 โรงเรยีน 
ไดแ้ก่โรงเรยีนเกษมพทิยา โรงเรยีนสมถวลิ โรงเรยีนสตัยส์งวน โดยกาํหนดใหค้รขูองทัง้ 3 โรงเรยีน
เป็นผูต้อบแบบสอบถามซึง่เป็นครปูกต ิ113 คน และครเูรยีนรว่ม 56 คน รวมทัง้สิน้ 169 คน 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) จาํแนกตาม 
   3.1.1 ตําแหน่ง 
    3.1.1.1 ครปูกต ิ
    3.1.1.2 ครเูรยีนรว่ม 
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   3.1.2 ลกัษณะการสอน 
    3.1.2.1 กลุ่มไมท่ดลองเรยีน 
    3.1.2.2 กลุ่มทดลองเรยีน 
   3.1.3 วุฒกิารศกึษา 
    3.1.3.1 ปรญิญาตร ี
    3.1.3.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
   3.1.4 ประสบการณ์ 
    3.1.4.1 น้อยกวา่ 5 ปี 
    3.1.4.2 มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 
   3.1.5 การไดร้บัการอบรม 
    3.1.5.1 เคยไดร้บัการอบรม 
    3.1.5.2 ไมเ่คยไดร้บัการอบรม  
  3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม
ของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ประกอบดว้ย 
   3.2.1 ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 
   3.2.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
   3.2.3 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา จงึกาํหนด
นิยามศพัทเ์ฉพาะ เพื่อดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1. การเรียนร่วม หมายถงึ การจดัการศกึษาใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีม่สีภาพความบกพรอ่ง
ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ์สงัคม การสือ่สาร และการเรยีนรูห้รอืมรีา่งกายทพุพลภาพไมม่ากนกั
ไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินชัน้เรยีนไดเ้ตม็เวลา และยงัมกีจิกรรมระหว่างเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ โดยคาํนึง
ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2. การดาํเนินงานการจดัการเรียนร่วม หมายถงึ การปฏบิตักิารจดัการเรยีนรว่มของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู ของสถานศกึษาเอกชนในการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษใหไ้ดเ้รยีนรว่มกบันักเรยีนปกต ิคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมกีารบรหิารจดัการ 
อาํนวยความสะดวก และเตรยีมความพรอ้มโรงเรยีน เพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศกึษาพเิศษโรงเรยีน
เรยีนรว่ม แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
  2.1 การเตรยีมความพรอ้ม หมายถงึ การดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษา
เอกชนในดา้นการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนปกต ิ นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและบุคลากรภายใน
สถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม การประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มใน
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สถานศกึษา การใหค้วามรูก้บันกัเรยีนปกตบุิคลากรของสถานศกึษาในการดแูล ชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ การสง่เสรมิเสรมิใหน้กัเรยีนปกตแิละบุคลากรในสถานศกึษามเีจตคตทิีด่ต่ีอนกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การใหค้วามรว่มมอืของนกัเรยีนและบุคคลากรในสถานศกึษาในการจดัการเรยีนรว่ม 
การสง่เสรมิการพฒันาครกูารศกึษาพเิศษและครผููส้อน การแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้ม
ของการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและบุคลากรภายในสถานศกึษา
การกาํหนดนโยบายในการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษา  
  2.2 การจดัสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ การดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษา
เอกชนในดา้นการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรยีนรวมถงึการจดัสือ่ บรกิาร และ
สิง่อาํนวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ขีดีจาํกดัน้อยทีส่ดุ 
การจดัเตรยีมอาคารสถานทีภ่ายนอก หอ้งน้ํา โรงอาหาร ทางเดนิ  การจดัสภาพแวดลอ้มในตวัอาคาร 
ประตู สวติชไ์ฟ แสงสวา่ง การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันานกัเรยีน การจดั
สือ่และสิง่อาํนวยความสะดวก ความเพยีงพอของสือ่และสิง่อาํนวยความสะดวก การจดับุคลากรหรอื
ผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน การประชุมปรกึษาของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้ม การพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นปจัจุบนั การจดัสภาพแวดลอ้มตามหลกัเกณฑ ์การประเมนิการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา  
  2.3 การบรหิารจดัการหลกัสตูร หมายถงึ การดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษา
เอกชนในดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การจดัทาํแผนการจดั 
การศกึษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล การตรวจสอบ คดักรอง คดัแยกแยกนกัเรยีนก่อน
การรบัเขา้เรยีนรว่ม การใชเ้ทคนิคการสอนของครกูารศกึษาพเิศษ การรายงานผลการพฒันาและความกา้วหน้า
ของนกัเรยีน การจดักจิกรรมการสอนในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การจดัหอ้งเรยีนและตารางเรยีน 
การวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีนตามศกัยภาพ การจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  
การจดัทาํหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ การนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรบัปรงุงานการจดัการเรยีนรว่ม
ในสถานศกึษา   
 3. คร ูหมายถงึ ผูป้ฏบิตักิารสอนทีม่เีดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินชัน้เรยีนของสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
  3.1 ครปูกต ิหมายถงึ ผูป้ฏบิตักิารสอนทาํหน้าทีเ่ป็นครปูระจาํวชิา ทีม่เีดก็เรยีนรว่มกบั
เดก็ปกตใินชัน้เรยีนของสถานศกึษาเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
  3.2 ครสูอนเรยีนรว่ม หมายถงึ ผูป้ฏบิตักิารสอนทาํหน้าทีเ่ป็นครสูอนเฉพาะเดก็ทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษในชัน้เรยีนของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร 
เขต 1 
 4. ตาํแหน่ง หมายถงึ หน้าทีข่องผูป้ฏบิตักิารสอนของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1จาํแนกเป็น 2 กลุ่มครปูกตแิละครสูอนเรยีนรว่ม 
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 5. ลกัษณะการสอน หมายถงึ ลกัษณะของกลุ่มทีค่รสูอนเรยีนรว่ม สอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 1 จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม
คอื กลุ่มไมท่ดลองเรยีนและกลุ่มทดลองเรยีน  
 6. วฒิุการศึกษา หมายถงึ วุฒกิารศกึษาของครทูีป่ฏบิตักิารสอนของสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื ปรญิญาตร ีและสงูกวา่
ปรญิญาตร ี
 7. ประสบการณ์ทาํงาน หมายถงึ ระยะเวลาทีค่รไูดป้ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 1 จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื น้อยกวา่ 5 ปี และ
มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 
 8. การได้รบัการอบรม หมายถงึ การทีค่รสูอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เคยไดร้บัการอบรม
เกีย่วกบัการเรยีนรว่มและไมเ่คยไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการเรยีนรว่มของสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
 9. สถานศึกษาเอกชน หมายถงึ โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรว่มในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํนวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนเกษมพทิยา โรงเรยีนสมถวลิ 
โรงเรยีนสตัยส์งวน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของการสงัเคราะหง์านดา้นการจดัการเรยีนรว่มสูภ่าคปฏบิตัิ
เพือ่นําสูน่โยบายการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพสาํหรบัเดก็และเยาวชนพกิาร สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (2548) มจุีดมุง่หมายทีจ่ะนําเสนอแนวคดิและประสบการณ์
ในการจดัการศกึษาเพือ่เดก็และเยาวชนพกิาร ตัง้แต่การวเิคราะหก์ฎหมายสูน่โยบาย นโยบายสูก่ารปฏบิตัิ
เพือ่ใหไ้ดน้โยบายสาํหรบัใชเ้ป็นกรอบอา้งองิทีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูก้าํหนดนโยบายและผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดั 
การเรยีนรว่ม รวมทัง้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรง คอื พอ่ แม ่ผูป้กครอง โดยเฉพาะกระทรวงศกึษาธกิาร
ทีม่หีน้าทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้าํหนดปฏทินิ
การดาํเนินโครงการโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษา (2548: 40) ไดนํ้าเสนอเรือ่ง เตรยีม
ความพรอ้มในสถานศกึษา จะตอ้งมกีารประชุมบุคลากรในโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
เจตคตแิละความสามารถในการปฏบิตังิาน และตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการโรงเรยีนและมกีารกาํหนด
บทบาทหน้าที ่มกีารจดัประชุมทาํนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิาร มกีารจดัทาํระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศ มกีารระดมทรพัยากร และสรา้งเครอืขา่ย สาํรวจความตอ้งการของบุคลากรในการพฒันา 
ซึง่เป็นหน้าทีท่ีส่ถานศกึษาตอ้งเตรยีมความพรอ้มใหก้บัการจดัการเรยีนรว่ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สาํนกัการศกึษา (2554: 68 – 77) ทีไ่ดอ้ธบิายถงึการบวนการเตรยีมการจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีน
แกนนําไวว้า่ โรงเรยีนทีจ่ะดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มตอ้งมกีารจดัเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนและบุคลากร 
มกีารประชุมชีแ้จงและประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม การรบัสมคัรนกัเรยีน
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ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนรว่ม มกีารจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานทีท่ ัง้ภายนอก และ
ภายในหอ้งเรยีน สือ่สิง่อาํนวยความสะดวก ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทความประเภทความพกิาร 
มกีารสรา้งหลกัสตูรและปรบัหลกัสตูรปกตทิัว่ไปใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่รยีนรว่ม
ในโรงเรยีน มกีารจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนประจาํวนัทีถู่กตอ้ง และมี
การจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มเพือ่ทาํการตดิต่อ ประสานงานกบั ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บาํบดัฟ้ืนฟูนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และทาํการศกึษาวเิคราะห์
รว่มกบัแนวทางการบรหิารการเรยีนรว่มตามโครงสรา้งซที (SEAT) ซึง่มอีงคป์ระกอบในการบรหิาร
จดัการเรยีนรว่มใน 4 ดา้น คอื ดา้นนกัเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ดา้นเครือ่งมอื (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 32 – 36) ซึง่ผูว้จิยัไดป้ระสาน
ทัง้ 3 แนวคดิดงักล่าว เพือ่นํามาใชใ้นการศกึษาวจิยัการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น คอื ดา้นการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร โดยศกึษาจาํแนกตามขนาด
โรงเรยีน วุฒกิารศกึษาประสบการณ์ในการสอนการเรยีนรว่มและการไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการเรยีนรว่ม 
แสดงไดด้งัภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั     
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตวัแปรอสิระผูว้จิยัเลอืกตําแหน่งของครทูีป่ฏบิตักิารสอน 
ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ และการไดร้บัการอบรม โดยมรีายระเอยีดดงัน้ี 
 ณรงค ์อมัพรภาค (2550: 4) ไดท้าํการศกึษา คุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มของ
โรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 1 พบวา่ คณุภาพการดาํเนินงาน
จดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มตามทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีน ครปูกต ิและคร ู
ผูส้อนเดก็เรยีนรว่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้ ธรรมนูญ รวผีอ่ง และคนอื่นๆ (2543: 9) ไดศ้กึษา
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ ของขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา  
ผลการวจิยั พบวา่ ขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ของขา้ราชการคร ู โรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษเกีย่วกบัการจดั 
การเรยีนรว่มระหวา่งเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ 
 เกษมพทิยา (2555: 36) ไดแ้บ่งลกัษณะการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เขา้เรยีนใน
สถานศกึษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มครทูีส่อนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ครู
ทีส่อนกลุ่มไมท่ดลองเรยีน และครทูีส่อนกลุ่มทดลองเรยีน 
 อโีคลส ์(Echols.   1992: 2883) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครปูระถมศกึษาทีม่ต่ีอ
การเรยีนรว่มของเดก็ปญัญาออ่นในการศกึษาปกต ิจากโรงเรยีนบางโรงเรยีนในรฐัเทก็ซสั พบวา่ ครทูี่
มวีุฒต่ิางกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรว่มไมต่่างกนั ทฟัส ์(Tufts. 1985: 20) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัทศันคติ
ของครกูารศกึษาพเิศษ ครทูีส่อนเดก็ปกต ิผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครองเดก็ปกตแิละผูป้กครองเดก็พเิศษ
ทีม่ต่ีอการเรยีนรว่มระหว่างเดก็ทีม่ปีญัหาทางภาษากบัเดก็ปกตทิีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นชัน้อนุบาล ถงึชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ระดบัการศกึษาไมท่าํใหท้ศันคตต่ิอการเรยีนรว่มแตกต่าง สทิธชิยั เวศสวุรรณ (2541: 
72 – 75) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการนิเทศงานวชิาการในโรงเรยีน
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ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ีพบวา่ ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ระดบั
ปรญิญาตร ี และวุฒกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการนิเทศงานวชิาในโรงเรยีน
แตกต่างกนั โกเมธ ป่ินแกว้ (2540: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
ต่อการจดักจิกรรมนนัทนาการ ในสถานศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา พบวา่ ผูท้ีม่ ี
การศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรมีคีวามเหน็วา่ ควรมกีารจดักจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก สมพงษ์ สงิหะพล 
(2536: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ ครกูารศกึษาพเิศษ ควรมวีฒุปิรญิญาตรทีางการศกึษาเป็นอยา่งตํ่า เน่ืองจาก
ตอ้งทาํงานเกีย่วขอ้งกบัเดก็พเิศษ โดยตรงทีต่อ้งทีต่อ้งใชค้วามสามารถและทกัษะทีเ่ฉพาะ 
 สทิธชิยั เวศสวุรรณ (2541: 72 – 75) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความคดิเหน็ของครู
ทีม่ต่ีอการนิเทศงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 15 ปี และตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการนิเทศ
งานโรงเรยีนแตกต่างกนั ในทาํนองเดยีวกนั วารด์านี (สมบรูณ์ อาศริพจน์.  2542: 31; อา้งองิจาก 
Wardani.  1988: 1054) ไดศ้กึษา พบวา่ ครทูีส่อนเดก็ปกตทิีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 
มเีจตคตใินทางบวกต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและต่อการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
กบัเดก็ปกต ิควรมกีารอบรมคร ูผูบ้รหิาร ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรยีนก่อนเปิดโครงการเรยีน
รว่มในโรงเรยีนนัน้ๆ  
 เชาวนีย ์สายสดุใจ (2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความตอ้งการในการนิเทศ
งานวชิาการของครโูครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาราชบุร ีเขต 2 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ครผููส้อนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่ทาํหน้าที่
ประจาํชัน้ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาราชบุร ีเขต 2 จาํนวน 97 คน ผลการวจิยัพบวา่ ครทูีไ่มเ่คยผา่นการอบรมเกีย่วกบัการศกึษา
พเิศษ มคีวามตอ้งการในการนิเทศงานวชิาการโดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้นสงูกว่าครทูีผ่า่นการอบรม
เกีย่วกบัการศกึษาพเิศษ วริตัน์ วทิยานุรตัน์ (2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ปญัหาและแนวทาง
พฒันาการจดัการศกึษาพเิศษรปูแบบการเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ทีม่ตีอ้งการพเิศษของโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา พบวา่ ปญัหาดา้นบุคลากร ครสูว่นใหญ่ไมม่วีุฒิ
หรอืไมผ่า่นการอบรมดา้นการศกึษาพเิศษ จงึไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรว่ม  
 จากการศกึษาแนวความคดิดงักล่าว ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรทีศ่กึษา การศกึษาการดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษาเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ตีําแหน่ง ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 
และการไดร้บัการอบรมต่างกนัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
  
  
  
  
  

1. ตําแหน่ง 
   1.1 ครปูกต ิ  
   1.2 ครเูรยีนรว่ม  
2. ลกัษณะการสอน 
   2.1 กลุ่มทีไ่มท่ดลองเรยีน 
   2.2 กลุ่มทดลองเรยีน 
3. วุฒกิารศกึษา 
   3.1 ปรญิญาตร ี
   3.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
4. ประสบการณ์ 
    4.1  น้อยกวา่ 5 ปี 
    4.2  มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 
5. การไดร้บัการอบรม 
    5.1 เคยไดร้บัการอบรม 
    5.2 ไมเ่คยไดร้บัการอบรม 

การดาํเนินงานการจดัการเรียนร่วม
ของสถานศึกษาเอกชน  3 ด้าน 
1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัเรือ่ง การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอ
ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1. การจดัการศกึษาของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
   1.1 ความหมายของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
   1.2 ประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
   1.3 การจดัการศกึษาพเิศษ 
   1.4 ความสาํคญัของการศกึษาพเิศษ 
  2. แนวคดิ ปรชัญา กฎหมาย นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2.1 แนวคดิและหลกัการจดัการศกึษาพเิศษ 
   2.2 ปรชัญาเกีย่วกบัการจดัการศกึษาพเิศษ 
   2.3 กฎหมายในการจดัการศกึษาพเิศษ 
   2.4 นโยบาย และมาตรการการจดัการศกึษาพเิศษ 
  3. การจดัการเรยีนรว่ม 
   3.1 การจดัการเรยีนรว่มในประเทศไทย 
    3.2 ความหมายของการจดัการเรยีนรว่ม 
    3.3 ปรชัญาของการจดัการเรยีนรว่ม 
   3.4 หลกัการของการจดัการเรยีนรว่ม 
    3.5 ประโยชน์ของการจดัการเรยีนรว่ม 
  4. รปูแบบของการจดัการเรยีนรว่ม 
   4.1 รปูแบบของการจดัการเรยีนรว่ม 
   4.2 แนวทางของการจดัการเรยีนรว่ม 
   4.3 การจดัการเรยีนรว่มโรงเรยีนเอกชน 
    4.3.1 การเตรยีมความพรอ้ม 
    4.3.2 ประโยชน์ของการเตรยีมความพรอ้มในการเรยีน 
    4.3.3 การจดัสภาพแวดลอ้ม 
    4.3.4 การบรหิารจดัการหลกัสตูร 
  5. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรอสิระ 
   5.1 ตําแหน่ง 
   5.2 ลกัษณะการสอน 
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   5.3 วุฒกิารศกึษา 
   5.4 ประสบการณ์ 
   5.5 การไดร้บัการอบรม 
  6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.1 งานวจิยัภายในประเทศ 
   6.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
  
1. การจดัการศึกษาของเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 การศกึษาทีจ่ดัใหแ้ก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ (children with special needs) ทางการศกึษา
แตกต่างไปจากเดก็ปกตเิน่ืองจากมคีวามจากมคีวามผดิปกตทิางรา่งกาย อารมณ์พฤตกิรรม หรอืสตปิญัญา
ซึง่ตอ้งการการดแูลเป็นพเิศษเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม และไดร้บัประโยชน์จากการศกึษา
อยา่งเตม็ที ่ เดก็พเิศษเป็นเดก็ทีม่ปีญัหาความบกพรอ่งทางรา่งกาย ขาดความสามารถทางการสือ่สาร
มปีญัหาอารมณ์ หรอืสงัคม รวมทัง้เดก็ทีม่ปีญัญาเลศิ แต่ละคนมปีญัหาเฉพาะตวัมสีาเหตุมาจากสภาพ
ความบกพรอ่งทางรา่งกายสตปิญัญาและอารมณ์ แต่สิง่ทีเ่ดก็ทุกคนมคีวามตอ้งการพเิศษน้ี ตอ้งการเหมอืนกนั
คอื การไดร้บัความชว่ยเหลอืแต่เน่ินๆ ไมว่า่จะเป็นการรกัษา การบาํบดัหรอืการศกึษาพเิศษเพือ่เปิด
โอกาสใหเ้ดก็สามารถพฒันาตนและไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของเดก็และดทีีส่ดุ สาํหรบัเดก็จาํเป็นตอ้ง
จดัการศกึษาพเิศษใหเ้หมาะกบัลกัษณะและความตอ้งการของเดก็ 
 คาํวา่ “เดก็พเิศษ” (Exceptional children) ในวงการการศกึษาพเิศษของประเทศไทยมกีารใช้
กนัอยูห่ลายคาํดว้ยกนั เชน่ เดก็ผดิปกต ิเดก็พกิาร เดก็พเิศษ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่ง ซึง่คาํเหล่าน้ีต่างกห็มายถงึเดก็กลุ่มเดยีวกนัทัง้สิน้ นกัการศกึษาพเิศษหลานทา่น ให้
ความหมายของเดก็พเิศษ ดงัน้ี 
 ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา (2555: ออนไลน์) กล่าววา่ เดก็พเิศษ มาจากคาํเตม็วา่ “เดก็ทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษ” หมายถงึ เดก็กลุ่มทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ชว่ยเหลอืเป็นพเิศษเพิม่เตมิจากวธิกีาร
ตามปกต ิทัง้ในดา้น การใชช้วีติประจาํวนั การเรยีนรูแ้ละการเขา้สงัคม เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดแูล ชว่ยเหลอืเดก็ ตามลกัษณะความจาํเป็น และความตอ้งการ
ของเดก็แต่ละคน 
 อรญัญา วรชาตอุิดมพงศ ์ (2555: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของเดก็พเิศษวา่ เดก็พเิศษ
หมายถงึ เดก็ปกตทิีม่ลีกัษณะทางกาย หรอื พฤตกิรรม เบีย่งเบนไปจากสภาพปกต ิเชน่ สตปิญัญาอารมณ์ 
หรอืสงัคม มผีลต่อพฒันาการดา้นต่างๆ ของเดก็ 
 สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัพษิณุโลก (2546: 19) ไดอ้ธบิายความหมายของเดก็พเิศษวา่ 
เดก็ทีต่อ้งการการชว่ยเหลอืพเิศษเน่ืองจากความพกิารทางรา่งกาย สตปิญัญา รวมถงึเดก็ทีม่สีตปิญัญา
สงูกวา่เดก็ปกต ิ
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 ศรเีรอืน แกว้กงัวล (2545: 5) ไดใ้หค้วามหมายของเดก็พเิศษวา่ พฤตกิรรมทีบ่่งชีค้วามเป็น
พเิศษนัน้ๆ ตอ้งมคีวามต่อเน่ืองมคีวามรุนแรงเขม้ขน้ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายในการเจรญิเตบิโตทีค่วร
พฒันาไปตามวยั จนทาํใหเ้ดก็ไมส่ามารถใชช้วีติตามธรรมดาเหมอืนเดก็ทัว่ไปไดแ้ละเดก็ตอ้งรบัการดแูล
รกัษา ชว่ยเหลอื แกไ้ข ประคบัประคองใหก้ารศกึษาพเิศษมากยิง่กวา่เดก็ปกตธิรรมดาทัว่ๆ ไป  
 1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ      
  เดก็พเิศษหมายถงึเดก็ทีม่คีวามตอ้งการทางการศกึษาแตกต่างไปจากเดก็ปกต ิอนัเน่ืองมาจาก
เหตุบกพรอ่ง ทางรา่งกายสตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม หรอืจากความดอ้ยโอกาส รวมถงึเดก็ทีม่คีวามสามารถ
พเิศษ และประเภทเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ เดก็ทีม่พีฒันาการทางรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม 
การสื่อสารและการเรยีนรูเ้บีย่งเบนไปจากเดก็ทัว่ไปรนุแรงถงึระดบัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศกึษาไมส่ามารถ
หรอืปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนัได ้เชน่ปกตทิัว่ไป จาํเป็นตอ้งจดัการศกึษาพเิศษใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะความบกพรอ่งและความตอ้งการในดา้นเน้ือหา วธิกีารเรยีนการสอน และวดัผลประเมนิผล ตลอดจน
สิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพและความสามารถของแต่บุคคล 
  เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษหรอืเดก็พเิศษ (Special Child) เป็นคาํทีพ่บบ่อยในปจัจุบนั 
เดก็พเิศษมาจากคาํเตม็วา่ “เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ” หมายถงึเดก็กลุ่มทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล
ชว่ยเหลอืเป็นพเิศษเพิม่เตมิจากวธิกีารตามปกต ิทัง้ในดา้นการใชช้วีติประจาํวนั การเรยีนรู ้และการเขา้สงัคม  
เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดแูลชว่ยเหลอืเดก็ตามลกัษณะ
ความจาํเป็น และความตอ้งการของเดก็แต่ละคน เดก็พเิศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี (สาํนกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร.  2550: 1)       
   1. เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ         
   2. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง          
   3. เดก็ยากจนและดอ้ยโอกาส        
  เดก็แต่ละกลุ่มมคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืเป็นพเิศษเหมอืนกนัแต่ดว้ยวธิกีาร
ทีแ่ตกต่างกนั ตามความเหมาะสมของเดก็แต่ละกลุ่ม แต่ละคน        
  ศรยีา นิยมธรรม และคณะ (2546: 53) ไดใ้หค้วามหมายของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
เอาไวว้า่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หมายถงึ เดก็ทีไ่มส่ามารถพฒันาความสามารถไดเ้ทา่ทีค่วรจาก
การเรยีนการสอนตามปกต ิทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพความบกพรอ่งหรอืความแตกต่างทางรา่งกาย สตปิญัญา
และอารมณ์ และรวมถงึเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษอกีดว้ย      
  กนัยา จนัทรว์งค ์(2546: 23) กล่าวว่า เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หมายถงึ เดก็ทีม่ ี
ความบกพรอ่งในลกัษณะต่างๆ ไมว่า่จะทางพฒันาการรา่งกาย อารมณ์ สงัคม ภาษาหรอืสตปิญัญา
และไมส่ามารถปฏบิตังิานในชวีติประจาํวนัได ้รวมถงึทางดา่นการจดัการศกึษาตอ้งจดัใหม้กีารเรยีนการสอน
ทีต่่างไปจากเดก็ปกตเิพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพความปกพรอ่ง     
  ปฏมิา จนัทร ์(2549: 12) ไดก้ล่าวสรปุความหมายของเดก็ทีม่กีารตอ้งการพเิศษวา่ เดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามผดิปกตทิางรา่งกายและสขุภาพ ทางสตปิญัญา และ
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สงัคมวา่ เป็นเหตุใหบุ้คคลผูน้ัน้ไมส่ามารถดาํรงชวีติเหมอืนปกตไิด ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความรนุแรงของความพกิาร
ในแต่ละคนทีม่คีวามแตกต่างกนัตามสภาพและชนิดของความพกิารนัน้ๆ  
  คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2543: 11) ไดเ้สนอแนวคดิวา่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ หรอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทางการศกึษา (Children With Special Education Needs) หมายถงึ 
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการความช่วยเหลอืทางการศกึษาทีแ่ตกต่างไปจากเดก็ปกตอินัเน่ืองมาจากเหตุบกพรอ่ง
ทางรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม หรอืจากความดอ้ยโอกาสรวมถงึเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
  สริมิา หมอนไหม (2543: 23) ไดก้ล่าววา่ “เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ” มาจากคาํภาษาองักฤษ
วา่ “Children with Special Needs” เป็นคาํใหมใ่นวงการศกึษาพเิศษและเพิง่ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายใน
ระยะไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา ครกูารศกึษาพเิศษควรทราบความหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้งก่อนทีเ่ราใชอ้ยูใ่นวง
การศกึษาพเิศษ ซึง่มาจากคาํภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
   1. Impairment หมายถงึ สภาพความบกพรอ่ง เชน่ ทางกาย ทางสตปิญัญา เน้ือเยือ่ 
หรอื ระบบเสน้ประสาท 
   2. Disability หมายถงึ การไรม้รรถภาพความหมายรวมไปถงึความบกพรอ่งในการทาํงาน
ของอวยัวะดว้ย ซึง่ทาํงานไดน้้อยกวา่ ปกตหิรอืทาํงานไมไ่ด ้
   3. Handicap หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามบกพรอ่ง ความบกพรอ่งของรา่งกายสง่ผลกระทบ
ต่อการดาํเนินชวีติของเขาทาํใหเ้ขาไมส่ามารถปฏบิตัภิารกจิไดด้เีทา่กบัคนปกต ิแต่หากมกีารแกไ้ขอวยัวะ
ทีบ่กพรอ่งใหส้ามารถใชง้านไดด้งัเดมิแลว้ สภาพความบกพรอ่งอาจหมดไปบุคคลผูน้ัน้ จงึไมใ่ชผู่ท้ีม่ ี
ความบกพรอ่งต่อไปอกี 
   4. Exceptional Children หมายถงึ เดก็ทีม่สีภาพรา่งกายและสตปิญัญาแตกต่างไป
จากเดก็ปกต ิไดแ้ก่ เดก็ปญัญาเลศิ เดก็ปญัญาออ่น เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางรา่งกาย เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งเกีย่วกบัระบบประสาทเดก็ทีม่ี
ปญัหาพฤตกิรรม เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางภาษา เดก็ทีม่ปีญัหาในการเรยีนรู ้และเดก็พกิารซํ้าซอ้น 
   5. Children with Special Needs หรอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หมายถงึ เดก็
ทีม่คีวามตอ้งการทางการศกึษาแตกต่างไปจากเดก็ปกต ิการใหก้ารศกึษาสาํหรบัเดก็เหล่าน้ี จงึควรมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปจากเดก็ปกตใินดา้นเน้ือหา วธิกีาร และการประเมนิ เป็นเดก็กลุ่มเดยีวกบัเดก็นอกระดบั 
(Exceptional Children) 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หมายถงึ เดก็ทีม่คีวามพกิาร
ทางกายอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่ง และเดก็มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาหรอืมคีวามสามารถ
พเิศษแตกต่างไปจากเดก็ปกต ิ เป็นกลุ่มเดก็ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืเป็นพเิศษเพิม่เตมิจากวธิกีาร
ตามปกต ิ รวมถงึเดก็ทีม่คีวามปกตทิางพฤตกิรรมอารมณ์และจติใจเพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาพของเดก็แต่ละ
บุคคล รวมถงึการจดัระบบการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัความพกิารของแต่ละบุคคลเพือ่ใหเ้ดก็เกดิการพฒันา
ตามศกัยภาพของตนเอง  
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 1.2 ประเภทของเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ       
  ในการจดัแบ่งประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนัน้ ตอ้งยดึลกัษณะของความพกิาร
ทีแ่สดงออกมาเป็นหลกัในการแบ่งประเภทของความพกิาร หรอืความบกพรอ่งซึง่ไดม้นีกัการศกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาพเิศษและหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้บ่งประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษดงัน้ี 
  ผดุง อารยะวญิญ ู(2548: 20) ไดจ้าํแนกเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 12 ประเภทดงัน้ี  
   1. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ       
   2. เดก็ปญัญาออ่นทีเ่รยีนหนงัสอืได ้       
   3.  เดก็ปญัญาออ่นทีฝึ่กได ้         
   4.  เดก็ปญัญาออ่นทีม่รีะดบัสตปิญัญาตํ่ามาก       
   5.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา        
   6.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย       
   7.  เดก็ทีม่ปีญัหาทางพฤตกิรรม        
   8.  เดก็ทีม่ปีญัหาการเรยีนรู ้        
   9.  เดก็เจบ็ปว่ยเรือ้รงัในโรงพยาบาล        
   10. เดก็ปญัญาเลศิ          
   11. เดก็ออทสิตกิ          
   12. เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งซํ้าซอ้น        
  ศรยีานิยมธรรม (2546: 30) กล่าววา่ สภาวะของความพกิารอาจจาํแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท
ใหญ่ๆ คอื 
   1.  ปญัญาออ่น 
   2.  บกพรอ่งทางสายตาหรอืการไดย้นิ 
   3.  ระบบประสาทผดิปกต ิ
   4.  อารมณ์แปรปรวน 
   5.  พฒันาการผดิปกต ิ
   6.  มปีญัหาทางการเรยีนรู ้         
  สาํนกัการศกึษา (2554: 24 – 64) กล่าวถงึ  เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนัน้ ทางการศกึษา
ไดจ้ดัไว ้10 ประเภท เพือ่จดัการศกึษาตามความตอ้งการของเดก็ ดงัน้ี      
   1.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ 
   2.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
   3.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
   4.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย       
   5.  เดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้
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   6.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพดูและภาษา 
   7.  เดก็ทีม่ปีญัหาทางพฤตกิรรมทางอารมณ์หรอืสมาธสิัน้ 
   8.  เดก็ออทสิตกิ 
   9.  เดก็พกิารซํ้าซอ้น          
   10. เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 7 – 11) ไดก้ารกาํหนดประเภท
ความตอ้งการพเิศษเพือ่รบัการศกึษานัน้มหีน่วยงานและนกัการศกึษาพเิศษไดจ้าํแนกประเภท ดงัน้ี  
   1. บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ หมายถงึ บุคคลทีส่ญูเสยีการมองเหน็
ตัง้แต่ระดบัเลก็น้อยจนถงึตาบอดสนิทอาจแบ่งได ้2 ประเภท คอื      
    1.1 คนตาบอด หมายถงึ คนทีส่ญูเสยีการเหน็มากจนตอ้งใชอ้กัษรเบรลล ์หรอื
ใชว้ธิกีารฟงัเทปหรอืแผน่เสยีงในการเรยีนการสอนหรอืผลการตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งด ี เมือ่
แกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6/60 หรอื 20/200 ลงมาจนบอดสนิท        
    1.2 คนเหน็เลอืนราง หมายถงึ คนทีส่ญูเสยีการเหน็แต่ยงัสามารถอา่นอกัษร
ตวัพมิพท์ีข่ยายใหญ่ไดห้รอืตอ้งใชแ้วน่ขยายอา่นหากตรวจวดัความคมชดัของสายตาขา้งดเีมือ่แกไ้ขแลว้ 
อยูใ่นระดบัระหวา่ง 6/18 หรอื 20/70 หรอื 6/60 หรอื 20/200หรอืมสีายตาแคบกวา่ 30 องศา  
   2. บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ หมายถงึ คนทีส่ญูเสยีการไดย้นิตัง้แต่
ระดบั หตูงึน้อยถงึระดบัหหูนวกอาจแบ่งได ้2 ประเภท คอื        
    2.1 คนหหูนวก หมายถงึ ผูท้ีส่ญูเสยีการไดย้นิมากจนไมส่ามารถรบัขอ้มลูผา่น
ทางการไดย้นิไมว่า่จะใสห่รอืไมใ่สเ่ครื่องช่วยฟงักต็ามโดยมาตรฐานสากลคนหหูนวกคอืผูท้ีม่กีารไดย้นิ
ที ่90 เดซเิบล ขึน้ไป 
    2.2 คนหตูงึ หมายถงึ ผูท้ีม่กีารไดย้นิเหลอือยูพ่อเพยีงทีจ่ะรบัขอ้มลูผา่นทาง 
การไดย้นิไมว่่า จะใชเ้ครือ่งชว่ยฟงัหรอืไมก่ต็ามโดยทัว่ไปจะใชเ้ครือ่งชว่ยฟงัเมื่อมรีะดบัการไดย้นิอยู่
ระหวา่ง 60 – 90 เดซเิบล 
   3. บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา หมายถงึ คนทีม่พีฒันาการชา้กวา่ปกติ
ทัว่ไป เมื่อวดัระดบัสตปิญัญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้มสีตปิญัญาตํ่ากวา่บุคคลปกตแิละความสามารถ
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตํ่ากวา่เกณฑป์กตอิยา่งน้อย 2 ทกัษะ หรอืมากกวา่ เชน่ ทกัษะการสื่อ
ความหมายทกัษะทางสงัคมการดแูลตนเองการเรยีนวชิาการเพือ่ชวีติประจาํวนั เป็นตน้ 
   4. บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายหรอืสขุภาพ หมายถงึ คนทีม่อีวยัวะไมส่มสว่น
อวยัวะสว่นใดสว่นหน่ึง หรอืหลายสว่นขาดหายไป กระดกูและกลา้มเน้ือพกิารเจบ็ปว่ยเรือ้รงัรนุแรง มี
ความพกิารของระบบประสาทมคีวามลาํบากในการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษาในสภาพปกติ
ทัง้น้ีไมร่วมคนทีม่คีวามบกพรอ่งทางประสาทสมัผสัไดแ้ก่ตาบอดหหูนวกอาจแบ่งเป็นประเภท ดงัน้ี 
    4.1 โรคระบบประสาท เชน่ Cerebral Palsy หรอืโรคอมัพาตเน่ืองจากสมอง
พกิารโรคลมชกั (Multiple Sclerosis) 



  19 

    4.2 โรคทางระบบกลา้มเน้ือและกระดกูเชน่ขอ้อกัเสบเทา้ปกุโรคกระดกูอ่อน
โรคอมัพาตกลา้มเน้ือลบี (Muscular Dystrophy) กระดกูสนัหลงัคด 
    4.3 การไมส่มประกอบแต่กาํเนิด เชน่ ศรีษะโต (Spina Bifida) แขนขาดว้นแต่
กาํเนิด เตีย้แคระ 
    4.4 สภาพความพกิารและความบกพรอ่งทางสขุภาพอื่นๆ ไดแ้ก่ 
     4.4.1 สภาพความพกิารอนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหตุและโรคตดิต่อ เชน่ ไฟไหม้
แขนขาขาด โรคโปลโิอโรคเยือ้บุสมองอกัเสบจากเชือ้ไวรสั และอนัตรายจากการคลอด 
     4.4.2 ความบกพรอ่งทางสขุภาพ เชน่ หอบหดืโรคหวัใจวณัโรค โรคปอด
อกัเสบ 
   5. บุคคลทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้หมายถงึ คนทีม่คีวามบกพรอ่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรอืหลายอยา่งในกระบวนการพืน้ฐานทางจติวทิยาทีเ่กีย่วกบัความเขา้ใจหรอืการใชภ้าษา ซึง่จะมผีล
ทาํใหม้ปีญัหาในการฟงั การพดู การคดิ การอ่าน การเขยีน การสะกด หรอืการคดิคาํนวณ รวมทัง้
สภาพความบกพรอ่งในการรบัรูส้มองไดร้บับาดเจบ็จากการปฏบิตังิานของสมองสญูเสยีไป 
   6. บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพดูและภาษา หมายถงึ คนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ในเรือ่งการออกเสยีงพดูทีไ่มใ่ชส่าเหตุของการสญูเสยีการไดย้นิ เชน่ เสยีงผดิปกตอิตัราความเรว็ และ
จงัหวะการพดูผดิปกต ิ หรอืคนทีม่คีวามบกพรอ่งในเรื่องของความเขา้ใจและหรอืการใชภ้าษาพดูการเขยีน
และหรอืระบบสญัลกัษณ์อื่นทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่ ซึง่อาจเกีย่วกบัรปูแบบของภาษาเน้ือหาของภาษา
และหน้าทีข่องภาษา 
   7. บุคคลทีม่ปีญัหาทางพฤตกิรรม หรอือารมณ์ หมายถงึ คนทีแ่สดงพฤตกิรรม
เบีย่งเบนสง่ผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องเดก็และผูอ้ื่นเป็นผลมาจากความขดัแยง้ของเดก็กบัสภาพแวดลอ้ม
หรอืความคดิแยง้ทีเ่กดิขึน้ในตวัเดก็ ซึง่ทาํใหไ้มส่ามารถเรยีนรูข้าดสมัพนัธภาพกบัเพือ่นหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง
มพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดก็ในวยัเดยีวกนั มคีวามเกบ็กดทางอารมณ์โดยแสดงออก
ทางรา่งกาย ซึง่บางคนมคีวามบกพรอ่งน้ีเป็นปญัหาอยา่งมากและปญัหาพฤตกิรรมนัน้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
ไมเ่ป็นทีย่อมรบัทางสงัคม 
   8. บุคคลออทสิตกิ หมายถงึ คนทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฒันาการดา้นสงัคมภาษา
และการสื่อความหมายพฤตกิรรมอารมณ์และจนิตนาการ ซึง่มสีาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงานของสมอง
บางสว่นผดิปกตไิปลกัษณะของบุคคลออทสิตกิ มดีงัน้ี 
    8.1 มคีวามบกพรอ่งทางปฏสิมัพนัธท์างสงัคม เชน่ ไมม่องสบตาบุคคลอื่นไมม่ี
การแสดงออกทางสหีน้ากรยิาทา่ทางเล่นกบัเพือ่นไมเ่ป็นไมส่นใจทีจ่ะทาํงานรว่มกบัใครไมเ่ขา้ใจพฤตกิรรม
ของคนอื่น 
    8.2 มคีวามบกพรอ่งทางดา้นการสือ่สารในดา้นการใชภ้าษาพดูความเขา้ใจภาษา
ซึง่มหีลายระดบั ตัง้แต่ไมส่ามารถพดูจาสื่อความหมายไดเ้ลยหรอืพดูไดแ้ต่ไมส่ามารถสนทนาโตต้อบ
กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเขา้ใจบางคนพดูแบบเสยีงสะทอ้น หรอืเรยีนแบบทวนคาํพดูบางคนจะพดูซํ้าแต่เรือ่ง
ทีต่นสนใจมกีารใชส้รรพนามสลบัทีร่ะดบัเสยีงพดูอาจมคีวามผดิปกต ิ
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    8.3 มคีวามบกพรอ่งทางดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ บางคนมพีฤตกิรรมซํ้าๆ
ผดิปกตกิารแสดงออกทางอารมณ์ไมเ่หมาะสมกบัวยั บางคนมอีารมณ์กา้วรา้วรนุแรงเมือ่เปลีย่นสิง่แวดลอ้ม 
    8.4 มคีวามบกพรอ่งดา้นการรบัรูท้างประสาทสมัผสัการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้
คอื การรบัรูท้างการเหน็การตอบสนองต่อการฟงัการสมัผสัการรบักลิน่และรสมคีวามแตกต่างกนั เชน่
บางคนชอบมองแสงบางคนรบัเสยีงบางคนรบัเสยีงไมไ่ด ้เป็นตน้ 
    8.5 มคีวามบกพรอ่งดา้นการใชอ้วยัวะต่างๆ อยา่งประสานสมัพนัธก์นัการใช้
สว่นต่างๆ ของรา่งกายรวมทัง้การประสานสมัพนัธข์องกลไกกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็ มคีวาม
บกพรอ่งการเคลื่อนไหวผดิปกตกิารใชก้ลา้มเน้ือเลก็ในการหยบิจบัไมป่ระสานสมัพนัธก์นั 
    8.6 มคีวามบกพรอ่งดา้นจตินาการ ไมส่ามารถแยกเรือ่งจรงิเรือ่งสมมตุหิรอืประยกุต ์
วธิกีารจากเหตุการณ์หน่ึงไปสูอ่กีเหตุการณ์หน่ึงไดเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไดย้าก ไมส่ามารถจดัระบบ
ความคดิทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
    8.7 มคีวามบกพรอ่งดา้นสมาธมิคีวามสนใจเรือ่งทีส่ ัน้วอกแวกงา่ย 
   9. บุคคลพกิารซํ้าซอ้นหมายถงึคนทีม่สีภาพความบกพรอ่งหรอืความพกิารมากกวา่
หน่ึงประเภทในบุคคลเดยีวกนั เชน่ คนปญัญาอ่อนทีส่ญูเสยีการไดย้นิ 
 จากการจาํแนกเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหท้ราบถงึความหมาย และ
ประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแตกต่างกนัไป ซึง่ในการวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดย้ดึแนวทางและ
ประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เป็นการจาํแนกเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทางการศกึษา พอจะสรปุประเภทและลกัษณะของเดก็พเิศษได ้9 ประเภท ดงัน้ี 
  1.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ 
  2.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
  3.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
  4.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งากาย หรอืการเคลื่อนไหวหรอืเดก็เจบ็ปว่ยปญัหาเรือ่ง
สขุภาพ ซึง่ตอ้งรกัษาพยาบาลเป็นเวลานาน 
  5.  เดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้
  6.  เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพดูและภาษา 
  7.  เดก็ทีม่ปีญัหาทางพฤตกิรรมทางอารมณ์หรอืสมาธสิัน้ 
  8.  เดก็ออทสิตกิ (Autistic Children) 
  9.  เดก็พกิารซํ้าซอ้น         
 จากประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ สรปุไดว้า่ การบ่งประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษสามารถบ่างไดห้ลายลกัษณะขึน้อยูก่บัแนวคดิและเกณฑท์ีผู่ท้าํการแบ่งประเภทนํามาใชแ้บ่ง ซึง่
สามารถสรปุประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษได ้ ดงัน้ี คอื เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ 
เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
รา่งกาย เดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพดูและภาษา เดก็ทีม่ปีญัหาทาง
พฤตกิรรมทางอารมณ์หรอืสมาธสิัน้ เดก็ออทสิตกิ และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
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 1.3 การจดัการศึกษาพิเศษ 
  การจดัการศกึษาพเิศษเป็นการจดัการศกึษาเพือ่ใหผู้พ้กิารหรอืผูท้ีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ไดร้บัการศกึษาเทา่เทยีมกบัคนปกตทิัว่ไปตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญซึง่มนีกัการศกึษาพเิศษหลายทา่น
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาพเิศษไว ้ดงัน้ี 
  ไพรนิ ปกุมะ (2553: 16) ไดส้รปุความหมายของการศกึษาการศกึษาพเิศษไวว้า่ การจดั 
การศกึษาสาํกรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่หมายถงึ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการทางการศกึษา และ
ความชว่ยเหลอืทีแ่ตกต่างไปจากเดก็ปกต ิเน่ืองจากเดก็เหล่าน้ีมคีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย สตปิญัญา 
อารมณ์ สงัคม การสือ่สารและรวมถงึเดก็ปญัญาเลศิทีจ่ะตอ้งเพิม่ในเรือ่งของกระบวนการการจดักจิกรรม 
สือ่ และอุปกรณ์ การเรยีน การปรบัเน้ือหา ปรบักระบวนการวดัผลประเมนิผล เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ
และความสามารถของเดก็แต่ละคน   
  ประภาพมิลทมิวฒันา (2548: 16) ไดส้รปุไวว้า่ การศกึษาพเิศษหมายถงึการจดัการศกึษา
ทีจ่ดัสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดา้นต่างๆทุกประเภทใหไ้ดร้บัการศกึษาชว่ยเหลอืเพือ่ใหส้ามารถ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของตนโดยการจดัการศกึษาตอ้งจดัใหเ้หมาะสมและคาํนึงถงึความตอ้งการ
และความสามารถของเดก็เหล่าน้ีเพือ่ใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดร้บัประโยชน์สงูสดุ  
  นงลกัษณ์ มศีลิป์ (2548: 16) ไดส้รปุความหมายของการศกึษาพเิศษไดว้า่ การศกึษาพเิศษ
หมายถงึ การจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ โดยเน้นวธิกีารขบวนการเน้ือหาและเครือ่งมอื
ทีแ่ตกต่างไปจากเดก็ปกตริวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพสว่นบุคคลใหแ้ก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอยา่งเหมาะสม      
  เกยรู วงศก์อ้ม (2548: 2) ไดส้รปุความหมายของการศกึษาพเิศษไวว้า่ การจดัการศกึษา
สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไมว่า่ความตอ้งการพเิศษนัน้ จะเกดิขึน้เน่ืองจากความปกพรอ่งทาง 
ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ รวมทัง้เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษซึง่การจดัการศกึษาในรปูแบบปกติ
ไมส่ามารถชว่ยใหเ้ดก็เรยีนรู ้และพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ จงึจาํเป็นตอ้งจดัการศกึษาในลกัษณะพเิศษ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
  ผดุง อารยะวญิญ ู(2546: 1) ใหค้วามหมายของการศกึษาพเิศษไวว้า่ การศกึษาพเิศษ
หมายถงึ การศกึษาทีจ่ดัสาํหรบัเดก็ปญัญาเลศิ เดก็ปญัญาอ่อน เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา เดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและสขุภาพ เดก็ทีม่ปีญัหาทางอารมณ์  
พฤตกิรรม เดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรูแ้ละเดก็พกิารซํ้าซอ้น ซึง่เดก็เหล่าน้ีไมอ่าจไดร้บัประโยชน์เตม็ที่
จากการศกึษาทีจ่ดัใหก้บัเดก็ปกต ิ 
  จนิตนา อมัพรภาค (2546: 9) ใหค้วามหมายของการศกึษาพเิศษไวว้า่ การศกึษาพเิศษ
คอื การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่หมายถงึ เดก็ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ 
เน่ืองจากเหตุบกพรอ่งทางรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ รวมทัง้เดก็ทีส่ตปิญัญาสงูกวา่ปกต ิ 
  ศรยีา นิยมธรรม และคณะ (2546: 3) ไดก้ลา่ววา่ การศกึษาพเิศษหมายถงึการจดัการศกึษา
แก่ผูเ้รยีนเป็นพเิศษ ทัง้โดยวธิกีารสอนการใหบ้รกิาร ทัง้นัน้เพราะบุคคลเหล่านัน้เป็นผูด้อ้ยโอกาสและ
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ขาดความเสมอภาคในการไดร้บัสทิธติามทีร่ฐัจดัการศกึษาภาคบงัคบัใหแ้ก่เดก็ในวยัเรยีนทัว่ไป ซึง่
สาเหตุแหง่ความดอ้ยโอกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพความบกพรอ่งทางรา่งกายสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ 
นอกจากน้ี ยงัรวมถงึการศกึษาใหก้บัเดก็ปญัญาเลศิ ซึง่เป็นเดก็ทีม่รีะดบัปญัญาสงูกวา่เดก็ปกตดิว้ย 
  ศริยิภุา พลูสวุรรณ (2545: 9) ใหค้วามหมาย การศกึษาพเิศษ (Special Education) 
หมายถงึ การศกึษาทีจ่ดัใหแ้ก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ (Children With Special Needs) ทางการศกึษา
แตกต่างไปจากเดก็ปกตเิน่ืองจากมคีวามผดิปกตทิางรา่งกาย อารมณ์ พฤตกิรรม หรอืสตปิญัญา ซึง่
ตอ้งการดแูลเป็นพเิศษเพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเหมาะสมและไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาอยา่งเตม็ที ่
การจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ จงึตอ้งดาํเนินการสอนโดยครทูีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาเป็นพเิศษมเีทคนิควธิกีารสอน
ทีแ่ตกต่างไปจากเดก็ปกต ิการจดัเน้ือหาของหลกัสตูร กจิกรรมการเรยีนการสอน อุปกรณ์การสอนและ
วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัสภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล เพือ่พฒันาใหเ้กดิศกัยภาพสงูสดุ 
  กองการศกึษาเพือ่คนพกิาร (2543: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาพเิศษ คอื การพฒันา
ความสามารถของเดก็พกิารแต่ละคน ใหส้ามารถพึง่ตนเองไดม้ากทีส่ดุ และเป็นภาระผูอ้ื่นน้อยทีส่ดุเทา่ที่
จาํเป็น บางคนอาจพฒันาใหค้วามชว่ยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัไดบ้างคนมคีวามสามารถ
ในการเรยีน เขยีน อา่นหนงัสอืได ้หรอืไดเ้รยีนวชิชาชพีแขนงต่างๆ ตามแนวถนดั เพื่อนําทกัษะดา้น
อาชพีไปทาํงานเลีย้งตน  
  สมธิ และคนอื่นๆ (Smith; et al.  1995: 9) ใหค้วามหมายของการศกึษาพเิศษไวว้า่ 
การศกึษาพเิศษ คอื วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการตวัแปรต่างๆ ทางการศกึษา เพื่อนําไปสูก่ารป้องกนั 
การลดหรอืการกาํจดัสภาพต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความบกพรอ่งสาํคญัต่างๆ ในดา้นการปฏบิตัหิน้าทีท่าง
สตปิญัญา ทางการสือ่ความหมายทางการเคลื่อนไหว ทางสงัคม และอารมณ์ของเดก็  
 สรปุไดว้า่ ความหมายของการศกึษาพเิศษ หมายถงึ การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษ ซึง่หมายถงึเดก็ทีม่คีวามตอ้งการทางการศกึษาและความชว่ยเหลอืทีแ่ตกต่างไปจากเดก็
ปกตเิน่ืองจากเดก็เหล่าน้ีมคีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม การสือ่สารและรวมถงึ
เดก็ทีม่ปีญัญาเลศิ ทีจ่ะตอ้งเพิม่เตมิเรือ่งกระบวนการ การจดักจิกรรม สือ่ อุปกรณ์การเรยีน ปรบัเน้ือหา 
ปรบักระบวนการวดัผลประเมนิผล เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ และความสามารถของเดก็แต่ละประเภท 
 1.4 ความสาํคญัของการศึกษาพิเศษ        
  การพฒันาคนพกิารไวว้า่ เพือ่บรรลุเป้าหมายสงูสดุคอื“คนพกิารมคีุณภาพชวีติทีด่เีตม็
ตามศกัยภาพมอีงคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการทีม่คีวามสมัพนัธต่์อกนัคอื คนพกิารไดร้บัการคุม้ครอง
สทิธกิารมสีว่นรว่มในสงัคมอยา่งเตม็ที ่ ดว้ยความเสมอภาค และสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากอุปสรรค”
(คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร.  2551: 16)   
  เกยรู วงศก์อ้ม (2548: 11) ไดก้ล่าวถงึ การศกึษาพเิศษทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษในหลายลกัษณะและหลายดา้น ดงัน้ี              
   1. พฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทัง้ทาง ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมจติใจ และ
สตปิญัญา 
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   2. ใหเ้ดก็มโีอกาสไดร้บัการศกึษา และเลอืกรบัการศกึษาตัง้แต่การชว่ยเหลอืระยะ
แรกเริม่จนถงึระดบัอุดมศกึษา                  
   3. ใหเ้ดก็มคีวามตระหนกัในสทิธขิองตนเอง ในการรบัการศกึษาตามรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 สทิธิ
คนพกิารไทย และปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารไทย        
   4. ใหเ้ดก็ไดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวก สื่อ บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทาง
การศกึษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง          
   5. ใหเ้ดก็ไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศและเทคโนโลยเีชน่เดยีวกบัคนทัว่ไป    
   6. สง่เสรมิใหม้คีวามสามารถพเิศษไปแขง่ขนัความสามารถในระดบัโลก   
   7.  ใหค้รอบครวัและสงัคมมสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  
   8. สง่เสรมิใหอ้งคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนในการทาํวจิยัเพื่อคน้หาองคค์วามรูใ้หม่
ในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ         
   9. ใหม้กีารจดัทาํหรอืปรบัหลกัสตูรรวมถงึการวดัและประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบั
สมรรถภาพคนพกิาร           
   10. ใหส้งัคมมองเหน็ความสาํคญัของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในการเป็นสว่นหน่ึง
ในสงัคมและมองเหน็ถงึศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษย ์      
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 
(2545: 15 – 16, 38) ในมาตรา 28 ไดก้ล่าวถงึ หลกัสตูรทีใ่ชส้าํหรบัคนพกิาร หรอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษทีเ่รยีนในโรงเรยีนไวว้า่ “หลกัสตูรการศกึษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรการศกึษาสาํหรบับุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ตอ้งมลีกัษณะหลากหลาย ทัง้น้ีใหจ้ดัตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบั โดยมุง่พฒันาคุณภาพชวีติของบุคคลใหเ้หมาะแก่วยัและศกัยภาพ สาระหลกัสตูร ทัง้
ทีเ่ป็นวชิาการและวชิาชพี ตอ้งมุง่พฒันาคนใหม้คีวามสมดุล ทัง้ดา้นความรู ้ ความคดิ ความสามารถ  
ความดงีาม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม       
 สรปุ การจดัการศกึษาพเิศษถอืวา่ มคีวามจาํเป็นและมคีวามสาํคญัต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษเป็นอยา่งมากเพราะจะทาํใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเกดิการพฒันาตนเองในดา้นดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สงัคมจติใจ และสตปิญัญาและสามามารถดาํรงชวีติไดด้ว้ยตนเองไมเ่ป็นภาระของสงัคมตาม
เจตนารมของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พทุธศกัราช 2542        
 
2. แนวคิด ปรชัญา กฎหมายและนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ 
 ในอดตีเดก็พกิารมกัจะถูกละเลยหรอืไมเ่ป็นทีต่อ้งการของสงัคม ถูกกดีกนัจาํกดัสทิธต่ิางๆ 
ทีพ่งึไดร้บั คนพกิารในประเทศไทยกอ็ยูใ่นสภาพเดยีวกนักบัคนพกิารในประเทศอื่นทัว่โลก ถกูจาํกดั
สทิธทิางการศกึษา ดงัจะเหน็ไดจ้ากการไดร้บัการยกเวน้จากการเขา้โรงเรยีนตามพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา 
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พ.ศ. 2475 กระทรวงศกึษาธกิารไดต้ระหนกัถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานสาํหรบัคนพกิาร และไดด้าํเนินการจดั
การศกึษาพเิศษ โดยกรมสามญัศกึษารบัผดิชอบดาํเนินการมาเป็นเวลากวา่ 50 ปี โดยเริม่จดัตัง้โรงเรยีน
เฉพาะทางขึน้ เชน่ โรงเรยีนสอนคนตาบอด หหูนวก ปญัญาออ่น เพือ่ทดลองสอนเดก็พเิศษแต่ละประเภท
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2487 ผลการทดลองพบวา่เดก็พกิารทุกประเภทสามารถเรยีนได ้
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ไดเ้ริม่ทดลองจดัการศกึษาพเิศษรปูแบบเรยีนรว่ม โดยจดัสาํหรบัเดก็
บกพรอ่งทางสตปิญัญาในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศกึษาธกิาร
ไดร้บัการสนบัสนุนวทิยากร จากมลูนิธชิว่ยคนตาบอดโพน้ทะเลแหง่สหรฐัอเมรกิา (America Foundation 
Oversea for the Blind) โดยจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ตาบอดเรยีนรว่มในโรงเรยีนปกต ิในปี พ.ศ. 2529 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ ไดจ้ดัการศกึษาพเิศษขึน้เป็นปีแรก ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดร้บัสทิธ ิตามพระราชบญัญตัปิระถมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2523 ทีร่ะบุใหเ้ดก็
ทีอ่ยูใ่นเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั ตอ้งเขา้รบัการศกึษาโดยทัว่ถงึทุกคน เพือ่ใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษมสีทิธเิทา่เทยีมกบัเดก็ปกต ิ เวน้แต่ผูป้กครองขอรบัการยกเวน้ และไดร้บัการพฒันาการศกึษา
พเิศษมาอยา่งต่อเน่ือง ตามทีแ่ผนการศกึษาแหง่ชาตแิผนพฒันาการศกึษา นโยบายของรฐับาล นโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิารและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไว ้ จะเหน็ไดว้า่การจดัการพเิศษ สาํหรบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในประเทศไทยในปจัจุบนัมคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศอื่น กลา่วคอื ไดม้กีารปรบัเปลีย่น
นโยบายจากเดมิทีจ่ดัใหเ้ดก็พกิารเขา้โรงเรยีนเฉพาะทาง เป็นนโยบายใหเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิและเยาชน
ทัว่ไป นอกจากปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ประเทศไทยโดยกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดนโยบายเป็น
แนวทางสูก่ารปฏบิตักิารจดัการสาํหรบัเดก็พกิาร 
 การวเิคราะหเ์จตนารมณ์ของกฎหมาย คอื พระราชบญัญตัฟ้ืินฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534 
และพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาสาํหรบั
คนพกิาร ทาํใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถกาํหนดนโยบายทีม่ลีกัษณะเป็น
นโยบายทีม่ชีวีติ กล่าวคอื เป็นนโยบายทีม่พีลงัขบัเคลื่อน ทนัสมยั ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษทางการศกึษาของเดก็และเยาวชนทีม่คีวามบกพรอ่ง และมรีปูแบบทีห่ลากหลายเอือ้ต่อ
การนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ารจดัการศกึษาของประเทศไทยใหแ้ก่
เดก็และเยาวชนทีม่คีวามบกพรอ่ง มลีกัษณะแบบเรยีนรว่มปลอดจากอุปสรรคทีข่ดัขวางการเรยีนรูข้อง
เดก็อยา่งเตม็ศกัยภาพ และตัง้อยูบ่นรากฐานของสทิธ ิ (Right based) เพือ่ใหบ้รรลุถงึการมสีว่นรว่ม
อยา่งเตม็ที ่(Full Participation) และความเสมอ (Equality) ทาํใหค้นพกิารมสีทิธใินการเลอืกทีด่าํรงชวีติ
อสิระ มศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละศกัยภาพเป็นผูใ้หแ้ก่สงัคมและประเทศชาต ิ
 2.1 แนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาพิเศษ       
  การจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนัน้ตอ้งใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัการศกึษา
อยา่งเทา่เทยีมกนัและควรจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของเดก็และให ้
บรกิารทางดา้นอื่นๆตามความตอ้งการของเดก็ควบคูไ้ปดว้ยเพือ่ใหเ้ดก็ไดม้กีารพฒันาถงึขดีสดุ (ปฏมิา  
จนัทร.  2549: 9 – 10) 
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  การจดัการศกึษาพเิศษขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาทีจ่ดัสาํหรบัผูพ้กิารยดึหลกัทีส่อดคลอ้ง
กบัอุดมการณ์ ดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  255 : 1 – 2) 
   1. หลกัการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น
พเิศษของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล ตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ทัง้รา่งกายจติใจสตปิญัญาความรู ้และคุณธรรมเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรม ใน
การดาํเนินชวีติสามารถประกอบอาชพีไดต้ามศกัยภาพอยูร่ว่มกบัครอบครวัชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงไดแ้ละมคีวามเป็นประชาธปิไตย 
   2. หลกัการจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นไทยใหม้คีวามรกัและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่
และประเทศไทยมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทีจ่าเป็นสาหรบัการดาเนินชวีติเตม็ตามศกัยภาพ มคีวามขยนั
อดทนประหยดัมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์(ตามประเภทความพกิาร) เพือ่เป็นสมาชกิทีด่ที ัง้ครอบครวั
ชุมชนสงัคมไทยและสงัคมโลก 
   3. หลกัการแหง่ความเสมอภาคคนไทยทัง้ปวงตอ้งมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 12 ปี อยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีม ควบคูไ่ปกบัความมคีุณภาพโดยไมเ่ลอืกชัน้วรรณะ
หรอืความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรม         
   4. หลกัการมสีว่นรว่ม องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาคเอกชนมสีว่นรว่ม ใน
การบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัผูพ้กิารรว่มกบัสานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษสานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาพเิศษคณะกรรมการสานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนรว่มสถานศกึษาเฉพาะความพกิาร และศูนยก์ารศกึษาพเิศษ
เพือ่เสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ศกัดิศ์ร ีและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ตามนยัของรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 
  สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร (2549: 5 – 6) อธบิายถงึการจดัการศกึษาพเิศษทีร่ฐั
ดาํเนินการใหม้ขีึน้นัน้วา่ ตอ้งตัง้อยูบ่นฐานของความเชื่อหรอืแนวคดิและหลกัการ ดงัน้ี    
   1. ทุกคนโอกาสเทา่เทยีมกนัในการทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการศกึษา ไมว่า่จะเป็นคนพกิาร
หรอืคนปกต ิ เมือ่รฐัจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ปกตแิลว้ กค็วรจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็พเิศษดว้ย หากเดก็
พเิศษ ไมส่ามารถเรยีนในโปรแกรมการศกึษาทีร่ฐัจดัใหเ้ดก็ปกต ิกเ็ป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะจดัการศกึษา
ใหส้นองต่อความตอ้งการของเดก็พเิศษ        
   2. เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ควรไดร้บัการศกึษาควบคูไ่ปกบั การบาํบดั การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ทุกดา้นโดยเรว็ทีส่ดุ ในทนัทีท่ีท่ราบวา่เดก็มคีวามตอ้งการพเิศษ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการเตรยีม
เดก็ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรยีนต่อไป และมพีฒันาการทุกดา้นถงึขดีสดุ      
   3. การจดัการศกึษาพเิศษ ควรคาํนึงถงึการอยู่รว่มสงัคมกบัคนปกตไิด ้ อย่างมี
ประสทิธภิาพ การเรยีนการสอนเดก็เหล่าน้ี จงึควรใหเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได้
เวน้แต่เดก็พเิศษผูน้ัน้มสีภาพความพกิารหรอืความบกพรอ่งในขัน้รุนแรง จนไมอ่าจเรยีนรว่มได ้ อยา่งไรกต็าม
ควรใหเ้ดก็พเิศษไดส้มัผสักบัสงัคมปกต ิ       



  26 

   4. การจดัการศกึษาพเิศษ ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเสยีเปรยีบของเดก็พเิศษ
แต่ละประเภท โดยใชแ้นวการศกึษาของเดก็ปกต ิ        
   5. การศกึษาพเิศษและการฟ้ืนฟูบาํบดัทุกดา้น ควรจดัเป็นโปรแกรมใหเ้ป็นรายบุคคล  
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนบางอยา่ง อาจจดัเป็นกลุ่มเลก็สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งหรอืมี
ความตอ้งการคลา้ยคลงึกนั  และอยูใ่นระดบัความสามารถทีใ่กลเ้คยีงกนั       
   6. การจดัโปรแกรมการสอนเดก็พเิศษ ควรเน้นความสามารถของเดก็ และใหเ้ดก็
มโีอกาสไดป้ระสบความสาํเรจ็มากกวา่ทีจ่ะคาํนึงถงึความพกิารหรอืความบกพรอ่ง เพือ่ทาํใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจ
วา่แมต้นจะมคีวามบกพรอ่ง แต่กย็งัมคีวามสามารถบางอยา่งเทา่กบัหรอืดกีวา่คนปกต ิซึง่จะชว่ยใหเ้ดก็
สามารถปรบัตวัไดด้ขีึน้          
   7. การศกึษาพเิศษ ควรมุง่ใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจยอมรบัตนเอง มคีวามเชื่อมัน่ มสีจัจะ
แหง่ตน และมุง่ใหช้ว่ยตนเองได ้ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม    
   8. การศกึษาพเิศษ ควรจดัอยา่งต่อเน่ือง เริม่ตัง้แต่เกดิเรือ่ยไปขาดตอนไมไ่ด ้และ
ควรเน้นถงึเรื่องอาชพีดว้ย           
  ศรยีา นิยมธรรม และคณะ (2546: 6 – 7) ไดก้ล่าวถงึ การจดัการศกึษาพเิศษโดยทัว่ไป
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเชื่อ หรอืหลกัปรชัญา ดงัต่อไปน้ี        
   1. ทุกคนมโีอกาสเทา่เทยีมกนัในเรือ่งทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทางการศกึษาไมว่า่จะ
เป็นคนพกิารหรอืคนปกต ิ เมือ่รบัจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ปกตแิลว้กค็วรจดัการศกึษาใหก้บัเดก็พเิศษ
ดว้ย หากเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไมส่ามารถเรยีนในโปรแกรมการศกึษาทีร่ฐัจดัใหเ้ดก็ปกตไิด ้การเป็น
หน้าทีข่องรฐัทีจ่ะจดัการศกึษาใหส้นองต่อความตอ้งการของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ   
   2. เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษควรไดร้บัการศกึษาควบคูไ่ปกบัการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทุกดา้นโดยเรว็ทีส่ดุในทนัททีีท่ราบวา่เป็นเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการเตรยีมเดก็ให้
พรอ้มทีจ่ะเรยีนต่อไปและมพีฒันาการทุกดา้นถงึขดีสุด       
   3. การจดัการศกึษาพเิศษ ควรคาํนึงถงึการอยู่รว่มสงัคมกบัคนปกต ิ ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ การเรยีนการสอนเดก็เหล่าน้ี จงึควรใหเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้
เวน้แต่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษผูน้ัน้ มสีภาพความพกิารหรอืความปกพรอ่งในขัน้รนุแรง จนไมอ่าจ
เรยีนรว่มได ้อยา่งไรกต็ามควรใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดส้มัผสักบัสงัคมปกต ิ     
   4. การจดัการศกึษาพเิศษตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเสยีเปรยีบของเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแต่ละประเภทโดยใชแ้นวการศกึษาของเดก็ปกต ิ      
   5. การศกึษาพเิศษและการฟ้ืนฟูบาํบดัทุกดา้น ควรจดัใหเ้ป็นโปรแกรมรายบุคคล
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนบางอยา่งอาจจดัเป้นกลุ่มเลก็สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามปกพรอ่ง หรอื
ความตอ้งการคลา้ยคลงึกนัและอยูใ่นระดบัความสามารถทีใ่กลเ้คยีงกนั      
   6. การจดัโปรแกรมการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ควรเน้นทีค่วามสามารถ
ของเดก็และใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสประสบความสาํเรจ็มากกวา่ทีจ่ะคาํนึงถงึความพกิารหรอืความบกพรอ่ง
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เพือ่ทาํใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจ แมต้นจะมคีวามบกพรอ่ง แต่กย็งัมคีวามสามารถอยา่งเทา่เทยีมกนั หรอื
ดกีวา่คนปกตจิงึจะชว่ยใหเ้ดก็ปรบัตวัไดด้ ี          
   7. การศกึษาพเิศษควรมุง่ใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจยอมรบัตนเองมคีวามเชื่อมัน่มสีจัการ
แหง่ตน และมุง่ใหช้ว่ยเหลอืตนเองไดต้ลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม    
   8. การศกึษาพเิศษควรจดัทาํอยา่งต่อเน่ืองเริม่ตัง้แต่เกดิเรือ่ยไปและควรเน้นถงึเรือ่ง
อาชพีดว้ย 
 สรปุไดว้า่ แนวคดิและหลกัการจดัการศกึษาพเิศษ คอื แนวทางการใหใ้หค้วามชว่ยเหลอื บาํบดั 
บรรเทา ดคูวามบกพรอ่งหรอืความผดิปกตดิว้ยการฝึกฝนใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดแูลรกัษาตนเอง 
เน้นใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษชว่ยเหลอืตนเองใหม้ากทีส่ดุในการดาํรงชวีติอยา่งมคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเอง เพือ่สรา้งและพฒันาสมรรถภาพของเดก็ ใหม้สีมรรถภาพทีเ่ขม้แขง็ขึน้ การสอนใหเ้ดก็พเิศษ
ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืชว่ยเหลอือวยัวะหรอืสว่นทีบ่กพรอ่งใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมมากทีส่ดุ   
 2.2 ปรชัญาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 
  เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ คนพกิารเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม จงึควรไดเ้ตรยีมผูพ้กิาร
ตัง้แต่เยาว ์เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมได ้การใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไดม้ี
โอกาสเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตเิทา่ทีส่ามารถจะทาํได ้ จะชว่ยทุกคนสามารถดาํรงชวีติรว่มกนัในสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข และไมเ่ป็นภาระแก่สงัคม และในการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจะตอ้ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของเดก็ 
  นนทวฒัน์ สขุผล (2543: 10 – 11) ไดก้ล่าววา่ การจดัการศกึษาพเิศษโดยทัว่ไปตัง้อยู่
บนรากฐานของความเชื่อ หรอืหลกัปรชัญา ดงัต่อไปน้ี 
   1. ทุกคนมโีอกาสเทา่เทยีมในการทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทางการศกึษาไมว่า่จะเป็น
คนพกิาร หรอืคนปกตเิมือ่รฐัจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ปกตแิลว้กค็วรจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็พเิศษดว้ย  
หากเดก็พเิศษ ไมส่ามารถเรยีนไดใ้นโปรแกรมการศกึษาทีร่ฐัจดัใหเ้ดก็ปกตไิด ้ เป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะ
จดัการศกึษาใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของเดก็พเิศษ 
   2. เดก็พเิศษควรไดร้บัการศกึษาควบคูไ่ปกบัการบาํบดั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทุก
ดา้นโดยเรว็ทีส่ดุ ในทนัททีีท่ราบวา่ เดก็มคีวามตอ้งการพเิศษ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มที่
จะเรยีนต่อไปและมพีฒันาการทุกดา้นถงึขดีสงูสดุ 
   3. การจดัการศกึษาพเิศษควรคาํนึงการอยูร่ว่มสงัคมกบัคนปกตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การเรยีนการสอนเดก็เหล่าน้ี จงึควรใหเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดเ้วน้แต่เดก็นัน้มี
สภาพความพกิารหรอืความบกพรอ่งในขัน้รนุแรง จนไมอ่าจเรยีนรว่มไดอ้ยา่งไรกต็ามควรใหเ้ดก็พเิศษ
ไดส้มัผสักบัสงัคมคนปกต ิ
   4. การจดัการศกึษาพเิศษตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเสยีเปรยีบของเดก็
พเิศษแต่ละประเภท  โดยใชแ้นวการศกึษาของเดก็ปกต ิ
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   5. การศกึษาพเิศษและการฟ้ืนฟูบาํบดัทุกดา้น ควรจดัเป็นโปรแกรมใหเ้ป็นรายบุคคล
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนบางอยา่ง อาจจดัเป็นกลุ่มเลก็สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งหรอืมี
ความตอ้งการคลา้ยคลงึกนั และอยูใ่นระดบัความสามารถทีใ่กลเ้คยีงกนั 
   6. การจดัโปรแกรมสอนเดก็พเิศษ ควรเป็นทีค่วามสามารถเดก็และใหเ้ดก็มโีอกาส
ไดป้ระสบความสาํเรจ็มากกวา่ทีจ่ะคาํนึงความพกิาร หรอืความบกพรอ่งเพื่อทาํใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจวา่
แมต้นเองจะบกพรอ่ง แต่กย็งัมคีวามสามารถบางอยา่งเท่ากนัหรอืดกีวา่คนปกตซิึง่จะชว่ยใหเ้ดก็สามารถ
ปรบัตวัไดด้ขีึน้ 
   7. การศกึษาพเิศษควรมุง่ใหเ้ดก็ทคีวามเขา้ใจ ยอมรบัตนเอง มคีวามเชื่อมัน่มสีจัการ
แหง่ตนเองและมุง่ใหช้ว่ยเหลอืตนเองได ้ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
    8. การศกึษาพเิศษ ควรจดัอยา่งต่อเน่ือง เริม่ตัง้แต่เกดิเรือ่ยไป ขาดตอนไมไ่ด ้และ
ควรเน้นเรือ่งอาชพีดว้ย ตามวสิยัทศัน์ทางการศกึษาในยคุโลกาภวิตัน์ คอื 1) คนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
จะตอ้งไดร้บัการบรกิารทางดา้นการศกึษา ซึง่เป็นไปตามหลกัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทางดา้นการศกึษา (Education 
for All) คนทีม่คีวามสามารถพเิศษ สามารถเขา้เรยีนไดแ้ละไดร้บัสทิธทิางการศกึษาในฐานะพลเมอืง
คนหน่ึง 2) เป็นการศกึษาทีส่อดคลอ้ง และตอบสนองต่อความแตกต่างของคนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
แต่ละบุคคล มุง่สรา้งปญัญาพฒันาใหค้นทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมจีรยิธรรม ปลกูฝงัจติสาํนึกใหย้ดึมัน่ 
รกัษาคา่นิยมอนัดงีามของไทย 3) เป็นการศกึษาทีม่ทีางเลอืกตามระดบัสตปิญัญา ความถนดั และสภาพ
รา่งกายของคนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของแต่ละบุคคลใหส้งูขึน้และสามารถ
นําไปใชใ้นการดาํเนินชวีติในสงัคม 4) การศกึษาจะตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ ีต่อระบบการเรยีน
การสอนทัง้ทฤษฎ ีและทางปฏบิตั ิโดยมใิหค้นทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเกดิความแปลกแตกต่างในสงัคม 
5) ตอ้งมุง่สรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัระหวา่งเพือ่นรว่มชาตแิละสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งในเรือ่งเกีย่วกบั
ความตอ้งการพเิศษแก่บุคคลในสงัคม ทาํใหค้นทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเป็นไทยทีเ่ทา่เทยีมกบับุคคลอื่น
ในสงัคม สามารถอยูร่ว่มกบัเพือ่นรว่มโลกไดอ้ยา่งปกตสิขุ 6) การศกึษาสาํหรบัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
ควรตัง้อยูบ่นความเชื่อทีม่คีวามชดัเจนแน่นลกึ (Principle of Normalization) 7) ใหม้กีารจดัการเรยีน
ในลกัษณะการจดัการเรยีนรว่มมากขึน้ ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการพเิศษ และความพรอ้ม
ของบุคคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 8) เป็นการศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการทีจ่ะนําไปสูก่ารดาํรงชวีติ
พึง่พาตนเองได ้ (Independent Living) โดยการสรา้งทกัษะทางวชิาการทีจ่ะนําไปสูก่ารพึง่ตนเอง ใน
ชวีติประจาํวนั (Daily Living) สรา้งทกัษะทางวชิาการทีเ่อือ้เป็นการเฉพาะต่อคนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
เพือ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึ (Access for All) 9) การศกึษาจะตอ้งมุง่พฒันาไปสูค่วามเป็นสากล เป็นศนูยก์ลาง
การศกึษาในระดบัภมูภิาคอนิโดจนี 10) เป็นการศกึษาลกัษณะการศกึษาต่อเน่ืองตลอดชวีติและนําไปสู่
การทาํงานรว่มกนัแบบเครอืขา่ย (Networking) ในสงัคม  
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 2.3 กฎหมายในการจดัการศึกษาพิเศษ 
  การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารหรอืการจดัการศกึษาพเิศษนัน้ตอ้งจดัอยูบ่นพืน้ฐานของ 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่ในการจดัการศกึษาพเิศษมกีฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั ดงัน้ี (สาํนกังานเลขาธกิารสภาพผูแ้ทนราษฎร.์  2550:22) 
  2.3.1 พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551 
   จากพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ.2551 มบีทบญัญตัหิลายหมวด
หลายมาตราทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 1 – 5) 
    มาตรา 3 ในพระราชบญัญตัน้ีิ “คนพกิาร” หมายความวา่ บุคคลซึง่มขีอ้จาํกดั
ในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนัหรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคมเน่ืองจากมคีวามบกพรอ่งทางการเหน็
การไดย้นิ การเคลื่อนไหว การสือ่สาร จติใจ อารมณ์ พฤตกิรรม สตปิญัญา การเรยีนรู ้หรอืความบกพรอ่ง
อื่นใดประกอบกบัมอุีสรรคใ์นดา้นต่างๆ และมคีวามตอ้งการจาํเป็นพเิศษทางการศกึษาทีจ่ะตอ้งไดร้บั
ความชว่ยเหลอืดา้นหน่ึงดา้นใด เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนัหรอืเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป ทัง้น้ีตามประเภทและหลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
ประกาศกําหนด “ผูด้แูลคนพกิาร” หมายความวา่ บดิา มารดา ผูป้กครองบุตร สามภีรรยา ญาต ิพีน้่อง
หรอืบุคคลอื่นใดทีร่บัดแูลหรอืรบัอุปการะคนพกิาร “แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา่ 
แผน ซึง่กาํหนดแนวทางการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของคนพกิาร ตลอดจน
กาํหนดเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่  บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาเฉพาะ
บุคคล “เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก” หมายความวา่ เครือ่งมอื อุปกรณ์ ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร์
หรอืบรกิารทีใ่ชส้าํหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ หรอืทีม่กีารดดัแปลง หรอืปรบัใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละบุคคล เพือ่เพิม่รกัษาคงไว ้หรอื พฒันาความสามารถและศกัยภาพที่
จะเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสาร การสือ่สารรวมถงึกจิกรรมอื่นใดในชวีติประจาํวนัเพือ่การดาํรงชวีติอสิระ “ครู
การศกึษาพเิศษ” หมายความวา่ ครทูีม่วีฒุทิางการศกึษาพเิศษสงูกวา่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป และปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นสถานศกึษาทัว่ไปทุกระดบัและหลากหลายรปูแบบรวมถงึการจดัการศกึษาใหส้ามารถรองรบั
การเรยีนการสอนสาํหรบัคนทุกกลุ่ม รวมทัง้คนพกิาร”สถานศกึษาเฉพาะความพกิาร” หมายความวา่ 
สถานศกึษาของรฐัหรอืเอกชนทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ ทัง้ในลกัษณะอยูป่ระจาํ ไปกลบั 
และรบับรกิารทีบ่า้น “ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ” หมายความวา่ สถานศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษานอกระบบ 
หรอืตามอธัยาศยัแก่คนพกิาร ตัง้แต่แรกเกดิหรอืแรรกพบความพกิารตลอดจนชวีติ และการจดัการศกึษา
อบรมแก่ผูค้รดูแูลคนพกิาร คร ูบุคคลากร และชุมชน รวมทัง้การจดัสือ่ เทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก 
บรกิารและความชว่ยเหลอือื่นใดตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่าํหนดในประกาศกระทรวง 
    “ศนูยก์ารเรยีนเฉพาะความพกิารหมายความวา่ สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษานอกระบบ 
หรอืตามอธัยาศยัแก่คนพกิารโดยเฉพาะหน่วยงานการศกึษานอกโรงเรยีน บุคคล ครอบครวั ชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
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สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะหแ์ละสถาบนัทางสงัคมอื่นเป็นผูจ้ดัตัง้แต่ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษาอุดมศกึษาและหลกัสตูรระยะสัน้ “องคก์ารคนพกิารแต่ละประเภท” 
หมายความวา่ องคก์รสมาชกิระดบัชาต ิตามประเภทความพกิารทีไ่ดแ้จง้ชื่อไวก้บัสาํนกังานสง่เสรมิ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิ  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสง่เสรมิการจดั
การศกึษาสาํหรบัคนพกิาร “กองทุน” หมายความวา่ กองทุนสง่เสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคน
พกิาร “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
    มาตรา 4 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ และให้
มอีาํนาจออกกฎกระทรวง ระเบยีบหรอืประกาศเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ สทิธิ
และหน้าทีท่างการศกึษา มาตรที ่5 คนพกิารมสีทิธทิางการศกึษา ดงัน้ี 
     1. ไดร้บัการศกึษาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิาร
จนตลอดชวีติพรอ้มทัง้ไดร้บัเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความชว่ยเหลอือืน่ใด
ทางการศกึษา 
     2. เลอืกบรกิารทางการศกึษา สถานศกึษา ระบบและรปูแบบการศกึษา โดย
คาํนึงถงึความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของบุคคลนัน้ 
     3. ไดร้บัการศกึษาทีม่มีาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การจดั
หลกัสตูรกระบวนการเรยีนรู ้การทดสอบทางการศกึษา ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น
พเิศษของคนพกิารแต่ละประเภทบุคคล 
    มาตรา 6 ใหค้รกูารศกึษาพเิศษในทุกสงักดั มสีทิธไิดร้บัเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ใหค้รกูารศกึษาพเิศษ คร ู คณาจารยไ์ดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
องคค์วามรูก้ารศกึษาต่อเน่ือง และทกัษะในการจดัการศกึษาสาํหรบคนพกิาร ทัง้น้ีตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการกาํหนด 
    มาตรา 7 ใหส้ถานศกึษาของรฐัและเอกชนทีจ่ดัการเรยีนรว่ม สถานศกึษาเอกชน
การกุศลทีจ่ดัการการศกึษาสาํหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ และศนูยก์ารเรยีนเฉพาะความพกิาร ทีไ่ดร้บั
การรบัรองมาตรฐานไดร้บัเงนิอุดหนุน และความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษจากรฐั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การรบัเงนิอุดหนุนและความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
    มาตราที ่8 ใหส้ถานศกึษาในทุกสงักดัจดัทาํแผนการศกึษาเฉพาะบุคคลโดยให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของคนพกิาร และตอ้งมกีารปรบัปรงุแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ
บุคคล อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในประกาศกระทรวงในสถานศกึษา
ในทุกสงักดัและศนูยก์ารเรยีนเฉพาะความพกิารอาจจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ทัง้ในระบบนอกระบบ 
และตามอธัยาศยั ในรปูแบบทีห่ลากหลายทัง้การเรยีนรว่ม การจดัการศกึษาเฉพาะความพกิาร รวมถงึ
การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการดาํรงชวีติอสิระ การพฒันาทกัษะพืน้ฐานที่
จาํเป็น การฝึกอาชพี หรอืการบรกิารอื่นใด ใหส้ถานศกึษาในทุกสงักดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุน
การเรยีนการสอน ตลอดจนบรกิารเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชว่ยเหลอื
อื่นใดทางการศกึษา ทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้ใหส้ถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาใน
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ทุกสงักดั มหีน้าทีร่บัคนพกิารเขา้ศกึษาในสดัสว่นหรอืจาํนวนทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด สถานศกึษาใดปฏเิสธไมร่บัคนพกิารเขา้ศกึษาใหถ้อืเป็นการเลอืก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามกฎหมาย ใหส้ถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุนผูด้แูลคนพกิาร
และประสานความรว่มมอืจากชุมชนหรอืนกัวชิาชพีเพือ่ใหค้นพกิารไดร้บัการศกึษาทุกระดบั หรอืบรกิาร
ทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของคนพกิาร 
    มาตราที ่9 ใหร้ฐัจดัเงนิอุดหนุนเพือ่สง่เสรมิการวจิยัพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาคร ูบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเชา้ใจ ทกัษะและความสามารถใน
การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ใหร้ฐัจดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาอื่นใดเป็นพเิศษ
ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นพเิศษของคนพกิารและสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบั
คนพกิาร 
    มาตราที ่10 เพือ่ประโยชน์การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่
ออกขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตั ิขอ้กาํหนด ระเบยีบหรอืประกาศ แลว้แต่กรณ ีใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  2.3.2 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550     
   รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัถิงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
ทางการศกึษาทุกคนมสีทิธิไ์ดร้บัจากรฐัไว ้ดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550: 3 – 4)  
    มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย
เทา่เทยีมกนั ชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั         
    การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแหง่ความแตกต่างในเรือ่ง
ถิน่กาํเนิดเชือ้ชาตภิาษาเพศอายคุวามพกิารสภาพทางกายหรอืสขุภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกจิ
หรอืสงัคมความเชื่อทางศาสนาการศกึษาอบรมหรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัิ
แหง่รฐัธรรมนูญจะกระทาํมไิด ้
    มาตรา 49 บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมน้่อยกวา่สบิสองปี
ทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 
    ผูย้ากไรผู้พ้กิารหรอืทุพพลภาพหรอืผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากตอ้งไดร้บัสทิธติาม
วรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรฐัเพื่อใหไ้ดร้บัการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับุคคลอื่น    
    การจดัการศกึษาอบรมขององคก์รวชิาชพี หรอืเอกชนการศกึษาทางเลอืกของ
ประชาชนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนรูต้ลอดชวีติยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและสง่เสรมิทีเ่หมาะสม
จากรฐั      
    มาตรา 55 บุคคลซึง่พกิารหรอืทุพพลภาพ มสีทิธไิดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวก
อนัเป็นสาธารณะและความชว่ยเหลอือื่นจากรฐั ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ     
    มาตรา 80 วรรคสอง รฐัตอ้งคุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน รฐัตอ้งสงเคราะห์
คนชรา ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและผูด้ว้ยโอกาสใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเองได ้  
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   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2545: 8) ไดจ้ดัการศกึษาสาํหรบัคนที่
มคีวามตอ้งการพเิศษภายใตแ้นวคดิ 1) สทิธมินุษยชนเดก็ทุกคนมโีอกาสเทา่เทยีมกนัในการศกึษาบรกิาร
ทางการศกึษาและอื่นๆ ตลอดจนสามารถไดร้บัประโยชน์สงูสดุตามศกัยภาพ 2) การจดัการศกึษาสาํหรบั
คนพกิารควรจดัใหเ้รว็ทีส่ดุ ตัง้แต่แรกเกดิ หรอืแรกเริม่คน้พบความพกิาร (Early Intervention Services) 
และใหส้นองกบัความตอ้งการพเิศษของเรยีนเพือ่พฒันาเทคนิคการใหม้คีวามสามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้
และสามารถมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ และ 3) การจดับรกิารการศกึษาสาํหรบัผูท้ีม่คีวามบกพรอ่ง 
ใหม้บีทบาทในการสนบัสนุนชว่ยเหลอืและป้องกนั การชว่ยเหลอืสนบัสนุนใหม้ลีกัษณะใหก้ารศกึษา
เพือ่ขจดัความสามารถในการเรยีนรูแ้ละหาวธิกีารเรยีนการสอนแบบต่างๆ มาทดแทน การป้องกนั มี
ลกัษณะใหก้ารศกึษาเพือ่สนองความตอ้งการพเิศษของเดก็ และจดัหาวธิกีาร โดยรว่มทาํงานกบัผูเ้ชีย่วชาญ
ทางดา้นการแพทย ์ดา้นสงัคมและอื่นๆ ป้องกนัสภาพความพกิารไมใ่หข้ยายใหญ่ขึน้ ไมใ่หเ้กดิปญัหา
มากนกั 
   เกยีรฮ์ารท์ และ ไวซาน (เกษม ทองสมัฤทธิ.์ 2540: 24; อา้งองิจาก Geatheart; & 
Weishahn. 1980: 3) ไดเ้น้นสทิธเิดก็พเิศษทุกคนควรไดร้บัการศกึษาอยา่งเพยีงพอ เพื่อพฒันาความสามารถ
ของตนใหถ้งึขัน้สงูสดุ การศกึษาพเิศษ ควรเน้นถงึความสามารถและศกัยภาพของเดก็พเิศษ โดยไมเ่น้น
ตอกยํา้ความพกิารของเขา แต่ในเวลาเดยีวกนั การศกึษาพเิศษจะตอ้งปรบัเปลีย่นตามความตอ้งการ
และความจาํเป็นของเดก็ดว้ย ซึง่หมายความวา่ นกัการศกึษาจะตอ้งไมม่องขา้มความพกิารของเดก็
เหล่าน้ี หลกัการสาํคญัทีเ่กีย่วโดยงกบัปรชัญาการศกึษาพเิศษขา้งตน้ ไดแ้ก่ 1) การจดับรกิารพเิศษ
ตอ้งกระทาํฉบัพลนัทนัททีีค่น้พบความตอ้งการจาํเป็นของเดก็พเิศษ 2) ความพกิารบางประเภท คอืวา่
เป็นอาการมากกวา่ทีจ่ะเป็นความผดิปกตทิางกายภาพ และอาจปรากฏอยูเ่พยีงชว่งเวลาหน่ึงของชวีติ 
3) เดก็พเิศษคนหน่ึงอาจตอ้งการรปูแบบการจดัการศกึษาพเิศษทีแ่ตกต่างกนัไปตามชว่งเวลาใดชว่งเวลาหน่ึง
ของชวีติ 4) การจดั บรกิารสาํหรบัเดก็ตอ้งครอบคลุม ตัง้แต่วยัก่อนเรยีนจนถงึระดบัมธัยมศกึษา 5) การจดั 
การศกึษาพเิศษในสภาพแวดลอ้มทีจ่าํกดัน้อยทีส่ดุตามความเหมาะสม ยอ่มเป็นการชว่ยเหลอืสนบัสนุน
เดก็พเิศษไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย การจดัการศกึษาดงักล่าวจะตอ้งประสานความสามารถของครปูกต ิ
และครกูารศกึษาพเิศษอยา่งประสทิธผิล 
   บลมู (นงลกัษณ์ วริชัชยั.  2543: 17 – 18; อา้งองิจาก Bloom.  1976) ผูพ้ฒันา
วธิกีารแบบรอบรู ้(Mastery Learning) เสนอวา่ ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดค้รบตามเป้าหมายของ
หลกัสตูรทีโ่รงเรยีนกาํหนดไวไ้ด ้ถา้มกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่รีะบบ และเหมาะสมกบัความสามารถ
และความพรอ้มของผูเ้รยีน โดยเน้นใหแ้ต่ละคนอาจใชว้ธิเีรยีนและใชเ้วลาในการเรยีนแตกต่างกนั นอกจากน้ี 
บลมู ยงัไดเ้สนอผลงานวจิยัทีพ่สิจูน์ไดว้า่ สมาชกิครอบครวัของเดก็ โดยเฉพาะบดิามารดา เป็นแหล่ง
การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุของเดก็วยัเรยีนทีม่อีายุ 2 – 10 ขวบ เดก็จะไดร้บัการพฒันาทางภาษา ความสามารถ 
ลกัษณะนิสยั บุคลกิภาพ ความตัง้ใจ สมาธ ิและพฤตกิรรม จากการทีเ่ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บับดิามารดา 
ผลงานการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ กระบวนการเรยีนการสอนในครอบครวัมลีกัษณะรปูแบบเฉพาะตวั และเกดิ
โดยธรรมชาต ิ โดยไมม่สีว่นสมัพนัธก์บัสภาพทางเศรษฐกจิสงัคม และระดบัการศกึษาของบดิามารดา
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แต่อยา่งไร บลมู เชื่อวา่ หากบดิามารดาในครอบครวัทีย่งัสอนลกูไมไ่ดด้นีัน้ น่าจะทาํไดด้มีากขึน้ หาก
ไดร้บัรูถ้งึความสาํคญัของบทบาทของตนต่อการพฒันาบุตรของตน 
 สรปุไดว้า่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการศกึษาทีส่อดคลอ้ง
กบัระดบั และประเภทของความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โดยไดร้บัการฝึกฝนฟ้ืนฟูบาํบดั 
และการเรยีนรูจ้ากระบบการศกึษาทีจ่ดัขึน้อยา่งเหมาะสม เพือ่พฒันาศกัยภาพทุกดา้นใหส้งูสดุ ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ทัง้น้ีโดยการใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุ ใหม้คีวามพรอ้ม
ทีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมปกตไิดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
  2.3.3 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2545 
   พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ซึง่เป็นกฎหมายแมบ่ททีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาแหง่ชาต ิ ไดก้ําหนดไวใ้นมาตราทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 2546 :4 – 19) 
    มาตรา 10 การจดัการศกึษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่สบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย
    การจดัการศกึษาสาํหรบับุคคล ซึง่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายจติใจสตปิญัญา
อารมณ์สงัคมการสือ่สารและการเรยีนรูห้รอืมรีา่งกายพกิารหรอืทุพพลภาพ หรอืบุคคลซึง่ไมส่ามารถ
พึง่ตนเองไดห้รอืไมม่ผีูด้แูลหรอืดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษการศกึษาสาํหรบัคนพกิารในวรรคสอง ใหจ้ดัตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิาร
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่บรกิารและความชว่ยเหลอื 
    กาํหนดให ้ “การจดัการศกึษาสาํหรบับุคคลซึง่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย จติใจ
สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม การสื่อสาร และการเรยีนรู ้หรอืมรีา่งกายพกิาร หรอืทุพพลภาพหรอืบุคคล
ซึง่ไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้ หรอืไมม่ผีูด้แูลหรอืดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาส
ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ”          
    “การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารในวรรคสองใหจ้ดัตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิาร
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและใหบุ้คคลดงักล่าว มสีทิธใินการรบัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่บรกิารและความ
ชว่ยเหลอือื่นใดในทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง   
    การจดัการศกึษาสาํหรบับุคคลซึง่มคีวามสามารถพเิศษ ตอ้งจดัดว้ยรปูแบบที่
เหมาะสมโดยคาํนึงถงึความสามารถของบุคคลนัน้         
    มาตรา 11 บดิามารดาหรอืผูป้กครองมหีน้าทีจ่ดัใหบุ้ตรหรอืบุคคลซึง่อยูใ่นความดแูล
ไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนใหไ้ดร้บัการศกึนอกเหนือ 
จากการศกึษาภาคบงัคบัตามความพรอ้มของครอบครวั     
    มาตรา 12 นอกเหนือจากรฐัเอกชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหบุ้คคล
ครอบครวัองคก์รชุมชนองคก์รเอกชนองคก์ารวชิาชพีสถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น
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มสีทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงองคก์รเอกชนองคก์ร
วชิาชพีสถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น ซึง่สนบัสนุนหรอืจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
มสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามควรแก่กรณดีงัต่อไปน้ี (๑) การสนบัสนุนจากรฐัใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
ในการอบรมเลีย้งดบุูคคล ซึง่อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ   
    มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุกระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ       
    มาตรา 64 รฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติและพฒันาแบบเรยีนตํารา
หนงัสอืทางวชิาการสื่อสิง่พมิพอ์ื่น วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น โดยเรง่รดัพฒันาขดี
ความสามารถในการผลติจดัใหม้เีงนิสนบัสนุนการผลติและมกีารใหแ้รงจงูใจแก่ผูผ้ลติและพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา ทัง้น้ีโดยเปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเป็นธรรม    
    มาตรา 66 ผูเ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาในโอกาสแรกทีท่าํไดเ้พือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา
ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
  2.3.4 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550   
   มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ (สาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร
แหง่ชาต.ิ  2550: 8 – 17)           
    คนพกิารหมายความวา่บุคคลซึง่มขีอ้จาํกดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจาํวนั
หรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม เน่ืองจากมคีวามบกพรอ่งทางการเหน็การไดย้นิการเคลื่อนไหวการสือ่สาร
จติใจอารมณ์พฤตกิรรมสตปิญัญาการเรยีนรูห้รอืความบกพรอ่งอื่นใดประกอบกบัมอุีปสรรคในดา้นต่างๆ 
และมคีวามจาํเป็นเป็นพเิศษทีจ่ะตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นหน่ึงดา้นใดเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรม
ในชวีติประจาํวนัหรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไปทัง้น้ีตามประเภทและหลกัเกณฑ์
ทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยป์ระกาศกําหนด  
    การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร หมายความวา่ การเสรมิสรา้งสมรรถภาพหรอื
ความสามารถของคนพกิารใหม้สีภาพทีด่ขี ึน้หรอืดาํรงสมรรถภาพหรอืความสามารถทีม่อียูเ่ดมิไว ้ โดย
อาศยักระบวนการทางการแพทยก์ารศาสนาการศกึษาสงัคมอาชพีหรอืกระบวนการอื่นใด เพื่อใหค้นพกิาร
ไดม้โีอกาสทาํงานหรอืดาํรงชวีติในสงัคมอยา่งเตม็ศกัยภาพ     
    การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติหมายความวา่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
การจดัสวสัดกิารการสง่เสรมิและพทิกัษ์สทิธกิารสนบัสนุนใหค้นพกิารสามารถดาํรงชวีติอสิระ มศีกัดิศ์รี
แหง่ความเป็นมนุษยแ์ละเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไปมสีว่นรว่มทางสงัคมอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้     
    หน่วยงานของรฐัหมายความวา่กระทรวงทบวงกรมสว่นราชการทีเ่รยีกชื่ออยา่ง 
อื่นและมฐีานะเป็นกรมราชการสว่นภูมภิาคราชการสว่นทอ้งถิน่รฐัวสิาหกจิทีต่ ัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตั ิ
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หรอืพระราชกฤษฎกีาหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั       
    องคก์ารคนพกิารแต่ละประเภทหมายความวา่องคก์รสมาชกิระดบัชาตติามประเภท
ความพกิารทีไ่ดแ้จง้ชื่อไวก้บัสาํนกังานตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด    
    กองทุนหมายความวา่กองทุนสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  
    คณะกรรมการหมายความวา่คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร
แหง่ชาต ิ            
    ผูด้แูลคนพกิาร หมายความวา่บดิามารดาบุตรสามภีรรยาญาตพิีน้่องหรอืบุคคลอื่นใด
ทีร่บัดแูลหรอือุปการะคนพกิาร ผูช้ว่ยคนพกิารหมายความวา่บุคคลซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืคนพกิารเฉพาะ
บุคคล เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตักิจิวตัรทีส่าํคญัในการดาํรงชวีติทัง้น้ีตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด  
    มาตรา 20 คนพกิารมสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสิง่อาํนวยความสะดวก
อนัเป็นสาธารณะตลอดจนสวสัดกิารและความชว่ยเหลอือื่นจากรฐั ดงัต่อไปน้ี     
     1. การบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยแ์ละคา่ใชจ้า่ย
ในการรกัษาพยาบาลคา่อุปกรณ์เครื่องชว่ยความพกิาร และสือ่สง่เสรมิพฒันาการ เพือ่ปรบัสภาพทาง
รา่งกายจติใจอารมณ์สงัคมพฤตกิรรมสตปิญัญาการเรยีนรูห้รอืเสรมิสรา้งสมรรถภาพใหด้ขีึน้ตามทีร่ฐัมนตร ี 
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศกาํหนด       
     2. การศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาตหิรอืแผนการศกึษา
แหง่ชาตติามความเหมาะสมในสถานศกึษาเฉพาะ หรอืในสถานศกึษาทัว่ไปหรอืการศกึษาทางเลอืก
หรอืการศกึษานอกระบบ โดยใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่บรกิาร และ
ความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิารใหก้ารสนบัสนุนตามความเหมาะสม    
     3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพีการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานการคุม้ครอง
แรงงานมาตรการเพื่อการมงีานทาํตลอดจนไดร้บัการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระและบรกิารสือ่สิง่
อาํนวยความสะดวกเทคโนโลยหีรอืความชว่ยเหลอือื่นใดเพือ่การทาํงานและประกอบอาชพีของคนพกิาร
ตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด   
     4. การยอมรบัและมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง
อยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานแหง่ความเทา่เทยีมกบับุคคลทัว่ไปตลอดจนไดร้บัสิง่อาํนวย
ความสะดวกและบรกิารต่างๆทีจ่าํเป็นสาํหรบัคนพกิาร        
     5. การชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึนโยบายแผนงาน โครงการกจิกรรมการพฒันา
และบรกิารอนัเป็นสาธารณะผลติภณัฑท์ีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติ การชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
และการจดัหาทนายความวา่ต่างแกต่้างคดใีหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด    
     6. ขอ้มลูขา่วสารการสือ่สารบรกิารโทรคมนาคมเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสารและเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกเพื่อการสือ่สารสาํหรบัคนพกิารทุกประเภท ตลอดจน
บรกิารสือ่สาธารณะจากหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีไ่ดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐัตามหลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกาํหนดในกฎกระทรวง 
     7. บรกิารล่ามภาษามอืตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด    
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     8. สทิธทิีจ่ะนําสตัวนํ์าทางเครือ่งมอื หรอือุปกรณ์นําทาง หรอืเครือ่งชว่ย
ความพกิารใดๆ ตดิตวัไปในยานพาหนะหรอืสถานทีใ่ดๆ เพือ่ประโยชน์ในการเดนิทางและการไดร้บั
สิง่อาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะโดยไดร้บัการยกเวน้คา่บรกิารคา่ธรรมเนียมและคา่เชา่เพิม่เตมิ
สาํหรบัสตัวเ์ครือ่งมอือุปกรณ์หรอืเครื่องชว่ยความพกิารดงักล่าว 
     9. การจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิารตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
กาํหนดในระเบยีบ 
     10. การปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยัการมผีูช้ว่ยคนพกิาร หรอืการจดัให้
มสีวสัดกิารอื่น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนดในระเบยีบผูช้ว่ยคนพกิารใหม้สีทิธิ
ไดร้บัการลดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่บรกิารคา่ธรรมเนียมตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนดคนพกิาร
ทีไ่มม่ผีูด้แูลคนพกิารมสีทิธไิดร้บัการจดัสวสัดกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและการเลีย้งดจูากหน่วยงานของรฐั
ในกรณทีีม่สีถานสงเคราะหเ์อกชนจดัทีอ่ยูอ่าศยัและสวสัดกิารใหแ้ลว้รฐัตอ้งจดัเงนิอุดหนุนใหแ้ก่สถาน
สงเคราะหเ์อกชนนัน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกําหนดในระเบยีบ 
  2.3.5 กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รบัส่ิงอาํนวย
ความสะดวกส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550     
   อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 และมาตรา 10 วรรคสาม
แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวง
ไวด้งัต่อไปน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550:  1 – 2) 
    ขอ้ 1 ใหย้กเลกิกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารใหค้นพกิารมสีทิธิ
ไดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่บรกิารและความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษา พ.ศ. 2545 
    ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 
     คนพกิารหมายความวา่ คนพกิารทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร หรอืบุคคลทีส่ถานศกึษารบัรองวา่ เป็นคนพกิารตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารที่
คณะกรรมการกาํหนด 
     ผูป้กครองหมายความวา่ บดิาหรอืมารดา ซึง่เป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรอื
ผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยแ์ละหมายความรวมถงึบุคคลทีค่นพกิารอยูด่ว้ยเป็น
ประจาํ 
     สถานศกึษาหมายความวา่สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัโรงเรยีน ศนูยก์ารเรยีน
วทิยาลยัสถาบนัมหาวทิยาลยั หน่วยงานการศกึษาหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัหรอืของเอกชนทีม่อีาํนาจ
หน้าทีห่รอืวตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษาทีค่นพกิารสมคัรเขา้ศกึษาและไดล้งทะเบยีนแลว้ 
     แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลหมายความวา่แผนซึง่กาํหนดแนวทาง 
การจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ จาํเป็นพเิศษของคนพกิาร ตลอดจนกาํหนดสิง่อาํนวย
ความสะดวก สือ่บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาเฉพาะบุคคล 
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     คณะกรรมการหมายความวา่คณะกรรมการพจิารณาใหค้นพกิารไดร้บัสทิธิ
ชว่ยเหลอืทางการศกึษา  
     กรรมการ หมายความวา่ กรรมการพจิารณาใหค้นพกิารไดร้บัสทิธชิว่ยเหลอื
ทางการศกึษา 
    ขอ้ 3 คนพกิารทีป่ระสงคจ์ะขอรบัเงนิอุดหนุนทางการศกึษา ขอยมืสิง่อาํนวย
ความสะดวกและสือ่ทางการศกึษาและขอยมืเงนิ เพื่อจดัซือ้และขอรบัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่บรกิาร
และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
     1. มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
     2. มคีวามตอ้งการจาํเป็นพเิศษทางการศกึษาตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบุคคล 
     3.  ลงทะเบยีนและเขา้ศกึษาในสถานศกึษา 
    ขอ้ 5 ใหค้นพกิารทีม่คีุณสมบตัติามขอ้๓มสีทิธไิดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวกสื่อ
บรกิารและความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 
     1. ขอยมืสิง่อาํนวยความสะดวกและสือ่ทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามรายการ
ในบญัช ีก. 
     2. ขอยมืเงนิเพือ่จดัซือ้สิง่อาํนวยความสะดวกสือ่และบรกิารทางการศกึษา
ใหเ้ป็นไปตามรายการในบญัช ีก. และบญัช ีค. 
     3. ขอรบัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทาง
การศกึษาใหเ้ป็นไปตามรายการในบญัช ีข. และบญัช ีค.          
    ขอ้ 9 ใหค้นพกิารหรอืผูป้กครองทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธขิอรบัเงนิอุดหนุนทางการศกึษา
ยืน่คาํขอต่อสถานศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาตามระเบยีบและแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนด พรอ้มดว้ยเอกสาร
และหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
     1. แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล ซึง่จดัทาํโดยสถานศกึษาทีร่บัคน
พกิารเขา้ศกึษา 
     2. จาํนวนเงนิอุดหนุนทางการศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอรบั    
    หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรเงนิอุดหนุนทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั      
    ขอ้ 10 การขอยมืสิง่อาํนวยความสะดวกและสือ่ทางการศกึษาใหค้นพกิารหรอื
ผูป้กครองยืน่คาํขอตามแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนดต่อสถานศกึษาทีเ่ขา้ศกึษา พรอ้มกบัแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบุคคลซึง่จดัทาํโดยสถานศกึษาทีร่บัคนพกิารเขา้ศกึษาและรายการสิง่อาํนวยความสะดวก
และสือ่ทางการศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอยมืตามรายการในบญัช ีก. 
    ขอ้ 11 เมือ่สถานศกึษาไดร้บัคาํขอพรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ 10 
แลว้ใหด้าํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสง่คาํขอพรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานทีผ่า่นการตรวจสอบ
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แลว้ไปยงัศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดัหรอืศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลางแลว้แต่กรณเีพือ่พจิารณา
อนุมตั ิ
    ขอ้ 12 เมือ่คนพกิาร หรอืผูป้กครองไดร้บัแจง้การอนุมตั ิการขอยมืสิง่อาํนวย
ความสะดวกและสือ่ทางการศกึษาแลว้ใหค้นพกิาร หรอืผูป้กครองทาํสญัญายมื และสญัญาคํ้าประกนั
สญัญายมืสญัญาคํ้าประกนัและการคนืสิง่ของทีย่มืตามขอ้ 10 ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กาํหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 
 สรปุ การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการจดัการศกึษาสาํหรบั
บุคคลทัว่ไป จงึจาํเป็นตอ้งจดัใหค้นพกิารมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการบรกิาร และความชว่ยเหลอืทาง
การศกึษาเป็นพเิศษ ตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารดงันัน้เพื่อใหบ้รกิารและการใหค้วามชว่ยเหลอื
แก่คนพกิารในดา้นการศกึษา เป็นชว่ยเหลอืแก่คนพกิารในดา้นการศกึษาเป็นไปอยา่งทัว่ถงึทุกระบบ
และทุกระดบัการศกึษา  
 2.4 นโยบาย และมาตรการการจดัการศึกษาพิเศษ 
  จากการทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายปฏริปูการศกึษาของประเทศและกระทรวงศกึษาธกิารได้
ประกาศใหปี้ 2542 เป็นปีการศกึษาเพือ่คนพกิารซึง่เน้นวา่ “คนพกิารทุกคนทีอ่ยากเรยีนตอ้งไดเ้รยีน” 
รวมทัง้ในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศกึษาธกิารประกาศนโยบายวา่ “คนพกิารทุกคนตอ้งไดเ้รยีนโดย
ไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม” ทัง้น้ีเพือ่เรง่รดัปรบัปรงุ และขยายบรกิารการศกึษาสาํหรบั
คนพกิารใหท้ัว่ถงึ และมคีุณภาพยิง่ขึน้มุง่เน้นการใหโ้อกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา ทัง้การศกึษา
ในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่ใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดยยดึหลกัการการจดัการศกึษาเพื่อปวงชน ในการน้ีไดด้าํเนินการปฏริปูการจดั
การศกึษาเพื่อคนพกิารผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษโดยจดัตัง้คณะกรรมการปฏริปูการจดั
การศกึษาเพื่อคนพกิารผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษซึง่ประกอบดว้ยคณะบุคคล 
  จากหน่วยงานของรฐั และองคก์รเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ี
ความสามารถพเิศษคณะกรรมการชุดดงักล่าวไดจ้ดัโครงสรา้งงานดา้นการศกึษาพเิศษ ปรบัปรงุระบบ
บรหิารจดัการระบบบรหิารงานบุคลากรการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ การเสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ชุมชนใหม้สีว่นรว่มในการจดัการศกึษารวมทัง้จดัทาํกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 1)      
  นโยบายการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็และเยาวชนพกิารของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขึน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารบนหลกัการสทิธมินุษยชน (4 – A) มดีงัน้ี 
   1. การจดัการศกึษาแบบใหเ้ปล่า (Adaptability) 
    นโยบาย 1 : ใหค้นพกิารทุกคนมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งน้อย 
12 ปี 
    นโยบาย 2 : ใหจ้ดับรกิารชว่ยเหลอืระยะแรกเริม่แก่เดก็พกิารและครอบครวั 
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    นโยบาย 3 : ใหส้ถานศกึษาจดัใหค้นพกิารไดร้บับรกิารสนบัสนุนตามทีก่าํหนด
ใน IEP 
   2. การจดัการศกึษาทีทุ่กคนเขา้ถงึได ้(Accessibility) 
    นโยบาย 4 : ใหจ้ดัการศกึษาใหค้นพกิารเป็นพเิศษ 
    นโยบาย 5 : ใหจ้ดัการเรยีนการสอนเดก็พกิาร ในสภาพแวดลอ้มทีม่ขีดีจาํกดั
น้อยทีส่ดุโดยใหไ้ดร้บัการพฒันาทุกดา้น 
    นโยบาย 6 : ใหน้กัเรยีนพกิารไดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่บรกิารและความ
ชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงฯ 
   3. การศกึษาทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบั (Acceptability) 
    นโยบาย 7 : เมือ่สาํนกังานเขตพืน้ที ่(สพท.) 175 แหง่มคีวามพรอ้มใหส้าํนกังาน
การศกึษาพเิศษ (สศศ.) โอนงานโรงเรยีนและศนูยฯ์ใหก้บัสาํนกังานเขตพืน้ที ่(สพท.) โดยปรบับทบาท
สาํนกังานการศกึษาพเิศษ (สศศ.) เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
    นโยบาย 8 : ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สง่เสรมิ
การผลติพฒันาบุคลากรทางการศกึษาพเิศษ ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพี
ชัน้สงู 
   4. การศกึษาทีส่ามารถปรบัใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน (Adaptability) 
    นโยบาย 10 : ใหจ้ดัการศกึษาใหแ้ก่คนพกิารอยา่งหลากหลายรปูแบบ 
    นโยบาย 11 : ใหส้ถานศกึษาจดักระบวนการเรยีนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของนกัเรยีนพกิารเป็นเฉพาะบุคคลตาม IEP 
    นโยบาย 12 : ใหจ้ดัสอนและฝึกทกัษะชวีติใหก้บันกัเรยีนพกิารนอกเหนือจาก
การสอนวชิาการ 
    นโยบาย 13 : ใหม้หีลกัสตูรเฉพาะสาํหรบันกัเรยีนพกิารระดบัมาก 
    นโยบาย 14 : ใหเ้พิม่เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบัคนพกิารแต่ละ
ประเภท 
    นโยบาย 15 : ใหป้รบัเน้ือหาสาระในหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบันกัเรยีนพกิารแต่ละ
ประเภท 
  นอกจากน้ี กระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระกาศปี พ.ศ. 2542 เป็นปีการศกึษาเพือ่คนพกิาร
ภายใตห้ลกัการคนพกิารทุกคนทีอ่ยากเรยีนตอ้งไดเ้รยีน เพือ่เรง่รดั ปรบัปรงุ ปละขยายบรกิารทางการศกึษา
สาํหรบัคนพกิารใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพยิง่ขึน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2543: 3 – 4) คณะรฐัมนตร ีมี
มตเิรือ่งมาตรการการจดัการศกึษาพเิศษ ดงัน้ี 
   1. การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร ใหค้นพกิารไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี 
สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งคนทัว่ไปและประกอบอาชพีไดต้ามอธัยาศยั 
   2. กาํหนดเป้าหมายมุง่ขยายโอกาสใหแ้ก่คนพกิารทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนขัน้พืน้ฐาน 12 ปี 
   3. ผลติและพฒันาคุณภาพคร ูอาจารย ์แลบุคลากร 
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   4. พฒันากานวจิยั ปรบัปรงุหลกัสตูร การเรยีนการสอน และสิง่อาํนวยความสะดวก 
   5. พฒันาระบบการบรหิารจดัการ กระจายอาํนาจการจดัการศกึษาสูท้อ้งถิน่ 
   6. ใหส้ถานศกึษาเพิม่การบันกัเรยีนพกิาร 
   7. ใหผู้ท้ีไ่มส่ามารถเขา้ชัน้เรยีนตามปกตไิดร้บัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
   8. จดัใหม้ศีนูยก์ารศกึษาพเิศษแหง่ชาต ิ ศูนยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา และ
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดั 
   9. ใหส้ถานศกึษาของรฐัและเอกชนจดับรกิารแก่คนพกิาร โดยจดัชัน้เรยีน หรอืแยกชัน้ 
เรยีนพเิศษในโรงเรยีนเรยีนรว่ม หรอืเป็นโรงเรยีนพเิศษเฉพาะความบกพรอ่ง 
   10. ตอ้งคาํนึงถงึคณุภาพ และมกีารกระจายอยา่งทัว่ถงึทุกพืน้ที ่ 
 เหน็ไดว้า่ ประเทศไทยไดม้นีโยบายในการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิารทีช่ดัเจนขึน้ตามหลกัการ
คนพกิารทีอ่ยากเรยีนตอ้งไดเ้รยีนนัน้ จะเหน็ไดว้า่ มกีารดาํเนินการและจดัทาํแผนการดาํเนินงานทีส่าํคญั 
และน่าสนใจ ดงัน้ี 
  1. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการปฏริปูการศกึษาเพือ่คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 
  2. ประกาศปีการศกึษาเพือ่คนพกิารประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์หค้นพกิารเขา้เรยีน 
  3.  มกีารพฒันาระบบการบรหิารการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร 
  4.  มกีารจดัทาํฐานขอ้มลูคนพกิาร ศกึษาวจิยั รวบรวมสถติคินพกิารทางการศกึษาเพือ่
นําขอ้มลูมาวางแผนการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารอยา่งต่อเน่ือง 
  5. จดัทาํทาํเนียบโรงเรยีน สถานศกึษา แหล่งบรกิารใหผู้ป้กครองรบัทราบ 
  6. กาํหนดรปูแบบการจดัการศกึษาพเิศษ ทัง้การศกึษาในระบบ โดยจดัในสถานศกึษา
เรยีนรว่ม หรอืสถานศกึษาเฉาะคนพกิาร การศกึษานอกระบบ การจดัการศกึษาโดยครอบครวัชุมชน 
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
  7. จดัทาํมาตรฐานการศกึษา หลกัสตูร สือ่และเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอนคนพกิาร
ใหเ้ป็นตามมาตรฐานการจดัการศกึษาแก่คนพกิารทุกประเภท 
  8. ผลติและพฒันาบุคคลากร ผูบ้รหิาร ครผุูส้อนและบุคคลากรเกีย่วกบัการจดัการศกึษา
พเิศษใหเ้พยีงพอและมคีุณภาพในทุกดา้น 
  9. แกไ้ขกฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการดาํเนินการจดัการศกึษาพเิศษ 
  10. จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งภารกจิการจดัการศกึษาพเิศษ 
  11. แสวงหาความรว่มมอืจากชุมชน องคก์รเอกชนเพือ่ใหส้ามารถจดัการศกึษาใหแ้ก่
คนพกิารไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมคีุณภาพ 
  12. สง่เสรมิ สนบัสนุนงบอุดหนุนเอกชนทีม่สีว่นจดัการศกึษาเพือ่คนพกิาร 
  13. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่สนบัสนุนความรว่มมอืในการจดัการศกึษา เพือ่
พฒันาคนพกิารใหไ้ดร้บัการศกึษา มงีานทาํ ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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  14. ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการศกึษาพเิศษ โดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
แต่ละระดบัและประเภทใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
  15. รณรงคป์ลุกฝงัเจตคตทิีถู่กตอ้งแก่ครอบครวัคนพกิาร 
  16. จดัตัง้ศนูยส์ือ่เทคโนโลยทีางการศกึษาสาํหรบัคนพกิารทุกประเภท 
 เหน็ไดว้า่ นโยบายดา้นการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิารในประเทศไทย ในปจัจุบนันัน้ เริม่กาํหนด
นโยบาย แนวทางการปฏบิตั ิหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และผูป้ฏบิตัอิยา่ชดัเจนมากขึน้มกีารนําเอาองคก์ร
ภาครฐั ภาคเอกชนและองคก์รสว่นทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิาร 
มกีารสนบัสนุนงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาเพื่อคนพกิาร ไวช้ดัเจนคาดวา่ ทศิทางในอนาคต
ของการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิารในประเทศไทย จะสามารถพฒันาใหท้ดัเทยีมกนันานาชาต ิ
 
3. การจดัการเรียนรว่ม 
 การจดัเรยีนรว่ม  หมายถงึ การจดัใหบุ้คคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและบุคคลพกิาร เขา้ไป
ในระบบการศกึษาทัว่ไป มกีารรว่มกจิกรรม เป็นความรว่มมอืและรบัผดิชอบรว่มกนั (collaboration) 
ระหวา่งคร ูทัว่ไป และครกูารศกึษาพเิศษในโรงเรยีน เพือ่ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนและบรกิาร
ต่างๆ ใหก้บันกัเรยีนในชว่งเวลาในแต่ละวนัระหวา่งบุคคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ บุคคลพกิาร และ
บุคคลทัว่ไป 
 3.1 การจดัการเรียนร่วมในประเทศไทย 
  ประเทศไทยโดยกระทรวงศกึษาธกิาร (2543: 13 – 16) ไดก้ารจดัการเรยีนรว่มเทา่ทีม่ี
ปรากฏหลกัฐาน และรวบรวมไว ้ดงัน้ี 
   พ.ศ. 2499 ประเทศไทยไดม้กีารจดัการเรยีนรว่มเป็นครัง้แรก โดยการจดัการเรยีน
รว่มสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทางการมองเหน็ของโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ ไปเรยีนรว่ม
ในโรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล ซึง่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากมลูนิธติาบอดแหง่ประเทศไทย 
   พ.ศ. 2500 กระทรวงศกึษาธกิารจดัใหม้กีารทดลองนําเดก็เรยีนชา้ เขา้เรยีนรว่มใน
โรงเรยีนปกตริะดบัประถมศกึษาของกรงุเทพมหานครเป็นครัง้แรก 7 แหง่ คอื โรงเรยีนพญาไท โรงเรยีน
วดัชนะสงคราม โรงเรยีนพญายงั โรงเรยีนวดันิมมานรด ีโรงเรยีนสามเสนและโรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม 
   พ.ศ. 2504 – 2508 มลูนิธอินุเคราะหค์นพกิารฯ รว่มกบักองการศกึษาพเิศษ จดัตัง้
โรงเรยีนสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษขึน้ โดยมบุีคลากรฝา่ยบรหิารและทาํการสอนจากองคก์ารศกึษา
พเิศษ กรมสามญัศกึษาทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่ต่อมากระทรวงศกึษาธกิาร
อนุมตังิบประมาณก่อสรา้งอาคารเรยีนเพิม่เตมิ และสมเดจ็พระศรนีครนิทรบรมราชชนนีไดพ้ระราชทาน
ชื่อใหว้า่ โรงเรยีนศรสีงัวาล ใน พ.ศ. 2508 
   พ.ศ. 2505 กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บัความชว่ยเหลอืสนบัสนุน
ดา้นวทิยากร จากมลูนิธอิเมรกินัเพื่อคนตาบอดโพน้ทะเล (America Foundation Oversea for the 
Blind) วางโครงการนําเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทางการมองเหน็เขา้เรยีนในโรงเรยีนปกต ิ ใกลบ้า้น
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เป็นครัง้แรก โดยมคีรกูารศกึษาพเิศษเดนิสอน ไปชว่ยสอนเดก็ในโรงเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทาง 
การมองเหน็เรยีนรว่ม 
   พ.ศ. 2509 กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เริม่โครงการทดลองใหเ้ดก็ตาบอด
เรยีนรว่มกบัเดก็ทัว่ไปในโรงเรยีนของรฐัในสว่นกลาง 
   พ.ศ. 2507 กรมสามญัศกึษาไดใ้หโ้รงเรยีนพญาไทรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทาง 
การไดย้นิประเภทหตูงึเขา้เรยีนรว่ม โดยจดัเป็นชัน้เรยีนคูข่นานกบัชัน้เรยีนประถมศกึษาปกต ิ มคีรู
การศกึษาพเิศษเป็นผูส้อนและฝึกแกไ้ขการพดูใหเ้ดก็นกัเรยีน 
   พ.ศ. 2512 – 2516 กรมการฝึกหดัครอูนุมตักิารจดัตัง้ศนูยท์ดลองสอนเดก็พกิาร
ชัน้เดก็เลก็ในวทิยาลยัครสูวนดุสติ พรอ้มทัง้เปิดสอนวชิาการศกึษาพเิศษในระดบัปรญิญาเป็นแหง่แรก
ในปี พ.ศ. 2513 โดยจดัใหเ้ดก็อนุบาลทัว่ไปเขา้เรยีนรว่มกบัเดก็หตูงึ 
   พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา กระทรวงศกึษาธกิารไดข้ยายโครงการสอนเดก็นกัเรยีนเรยีนชา้
และเดก็หตูงึเรยีนรว่มในระดบัประถมศกึษาออกไปอกีหลายโรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนอนุบาลสามเสน 
โรงเรยีนอนุบาลวดันางรอง โรงเรยีนวดัหนงั โรงเรยีนประถมนนทร ี โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค ์ ฯลฯ 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ และโรงเรยีนศกึษา
สงเคราะห ์สงักดักรมสามญัศกึษา 
   พ.ศ. 2525 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิจดัการศกึษาสาํหรบั
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทางการมองเหน็ เขา้เรยีนรว่มในโรงเรยีน 
   พ.ศ. 2529 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิดาํเนินงานจดัการ
เรยีนรว่มภายใตช้ื่อ โครงการพฒันารปูแบบการจดัการประถมศกึษาสาํหรบัเดก็พกิารเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ
โดยมอบใหส้าํนกังานการประถมศกึษากรงุเทพมหานคร ดาํเนินการทดลองจดัการเรยีนรว่มสาํหรบั
เดก็พกิาร 2 ประเภท คอื เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ และเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
   พ.ศ. 2531 กรมการฝึกหดัครไูดร้บัมอบหมายใหส้ถาบนัราชภฏัสวนดสุติจดัใหบ้รกิาร
ชว่ยเหลอืระยะแรกเริม่สาํหรบัเดก็พเิศษ และครอบครวัโดยมจุีดมุง่หมายใหค้าํแนะนําพอ่แมผู่ป้กครอง
ในการเลีย้งดเูดก็พกิารซึง่มอีายุระหวา่ง 0 – 7 ปี เพื่อใหไ้ดพ้ฒันาการไปตามขัน้ตอนเชน่เดยีวกบัเดก็ปกต ิ
   พ.ศ. 2533 กองวชิาการ สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ ได้
ดาํเนินโครงการพฒันารปูแบบการจดัการประถมศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เรยีนรว่มกบั
เดก็ปกต ิโดยดาํเนินการรว่มกบักองการศกึษาพเิศษ กรมสามญัศกึษา มลูนิธธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอด
แหง่ประเทศไทย และองคก์ารเฮเลน เคลเลอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล อนิคอรป์อเรด : เอชเคไอ (Helen 
Keller International Incorporated : HKI) จดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู้
รว่มกบัเดก็ปกตใินโครงการนํารอ่ง โดยจดัทีส่าํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดั
ชยัภมู ิ
   พ.ศ. 2534 ประเทศไทยไดม้กีฎหมายฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัคนพกิาร คอื 
พระราชบญัญตักิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พทุธศกัราช 2534 ประกาศใชเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน 
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   พ.ศ. 2534 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นจุดเริม่ตน้ในการแสวงหาการมสีว่นรว่มและความเสมอภาค
ของคนพกิาร 
   พ.ศ. 2537 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตไิดข้ยายโครงการเรยีนรว่ม
เพิม่อกี 55 จงัหวดั โดยจดัสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม 3 ประเภท คอื เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางสตปิญัญา ทางการไดย้นิและทางการมองเหน็ 
   พ.ศ. 2538 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตไิดข้ยายโครงการจดั
การศกึษาพเิศษ รปูแบบการเรยีนรว่มครบทุกจงัหวดั (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 
2541ก: 37) 
   พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2540 ปรากฏสาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหก้ารศกึษาแก่คนพกิารในหลายมาตรการ ซึง่นําไปสูก่ารกาํหนด
นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   พ.ศ. 2542 กระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระกาศนโยบายใหเ้ป็นปีแหง่การศกึษา เพือ่
คนพกิารโดยมคีาํขวญัวา่ “คนพกิารทกุคนทีอ่ยากเรยีนตอ้งไดเ้รยีน” รวมทัง้ไดม้กีารจดัระบบโครงสรา้ง
การจดัการศกึษาเพือ่คนพกิาร เพือ่ขยายโอกาสใหค้นพกิารทุกกลุ่ม ทุกประเภท และปรบัปรงุระบบ
การบรหิารจดัการศกึษาเพือ่คนพกิารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
    1. การจดัใหม้คีณะกรรมการระดบัชาต ิทาํหน้าทีด่าํกบั ดแูลการจดัการศกึษา
เพือ่คนพกิาร ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการศกึษาเพือ่คนพกิาร 
    2. การจดัใหม้ศีนูยก์ารศกึษาพเิศษแหง่ชาต ิ ทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการศกึษา เพือ่
คนพกิาร 
    3. การจดัใหม้ศีนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา จาํนวน 13 เขต ทาํหน้าที่
นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิและการดแูลงานวชิาการศกึษาพเิศษ 
    4. การจดัใหม้ศีนูยก์ารศกึษาพเิศษประจาํจงัหวดั ทาํหน้าทีบ่รกิารชว่ยเหลอื
ในระยะเริม่แก่เดก็พกิารและครอบครวั และเตรยีมความพรอ้มแก่คนพกิาร รวมทัง้การดาํเนินการคดั
แยก ฟ้ืนฟูและสง่ต่อคนพกิารไปยงัสถานศกึษา 
    5. การจดัใหม้กีารเรยีนรว่มในทุกสงักดั และทุกระดบัการศกึษาทัง้ในสถานศกึษา
ของรฐัและเอกชน 
    6. การจดัโรงเรยีนการศกึษาพเิศษเฉพาะความพกิาร 
    7. การจดัการศกึษานอกระบบ 
    8. การจดัการศกึษาโดยองคก์รเอกชน ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
    9. การจดัการสนบัสนุนเพือ่การศกึษาตามอธัยาศยั 
    10. การสนบัสนุนใหค้นพกิารไดร้บัสื่อ สิง่อาํนวยความสะดวก บรกิาร และ
ความชว่ยเหลอือื่นทางการศกึษา 
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   พ.ศ. 2547 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัทาํโครงการโรงเรยีน
แกนนําจดัการเรยีนรว่ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบ วธิกีารและการบรกิารจดัการศกึษา
แบบเรยีนรว่มในโรงเรยีนทีม่เีดก็พกิารเรยีนรว่มทัว่ไปโดยมโีรงเรยีนจาํนวน 390 โรง 
   พ.ศ. 2548 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดข้ยายผลโรงเรยีนแกน
นําจดัการเรยีนรว่มจาํนวน 2,000 โรง กระจายครอบคลุมทุกอาํเภอทัว่ประเทศ ไดด้าํเนินการจดัการ
เรยีนรว่มเป็นตวัอยา่งแก่โรงเรยีนใกลเ้คยีง และรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทุกประเภทเขา้เรยีนรว่ม 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2548: 1 – 2) 
 สรปุไดว้า่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดเ้รยีนกบัเดก็ปกตใินรปูแบบทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง
กบัระดบัความพรอ้มและความสามารถของเดก็แต่ละคน โดยจดัสภาพแวดลอ้มทีม่ขีดีจาํกดัน้อยทีส่ดุ 
ใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละรว่มกจิกรรมกบัเดก็ทัว่ไปใหม้ากทีส่ดุ โดยไดร้บัการสนบัสนุนชว่ยเหลอืจากบุคลากร
ในโรงเรยีน รวมทัง้การทาํงานรว่มกบันกัวชิาการในสาขาต่างๆ ซึง่มกัเรยีกกนัวา่ สหวทิยาการและที่
สาํคญัทีส่ดุคอื การใหโ้อกาสแก่คณะคร ู ผูบ้รหิาร ผูช้ว่ยอาสาสมคัรทีจ่ะเขา้ทาํงานรว่มกนั เพือ่ชว่ยเหลอื
เดก็ใหเ้จรญิเตบิโต สามารถเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ อยา่งเหมาะสมไดป้ระโยชน์ทีส่ดุตามความตอ้งการ
พเิศษของเดก็ และไดใ้ชช้วีติอยูใ่นสงัคมอยา่งปกตสิขุ 
 3.2 ความหมายของการจดัการเรียนร่วม 
  นกัการพเิศษหลายทา่นถอืวา่ การเรยีนรว่มเป็นการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็พเิศษ โดย
มพีืน้ฐานอยูบ่นความเชื่อทีว่า่เดก็แต่ละคนควรไดร้บัการศกึษาในสภาพแวดลอ้มทีจ่ดัขึน้ ซึง่เดก็จะไดร้บั
การตอบสนองของการเรยีนรว่มในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ดงัน้ี 
  ผดุง  อารยะวญิญ.ู (2546: 1 – 3) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรว่มวา่ “การเรยีนรว่ม
หมายถงึ การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิซึง่แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
คอื 
   1. การเรยีนรว่มเตม็เวลา (Mainstreaming) การเรยีนรว่มเตม็เวลา หมายถงึ การทีเ่ดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไดม้โีอกาสเรยีนชัน้เดยีวกบัเดก็ปกตทิีอ่ยูใ่นโรงเรยีน ซึง่เดก็ไดร้บับรกิารการเรยีน
การสอนอยา่งไร เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจะไดร้บัเชน่เดยีวกนั จุดประสงคเ์พือ่ใหเ้ดก็เขา้ใจซึง่กนัและกนั 
   2. การเรยีนรว่มบางเวลา (Integration) การเรยีนรว่มบางเวลา หมายถงึ เดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนในโรงเรยีนเดยีวกนักบัเดก็ปกต ิ และอาจจดัใหอ้ยูร่วมกนัในชัน้พเิศษใน
โรงเรยีนปกต ิ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนวชิาหลกัในชัน้เรยีนพเิศษโดยมคีรปูระจาํชัน้เป็นผูส้อน
เรยีนบางวชิารว่มกบัเดก็ปกตซิึง่สว่นมากจะไมใ่ชว่ชิาทกัษะ เชน่ วชิาพลศกึษา วชิาดนตร ีหรอืเดก็
อาจมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน        
   3. การเรยีนรวม (Inclusion) การเรยีนรวมหรอืการจดัการศกึษาโดยวธิเีรยีนรวม 
(Inclusive Education) เป็นแนวคดิทางการศกึษาอยา่งหน่ึงทีว่า่โรงเรยีนจะตอ้งจดัการศกึษาใหก้บัเดก็
ทุกคน โดยไมม่กีารแบ่งแยกวา่เดก็คนใดเป็นเดก็ปกตหิรอืเป็นเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ    
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  ไพรนิ ปกุมะ (2553: 36) ไดส้รปุความหมายของการเรยีนรว่มเอาไวว้า่ การเรยีนรว่ม 
คอื การจดัการศกึษาทีใ่หโ้อกาสกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ มโีอกาสเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตทิัว่ไป 
ตามความสามารถและความตอ้งการพเิศษของแต่ล่ะบุคคลเพือ่สง่เสรมิใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละอยูร่ว่มกบั
บุคคลอื่นในสงัคมได ้ อยา่งมคีวามสขุและมคีวามรูส้กึว่าเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม ไมถู่กแบ่งแยกเพราะ
เหตุแหง่ความพกิารโดยจดัการศกึษาหลายรปูแบบใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็ปกตเิพือ่
ดาํเนินการสอนและกจิกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถงึความสามารถของแต่ละบุคคลทีส่ามารถพฒันา และมี
โอกาสเรยีนรูด้าํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ         
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 5) ใหค้วามหมายของการเรยีนรว่ม
ไวอ้กีวา่ หมายถงึ การจดัใหเ้ดก็และเยาวชนพกิารทีไ่ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มมาก่อนเรยีนรว่มกบั
นกัเรยีนทัว่ไปในโรงเรยีนปกต ิจดัไดห้ลายรปูแบบ เชน่ เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตเิตม็เวลา เรยีนรว่ม
เป็นบางเวลา และเรยีนรว่มโดยรบับรกิารสอนเสรมิ 
  เบญจา  ชลธารน์นท ์(2546: 9) ไดก้ล่าวถงึ ความหมายของการเรยีนรว่มไวว้า่ การเรยีนรว่ม
คอื การรวมเอาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้ไปในระบบการศกึษาปกต ิโดยใชเ้วลาวา่งของแต่ละวนั
ในชว่งใดชว่งหน่ึงใหม้กีารรว่มกจิกรรมระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบัเดก็ปกต ิ 
  วาร ีถริะจติร (2541: 16) ไดก้ล่าวถงึ การเรยีนรว่มเป็นการรวมเดก็พเิศษไวก้บัเดก็ปกติ
ในดา้นเวลา ดา้นการเรยีนการสอนและดา้นสงัคมภายใตพ้ืน้ฐานการจดัการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองและคาํนึงถงึ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทัง้การปรบัตวัทางสงัคม เพือ่ใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ตรงและสามารถ
พฒันาตนเองไปใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2543: 21) ไดก้ล่าวถงึ การเรยีนรว่ม
วา่เป็นวธิกีารจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ เพื่อสง่เสรมิให้
เดก็เหล่าน้ีไดม้โีอกาสเรยีนรู ้ ตามรปูแบบทีเ่หมาะสมโดยคาํนึงความสามารถของบุคคลนัน้ใหส้ามารถ
ดาํรงชวีติอยา่งปกตสิขุ  
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2543: 17) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรว่ม คอื การจดัใหเ้ดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็พกิารเขา้ไปในระบบการศกึษาทัว่ไป มกีารรว่มกจิกรรมและใชเ้วลาวา่ง
ชว่งใดชว่งหน่ึงในแต่ละวนั ระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็พกิารกบัเดก็ปกตทิัว่ไป  
  พรีพฒัน์ ชชูยั (2548: 11) กล่าววา่ การจดัการเรยีนรว่ม หมายถงึ การจดัศกึษาใหเ้ดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมโีอกาสเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตติามสามารถของแต่ละบุคคล โดยไดร้บัความชว่ยเหลอื
ตามความจาํเป็นพเิศษ เพือ่สง่เสรมิใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละอยูร่ว่มในสงัคมปกตไิดอ้ยา่งมคีวามสขุ  
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 5) ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนรว่ม
หมายถงึ การจดัใหเ้ดก็และเยาวชนพกิารทีไ่ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มมาก่อนเรยีนรว่มกบันกัเรยีน
ทัว่ไปในโรงเรยีนปกต ิจดัไดห้ลายรปูแบบ เชน่ การเรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตเิตม็เวลาเรยีนรว่มบางเวลา 
เรยีนรว่มโดยไดร้บัการบรกิารสอนเสรมิจากครสูอนเสรมิหรอืครเูดนิสอน และจดัใหม้กีารบรกิารสนบัสนุน
ตามความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของเดก็และเยาวชนเป็นเฉพาะบุคคล 
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 สรปุไดว้า่ ความหมายของการจดัการเรยีนรว่ม คอื การจดัการศกึษาทีใ่หโ้อกาสแก่เดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ มโีอกาสเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตทิัว่ไป ตามความสามารถและความตอ้งการพเิศษ
ของแต่ละบุคคล เพือ่สง่เสรมิใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุและมคีวามรูส้กึ
วา่เป็นสว่นหน่ึงของสงัคมโดยไมถู่กแบ่งแยกเพราะสาเหตุจากความพกิาร ไดใ้ชช้วีติอยูใ่นสงัคมปกติ
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ยอมรบัซึง่กนัและกนั เพือ่ใหค้วามตอ้งการพเิศษทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม
และสตปิญัญาของเดก็ไดร้บัการตอบสนองและพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ รวมทัง้เป็นความรว่มมอืและ
รบัผดิชอบรว่มกนั (Collaboration) ระหวา่งครทูัว่ไป และครกูารศกึษาพเิศษในโรงเรยีน โดยจดัการศกึษา
หลายรปูแบบใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็ปกต ิเพือ่ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
บรกิารต่างๆ ใหก้บันกัเรยีนทีอ่ยูใ่นความดแูล โดยคาํนึงถงึความสามารถของแต่ละบุคคลทีส่ามารถ
ปรบัปรงุและพฒันาศกัยภาพใหม้โีอกาสเรยีนรู ้ดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ 
 3.3 ปรชัญาของการจดัการเรียนร่วม 
  นกัการศกึษาพเิศษสว่นใหญ่มคีวามเชื่อวา่การใหเ้ดก็พเิศษทีม่คีวามบกพรอ่ง มคีวามตอ้งการ
พเิศษไดม้โีอกาสเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิจะชว่ยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญั
ทีจ่ะชว่ยใหบุ้คคลเหล่าน้ี สามารถดาํรงชวีติรว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 
การเรยีนรว่มมลีกัษณะเป็นปรชัญา เป็นหลกัการ แนวคดิ นกัการศกึษาพเิศษหลายทา่นใหค้วามหมาย
ของปรชัญาการเรยีนรว่มไวห้ลายลกัษณะ  
  แพตตนั และคนอื่นๆ (Patton; et al. 1996: 3) กลา่ววา่ ปรชัญาการจดัการศกึษา
แบบเรยีนรว่ม คอื การใหโ้อกาสเดก็พกิารไดเ้รยีนอยา่งเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัเดก็ทัว่ไปในสภาพหอ้งเรยีน
ปกต ิซึง่หากไดร้บัการชว่ยเหลอือยา่งถูกวธิแีลว้ เดก็พกิารสามารถจะประสบความสาํเรจ็ได ้การเรยีน
รว่มทาํใหเ้ดก็พกิารมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ทัว่ไป และรอดพน้จากการถกูตตีราวา่เป็น เดก็พกิาร ทาํใหเ้ดก็
ทัง้สองกลุ่มยอมรบัซึง่กนัและกนั และไมนํ่าผลจากการเรยีนมาประเมนิคุณคา่ซึง่กนัและกนั    
  ผดุง อารยะวญิญ ู(2546: 6 – 10) ไดก้ลา่วถงึหลกัการเรยีนรว่มวา่เป็นปรชัญา เป็นแนวคดิ 
เป็นความเชื่อของนกัการศกึษาทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาพเิศษ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็หลกัการ
ทีส่าํคญั คอื  
   1. ความยตุธิรรมในสงัคม (Social Justice) เมือ่เดก็ปกตทิุกคนไดร้บัการศกึษาใน
โรงเรยีนปกต ิ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษควรไดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนปกตดิว้ย การกดีกนัไมใ่หเ้ดก็พเิศษ
ไดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนปกตคิอืความไมย่ตุธิรรมในสงัคมทีน่ัน่ อนัจะตามมาซึง่ความสบัสนวุน่วาย
ในภายหลงั 
   2. การคนืสูภ่าวะปกต ิ(Normalization) ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา มคีวามเคลื่อนไหว
ในการจดัการศกึษาพเิศษในลกัษณะทีเ่ป็นการคนืสูภ่าวะปกต ิ ลดการสรา้งสถานสงเคราะหค์นพกิาร
ในรปูแบบต่างๆ มาใหบ้รกิารแก่ผูบ้กพรอ่งในลกัษณะดงักล่าวแทน โดยผูบ้กพรอ่ง อาจมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมกฬีา ดนตร ีศลิปะ วฒันธรรมต่างๆ เชน่เดยีวกบัคนปกต ิในระบบการศกึษากม็กีารเคลื่อนไหว
เชน่กนั มกีารหยดุขยายงานของโรงเรยีนเฉพาะหรอืโรงเรยีนพเิศษเฉพาะทาง หนัมาสง่เสรมิใหเ้ดก็
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ไดเ้รยีนในโรงเรยีนปกต ิ เดก็ทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนเฉพาะทัง้หลายกถ็ูกสง่กลบับา้น เพือ่ใหเ้ขา้เรยีนใน
โรงเรยีนใกลบ้า้น 
   3. สภาพแวดลอ้มทีม่ขีอ้จาํกดัน้อยทีส่ดุ (Least Restrictive Environment) คอื การจดั
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนในสภาพแวดลอ้มทีม่ขีอ้จาํกดัน้อยทีส่ดุ เน่ืองจากโรงเรยีนพเิศษต่าง  ๆจดัอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทีจ่าํกดัในโรงเรยีนเฉพาะ โรงเรยีนเรยีนรว่มเปิดโอกาสใหทุ้กคน รวมทัง้เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดว้ย 
เปิดโอกาสใหค้รแูละผูป้กครองเขา้ใจ ยอมรบัเดก็ ยอมรบัในความหลากหลายของมนุษย ์ซึง่เป็นความเขา้ใจ
พืน้ฐานทีจ่ะทาํใหก้ารเรยีนรว่มประสบผลสาํเรจ็ ทาํใหค้นในสงัคมอยูร่ว่มกนัได ้
   4. การเรยีนรู ้ (Learning) เดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้ไมว่า่จะเป็นเดก็ปกตหิรอื
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกต็าม หากเดก็มคีวามพรอ้ม และไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งถูกวธิ ีโดยการเรยีน
การสอนตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถและลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็ โรงเรยีนทีจ่ะจดั 
การเรยีนรว่มไดด้ ีสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดด้ ีจงึควรปรบักระบวนการใหม ่ตัง้แต่ปรชัญา การศกึษา หลกัสตูร 
การวดัและประเมนิผล ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็    
  ศรยีา นิยมธรรม และคณะ (2546: 17) กล่าววา่คนพกิารเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม จงึควร
เตรยีมผูพ้กิารเสยีแต่ในขณะเยาวว์ยัเพือ่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดโ้ดยเชื่อวา่การให้
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไดม้โีอกาสเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิ จะชว่ยใหน้กัเรยีนทัง้สองกลุ่ม
เรยีนรูแ้ละมคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัทีจ่ะทาํใหบุ้คคลเหลา่น้ีสามารถดาํรงชพีรว่มกนั
ไดใ้นสงัคม เมื่อเขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่         
  เลอนเนอร ์และคณะ (ประกฤต ิพลูพฒัน์.  2549: 58; อา้งองิจาก Lerner; et al.  1981: 
26 – 27) กล่าววา่ แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนแบบไมแ่ยกประเภทตามความบกพรอ่งเป็นการจดั 
บรกิารใหแ้ก่นกัเรยีนพเิศษ ตัง้แต่แรกเริม่โดยไมบ่รรจุนกัเรยีนเขา้ในความบกพรอ่งดา้นใดดา้นหน่ึง
เพือ่ประโยชน์ต่อการพจิารณาวา่ปญัหาต่างๆ เกดิจากความบกพรอ่งหรอืเป็นความล่าชา้ทาง วฒุภิาวะ
ซึง่สามารถกระตุน้พฒันาการใหเ้ทา่ทนันกัเรยีนปกตใินเวลาอนัควรก่อนทีน่กัเรยีนคนนัน้จะบรรลุวุฒภิาวะ
เพราะนกัเรยีนทีม่คีวามพกิารซอ้นหรอืนกัเรยีนก่อนวยัเรยีนในระยะแรกของปญัหาทางพฒันาการ อาจมี
ลกัษณะหลายประเภทแยกไดย้ากมผีลต่อความคาดหวงัต่อตนเองในทางลบ ซึง่ครหูรอืผูป้กครอง อาจ
เกดิความผดิพลาดในการคาดหวงัและจดัประเภท    
  สมทิ และคณะ (Smith; et al.  1982: 22) กล่าววา่ การนํานกัเรยีนเขา้สูภ่าวะปกตมิากทีส่ดุ
เป็นวธิกีารทีเ่ป็นปกตวิสิยัของสงัคม เพือ่คงทกัษะและพฤตกิรรมต่างๆ ของนกัเรยีนพเิศษไวใ้หม้ากทีส่ดุ
ดงันัน้ จงึตอ้งนํานกัเรยีนพเิศษเขา้สูส่ภาวะปกตทิีส่มบรูณ์โดยใหโ้อกาสในการรบัสทิธต่ิางๆ เทา่เทยีม
กบัคนปกตไิดร้บัการยอมรบัโดยไมม่กีรณพีเิศษใดๆ ทัง้จากเพือ่นและบุคคลอื่นในวฒันธรรมเดยีวกนั
ซึง่ขึน้อยูก่บัเจตคตแิละการแสดงออกของสมาชกิในชุมชนจดัเป็นการเขา้สูส่ภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมการออกกฎหมายเป็นเพยีงการนําไปสูค่วามเป็นไปไดท้ีจ่ะนําเขา้สูส่ภาวะปกตอิยา่งสมบรูณ์
แต่ไมไ่ดป้ระกนัการเขา้รว่มในสงัคมอยา่งแทจ้รงิของนกัเรยีนพเิศษ 
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2543: 5) เสนอแนวคดิปรชัญาใน
การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็และเยาวชนผูม้คีวามตอ้งการพเิศษไว ้ดงัน้ี      
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   1. การศกึษาเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษยท์กุคนในการพฒันาบุคคลไปอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ รปูแบบของการศกึษาครอบคลุมทัง้การศกึษาตามแนวระบบโรงเรยีน การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีนและการศกึษาตามอธัยาศยั อนัเป็นการเรยีนรูจ้ากแหล่งวทิยาการและสภาพแวดลอ้ม  
   2. เดก็และเยาวชนทุกคนมสีทิธิไ์ดร้บัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัระดบัและประเภท
ของความสามรถความถนดัและความสนใจทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลเพือ่พฒันาศกัยภาพใหถ้งึขดีสดุ
และสามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมในสงัคมพอ่แมผู่ป้กครองและครอบครวัทีเ่ป็นบุคคลแรกของ
เดก็และเยาวชนทีม่หีน้าทีเ่ลีย้งดแูละสง่เสรมิใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์เพือ่พฒันาการทีร่อบดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย 
จติใจ อารมณ์ สงัคม           
   3. พอ่แมผู่ป้กครองและครอบครวัมบีทบาทพเิศษทีจ่ะตอ้งเอาใจใสก่ารพฒันาเดก็
และเยาวชน  
   4. สงัคมตอ้งใหก้ารยอมรบัในเรื่องความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความหลากหลาย
ของบุคลกิภาพและอื่นๆ           
   5. รฐัและบุคคลพงึพฒันาความสามารถดา้นอื่นโดยรอบดา้นเพือ่เป็นทีม่กีารพฒันา
ทีส่มบรูณ์ทัง้สมอง ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาความสามารถพเิศษทีม่ี
อยู ่ทัง้น้ีพงึระวงัวา่การพฒันาบุคคลโดยองคร์วมนัน้จะตอ้งไมล่ดทอนหรอืสกดักัน้ความสามารถพเิศษ
ของบุคคล  
   6. รฐัตอ้งไมส่รา้งระบบการศกึษาทีไ่มปิ่ดกัน้การพฒันาความสรมารถพเิศษทุกดา้น
ของเดก็ และเยาวชน ดว้ยการจดักระบวนการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการพฒันาความสามารถเฉพาะ
ดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืสาขาใดสาขาหน่ึงเทา่นัน้แต่องสรา้งระบบการศกึษาทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชน
ทีม่คีวามสามารถพเิศษไดแ้สดออกถงึความสามารถทุกครัง้ทีม่แีละไดร้บัการพฒันาตามความสามารถ
เหล่านัน้ไปพรอ้มๆ กนั  
   7. การจดัระบบการเรยีนรูต้อ้งมคีวามยดืหยุน่และหลากหลายเพีอ่เปิดโอกาสใหเ้ดก็
และเยาวชนแสดงออก ซึง่ความสามารถพเิศษไดต้ลอดชวีติของการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูน้ัน้
ตอ้งเอือ้ต่อการสรา้งสรรค ์คดิคน้รเิริม่ การเป็นตวัของตวัเองและสรา้งจตินาการทีแ่หวกแนวโดยผูร้บัผดิชอบ
ในการเรยีนรูต้อ้งเขา้ใจนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษนัน้จะมลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้คอ่นขา้งมาก  
   8. รปูแบบการบรกิารสาํหรบัเดก็และเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษควรคาํนึงถงึ
การบรกิารพเิศษหลายรปูแบบ เชน่ การจดัการเรยีนรูพ้เิศษหรอืการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง การจดักจิกรรม
เสรมิในระบบโรงเรยีนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนไดรู้จ้กัศกัยภาพทีม่อียูน่ัน้ใหบ้รรลุจุดสงูสดุ  
  ประกฤต ิพลูพฒัน์ (2546: 17 – 18) ไดเ้สนอปรชัญาพืน้ฐานในการจดัการเรยีนรว่มไว ้
3 ประการ คอื 
   1. มนุษยท์ุกคนยอ่มมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในโอกาสทางการศกึษา ดงันัน้การจดัระบบ
การศกึษาใหก้บัมนุษยท์ุกคนโดยไมแ่ล่งแยกความบกพรอ่งหรอืฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมจงึควรจดั 
โครงการและปรบัปรงุการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของแต่ละบุคคล   
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   2. มนุษยท์ุกคนยอมมสีทิธใินการอยูร่ว่มในสงัคม ดงันัน้การจดัการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนวยัเรยีนเพือ่ใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนรว่มกบัเดก็ปกตยิอ่มก่อใหเ้กดิคุณคา่และสรา้งสรรค์
ทางสงัคมเพราะเดก็เหล่าน้ีจะมคีวามเขา้ใจอนัดต่ีอกนั มกีารยอมรบัซึง่กนัและกนัเมือ่เดก็เหล่าน้ีเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่จะไมเ่กดิการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษยใ์นสงัคม    
   3. การเรยีนการสอบในชัน้เรยีน ยอ่มสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดงันัน้
การจดัเดก็พเิศษเขา้เรยีนรว่มจงึควรไดร้บัการปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหเ้ป็นการสอน เพื่อบุคคลทัว่ไป
เพือ่พฒันาความพรอ้มและความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนทุกคนใหพ้ฒันาการทุกดา้นดว้ยวธิกีาร และ
กจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพทีจ่ะดาํรงชพีอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งเหมาะสม   
 สรปุไดว้า่ เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทุกคนมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการศกึษา
ทีส่อดคลอ้งกบัระดบัปละประเภทของความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยไดร้บัการฝึกฝน 
ฟ้ืนฟู บาํบดั และการเรยีนรูจ้ากระบบการศกึษาทีจ่ดัขึน้อยา่งเหมาะสม เพือ่พฒันาศกัยภาพทุกดา้นให้
สงูสดุตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการใหเ้ดก็พเิศษไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุ เพื่อ
มคีวามพรอ้มทีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมปกตไิด ้  

3.4 หลกัการของการจดัการเรียนร่วม 
  การจดัการศกึษาพเิศษจาํเป็นตอ้งจดัตามความเหมาะสม โดยพจิารณาความตอ้งการและ
ความสามารถ เพือ่ประโยชน์สาํหรบัเดก็อยา่งเตม็ที ่
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2543: 5) ยงัไดส้รปุหลกัการพืน้ฐาน
ของโรงเรยีนแบบเรยีนรว่มวา่ เดก็ทัง้มวลควรเรยีนดว้ยกนัเทา่ทีเ่ป็นไปได ้โดยไมค่าํน่ึงอุปสรรคต่างๆ 
หรอืความแตกต่างใดๆ ทีอ่าจจะมโีรงเรยีนแบบเรยีนรว่มตอ้งยอมรบัและตอบสนองต่อความตอ้งการที่
แตกต่างของนกัเรยีน ซึง่ครอบคลุมทัง้รปูแบบและระดบัของการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั และประกนัคุณภาพ
การศกึษาใหก้บันกัเรยีนทัง้มวล โดยวถิทีางของการใชห้ลกัสตูรการจดัระเบยีบทางการบรหิารยทุธศาสตร์
การสอน การใชท้รพัยากรและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกบัชุมชนของโรงเรยีนอยา่งเหมาะสม รวมทัง้
ควรมกีารใหก้ารสนบัสนุน และบรกิารทีต่่อเน่ืองเป็นลาํดบัขัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลาํดบัขัน้ของความตอ้งการ
พเิศษของเดก็ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนทุกๆ แหง่ และเป็นการพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ เพือ่การเรยีนรว่ม 
1) แนวคดิการนําเดก็เขา้สูภ่าวะปกตใิหม้ากทีส่ดุ เป็นแนวคดิหลกัของการศกึษาพเิศษในปจัจุบนั ซึง่
เป็นกระบวนการชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหส้ามารถปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ในชวีติไดด้ขีึน้ สามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นสิง่เสรมิแรง ฯลฯ 2) แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนแบบไมแ่ยก
ประเภทตามความพกิาร 3) แนวคดิการเน้นสิง่ปฏบิตัจิรงิในชวีติประจาํวนั เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษมพีฒันาการและมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ได ้ 4) แนวคดิการประสานงานกนั
ระหวา่งนกัวชิาการอื่นจากหลายๆ สาขา  
  อุบล เล่นวาร ี (2542: 22) กล่าวถงึปรชัญาการเรยีนรว่มว่า ไมม่สีงัคมใดไรค้นพกิาร ดงันัน้ 
เมือ่คนพกิารเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมและเราไมส่ามารถขจดัคนพกิารออกไปจากสงัคมไดจ้งึควรเตรยีม
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ผูพ้กิารใหม้คีวามพรอ้มแต่เยาวว์ยั เพือ่ดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมได ้ นกัการศกึษาพเิศษสว่นใหญ่เชื่อวา่
การใหเ้ดก็พกิารเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตจิะชว่ยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญั
ทีจ่ะทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ีสามารถดาํรงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ 
  ประกฤต ิพลูพฒัน์ (2546: 17 – 18) ไดเ้สนอปรชัญาพืน้ฐานของการเรยีนรว่มไว ้3 ประการ 
คอื 
   1. มนุษยท์ุกคนยอ่มมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในโอกาสทางการศกึษา ดงันัน้การจดัระบบ
การศกึษาใหแ้ก่มนุษยท์ุกคนโดยไมแ่บ่งแยกความบกพรอ่งหรอืฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม จงึควรจดั
โครงการและปรบัปรงุการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล 
   2.  มนุษยท์ุกคนยอ่มมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการอยูร่ว่มในสงัคม ดงันัน้การจดัการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนวยัเรยีนเพือ่ใหเ้ดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ ยอ่มก่อใหเ้กดิคุณคา่และสรา้งสรรค์
ทางสงัคม เพราะเดก็เหล่าน้ีจะมคีวามเขา้ใจอนัดต่ีอกนั มกีารยอมรบัซึง่กนัและกนั เมือ่เดก็เหล่าน้ีเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่จะไมเ่กดิการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษยใ์นสงัคม 
   3. การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนยอ่มสนองตอบความแตกต่างแต่ละบุคคล ดงันัน้
การจดัเดก็พเิศษเขา้เรยีนในชัน้เรยีนรว่ม จงึควรไดร้บัการปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหเ้ป็นการสอน
เพือ่บุคคลทัว่ไป เพือ่พฒันาความพรอ้มและความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนทุกคนใหพ้ฒันาการทุกดา้น
ดว้ยวธิกีารและจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อใหเ้กดิศกัยภาพทีจ่ะดาํรงชพี
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 สรปุไดว้า่ ทฤษฎแีละหลกัการจดัการเรยีนรว่มดงักล่าว จะเหน็ไดว้า่ มกีารยอมรบัเดก็พเิศษ
เป็นสว่นหน่ึงของสงัคม การใหเ้ดก็พเิศษไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิเป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
ยอมรบัซึง่กนัและกนั อนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัยิง่ในการดาํรงชวีติรว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ และต่อไป
ในอนาคตเมือ่เดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ จงึตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะดาํรงอยูใ่นสงัคมดว้ยศกัยภาพทีแ่ต่ละบุคคล
มอียู ่โดยกระบวนการฟ้ืนฟูบาํบดัและการเรยีนรูจ้ากกระบวนการศกึษาทีจ่ดัขึน้อยา่งเหมาะสม 
 3.5 ประโยชน์ของการจดัการเรียนร่วม       
  สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร (2554: 22 – 23) ไดอ้ธบิายประโยชน์ของการจดัการเรยีนรว่ม
เอาไวพ้อสรปุได ้ดงัน้ี        
   1. ดา้นการเรยีนรูเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่รยีนในชัน้เรยีนปกตสิามารถมสีว่นรว่ม
ในกจิกรรมการเรยีนการสอนตามเน้ือหาหลกัสตูรทัง้หมดพรอ้มกบัเพือ่นนกัเรยีนปกตสิามารถไดร้บัความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ มากมายจากเพื่อน        
   2. ดา้นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่รยีนรว่มในชัน้เรยีน
ปกตทิีม่ทีศันคตใินแงล่บมต่ีอกนัคอ่ยๆ หายไป         
   3. ดา้นประสบการณ์จรงิทีพ่บในชวีติประจาํวนัและชวีติการงานในอนาคตเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัประสบการณ์ของการทาํงานรว่มกนัและการแขง่ขัน้กบัผูอ้ื่นอนั
เป็นภาพทีเ่ป็นจรงิของสงัคมซึง่เขาตอ้งประสบเมือ่ผา่นชวีติการศกึษามาแลว้      
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  ชนิเดน (Schindele. 1981: 2 – 3) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการเรยีนรว่มไว ้3 ประการ 
คอื  
   1. ประโยชน์ในดา้นการเรยีนรู ้        
   2. ประโยชน์ในดา้นปฏสิมัพนัธก์บัสงัคม 
   3. ประโยชน์ในดา้นประสบการณ์จรงิทีพ่บในชวีติประจาํวนั     
  ฮอทชก์สิ (อุบล เล่นวาร.ี 2542: 26ว อา้งองิจาก Hotchkis. n.d. 1986) ไดก้ล่าวถงึ
ประโยชน์ของการเรยีนรว่มไว ้ดงัน้ี            
   1. ทางดา้นการเรยีน เดก็ไดม้โีอกาสเรยีนตามระดบัชัน้ในโรงเรยีนปกต ิ โดยไมม่ี
ขอ้ยกเวน้ เชน่ ถา้เดก็ในชัน้พเิศษ ครกูม็กัจะใหค้วามพเิศษแกเ่ดก็มากไป หรอืตัง้ความหวงัไวค้อ่นขา้งตํ่า 
เมือ่เดก็ทาํอะไรไมไ่ดค้รกูม็กัจะปล่อย เพราะถอืวา่เดก็มคีวามบกพรอ่ง ถา้เดก็เรยีนในโรงเรยีนปกต ิ
เดก็จะตอ้งปฏบิตัติามเดก็ปกต ิ เชน่ พยายามทาํงานใหเ้สรจ็เหมอืนคนอื่น เดก็กจ็ะไดร้บัทกัษะต่างๆ 
มากขึน้  
   2. ทางดา้นสงัคม เดก็สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมปกตไิดด้ขีึน้ มเีพื่อนมากขึน้ 
ไมเ่ฉพาะแต่เพือ่นพกิารเท่านัน้ เพือ่นบา้นเขา้ใจเดก็ดขีึน้ ยอมใหลู้กของตนมาเล่นดว้ย เพราะเดก็อยู่
ในโรงเรยีนเดยีวกนักบัลกูของตน          
   3. การเปลีย่นเจตคต ิ เดก็ปกตจิะมคีวามเคยชนิกบัเดก็พกิารมากขึน้ เพราะไดอ้ยู่
รว่มกนั เรยีนรว่มกนั จงึไมเ่หน็วา่เดก็พกิารจะเป็นมนุษยป์ระหลาด น่ากลวั ชวนขนัในทา่ทางและรปูรา่ง
อกีต่อไป นอกจากน้ีเดก็ยงัเรยีนรูว้า่เดก็พกิารตอ้งการความชว่ยเหลอือะไรบา้ง และความเขา้ใจต่อเดก็พกิาร
ดขีึน้ ยอมรบัและแสดงความเอือ้เฟ้ือมากขึน้       
   4. ประหยดังบประมาณของรบั เมื่อเดก็พกิารสามารถเรยีนรว่มในโรงเรยีนปกตไิด ้
รฐักไ็มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะสรา้งโรงเรยีนพเิศษเฉพาะสาํหรบัเดก็พกิาร จงึเป็นการลดคา่ใชจ้า่ย และงบประมาณ
ลงไปมาก เพยีงแต่เพิม่บุคลากรทีจ่าํเป็นบางอยา่งขึน้ในโรงเรยีนปกตเิทา่นัน้ เชน่ ครสูอนซ่อมเสรมิ 
หรอืครเูวยีนสอน หรอืครกูารศกึษาพเิศษ ในดา้นการบรหิาร กม็ผีูบ้รหิารโรงเรยีนปกตอิยูแ่ลว้ 
 สรปุไดว้า่ ประโยชน์ของการจดัการเรยีนรว่มนัน้มหีลายประการ ทัง้ใหป้ระโยชน์โดยตรงกบั
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และโดยออ้มไมว่า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้กครอง ต่อคร ู และต่อโรงเรยีน 
ทัง้ในดา้นประสบการณ์ตรงในชวีติประจาํวนัของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ทัง้ในการทาํงานรว่มกนัและ
การแขง่ขนักบัผูอ้ื่นในสภาพทีเ่ป็นจรงิทาํใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ในสงัคมปจัจุบนัได ้ซึง่สง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหส้ามารถดาํรงชวีติ
ใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
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4. รปูแบบของการจดัการเรียนรว่ม 
 4.1 รปูแบบของการจดัการเรียนร่วม 
  สาํนกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร (2554: 20 – 21) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนรว่ม
โดยมรีายและเอยีด ดงัน้ี        
   1. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษและไดร้บัการปฏบิตัเิหมอืนเดก็ปกตทิุกประการ   
   2. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนพเิศษแต่ไดร้บับรกิารอนัจาํเป็นจากครกูารศกึษาพเิศษ  
   3. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตบิางวชิาและเรยีนในชัน้เรยีนพเิศษบางวชิา   
   4. เรยีนในชัน้เรยีนปกตทิุกวชิาแต่มคีรกูารศกึษาพเิศษใหก้ารชว่ยเหลอืแก่เดก็เป็น
รายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มยอ่ยๆขณะครปูระจาํวชิาอธบิาย       
   5. ใหเ้ดก็ปกตไิปเรยีนรว่มกบัเดก็พเิศษในชัน้เรยีนพเิศษ     
   6. จดัเดก็ปกตแิละเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไวใ้นชัน้เดยีวกนั นักเรยีนทัง้ชัน้
เรยีนรว่มกนัในบางวชิา แต่ในบางวชิาเดก็ปกตจิะแยกไปเรยีนกบัเดก็ปกตใินหอ้งอื่น และเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษกแ็ยกไปเรยีนกบัเดก็พเิศษในหอ้งอื่น       
   7. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกตแิละรว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูรกบัเดก็ปกต ิ 
   8. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกตแิละรว่มกจิกรรมของโรงเรยีนเทา่ทีจ่าํเป็น  
    การจดัการเรยีนรว่มสามารถดาํเนินการจดัไดห้ลายรปูแบบขึน้อยูก่บัจาํนวนคร ู
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ความพรอ้มและบรบิทของโรงเรยีน การเลอืกรปูแบบการจดัการเรยีน
รว่มแบบใดควรเลอืกดาํเนินการใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพทีโ่รงเรยีนมอียู ่
  เรโนลด ์และ บรคิ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2541: 12 – 14; 
อา้งองิจาก Reynold; & Birch.  1977: 142) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบ และไดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรว่ม 5 รปูแบบ 
ดงัน้ี 
   1. การเรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตเิตม็เวลา เป็นการจดันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
ซึง่ไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนถงึระดบัทีช่ว่ยตนเองไดแ้ลว้ และไดร้บัการพจิารณาวา่มคีวามพรอ้ม
ทางการเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดหีรอืค่อนขา้งด ีตลอดจนมวีุฒภิาวะทางอารมณ์ และสงัคมดี
พอในทุกๆ กลุ่มวชิา ใหเ้ขา้เรยีนรว่มกบันกัเรยีนเหมอืนกบันกัเรยีนปกต ิ
   2. การจดัการเรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละมบีรกิารใหค้าํแนะนําปรกึษา เป็นการจดั 
การเรยีนรว่มเตม็เวลาคลา้ยคลงึกบัแบบแรก แต่จะมคีรกูารศกึษาพเิศษเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา ไดแ้ก่ ครู
การศกึษาพเิศษในโรงเรยีน ครเูวยีนสอนตามโรงเรยีนหรอืครผููเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
   3. การจดัการเรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละรบับรกิารจากครเูสรมิวชิาการ เป็นการจดั
ครกูารศกึษาพเิศษประจาํอยูท่ีห่อ้งเสรมิวชิาการ โดยกําหนดตารางการเรยีนใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษไดเ้ขา้มาเรยีนกบัครเูสรมิวชิาการการศกึษาพเิศษบางเวลาและบางวชิา ตามความมากน้อยของ
ความตอ้งการพเิศษหรอืความจาํเป็นของเดก็ และสอนในเน้ือหาทีเ่ดก็มปีญัหาหรอืไมไ่ดร้บัการสอน
ในชัน้เรยีนปกต ิการสอนอาจกระทาํเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มกไ็ด ้
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   4. การเรยีนชัน้พเิศษในโรงเรยีน และเรยีนรว่มบางเวลา เป็นการจดันกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษไวใ้นหอ้งเรยีนเดยีวกนั โดยคูข่นานกบัหอ้งเรยีนปกตแิละจดัเป็นกลุ่มเลก็ๆ มคีรู
การศกึษาพเิศษประจาํชัน้และสอนเองเกอืบทุกวชิา ยกเวน้วชิาทีเ่ดก็สามารถไปเรยีนรว่มกบัเดก็ปกติ
ได ้
   5. การจดัชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีน เป็นการจดันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษที่
มคีวามบกพรอ่งค่อนขา้งมากในประเภทเดยีวกนั โดยจดัเป็นกลุ่มขนาดเลก็ ไมน้่อยกวา่ 6 คน เรยีน
ในชัน้เรยีนพเิศษรว่มกนัตลอดเวลา มคีรปูระจาํชัน้เป็นผูส้อนเองทุกวชิา แต่อยูใ่นโรงเรยีนปกต ิ
 
  สาํหรบัรปูแบบการจดัการเรยีนรว่มเขยีนเป็นภาพประกอบ 1 ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รปูแบบการจดัการเรยีนรว่มของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 
 ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ (2541). ชุดฝึกอบรมดว้ยตนเอง 
เรือ่ง การจดัการศกึษาพเิศษ เล่ม 3. การจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีนประถมศกึษา. หน้า 12. 

1. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตเิตม็เวลา 

2. เรยีนรว่มในชัน้ปกต ิและรบับรกิารพเิศษ 
จากครทูีป่รกึษา ครเูวยีนสอน และหรอืผูเ้ชีย่วชาญ 
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จดัเดก็เขา้เรยีนรว่มกบัเดก็ปกตโิดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นได ้

5. ชัน้เรยีนพเิศษ สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  
แต่ละประเภท คูข่นานกบัชัน้เรยีนปกต ิ
โดยเขา้รว่มกจิกรรมกบัโรงเรยีนบางโอกาส 

4. ชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกตแิละสง่เดก็ทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษ ไปเรยีนรว่มในชัน้ปกตบิางวชิา 

3. เรยีนรว่มในชัน้ปกตแิละรบับรกิารพเิศษ 
จากหอ้งเสรมิวชิาการ 



  54 

  ผดุง อารยะวญิญ ู(2542: 221 – 222) ไดก้ล่าวถงึ การเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษกบัเดก็ปกตอิาจทาํไดห้ลายลกัษณะ เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรว่มซึง่ปฏบิตักินัอยูห่ลายประเทศ 
โดยกล่าวถงึรปูแบบการจดัการเรยีนรว่มไว ้6 รปูแบบ ดงัน้ี 
        1. การเรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกต ิ เป็นการจดัเดก็พเิศษเขา้เรยีนรว่มกบัเดก็ปกติ
ทุกประการ เดก็ทีจ่ะเขา้เรยีนลกัษณะน้ีได ้ควรเป็นเดก็ทีม่คีวามพกิารน้อย มคีวามฉลาดและมคีวามพรอ้ม
ในดา้นการเรยีน 
   2. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละมคีรพูเิศษใหค้าํแนะนําปรกึษา การเรยีนรว่มวธิน้ีี
คลา้ยคลงึกบัวธิแีรก กล่าวคอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตเิตม็เวลา แต่มคีรกูารศกึษา
พเิศษคอยชว่ยเหลอืครปูระจาํชัน้ 
   3. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละรบับรกิารจากครเูวยีนสอน เป็นการจดัเดก็ทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ และรบับรกิารดา้นการสอนเพิม่เตมิจากครกูารศกึษาพเิศษ 
ซึง่จะเดนิทางไปต่างโรงเรยีนต่างๆ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่เดก็ เน่ืองจากมจีาํนวนเดก็ในแต่ละโรงเรยีน
ไมม่ากนกั ครจูงึเดนิทางจากโรงเรยีนหน่ึงไปยงัโรงเรยีนหน่ึง เมือ่ครบสปัดาหก์ว็นกลบัมาสอนเดก็เดมิ
ในโรงเรยีนเดมิ จงึเรยีกครปูระเภทน้ีวา่ครเูดนิสอนหรอืครเูวยีนสอน 
   4. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละรบับรกิารจากครเูสรมิวชิาการ ครเูสรมิวชิาการ คอื
ครกูารศกึษาพเิศษทีป่ฏบิตังิานประจาํในหอ้งเสรมิวชิาการนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจะเขา้มาเรยีน
กบัครเูสรมิวชิาการวนัละ 1 – 2 ชัว่โมง หรอืมากกวา่น้ี ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของเดก็พเิศษ เดก็ทุกคน
ทีเ่ขา้มาเรยีนหอ้งน้ีจะตอ้งมตีารางเรยีนทีก่าํหนดไวแ้น่นอน ครเูสรมิวชิาอาจมคีนเดยีว หรอืหลายคน
ขึน้อยูก่บัจาํนวนเดก็ และประเภทของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การสอนเดก็อาจกระทาํเป็นรายบุคคล 
หรอืสอนเป็นกลุ่มเลก็ๆ กไ็ด ้และสอนในเน้ือหาทีเ่ดก็ไมไ่ดร้บัการสอนในชัน้ปกตหิรอืเน้ือหาทีเ่ดก็มปีญัหา 
นอกจากสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแลว้ ครเูสรมิวชิาการยงัมหีน้าทีใ่นการใหค้าํแนะนําปรกึษาแก่
ครปูกตใินการปฏบิตัต่ิอเดก็ประเภทน้ีดว้ย 
   5. ชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกตเิรยีนรว่มบางเวลา เป็นการจดัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษไวใ้นชัน้เรยีนเดยีวกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ มคีรปูระจาํชัน้สอนแทบทุกวชิา ยกเวน้บางวชิา ทีเ่ดก็ไป
เรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิเชน่ ศลิปะ พลศกึษา หรอืกจิกรรมนอกหลกัสตูรอื่นๆ  
   6. ชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกต ิเป็นการจดัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีม่คีวาม
บกพรอ่ง ประเภทเดยีวกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดยีวกนัและเป็นกลุ่มขนาดเลก็ เดก็เหลา่น้ีเรยีนในชัน้เรยีนพเิศษ
ตลอดเวลา ครปูระจาํชัน้สอนทุกวชิา การเรยีนรว่มในลกัษณะน้ีเหมาะสมสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามพกิารคอ่นขา้ง 
มาก 
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  สาํหรบัรปูแบบการจดัการเรยีนรว่มเขยีนเป็นภาพประกอบ 3 ไดด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 รปูแบบการจดัการเรยีนรว่มของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 
 ทีม่า: ผดุง อารยะวญิญ.ู (2541). การศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ. หน้า 224. 

6.  ชัน้พเิศษ 

5.  ชัน้เรยีนรว่มพเิศษ + เรยีนรว่มบางเวลา 

4.  ชัน้เรยีนรว่ม + ครเูสรมิวชิาการ 

3.  ชัน้เรยีนรว่ม + ครเูวยีนสอน 

2.  ชัน้เรยีนรว่มปกต ิ+ ครพูเิศษ 

1.  ชัน้เรยีนปกต ิ

 

 

 

จดัเดก็เข้าเรียนร่วมกบัเดก็ปกตเิร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

อยา่แยกเดก็จากชัน้ปกตหิากไมจ่ําเป็น 
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  ศรยีา นิยมธรรม และคณะ (2546: 18) ไดแ้บ่งรปูแบบการจดัการเรยีนรว่มไว ้8 รปูแบบ 
ดงัน้ีคอื 
   1.   เรยีนรว่มในชัน้เรยีนปกตแิละปฏบิตัเิหมอืนเดก็ปกตทิุกประการ 
   2.   เรยีนรว่มในชัน้ปกต ิแต่ไดร้บับรกิารทีจ่าํเป็นจากครกูารศกึษาพเิศษ 
   3. เรยีนรว่มในชัน้เรยีนพเิศษบางเวลา และชัน้เรยีนพเิศษเฉพาะเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
บางวชิา 
   4. เรยีนในชัน้เรยีนปกตทิุกรายวชิาโดยมคีรกูารศกึษาพเิศษใหค้วามชว่ยเหลอืเดก็
เป็นรายบุคคล หรอืกลุ่มยอ่ยๆ ขณะครปูระจาํชัน้วชิาอธบิาย 
   5. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษ โดยมปีกตเิขา้เรยีนรว่ม 
   6. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษ โดยใหเ้ดก็ปกตเิขา้ไปเรยีนรว่มในบางวชิา แต่บางวชิา
เดก็ปกตแิยกไปเรยีนกบัเดก็ในทอ้งถิน่ และเดก็มคีวามตอ้งการพเิศษแยกไปเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิน
หอ้งเรยีนอื่น 
   7. เรยีนในชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนปกตแิละรว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูรกบัเดก็ปกต ิ
   8. เรยีนในชัน้พเิศษในโรงเรยีนปกตแิละรว่มกจิกรรมของโรงเรยีนเทา่ทีจ่าํเป็น 
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2543: 96) กล่าววา่ การจดัการศกึษา
พเิศษรปูแบบโรงเรยีนเรยีนรว่มในโรงเรยีนประถมศกึษาจดัในหลายลกัษณะ แตกต่างกนัไปตามสภาพ
ของแต่ละพืน้ที ่ โรงเรยีนเรยีนรว่มนอกจากจะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาตแิลว้ โรงเรยีนเรยีนรว่มในประเทศไทยมหีลายแหง่ทีจ่ดัใหเ้รยีนรว่มในโรงเรยีนปกต ิ
ในบางโรงเรยีนจะจดัเดก็เป็นชัน้เรยีนพเิศษแลว้ออกไปเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินโรงเรยีนปกต ิ เมื่อเดก็
คนใดมคีวามพรอ้มทีจ่ะไปเรยีนรว่มได ้นอกจากน้ีมโีครงการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่กอง
การศกึษาพเิศษจดัเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดม้โีอกาสทางการศกึษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ รว่มกบัการบาํบดัรกัษา เชน่ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ ทางการไดย้นิ ทางสตปิญัญา
และทางรา่งกาย รวมทัง้เดก็เจบ็ปว่ยเรือ้รงัในโรงพยาบาล เพือ่ใหส้ามารถและเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตไิด้
ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป นอกจากน้ียงัมสีถานศกึษาสงเคราะหเ์ปิดโอกาสแก่เดก็ทีข่าดโอกาส
จะเขา้เรยีนในโรงเรยีนปกต ิเชน่ ชาวปา่ ชาวเขา ชาวเรอื ชาวเกาะ 
 สรปุไดว้า่ รปูแบบการจดัการเรยีนรว่มมหีลายรปูแบบ โรงเรยีนหน่ึงอาจจดัการเรยีนรว่มได้
มากกวา่หน่ึงรปูแบบ สว่นจะใชร้ปูแบบใดตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัความบกพรอ่ง ความพรอ้ม
ของเดก็แต่ละคน ตลอดจนปจัจยัอื่นประกอบ แต่ควรเน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรว่มกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีส่ดุ 
เพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืใหพ้ฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และเพือ่เป็นการเตรยีมเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษเหล่าน้ี ใหส้ามารถดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ และเป็นทีย่อมรบัของคนปกต ิ
 4.2 แนวทางของการจดัการเรียนร่วม 
  ในการจดัการเรยีนรว่มนัน้มอีงคป์ระกอบหลายอยา่งทีโ่รงเรยีนตอ้งคาํนึงถงึการดาํเนินงาน 
ตอ้งมกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบ ชดัเจนและมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ
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  กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 1 – 2) ไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนรว่ม ควรดาํเนินการบน
พืน้ฐานของแนวคดิและหลกัการสาํคญั 3 ประการ ประการแรกคอื มนุษยท์ุกคนยอ่มมสีทิธเิทา่เทยีมกนั
ในโอกาสทางการศกึษา ดงันัน้การจดักระบวนการศกึษา จงึจดับรกิารทางการศกึษาใหแ้ก่มนุษยท์ุกคน
โดยไมค่าํนึงถงึความบกพรอ่งหรอืฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม จงึควรจดัการศกึษาใหเ้หมาะสมกบั
ความจาํเป็นของแต่ละบุคคล ประการทีส่อง มนุษยท์ุกคนยอ่มมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม     
ดงันัน้ การจดัเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเรยีนและวยัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอยู่
รว่มกบันกัเรยีนทัว่ไป ยอ่มก่อใหเ้กดิคุณคา่และสรา้งสรรคส์งัคม เพราะเดก็เหล่าน้ีจะมคีวามเขา้ใจอนัดี
ต่อกนั มกีารยอมรบัซึง่กนัและกนั เมือ่เดก็เหล่าน้ีเตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ จะไมเ่กดิการแบง่แยกความแตกต่าง
ของมนุษยใ์นสงัคม ประการทีส่าม การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ยอ่มสนองตอบความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ดงันัน้การจดันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้ขา้เรยีนในชัน้เรยีนรว่ม จงึควรไดม้กีารปรบั
การเรยีนการสอนใหเ้ป็นการสอนเพือ่บุคคลทัว่ไป เพื่อพฒันาความพรอ้มและความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพทีจ่ะดาํรงชพีอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถงึหลกัการ
ทีค่วรคาํนึงในการจดัการเรยีนรว่ม วา่เดก็ทุกคนนัน้มสีทิธไิดร้บัการศกึษา ซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน เดก็
ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดไ้มว่า่เดก็คนนัน้จะเป็นนกัเรยีนปกต ิหรอืนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การจดั 
การศกึษาเป็นลกัษณะของการจดัการศกึษาเพือ่ทุกคน การจดัการเรยีนรว่มเป็นการขจดัการแบ่งแยก
ทางสงัคมอยา่งหน่ึง เป็นการสอนคนใหด้าํรงอยูร่ว่มกนั และเดก็เป็นผูเ้ลอืกโรงเรยีนไมใ่ชโ่รงเรยีนเลอืกเดก็ 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 26 – 43) ไดก้าํหนดขัน้ตอนการจดั 
การเรยีนรว่ม เพือ่เป็นแนวทางดาํเนินงานแก่โรงเรยีนในสงักดั ม ี5 ขัน้ตอน คอื 
   1. การเตรยีมการ 
    1.1 การเตรยีมสิง่แวดลอ้ม 
     1.1.1 อาคารสถานที ่ตอ้งจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีด่ ี เพือ่ความสะดวกและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เตรยีมหอ้งเรยีน มุมวางเครือ่งใช ้และอุปกรณ์ 
อาจจาํเป็นตอ้งจดัสรา้งหรอืดดัแปลงใหเ้หมาะสม เชน่ พืน้ควรปดูว้ยกระเบือ้งยาง ทาํทางลาด ราวจบั
ในหอ้งน้ํา สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางรา่งกาย เป็นตน้ 
     1.1.2 การจดัหอ้งเรยีนและทีน่ัง่ หอ้งเรยีนไมว่า่จะเป็นชัน้พเิศษเฉพาะ หรอื
หอ้งเรยีนรว่ม ควรเป็นหอ้งทีไ่มม่เีสยีงรบกวน หรอืมน้ีอยทีส่ดุ ไมค่วรจดัหอ้งทีอ่ยูต่ดิถนนหรอืหอ้งดนตร ี
     1.1.3 รปูแบบการจดัหอ้งเรยีน จดัเหมอืนการจดัหอ้งเรยีนเดก็ปกต ิคอืจดั
ใหม้โีต๊ะคร ูควรสะดวกในการเดนิดนูกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ และสามารถรว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนได ้กระดานดาํ
จดัไวห้น้าหอ้งเรยีน ป้ายนิเทศ แผนภมู ิแผนที ่ตดิไวต้ามผนงัหอ้งเรยีน โต๊ะเกา้อีเ้รยีน ควรเหมาะสม
กบัวยัของเดก็ จดัใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน ตูเ้กบ็เอกสารคูม่อืคร ูและสือ่อุปกรณ์ แฟ้มขอ้มลูประจาํตวั
เดก็ แบบประเมนิความกา้วหน้า โดยจดัชัน้ใหม้ทีีว่า่งในการประกอบกจิกรรม และทีว่า่งสาํหรบัเดก็พกิาร
ทางกายเคลื่อนไหวสะดวก นอกจากน้ี ควรจดัใหม้หีอ้งฝึกพดู หรอืหอ้งเสรมิวชิาการไวด้ว้ย  
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    1.2 การเตรยีมบุคลากร ควรมกีารเตรยีมบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีนรว่ม เขา้ใจการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นตอ้งการสอน 
เพือ่เสรมิงานเรยีนรว่มใหป้ระสบผลสาํเรจ็ บุคลากรทีค่วรเตรยีมการ ไดแ้ก่ 
     1.2.1 ผูบ้รหิารโรงเรยีน ตอ้งมเีจตคตทิีด่ ีมหีลกัการบรหิารจดัการเรยีนรว่ม 
ทาํความเขา้ใจกบับุคลากรทกุฝา่ยในโรงเรยีน จดัหาบรกิารสนบัสนุนเพือ่เสรมิงานเรยีนรว่ม และสง่เสรมิ
ใหก้าํลงัใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
     1.2.2 ครปูระจาํชัน้เรยีนรว่ม หรอืครปูระจาํวชิา ควรไดร้บัการฝึกอบรมให้
มคีวามรูพ้ืน้ฐาน และวธิสีอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งในชัน้เรยีนของตน เขา้ใจวธิกีารประสานงานกบับุคลากร
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรว่ม มคีวามเชื่อวา่เดก็ทกุคนสามารถเรยีนได ้และยอมรบั
ใหเ้ขา้เรยีนในฐานะสมาชกิคนหน่ึงของโรงเรยีน 
     1.2.3 ครปูระจาํชัน้พเิศษ เป็นครทูีม่วีุฒทิางการศกึษาพเิศษ หรอืผา่นการฝึก 
อบรมทางการศกึษาพเิศษเฉพาะ และควรเป็นบุคคลทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรว่ม มคีวามเชื่อวา่เดก็
ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้มคีวามตัง้ใจจรงิในการปฏบิตังิาน 
                      1.2.4 ครเูสรมิวชิาการ เป็นครทูีท่าํหน้าทีส่อนเพิม่เตมิจากการทีเ่ดก็ไดเ้รยีน
ในชัน้เรยีนปกต ิและเป็นผูป้ระสานใหค้าํแนะนําครใูหป้ฏบิตัต่ิอเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดถู้กตอ้ง 
    1.3 การเตรยีมเดก็ 
     1.3.1 เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การเตรยีมเดก็มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ และ
หากเดก็ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มก่อนสง่เขา้เรยีนรว่มแลว้ จะชว่ยลดปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในชัน้เรยีนรว่ม 
และยงัชว่ยลดความยุง่ยากใหก้บัครปูระจาํชัน้เรยีนรว่ม เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีพ่บในโรงเรยีน
ประถมศกึษาม ี3 ลกัษณะ คอืเดก็ทีร่บัเขา้มาใหม ่และยงัไมม่กีารเตรยีมความพรอ้มเดก็ทีเ่รยีนในชัน้เรยีน
อยูแ่ลว้ แต่ผูป้กครองและครไูมท่ราบวา่เป็นเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเดก็ทีไ่ดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม
หรอืพฒันาความสามารถแลว้จากศนูยก์ารศกึษาพเิศษ หรอืจากโรงเรยีน/มลูนิธต่ิางๆ และสง่ต่อเพือ่
เขา้เรยีนรว่ม 
      เดก็ทีย่งัไมไ่ดเ้ตรยีมความพรอ้ม ควรไดร้บัการตรวจสอบเบือ้งตน้วา่มี
ความพรอ้มหรอืความสามารถพืน้ฐานเพยีงใด เพือ่นํามากาํหนดแผนเตรยีมความพรอ้ม โดยใชแ้ผน
จดัการศกึษารายบุคคล หรอืพฒันาความสามารถดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา และตอ้ง
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัตินแก่เดก็ดว้ย เมือ่เดก็มคีวามพรอ้มจงึสง่เขา้เรยีนรว่มในชัน้เรยีนรว่ม
เตม็เวลาหรอืบางเวลา หากโรงเรยีนไมส่ามารถจดัเป็นชัน้พเิศษได ้อาจสง่เดก็เขา้เรยีนในชัน้ปกต ิและ
จดัเวลาพเิศษใหเ้ดก็ไดร้บับรกิารเสรมิ เพื่อพฒันาความสามารถในบางเรื่อง ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระดบัความบกพรอ่ง
ของเดก็เป็นสาํคญั 
     1.3.2 เดก็ปกต ิโรงเรยีนตอ้งทาํความเขา้ใจกบัเดก็ปกต ิเพือ่ใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัิ
ตน หรอืใหก้ารชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษได ้ สรา้งเจตคตทิีด่ ี ไมล่อ้เลยีน ดหูมิน่ โดยจดั
ในรปูแบบของกจิกรรมต่างๆ อนัจะนําไปสูค่วามเขา้ใจ ยอมรบั และเอือ้อาทรแก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ ทาํใหเ้ดก็พเิศษอยูใ่นสงัคมโรงเรยีนดว้ยความสขุ 
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    1.4 การเตรยีมผูป้กครอง สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเชน่ การปฐมนิเทศผูป้กครอง
ก่อนเปิดภาคเรยีน การนดัหมายพบกนัเป็นระยะ การสนบัสนุนผูป้กครองใหร้ว่มกจิกรรมในรปูของอาสาสมคัร 
การสนบัสนุนใหร้วมกลุ่มตัง้สมาคมผูป้กครองและคร ู เป็นตน้ โดยควรใหผู้ป้กครองมคีวามรูใ้นเรือ่งสทิธิ
ของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ แนวทางทีถู่กตอ้งในการอบรมเลีย้งด ูแนวการสอนและการประเมนิผล 
บทบาทในการใหค้วามรว่มมอืแก่โรงเรยีน การใหก้ารยอมรบั เขา้ใจ ไมร่งัเกยีจเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ โดยควรทาํการเตรยีมทัง้ผูป้กครองเดก็ปกต ิและผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดว้ย 
    1.5 การเตรยีมแผนจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล เดก็ทีเ่รยีนรว่มจะเรยีนหลกัสตูร
เชน่เดยีวกบัเดก็ปกต ิแต่เน่ืองจากความบกพรอ่งทาํใหไ้มส่ามารถเรยีนบรรลุไดทุ้กจุดประสงค ์จาํเป็นตอ้ง
ตดัสิง่ทีเ่ดก็ไมส่ามารถเรยีนไดอ้อก หรอืปรบัลดหรอืเพิม่เตมิสิง่ทีจ่าํเป็นอื่นเขา้ไป การจดัทาํแผนการศกึษา
เฉพาะบุคคลจะเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนตามความสามารถ และไดร้บับรกิารพเิศษตามความเหมาะสม  
    1.6 การเตรยีมการวดัผลประเมนิผล การวดัผลประเมนิผล ควรแยกเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษออกจากเดก็ปกต ิ โดยไมนํ่าคะแนนและจาํนวนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไปรวม
กบัเดก็ปกต ิการวดัผลตอ้งสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนของเดก็พเิศษแต่ละคน โดยกาํหนดรายละเอยีด
ไวใ้นแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล และอาจตอ้งปรบัปรงุวธิกีารวดัผลประเมนิผล ปรบัเกณฑก์ารประเมนิ
ความกา้วหน้าใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแต่ละคน 
   2. การคดัแยกเดก็ คอื การคดัแยกเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมคีวามสาํคญัมาก 
เพราะหากดาํเนินการผดิพลาด จะสง่ผลกระทบต่อการวางแผนจดัการเรยีนการสอน และการใหค้วามชว่ยเหลอื
เดก็ สามารถทาํไดห้ลายวธิ ี เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน และมี
เครือ่งมอืหลายชนิด เชน่ แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบเฉพาะ แบบคดัแยกแป้นหมนุ แบบคดัแยก
เดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้หรอืแบบทดสอบทีค่รสูรา้งขึน้เอง การใชแ้บบคดัแยกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ไมส่ามารถสรุปไดว้า่เดก็จะเป็นเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดา้นใด ดงันัน้ การคดัแยกจงึจาํเป็นตอ้งใช้
เครือ่งมอืหลายๆ แบบ และหลายวธิปีระกอบกนั การคดัแยกเดก็ควรดาํเนินการเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 
    ขัน้ตอนท่ี 1 ครปูระเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรมอยา่งต่อเน่ือง สมัพนัธก์บัการเรยีน
การสอน วา่เดก็คนใดผดิปกตบิา้งหรอืไม ่เพือ่เป็นขอ้มลูคดัเลอืกเดก็เบือ้งตน้ 
    ขัน้ตอนท่ี 2  หากครยูงัไมแ่น่ใจวา่เดก็ทีค่น้พบนัน้ มคีวามผดิปกตแิน่ชดัหรอืไม ่
อาจทาํขัน้ตอนที ่1 อกีครัง้ หลงัจากไดค้าํตอบวา่ผดิปกตจิรงิ กด็าํเนินการขัน้ต่อไป 
    ขัน้ตอนท่ี 3 ครแูละผูเ้ชีย่วชาญอื่นๆ ชว่ยกนัรวบรวมขอ้มลูความผดิปกตขิอง
เดก็อยา่งละเอยีด โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เชน่ การสงัเกตพฤตกิรรม ทดสอบมาตรฐาน เยีย่มบา้น สมัภาษณ์ 
ผูป้กครอง เป็นตน้ แลว้บนัทกึไว ้
    ขัน้ตอนท่ี 4 คณะทาํงานประเมนิวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้าเพยีงพอหรอืไม ่ถา้ยงัไมพ่อ
ใหเ้กบ็ขอ้มลูในขัน้ตอนที ่3 ใหม ่
    ขัน้ตอนท่ี 5 พจิารณาวา่เดก็ทีค่ดัเลอืกนัน้ ควรไดร้บัความชว่ยเหลอืโดยวธิใีดบา้ง 
ถา้ถงึขัน้ตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญพเิศษแขนงใด จะไดส้ง่เดก็ไปขอรบับรกิารพเิศษ 
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    ขัน้ตอนท่ี 6 ในกรณตีดัสนิใจสง่ต่อครตูอ้งเตรยีมเอกสารและรายงานตรง ความจาํเป็น 
เพือ่ขอรบับรกิารพเิศษจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
    ขัน้ตอนท่ี 7 ในการปฏบิตังิาน ครทูีร่บัผดิชอบการจดัการเรยีนรว่ม ตอ้งศกึษา
หลกัสตูร ปรบัแผนการเรยีนการสอน ใหเ้หมาะสมกบัเดก็เป็นรายบุคคล และประสานงานการเรยีนที่
จดัอยูใ่นโรงเรยีนต่อไป 
   3. การทาํแผนจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan) 
    3.1 แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล เรยีกยอ่วา่ IEP เป็นแผนจดัการศกึษา
สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งเหมาะสม
กบัความตอ้งการและความสามารถของเดก็ โดยปกตเิป็นแผนระยะ 1 ปี มกีารทบทวนทุกภาคเรยีน 
โดยทัว่ไปควรมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
     3.1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเดก็ เชน่ ชือ่ อาย ุเพศ ประวตั ิประเภทความบกพรอ่ง 
     3.1.2 ระยะเวลาเริม่ใช ้และระยะเวลาสิน้สดุการใชแ้ผน 
     3.1.3 ระดบัความสามารถของเดก็ในดา้นต่างๆ เชน่ สงัคม การรบัรู ้การ
ชว่ยเหลอืตนเอง 
     3.1.4 จุดมุง่หมายระยะยาว โดยทัว่ไปกาํหนด 1 ปี ครบ 1 ปีแลว้ เดก็ควร
จะเรยีนรูอ้ะไรบา้ง และสามารถแสดงพฤตกิรรมอะไรไดบ้า้ง 
     3.1.5 จุดมุง่หมายระยะสัน้ 
     3.1.6 เดก็เรยีนรว่มตอ้งระบุวา่ เรยีนรว่มเมื่อใด อยา่งไร 
     3.1.7 บรกิารพเิศษทีจ่าํเป็น 
     3.1.8 การประเมนิผล ตอ้งระบุวา่ จะใชว้ธิใีด มขีัน้ตอนการวดัและประเมนิ
อยา่งไร 
     3.1.9 การรบัรองแผนจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล โดยผูบ้รหิาร คร ูและผูป้กครอง 
    3.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล เรยีกยอ่วา่ IIP เป็นแผนการสอนทีจ่ดัทาํในรปูแบบ
เดยีวกนักบัเดก็ปกต ิอาจมบีางจุดประสงคท์ีต่อ้งปรบัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการจาํเป็นของเดก็ในการ จดั 
การเรยีนการสอน อาจตอ้งปรบัการสอน ปรบัเพิม่เวลา สือ่การสอน และวธิกีารจดัและประเมนิผลให้
สอดคลอ้ง เหมาะสมตามลกัษณะความตอ้งการพเิศษ 
   4. การประเมนิผลการเรยีนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม จะมกีารวดัประเมนิผล 
จะแตกต่างไปจากเดก็ปกต ิเพราะเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมคีวามตอ้งการและความสามารถแตกต่างกนั 
การวดัผลประเมนิผลจะถูกกําหนดไวใ้นแผน IEP ของแต่ละคน การวดัผลประเมนิผลสาํหรบัเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษอาจดาํเนินการได ้ดงัน้ี 
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    4.1 กาํหนดลาํดบัขัน้ของทกัษะ ครอูาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดทกัษะทางการเรยีน
ของเดก็เป็นขัน้ยอ่ยๆ สอนใหม้ทีกัษะตามขัน้ยอ่ยๆ แลว้วดัผลโดยการทดสอบดว้ยวธิกีารหลายวธิ ี เมือ่
เหน็วา่เดก็มทีกัษะตามขัน้ยอ่ยๆ แลว้ถอืวา่สอบผา่น 
    4.2 ไมเ่ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์บัเดก็อื่น เพราะเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแต่ละคน
มหีลกัสตูรของตนเอง แต่ละคนเรยีนไมเ่หมอืนกนั มคีวามกา้วหน้าไมเ่หมอืนกนั จงึไมค่วรนําผลการเรยีน
มาเปรยีบเทยีบหรอืใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัเดก็ปกต ิควรเปรยีบเทยีบความกา้วหน้าเฉพาะของเดก็แต่ละคน
วา่มคีวามกา้วหน้าเพิม่ขึน้เพยีงใด 
    4.3 การใหเ้กรด ควรกาํหนดวธิปีระเมนิผลและใหเ้กรดใหมใ่หเ้หมาะสมกบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแต่ละคน เชน่ 
     4.3.1 ครรูว่มกนัใหเ้กรด ในกรณเีรยีนรว่มเตม็เวลากบัเดก็ปกต ิและไดร้บั
การสอนเพิม่เตมิจากครกูารศกึษาพเิศษ เกรดทีไ่ด ้ไมค่วรมาจากครคูนเดยีว ครทูีส่อนควรมบีทบาท
ในการใหเ้กรดเทา่ๆ กนั 
     4.3.2 ใหเ้กรดจากคะแนนรวม ครคูวรจาํแนกคะแนนทัง้หมดออกเป็นกจิกรรม
ยอ่ยต่างๆ กนั เน่ืองจากเดก็มขีอ้จาํกดัหลายดา้น จงึจาํเป็นตอ้งใหเ้กรดเดก็จากกจิกรรมหลายดา้น  
   5. การสอบ ครคูวรใชว้ธิกีารยดืหยุน่ในการทดสอบ โดยอาจใชว้ธิกีาร ดงัน้ี 
    5.1 ใหเ้ดก็สอบปากเปล่า กรณเีดก็มปีญัหาการอา่น การเขยีน เดก็อาจเขา้ใจ
แต่อา่นชา้หรอืเขยีนไมไ่ด ้จงึควรชว่ยเหลอืเดก็ใหท้าํขอ้สอบไดโ้ดยใหต้อบดว้ยวาจา 
    5.2 ใหท้าํขอ้สอบโดยไมจ่าํกดัเวลา เน่ืองจากปญัหาการอ่านการเขยีน อาจไมต่อ้ง
นัง่สอบในหอ้งเดยีวกบัเดก็ปกตกิไ็ด ้
    5.3 ใหส้อบโดยการบนัทกึเสยีง บางคนมปีญัหาการเขยีนมาก อาจใหเ้ดก็ตอบ
ปากเปล่า โดยบนัทกึเสยีงตอบ แลว้ครนํูาไปเปิดฟงัอกีครัง้ 
    5.4 กาํหนดเกณฑก์ารทาํขอ้สอบใหม ่อาจปรบัวธิกีารใหค้ะแนนดว้ยการนบัจาํนวนขอ้ 
ทีเ่ดก็ทาํเสรจ็ในเวลาทีก่าํหนด หรอืในเวลาทีข่ยายเพิม่ใหแ้ลว้ อาจชว่ยใหม้โีอกาสไดค้ะแนนสงูขึน้ได ้
    5.5 ใหส้อบในหอ้งพเิศษหรอืหอ้งเสรมิวชิาการ เดก็อาจถามครไูดเ้มือ่มปีญัหา 
การตดัสนิใจเลื่อนชัน้ ควรใชผ้ลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นสาํคญัอนัดบัหน่ึง และผลสมัฤทธิเ์ป็น
อนัดบัรอง  
  กองการศกึษาเพือ่คนพกิาร (2543: 14) ไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนรว่มมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. จดัตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิาร ครทูีป่รกึษาของนกัเรยีน ผูป้กครอง ผูเ้รยีนพกิารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แพทย ์นกัจติวทิยา 
นกัวชิาการศกึษาพเิศษ ครแูนะแนว ครแูกไ้ขการพดู เป็นตน้ 
   2. จดัทาํทะเบยีนคนพกิารทีเ่รยีนรว่มในสถานศกึษา 
   3. จดัทาํโปรแกรมการศกึษาเฉพาะบุคคล สาํหรบัทุกคนในสถานศกึษาทีเ่รยีนรว่ม 
   4. จดัใหม้ผีูป้ระสานงานการเรยีนรว่มประจาํสถานศกึษา จดัใหม้คีรสูอนเสรมิหรอื
ครกูารศกึษาพเิศษ และบุคลากรอื่นทีจ่าํเป็นตามความเหมาะสม ทาํหน้าทีส่อนเสรมิคนพกิารทีเ่รยีน
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รว่มอยูใ่นโรงเรยีนโดยชว่ยสอนวชิาต่างๆ  หรอืสอนทกัษะทีจ่าํเป็น เชน่ การทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคลื่อนไหว สาํหรบัผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ เป็นตน้ 
   5. ในกรณทีีค่นพกิาร มคีวามจาํเป็นตอ้งรบัการศกึษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอื่นๆ 
ใหส้ถานศกึษาประสานงานสง่ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   6. จดัใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวก สือ่บรกิารอื่นใดทางการศกึษาตามความเหมาะสม 
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรยีนพกิารรายบุคคล 
   7. การรบันกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามประกาศรบันกัเรยีนของสถานศกึษา 
   8. การจดันกัเรยีนเขา้ชัน้เรยีน การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผล
ของนกัเรยีนพกิาร ใหด้าํเนินการตามโปรแกรมการศกึษาเฉพาะบุคคล 
   9. โรงเรยีนดาํเนินการประมวลผล การดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มเป็นระยะๆ อยา่ง
ไมเ่ป็นทางการ เชน่ ผูบ้รหิารเยีย่มชัน้เรยีนทีจ่ดัการเรยีนรว่ม พบปะสนทนากบัครสูอนเสรมิ ครปูระจาํชัน้ 
ตลอดจนผูป้กครอง และคนพกิารอยา่งสมํ่าเสมอ 
  เบญจา ชลธารน์นท ์(2546: 23) ไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนรว่มตามโครงสรา้ง (SEAT) 
มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. ประชุมบุคลากรทัง้หมดของโรงเรยีน เพือ่ทาํความเขา้ใจสรา้งเจตคต ิและสง่เสรมิ
ความสามารถในการปฏบิตังิานโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
   2. ตัง้คณะกรรมการโครงการเรยีนรว่ม 
   3. ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 
   4. พฒันาบุคลากรตามความตอ้งการจาํเป็นของบุคลากรในแต่ละสถานศกึษา โดย
ทาํรว่มกบัศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขต / จงัหวดั และหน่วยงานอื่น 
   5. ประสานงานบุคลากรและประสานเขตพืน้ที ่ศนูยก์ารศกึษาเขต/จงัหวดั ในเรือ่ง
การรบัเดก็ ทัง้เดก็อยูใ่นโรงเรยีนและเดก็ทีเ่ขา้ใหม ่
   6. โรงเรยีนจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล 
   7. ดาํเนินงานตามโครงสรา้งซที 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุไดว้า่ ควรทาํความเขา้ใจเพือ่สรา้งเจตคตทิีถู่กตอ้งใหก้บับุคคล โดย
ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระบบ ตัง้แต่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครทูุกคนในสถานศกึษา 
นกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ กรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ตลอดจนบุคคลในชุมชน 
ใหม้คีวามเขา้ใจในแนวทางของการจดัการเรยีนรว่ม 
 4.3 การจดัการเรียนร่วมโรงเรียนเอกชน 
  นโยบายปฏริปูการศกึษาสาํหรบัคนพกิารของโรงเรยีนเอกชนภายใตว้สิยัทศัน์ คนพกิาร
และผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการศกึษาตลอดชวีติอยา่งมคีุณภาพ ทัว่ถงึ และเสมอภาค ประกอบดว้ย นโยบาย 
4 ขอ้ คอื (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554: 3 – 6) 
   1. คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค 
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   1.1 เพิม่โอกาสใหค้นพกิารและผูด้อ้ยโอกาสไดร้บับรกิารทางการศกึษา โดยมมีาตรการ 
คอื 
    1.1.1 พฒันาระบบและจดัทาํฐานขอ้มลูคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสดา้นการศกึษา
ใหเ้ป็นปจัจุบนัและมคีุณภาพ  
    1.1.2 จดัระบบการดแูลชว่ยเหลอื การคดักรอง การวนิิจฉยั และประเมนิสมรรถภาพ
พืน้ฐานของคนพกิารเพือ่เขา้รบัการศกึษา  
    1.1.3 พฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทีห่ลากหลายทัง้ในระบบ นอกระบบ และ
ตามอธัยาศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส  
    1.1.4 เพิม่จาํนวนสถานศกึษา สาขา หอ้งเรยีน และเครอืขา่ย ครอบครวั ชุมชน 
ในการจดัการศกึษาอยา่งหลากหลาย และครอบคลุมทกุพืน้ที ่             
    1.1.5 กาํหนดกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารใหค้นพกิารและผูด้อ้ยโอกาส
ทุกคนไดร้บับรกิารทางการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 
  2. คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพตาม มาตรฐาน การศกึษา
ในทุกระบบและรปูแบบการศกึษา 
                 2.1 พฒันาหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลใหเ้หมาะสม สาํหรบั
คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส โดยมมีาตรการ คอื 
   2.1.1 พฒันามาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
   2.1.2 สง่เสรมิ การวจิยั พฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้
การจดัหลกัสตูร นวตักรรมในการจดัการเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรู ้การทดสอบทางการศกึษา การวดัผล
และประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็น 
   2.1.3 พฒันาระบบและใหก้ารสนบัสนุนสื่อ สิง่อาํนวยความสะดวก บรกิาร และ
ความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษา รวมทัง้เทคโนโลยทีางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
   2.1.4 กาํหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา
การเทยีบโอน สาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
  2.2 พฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส โดยมมีาตรการ คอื 
   2.2.1 สง่เสรมิใหม้มีาตรฐานวชิาชพี มาตรฐานคุณวุฒ ิเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะ
วชิาชพีครกูารศกึษาพเิศษและการศกึษาสงเคราะห ์ 
   2.2.2 สง่เสรมิ สนบัสนุน การผลติครกูารศกึษาพเิศษใหค้รกูารศกึษาพเิศษ คร ูและ
คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ องคค์วามรู ้การศกึษาต่อเน่ืองและทกัษะในการจดัการศกึษา สาํหรบั
คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
   2.2.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาสมรรถนะบุคลากร ผูด้แูลคนพกิาร และผูเ้กีย่วขอ้ง
ในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสในทุกระบบและรปูแบบการศกึษา    
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   2.2.4 ปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีเ่กีย่วกบัการพฒันาครกูารศกึษา
พเิศษและการศกึษาสงเคราะห ์
  2.3 พฒันาคุณภาพสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูส้าํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส โดย
มมีาตรการ คอื 
   2.3.1 สง่เสรมิ สนบัสนุน สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก    
   2.3.2 สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึ
และใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยการสง่เสรมิใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการจดัแหล่งเรยีนรู ้
   2.3.3 สง่เสรมิ สนบัสนุนสถานศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้นทุกสงักดั จดัสภาพแวดลอ้ม 
ระบบ สนบัสนุนการเรยีนการสอน ตลอดจนบรกิารเทคโนโลย ีสิง่อาํนวย ความสะดวก สื่อ บรกิารและ
ความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาทีค่นพกิารและผูด้อ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้
  3. การมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
   3.1 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส โดย 
มมีาตรการ คอื 
    3.1.1 สง่เสรมิความเขม้แขง็ และพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยในการจดัการศกึษา 
ดว้ยการจดัทาํขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัองคก์รเครอืขา่ยทุกภาคสว่น 
    3.1.2 สง่เสรมิ สนบัสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่นใหม้สีว่นรว่มในการจดั
การศกึษาดว้ยการจดัทาํคูม่อืในการจดัการศกึษา/แนวปฏบิตัแิละภารกจิใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
    3.1.3 สง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รอบครวัมบีทบาทในการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร
อยา่งต่อเน่ืองและการเรยีนรูโ้ดยครอบครวั   
    3.1.4 พฒันากลไก การประสานงานเครอืขา่ยในการจดัการศกึษา ทัง้ในระดบั
นโยบาย และระดบัปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ  
  4. พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
   4.1 พฒันาระบบการบรหิารและกลไกในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
โดยมมีาตรการ คอื 
    4.1.1 จดัทาํแผนแมบ่ทในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ให้
ครอบคลุมทุกระดบัและรปูแบบ 
    4.1.2 พฒันาระบบการจดัการศกึษา ระบบการสง่ต่อ และระบบการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสอยา่งเป็นรปูธรรม  
    4.1.3 เรง่จดัทาํ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่อือ้ต่อการบรหิารจดัการศกึษา
สาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ทีส่อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาต ิและ พ.ร.บ.การจดัการศกึษา
สาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 
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    4.1.4 กาํหนดนโยบายดา้น การบรหิาร และกลไกการจดัการศกึษา พรอ้มจดัทาํ
แผนพฒันาสูก่ารปฏบิตั ิ 
    4.1.5 สง่เสรมิศกัยภาพในการประชาสมัพนัธ ์การประสานงาน กาํกบัตดิตาม
และประเมนิผลการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 
    4.1.6 สง่เสรมิความเขม้แขง็ในการบรหิารงานของสถานศกึษา โรงเรยีนด ีประจาํ
ตําบล สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหน่วยงาน ทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
    4.1.7 ยกระดบัสาํนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษใหม้ฐีานะเทยีบเทา่กรมตามมติ
คณะรฐัมนตรโีดยเรง่รดัใหม้กีารปรบัแกก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4.2 ปฏริปูระบบการเงนิ การคลงั และงบประมาณ เพือ่การศกึษาสาํหรบัคนพกิาร 
และผูด้อ้ยโอกาส โดยมมีาตรการ คอื 
    4.2.1 เรง่รดัใหม้รีายไดจ้ากการออกสลากการกุศล และภาษขีองสนิคา้ทีเ่ป็นตน้เหตุ
แหง่ความพกิารเขา้กองทุนสง่เสรมิและพฒันาการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร  
    4.2.2 ใหร้ฐับาลเพิม่งบประมาณสนบัสนุนกองทุนสง่เสรมิและพฒันาการศกึษา
เพือ่ใชใ้นการจดัการศกึษา  
    4.2.3 สง่เสรมิ สนบัสนุนความรว่มมอืกบัองคก์รภาคเอกชนในการจดัการศกึษา 
โดยเฉพาะระบบรว่มทุนดว้ยการแกก้ฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อการดาํเนินการ 
    4.2.4 สนบัสนุนเงนิอุดหนุนการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัคา่ 
ใชจ้า่ยจรงิ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2554: (รา่ง) แนวนโยบายการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส)  
 

  สาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 
   เบญจา ชลธารน์นท ์(2546: 7) กลา่วถงึ ลกัษณะการสอนของครทูีม่กีารจดัการเรยีนรว่ม 
ก่อนการเรยีนในชัน้เรยีนพเิศษและชัน้เรยีนปกต ิโดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
    1. กลุ่มไมท่ดลองเรยีน เป็นกลุ่มทีม่ลูนิธสิถาบนัแสงสวา่ง โรงเรยีนสอนคนตาบอด 
หรอืมใีบรบัรองแพทย ์เพื่อสง่ตวัมาเรยีน โดยเรยีนรวมกนักบันกัเรยีนปกต ิโรงเรยีนและครจูะตอ้งปรบั
สภาพแวดลอ้ม หลกัสตูร วตัถุประสงค ์เทคนิคการสอน สือ่อุปกรณ์ การประเมนิผลเพือ่ใหค้รแูละโรงเรยีน
สามารถจดัการเรยีนการสอนเพือ่สนองความตอ้งการของเดก็ทุกคนเป็นรายบุคคลได ้
    2. กลุ่มทดลองเรยีน โดยทางโรงเรยีนจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษ เดก็ควรไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทนัททีีพ่บความพกิาร เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ทุกดา้น โดยการกระตุน้พฒันาการในสว่นทีเ่หลอือยูฟ้ื่นฟูสมรรถภาพความพกิาร การเตรยีมความพรอ้ม 
ตอ้งเตรยีมทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและวชิาการ รวมทัง้การช่วยเหลอืตนเองในกจิวตัรประจาํวนั 
เตรยีมทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติเชน่ การทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มในการเคลื่อนไหว เพือ่ 
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ใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษชว่ยเหลอืตนเองไดม้ากทีส่ดุ และอยูร่ว่มกบันกัเรยีนทัว่ไปไดอ้ยา่ง
ปกตสิขุ 
  โครงการเรียนร่วมของโรงเรียนเอกชน 
   โครงการเรยีนรว่มของโรงเรยีนเอกชน ไดก่้อตัง้ขึน้เมือ่ตน้ปี 2540 ซึง่มวีตัถุประสงค์
เพือ่สง่เสรมิการศกึษา และพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรยีนดงักล่าวทีไ่ดผ้า่นการพจิารณาหลายๆ ดา้นประกอบกนั ตามความเหมาะสมกบัโครงการแลว้
ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนและรว่มทาํกจิกรรมกบัเดก็นกัเรยีนปกตทิัง้ในและนอกโรงเรยีนเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรยีนในโครงการเรยีนรว่มทัง้ในดา้นวชิาการ และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมปจัจุบนั และ
อนาคต  
   นอกจากน้ียงัมผีูบ้รหิารและคุณครจูากมลูนิธสิถาบนัแสงสวา่งประกอบดว้ย อาจารย ์
จนิตหรา เตชะทกัขญิพนัธ ์รกัษาการผูอ้าํนวยการมลูนิธสิถาบนัแสงสวา่ง เป็นทีป่รกึษา และอาจารย์
ดุษณ ีภทัรวรานนท ์เป็นผูป้ฏบิตักิารนิเทศวชิาการระดบัประถมศกึษา มผีูป้กครองของนกัเรยีนในโครงการ
เรยีนรว่มเป็นผูช้ว่ยรว่มบรหิารและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ มคีณะครผููส้อนในชัน้เรยีนปกตแิละคณะครู
จากโครงการเรยีนรว่มของโรงเรยีนเอกชน รวมทัง้คณะครจูากมลูนิธสิถาบนัแสงสวา่งทีใ่หบ้รกิารสอน
เสรมิทกัษะต่างๆ ทุกฝา่ยทีก่ล่าวมามคีวามมุง่มัน่ ความเขา้ใจ ใหค้วามรกัและความอบอุ่นอนัเป็นพืน้ฐาน
ในการดาํเนินโครงการใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี
   สาํหรบัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนเกษมพทิยานบัวา่ สามารถจดัการเรยีนรว่มอยา่ง
ไดผ้ล ทัง้น้ีเป็นเพราะไดม้กีารทาํงานรว่มกนัระหวา่งคร ูพอ่แม ่ผูป้กครองและครจูากมลูนิธสิถาบนัแสงสวา่ง 
ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนอยา่งเป็นรปูธรรมวตัถุประสงค ์เพือ่ตอ้งการใหน้กัเรยีนสามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ดาํรงชวีติ
อยูใ่นสงัคมไดใ้กลเ้คยีงเดก็ปกตมิากทีส่ดุ ไมเ่ป็นภาระต่อครอบครวัและสงัคมต่อไปในอนาคตจากนโยบาย
ของโรงเรยีนในการรบัเดก็พเิศษเขา้เรยีนรว่มในชัน้เรยีน โดยถอืประโยชน์รว่มกนั ระหวา่งเดก็พเิศษ
และเดก็ในชัน้เรยีนซึง่จะเริม่รบัเดก็พเิศษเขา้เรยีนรว่มในปีการศกึษา 2550 นัน้ จงึเป็นภาระสาํคญัยิง่
ในการวางแผนและเตรยีมการเพือ่รบัเดก็พเิศษเขา้เรยีนรว่ม อยา่งรอบคอบเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนและ
มปีระสทิธภิาพเหน็ควรทีจ่ะจดัทาํเป็นโครงการเรยีนรว่ม 
   การรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนรว่มในโรงเรยีน จาํเป็นตอ้งผา่นการคดัเลอืก
ครขูองมลูนิธสิถาบนัแสงสวา่งและเมือ่ไดเ้ขา้มาเรยีนรว่มแลว้ในหน่ึงวนัของแต่ละสปัดาห ์ ครจูากมลูนิธิ
สถาบนัแสงสวา่งจะเขา้มาช่วยดขู ัน้ตอนการเรยีนรว่มดงักล่าว และอาจมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
   การเรยีนรว่มของโรงเรยีนเอกชน จะพจิารณาทีต่วัเดก็วา่ เขาควรจะเรยีนรว่มใน
ลกัษณะใด เช่น เรยีนรว่มบางเวลา เรยีนรว่มเตม็เวลาหรอืเรยีนรวมในชัน้เรยีนปกต ิมเีดก็เป็นจาํนวนมาก
ทีย่งัตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพือ่พฒันาทกัษะต่างๆ  และเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ภาษาไทย สงัคมและวทิยาศาสตร์
ในหอ้งพฒันาการ 1 และ 2 ในวชิาพลศกึษา ดนตร ีลกูเสอืและศลิปะใหเ้รยีนรว่มบางเวลากบัเดก็ปกตไิด ้
   ในปจัจุบนั ปีการศกึษา 2550 โครงการเรยีนรว่มมนีกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ระดบัชัน้ประถมศกึษาและในระดบัมธัยมศกึษาเพิม่ขึน้ มคีรโูครงการเรยีนรว่มจาํนวน 20 คน (นกัเรยีนรุน่ที ่1 
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ไดส้าํเรจ็การศกึษาประถมศกึษาปีที ่6 เมือ่ปีการศกึษา 2546 และบางคนกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ และตอนปลาย โรงเรยีนเกษมพทิยา) ซึง่ทางโรงเรยีนพยายามจดัใหเ้ดก็เขา้เรยีนในชัน้เรยีน
ปกต ิอตัราสว่นครแูละนกัเรยีน 1 : 3 โดยหอ้งหน่ึงมนีกัเรยีน 3 คน มคีรโูครงการเรยีนรว่ม 1 คน ดแูล
รว่มกบัครปูระจาํชัน้และครผููส้อนประจาํวชิา เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ 
  4.3.1 การเตรียมความพร้อม 
   การเตรยีมความพรอ้ม หมายถงึ การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่มภายในโรงเรยีนและมกีารแต่งตัง้
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการการกาํหนดนโยบาย แนวทางในการรบัสมคัร คดัแยก คดักรองนกัเรยีนและ
การจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีน 
   แนวทางการบรหิารและการจดัการโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มดา้นนกัเรยีนและ
บุคลกร ดงัน้ีโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัการเรยีนรว่ม ประกอบดว้ย (สาํนกัการศกึษา (2554: 68)    
    1. ประชุมชีแ้จงครแูละบุลากรในโรงเรยีนใหเ้กดิความเขา้ใจในการจดัการเรยีนรว่ม
และเกดิความรว่มมอืรว่มใจในการปฏบิตั ิ          
    2. จดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม อาจประกอบดว้ยบุคล
ต่างๆ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูช้ว่ยผูบ้รหิารโรงเรยีน ตวัแทนหวัหน้าสายชัน้ ตวัแทนหวัหน้ากลุ่ม
ประกบการณ์ ตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีน ผูนํ้าชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ แพทย ์นกัจติวทิยา 
นกัแกไ้ขการพดู เป็นตน้  
    3. ประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนและผูป้กครองเดก็ปกตเิขา้ใจวตัถุประสงค ์ และ
การดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่ม รวมทัง้จดัทาํเอกสารเผยแพรแ่ละใหค้วามรูก้บันกัเรยีนปกตใินและบุคลากร
ของโรงเรยีนในการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ      
    4. การสง่เสรมิการพฒันาครกูารศกึษาพเิศษ และครผููส้อน ตลอดจนแต่งตัง้
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและบุคลากร
ภายในโรงเรยีนใหม้คีวามชดัเจน          
    5. ประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กาํหนดนโยบายและการดาํเนินการจดัการเรยีนรว่ม
ในโรงเรยีนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางของสาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร     
   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548: 33) ไดอ้ธบิายองคป์ระกอบ
ของการบรหิารจดัการเรยีนรว่มตามโครงสรา้งซทีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้มดา้นนกัเรยีน
วา่ การเตรยีมความพรอ้มในการจดัการเรยีนรว่มในดา้นนกัเรยีนนัน้จะประกอบไปดว้ย   
   1. นกัเรยีนทัว่ไป จาํเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัความพกิารของเพือ่นก่อนทีจ่ะเขา้มา
เรยีนรว่ม ครปูระจาํชัน้อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการเปิดเรยีนวนัแรกบอกใหน้กัเรยีนไดร้บัรูแ้ละจดักจิกรรม 
สถานการณ์จาํลอง ชว่ยใหเ้ดก็ทัง้ชัน้เขา้ใจขอ้จาํกดัของความพกิาร     
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    2. นกัเรยีนพกิาร จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบรกิารจากศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ก่อน
เขา้รบัการเรยีนรว่ม ทัง้น้ีตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษเฉพาะบุคคล  
   ความพรอ้มในการเรยีนจะมมีากหรอืน้อยยอ่มขึน้อยูก่บัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม นบัตัง้แต่
มนุษยป์ฏสินธใินครรภม์ารดาจนตลอดออกมา เจรญิเตบิโตเป็นลาํดบั จวบจนสิน้อายุขยั มนุษยอ์ยูภ่ายใต้
สิง่แวดลอ้มมากมายหลายชนิด สิง่แวดลอ้มของมนุษยม์ใิชเ่พยีงอากาศ เพยีงอยา่งเดยีว เมื่อมนุษยไ์ด้
สมัผสัสิง่แวดลอ้มต่างๆ กจ็ะเกดิความรูค้วามเขา้ใจเป็นลาํดบั เมือ่มนุษยไ์ปอยูใ่นสิง่แวดลอ้มอยา่งใหม ่
กจ็ะเรยีนรูอ้กีเป็นเชน่น้ีตลอดเวลา เบนจามนิ บลมู (Benjamin, Bloom) ไดร้ายงานไวว้า่ ตวัแปรดา้น
สิง่แวดลอ้มมผีลใหร้ะดบัสตปิญัญาของเดก็ แตกต่างกนัมากในชว่งอายน้ีุ โดยเดก็ทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีด่อ้ยในวยัแรกของชวีติน้ีกจ็ะสกดักัน้ พฒันาการดา้นสตปิญัญาดว้ย แมจ้ะไดร้บัสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนชว่ง
อายตุ่างๆ มากกไ็มอ่าจแกไ้ขได ้แต่ถา้เดก็วยัน้ีไดร้บัสิง่แวดลอ้มทีด่ ีแมช้ว่งอายตุ่อมาจะไดร้บัสิง่แวดลอ้ม
ทีไ่มด่ ีกไ็มท่าํใหพ้ฒันาการ ดา้นสตปิญัญาชะงกัได ้ระดบัสตปิญัญาทีต่่างกนัน้ี จะทาํใหค้วามสาํคญั
ของชวีติเมือ่โตขึน้ต่างกนัมาก ดงันัน้สตปิญัญาและสิง่แวดลอ้มจงึมคีวามสาํคญัต่อความพรอ้มในการเรยีน  
   สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยัก่อใหเ้กดิความพรอ้มในการเรยีนนัน้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ทาง 
ไดแ้ก่ ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางบา้นและปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางโรงเรยีน      
    1. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางบา้นครอบครวัเป็นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อพฒันาการ
ของเดก็ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไมว่า่ดา้นรา่งกาย อารมณ์ – จติใจ สงัคม และสตปิญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ดา้นสตปิญัญา ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการเรยีนเป็นอนัมาก เพราะเป็นเครือ่งมอืสาํคญัสาํหรรบัเกบ็ประโยชน์
จากสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มทีด่จีะชว่ยพฒันาเดก็ใหม้สีตปิญัญาเตม็ตามศกัยภาพ แต่ในทางตรงขา้ม
สิง่แวดลอ้มทีด่อ้ยจะยงัผลใหส้ตปิญัญาเดก็ไมพ่ฒันาเทา่ทีค่วร เมือ่ครอบครวัเป็นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสาํคญั
ต่อการพฒันาการของเดก็ดงักล่าว จงึขอแบ่งสภาพแวดลอ้มทางครอบครวัออกเป็น 4 เรือ่ง ดงัน้ี  
     1.1 ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั ไดแ้ก่ อาชพีและรายไดข้องครอบครวั 
ซึง่สง่ผลต่อขนาดของบา้น จาํนวนบุตร อาหาร การพกัผอ่น การอบรมเลีย้งดบุูตร เศรษฐกจิ ของครอบครวั
เป็นตวัพยากรณ์ทีด่เีกีย่วกบัการเรยีนของเดก็และผลสมัฤทธิ ์โดยเฉพาะความพรอ้มดา้นภาษา เดก็ที่
เกดิมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะเศรษฐกจิดแีละปานกลาง จะมพีฒันาการดา้นภาษาด ีทาํใหเ้ดก็มคีวามพรอ้ม
ในการพดูและฟงั ดา้นบุคลกิภาพและสงัคม เดก็จะมบุีคลกิ มคีวามมัน่ใจ เขา้ใจระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน 
ซึง่ตรงขา้มกบัเดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่ฐีานะ เศรษฐกจิตํ่า เดก็จะมพีฒันาการดอ้ยไปทุกดา้น เชน่ 
ดา้นภาษา จะฟงัครพูดู สัง่ ไมใ่ครเ่ขา้ใจ ทาํใหไ้มพ่รอ้มทีจ่ะเรยีน นอกจากน้ีฐานะทางเศรษฐกจิของ
ครอบครวัยงัสง่ผลถงึเจตคต ิของบดิมารดาทีจ่ะเสรมิสรา้งพฒันาการดา้นสตปิญัญาแก่เดก็อกีดว้ย  
     1.2 ฐานะทางสงัคมของครอบครวั หมายถงึ การจดักลุ่มหรอืจดัชัน้ของครอบครวั 
มกีารจดัตําแหน่งของสมาชกิในสงัคมวา่ใครเป็นพวกใคร ใครเด่นใครดอ้ย ซึง่แสดงถงึความไมเ่ทา่เทยีมกนั
ในสทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ อาํนาจ อทิธพิล แบบแผนในการดาํเนินชวีติ ความสะดวกสบาย ความมหีน้าตา 
ความมัน่คัง่ ชาตติระกลูและบางสงัคมกไ็ขวว้รรณะดว้ยตวักาํหนดพฤตกิรรมของคนเหล่าน้ีเป็นมลูเหตุ
ใหค้นแต่ละชัน้มคีวามคดิไมเ่หมอืนกนั ซึง่สง่ผลต่อการเลีย้งดอูบรมเดก็ดว้ย จากการศกึษาวจิยัพบวา่
บุตรของชนชัน้สงู และคนชัน้กลางมคีวามพรอ้มในการเรยีนเมื่อแรกมาโรงเรยีนแลว้ เพราะบดิามารดา 
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มเีจตคตดิต่ีอการศกึษา ยอ่มจดัสิง่แวดลอ้มต่างๆ เชน่ ของเล่นควบคูก่นัไปกบัโภชนาการสาํหรบัรา่งกาย 
แต่สาํหรบัคนจนหรอืคนชัน้ตํ่าไมม่คีา่นิยม เรือ่งการศกึษาเดก็ จงึขาดความพรอ้มในการเรยีนเมือ่แรก
มาโรงเรยีน โดยเดก็ทีม่าจากครอบครวัเชน่น้ีจะมลีกัษณะ เชน่ มคีวามเจรญิดา้นภาษาน้อย พดูจาไมฉ่ะฉาน 
ไมส่นใจอยากรูอ้ยากเหน็ ขาดความกระตอืรอืรน้ ไมค่อ่ยมรีะเบยีบวนิยั ไมรู่จ้กัแบง่ปนัเพือ่นและบางที
อาจมสีว่นสงูและน้ําหนกัน้อยกวา่เกณฑ ์        
     1.3 คุณภาพชวีติของครอบครวั หมายถงึ ความเป็นไปภายในครอบครวัของ
แต่ละครอบครวั ซึง่เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสาํคญัต่อจติใจ อารมณ์ สงัคม และบุคลกิภาพของเดก็มาก 
ครอบครวัทาํหน้าทีว่างรากฐานต่างๆ ไวใ้หเ้ดก็ทัง้สิน้ เชน่ ทศันคต ิคา่นิยม วฒันธรรม แบบแผนการ
ดาํเนินชวีติ ศาสนา ความเชือ่ โอกาสของชวีติ ลกัษณะการดาํเนินชวีติครอบครวั ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บดิามารดา บทบาทความรบัผดิชอบของบดิารมารดาต่อครอบครวั เป็นตน้ ซึง่สง่ผลต่อความเจรญิดา้น
บุคลกิภาพ จติใจ อารมณ์ สงัคม ตลอดจนการปรบัตวัของเดก็ ซึง่จดัเป็นความพรอ้มในการเรยีน อกี
ดา้นหน่ึงดว้ย การศกึษาลกัษณะการดาํเนินชวีติครอบครวัทีย่ากจน พบวา่ เดก็ไดร้บัความเชื่อ และ
ลกัษณะการดาํเนินชวีติครบัครวัทีย่ากจน พบวา่ เดก็ไดร้บัความเชื่อและลกัษณะการดาํเนินชวีติ อนัมี
สว่นทาํใหเ้ดก็เหลา่นัน้เสยีเปรยีบเป็นอนัมาก เชน่ การเชื่อถอืโชคลาง มคีวามคบัขอ้งใจ น้อยเน้ือตํ่าใจ 
ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้รว่มกจิกรรมกบัสงัคมใหญ่ได ้ชอบการใชก้าํลงักายมากกวา่การใชส้มอง ชอบเรื่อง
ตื่นเตน้ต่างๆ และชอบความสขุสบายทางการอยา่งฉาบฉวย พอ่แมท่ีย่ากจนมกัจะขาดทศิทางทีช่ดัเจน
ถูกตอ้งและเป็นไปไดใ้นการดาํเนินชวีติ ซึง่ต่างกบัพอ่แมท่ีม่แีบบแผนการดาํเนินชวีติทีช่ดัเจนถูกตอ้ง 
และเป็นไปไดใ้นการดาํเนินชวีติ ซึง่ต่างกบัพอ่แมท่ีม่แีบบแผนการดาํเนินชวีติทีช่ดัเจนและเป็นไปได ้
เมือ่หน่วยครอบครวัซึง่ทาํหน้าทีว่างรากฐานในการดาํเนินชวีติมคีุณภาพต่างกนัจงึยงัผลใหเ้ดก็แตกต่างกนั
ทัง้ดา้นภาษา ลกัษณะนิสยั บุคลกิภาพและการปรบัตวั ตลอดจนในความพรอ้มในการเรยีนตัง้แต่แรก
มาโรงเรยีน    
     1.4 โภชนาการ ความสาํคญัของโภชนาการเป็นทีย่อมรบักนัทุกฝา่ย อาหาร
มคีวามสาํคญัต่อสขุภาพกายและสขุภาพจติ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม อนัตรายของการขาดอาหาร มี
ผลกระทบต่อพฒันาการดา้นรา่งกาย ระบบยอ่ยอาหารและสขุภาพจติ เรือ่งของอาหารจงึเป็นเรือ่งทีเ่ดก็
ควรไดร้บัการเอาใจใสอ่ยา่งด ี เพราะถา้เดก็ไดร้บัสารอาหารไมเ่พยีงพอ ไมว่า่ระยะก่อนคลอด หรอืระยะ
เจรญิเตบิโต จะมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของสมอง การทีส่มองเจรญิเตบิโตไมเ่ตม็ทีจ่ะมผีลทาํใหก้ารเพิม่พนู
ความสามารถทางสตปิญัญาเป็นไปไดน้้อยดว้ย เดก็ทีส่มองเจรญิเตบิโตชา้จะเรยีนรูช้า้ จดจาํสิง่ต่างๆ 
ไดน้้อยกวา่เดก็ทีส่มองเจรญิเตบิโตตามปกต ิถงึแมจ้ะไดร้บัประสบการณ์หรอืสิง่เรา้ เชน่เดยีวกนั และ
มเีวลาเรยีนรูเ้ท่า  ๆกนั นอกจากน้ีจะสงัเกตไดว้า่เดก็ทีข่าดอาหารจะมอีาการหวิโหย ออ่นเพลยี กระวนกระวาย 
ทาํใหไ้มม่สีมาธทิีด่ ี ไมม่คีวามสนใจ ขาดความกระตอืรอืรน้ ไมอ่ยากรูไ้มอ่ยากเรยีน ซึง่เป็นเหตุทีท่าํให้
เดก็เรยีนไมท่นัเพือ่น เกดิความทอ้ถอยและขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง   
    2. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางโรงเรยีน นอกจากสภาพการอบรมเลีย้งดแูละการ
แสดงอารมณ์ของผูป้กครองทางครอบครวัแลว้ สภาพการจดัประสบการณ์และการฝึกทกัษะต่างๆ ใหแ้ก่
เดก็ โดยโรงเรยีนและครกูม็ผีลต่อความพรอ้มของเดก็ ดงันัน้ โรงเรยีนจงึควรจดัสภาพแวดลอ้มต่อเดก็
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ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในทุกเรือ่ง ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการจดักจิกรรมภายในโรงเรยีน เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้
ของเดก็ การจดัสภาพแวดลอ้มทัว่ๆ ไป ในโรงเรยีน บุคลกิภาพของคร ูการจดับทเรยีนของคร ูรวมทัง้
วธิทีีค่รใูชใ้นการสอน ฯลฯ ถา้เดก็มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอโรงเรยีน หอ้งเรยีน คร ูและเพื่อนๆ กจ็ะทาํใหเ้ขา
เกดิความสนใจ ความตอ้งการทีจ่ะเรยีน อยากเรยีน อยากทาํ ซึง่จะเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะเรยีน
การทีจ่ะจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนใหแ้ก่เดก็ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี  
     2.1 การพฒันาเพือ่ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์จะตอ้งพฒันาควบคูก่นัไปทัง้ดา้น 
รา่งกาย ดา้นความสามารถหรอืสตปิญัญา ดา้นคุณธรรมหรอืลกัษณะนิสยั และสงัคมนิสยั    
   2.2 จุดมุง่หมายของการจดัการศกึษาของเดก็วยัน้ี เน้นความสามารถและทกัษะใน
การหาความรู ้ตลอดจนการนําความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาของคนและสงัคม      
  2.3 เดก็เรยีนรูต้ลอดเวลาไมว่า่จะอยูท่ีใ่ด กบัใคร ในสถานการณ์ใด การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัประสบการณ์ ความสนใจจะทาํใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรู ้    
     2.4 ควรเปิดโอกาสการเรยีนรู ้วธิกีาร และเวลาใหย้ดืหยุน่ได ้เพราะเดก็แต่ละคน
มคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นบุคลกิภาพ สตปิญัญาและความสนใจ     
  2.5 การเรยีนรูข้องเดก็วยัน้ีเกดิขึน้ เมือ่นกัเรยีนไดส้มัผสั จงัตอ้งทอดลอง ทาํตามแบบ
ดงันัน้ การเรยีนรูท้เีน้น ครบูอกนกัเรยีนรบัฟงัอยา่งเดยีวจงึไมท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์  
  2.6 การเล่น คอื ธรรมชาตขิองเดก็วยัน้ีทุกคน การเล่นมอีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตทุกดา้น 
เพราะการเล่นเป็นประสบการณ์ตรง ทาํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้รบัรูป้รบัตวั และเปลีย่นแปลงความคดิความเขา้ใจ 
ดงันัน้ การเล่นจงึความเป็นแนวทางจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  
 จากความหมายของความพรอ้มในการเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็วา่องคป์ระกอบของความพรอ้ม
ในการเรยีนมมีากมาย ซึง่อาจแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี       
  1. องคป์ระกอบดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ ความเจรญิเตบิโต โดยทัว่ไปทางดา้นรา่งกาย เชน่ 
การมสีขุภาพด ีอนามยัสมบรูณ์ สามารถบงัคบักลา้มเน้ือเลก็และใหญ่ได ้ตลอดจนประสาทสมัผสัต่างๆ 
ทาํงานสมัพนัธก์นัด ี           
  2. องคป์ระกอบดา้นอามรณ์และจติใจ ไดแ้ก่ การรูจ้กัควบคุมอารมณ์ สามารถทาํงาน
เป็นหมูค่ณะ เล่นเป็นหมู ่ไมแ่ยง่สิง่ของกนั ไมท่ะเลาะววิาทกนับ่อยๆ ไมเ่ยา้แหยก่นั ทาํงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได ้ชว่ยตนเองหรอืทาํกจิสว่นตวัได ้ควบคุมความประพฤตตินได ้เมือ่ครไูมอ่ยู ่
  3. องคป์ระกอบดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ความสนใจในการมเีพือ่นเล่น รูจ้กัแบ่งปนั เอือ้เฟ้ือ 
รูจ้กัเอาใจเพือ่น มคีวามสามรถในการปรบัตวัไดท้ัง้สว่นตวัและสงัคม      

  4. องคป์ระกอบดา้นสตปิญัญาหรอืการรู ้ การคดิ ไดแ้ก่ ความสามารถในการจาํแนก 
เปรยีบเทยีบ จดัประเภทสิง่แวดลอ้มทุกชนิดทีอ่ยูร่อบกาย ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถในการ
ลาํดบัเหตุการณ์ จากเรื่องต่างๆ ทีไ่ดฟ้งัหรอืไดด้มูา สามารถลาํดบัเรื่อง หรอืภาพไดด้ ีจาํไดแ้มน่ยาํ จะพดู
หรอืสัง่อะไร กเ็ขา้ใจงา่ย รูจ้กัการนบั การรูค้า่ของจาํนวน และความรูค้วามเขา้ใจในสิง่แวดลอ้ม และ
ประสบการณ์รอบตวัทุกชนิด    
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  4.3.2 ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมในการเรียน              
   การเตรยีมความพรอ้มก่อใหเ้กดิประโยชน์ในเรือ่งต่างๆ  ดงัน้ี (สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร.  
2550: 45 – 47)        
   1. ความพรอ้มชว่ยใหก้ารเรยีนตรงกบัระดบัสตปิญัญาของเดก็นกัการศกึษาไดศ้กึษา
พฒันาการดา้นสตปิญัญาของเดก็วยั 2 – 5 ปี พบวา่ การคดิของเดก็อยูใ่นขัน้รปูธรรม กล่าวคอื เดก็
จะคดิออกกต่็อเมือ่ไดเ้หน็ของจรงิ ไดส้มัผสั ทดลอง การใชเ้หตุผลเป็นเพยีงกึง่เหตุผล ยงัใชเ้หตุผลแทจ้รงิ
ไมไ่ด ้และยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางของความคดิ โดยคดิวา่ความคดิของตนเองถูกทีส่ดุ ไมอ่าจคดิหรอื
แกป้ญัหาโดยใชท้ศันะของผูอ้ื่นได ้การศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัระดบัสตปิญัญาของเดก็วยัน้ีคอื เรยีนความพรอ้ม
ในการเรยีน และวธิสีอนกใ็ชว้ธิเีล่นปนเล่น การใหเ้ดก็เรยีนอา่น – เขยีนพยญัชนะและคดิเลขเป็น เป็น
การเรยีนทีเ่กนิความสามารถของเดก็ เดก็อาจเรยีนไดแ้ต่จะใหท้าํซํ้า  ๆใชเ้วลานาน ก่อใหเ้กดิความเบื่อหน่าย
และปราศจากความเขา้ใจ ทาํแบบนกแกว้นกขนุทอง ซึง่เป็นผลเสยีต่อเดก็มาก ดงันัน้การสอนความพรอ้ม
ในการเรยีนจงึตรงกบัระดบัสตปิญัญาของเดก็วยัน้ี      
   2. ชว่ยเดก็ทีเ่สยีเปรยีบดา้นสิง่แวดลอ้มเดก็ทุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะเจรญิเตบิโตเทา่
เทยีมกนั แต่ศกัยภาพนัน้มไิดส้มบรูณ์ในตวัของมนัเอง ตอ้งอาศยัปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มเป็นอนัมาก สิง่แวดลอ้ม
มธีรรมชาตเิป็นเงือ่นไข กลา่วคอื สิง่แวดลอ้มทีด่จีะสรา้งพฒันาการของเดก็ใหส้มบรูณ์ดทีุกดา้น และ
สิง่แวดลอ้มดอ้ย จะทาํใหพ้ฒันาการของเดก็บกพรอ่ง เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีย่ากจน จงึไมพ่รอ้มทีจ่ะ
เรยีน เพราะเสยีเปรยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทาํใหม้ปีญัหาในการเล่าเรยีนและการปรบัตวัเป็นอนัมาก ดงันัน้
การจดัการศกึษาชัน้เดก็เลก็ในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาทางเศรษฐกจิ กเ็พือ่ชว่ยเดก็ทีเ่สยีเปรยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การเรยีนในชัน้เดก็เลก็จะเสรมิสรา้งพฒันาการและความพรอ้มในการเรยีน ตลอดจนลดความลม้เหลว
ในการเรยีนทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะเริม่แรก       
   3. ชว่ยเสรมิสรา้งพฒันาการดา้นลกัษณะนิสยัและสงัคมนิสยัเน่ืองจากโดยธรรมชาติ
ของเดก็วยัน้ี ยงัยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง เดก็ตัง้แต่เกดิมาจนอาย ุ6 ปี อยูใ่นสงัคมแคบๆ เฉพาะครอบครวั
และญาต ิซึง่คนเหล่านัน้กเ็อาอกเอาใจตาใจเดก็จนเดก็คดิวา่ตนเองสาํคญัทีส่ดุ เสรมิใหเ้ดก็มนิีสยัทีย่ดึ
ตนเองเป็นศนูยก์ลางยิง่ขึน้ นิสยัของเดก็วยัน้ีจะมนิีสยัต่อตา้นสงัคมหรอืไมเ่ป็นสงัคมนิสยัทีด่ ีคอื ชอบ 
แขง่ขนั อจิฉา ชอบมอีาํนาจเหนือผูอ้ื่น รว่มมอื อยากใหผู้อ้ื่นยอมรบั ขดัแยง้ เหน็แก่ตวั โกรธงา่ย เป็นตน้ 
การจดัการศกึษาโดยการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่เดก็ จะชว่ยแกป้ญัหาดงักล่าวได ้ เพราะการเตรยีม
ความพรอ้มโดยเฉพาะดา้นลกัษณะนิสยัและสงัคมนิสยั มจุีดหมายเพื่อฝึกจติใจหรอืเสรมิสรา้งลกัษณะ
นิสยัและสงัคมนิสยัทีพ่งึปรารถนาอยา่งจรงิจงั หากเดก็ในวยัน้ีมลีกัษณะนิสยัและสงัคมนิสยัทีไ่มพ่งึปรารถนา
แลว้ เดก็จะเป็นคนเหน็แก่ตวั ไมย่อมรบัผูอ้ื่น ไมเ่ขา้ใจกฎระเบยีบของสงัคม ซึง่เป็นอนัตรายต่อตนเอง
และสว่นรวมอยา่งยิง่ เมื่อเขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่       
   4. ชว่ยลดการซํ้าชัน้ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในปจัจุบนัการเกณฑเ์ดก็ทีม่อีายตุาม
เกณฑเ์ขา้เรยีนชัน้ประถมปีที ่1 โดยถอืหลกัวา่ เดก็มคีวามพรอ้มถงึระดบัทีส่มควรเรยีนตามหลกัสตูร
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 แลว้ แต่ปรากฏวา่อตัราการซํ้าชัน้มสีงูมากในชัน้ประถมปีที ่1 โดยเฉพาะในทอ้งถิน่
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ทีม่ปีญัหาทางภาษาและเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้น้ีเน่ืองจากเดก็ในทอ้งถิน่เหล่าน้ี ขาดความพรอ้มที่
จะเรยีน การเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนชัน้ประถมปีที ่1 จงึหวงัผลวา่การจดัการศกึษาระดบัก่อน
ประถมชว่ยลดอตัราการซํ้าชัน้ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 ลงไดบ้า้งหลกัการเตรยีมความพรอ้มจะตอ้ง
ประกอบดว้ยสิง่ต่อไปน้ี  
    4.1 การเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนของเดก็ จะตอ้งเป็นการสง่เสรมิพฒันาการ
ของเดก็ในทุกๆ ดา้น ตลอดจนความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะเบือ้งตน้สาํหรบัการเรยีนวชิาต่างๆ ในชัน้
ประถมต่อไป 
    4.2 แนวการสอนจะตอ้งมบีรูณาการ ซึง่จะมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหา และ
กจิกรรมมทีัง้ประสบการณ์ในการใชภ้าษา ดนตร ีศลิปะ การอยูร่ว่มกนั ฯลฯ มากกวา่ทีจ่ะเรยีนแต่ละวชิา
และแยกกนั   
    4.3 แนวการสอนควรต่อเน่ืองและสามารถทีจ่ะเปลีย่นจากประสบการณ์อนัหน่ึง
ไปยงัอกีอนัหน่ึงไดส้ะดวก           
    4.4 ประสบการณ์ทีจ่ะนํามาสอนควรยดืหยุน่ได ้คาํนึงถงึความแตกต่างของเดก็
แต่ละคนและอตัราการโตเรว็โตชา้ของเดก็ใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะเลอืกแสดงความคดิเหน็ใหเ้ดก็ไดท้าํงาน
และเล่นไดส้มดุลกนั           
    4.5 เน้ือหาควรจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็แต่ละบุคคล และของเดก็
ในชัน้ ทัง้น้ีจะตอ้งตรงกบัความตอ้งการของเดก็แต่ละบุคคลและของเดก็ในชัน้และตรงกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถิน่ดว้ย            
    4.6 กจิกรรมในแนวการสอนจะตอ้งใหส้มดุลกนั จะตอ้งมกีารหมนุเวยีนสบัเปลีย่น
กจิกรรมต่างๆ ใหม้กีจิกรรมทัง้ในอาคาร นอกอาคาร ทัง้กจิกรรมทีเ่ดก็ตอ้งเคลื่อนไหวมากๆ และอยู่
เงยีบๆ ตลอดจนมเีวลาพกัผอ่นและกนิอาหาร        
    4.7 ควรไดม้วีสัดุ และของเล่นใหเ้ดก็ไดท้าํเป็นสิง่ของ โดยใชค้วามคดิคาํนึง 
ความสามารถในการสรา้งสรรค ์การสรา้งสิง่ต่างๆ ตามความประสงค ์คดิหาเหตุผลแกป้ญัหา  
    4.8 ควรใหเ้ดก็ทุกคนไดม้โีอกาสชื่นชมในความสาํเรจ็ของตนตามความสามารถ
ทีแ่ตกต่างกนั   
    4.9 สรา้งความคดิ ความรูส้กึ หรอืทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัโรงเรยีนใหแ้ก่เดก็ โดย
หวงัใหเ้ดก็มคีวามสขุสบาย และรา่เรงิแจม่ใส         
    4.10 ฝึกทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัทีเ่ดก็จะอยูร่ว่มกนั และทาํงานรว่มกบัเพื่อนๆ 
รูจ้กัแบ่งปนัสิง่ของกนัใช ้รูจ้กัรบัผดิชอบ รูจ้กัเสนอแนะ ออกความคดิเหน็ และฟงัความคดิของคนอื่น  
    4.11 กจิกรรมสาํหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนใหแ้ก่เดก็เลก็น้ี สว่นใหญ่
ประกอบดว้ยการเล่าหรอือ่านนิทานใหฟ้งั อา่นโคลง ดรูปูภาพในหนงัสอื คุยอภปิรายกนัในเรื่องงา่ยๆ 
พาไปเทีย่วชมสถานที ่ฟงัดนตร ีการเลน่โดยเสรภีายในขอบเขตทีไ่มม่อีนัตรายแกต่นเองและผูอ้ื่น เลน่ละคร 
ป ัน้ ตดักระดาษ เขยีนรปูและระบายส ี เล่นหุน้ และอื่นๆ ดงัจะไดก้ล่าวถงึการจดักจิกรรมเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการเรยีนในบทต่อไป        
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    4.12 การจดักจิกรรมและประสบการณ์ควรเป็นประสบการณ์ตรง เพือ่ใหเ้ดก็
ไดส้งัเกต สมัผสั รบัรู ้คดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญัหาได ้          
    4.13 กจิกรรมแต่ละกจิกรรมควรจดัระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบัเดก็ กจิกรรมทีต่อ้งใช้
พลงังานควรสลบักจิกรรมทีเ่ดก็ไมต่อ้งใชพ้ลงังาน          
    4.14 การจดักจิกรรมและประสบการณ์ชัน้เดก็เลก็  ควรแทรกการเล่นเ พือ่ให้
เดก็ไดเ้รยีนอยา่งสนุกสนาน จะทาํใหเ้ดก็จาํบทเรยีนไดง้า่ย        
 สรปุไดว้า่ การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม หมายถงึ 
การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และบุคลากรภายในโรงเรยีนที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม ประกอบดว้ย การประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่ม ใน
โรงเรยีน การใหค้วามรูก้บันกัเรยีนปกตใินและบุคลากรของโรงเรยีนในการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ การสง่เสรมิเสรมิใหน้กัเรยีนปกตแิละบุคคลากรในโรงเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอนกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การใหค้วามรว่มมอืของนกัเรยีนและบุคคลากรในโรงเรยีนในการจดัการเรยีนรว่ม 
การสง่เสรมิการพฒันาครกูารศกึษาพเิศษและครผููส้อน การแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้ม
นกัเรยีนปกต ินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและบุคลากรภายในโรงเรยีน การกาํหนดนโยบาย แนวทาง
ในการรบัสมคัร คดัแยก คดักรองนกัเรยีนและการจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีน 
  4.3.3 การจดัสภาพแวดล้อม         
                แนวทางการบรหิารและการจดัการโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม
วา่ การจดัการศกึษาพเิศษ จะตอ้งเน้นการจดัการศกึษาทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน
ซึง่จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ รว่มกบัคนทัว่ไป โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรว่ม เพีอ่ให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ สามารถพึง่ตนเองได ้และอยูอ่ยา่งมสีทิธ ิ
ศกัดิศ์ร ีและปกตสิขุเชน่คนทัว่ไป (สาํนกัการศกึษา.  2554: 43)  
   การเตรยีมสิง่แวดลอ้ม สิง่อาํนวยความสะดวก สื่อเครือ่งมอื และอุปกรณ์ โรงเรยีน
ควรมกีารเตรยีมสิง่แวดลอ้มของสถานศกึษาดงัน้ี (สาํนกัการศกึษา. 2554: 45 – 46)   
   1. สภาพทัว่ไปในบรเิวณโรงเรยีน ตอ้งปรบัสภาพทัว่ไปในบรเิวณโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อ
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เชน่ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย โรงเรยีนควรจดัเตรยีม
ทางลาดเพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความสะดวกในการใชอ้าคารสถานที ่หอ้งน้ํา หอ้งสว้ม ควรจดัใหเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการของนกัเรยีน เป็นตน้ 
   2. หอ้งเรยีนสาํหรบัการเรยีนรว่ม ควรมขีนาดทีเ่หมาะสม มแีสงสวา่งเพยีงพอ สาํหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิควรลดเสยีงรบกวนใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหก้ารรบัฟงัจากเครือ่งชว่ยฟงั
ชดัเจน นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งในการไดย้นิอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งใชล้่ามภาษามอื โรงเรยีนควรจดั
พืน้ทีส่าํหรบัล่ามใหเ้หมาะสม เพื่อความสะดวกในการเดนิและเคลื่อนไหว   
   3. หอ้งสอนเสรมิ เป็นหอ้งทีค่วรมสีือ่ประเภทวสัดุ-อุปกรณ์ เอกสาร หนงัสอื ทีจ่าํเป็น 
ตอ้งใชใ้หพ้รอ้ม และครคูวรพฒันาตนเอง ควรมกีารพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม
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แก่นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ เครือ่งมอื วสัดุ-อุปกรณ์ ควรจดั
ใหม้อียา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและนกัเรยีนสามารถดาํเนินชวีติ
อสิระ  
   4. สือ่เพือ่การศกึษาเป็นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีจ่ะสนบัสนุนการเรยีนการสอนอยา่ง
เพยีงพอ 
   5. สือ่สรา้งความเขา้ใจ เป็นสือ่ทีใ่ชเ้ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของคนพกิาร เพือ่สรา้ง
ความเขา้ใจระหวา่งบุคคลทัว่ไปกบัคนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การยอมรบับุคคล
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เช่น สิง่พมิพ ์วดีทิศัน์ อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้     
   6. สิง่อาํนวยความสะดวก สือ่บรหิาร และความชว่ยเหลอือื่นทางการศกึษา เป็นสิง่
สาํคญัทีจ่ะชว่ยนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     
   การจดัหอ้งเรยีนทีเ่น้น “เดก็เป็นศนูยก์ลาง” จะชว่ยใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูไ้ดม้ากทีส่ดุ 
หากมกีารจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้ม มกีารจดัมุมการเรยีนรู ้และการจดัเตรยีมสื่อ-อุปกรณ์ทีเ่หมาะสม
อยา่งเพยีงพอ ซึง่เดก็สามารถทีจ่ะเลอืกและเขา้ไปเล่นไดอ้ยา่งอสิระ สาํนกัการศกึษา (2554: 49 – 53) 
ไดก้าํหนดแนวทางในการจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเรยีนรว่มไว ้ดงัน้ี        
    1. บริเวณและสถานท่ี         
     บรเิวณและสถานที ่มคีวามจาํเป็นอยา่งมากต่อกจิกรรมการเรยีนรู ้เดก็  ๆตอ้งการ
มมุการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีต่นทาํ จะตอ้งเป็นมมุทีก่ระตุน้การเคลื่อนไหว การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การทดลอง 
สามารถขยายยดืหยุน่ได ้เลน่บทบาทสมมตุไิด ้ เกบ็ของได ้แสดงของผลงานของตนได ้ เลน่ดว้ยตนเอง
หรอืเล่นเป็นกลุ่มได ้          
     หอ้งเรยีนแต่ละหอ้งกต็อ้งการพืน้ทีเ่กบ็ของสว่นตวัของเดก็ ซึง่เดก็แต่ละคน
อาจจะไดล้อ็คเกอรไ์ม ้หรอืกล่องกระดาษ โลหะ เพือ่ใชใ้สข่องสว่นตวับรเิวณ และพืน้ทีท่ีจ่ดัจะตอ้งมี
ความปลอดภยัทัง้ในดา้นกายและจติใจ ความปลอดภยัทางดา้นจติใจ รวมทัง้การเคารพในสทิธเิดก็ ตอ้งให้
เดก็รูว้า่ มมุใด เมือ่ไร ทีเ่ดก็จะสามารถเขา้ไปเล่นได ้ซึง่เดก็จะเกดิความรูส้กึเชื่อมัน่ และปลอดภยั หาก
มมุทีจ่ดัคาํนึงถงึเดก็ ผูใ้หญ่จะตอ้งเปิดโอกาสและรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ หรอืพดูคุยกบัเดก็ มมุทีจ่ดั
กต็อ้งมคีวามสะดวกสบาย ดงึดดูความสนใจ เดก็เกดิความรูส้กึสบายใจ อบอุน่ และเป็นระเบยีบ  
     ข้อพึงระวงัในการจดัส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยั ดงัน้ี      
      1. การบาํรงุรกัษาอาคาร ซึง่รวมทัง้ความสะดวกของพืน้ที ่การซ่อมแซม
อุปกรณ์ ความสวา่งอยา่งเพยีงพอ ความสะอาดของหน้าต่าง สามารถถ่ายเทอากาศไดด้ ี   
      2. ความปลอดภยัในทางเดนิไปสูป่ระต ู ไมว่า่เดก็ทัว่ไป หรอืเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษต่างตอ้งการทางเดนิเขา้สูห่อ้งต่างๆ เชน่ หอ้งเรยีน หอ้งนัง่เล่น หอ้งน้ํา ทีส่ะดวก 
สบาย โล่งไมม่สีิง่กดีขวางพืน้ทีก่วา้งพอสาํหรบัรถเขน็ ไมค้ํ้ายนั ในพืน้ทีก่ลางแจง้เดก็สามารถเขา้ถงึ
ไดง้า่ย มหีลงัคา เพือ่ป้องกนัแดดและฝน ทางเดนิตอ้งมสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัเดก็ทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยเดนิ
หรอืรถเขน็  
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      3. อุปกรณ์มคีวามเหมาะสม และมเีพยีงพอกบัความตอ้งการของเดก็ 
หอ้งน้ํา อา่งลา้งหน้า ตอ้งมคีวามสงูและขนาดทีเ่หมาะสมกบัเดก็ เพือ่จงูใจใหเ้ดก็สามารถใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
พืน้ทีป่ลอดภยั ไมเ่ปียก หรอืลื่น หอ้งน้ําตอ้งมรีาวจบั เพือ่ชว่ยเดก็พกิารทางกาย ของเล่น วสัดุอุปกรณ์
ตอ้งเหมาะกบัอายขุองเดก็เลก็ ตอ้งไมช่ิน้เลก็เกนิไป เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ดก็กลนืเขา้ปาก สามารถทาํ
ความสะอาดได ้ตอ้งไมม่สีารทีเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ โต๊ะเกา้อี ้ตอ้งปรบัได ้เพือ่ใชใ้นการนัง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัเดก็ทัว่ไป และเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ มคีวามสงูพอเหมาะสาํหรบันัง่ทาํกจิกรรม และนัง่ไดส้บาย 
โต๊ะตอ้งสามารถใชง้านไดห้ลายกจิกรรม ใหใ้ชส้ือ่ พรม ผา้หม่ เพือ่ความสะดวก   
      4. การป้องกนัอนัตรายต่างๆ เชน่ ปลัก๊ไฟ สายไฟ ตอ้งกาํหนดจุด
ไมใ่หเ้ดก็เอือ้มถงึวสัดุ-อุปกรณ์ตอ้งมกีารซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย วตัถุอนัตรยายตอ้งเกบ็ใหห้า่งเดก็ 
      5. ขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ตอ้งมเีครือ่งมอืปฐมพยาบาลไว้
เสมอ  
    2. วสัดแุละอปุกรณ์         
     วสัดุและอุปกรณ์ จะมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ในการจดัการเรยีนรู ้สาํหรบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เพราะจะเป็นตวักระตุน้ในการสาํรวนและเรยีนรูข้องเดก็     
     การละเล่นทีม่วีสัดุและอุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการออกแบบอยา่งด ี จะมผีลต่อการพฒันา
ทกัษะกลา้มเน้ือใหญ่ และการประสานการทาํงานของกลา้มเน้ือเลก็ การพฒันาทางสตปิญัญา ความคดิ
รเิริม่ การเขา้สงัคม และการตระหนกัในคุณคา่ของตวัเดก็       
     อุปกรณ์ทัว่ไป หมายถงึ เครือ่งเรยีน หรอืสิง่อื่นๆ ทีใ่หญ่ และมกัเป็นสิง่ของ
ทีร่าคาแพงของโรงเรยีน เชน่ ขาตัง้สาํหรบัระบายส ีโต๊ะ เกา้อี ้อุปกรณ์ตกแต่งบา้นจาํลอง อุปกรณ์ปืนปา่ย  
     วสัดุ หมายถงึ สิง่ของทีเ่ลก็ลงมา และราคาไมแ่พงมากในโรงเรยีน เชน่ จกิซอร ์
เกมการศกึษาต่างๆ หนงัสอื ของเล่น รวมทัง้ส ีกาว กระดาษ ซึง่ตอ้งใชแ้ละเปลีย่นประจาํ   
    นอกจากการเลอืกอุปกรณ์ทีด่แีลว้ ครจูะตอ้งเลอืกพจิารณาสิง่ต่อไปน้ี คอื สิง่ที่
เลอืกมคีวามน่าสนใจเมือ่สมัผสัจะรูส้กึด ีเป็นวสัดุทีม่คีณุภาพคงทนและเดก็สามารถทาํไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัวยั ความสามารถและความสนใจของเดก็          
     เบญจา ชลธารน์นท ์(2546: 6 – 13) ไดอ้ธบิายถงึกระบวนการจดัสภาพแวดลอ้ม
สาํหรบัการเรยีนรว่มตามโครงสรา้งซทีวา่ การจดัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ควรจดัใหน้กัเรยีนพกิาร 
หรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเรยีนในสภาพแวดลอ้มทีม่ขีดีจาํกดัน้อยทีส่ดุ (Least Restrictive Environment : LRE)  
โรงเรยีนควรพยายามใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรว่มในชัน้เรยีนทัว่ไปมากทีสุ่ด หากไมส่ามารถจดัใหเ้ดก็เรยีนรว่ม
ไดเ้ตม็เวลากอ็าจจดัเป็นบางเวลาได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของนกัเรยีนพกิาร หรอื
ทีม่คีวามบกพรอ่งเป็นเฉพาะบุคคล โดยทัว่ไปควรจดัใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้เรยีนในชัน้เรยีนทัว่ไป โดย
แยกนกัเรยีนออกไปจากเพือ่นทัว่ไปใหน้้อยทีส่ดุ โรงเรยีนควรปรบัสภาพแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัวชิาการ  
คอื พจิารณาถงึสภาพความบกพรอ่งของนกัเรยีนแต่ละประเภท ตวัอยา่งเชน่ นกัเรยีนทีม่กีารเหน็เลอืนราง
ควรมโีป๊ะไปทีโ่ต๊ะเรยีนและจดัใหน้กัเรยีนมานัง่แถวหน้าสดุ รวมทัง้ไมใ่หแ้สงสะทอ้นจากหน้าต่าง เขา้มา 
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รบกวนเวลาขณะทีน่กัเรยีนดกูระดานดาํ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิควรจดัใหน้ัง่ประมาณ 
แถวที ่2 หรอื 3 โดยนัง่มมุใดมมุหน่ึงของหอ้ง เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถมองคร ูและเพือ่นนกัเรยีนในหอ้ง
ไดท้ัว่ถงึ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายทีน่ัง่รถเขน็ เมือ่จาํเป็นตอ้งเรยีนวชิาเกษตรและนกัเรยีน
ตอ้งปลกูผกัสวนครวั ครคูวรยกระดบัแปลงผกัใหส้งูขึน้จากพืน้ และอยูใ่นระดบัเดยีวกบัทีน่ัง่เกา้อีร้ถเขน็  
เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถปลกูผกัไดส้ะดวก นอกจากน้ีควรคาํนึงถงึพาหนะทีใ่ชใ้นการรบัสง่นกัเรยีนจาก
บา้นและจากโรงเรยีนไปบา้น ไปทศันศกึษา และกจิกรรมอื่นๆ ทีน่กัเรยีนจะตอ้งเคลื่อนยา้ย นอกจากน้ี
จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการตารางเวลาเรยีนและหอ้งเรยีน เชน่ หอ้งเรยีนสาํหรบัการเรยีนรว่ม ควรอยู่
ชัน้ล่างของอาคาร พืน้หอ้งเรยีนควรราบเรยีบและมกีารปรบัระดบัเพื่อความสะดวกในการใชร้ถเขน็  หอ้งน้ํา  
โต๊ะ เกา้อี ้และคาํนึงถงึการถ่ายเทของอากาศ แสงจากธรรมชาต ิแสงไฟ   
     บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในสภาพแวดลอ้มของเดก็ ไดแ้ก่ พอ่แม ่ผูป้กครอง คร ูและ
บุคลากรอื่นในโรงเรยีน โรงเรยีนทัว่ไป ทีม่กีารจดัการเรยีนรว่มผูบ้รหิารจะเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัยิง่ใน
โรงเรยีนทีจ่ะเป็นผูนํ้าและสรา้งบรรยากาศของการยอมรบันกัเรยีนพกิาร หรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเรยีน
รว่มในโรงเรยีน หากทางโรงเรยีนมกีารจดัตัง้คณะกรรมการโรงเรยีนไวแ้ลว้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้ง
นําเสนอเรือ่งการจดั การเรยีนรว่มใหค้ณะกรรมการโรงเรยีนทราบ และพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัการเรยีนรว่ม ประจาํโรงเรยีน ซึง่ควรประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญ ครทูัว่ไป ครกูารศกึษาพเิศษ 
พอ่แม ่ผูป้กครอง และบุคลากรภายนอก เพื่อกาํหนดนโยบายการจดัการเรยีนรว่ม แนวทางการดาํเนินงาน 
จดัสรรงบประมาณ บทบาทและหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน และรปูแบบในการจดัการเรยีนรว่ม 
เมือ่คณะกรรมการจดัการเรยีนรว่มประจาํโรงเรยีนประชุมกาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน
ในการจดัการเรยีนรว่มเรยีบรอ้ยแลว้ ทางโรงเรยีนตอ้งจดัการประชุมชีแ้จงถงึนโยบายของโรงเรยีน และ
มอบหมายหน้าทีใ่หบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหถ้อืเป็นปรมิาณงาน พรอ้มทัง้ใหทุ้กคนมโีอกาสแสดง
ความคดิเหน็ และรว่มเป็นเจา้ของโครงการนอกจากน้ีทางโรงเรยีนตอ้งจดัทาํป้ายประกาศ นําเสนอใน
ลกัษณะของโปสเตอร ์ แผน่พบั วดีโีอ หรอืจดัป้ายนิเทศ เพือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทราบเกีย่วกบันโยบาย ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองของเดก็พกิาร หรอืทีม่คีวามบกพรอ่งอาสาเป็น
วทิยากร หรอืหากมกีจิกรรมการดาํเนินงานดา้นคนพกิารในสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม
จะไดเ้ผยแพรใ่หทุ้กคนรบัทราบครทูัว่ไป และครกูารศกึษาพเิศษตอ้งเป็นทีป่รกึษาซึง่กนัและกนั โดย
ทาํงานรว่มกนัเป็นทมี   
     สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2541: 16 – 17) ได้
เสนอการจดั สภาพแวดลอ้มในดา้นอาคารสถานที ่ ไดแ้ก่ อาคารเรยีน หอ้งเสรมิวชิาการณ์ หอ้งน้ํา 
หอ้งสว้ม นอกจากน้ี ผดุง อารยวญิญ ู (2541: 229 – 230) ไดก้ล่าวถงึ การจดัสิง่แวดลอ้มใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกนัตอ้งเพิม่สิง่อาํนวยความสะดวก สือ่และบรกิารอื่นใดทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ นอกจานัน้ ผดุง อารยวญิญ ู(2541: 51 – 54) ยงัได้
กล่าวถงึ การจดัหอ้งเรยีน ซึง่หมายถงึ การจดัวาง ตําแหน่งโต๊ะ เกา้อี ้ตลอดจนอุปกรณ์บางอยา่งใน
หอ้งเรยีนใหเ้หมาะสม การจดัมมุใดมมุหน่ึงของหอ้งเรยีน เชน่ มุมอ่านหนงัสอื มุมอสิระ การจดัโต๊ะ เกา้อี้
ในลกัษณะทีค่รกูบันกัเรยีนเคลื่อนไหวไดส้ะดวก ถา้มนีกัเรยีนทีน่ัง่รถเขน็อยูต่อ้งดดัแปลงสถานที ่หาก
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จาํเป็น เพือ่ใหเ้ดก็เคลื่อนยา้ยในหอ้งเรยีนหรอืเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก เชน่ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง 
การไดย้นิใหน้ัง่แถวหน้า เดก็ทีเ่สยีสมาธงิา่ยไมค่วรนัง่ใกลห้น้าต่างหรอืประต ู 
     กุลยา ก่อสวุรรณ (2553: 100 – 101) ไดก้ล่าวถงึ ความสาํคญัของการจดั
สิง่แวดลอ้มวา่ สิง่ทีม่อีทิธพิลมากต่อการเรยีนรูม้าประการหน่ึง คอื สิง่แวดลอ้มในการเรยีนรู ้ซึง่สิง่แวดลอ้ม
น้ี อาจชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็สนใจและเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ หรอืทาํใหเ้ดก็เบื่อไมอ่ยากเรยีนไดส้ิง่แวดลอ้มที่
กล่าวถงึ ไดแ้ก่ สถานที ่ หากเดก็นัง่แถวหน้าของหอ้งเรยีน เดก็ยอ่มจดจ่อต่อสิง่ทีค่รสูอนไดม้ากกว่า
แถวหลงั บรรยากาศของหอ้งเรยีน หากหอ้งเรยีนสงบ ไมวุ่น่วาย เดก็จะสนใจการเรยีนมากกวา่หอ้งที่
มเีสยีงดงัเกนิไปหรอื ไมยุ่ง่เหยงิไมเ่ป็นระเบยีบ แสงและกลิน่ กเ็ป็นปจัจยัสาํคญัอกีประการหน่ึง เมือ่
เดก็ตอ้งอา่นหนงัสอืแต่แสงไมพ่อเดก็จะตอ้งเพง่สายตามมากเกนิไป เดก็กจ็ะอา่นไดไ้มน่าน อุณหภมู ิ
หากหอ้งเรยีนรอ้นหรอืหนาวเกนิไปเดก็จะไมส่บายตวัทาํใหเ้ดก็ไมส่ามารถจดจอ่ในสิง่ทีค่รสูอนได ้ดงันัน้
หอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมสว่นใหญ่จงึตอ้งมอีากาศโปรง่สบาย ลมถ่ายเทไดส้ะดวก หรอืหากใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 
อุณหภูมใินหอ้งเรยีนตอ้งไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม      
 สรปุไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ การจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
หอ้งเรยีนรวมถงึการจดัสือ่ บรกิาร และสิง่อาํนวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
ประกอบดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ขีดีจาํกดัน้อยทีสุ่ด การจดัเตรยีมอาคารสถานทีภ่ายนอก หอ้งน้ํา 
โรงอาหาร ทางเดนิ การจดัสภาพแวดลอ้มในตวัอาคาร ประตู สวติชไ์ฟ แสงสวา่ง การจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันานกัเรยีน การจดัสื่อและสิง่อาํนวยความสะดวก ความเพยีงพอของ
สือ่และสิง่อาํนวยความสะดวก การจดับุคลลากรหรอืผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน การประชุมปรกึษาของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้ม การพฒันาสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจุบนั การจดัสภาพแวดลอ้ม
ตามหลกัเกณฑ ์การประเมนิการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การสนบัสนุน
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน   
  4.3.4 การบริหารจดัการหลกัสตูร         
   การจดัหลกัสตูรสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจาํเป็นตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจาํเป็นพเิศษและใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมขีดีจาํกดัในการเรยีนตามหลกัสตูรน้อย
ทีส่ดุซึง่แนวทางในการบรหิารจดัการหลกัสตูรไดม้นีกัการศกึษาพเิศษและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้
อธบิายถงึวธิกีารจดัหลกัสตูรสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ดงัน้ี       
   เกยรู วงศก์อ้ม (2548: 138 – 139) ไดอ้ธบิายถงึการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่ี
ความสามารถพเิศษวา่ การจดัการศกึษาสาํครบัเดก็ทีม่คีวามสามรถพเิศษอาจกระทาํไดห้ลายรปูแบบ
ซึง่แต่ล่ะรปูแบบจะมลีกัษณะรว่มกนั ในทีน้ี่เสนอแนวทางการจดั 3 รปูแบบ คอื    
    1. การจดักลุ่มเดก็ตามความสามารถเป็นการจดัเดก็ทีม่คีวามสามารถประเภท
เดยีวกนัใหเ้รยีนรวมอยูด่ว้ยกนั เพือ่ประโยชน์ในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เดก็พเิศษซึง่การจดัการศกึษาลกัษณะน้ีจะสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเชน่ การจดัเป็นโรงเรยีนพเิศษ การจดั
ชัน้เรยีนพเิศษโดยเฉพาะ หรอืเป็นกลุ่มพเิศษโดยเฉพาะในการจดักลุ่มเดก็ในลกัษณะน้ีจะตอ้งมเีกณฑ์
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ทีช่ดัเจนและตอ้งมกีารสง่เสรมิการเรยีนรู ้ใหต้รงกบัความสารถกบัเดก็จรงิ ตลอดจนครผููร้บัผดิชอบใน
การจดัการศกึษาใหก้บัเดก็กลุ่มน้ีจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมและเตรยีมการมาโดยเฉพาะ    
    2. การสอนเรง่ เป็นการจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ไดเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึง
ไดเ้รว็ขึน้ หรอืเป็นการจดัใหเ้ดก็ไดเ้รยีนหลกัสตูรเรว็ขึน้ ตามความสามารถของแต่ละคน โดยเฉพาะ
หลกัสตูรควรมคีวามกวา้งมากพอทีจ่ะคน้พบสิง่ทีต่วัเองถนดัและสนใจได ้ เชน่ หลกัสตูรเปิดโอกาสให้
เดก็ไดศ้กึษาคน้ควา้และลงลกึในวชิาต่างๆ ไดแ้ละควรเน้นแนวคดิ หลกัและทฤษฎก่ีอนแลว้คอ่ยลงไป
รายล่ะเอยีดวชิาหรอืขอ้ปลกียอ่ยต่างๆ ซึง่การสอนเรง่ในลกัษณะน้ี สามารถกระทาํไดห้ลายวธิ ี เชน่ 
การเขา้เรยีน 
    3. การสอนเสรมิ เป็นการจดัการศกึษาใหก้บัเดก็โดยการเพิม่วชิาเรยีนและเน้ือหา 
วชิาเขา้ไปในหลกัสตูรปกต ิเพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ ทัง้ในแนวกวา้งและแนวลกึ โดย
มุง่เน้นใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสคน้ควา้ศกึษาหาความรู ้และฝึกทกัษะกระบวนการระดบัสงู เบญจา ชลธารน์นท ์
(2546: 15 – 19) ไดก้ล่าวอธบิายถงึการบรหิารจดัการหลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่มวา่ หลกัสตูรสาํหรบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี     
     3.1 การปรบัหลกัสตูรทัว่ไป คอื ปรบัหลกัสตูรทีใ่ชก้บันกัเรยีนทัว่ไป มาใช้
กบันกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง เชน่ สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็อาจปรบั
จาก การวาดรปูมาเป็นการป ัน้แทน สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิอาจปรบัใหไ้มต่อ้ง
อา่นออกเสยีง  
     3.2 การจดัทาํหลกัสตูรเฉพาะ คอื หลกัสตูรทีเ่ป็นแนวทางการศกึษาตัง้แต่
ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย (หลกัสตูรสาํรบัหรอืหลกัสตูรคูข่นาน) ซึง่ถอืเป็นหลกัสตูร
เฉพาะบุคคลโดยพจิารณาจากระดบัของความพกิารจากแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลของนกัเรยีน 
โรงเรยีนอาจประยกุตต์ามแนวทางของกรมวชิาการ สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาหลาย
คนไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดต้ามหลกัสตูรทัว่ไป จงึจาํเป็นตอ้งจดัทาํหลกัสตูรขึน้มาใหมโ่ดยเฉพาะ เชน่ เดก็
ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีค่อ่นขา้งรนุแรงจะตอ้งมกีารจดัทาํหลกัสตูรเฉพาะ ซึง่ไมใ่ชห่ลกัสตูร
ตดัต่อหรอืนําหลกัสตูรในระดบัประถมศกึษายดืไปจนถงึระดบัมธัยมศกึษา สดัสว่นของเน้ือหาหลกัสตูร
ในชัน้ประถมศกึษาของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาทกัษะพืน้ฐาน เชน่ การอา่นออกเสยีงได ้
เลขคณติ ความเขา้ใจในภาษาจะสงู และเมือ่อยูใ่นชว่งทกัษะมธัยมศกึษาตอนปลายจะคอ่ยๆ ลดลง 
แต่ถา้เป็นเรือ่งของทกัษะการดาํรงชวีติ ทกัษะการเตรยีมความพรอ้มในดา้นอาชพีจะตํ่าในชว่งแรกๆ 
แลว้จะคอ่ยๆ เพิม่มากขึน้ โดยการจดัเป็นชัน้เรยีนพเิศษในโรงเรยีนทัว่ไป ใหม้ลีกัษณะคูข่นานไปกบั
ระดบัชัน้เรยีนทีเ่พือ่นนกัเรยีนทัว่ไปเรยีนอยู ่      
    4. การจดัทาํหลกัสตูรเพิม่เตมิสอนทกัษะเฉพาะทีจ่าํเป็นใหแ้ก่นกัเรยีนพกิาร 
หรอืทีค่วามบกพรอ่ง เชน่ ทกัษะการดาํรงชวีติ ไดแ้ก่ การบัประทานอาหารการดแูลบา้นเรอืน การทาํ
ความสะอาดรา่งกาย การไปซือ้ของ การใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ การใชบ้รกิารของไปรษณยี ์ธนาคาร 
ทกัษะการอา่นเขยีนอกัษรเบรลล ์ทกัษะการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคลื่อนไหว ทกัษะ
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การใชแ้วน่ขยาย สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ ทกัษะทางสงัคมสาํหรบันกัเรยีนออทสิตกิ 
ภาษามอื สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ เป็นตน้ 
   แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล         
    แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  
เป็นแผนการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของนกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง  
ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่อาํนวยความสะดวก สื่อ บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษาที่
นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งตอ้งการ เรยีกชื่อยอ่วา่ IEP กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกกฎกระทรวง
กาํหนด หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้นพกิารมสีทิธไิดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชว่ยเหลอื
อื่นใดทางการศกึษา ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งจดัทาํ IEP ใหก้บันกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเป็น
เฉพาะบุคคลทุกคน โดยตอ้งตรวจสอบเพือ่บ่งชีจุ้ดเด่นและจุดดอ้ยของนกัเรยีน รวมถงึความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษ นอกจากน้ีกระทรวงศกึษาธกิารยงัไดอ้อกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสรร
งบประมาณทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พทุธศกัราช 2545 โดยใหม้กีารจดัสรรงบประมาณแต่ละปี
เป็นเงนิอุดหนุนสาํหรบัคนพกิาร ในอตัราทีม่ากกวา่ แต่ไมเ่กนิ 5 เทา่ของเงนิอุดหนุนดา้นสื่อและวสัดุ
การศกึษาทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัเรยีนทัว่ไปต่อคน 
    1. วตัถุประสงคใ์นการใช ้IEP มอียู ่2 ประการ คอื      
     1.1 เป็นแผนการจดัการศกึษาทีเ่ขยีนขึน้เป็นลายลกัษณ์ สาํหรบัเดก็คนใด
คนหน่ึงโดยเฉพาะ IEP หรอืทีป่ระชุมเดก็เฉพาะกรณเีกีย่วกบัเดก็ ใน IEP จะมขีอ้มลูในการจดัเดก็เขา้รบั
บรกิารการศกึษาและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ        
     1.2 เป็นเครือ่งมอืในการจดัการกบักระบวนการตรวจสอบและกระบวนการ
สอนทัง้หมด ฉะนัน้ IEP ในแงท่ีเ่ป็นสว่นสาํคญัของกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการสอนจะมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลและวธิกีารสอน            
    2. เหตุผลในการจดัทาํ IEP            
     2.1 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้นพกิาร
มสีทิธไิดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษา และกฎกระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิารพุทธศกัราช 2545 และ
มาตรา 10 วรรค 3 ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 และฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช  
2545 ซึง่กําหนดใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และสทิธใินการรบับรกิารชว่ยเหลอืตามความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษของแต่ละบุคคล           
     2.2 เพือ่ประกนัความเหมาะสมในการจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็พกิารหรอืทีม่ี
ความบกพรอ่งตามความตอ้งการพเิศษทางการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละบุคคล     
     2.3 เพือ่ประกนัวา่ไดม้กีารจดับรกิารทางการศกึษาพเิศษต่างๆ ตามทีร่ะบุ
ไวจ้รงิ  
     2.4 เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินการควบคุมและตดิตามผลการใหบ้รกิาร 
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    3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual Implementation : Plan : IIP) เป็น
แผนการสอนทีจ่ดัซือ้เฉพาะเจาะจงสาํหรบันกัเรยีนพกิาร หรอืทีม่คีวามบกพรอ่งคนนัน้ๆ ในวชิา หรอื
ทกัษะทีเ่ป็นจุดออ่น แผนการสอนเฉพาะบุคคลน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนบรรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทีก่าํหนดไวใ้น IEP 
    4. การตรวจสอบทางการศกึษา (Educational Assessment) หมายถงึ กระบวนการ
ทีใ่ชว้ธิกีารต่างๆ หลายวธิ ีในการรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบันกัเรยีน โดยมวีตัถุประสงคใ์นการทีจ่ะ
กาํหนดปญัหาและหาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัปญัหา 3 ดา้น คอื ดา้นวชิาการพฤตกิรรม และรา่งกาย รวมทัง้  
ตดัสนิใจเกีย่วกบันกัเรยีนในเรือ่งการสง่ต่อการคดัแยกการกาํหนดประเภทเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  
การวางแผนการสอน และการประเมนิความกา้วหน้าของนกัเรยีน    
    5. เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนทีค่วรนํามาใชก้บันกัเรยีนพกิาร หรอืทีม่ี
ความบกพรอ่งเป็นพเิศษ มดีงัน้ี 
     5.1 การวเิคราะหง์าน (Task Analysis) เป็นเครื่องมอื 2 อยา่ง คอื เป็นเทคนิค
การสอน และเป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบหรอืประเมนิเดก็วา่มทีกัษะในเรือ่งนัน้ๆ แลว้หรอืไม ่การ
วเิคราะหง์าน สามารถใชไ้ดห้ลายกรณ ีโดยทัว่ไปคนหลายคนเขา้ใจผดิคดิวา่ การวเิคราะหง์านใชส้อน
เฉพาะทกัษะ การดาํรงชวีติหรอืการฝีมอื เชน่ การสานนกดว้ยใบลาน เทา่นัน้ แต่ในความเป็นจรงิ
สามารถนําเทคนิคการวเิคราะหง์านไปใชใ้นดา้นวชิาการไดด้ว้ย ในวชิาคณติศาสตร ์หากตอ้งการสอน
ทกัษะใหม ่ตอ้งมกีารประเมนิพืน้ฐานความรูเ้ดมิของเดก็ก่อนทีจ่ะเริม่สอนทกัษะใหม ่ยกตวัอยา่งเชน่  
ในการสอนการบวก ซึง่การบวกคอืการรวมกนั 1+1 = 2 ตอ้งมทีกัษะเบือ้งตน้ทีเ่ดก็ควรจะรูก่้อนทีจ่ะ
มาถงึทกัษะตรงน้ี ในการวเิคราะหง์านจะชว่ยใหค้รตูรวจสอบไดว้า่ เดก็จะตอ้งมพีืน้ฐานวชิาความรูอ้ะไร
ก่อนมาเรยีนเน้ือหาน้ี ดงันัน้ ในการบวกเลขเดก็ตอ้งรูจ้กัตวัเลข 0 ถงึ 9 และรูค้วามหมายและคา่ของ
ตวัเลขแต่ละตวั หากไมรู่ค้า่ของจาํนวนเดก็บวกเลขไมไ่ด ้นอกจากน้ีเดก็ตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจคา่ประจาํหลกั  
ในการสอนหลกัเดยีวครอูาจไมป่ระสบปญัหาอะไร  เชน่  1+1 = 2 แต่เมือ่เป็นเลข 2 หลกั เดก็ตอ้งรูจ้กั 
หลกัสบิ หลกัรอ้ย หลกัพนั จงึบวกเลขเพิม่เตมิขึน้ไปได ้ทุกอยา่งมกีระบวนการของการใชท้กัษะการวเิคราะห์
งาน มาเป็นเทคนิคการสอน เพือ่ใหค้รตูรวจสอบและประเมนิดวูา่เดก็มพีืน้ฐานเพยีงพอแลว้หรอืไม ่ดงันัน้
เวลาครจูะสอนเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง เดก็อยูช่ ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 แต่มคีวามรูพ้ืน้ฐาน ใน
วชิาเลขอาจไมถ่งึระดบัชัน้อนุบาล 3 ยงัไมรู่ค้า่ของแต่ละตวัเลข การทีค่รจูะมาสอนเน้ือหาวชิาคณติศาสตร์
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จงึเป็นไปไมไ่ด ้สิง่ทีค่รทูาํได ้คอื พจิารณาวา่ เดก็มพีืน้ฐานความรูอ้ยู่
ในระดบัใด แลว้เริม่ตน้จากจุดนัน้ขึน้มาเรื่อยๆ 
     5.2 การสอนโดยเพือ่นชว่ยสอน (Peer Tutoring) หมายถงึ วธิกีารสอนทีใ่ห้
เพือ่นนกัเรยีนชว่ยสอนใหเ้พือ่นเกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งต่างๆ แบบตวัต่อตวั หรอื 1 : 1 โดยเพือ่นชว่ยสอน
อาจเป็นนกัเรยีนชัน้สงูกวา่หรอืนกัเรยีนชัน้เดยีวกนัอายุเทา่กนัแต่มคีวามสามารถสงูกวา่มาชว่ยสอน  
     5.3  ระบบเพื่อนชว่ยเพือ่น (Buddy System) ในการจดัการเรยีนการสอน
โดยเพื่อนชว่ยเพือ่นในดา้นวชิาการ ยงัตอ้งอาศยัความรว่มมอืของเพื่อนนกัเรยีนทุกคนในการสง่เสรมิ
กาํลงัใจและช่วยเหลอือาํนวยความสะดวก เพือ่นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งในเรื่องทัว่ไป เชน่  
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นําทางไปหอ้งเรยีน  หอ้งน้ํา  และโรงอาหาร  อา่นหนงัสอืบนกระดานหรอืแผน่ใส สือ่สารกบัผูอ้ื่น เขยีน
ตวัอกัษรปกตใิห ้เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ระบบเพือ่นชว่ยเพือ่นเป็นการฝึกทกัษะทางสงัคมระหวา่งเพือ่น
นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งและนกัเรยีนทัว่ไป การจดัการเรยีนการสอนระบบเพือ่นชว่ยเพือ่น
จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั นกัเรยีนทัว่ไปไดเ้รยีนรูว้ธิกีารชว่ยเหลอืบุคคลพกิารหรอื
ทีม่คีวามบกพรอ่งทีถู่กตอ้งและเหมาะสม ในขณะเดยีวกนั นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งไดเ้รยีนรู้
วธิกีารปฏบิตัต่ิอเพือ่นทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืหรอือาํนวยความสะดวกแก่ตนเองอยา่งถูกวธิอียา่งไรกต็าม 
ครผููจ้ดัการเรยีนการสอนระบบเพือ่นชว่ยเพือ่น พงึระมดัระวงัปญัหาบางประการทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ 
ตวัอยา่งเชน่  นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งรอคอยเวลาทีจ่ะมผีูม้าชว่ยเหลอืตลอดเวลา สว่น
นกัเรยีนผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่นชว่ยเพือ่น อาจทุม่เทเวลาในการชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกใหเ้พือ่น
มากเกนิไป ในทางตรงกนัขา้มนกัเรยีนผูน้ัน้อาจเกดิความราํคาญ และมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอเพือ่นได ้ ใน
บางกรณนีกัเรยีน ผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่นชว่ยเพือ่นตอ้งการจะชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกใหเ้พือ่น
อยา่งเตม็ที ่หรอืเกดิความรูส้กึวา่หากทาํงานรว่มกนักบัเพือ่นอาจตอ้งใชม้ากกวา่ จงึทาํกจิกรรมต่างๆ 
แทนเพือ่นเกอืบทุกกจิกรรมอาจสง่ผลใหน้กัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเกดิความรูส้กึวา่ ตนเอง
ทาํอะไรไมไ่ดด้พีอ และรูส้กึวา่ตนเองดอ้ยคา่ไปในทีส่ดุ ดงันัน้ครผููจ้ดัการเรยีนการสอนระบบเพือ่นชว่ยเพือ่น
จงึควรใหค้วามรูใ้นการปฏบิตัตินระหวา่งเพือ่ใหเ้ขา้ใจก่อน หากพบวา่เกดิปญัหาใดๆ ครคูวรชว่ยเหลอื
และแนะนําเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนระบบดงักล่าวเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิ 
    6. การรายงานความกา้วหน้าของนกัเรยีน การตดิตามความกา้วหน้าของนกัเรยีน
ในปจัจุบนัใชว้ธิกีารทบทวนและปรบั IEP ปีละอยา่งน้อย 2 ครัง้ รวมทัง้มกีารรายงานความกา้วหน้า
ของนกัเรยีนโดยสรปุจาก  IIP ทีใ่ชส้อนเดก็ในแต่ละสาระการเรยีนรู ้ทกัษะ และกจิกรรมต่างๆ ซึง่จะมี
การระบุวา่จะประเมนิโดยวธิใีดและใชเ้กณฑอ์ะไร โดยอาจนําเสนอในรปูของกราฟแทง่ กราฟเสน้ประกอบ 
การบรรยาย หรอืคดิเป็นคะแนนและเกรดในชัน้ประถมศกึษาครทูัว่ไปและครกูารศกึษาพเิศษทีร่ว่มกนั
สอนนกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเรยีนรว่มอาจแยกกนัประเมนิผลนกัเรยีน กล่าวคอื ครแูต่ละคน
ประเมนิผลและใหเ้กรดนกัเรยีนเฉพาะสว่นของตนเอง พรอ้มทัง้มรีายละเอยีดเกีย่วกบัพฒันาการของ
นกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งประกอบดว้ยแลว้จงึนําผลการประเมนิผลของครแูต่ละคนมาตดัสนิใจ
รว่มกนั วธิน้ีีจะทาํใหผ้ลการเรยีนของนกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ย รวมถงึ
พอ่แมข่องตวันกัเรยีนเอง        
    7. การจดักจิกรรมการสอนนอกหอ้งเรยีนและชุมชน นอกจากกจิกรรมการเรยีน
การสอนทีค่รจูดัภายในชัน้เรยีนและภายในโรงเรยีนแลว้ ยงัมกีจิกรรมนอกโรงเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนควรมี
การบรหิารจดัการในเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยั ยานพาหนะ ทีพ่กั ฯลฯ เพือ่ชว่ยใหก้ารเขา้รว่มกจิกรรม
นอกสถานทีข่องนกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งเป็นไปอยา่งมคีุณภาพและประสทิธภิาพ ลกัษณะ
กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน เชน่ ในวชิาพลศกึษาจดัใหน้กัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งไดร้ว่มกจิกรรม
กบันกัเรยีนทัว่ไปในสนามเดก็เล่น กจิกรรมหอ้งสมดุใหม้กีารปรบัหอ้งสมดุโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information  and  Communication Technology : ICT) เขา้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เพือ่ใหค้นพกิาร
ทุกประเภทมโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร จดัใหม้บีรกิารหนงัสอืในรปูแบบของหนงัสอืเสยีง เป็นตน้ 
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    8. การประกนัคณุภาพ         
     8.1 โรงเรยีนควรจดัตัง้คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนรว่ม
ขึน้มา โดยทีค่ณะกรรมการการประกนัคุณภาพ  ควรมขี ัน้ตอนการทาํงาน ดงัน้ี     
      8.1.1 ประชุมเพื่อแถลงนโยบายกบัผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรอื่น ในโรงเรยีน
และผูป้กครอง            
      8.1.2 จดัทาํป้ายนิเทศ แผน่พบัเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบนโยบาย 
   
      8.1.3 ประชุมปรกึษาหารอืเกีย่วกบัองคป์ระกอบหรอืตวับ่งชี ้และเกณฑ์
ในการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนรว่มอยา่งชดัเจน 
      8.1.4 กาํหนดกจิกรรมการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนรว่ม  
      8.1.4.1 การจดัอบรมบุคลากรในโรงเรยีนใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
เรยีนรว่ม    
       8.1.4.2 จดัหอ้งสอนเสรมิ         
       8.1.4.3 จดัประชุมคร ู/ ผูป้กครองอยา่งน้อย 2 ครัง้/1 ปีการศกึษา  
       8.1.4.4 จดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
       8.1.4.5 จดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)     
      8.1.5 ประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรมทุกกจิกรรม รวมทัง้ดคูวามสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคใ์นการจดักจิกรรมแต่ละกจิกรรมดว้ย        
      8.1.6 นําเสนอผลการประกนัคุณภาพใหผู้บ้รหิารและบุคลากรอื่นๆ ทราบ 
      8.1.7 หากมหีน่วยงานภายนอกมาขอดผูลการประกนัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรว่ม กส็ามารถนําเสนอผลการประกนัคุณภาพ ใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกไดร้บัทราบกลไกใน
การดาํเนินการ 
     8.2 กลไกในการดาํเนินการเมือ่คณะกรรมการการประกนัคุณภาพไดม้กีารประชุม
และรบัทราบนโยบายรว่มกนัแลว้ การดาํเนินงานในเรือ่งการกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรว่มนัน้เป็นระบบการประเมนิผลภายใน โดยใหค้วามสาํคญักบัการประเมนิตนเอง (Self-evaluation) 
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของโรงเรยีนในดา้นการจดัการเรยีนรว่มนัน้ จะตอ้งเริม่จาก
ขัน้ตอน  
    การปรบัปรงุแกไ้ข (Action) การปรบัปรงุแกไ้ขเกดิจากการตรวจสอบขัน้ตอน
การปฏบิตังิานจากการประเมนิ แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ข เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  
    การรายงานผลการประเมนิ คณะทาํงานจะตอ้งจดัรายงานผลการประเมนิตนเอง  
(Self Study Report) กาํหนดแบบการนําเสนอและรปูแบบการเผยแพร ่ โดยตอ้งเผยแพรใ่หบุ้คลากร
ทุกกลุ่มและทกุคนรบัทราบ (เบญจา ชลธารน์นท.์  2546: 18 – 20) 



  83 

   การจดัตารางเวลาให้บริการสอนเสริม         
    จาํนวนเดก็ทีค่รสูอนเสรมิจะตอ้งใหบ้รกิารควรเริม่จากจาํนวน 5 – 6 คน ในสปัดาห์
แรกๆ แลว้ คอ่ยๆ เพิม่จาํนวนเดก็ขึน้ในสปัดาหต่์อมาทลีะสปัดาห ์แต่ควรจดัใหบ้รกิารตามจาํนวนทีต่อ้ง
รบัผดิชอบภายใน 6 สปัดาห ์ยกตวัอยา่งเชน่ ในสปัดาหแ์รกทีใ่หบ้รกิารจดัตารางบรกิารใหแ้ก่เดก็ 6 คน  
แลว้สปัดาหถ์ดัไป เพิม่อกี 2 คน รวมเป็น 8 และอกีสปัดาหถ์ดัไปเพิม่อกี 2 คน รวมเป็น 10 คน (หาก
ครตูอ้งรบัผดิชอบเดก็ จาํนวน 10 คน) การคอ่ยๆ ทยอยจดับรกิารใหแ้ก่เดก็เชน่น้ี จะชว่ยผอ่นคลาย
ความยุง่ยากในการทีจ่ะตอ้งจดัตารางเวลาและจดัเวลาในแต่ละวนัใหก้บัตนเอง ใหม้เีวลาสาํหรบัเตรยีมการ
ก่อนเดก็มารบับรกิารทีห่อ้งสอนเสรมิหรอืก่อนทีค่รสูอนเสรมิจะเขา้ไปใหบ้รกิารในชัน้เรยีน จดัใหม้เีวลา
ทีจ่ะใชใ้นการตรวจสอบเดก็บางกรณ ีและจดัใหม้เีวลาทีจ่ะใหค้าํแนะนําปรกึษาหารอืกบัครคูนอื่นๆ  
    การจดัตารางเวลาทีจ่ะทาํใหทุ้กฝา่ยยอมรบัเป็นสิง่ทีย่าก ฉะนัน้ครสูอนเสรมิจงึ
ตอ้งคาํนึงถงึเดก็วา่ตารางเวลาทีจ่ดัใหก้บัเดก็ทีร่บัผดิชอบแต่ละคนนัน้  เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของเดก็ รวมทัง้ตวัครดูว้ยรปูแบบการจดัตารางเวลาม ีดงัน้ี (เบญจา ชลธารน์นท.์  2546: 23 – 25)  
    รปูแบบท่ี  1  เป็นการจดัใหน้กัเรยีนแต่ละคนมารบับรกิารครัง้ละไมเ่กนิครึง่ชัว่โมง
แต่เดก็สามารถมารบับรกิารไดม้ากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป ในหน่ึงวนั  ในการจดัตารางเวลาการใหบ้รกิารเชน่น้ี  
ครสูอนเสรมิเน้นการใหบ้รกิารการสอนโดยตรงกบัเดก็ โดยใชส้ิง่เสรมิแรง และใหน้กัเรยีนมโีอกาสทาํ
แบบฝึกหดัดว้ยตนเอง ตวัอยา่งเชน่ เดก็ขายธงชยัอาย1ุ1ปีมปีญัหาในเรือ่งการอา่นเขยีนและความตัง้ใจ  
ครจูงึจดัใหธ้งชยัมาพบเวลา 9.00 น. โดยสอนธงชยัโดยตรงในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการอา่นและการเขยีน  
รวมกบันกัเรยีนทีม่ปีญัหาใกลเ้คยีงกนัอกี 2 คนหลงัจาก 10 นาทแีลว้ นกัเรยีนจะเลื่อนไปนัง่อกีโต๊ะหน่ึง  
เพือ่ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัการอา่นทีค่รใูหอ้กี 5 นาท ีซึง่ในขณะนัน้จะมนีกัเรยีนอกี 3 คน เขา้มาทีห่อ้ง
สอนเสรมิ ครสูอนเสรมินกัเรยีน 3 คน กลุ่มน้ี 10 นาท ีกใ็หท้าํแบบฝึกหดั 5 นาท ีซึง่ในขณะนัน้ ธงชยั
กบัเพือ่นกก็ลบัมาใหค้รตูรวจแบบฝึกหดัหากนกัเรยีนทาํไดถู้กตอ้งครใูหส้ิง่เสรมิแรง หลงัจากนัน้ ธงชยั
และเพือ่นกก็ลบัชัน้เรยีน ขณะทีน่กัเรยีน 3 คนกลุ่มทีส่อง จะยงัทาํงานตามทีค่รมูอบหมาย จนถงึเวลา  
11.00 น. หลงัจากนัน้ เดก็กลุ่มทีส่องกลบัเขา้ชัน้เรยีน สาํหรบัครสูอนเสรมิกอ็าจใหค้าํแนะนําปรกึษา
แก่ครพูอ่แมท่ีต่อ้งการคาํแนะนําสาํหรบัธงชยัยงัมปีญัหาเรือ่งการเขยีนดว้ย ฉะนัน้หลงัอาหารเทีย่ง ธงชยั
จะกลบัมาหาครสูอนเสรมิอกีเวลา 12.45 น. เพือ่มารบัการสอนเสรมิเกีย่วกบัลายมอืพรอ้มกบัเพือ่นๆ
ลกัษณะการจดัตารางเวลาลกัษณะน้ี ครสูอนเสรมิอาจจดัแบบฝึกหดัใหค้รทูัว่ไป นําไปใชก้บัเดก็ทัว่ไป
คนอื่นๆ ในชัน้เรยีนไดส้รปุ ธงชยัไดร้บัการสอนเสรมิครึง่ชัว่โมงต่อวนั  เพือ่แกป้ญัหาเฉพาะทีเ่ขามอียู ่
    รปูแบบท่ี 2 หากมคีรผููช้ว่ยใหห้อ้งสอนเสรมิอยูด่ว้ย จะทาํใหค้รสูอนเสรมิมโีอกาส
ไดไ้ปสงัเกตนกัเรยีนพกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งขณะเดก็อยูใ่นชัน้เรยีนปกต ิ หรอือาจมเีวลาตรวจสอบ 
นกัเรยีนเป็นรายบุคคลไดม้ากขึน้ หรอือาจใหค้าํแนะนํากบับุคลากรอื่นไดม้ากยิง่ขึน้    
    รปูแบบท่ี 3 ครสูอนเสรมิจะใหบ้รกิารแกน่กัเรยีน 2 หรอื 3 ในขณะเดยีวกนัเป็น
เวลาประมาณ 30 นาท ีโดยเป็นการสอนเฉพาะบุคคล ถงึแมเ้ดก็นกัเรยีนในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะคลา้ยคลงึกนั 
แต่กไ็มเ่หมอืนกนั ครจูงึจาํเป็นตอ้งสอนเป็นเฉพาะบุคคลครสูอนเดก็ 15 นาท ีและเวลาอกี 15 นาท ีให ้
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เดก็ทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง และขณะทีเ่ดก็กลุ่ม 1 ทาํแบบฝึกหดั กลุ่มที ่2 จะเขา้มา การจดัลกัษณะน้ี 
ครสูอนเสรมิอาจจดัแบ่งเดก็ในกลุ่มลงไปไดอ้กี เชน่ นกัเรยีน 2 คน มารบับรกิารทุกวนัจนัทร ์องัคาร 
และศุกร ์และอกี 2 คน มาทุกวนัพธุ และวนัพฤหสับด ีเป็นตน้    
     จุดดอ้ยของการจดัตารางเวลาในรปูแบบน้ี คอื ครสูอนเสรมิจะไมม่เีวลาตรวจสอบ
เดก็เป็นรายบุคคลหรอืสงัเกตเดก็ในชัน้เรยีนปกต ิหรอืใหค้าํแนะนําแก่บุคลากรอื่น ครกูจ็าํเป็นตอ้งงด
ใหบ้รกิารสอนเสรมิแก่เดก็นกัเรยีนบางกลุม่ กจ็ะเกดิผลเสยีเดก็นกัเรยีนเหล่านัน้ ฉะนัน้ถงึแมก้ารจดั
ตารางรปูแบบน้ี เดก็นกัเรยีนจะไดร้บัการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ครสูอนเสรมิจะไมม่เีวลาปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ื่นๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิปญัหาในทางการปฏบิตัไิด ้แต่อยา่งไรกต็าม ทัง้ 3 รปูแบบน้ี ครสูอนเสรมิ
จะมโีอกาสไปสงัเกตเดก็ในชัน้เรยีนปกต ิและเขา้ไปช่วยสอนเดก็ในชัน้เรยีนปกตริว่มกบัครปูระจาํวชิา
ไดน้้อยมาก และในปจัจุบนัน้ีนิยมใชร้ปูแบบใหม ่คอื การใหค้รสูอนเสรมิไปชว่ยสอนเดก็พกิารหรอืทีม่ี
ความบกพรอ่งเพยีงผูเ้ดยีว ซึง่การใชว้ธิน้ีีจะชว่ยใหค้รสูอนเสรมิรูว้า่ ครทูัว่ไปสอนอะไร สอนอยา่งไร  
สอนวธิใีด ซึง่ครสูอนเสรมิสามารถสอนเดก็พกิาร หรอืทีม่คีวามบกพรอ่งใหส้อดคลอ้งกบัการสอนของ
ครทูัว่ไป และนอกจากน้ีการสอนในสภาพหอ้งเรยีนปกตนิัน้จะไดบ้รรยากาศและอยูใ่นสถานการณ์จรงิ 
     ในการพจิารณาวา่ ควรจะเขา้ไปชว่ยสอนเดก็ในชัน้เรยีนปกตกิีค่ร ัง้ต่อสปัดาห์
ต่อคนนัน้ อยูก่บัสถานการณ์ของโรงเรยีน สภาพความบกพรอ่ง และความตอ้งการจาํเป็นพเิศษของเดก็
แต่ละบุคคล อาจเป็น 2 – 3 หรอื 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์สาํหรบัเดก็ 1 คน กไ็ด ้แลว้เวลาทีเ่หลอืกใ็หเ้ดก็มา
รบับรกิารทีห่อ้งสอนเสรมิ เป็นการใชร้ปูแบบทีผ่สมผสานกนั ซึง่การจดัเชน่น้ี สามารถทาํได ้แต่กค็อ่นขา้งยาก
ทีจ่ะจดัใหล้งตวัสาํหรบัเดก็ทุกคน         
     ลกัษณะการเขา้ไปชว่ยสอนเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งในชัน้เรยีนปกติ
ของครสูอนเสรมินัน้ อาจทาํใหห้ลายลกัษณะ เชน่ การใหบ้รกิารหรอืชว่ยสอนเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง
โดยตรง โดยการนัง่ประกบเดก็ขณะครทูัว่ไปสอน หรอืสอนเน้ือหาวชิาซํ้าหรอือธบิายเพิม่เตมิใหก้บั
เดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งต่างหากในมมุหอ้งสองต่อสอง หรอือาจจดัใหเ้ดก็ทัว่ไป เปลีย่นหน้าที่
กบัครทูัว่ไป โดยใหค้รทูัว่ไปสอนเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่งกบัเดก็ทัว่ไป กลุ่มเดก็แลว้ใหค้รสูอน
เสรมิสอนเดก็ทัว่ไป สว่นใหญ่ในชัน้เรยีน การปฏบิตัเิชน่น้ีสง่เสรมิใหค้รทูัว่ไป และครสูอนเสรมิพฒันา
ความสมัพนัธต่์อกนัในเชงิบวก เพราะต่างฝา่ยต่างสนบัสนุนและชว่ยเหลอืกนัในการสอนนกัเรยีนก่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจโดยไมต่อ้งใชเ้วลามากในการอธบิาย รปูแบบของตารางเวลาตอ้งมกีารคาํนึงถงึความตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษของเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง ความมากน้อยของความบกพรอ่ง การจดัการเรยีน
การสอนในชัน้เรยีนปกต ิจาํนวนเดก็พกิารหรอืทีม่คีวามบกพรอ่ง จาํนวนชัน้เรยีน และจาํนวนวชิาที่
ครสูอนเสรมิตอ้งรบัผดิชอบใหบ้รกิาร 
 สรปุไดว้า่ การบรหิารจดัการหลกัสตูร หมายถงึการบรหิารจดัการหลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีนที่
มคีวามตอ้งการพเิศษ การจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล การตรวจสอบ 
คดักรอง คดัแยกแยกนกัเรยีนก่อนการรบัเขา้เรยีนรว่ม  การใชเ้ทคนิคการสอนของครกูารศกึษาพเิศษ 
การรายงานผลการพฒันาและความกา้วหน้าของนกัเรยีน การจดักจิกรรมการสอนในหอ้งเรยีนและนอก
หอ้งเรยีน การจดัหอ้งเรยีนและตารางเรยีน การวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีนตามศกัยภาพ การจดั
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กจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การจดัทาํหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ การนิเทศ ตดิตาม 
ประเมนิผล ปรบัปรงุงานการจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีน  

 
5. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัเรือ่งศกึษาการจดัการเรยีนรว่มของครใูนโรงเรยีนแกนนํา
ระดบัประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผูว้จิยัไดร้วบรวม
วรรณกรรมทีพ่จิารณาเหน็วา่น่าจะเกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่มของครผููป้ฏบิตักิารสอนเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ คอื วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการสอนการเรยีนรว่ม 
และการไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการเรยีนรว่ม ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
 5.1 ตาํแหน่ง 
  ณรงค ์อมัพรภาค (2550: 4) ไดท้าํการศกึษา คุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่ม
ของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 1 พบวา่ คุณภาพ
การดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนํา  จดัการเรยีนรว่มตามทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ครปูกต ิและครผููส้อนเดก็เรยีนรว่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้ธรรมนูญ รวผีอ่ง และคนอื่นๆ (2543: 9) 
ไดศ้กึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ ของขา้ราชการครโูรงเรยีน
ประถมศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานต่างกนั
มคีวามคดิเหน็ของขา้ราชการคร ู โรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ  
 5.2 ลกัษณะการสอน  
  เกษมพทิยา (2555: 36) ไดแ้บ่งลกัษณะการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เขา้เรยีน
ในสถานศกึษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มครทูีส่อนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม 
ครทูีส่อนกลุ่มไมม่กีารทดลองเรยีน ครทูีส่อนกลุ่มทดลองเรยีน 
 5.3 วฒิุการศึกษา 
  อโีคลส ์(Echols. 1992: 2883) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครปูระถมศกึษาทีม่ต่ีอ
การเรยีนรว่มของเดก็ปญัญาออ่นในการศกึษาปกต ิจากโรงเรยีนบางโรงเรยีนในรฐัเทก็ซสั พบวา่ ครทูี่
มวีุฒต่ิางกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรว่มไมต่่างกนั ทฟัส ์ (Tufts.  1985: 20) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
ทศันคตขิองครกูารศกึษาพเิศษ ครทูีส่อนเดก็ปกต ิผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครองเดก็ปกตแิละผูป้กครอง
เดก็พเิศษทีม่ต่ีอการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่ปีญัหาทางภาษากบัเดก็ปกตทิีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นชัน้อนุบาล
ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ระดบัการศกึษา ไมท่าํใหท้ศันคตต่ิอการเรยีนรว่มแตกต่าง สทิธชิยั เวศสวุรรณ 
(2541: 72 – 75) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการนิเทศงานวชิาการใน
โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ีพบวา่ ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาตํ่ากวา่
ระดบัปรญิญาตร ีและวุฒกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการนิเทศงานวชิาในโรงเรยีน
แตกต่างกนั โกเมธ ป่ินแกว้ (2540: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
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ต่อการจดักจิกรรมนนัทนาการ ในสถานศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา พบวา่ ผูท้ี่
มกีารศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามเหน็วา่ ควรมกีารจดักจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก สมพงษ์ สงิหะพล 
(2536: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ ครกูารศกึษาพเิศษ ควรมวีุฒปิรญิญาตรทีางการศกึษา เป็นอยา่งตํ่า 
เน่ืองจากตอ้งทาํงานเกีย่วขอ้งกบัเดก็พเิศษ โดยตรงทีต่อ้งทีต่อ้งใชค้วามสามารถและทกัษะทีเ่ฉพาะ 
 5.4 ประสบการณ์ 
  สทิธชิยั เวศสวุรรณ (2541: 72 – 75) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความคดิเหน็
ของครทูีม่ต่ีอการนิเทศงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 15 ปี และตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการนิเทศงาน
โรงเรยีนแตกต่างกนั ในทาํนองเดยีวกนั วารด์านี (สมบรูณ์ อาศริพจน์. 2542: 31; อา้งองิจาก Wardani. 
1988: 1054) ไดศ้กึษา พบวา่ ครทูีส่อนเดก็ปกตทิีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป มเีจตคติ
ในทางบวกต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และต่อการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบั
เดก็ปกต ิควรมกีารอบรมคร ูผูบ้รหิาร ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรยีนก่อนเปิดโครงการเรยีนรว่ม
ในโรงเรยีนนัน้ๆ  
 5.5 การได้รบัการอบรม  
  เชาวนีย ์ สายสดุใจ (2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความตอ้งการใน
การนิเทศงานวชิาการของครโูครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 2 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ครผููส้อนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่
ทาํหน้าทีป่ระจาํชัน้ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 2 จาํนวน 97 คน ผลการวจิยัพบวา่ ครทูีไ่มเ่คยผา่นการอบรมเกีย่วกบั
การศกึษาพเิศษ วริตัน์ วทิยานุรตัน์ (2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ปญัหาและแนวทางพฒันา 
การจดัการศกึษาพเิศษรปูแบบการเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ทีม่ตีอ้งการพเิศษของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา พบวา่ ปญัหาดา้นบุคลากร ครสูว่นใหญ่ไมม่วีุฒหิรอืไมผ่า่น
การอบรมดา้นการศกึษาพเิศษ จงึไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรว่ม  
 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1 งานวิจยัในประเทศ 
  หน่ึงนุช วงศไ์ทย (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา ปญัหาการจดัการศกึษาพเิศษ
แบบเรยีนรว่มในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ปญัหาการจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรว่มในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา 
ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปอสิระ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และ
ขนาดของโรงเรยีน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปญัหาการจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรว่มประกอบดว้ย การบรหิารงาน
การจดัการเรยีนรว่ม การดาํเนินการจดักจิกรรมการศกึษากลุ่มตวัอยา่งคอื ดว้ยครทูีป่ฏบิตังิานดา้นการบรหิาร
และดา้นปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร จาํนวน 245 คน ผลการวจิยั 
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พบวา่ ครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา มคีวามเขา้ใจในการบรหิารงาน
และการจดัการศกึษาการบรหิารจดัการเรยีนรว่มอยูใ่นระดบัปานกลางและไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรมี
การศกึษาวจิยัขา้ราชการครใูนเขตอื่นๆ เพือ่นํามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการวจิยัเพือ่ชว่ยกนัหาทางแกป้ญัหา
การจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรว่มในโรงเรยีนปกตแิละควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีอ่าจจะการทาํให้
การจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรว่มในโรงเรยีนปกตแิตกต่างกนั  
  นพมาศ สธุวิริชั (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา การบรหิารการเรยีนรว่มโดยใช้
โครงสรา้งซทีในโรงเรยีนแกนนํา สงักดัสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 1 มวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษาระดบัการปฏบิตักิารบรหิารจดัการเรยีนรว่ม โดยใชโ้ครงสรา้งซทีในโรงเรยีนแกนนํา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ี เขต 1 และเพือ่ศกึษาปญัหาและความตอ้งการในการบรหิารจดัการ
เรยีนรว่ม โดยใชโ้ครงสรา้งซทีในโรงเรยีนแกนนํา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ี เขต 1 
ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปอสิระประกอบดว้ย ตําแหน่ง อาย ุวุฒกิารศกึษาประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรว่ม
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการเรยีนรว่มตามโครงสรา้งซที โดยครอบคลุมการบรหิารจดัการเรยีนรว่ม
ประกอบดว้ย นกัเรยีนสภาพแวดลอ้มการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและเครือ่งมอืกลุ่มตวัอยา่งคอื
ผูบ้รหิาร 9 คน และครผููส้อน 101 คน ผลการวจิยัพบวา่ การบรหิารการเรยีนรว่มโดยใชโ้ครงสรา้งซที 
อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารราเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นนกัเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นเครืง่มอืปญัหา
ในการบรหิารจดัการเรยีนรว่มโดยใชโ้ครงสรา้งซทีดา้นนกัเรยีน พบวา่ การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน
ทัว่ไป มกีารดาํเนินการไมต่่อเน่ือง การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษปฏบิตัไิด้
ไมท่ัว่ถงึ ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ ไมม่กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกจิกรรมการเรยีน
การสอน พบวา่ มปีญัหาในการจดัทาํแผนการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจดัทาํแผนการสอนที่
จดัขึน้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล (IIP) และดา้นเครื่องมอืพบวา่งบประมาณไมเ่พยีงพอในการจดัซือ้
สือ่สาํเรจ็รปูคา่จา้งครพูีเ่ลีย้งคา่ตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอกและโครงการฝึกอาชพีครไูมเ่พยีงพอ
ตามภาระงานขาดการทาํวจิยัในชัน้เรยีนและขาดการประสานงานกบัหน่วยงานทางการแพทย ์  
  ววิฒัน์ไชย ศรวีพิฒัน์ (2550: 94) ไดท้าํการศกึษา สภาพการบรหิารโรงเรยีนแกนนํา
จดัการเรยีนรว่มภายใตโ้ครงสรา้งซที (SEAT Framework) ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุร ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการบรหิารโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มภายใตโ้ครงสรา้งซที 
(SEAT Framework) ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี และเพือ่เปรยีบเทยีบ
สภาพการบรหิารโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มภายใตโ้ครงสรา้งซที (SEAT Framework) ของโรงเรยีน
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครจูาํแนก
ตามตําแหน่ง ประสบการณ์และขนาดของโรงเรยีน ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปอสิระประกอบดว้ยตําแหน่ง
ประสบการณ์และขนาดของโรงเรยีนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพการบรหิารโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม
ภายใตโ้ครงสรา้งซที (SEAT Framework) 4 องคป์ระกอบ คอื 1) S – Student (นกัเรยีน) 2) E – Environment  
(สภาพแวดลอ้ม) 3) A – Activities (กจิกรรมการเรยีนรู)้ 4) T – Tools (เครือ่งมอื) กลุ่มตวัอยา่งคอื
ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มภายใตโ้ครงสรา้งซที (SEAT Framework) ระดบั
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ประถมศกึษาปีการศกึษา 2547 – 2548 จาํนวน 32 คน ครโูรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มภายใต้
โครงสรา้งซที (SEAT Framework) จาํนวน 198 คน ผลการวจิยัพบวา่ ครใูนโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม
ทีม่ขีนาดโรงเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการบรหิารโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มภายใต้
โครงสรา้งซที (SEATFramework) ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีแตกต่างกนั 
  สมศกัดิไ์ชยโชต ิ(2550: 109 – 110) ไดท้าํการศกึษา สภาพและปญัหาการจดัการเรยีนรว่ม
ตามมาตรฐานการศกึษาพเิศษโรงเรยีนเรยีนรว่ม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 3  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพและปญัหาการจดัการเรยีนรว่มตามมาตรฐานการศกึษาพเิศษโรงเรยีน
เรยีนรว่มตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 
และเพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ผูบ้รหิารและครผููส้อนเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการจดัการเรยีนรว่ม
ตามมาตรฐานการศกึษาพเิศษโรงเรยีนเรยีนรว่ม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 3
ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปอสิระ ประกอบดว้ย สถานภาพและขนาดของโรงเรยีน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพ
และปญัหาการจดัการเรยีนรว่มตามมาตรฐานการศกึษาพเิศษโรงเรยีนเรยีนรว่ม 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
มาตรฐานดา้นคุณภาพนกัเรยีนมาตรฐาน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการ
และมาตรฐานดา้นปจัจยั กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูบ้รหิาร 59 คน และครผููส้อน 235 คน ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กาฬสนิธุเ์ขต 3 พบวา่ ทัง้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั ครผููส้อนทีป่ฏบิตังิาน ใน
โรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเหเ็กีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มตามมาตรฐาน
การศกึษาพเิศษโรงเรยีนเรยีนรว่ม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 สงูกวา่ครผููส้อน
ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดเลก็   
  ณรงค ์ อมัพรภาค (2550: 4) ไดท้าํการศกึษา คุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่ม
ของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 1 และ 2 มวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษาคุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่มในดา้นคุณภาพ
นกัเรยีน ดา้นการเรยีนการสอ นดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นปจัจยัการดาํเนินงานตามทศันะของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนครปูกต ิและครผููส้อนเดก็เรยีนรว่ม เพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพการดาํเนินการจดัการเรยีนรว่ม
ของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม ตามทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีนครกูารศกึษาพเิศษและครผููส้อน
เดก็เรยีนรว่มเป็นรายดา้นและเพือ่ศกึษาความพงึพอใจและการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการเรยีนรว่ม
ของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม ตวัแปรทีท่ีศ่กึษา สถานภาพของกกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นสถานภาพ
ตําแหน่งปจัจุบนั จาํแนกเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนครกูารศกึษาพเิศษครผููส้อนเดก็เรยีนรว่มและผูป้กครอง
เดก็พเิศษเรยีนรว่ม ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพการจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม
ในดา้นคุณภาพนกัเรยีนดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นปจัจยัการดาํเนินงาน
และความพงึพอใจ และการมสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรว่มของผูป้กครองเดก็พเิศษเรยีนรว่ม กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน 17 คน ครกูารศกึษาพเิศษ 17 คน ครผููส้อนเดก็เรยีนรว่ม 55 คน รวม 
157 คน ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม
ตามทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีนครกูารศกึษาพเิศษและครผููส้อนเดก็เรยีนรว่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
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พอใช ้เมือ่จาํแนกรายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพนกัเรยีนอยูใ่นระดบัด ีดา้นการเรยีนการสอนดา้นการบรหิาร
จดัการและดา้นปจัจยัการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัพอใชเ้ปรยีบเทยีบทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีนครกูารศกึษา
พเิศษ และครผููส้อนเดก็เรยีนรว่มทีม่ต่ีอคุณภาพการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนํา
จดัการเรยีนรว่มเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นคุณภาพนกัเรยีนและดา้นการเรยีนการสอนครผููส้อนเดก็เรยีน
รว่มและครกูารศกึษาพเิศษมทีศันะแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการบรหิาร
จดัการ และดา้นปจัจยัการดาํเนินงานมทีศันะแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ความพงึพอใจและการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการเรยีนรว่มของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม
อยูใ่นระดบัมาก 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2547: 10) ไดท้าํการศกึษา ผลการดาํเนินการจดัการศกึษาพเิศษ
ของหน่วยงานต่างๆ ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาพเิศษในโรงเรยีนรว่มผลการวจิยั พบวา่ รปูแบบ
การจดัการเรยีนรว่มมนีกัการศกึษาหลายทา่นไมเ่หน็ดว้ยกบัการจดัการศกึษาแบบจาํแนกประเภทเดก็
เพราะวา่ รปูแบบดงักล่าวอาจเหมาะสมกบัเดก็ดา้นคลนิีคแต่ไมเ่หมาะสมกบังานดา้นการศกึษาในการเรยีน
การสอนนัน้ ครพูยายามตอ้งการหรอืความสามารถของเดก็ทีย่งัเหลอือยู ่(Functional Needs) ใหม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากไดใ้นการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนัน้ ครจูะตอ้งทราบวา่เดก็สามารถทาํอะไร
ไดบ้า้ง และไมส่ามารถทาํอะไรไดบ้า้งครพูยายามจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมุง่พฒันาทกัษะ
ของเดก็ทีด่อียูแ่ลว้ใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกีในขณะเดยีวกนักพ็ยายามพฒันาทกัษะทีย่งัไมด่ขีองเดก็ใหด้ยีิง่ขึน้
ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึควรใชร้ปูแบบทางการศกึษา  
  เชาวนีย ์ สายสดุใจ (2547: 102) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความตอ้งการในการนิเทศ
งานวชิาการของครโูครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาราชบุร ีเขต 2 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ความตอ้งการในการนิเทศงานวชิาการของครโูครงการเดก็
พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 2 ตวัแปรทีศ่กึษา 
ตวัแปอสิระ ประกอบดว้ย คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ในการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และพืน้ฐาน 
ความรูด้า้นการศกึษาพเิศษ  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการนิเทศงานวชิาการประกอบดว้ย 
ดา้นหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช ้ ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ดา้นการวดัผลและประเมนิผลและดา้นสื่อการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ครผููส้อน
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ซึง่ทาํหน้าทีป่ระจาํชัน้ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบั
นกัเรยีนปกต ิ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ี เขต 2 จาํนวน 97 คน ผลการวจิยัพบวา่
ความตอ้งการนิเทศงานวชิาการของครโูครงการเดก็พเิศษเรยีนรว่มกบันกัเรยีนปกต ิมคีวามตอ้งการนิเทศ
งานวชิาการในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คอื ดา้นหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช ้
ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมนิผล
และดา้นสือ่การเรยีนการสอนตามลาํดบั ครทูีม่คีุณวุฒติํ่ากวา่ปรญิญาตร ี มคีวามตอ้งการนิเทศงานวชิาการ
สงูวา่ครทูีม่คีณุวุฒปิรญิญาตรอียา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทัง้ในภาพรวมและรายดา้นทีค่รทูีไ่มเ่คยผา่น
การอบรมเกีย่วกบัการศกึษาพเิศษ มคีวามตอ้งการในการนิเทศงานวชิาการโดยรวมและจาํแนกเป็น
รายดา้นสงูกวา่ครทูีผ่า่นการอบรวมเกีย่วกบัการศกึษาพเิศษ 
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  เบญจา ชลธารน์นท ์ (2546: 72 – 79) ไดป้ระเมนิระดบัปฏบิตังิานตามโครงสรา้งซที
(SEAT) ของโรงเรยีนแกนนําจดัการเรยีนรว่ม 390 โรงเรยีน ในการสงัเคราะหง์านดา้นการจดัการเรยีน
รว่มสูภ่าคปฏบิตั ิเพือ่นํานโยบายการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ สาํหรบัเดก็และเยาวชนพกิาร พบวา่  
   1. ดา้นนกัเรยีน (S) สว่นใหญ่มกีารจดัเตรยีมความพรอ้ม สาํหรบันกัเรยีนพกิาร
และนกัเรยีนปกต ิเชน่ การประสานงานทางการแพทย ์การฝึกทกัษะทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การสงัคม และการชว่ยเหลอืตนเอง สาํหรบันกัเรยีนปกตมิกีารประชุม
ทาํความเขา้ใจจดักจิกรรมการสอนรว่มกนั จดัป้ายนิเทศ และสอดแทรกในขณะทาํการสอน เป็นตน้ 
   2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม (E) สว่นใหญ่ดาํเนินการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้ใน
และนอกอาคาร เชน่ ปกูระเบือ้ง ทาส ีปเูสือ่ บรกิารน้ําเยน็ ปรบัแสงสวา่ง ทางขึน้ลง มุง้ลวด สนาม
เดก็เล่น หอ้งน้ํา แหล่งเรยีนรู ้สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น หอ้งเสรมิวชิาการ หอ้งเรยีนการศกึษาพเิศษ เพื่อ
เอือ้อาํนวยความสะดวกและเพือ่ความสวยงาม 
   3. ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน (A) สว่นใหญ่ยงัไมม่กีารทาํหลกัสตูรเฉพาะ แต่
การปรบัวธิกีารสอนใหส้อดคลอ้งกบันกัรเยนพกิารทีเ่รยีนรว่มแต่ละบุคคลปรบัยดืหยุน่หลกัสตูร ความยากงา่ย
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีน มกีารจดัทาํหลกัสตูรเพิม่เตมิ เน้นทกัษะการชว่ยเหลอืตนเอง เชน่ การแต่งกาย 
การขบัถ่าย การรบัประทานอาหาร การใชอุ้ปกรณ์ของเล่น การพฒันากลา้มเน้ือ การทาํความคุน้เคย
กบัสภาพแวดลอ้ม การเคลื่อนไหว และการอา่นเขยีนอกัษรเบรลล ์เป็นตน้ มกีารจดัทาํแผนการศกึษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล (IIP) เกบ็ขอ้มลู เทคนิควธิสีอนทีเ่หมาะสม จดั
กจิกรรมนอกหอ้งและในชุมชน รายงานความกา้วหน้า การประกนัคณุภาพและการจดัตารางบรกิารเสรมิ
ใหโ้รงเรยีนสว่นใหญ่ปฏบิตั ิ
   4. ดา้นเครื่องมอื (T) มกีารจดัทาํนโยบาย แผน โครงการ ระบบบรกิารชดัเจน จดัสรร
งบประมาณเฉพาะบุคคล โรงเรยีนมสีว่นในการจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ขีดีจาํกดัน้อยทีส่ดุ จดัสื่อสาํหรบั
นกัเรยีนพกิาร เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก สามารถดาํเนินการไดร้ะดบัมาก รวมทัง้ การพฒันา
บุคลากรโดยการอบรม ฝึกทกัษะเฉพาะดา้น ฝึกกจิกรรมบาํบดัและจดัหาบุคลากรช่วยเหลอื เป็นตน้ 
  วริตัน์ วทิยานุรตัน์ (2545: 79) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งปญัหา และแนวทางพฒันาการจดั
การศกึษาพเิศษรปูแบบการเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา มวีตัถุประสงคเ์พื่อปญัหา และแนวทางพฒันาการจดั
การศกึษาพเิศษรปูแบบการเรยีนรว่มสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่ดา้น
บุคลากร ดา้นนกัเรยีน ดา้นสขุภาพ ดา้นแผนการสอนและโครงการสอน และดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
ผลการศกึษาพบวา่ ปญัหาดา้นอาคารสถานที ่คอื สภาพอาคารเรยีนไมเ่หมาะสม ไมเ่อือ้ต่อการเรยีนรว่ม
โดยเฉพาะนกัเรยีนทีพ่กิาร ปญัหาดา้นบุคลากร ครสูว่นใหญ่ไมม่วีุฒหิรอืไมผ่า่นการอบรมดา้นการศกึษา
พเิศษ จงึไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรว่ม ปญัหาดา้นนกัเรยีน นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ เรยีนไมท่นัเพือ่น ไมส่นในการเรยีน อายไมก่ลา้แสดงออก ไมย่อมรว่มกจิกรรม มปีญัหาดา้น
สขุภาพ ปญัหาดา้นผูป้กครอง ผูป้กครองไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเรยีนรว่ม ไมม่ัน่ใจวา่บุตรหลาน
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จะเรยีนได ้กลวัจะถูกเพือ่รงัเกยีจ และฐานะยากจนตอ้งออกไปหารายไดเ้ลีย้งครอบครวั จงึมอบภาระ
การดแูลนกัเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีน ปญัหาดา้นแผนการสอนและโครงการสอน ครไูมเ่ขา้ใจการจดัทาํแผน 
การสอนและโครงการสอนครมูภีาระงานมาก และเหน็ว่าการจดัทาํแผนการสอนและโครงการสอนเป็น
สิง่ทีไ่มจ่าํเป็น และปญัหาดา้นการวดัผลปละประเมนิผล ครผููส้อนยงัไมเ่ขา้ใจเรือ่งวดัผลและประเมนิผล
การจดัการศกึษาพเิศษ ครจูะใชเ้กณฑก์ารวดัผลเชน่เดยีวกบัเดก็ปกตนิกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ไมผ่า่นเกณฑ ์และครไูมค่่อยใหค้วามสนใจนกัเรยีนทีเ่รยีนชา้ 
  ธรรมนูญ รวผีอ่ง และคนอื่นๆ (2543: 9) ไดศ้กึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ
การเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิของขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ ของขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา
และเพือ่เปรยีบเทยีบศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ ของ
ขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา ตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และประสบการณ์ดา้น
การอบรม เพือ่ประมวนขอ้เสนอแนะในการจดัเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ ของขา้ราชการคร ู ใน
โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ กลุ่มตวัอยา่งคอื ขา้ราชการครู
โรงเรยีนประถมศกึษา จาํนวน 344 คน ผลการวจิยั พบวา่ 1) ขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก 2) ขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ของขา้ราชการคร ู โรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานประถมศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษเกีย่วกบัการจดั 
การเรยีนรว่มระหวา่งเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิไดแ้ก่ การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร ควรจดัใหผู้ม้ ี
ความรูเ้ฉพาะดา้นเดก็พเิศษ ตลอดจนมกีารอบรมอยา่งสมํ่าเสมอและมคีา่ตอบแทนทีเ่หมะสม อาคาร
สอนทีค่วรจดัใหม้อีาคารทีเ่อือ้ต่อเดก็พเิศษ โดยการสรา้งใหมห่รอืปรบัปรงุอาคารสถานทีท่ีม่อียูแ่ลว้ 
สือ่อุปกรณ์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ควรจดัใหห้ลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัสภาพของเดก็และควรสอน
แยกตามกรวดัและการประเมนิผลต่างจากเดก็ปกต ิ
  สมศกัดิ ์โสรถาวร (2543: 85) ไดศ้กึษาสภาพปจัจุบนัและขอ้เสนอแนะการจดัการเรยีนรว่ม
ของนกัเรยีนปกตกิบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา
จงัหวดัขอนแก่น มวีตัถุประสงคเ์พือ่สภาพปจัจุบนัและขอ้เสนอแนะการจดัการเรยีนรว่มของนกัเรยีนปกติ
กบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่น ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัอาคารสถานที ่ ดา้นการคดัแยกเดก็ และ
ดา้นการสือ่การเรยีนการสอนกลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูบ้รหิารและครผููส้อนนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ในโรงเรยีนเรยีนรว่ม 71 โรงเรยีน จาํนวน 142 คน จากผลวจิยัพบวา่ การดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มกนั
ของนกัเรยีนปกตกิบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย ในดา้นการจดัอาคาร
สถานที ่การคดัแยกเดก็และดา้นการสือ่การเรยีนการสอน สว่นการใชเ้ทคนิควธิสีอนมกีารปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัดมีาก สภาพปญัหาการจดัการเรยีนรว่มกนัของเดก็ปกตกิบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ มี
ปญัหาในระดบัมากคอื ดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ปญัหาดา้นการจดัการอยูใ่นระดบัน้อย 
ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรว่มกนั ดา้นการจดัการควรมกีารวางแผนรว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 
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มผีูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน ผูป้กครองและชุมชน เพือ่กาํหนดวธิกีารปฏบิตัริว่มกนั อยา่งชดัเจน 
ดา้นบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรว่มอยา่งต่อเน่ืองไปพรอ้มๆ กนั 
เพือ่คอยชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ดา้นอาคารสถานที ่ควรปรบัปรงุสภาพอาคารทีม่อียูใ่หเ้อือ้ต่อการจดั 
การเรยีนรว่ม มหีอ้งน้ําอยูใ่กลห้อ้งเรยีน อากาศถ่ายเทสะดวกและหอ้งเรยีนควรอยูช่ ัน้ล่างของอาคาร 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ รฐัจะตอ้งจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัซือ้สือ่และอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นใหโ้รงเรยีน เชน่ เครือ่งชว่ยฟงั 
คอมพวิเตอรฝึ์กพดู และแบบทดสอบวดัสตปิญัญา 
  สมบรูณ์ อาศริพจน์ (2542: 83) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบเจตคตขิอง
ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครใูนโรงเรยีนโครงการเรยีนรว่มทีม่ผีลต่อความสามารถในการเรยีนและปรบัตวั
ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร พบวา่ เจตคตขิองผูบ้รหิาร 
ครทูีท่าํการสอน และครทูีท่ีไ่มไ่ดท้าํการสอนนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาในโรงเรยีนโครงการ
เรยีนรว่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยผูบ้รหิารมเีจตคตใินทางบวกต่อความสามารถ ใน
การเรยีนและการปรบัตวัของนกัเรยีนสงูกวา่ครทูีท่าํการสอน และครทูีไ่มไ่ดท้าํการสอนนกัเรยีนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาพเิศษทีม่เีจตคตใินทางบวกทีส่งูกวา่ครทูีไ่มม่วีุฒกิารศกึษา
พเิศษ และครทูีม่ปีระสบการณ์ในการเขา้รว่มโครงการน้อยกวา่ 5 ปี 
 6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  ทฟัส ์(Tufts.  1985: 20) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัทศันคตขิองครกูารศกึษาพเิศษ ครทูีส่อนเดก็ปกต ิ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครองเดก็นกัเรยีนและผูป้กครองเดก็พเิศษทีม่ต่ีอการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่ี
ปญัหาทางดา้นภาษากบัเดก็ปกตทิีก่าํลงัเรยีนในชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในเขตเมอืงลอสแองเจลสี 
แคลฟิอรเ์นีย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กลุ่มดงักล่าวแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและพบวา่
เพศชายกบัเพศหญงิมทีศันคตต่ิอการเรยีนรว่มไมแ่ตกต่างกนั อายทุาํใหท้ศันคตขิองบุคคลดงักล่าว
แตกต่างกนั ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงานไมท่าํใหท้ศันคตต่ิอการเรยีนรว่มแตกต่าง 
  แมทธวิส ์(Mathews.  1984: 9) ไดศ้กึษาทศันะคตขิองครตู่อเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
รา่งกาย และปญัญา ในมลรฐัลงังอ ประเทศมาเลเซยี ไดผ้ลการศกึษา ดงัน้ี ครทูีม่วีุฒทิางการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีใหก้ารยอมรบัเดก็มากกวา่ครทูีไ่มม่วีุฒหิรอืมวีุฒใินระดบัอื่นๆ หากพจิารณาระหวา่ง
เชือ้ชาตแิลว้พบวา่ชาวมาเลเซยีเชือ้สายมาเลเซยีและอนิเดยี ครมูพีืน้ฐานทางการศกึษาพเิศษใหก้ารยอมรบั
เดก็มากกวา่ครทูีไ่มม่พีืน้ฐานทางการศกึษาพเิศษ หากพจิารณาโดยสว่นรวมแลว้พบวา่ครสูว่นมาก ยงัมี
ทศันคตใินทางลบต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และใหค้วามเหน็ต่อไปวา่การใหก้ารศกึษาแก่เดก็ทีม่ี
ความบกพรอ่งทางรา่งกายและปญัญานัน้ควรแยกจากเดก็ปกตอิยา่งเดด็ขาด 
  ไบรท ์(Bright.  1986: 50) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัคุณลกัษณะของโครงการเรยีนรว่มทีไ่ดป้ระสบ
ความสาํเรจ็ โดยทาํแบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นแรกถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะของโครงการ
ทีป่ระสบความสาํเรจ็ ซึง่ไดร้วบรวมลกัษณะสาํคญั 6 ประการ 1) มกีารเตรยีมเพือ่การเรยีนรว่ม 2) เจตคติ
เชงิบวกต่อการเรยีนรว่ม 3) การจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดร้บัการฝึกทาํความคุน้เคย 4) สดัสว่นของ
จาํนวนครแูละนกัเรยีนทีเ่หมาะสม 5) การจดัใหม้บีรกิารเสรมิเพือ่สนบัสนุนการเรยีนรว่ม 6) การประเมนิ
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เดก็ไดเ้รว็ทีส่ดุและการควบคุมตดิตามผล สว่นทีส่องเป็นแบบสอบถามเกีย่วขอ้งกบัเจตคตทิีม่ต่ีอโครงการ
เรยีนรว่ม โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นครสูอนในโครงการเรยีนรว่มทีจ่ดัเป็นโครงการทีป่ระสบ
ความสาํเรจ็ จาํนวน 85 คน และครปูกต ิจาํนวน 85 คน ผลจากการศกึษาพบวา่ ครสูอนในโครงการ
เรยีนรว่มสง่คาํตอบกลบัมาคดิเป็นรอ้ยละ 75 และครปูกตริอ้ยละ 39 มคีวามเหน็วา่ โครงการทีถ่อืวา่
ประสบความสาํเรจ็นัน้ จะมลีกัษณะทัว่ไป 3 ประการ คอื 1) เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรว่ม 2) การจดั
ประสบการณ์ใหไ้ดร้บัการฝึกเพือ่ทาํความคุน้เคย 3) การจดัใหม้บีรกิารเพือ่สนบัสนุนการเรยีนรว่ม และ
นอกจากน้ี พบวา่ การจดัประสบการณ์ใหไ้ดร้บัการฝึกเพือ่ทาํความคุน้เคย สดัสว่นของจาํนวนครตู่อ
นกัเรยีนทีเ่หมาะสมการประเมนิเดก็ไดเ้รว็ทีส่ดุ และการควบคุมตดิตามผลทีใ่ชอ้ยูใ่นโครงการ ยงัอยูใ่น
ระดบัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไว ้
  วารด์านี (สหภทัร ์เจรญิยศ.  2540; อา้งองิจาก Wardani.  1988: 1054) ไดส้าํรวจเจตคติ
ของครกูารศกึษาพเิศษกบัครทูีส่อนเดก็ปกตใินเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ทีม่ต่ีอเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษและการเรยีนรว่ม การสาํรวจพบวา่ ครกูารศกึษาพเิศษมเีจตคตทิีด่ต่ีอเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ในทางบวกมากกวา่ครทูีส่อนเดก็ปกต ิครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป มเีจตคตใินทางบวก
ต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอน 1 – 2 ปี โดยภาพรวมแลว้ ครู
สว่นมากในเกาะบาหล ีมเีจตคตใินทางบวกต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และต่อการเรยีนรว่มระหวา่ง
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและเดก็ปกต ิ
  แบลนดช์ารด์ (Blnchard.  1991: 147) ไดท้ดลองจดักจิกรรมเชงิปฐมนิเทศ สาํหรบั
นกัเรยีนปกตริะดบัชัน้ประถมศกึษา เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจต่อนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการเิศษก่อน
ดาํเนินการโครงการเรยีนรว่ม ระหวา่งนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบันกัเรยีนปกต ิพบวา่ นกัเรยีน
ปกตมิทีศันคตใินทางบวกต่อนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ขอ้เสนอแนะวา่โรงเรยีนควรจดักจิกรรม
ต่างๆ ขึน้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งนกัเรยีนปกตกิบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ก่อนที่
จะใหม้กีารเรยีนรว่มระหวา่งนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบันกัเรยีนปกต ิ
  อโีคลส ์(Echols.  1992: 2883) ศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครปูระถมศกึษาทีม่ต่ีอ
การเรยีนรว่มของเดก็ปญัญาออ่นในการศกึษาปกต ิจากโรงเรยีนบางโรงเรยีนในรฐัเทก็ซสั พบวา่ ครทูี่
มอีายนุ้อยกวา่ มคีวามคดิเหน็ในทางบวกต่อการเรยีนรว่มมากกวา่ครทูีม่อีายมุากกวา่ ครทูีม่วีุฒต่างกนั
มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรว่มไมต่่างกนั ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนน้อยกวา่มคีวามคดิเหน็ในทางบวก
ต่อการเรยีนรว่มมากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากกวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนเดก็
ปญัญาออ่นมาก่อน มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรว่มไมแ่ตกต่างจากครทูีม่ปีระสบการณ์และครปูระถมศกึษา
ไมม่คีวามคดิเหน็ในทางบวกต่อการเรยีนรว่ม 
  ลทัธแ์ฮม (Latham.  1997: 1245) ไดศ้กึษาเจตคตแิละความเชื่อเกีย่วกบัการเรยีนรว่ม
ของครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาในดา้นการใหบ้รกิาร พบวา่ ครปูกต ิ ผูบ้รหิารและครกูารศกึษาพเิศษ
มเีจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรว่มและมคีวามเชื่อตรงกนั นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ มสีทิธิไ์ดร้บั
การบรกิารทางการศกึษา ครปูกตแิละครกูารศกึษาพเิศษมคีวามเชื่อวา่ การจดัการเรยีนรว่มจะสาํเรจ็ได ้
ตอ้งไดร้บัความรว่มมอืทัง้วธิกีารจดัการเรยีนการสอน ขอ้มลู ขา่วสารและประชาสมัพนัธ ์
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 จากการศกึษาเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศและต่างประเทศ อาจ
กล่าวไดว้า่ การจดัการเรยีนรว่มมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ในดา้นรปูแบบการจดัการเรยีนรว่มกบั
เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เดก็พเิศษสามารถเรยีนรว่มไดด้ ีจะมปีญัหาอยูบ่า้งในเรือ่งของการจดัเตรยีม
สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่อุปกรณ์ เครื่องใช ้และสิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่หมาะสม การวดัผล
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ กจิกรรมการเรยีนการสอน มกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเสรมิ แต่กย็งัขาดสือ่การเรยีนการสอน รวมทัง้ตอ้งคาํนึงถงึทศันคตขิองผูบ้รหิาร 
ครผููส้อน ผูป้กครองวา่มทีศันคตต่ิอการเรยีนรว่มเป็นไปในทางใด รวมทัง้ไดพ้ฒันาครใูหม้คีวามพรอ้ม
ในดา้นความรู ้ ความเขา้ใจ กระบวนการจดัการเรยีนรว่มซึง่มสีว่นสาํคญัยิง่ต่อประสทิธผิลการจดัการ
เรยีนรว่ม ดงันัน้การจดัการเรยีนรว่มทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ไดม้ขีอ้เสนอแนะวา่ ตอ้งอาศยัความรว่มมอื
ของทุกฝา่ย ทัง้ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน และผูป้กครองในการชว่ยกนัวางแผน กาํหนดนโยบายในการจดั 
การเรยีนรว่ม การกาํกบัการดแูล ตดิตาม และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ สือ่การเรยีนการสอน 
วสัดุ อุปกรณ์ทีม่คีวามจาํเป็นต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอยา่งเพยีงพอ นอกจากนัน้โรงเรยีนทีเ่ป็น
โรงเรยีนแกนนําการดาํเนินงานจดัการเรยีน ทางโรงเรยีนตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม กาํหนดวสิยัทศัน์ 
นโยบาย แผนงาน โครงการชดัเจน ระบบการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมภารกจิ ปรบัทศันคตขิองบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกโรงเรยีน ปรบัหลกัสตูรวธิสีอน การวดัผล การบรหิารจดัการและการประสานงาน
ในการจดัการกบับุคลากรนอกโรงเรยีน การดาํเนินงานดงักล่าวจะเน้นองคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหก้ารจดั 
การเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบัเดก็ปกตปิระสบผลสาํเรจ็ ซึง่ผลการศกึษาวจิยัใน
ครัง้น้ี จะเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรว่มและเพือ่ทีจ่ะพฒันาบุคลากร ทุกคนใหส้ามารถนําความรู ้
ประสบการณ์มาปรบัปรุงการทาํงานใหด้ขีึน้ สง่เสรมิการพฒันาหน่วยงานในทุกๆ ดา้นอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง และยงัไดก้าํหนดยทุธศาสตรก์ารกาํกบัตดิตามของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่อไป 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้น้ี มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา 
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 เพือ่ใหก้ารวจิยัครัง้น้ีเป็นไปตาม 
ความมุง่หมายของการวจิยั ผูว้จิยัไดจ้ดัลาํดบัการดาํเนินการเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
  1.   การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.   ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
  4.   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5.   การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  6.   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ สถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวนทัง้สิน้ 88 โรงเรยีน 
 2.   กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครปูฏบิตักิารสอนทีม่เีดก็พเิศษเรยีนรว่มกบั
เดก็ปกตใินชัน้เรยีน ของสถานศกึษาเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
ปีการศกึษา 2555 ซึง่มกีารเลอืกแบบเจาะจงมา 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนเกษมพทิยา โรงเรยีนสมถวลิ 
โรงเรยีนสตัยส์งวน โดยกาํหนดใหเ้ป็นครขูองทัง้ 3 โรงเรยีน ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งจงึเป็นครปูกต ิ113 คน
และครเูรยีนรว่ม 56 คน รวมทัง้สิน้ 169 คน 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัจาํแนกตามโรงเรยีน 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 
โรงเรยีน 

ครปูกต ิ ครเูรยีนรว่ม 
     

1. เกษมพทิยา 46  24  
2. สมถวลิ 39  20  
3. สตัยส์งวน 28  12  
     

รวม 113  56  
     

 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 
3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่จาํแนกตามตําแหน่ง 
ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การไดร้บัการอบรม  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัการปฏบิตักิารดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มโดยครอบคลุม
การจดัการเรยีนรว่ม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิาร
จดัการหลกัสตูร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลเิคริท์ (Likort) ซึง่ม ี5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม ใน
สถานศกึษาเอกชน โดยครอบคลุมการจดัการเรยีนรว่ม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
 
3.  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1. ศกึษาขอ้มลู เอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดก้าํหนดไวใ้นกรอบแนวคดิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร 
เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัสตูร เพือ่นําขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าสรา้งนิยามเชงิปฏบิตักิาร เพือ่สรา้งแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาและตวัแปรทีก่าํหนดไว ้
 3. จดัทาํแบบสอบถาม 
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  3.1 สรา้งแบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ ไดแ้ก่ จาํแนกตามตําแหน่ง ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การไดร้บัการอบรม  
มลีกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
  3.2 สรา้งแบบสอบถามการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 โดยมเีน้ือหาครอบคลุมทัง้ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร ลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ยประโยคขอ้คาํถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rioting Scale) 5 ระดบั คอื 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบเน้ือหาและสาํนวน ภาษา
ทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม จากนัน้จงึนํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
 5. นํารา่งแบบสอบถามเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบหาความเทีย่งตรง
ดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) 
โดยไดค้า่ความสอดคลอ้ง  0.60 – 1.00 
 6. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุไปทดลองใช ้ (Try out) กบัครปูฏบิตักิารสอนทีม่ี
เดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกตใินชัน้เรยีน ของโรงเรยีนดลวทิยา จาํนวน 30 คน เพื่อหาคา่ความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามในดา้นเตรยีมความพรอ้มเทา่กนั .896 ดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้มเทา่กนั .899 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูรเทา่กนั .896 และทัง้ฉบบัเทา่กนั .892 
 7. นําแบบสอบถามฉบบัทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข จนมคีวามสมบรูณ์ จากนัน้ดาํเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. นําแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืราชการจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ถงึผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 เพือ่ขออนุญาตเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเพือ่การวจิยัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และครผููป้ฏบิตักิารสอนดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํนวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 
โรงเรยีนเกษมพทิยา โรงเรยีนสมถวลิ โรงเรยีนสตัยส์งวน 
 2. ผูว้จิยัดาํเนินการสง่แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยเขา้พบผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชน 
เพือ่ขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหก้บัครปูกตแิละครสูอนเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน 
 3. รวบรวมแบบสอบถาม ไดร้บัคนื 166 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 98.22 
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5. การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 หลงัจากไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ ผูว้จิยันํามาจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูในแบบสอบถาม คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ 
ซึง่ไดแ้บบสอบถามทีส่มบรูณ์จาํนวน 166 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 98.22 
 2. แบบสอบถามตอนที ่1 จาํแนกขอ้มลูตามตวัแปรทีต่อ้งการศกึษา คอื ตําแหน่ง ลกัษณะ
การสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์  การไดร้บัการอบรม นํามาหาคา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ นําเสนอ
เป็นตารางประกอบความเรยีง 
 3. แบบสอบถาม ตอนที ่2 นําแบบสอบถาม ถามครปูกตแิละครสูอนเรยีนรว่ม มาตรวจให้
คะแนน ขอ้คาํถาม แต่ละขอ้ตามเกณฑก์ารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
  3.1 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์โปรแกรมสาํเรจ็รปู โดยกาํหนดโปรแกรม
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และสมมตฐิานการวจิยั 
  3.2 วเิคราะหข์อ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถี ่และคา่รอ้ยละ 
  3.3 วเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตักิารดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร โดยหาคา่เฉลีย่ ( ) และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายขอ้ รายดา้นและโดยรวม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย
คา่เฉลีย่ตามแนวคดิของวเิชยีร เกตุสงิห ์(2538: 9) ดงัน้ี 
   คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ หมายถงึ มกีารดาํเนินงานอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ 
   คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49 มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  หมายถงึ มกีารดาํเนินงานอยู่
ในระดบัมาก 
   คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49 มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง หมายถงึ  มกีารดาํเนินงานอยู ่
                      ในระดบัปานกลาง 
   คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย  หมายถงึ มกีารดาํเนินงานอยู ่
                      ในระดบัน้อย 
   คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49 มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ หมายถงึ  มกีารดาํเนินงานอยู ่
                       ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
 4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตักิารดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 6 ดา้น ตามตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ตําแหน่ง 
ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การไดร้บัการอบรม ใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test)   
  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  การศกึษาในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
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  5.1 สถติสิาํหรบัการวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอื ไดแ้ก่ 
   5.1.1 คา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item – Objective Congruence, IOC) 
   5.1.2 หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) 
  5.2 สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
   5.2.1 คา่รอ้ยละ (Percentage)  
   5.2.2 คา่เฉลีย่ (Mean) 
   5.2.3 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.3 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
   การเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่ม จาํแนกตาม จาํแนกตามตําแหน่ง 
ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์  การไดร้บัการอบรม ใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test)   
 
   



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายดงัต่อไปน้ี  
 1. เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่ง ลกัษณะ
การสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การไดร้บัการอบรม  
 3. เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน คา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน ระดบัชัน้แบ่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน คา่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คา่เฉลีย่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 F  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution  
 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
 P  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหก์ารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1  
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 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1  
 ตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตาราง 2 จาํนวนและคา่รอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม           จาํนวน      รอ้ยละ 
     

ตําแหน่ง     
    ครปูกต ิ 111  66.9  
    ครเูรยีนรว่ม 55  33.1  

     

รวม 166  100.0  
      
     

ลกัษณะการสอน      
    กลุ่มไมท่ดลองเรยีน 56  33.7  
    กลุ่มทดลองเรยีน 110  66.3  

     

รวม 166  100.0  
      
     

วุฒกิารศกึษา     
    ปรญิญาตร ี 119  71.7  
    สงูกวา่ปรญิญาตร ี 47  28.3  

     

รวม 166  100.0  
      
     

ประสบการณ์     
    น้อยกวา่ 5 ปี                       86  51.8  
    มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 80  48.2  
     

รวม 166  100.0   
      



 102 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม           จาํนวน      รอ้ยละ 
     

การไดร้บัการอบรม     
    เคยไดร้บัการอบรม 115  69.3  
    ไมเ่คยไดร้บัการอบรม 51  30.7  

     

รวม 166  100.0  
      

 
 จากตาราง 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นครปูกต ิลกัษณะการสอนเป็นกลุ่มทดลอง
เรยีน วุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปี และเคยเขา้รบัการฝึกอบรม 
 

 ตอนท่ี  2  การวเิคราะหก์ารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผลปรากฏ ดงัตาราง 3 – 6    
 
ตาราง 3 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา 
     เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายดา้น 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D. แปลผล 
       

ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม 4.59  0.40  มากทีส่ดุ  
ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.44  0.43  มาก  
ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.32  0.50  มาก  

       

รวม 4.45  0.31  มาก  
       

 
 จากตาราง 3 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลีย่ (  = 4.45, S.D. = 0.31) เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.59, S.D. = 0.40) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.44, S.D. = 0.43) และ ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.32, S.D.= 0.50)  
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ตาราง 4 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา 
     เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม   
     โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม 

  S.D. แปลผล 
    

1. โรงเรยีนมกีารประชุมทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มทุกภาคเรยีน 4.87 0.35 มากทีส่ดุ 
2. โรงเรยีนมกีารแจง้หรอืประชาสมัพนัธใ์หค้ร ูบุคลากร และนกัเรยีนทราบเกีย่วกบั 
การจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีน 4.76 0.45 มากทีส่ดุ 
3. โรงเรยีนมกีารจดันิทรรศการ กจิกรรมความรูเ้พือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจและยอมรบันกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม 4.77 0.45 มากทีส่ดุ 
4. โรงเรยีนของทา่นมกีารฝึกอบรมหรอืสอนทกัษะการดแูลนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษใหก้บับุคลากรและนกัเรยีนทัว่ไป 4.64 0.61 มากทีส่ดุ 
5. โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
กบันกัเรยีนทัว่ไป 4.55 0.63 มากทีส่ดุ 
6. ผูบ้รหิารโรงเรยีน นกัเรยีนทัว่ไปและบุคลากรในโรงเรยีนใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอื 
และอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรว่ม 4.53 0.67 มากทีส่ดุ 
7. โรงเรยีนสง่ครกูารศกึษาพเิศษและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบั 
การจดัการเรยีนรว่มสมํ่าเสมอ 4.49 0.66 มาก 
8. โรงเรยีนมกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะกรรมการจดัการเรยีนรว่มภายในโรงเรยีน 4.49 0.64 มาก 
9. โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนฝึกทกัษะทางสงัคมใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.51 0.58 มากทีส่ดุ 
10. โรงเรยีนมกีารทาํแผนฝึกทกัษะทางวชิาการและทกัษะการทาํความคุน้เคยกบั
สิง่แวดลอ้ม 4.52 0.64 มากทีส่ดุ 
11. โรงเรยีนไดก้าํหนดแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรว่มไวใ้นนโยบายหรอืแผนปฏบิตัิ
ราชการของโรงเรยีน 4.47 0.64 มาก 
12. โรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีนรว่มเป็นไปตามนโยบายหรอืแผนที ่
วางไว ้ 4.44 0.66 มาก 

    

รวม 4.59 0.40 มากทีส่ดุ 
    

 
 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม โดยรวมมกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.59, S.D. = 0.44) เมือ่พจิารณารายขอ้สว่นใหญ่มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ยกเวน้ ขอ้ 7) โรงเรยีนสง่ครกูารศกึษาพเิศษและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รบัการอบรม
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มสมํ่าเสมอ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.49, S.D. = 0.66) 
ขอ้ 8) โรงเรยีนมกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะกรรมการจดัการเรยีนรว่มภายในโรงเรยีน มกีารปฏบิตัิ
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อยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.49, S.D. = 0.64) ขอ้11) โรงเรยีนไดก้าํหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการเรยีนรว่มไวใ้นนโยบายหรอืแผนปฏบิตัริาชการของโรงเรยีนมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลีย่ (  = 4.47, S.D. = 0.64) และ12) โรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีนรว่มเป็นไป
ตามนโยบายหรอืแผนทีว่างไวม้กีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.44, S.D. = 0.66) 
 
ตาราง 5 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา   

เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 

  S.D. แปลผล 
    

1. โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุภายนอกตวัอาคาร ทางเดนิ หรอืสรา้งสญัลกัษณ์  ใหเ้หมาะสม
กบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.56 0.66 มากทีส่ดุ 
2. โรงเรยีนมหีอ้งน้ําตามมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.46 0.68 มาก 
3. โรงเรยีนมกีารจดัสถานทีใ่หน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษรบัประทานอาหาร 
อยา่งเหมาะสมและไมเ่ป็นอุปสรรค 4.46 0.70 มาก 
4. โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุภายในอาคาร เชน่ ประต ูบนัได พืน้ ใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีน 
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.42 0.71 มาก 
5. โรงเรยีนมกีารจดั สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ สวติชไ์ฟ เกา้อี ้ลฟิต ์ทางลาด 
เหมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.41 0.69 มาก 
6. โรงเรยีนมสีิง่อาํนวยความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ ราวบนัได 
ทางเดนิ เครือ่งปรบัอากาศ ทีน่ัง่พกัรมิทาง เครื่องชว่ยฟงั อยา่งเพยีงพอ 4.37 0.69 มาก 
7. โรงเรยีนมกีารแต่งตัง้ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวย
ความสะดวกสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอยา่งชดัเจน 4.39 0.71 มาก 
8. โรงเรยีนมกีารจดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม 4.36 0.71 มาก 
9. โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม 4.37 0.75 มาก 
10. โรงเรยีนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.59 0.63 มากทีส่ดุ 
11. โรงเรยีนมกีารสนบัสนุน ตดิตาม และประเมนิผลการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและนําผลไปปรบัปรงุและพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ในคราวต่อไป 4.47 0.67 มาก 
12. โรงเรยีนจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 4.40 0.62 มาก 

    

รวม 4.44 0.43 มาก 
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 จากตาราง 5 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม โดยรวมมกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.44, S.D. = 0.43) เมื่อพจิารณารายขอ้สว่นใหญ่มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ขอ้ 1) โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุภายนอกตวัอาคาร ทางเดนิ หรอืสรา้งสญัลกัษณ์   
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.56, 
S.D. = 0.66) และขอ้ 10) โรงเรยีนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมต่อการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.59, 
S.D. = 0.63)  
 
ตาราง 6 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั 
     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต1ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวมและ 
     รายขอ้ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 

  S.D. แปลผล 
    

1. โรงเรยีนมกีารปรบัหลกัสตูรทัว่ไปเพือ่ใชก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.25 0.77 มาก 
2. โรงเรยีนมกีารจดัทาํหลกัสตูรคูข่นานเป็นแนวทางเพือ่ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 4.19 0.82 มาก 
3. โรงเรยีนมกีารจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเพื่อจดัทาํแผน 
การจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  4.22 0.75 มาก 
4. โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 4.25 0.73 มาก 
5. โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนการสอนรายบุคคล  4.52 0.68 มากทีส่ดุ 
6. โรงเรยีนมกีารประเมนิผลการสอนตามแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  4.49 0.65 มาก 
7. ครกูารศกึษาพเิศษในโรงเรยีนของทา่นมกีารใชเ้ทคนิคการสอนสาํหรบันกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ เชน่ เทคนิคเพือ่นชว่ยเพือ่น เทคนิคการวเิคราะหง์าน  4.36 0.75 มาก 
8. โรงเรยีนมกีาร คดักรองและตรวจสอบทางการศกึษานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ก่อนรบัเขา้เรยีนรว่ม 4.24 0.81 มาก 
9. โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 4.31 0.79 มาก 
10. โรงเรยีนมกีารจดัตารางเรยีนและหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรว่มของเดก็ทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษ 4.26 0.79 มาก 
11. โรงเรยีนมกีารวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษตามศกัยภาพ
ของนกัเรยีน 4.29 0.79 มาก 
12. โรงเรยีนมกีารนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรบัปรงุแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล
และรายงานความกา้วหน้าของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษปีละ 2 ครัง้ 

  
4.48 0.66  มาก 

    

    รวม 4.48  0.66  มาก 
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   จากตาราง 6 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร โดยรวมมกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.48, S.D. = 0.66) เมือ่พจิารณารายขอ้สว่นใหญ่มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากยกเวน้ ขอ้ 5) โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนการสอนรายบุคคลมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่ (  = 4.52, S.D. = 0.68)  
 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผลปรากฏดงัตาราง  7 – 11  
 
ตาราง 7 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน 
    เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํแนกตามตําแหน่ง 
 

ครเูรยีนรว่ม ครปูกต ิ
n = 55 n = 111 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D   S.D. 
t P 

       

1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 4.55 0.45 4.59 0.38 -0.689 .492 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.43 0.44 4.43 0.43 -0.061 .951 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.41 0.49 4.29 0.48 1.544 .125 

       

รวม 4.46 0.35 4.44 0.30 0.464 .644 
       

 
  จากตาราง 7 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ตีําแหน่งต่างกนั 
มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง  8 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา 
     เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1จาํแนกตามลกัษณะการสอน 
   

ลกัษณะการสอน 
กลุ่มไมท่ดลองเรยีน กลุ่มทดลองเรยีน 

n = 56 n = 110 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D   S.D. 

t P 

       

1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 4.54 0.45 4.60 0.38 -.853 .001* 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.42 0.45 4.44 0.42 -.289 .773 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.40 0.49 4.29 0.48 1.424 .156 

       

รวม 4.45 0.35 4.44 0.30 .230 .819 
       

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
 จากตาราง 8 แสดงใหเ้หน็วา่การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ลีกัษณะการ
สอนต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยครกูลุ่มทดลองเรยีนมกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มดา้นเตรยีมความพรอ้ม
มากกวา่ครกูลุ่มไมท่ดลองเรยีน 
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ตาราง 9 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั 
     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 

ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี
n = 119 n = 47 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D   S.D. 
t P 

       

1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 4.57 0.43 4.61 0.33 -.610 .542 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.40 0.46 4.52 0.32 -1.697 .092 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.32 0.50 4.35 0.45 -.374 .709 

       

รวม 4.43 0.34 4.49 0.25 -1.224 .223 
       

   
   จากตาราง 9 แสดงใหเ้หน็วา่การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั 
มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 
ตาราง 10 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั 
     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์ 
 

ประสบการณ์ 
น้อยกวา่ 5 ปี มากกวา่5 ปีขึน้ไป 

n = 86 n = 80 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D.       S.D. 

t P 

       

1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 4.61 0.37 4.54 0.44 1.123 .263 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.50 0.40 4.36 0.45 2.153 .033 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.38 0.44 4.27 0.52 1.492 .138 

       

รวม 4.50 0.25 4.39 0.37 2.238 .027 
       

 
   จากตาราง 10 แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํแนกตามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์
ต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง  11 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั 
    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1จาํแนกการไดร้บัการอบรม 
 

การไดร้บัการอบรม 
เคย ไมเ่คย 

n = 115 n = 51 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

  S.D   S.D. 

t P 

       

1. ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 4.56 0.43 4.63 0.33 -.984 .326 
2. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 4.39 0.47 4.53 0.33 -1.930 .055 
3. ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 4.32 0.50 4.34 0.45 -.288 .774 

       

รวม 4.42 0.34 4.50 0.25 -1.445 .150 
       

   
  จากตาราง 11 แสดงใหเ้หน็ว่า การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่กีารไดร้บัการอบรม
ต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 
 ตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดงัรายละเอยีดตามตาราง 12 – 14    
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ตาราง 12  การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน 
    เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นเตรยีมความพรอ้ม 
 

ดา้นเตรยีมความพรอ้ม จาํนวน รอ้ยละ 
   

1. บุคลากรควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการและจาํนวนเดก็   10 5.92 
2. ครคูวรมสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหม้ากกวา่น้ี   7 4.14 
3. ครคูวรจดัความพรอ้มใหต้รงตามศกัยภาพของเดก็แต่ละประเภทและควรจดั
กลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้กดิความเหมาะสมแต่ละดา้น 7 4.14 
4. ผูป้กครองควรสง่เสรมิและมสีว่นรว่มกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีไ่มม่ี
ความพรอ้มในการเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ 5 2.96 
5. โรงเรยีนควรรบันกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะอยูก่บัเพือ่นๆ มพีฤตกิรรมไม่
กา้วรา้วและทาํรา้ยตนเองหรอืผูอ้ื่น   5 2.96 
6.  ครคูวรมกีารชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษบางคนทีไ่มส่ามารถอา่น 
เขยีน ไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นชวีติประจาํวนัใหเ้ป็นพเิศษ   5 2.96 
7. ครคูวรแยกเดก็มอีายเุกนิเกณฑ ์ทีม่พีฤตกิรรมแตกต่างกนัในชัน้เรยีน
ออกเป็นกลุ่ม  4 2.37 
   

 
  จากตาราง 12 ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน ดา้น
เตรยีมความพรอ้ม พบว่า บุคลากรควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการและจาํนวนเดก็  มผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 5.92 รองลงมาคอื ครคูวรมสีว่นรว่ม
ในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหม้ากกวา่น้ี และครคูวรจดัความพรอ้มใหต้รงตามศกัยภาพ
ของเดก็แต่ละประเภทและควรจดักลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้กดิความเหมาะสมแต่ละดา้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 
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ตาราง 13  การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน 
    เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
 

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม จาํนวน รอ้ยละ 
    

1. โรงเรยีนควรจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัเรยีนเพราะนกัเรยีน
มจีาํนวนมาก  10  5.92 
2.ครคูวรสรา้งความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ใหม้าก  8  4.73 
3. โรงเรยีนควรจดัหอ้งเรยีนสาํหรบัเดก็เรยีนรว่ม สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งคบั
แคบ เมือ่เดก็รวมตวักนั ของเล่นไมเ่พยีงพอ 6  3.55 
4. โรงเรยีนควรมคีวามพรอ้มและงบประมาณของแต่ละโรงเรยีนยงัไมเ่อือ้อาํนวย
ในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 6  3.55 
5. ครคูวรมกีารแบ่งทีเ่ฉพาะใหก้บัเดก็พเิศษ เชน่ เดก็ทีพ่กิารทางแขนขา คอืยงั
ไมม่ทีางลาดหรอืลฟิต ์  5  2.96 
6. โรงเรยีนควรจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหป้รอดโปรง สบาย   2  1.18 
    

 
  จากตาราง 13 ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม พบวา่ โรงเรยีนควรจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัเรยีน เพราะ
นกัเรยีนมจีาํนวนมาก มผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 5.92 รองลงมาคอื ครคูวรสรา้งความพรอ้ม
ในการจดัการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ใหม้าก คดิเป็นรอ้ยละ 4.73 
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ตาราง 14  การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน 
     เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 

ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร จาํนวน รอ้ยละ 
    

1. ครคูวรแยกแยะตวัชีว้ดัความสามารถเดก็แต่ละคนและรายวชิา 12  7.10 
2. โรงเรยีนควรสรา้งหลกัสตูรใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษขึน้ใหม ่เพราะ
หลกัสตูรทีใ่ชอ้ยูย่ากเกนิไปสาํหรบัเดก็กลุ่มน้ี   10  5.92 
3. โรงเรยีนควรเน้นหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัเดก็พเิศษจรงิ ไมค่วรเน้นวชิาการมาก
เกนิไป เพราะเดก็มสีมาธใินการเรยีนน้อยมาก และเน้นใหเ้ดก็ชว่ยเหนือตนเองใหไ้ด ้ 9  5.33 
4. หลกัสตูรของชัน้เรยีนปกตไิมเ่หมาะกบัเดก็พเิศษ 7  4.14 
5. สถานศกึษาไมย่ดืหยุน่ ใบบางครัง้ใหท้าํตามความสามารถของเดก็ 6  3.55 
6. ครไูมค่วรเน้นวชิาการมากเกนิไป ควรเขา้ใจวา่เดก็แต่ละคน แต่ละประเภท 
จะตอ้งรบัองคค์วามรูไ้ดม้ากแคไ่หน 5  2.96 
    

 
 จากตาราง 14 ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน ดา้น
การบรหิารจดัการหลกัสตูร พบวา่ ครคูวรแยกแยะตวัชีว้ดัความสามารถเดก็แต่ละคน และรายวชิา มผีู้
เสนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 7.10 รองลงมาคอื โรงเรยีนควรสรา้งหลกัสตูรใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ-
พเิศษขึน้ใหม ่เพราะหลกัสตูรทีใ่ชอ้ยูย่ากเกนิไปสาํหรบัเดก็กลุ่มน้ี คดิเป็นรอ้ยละ 5.92 
 
 

 



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวจิยัเรื่อง การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยักาํหนดความมุง่หมายของวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่ง ลกัษณะ
การสอน วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การไดร้บัการอบรม 
 3. เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครปูฏบิตักิารสอนทีม่เีดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็
ปกตใินชัน้เรยีนของสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1
ปีการศกึษา 2555 จาํนวนทัง้สิน้ 169 คน เป็นครเูรยีนรว่ม 56 คน และครปูกต ิ113 คน เครือ่งมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิคา่ โดยผา่นขัน้ตอนการวเิคราะห์
ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 5 ทา่น ดว้ยการหาคา่ดชันี IOC  (Index of Item 
Objective Congruence) คา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา มคีา่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 หลงัจากนัน้นําไป
ทดลองใชก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา ครปูฏบิตักิารสอนทีม่เีดก็พเิศษเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ จาํนวน 30 
คนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง เพือ่หาคา่ความเชื่อมัน่ โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบาค ผลการ
วเิคราะหม์คีา่ความเชื่อมัน่ 0.897 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง
และสามารถเกบ็ขอ้มลูได ้ 166 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 98.22 สาํหรบัการจดักระทาํและการวเิคราะห์
ขอ้มลู ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานใช ้คา่ความถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ใชค้า่ X  และ S.D. การทดสอบสมมตุฐิานใชก้ารวเิคราะห ์t-test  
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สรปุผลการวิจยั   
 ผูว้จิยัสามารถสรปุผลการวจิยัจากแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
 1. การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ดา้นการเตรยีมความ
พรอ้ม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัสตูร มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก สรปุเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
      2. การเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 สรปุไดด้งัน้ี 
  2.1 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ตีําแหน่งต่างกนัมกีารดาํเนินงานการ
จดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
  2.2 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ลีกัษณะการสอนต่างกนั มกีาร
ดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเตรยีม
ความพรอ้ม มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยครกูลุ่มทดลองเรยีนมกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มดา้นเตรยีมความพรอ้มมากกวา่ครกูลุ่ม
ไมท่ดลองเรยีน 
  2.3 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มกีารดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
  2.4 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั มกีารดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
  2.5 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทีม่กีารไดร้บัการอบรมต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีน
รว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 3. การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 สรปุไดด้งัน้ี 
  3.1 การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
ดา้น เตรยีมความพรอ้ม พบวา่ บุคลากรควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้พยีงพอ
กบัความตอ้งการและจาํนวนเดก็  มผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 5.92 รองลงมาคอื ครคูวรมี
สว่นรว่มในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหม้ากกวา่น้ี และครคูวรจดัความพรอ้มใหต้รงตาม
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ศกัยภาพของเดก็แต่ละประเภทและควรจดักลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหเ้กดิความเหมาะสม
แต่ละดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 
  3.2 การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม พบวา่ โรงเรยีนควรจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัเรยีน
เพราะนกัเรยีนมจีาํนวนมาก มผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 5.92 รองลงมาคอื ครคูวรสรา้ง
ความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ใหม้าก คดิเป็นรอ้ยละ 4.73 
  3.3 การรวบรวมขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร พบวา่ ครคูวรแยกแยะตวัชีว้ดัความสามารถเดก็แต่ละคนและรายวชิา 
มผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 7.10 รองลงมาคอื โรงเรยีนควรสรา้งหลกัสตูรใหก้บัเดก็ทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษขึน้ใหม ่เพราะหลกัสตูรทีใ่ชอ้ยูย่ากเกนิไปสาํหรบัเดก็กลุ่มน้ี คดิเป็นรอ้ยละ 5.92 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ผูว้จิยัสามารถอภปิรายไว ้ดงัน้ี 
 1. การศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร  พบวา่ โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเมื่อพจิารณารายดา้น
พบวา่ ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยโรงเรยีน มกีารประชมุ ทาํ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่มทุกภาคเรยีน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม มกีารปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัมาก โดยโรงเรยีนมกีารสนบัสนุน ตดิตาม และประเมนิผลการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและนําผลไปปรบัปรงุและพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มในคราวต่อไป และดา้น
การบรหิารจดัการหลกัสตูร มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากโดยโรงเรยีนมกีารประเมนิผลการสอนตามแผน 
การจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลทีเ่ป็นเชน่น้ีเป็นเพราะการดาํเนินการจดัการเรยีนรว่ม มนีโยบายปฏริปู
การศกึษาสาํหรบัคนพกิารในสถานศกึษาเอกชน ภายใตว้สิยัทศัน์ คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บั
การศกึษาตลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ ทัว่ถงึ และเสมอภาค ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2554: 3 – 6) สถานศกึษาเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร 
เขต 1 จงึมกีารจดัการเรยีนรว่มทุกโรงเรยีนโดยมกีารสง่เสรมิการศกึษา และพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ 
ของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนดงักล่าวทีไ่ดผ้า่นการพจิารณาหลาย  ๆดา้นประกอบกนั
ตามความเหมาะสมกบัโครงการแลว้ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนและรว่มทาํกจิกรรมกบัเดก็นกัเรยีนปกติ
ทัง้ในและนอกโรงเรยีนเพือ่พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนในโครงการทัง้ในดา้นวชิาการ และการอยูร่ว่มกนั
ในสงัคมปจัจุบนั และอนาคต (โรงเรยีนเกษมพทิยา.  2556: 3) นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นพมาศ สธุวิริชั (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา การบรหิารการเรยีนรว่มโดยใชโ้ครงสรา้ง
ซทีในโรงเรยีนแกนนํา สงักดัสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 1 พบวา่ การบรหิารการเรยีนรว่ม
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โดยใชโ้ครงสรา้งซทีอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารราเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธรรมนูญ รวผีอ่ง และคนอื่นๆ (2543: 9) ไดศ้กึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ
การเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิของขา้ราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษา พบวา่ ขา้ราชการครโูรงเรยีน
ประถมศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรว่มเดก็พเิศษกบัเดก็ปกต ิโดยภาพรวม และ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่ง ลกัษณะการสอน วุฒกิารศกึษา 
ประสบการณ์ และการไดร้บัการอบรม โดยอภปิรายเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  2.1 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ตีําแหน่งต่างกนัมกีารดาํเนินงานการจดั 
การเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้ ทีเ่ป็นเชน่น้ี
อาจเป็นเพราะปจัจุบนัครเูรยีนรว่มสว่นใหญ่ไดร้บัการอบรมตามนโยบายปฏริปูการศกึษาคนพกิารของ
สถานศกึษาเอกชนหรอืใหด้แูลเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเฉพาะทาง และไดร้บัมอบหมายใหส้อนทกัษะ
แก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เน่ืองจากครทูีส่อนชัน้เรยีนรว่มสอนเดก็แลว้ แต่ทกัษะยงัไมเ่กดิกบัเดก็
คนนัน้ ครเูรยีนรว่มตอ้งสอนทกัษะเดมิซํ้าอกี จนกระทัง่เดก็เกดิทกัษะนัน้ สาํหรบัรปูแบบน้ี ครเูรยีนรว่ม
จะรบัผดิชอบเดก็จาํนวนหน่ึง เป็นจาํนวนจาํกดั ครปูกตแิละครเูรยีนรว่มตอ้งมกีารพบปะเพือ่ประชุม
ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัทกัษะของเดก็ และมกีารวางแผนรว่มกนั นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สาํนกัการศกึษา (2554: 68 – 77) ทีไ่ดอ้ธบิายถงึกระบวนการเตรยีมการจดัการเรยีนรว่ม
ในโรงเรยีนแกนนําไวว้า่ โรงเรยีนทีจ่ะดาํเนินการจดัการเรยีนรว่มตอ้งมกีารจดัเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน
และบุคลากร มกีารประชุมชีแ้จงและประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรว่ม การรบัสมคัร
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้เรยีนรว่ม มกีารจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานทีท่ ัง้ภายนอก
และภายในหอ้งเรยีน สือ่สิง่อาํนวยความสะดวก ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทความประเภท
ความพกิาร มกีารสรา้งหลกัสตูรและปรบัหลกัสตูรปกตทิัว่ไปใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษทีเ่รยีนรว่มในโรงเรยีน มกีารจดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนประจาํวนั
ทีถู่กตอ้ง และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มเพือ่ทาํการตดิต่อ ประสานงานกบั 
ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บาํบดัฟ้ืนฟูนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  
  2.2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ลีกัษณะการสอน
ต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นเตรยีมความพรอ้ม มกีารปฏบิตักิารดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้ทีเ่ป็นเชน่น้ีเพราะ ลกัษณะการสอนในกลุ่มทดลองเรยีน
มกีารเตรยีมความพรอ้มมากกวา่กลุม่ทีไ่มท่ดลองเรยีน ซึง่ครตูอ้งเตรยีมเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ให้
พรอ้มทีจ่ะเขา้เรยีนรว่มได ้ นอกจากน้ีครยูงัมคีวามเขา้ใจเดก็ และเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะสอนเดก็ได ้ 
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เกษมพทิยา (2555: 36) ไดแ้บ่งเกณฑล์กัษณะการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
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พเิศษ ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครทูีส่อนกลุ่มไมท่ดลองเรยีน และครผููส้อนกลุ่มทดลองเรยีน สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ เบญจา ชลธารน์นท ์(2546: 7) กล่าวถงึ ลกัษณะการสอนของครทูีม่กีารจดัการเรยีนรว่ม 
ก่อนการเรยีนในชัน้เรยีนพเิศษและชัน้เรยีนปกต ิโดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มไมท่ดลองเรยีน 
เป็นกลุ่มทีม่ลูนิธสิถาบนัแสงสวา่ง โรงเรยีนสอนคนตาบอด หรอืมใีบรบัรองแพทย ์ เพือ่สง่ตวัมาเรยีน 
โดยเรยีนรว่มกนักบันกัเรยีนปกต ิ โรงเรยีนและครจูะตอ้งปรบัสภาพแวดลอ้ม หลกัสตูร วตัถุประสงค ์
เทคนิคการสอน สือ่อุปกรณ์ การประเมนิผลเพือ่ใหค้รแูละโรงเรยีนสามารถจดัการเรยีนการสอน เพือ่
สนองความตอ้งการของเดก็ทุกคนเป็นรายบุคคลได ้และกลุ่มทดลองเรยีน โดยทางโรงเรยีนจะตอ้งเตรยีม
ความพรอ้ม นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เดก็ควรไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทนัททีีพ่บความพกิาร 
เพือ่พฒันาศกัยภาพทุกดา้น โดยการกระตุน้พฒันาการในสว่นทีเ่หลอือยูฟ้ื่นฟูสมรรถภาพความพกิาร 
การเตรยีมความพรอ้ม ตอ้งเตรยีมทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและวชิาการ รวมทัง้การชว่ยเหลอืตนเอง
ในกจิวตัรประจาํวนั เตรยีมทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ เชน่ การทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
ในการเคลื่อนไหว เพือ่ใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษชว่ยเหลอืตนเองไดม้ากทีส่ดุ และอยูร่ว่มกบั
นกัเรยีนทัว่ไปไดอ้ยา่งปกตสิขุ  
  2.3 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มกีารดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่ม ทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้ทีเ่ป็น
เชน่น้ี อาจเป็นเพราะครทูีส่อนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทุกคนไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีคร ูการศกึษา
พเิศษทีส่นบัสนุนใหค้รแูละคณาจารยไ์ดพ้ฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็พเิศษ เน่ืองจาก
ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554: 3 – 6) 
นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อโีคลส ์(Echols.  1992: 2883) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็
ของครปูระถมศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนรว่มของเดก็ปญัญาออ่นในการศกึษาปกต ิ จากโรงเรยีนบางโรงเรยีน
ในรฐัเทก็ซสั พบวา่ ครทูีม่วีุฒต่ิางกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรว่มไมต่่างกนั โกเมธ ป่ินแกว้ (2540: 
บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครตู่อการจดักจิกรรมนนัทนาการ ในสถานศกึษา 
สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา พบวา่ ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรมีคีวามเหน็
วา่ ควรมกีารจดักจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก สมพงษ์ สงิหะพล (2536: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ ครกูารศกึษาพเิศษ 
ควรมวีุฒปิรญิญาตรทีางการศกึษาเป็นอยา่งตํ่า เน่ืองจากตอ้งทาํงานเกีย่วขอ้งกบัเดก็พเิศษ โดยตรงที่
ตอ้งใชค้วามสามารถและทกัษะทีเ่ฉพาะ 
  2.4 การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั มกีารดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่มทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้ทีเ่ป็น
เชน่น้ี อาจเป็นเพราะครทูุกคนไดร้บัการฝึกใหม้คีวามรกัและศรทัธาในวชิาชพี โดยมหีน้าทีพ่ฒันาเดก็
ใหเ้ตบิโตอยา่งมคีุณภาพ สรา้งเดก็ใหม้คีวามรู ้พฒันาเดก็ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ
รวมทัง้พฒันาชุมชน และประเทศใหก้า้วหน้ามัน่คง นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วารด์านี (สมบรูณ์ อาศริพจน์.  2542: 31; อา้งองิจาก Wardani.  1988: 1054) ไดศ้กึษาพบวา่ ครทูี่
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สอนเดก็ปกตทิีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป มเีจตคตใินทางบวกต่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ และต่อการเรยีนรว่มระหวา่งเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกบัเดก็ปกต ิควรมกีารอบรมคร ูผูบ้รหิาร 
ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรยีนก่อนเปิดโครงการเรยีนรว่มในโรงเรยีนนัน้ๆ  
 5. การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามความคดิเหน็ของครทูีม่กีารไดร้บัการอบรมต่างกนั มกีารดาํเนินงานการจดั 
การเรยีนรว่ม ทัง้โดยรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้ทีเ่ป็นเชน่น้ี
อาจเป็นเพราะครปูกต ิและครเูรยีนรว่มทีเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม มคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจในการดาํเนินงาน
การจดัการเรยีนรว่มและการประชุมวางแผน ชีแ้จงแนวทางในการจดัเรยีนรว่มแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ครผููส้อน
เดก็ปกต ิผูป้กครองนกัเรยีนปกต ิผูป้กครองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ นกัเรยีนปกตแิละนกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และมทีศันคตทิีต่่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และใหค้วามเมตตาในฐานะเป็น
นกัเรยีนในความรบัผดิชอบของตนเอง นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เบญจา ชลธารน์นท ์
(2546: 34 – 35) กล่าววา่ การทาํวจิยัดา้นการศกึษาพเิศษ ซึง่เป็นการสนบัสนุนใหม้พีืน้ฐานทางวชิาการ
เพิม่ขึน้ อาจจะสนบัสนุนใหท้าํงานวจิยัในชัน้เรยีนหรอืงานวจิยัขัน้พืน้ฐาน โดยโรงเรยีนควรใหก้ารสนบัสนุน
เรือ่งเงนิทุน หรอืมทีีใ่หเ้สนอผลงานวจิยั มกีารผลติสื่อการสอน ใหโ้อกาสครแูละบุคลากรไดแ้สดงความสามารถ
ไดเ้ตม็ที ่ ใหร้างวลักบัครทูีส่อนดมีผีลงานและบุคลากรอืน่ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีน เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจ
ในการปฏบิตังิาน เชน่ มกีารประกวดคดัเลอืกคร ูบุคลากรแลว้ใหร้างวลั โดยจดัทาํบอรด์ประกาศเกยีรตคิุณ 
อาจจดัทาํโล่เกยีรตคิุณ ประกาศนียบตัรหรอืรางวลัอื่นๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
       1. ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารวางแผน อบรมครใูหค้วามรู ้ครเูกีย่วกบัเดก็
ทีเ่กีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 
 2. สถานศกึษาควรมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในสถานศกึษาใหเ้หมาะสมกบั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารกําหนดหลกัสตูรและกําหนดตวัชีว้ดัรายวชิาเพื่อให้
เหมาะสมกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มของคร ูโดยมกีารกาํหนดนโยบาย และ
การจดัทาํแผนเพือ่พฒันาสถานศกึษาเอกชน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั  
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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          หวัหน้าภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
          คณะศกึษาศาสตร ์ 
          มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เรือ่ง 

การดาํเนินงานการจดัการเรียนรว่มในสถานศึกษาเอกชน 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ี การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 

 
 

 
 

คาํช้ีแจง               
 1. แบบสอบถามน้ีมวีตัถุประสงค ์ เพือ่ศกึษาการศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม
ในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จงึขอความรว่มมอื
มายงัทา่นในการอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามฉบบัน้ี       
  2. การตอบแบบสอบถามในครัง้น้ีขอใหต้อบตามการปฏบิตัจิรงิของโรงเรยีนเพราะทุกคาํตอบ
ของท่าน มปีระโยชน์อยา่งยิง่ต่อการนํามาพฒันาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ต่อไป     
  3. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของทา่นจะไมม่ผีลกระทบต่อตวัทา่นแต่อยา่งใด 
 4. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื                
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1           
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางการดาํเนินงานการจดัการ 
เรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน  

5. ผูว้จิยัขอความกรณุาทุกทา่น พจิารณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหส้มบรูณ์   
 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามในครัง้น้ี 

 
 
             นางสาวอุไลวรรณ  ทานนท ์      
           นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
          มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถาม 
การดาํเนินงานการจดัการเรียนรว่มในสถานศึกษาเอกชน สงักดัสาํนักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
********************************************************************************************************** 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                  
คาํช้ีแจง: โปรดอา่นขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งล่ะเอยีดแลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  ตามความเป็น
จรงิเกีย่วกบัขอ้มลูของทา่น   
   
1. ตําแหน่ง 
   ครปูกต ิ
   ครเูรยีนรว่ม 
2. ลกัษณะการสอน 
   ครทูีส่อนกลุม่ทีไ่มท่ดลองเรยีน 
   ครทูีส่อนกลุม่ทดลองเรยีน 
3. วุฒกิารศกึษา 
   ปรญิญาตร ี
   สงูกวา่ปรญิญาตร ี
4. ประสบการณ์ 
   น้อยกวา่ 5 ปี 
   มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 
5. การไดร้บัการอบรม 
   เคยไดร้บัการอบรม 
   ไมเ่คยไดร้บัการอบรม 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1     
คาํช้ีแจง: แบบสอบถามตอนน้ีเป็นแบบสอบถามการศกึษาการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษา
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ซึง่แบ่งเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นเตรยีม
ความพรอ้ม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย  ลงใน
ชอ่งทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองโรงเรยีนของทา่น มากทีส่ดุโดยพจิารณาตามเกณฑต่์อไปน้ี  
   
            5    หมายถงึ    มกีารปฏบิตัใินการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มมากทีส่ดุ 
   4     หมายถงึ    มกีารปฏบิตัใินการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มมาก 
   3     หมายถงึ    มกีารปฏบิตัใินการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มปานกลาง 
   2     หมายถงึ    มกีารปฏบิตัใินการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มน้อย 
   1     หมายถงึ    มกีารปฏบิตัใินการดาํเนินงานจดัการเรยีนรว่มน้อยทีส่ดุ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
ด้านการเตรียมความพร้อม      
1. โรงเรยีนของทา่นมกีารประชุมทาํความเขา้ใจเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรว่มทุกภาคเรยีน 

     

2. โรงเรยีนของทา่นมกีารแจง้หรอืประชาสมัพนัธใ์หค้ร ู
บุคลากร และนกัเรยีนทราบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่ม 
ในโรงเรยีน 

     

3. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดันิทรรศการและ/หรอื การจดั
กจิกรรมใชค้วามรูเ้พือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจและยอมรบันกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม 

     

4. โรงเรยีนของทา่นมกีารฝึกอบรมหรอืสอนทกัษะการดแูล
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหก้บับุคลากรและนกัเรยีน
ทัว่ไป 

     

5. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนทัว่ไป 

     

6. ผูบ้รหิารโรงเรยีน นกัเรยีนทัว่ไปและบุคลากรในโรงเรยีน
ใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอื และอาํนวยความสะดวกในการ
จดัการเรยีนรว่ม 
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ระดบัการปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
ด้านการเตรียมความพร้อม (ต่อ)      
7. โรงเรยีนของทา่นสง่ครกูารศกึษาพเิศษและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่ม
อยา่งสมํ่าเสมอ 

     

8. โรงเรยีนมกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะกรรมการ
จดัการเรยีนรว่มภายในโรงเรยีน 

     

9. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนฝึกทกัษะทางสงัคม
ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

10. โรงเรยีนของทา่นมกีารทาํแผนฝึกทกัษะทางวชิาการ      
11. โรงเรยีนของทา่นไดก้าํหนดแนวทางการบรหิารจดัการ
เรยีนรว่มไวใ้นนโยบายหรอืแผนพฒันาคุณภาพของ
โรงเรยีน 

     

12. โรงเรยีนของทา่นมกีารปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีน
รว่มเป็นไปตามนโยบายหรอืแผนทีว่างไว ้

     

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม      
13. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุภายสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ เชน่ ทางเดนิ หรอืสรา้งสญัลกัษณ์   ใหเ้หมาะสม
กบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

14. โรงเรยีนของทา่นมหีอ้งน้ําตามมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบั
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

15. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัสถานทีใ่หน้กัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษรบัประทานอาหารอยา่งเหมาะสม 

     

16. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุภายในอาคาร เชน่ 
ประตู บนัได พืน้ ใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ 

     

17. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดั สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ 
เชน่ สวติชไ์ฟ เกา้อี ้ลฟิต ์ทางลาด เหมาะสมกบัเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ 

     

18. โรงเรยีนของทา่นมสีิง่อาํนวยความสะดวกทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ ราวบนัได ทางเดนิ เครือ่งปรบัอากาศ 
ทีน่ัง่พกัรมิทาง เครือ่งชว่ยฟงั อยา่งเพยีงพอ 

     



 134 

ระดบัการปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
ด้านการจดัสภาพแวดล้อม (ต่อ)      
19. โรงเรยีนของทา่นมกีารแต่งตัง้ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั
การจดัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

20. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม 

     

21. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการ
จดัการเรยีนรว่ม 

     

22. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้คีวามเหมาะสม
ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนกัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษ 

     

23. โรงเรยีนของทา่นมกีารสนบัสนุน ตดิตาม และ
ประเมนิผลการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษและนําผลไปปรบัปรงุและพฒันาการจดั
สภาพแวดลอ้มในคราวต่อไป 

     

24. โรงเรยีนของทา่นจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

     

ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร      
25. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัหลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่
ใชก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

26. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํหลกัสตูรคูข่นานเป็น
แนวทางเพือ่ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

27. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

28. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษเพือ่จดัทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ
บุคคล  

     

29. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนการสอนรายบุคคล       
30. โรงเรยีนของทา่นมกีารประเมนิผลการสอนตาม
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  
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ระดบัการปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร (ต่อ)      
31. โรงเรยีนของทา่นมกีาร คดักรองและตรวจสอบทางการ
ศกึษานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกอ่นรบัเขา้เรยีนรว่ม 

     

32. ครกูารศกึษาพเิศษในโรงเรยีนของทา่นมกีารใชเ้ทคนิค
การสอนสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เชน่ 
เทคนิคเพือ่นชว่ยเพือ่น เทคนิคการวเิคราะหง์าน 

     

33. โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน 

     

34. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัตารางเรยีนและหอ้งเรยีนที่
เอือ้ต่อการเรยีนรว่มของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

     

35. โรงเรยีนมกีารวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษตามศกัยภาพของนกัเรยีน 

     

36. โรงเรยีนมกีารนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรบัปรงุ
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคลและรายงาน
ความกา้วหน้าของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
ปีละ 2 ครัง้ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานการ 
      จดัการเรียนรว่มในสถานศึกษาเอกชน 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามตอน 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ 

คดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่มในสถานศกึษาเอกชน  
       3.1 ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม                                                
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
       3.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
        3.3 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร   
….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางสรปุคา่ความสอดคลอ้ง 
                       

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม IOC 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

1 2 3 4 5   
ด้านการเตรียมความพร้อม        
1. โรงเรยีนของทา่นมกีารประชุมทาํความเขา้ใจเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรว่มทุกภาคเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. โรงเรยีนของทา่นมกีารแจง้หรอืประชาสมัพนัธใ์หค้ร ู
บุคลากร และนกัเรยีนทราบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่ม
ในโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดันิทรรศการและ/หรอืการจดั
กจิกรรมใชค้วามรูเ้พือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจและยอมรบันกัเรยีน
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4. โรงเรยีนของทา่นมกีารฝึกอบรมหรอืสอนทกัษะการดแูล
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหก้บับุคลากรและนกัเรยีน
ทัว่ไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนที่
มคีวามตอ้งการพเิศษไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนทัว่ไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6. ผูบ้รหิารโรงเรยีน นกัเรยีนทัว่ไปและบุคลากรใน
โรงเรยีนใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอื และอาํนวย 
ความสะดวกในการจดัการเรยีนรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7. โรงเรยีนของทา่นสง่ครกูารศกึษาพเิศษและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรว่ม
อยา่งสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 -1 5 1.00 
8. โรงเรยีนมกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะกรรมการ
จดัการเรยีนรว่มภายในโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนฝึกทกัษะทางสงัคม
ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
10. โรงเรยีนของทา่นมกีารทาํแผนฝึกทกัษะทางวชิาการ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
11. โรงเรยีนของทา่นไดก้าํหนดแนวทางการบรหิารจดัการ
เรยีนรว่มไวใ้นนโยบายหรอืแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12. โรงเรยีนของทา่นมกีารปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีน
รว่มเป็นไปตามนโยบายหรอืแผนทีว่างไว ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม IOC 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

1 2 3 4 5   
ด้านการจดัสภาพแวดล้อม        
13. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุภายสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ เชน่ ทางเดนิ หรอืสรา้งสญัลกัษณ์   ใหเ้หมาะสม
กบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14. โรงเรยีนของทา่นมหีอ้งน้ําตามมาตรฐานทีเ่หมาะสม
กบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัสถานทีใ่หน้กัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษรบัประทานอาหารอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุภายในอาคาร เชน่ ประตู 
บนัได พืน้ ใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
17. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดั สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ 
เชน่ สวติชไ์ฟ เกา้อี ้ลฟิต ์ทางลาด เหมาะสมกบัเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
18. โรงเรยีนของทา่นมสีิง่อาํนวยความสะดวกทัง้ภายใน
และภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ ราวบนัได ทางเดนิเครือ่ง  
ปรบัอากาศ ทีน่ัง่พกัรมิทาง เครือ่งชว่ยฟงั อยา่งเพยีงพอ 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 
19. โรงเรยีนของทา่นมกีารแต่งตัง้ผูด้แูลรบัผดิชอบ
เกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก
สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
20. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรยีนรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
21. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มใน 
การจดัการเรยีนรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
22. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
23. โรงเรยีนของทา่นมกีารสนบัสนุน ตดิตาม และ
ประเมนิผลการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่ ี
ความตอ้งการพเิศษและนําผลไปปรบัปรงุและพฒันาการ
จดัสภาพแวดลอ้มในคราวต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
24. โรงเรยีนของทา่นจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม IOC 
การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม 

1 2 3 4 5   
ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร        
25. โรงเรยีนของทา่นมกีารปรบัหลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่
ใชก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
26. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํหลกัสตูรคูข่นานเป็น
แนวทางเพือ่ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 
27. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลเป็นลายลกัษณ์อกัษร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
28. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีนที่
มคีวามตอ้งการพเิศษเพือ่จดัทาํแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
29. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัทาํแผนการสอนรายบุคคล  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
30. โรงเรยีนของทา่นมกีารประเมนิผลการสอนตาม
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
31. โรงเรยีนของทา่นมกีาร คดักรองและตรวจสอบทางการ
ศกึษานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษกอ่นรบัเขา้เรยีนรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
32. ครกูารศกึษาพเิศษในโรงเรยีนของทา่นมกีารใชเ้ทคนิค
การสอนสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เชน่ 
เทคนิคเพือ่นชว่ยเพือ่น เทคนิคการวเิคราะหง์าน 0 +1 +1 +1 -1 4 0.80 
33. โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
34. โรงเรยีนของทา่นมกีารจดัตารางเรยีนและหอ้งเรยีนที่
เอือ้ต่อการเรยีนรว่มของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
35. โรงเรยีนมกีารวดัผลและประเมนิผลนกัเรยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษตามศกัยภาพของนกัเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
36. โรงเรยีนมกีารนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรบัปรงุ
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล และรายงาน
ความกา้วหน้าของนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
ปีละ 2 ครัง้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
 
 



 141 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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คา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ขอ้ การดาํเนินงานการจดัการเรยีนรว่ม คา่ความเชื่อมัน่ 
   

1 ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม .896 
2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม .899 
3 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร .896 
   

 เฉลีย่ .892 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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