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การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการบริหาร
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครและพฒันารูปแบบการบริหาร          การ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงบรรยาย   เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันและความต้องการเก่ียวกับ           
การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร สอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ศึกษานิเทศก ์ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น        การ
จดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยแบ่งกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร  และแบ่ง
ตามขนาดของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ ) และ
ทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติโดยใช้ค่า t และจดัล าดบัดรรชนีความตอ้งการจ าเป็น (PNI) แลว้
น ามายกร่างเป็นรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครและ
มีการตรวจสอบความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของระบบโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

ผลการวจัิยพบว่า  
1. สภาพการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครมี 

ค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้นทั้งในประเด็นย่อยและภาพรวมของด้าน ส่วนค่าเฉล่ีย
ระดบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นทั้งในประเด็นย่อยและภาพรวมของดา้น และเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่าง  ปรากฏว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติท่ีระดบั  0.01    
ทุกดา้นทั้งในประเด็นยอ่ยและภาพรวมของดา้น 

 



2. รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  คือ  1)ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 2) ดา้น
บริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม 3)ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  4)ดา้นการประสานความร่วมมือ
กบัชุมชน  ส่วนในการพิจารณาค่าดรรชนีความตอ้งการ (PNI)  3  อนัดบัแรกของแต่ละดา้น  ปรากฏ
ว่า  ดา้นการจดัการความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร ไดแ้ก่  โรงเรียนมุ่งมัน่เป็นผูน้ าในด้าน   
การจัดการศึกษาส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  โรงเรียนก าหนดนโยบาย            
แนวทางการด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม และโรงเรียนมี        
การประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม  
ได้แก่  โรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  โรงเรียนจดัการดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และโรงเรียนมีการประสานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษาในการจดัการเรียนร่วม  ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร  ได้แก่  โรงเรียนมีการจัด
กระบวนการคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและนกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสใน   
การท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนปกติ   โรงเรียนจดัระบบการรับสมัครการจดัเข้าชั้ นเรียนของ
นกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  โรงเรียนมีการใชส่ื้อ เทคนิควธีิการในการจดักิจกรรมท่ี
เป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้  ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
ไดแ้ก่  โรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา   โรงเรียนเนน้คุณภาพการท างาน และโรงเรียน
ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา 
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 The  purposes of  this study were  to 1) to study the  actual and expected inclusive 
education  administration performance of  school  in  Bangkok Metropolitan, and 2)  to develop an  
inclusive education  administration  model of  school  in  Bangkok Metropolitan Administration.   
A descriptive research  method   was  applied  in  this  study  by which  data  were  gathered  from  
school  administrators , teacher, and  education  supervisors  which involved  in  inclusive education 
administration of schools in Bangkok Metropolitan Administration. Research instrument was a 
questionnaire on actual and expected   inclusive education administration performance. Data  were  
analyzed  by  using  means (μ ) , standard deviation (σ ),  t-test, and  Priority  Needs Index  (PNI). 
The  proposed  inclusive education administration  model was  formulated  and  then    was  validated  
by  experts through   focus  group  seminar  technique. 
 
Research findings showed as follows: 
 

1. With  regards  to  the  actual  and  expected  inclusive education  administration  
performance , data  showed  that  the  average  of  the  actual  performance  were at  the  high level  
in every aspect while  the  average  of  the  expected   performance  were  at  the  highest  level.  
When compared these actual and expected performance, there were statistically significant 
differences at 0.01 level for each performance   and total performance.  



2. The  inclusive education  administration  model  of school in Bangkok Metropolitan  
Administration composed of  4  components,  namely; the students  and  personnel readiness, the 
environment  management, the curriculum management, and the community collaboration. In 
considering the top three priority indexes (PNI) in each of these component, it appeared that for the 
students and personal readiness, the top three priority indexes were the school’s determination on 
becoming a leader on educational management for students with intellectual disabilities, school’s 
policies and guidelines on personnel roles and inclusive educational management, and school public 
relations on inclusive educational management with the concerned units. With regards to the 
environment management, the top three priority indexed were school facilitated those personnel 
and operation staff, school maintenance all buildings and grounds, and school’s cooperation with 
the inclusive education management networks. With Regards to the curriculum management, the 
top three priority indexes were school provision of special needs screenings process for students in 
order to participate in learning activities, school provision on properly admission system, and 
school utilization system on appropriated media and specific learning activities. For the community 
collaboration, the top three priority indexes were school appointed a school board, concentrated on 
quality of work performance, and promoted and developed learning activities based on actual 

information. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการถือเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูพ้ิการใหผู้พ้ิการไดมี้โอกาสใน

การพฒันาตนเองและสามารถด ารงชีวติ 

ยูใ่นสังคมไดป้กติไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดั การศึกษาส าหรับผูพ้ิการตอ้งจดัเท่าเทียมกนักบั

คนปกติโดยมิใช่เหตุแห่งความพิการมาเป็น           การแบ่งแยกหรือจ ากดัสิทธิทางการศึกษาท่ีผูพ้ิการ

ควรไดรั้บเช่นเดียวกบัคนปกติ  ดงัท่ี  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  43  

วรรคสาม  ไดก้  าหนดไวว้า่  บุคคลย่อมมีความเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า

สิบสองปีท่ีรัฐจดัให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและมาตรา  55  ไดก้  าหนดไวว้า่  บุคคลซ่ึง

พิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจาก

รัฐทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัรัฐตอ้งคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ตอ้งสงเคราะห์คนชรา  ผูย้ากไร้ผูพ้ิการ

หรือทุพพลภาพและผูด้้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่ งตนเองได้ (กระทรวงศึกษาธิการ .  

2550:  16)  การจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งจดัตอ้งจดัตั้งแต่แรกเร่ิมพบความพิการนอกจากนั้นย ั้ง

ตอ้งจดัให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูพ้ิการและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

เพื่อใหผู้พ้ิการไดพ้ฒันาตนเองและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

จากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ท่ีไดก้ล่าวถึงความ

เสมอภาคทางการศึกษาซ่ึงครอบคลุมไปถึงการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการหรือผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ  

ดังนั้ นกฎหมายแม่บทท่ีสองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศกัราช  2542  จึงไดมี้การบญัญติัสิทธิทางการศึกษาของผูพ้ิการไวใ้น  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ในหลายมาตราโดยมาตรา  10  ก าหนดไวว้า่  การจดัการศึกษา  ตอ้งจดัให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้

อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  การจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางร่างกาย  
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จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือ

บุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส  ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและ

โอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย  และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก       ส่ือ  บริการและความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  การจดัการศึกษา

ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของ

บุคคลนั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ .  2542: 16)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัท่ี  10 (2550 – 2554)  ท่ีไดก้  าหนดนโยบายว่า  ควรสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของ

คนทุกกลุ่ม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพพฒันาก าลังคนทุกระดับร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบนัการศึกษา  โดยก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพไวว้่า  คนไทย  ทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีความ

พร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  อารมณ์  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  มี

ทักษะในการประกอบอาชีพ  มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ.  2550:  51-60)  นอกจากน้ี

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ยงัเน้นให้เห็นถึงความส าคญัในการ

พฒันาคนทุกคนโดยก าหนดไวใ้นวิสัยทัศน์ว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันา  

ผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มี

จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้ง  เจตคติท่ีจ  าเป็นต่อ

การศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน

ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 3)  

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10 (2550-

2554)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช  2551 และ  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2550  ดังท่ีกล่าวมาแล้วพอจะสรุปประเด็นได้ว่าทุกภาคส่วนให้

ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาต่อบุคคลทัว่ไปและคนพิการไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั  โดยเพื่อให้การจดั

การศึกษาส าหรับคนพิการเป็นไปอยา่งมีระบบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูพ้ิการและ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับ
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คนพิการ  พ.ศ. 2551  เพื่อก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาของผูพ้ิการโดยในบทบญัญติัดงักล่าวได้

ก าหนด  สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาของผูพ้ิการเอาไวว้า่  คนพิการมีสิทธิและหน้าท่ีไดรั้บการศึกษา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด   หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยีส่ิง

อ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  เลือกบริการทางการศึกษา  

สถานศึกษา  ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดั  และความ

ตอ้งการเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  รวมไปถึง     การได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพ

การศึกษา  รวมทั้ งการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคล  นอกจากนั้นในมาตร 8  

ของพระราชบญัญติัดงักล่าว  ยงัก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคลอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม  ระบบสนบัสนุนการเรียน

การสอน  ตลอดจนบริการเทคโนโลยี  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษา       ท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  และก าหนดให้สถานศึกษาหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนผูดู้แลคนพิการไดรั้บการศึกษาทุกระดบั  หรือบริการทางการศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบั    ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ . 2551:4) และจากการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  นั้นท าให้หน่วยงานและ

องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการเกิดการต่ืนตวัและหาวธีิการท่ีจดัการศึกษา

ส าหรับคนพิการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ           

พ.ศ. 2551  ซ่ึงในปัจจุบนัการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทยหรือการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ  และ

คนพิการสามารถรับการศึกษาได้ทั้ งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตาม

อธัยาศยั  โดยมีการจดัการศึกษาพิเศษท่ีส าคญัอย่างน้อย  6  แบบหลัก คือ  การจดัการเรียนร่วมใน

โรงเรียนปกติ  โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ  การจดัในครอบครัว  การจดัโดยชุมชน  การจดั

ในสถานพยาบาล  การจดัในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  การท่ีจะจดัการศึกษาพิเศษแบบใดนั้นตอ้งจดัดว้ย

รูปแบบท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น(กระทรวงศึกษาธิการ.  2543ข: 67) 

     การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือท่ีวา่ เด็ก

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาไดถ้า้ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกบั

ความพิการของเขา แนวการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีส าคญั คือ ให้โอกาสเด็กท่ี
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มีความตอ้งการพิเศษได้เรียนร่วมกบัคนปกติในโรงเรียนปกติและด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนร่วมกบับุคคล

อ่ืน ๆ การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนจึงนับเป็นก้าวส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

(ดารณี อุทยัรัตนกิจและคณะ. 2546: 53-58)  ในการจดัการเรียนร่วมนั้น เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเขา้

เรียนร่วมนั้นใชเ้วลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนปกติร่วมกบัเพื่อนปกติ แต่ไม่ไดห้มายความวา่เด็กทุกคนได้

เรียนรู้ด้วยหลกัสูตรเดียวกนั แต่เด็กเรียนร่วมกนัด้วยการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ

เฉพาะคน เพื่อให้ทุกคนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละคน (Stainback& 

Stainback. 1996: 87-96.) เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัในต่างประเทศยืนยนัว่า การศึกษาแบบการเรียน

ร่วมนั้นให้ประโยชน์ทั้ งด้านวิชาการและสังคมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Baker, Wang& 

Walberg. 1994: 33-35, Stainback & Stainback. 1992: 45-47) และเป็นประโยชน์ ต่อ เด็กปกติด้วย 

(Staub & Peck. 1994: 36-40)   

 กรุงเทพมหานคร  ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแก่บุคคลท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ  จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร  

ฉบบัท่ี  2      (พ.ศ.2555-2559)  ไวว้่า  “คนพิการในกรุงเทพมหานครเขา้ถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้

อยา่งเท่าทีม  ท่าวถึง  เป็นธรรม  และมีคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งย ัง่ยืน  น าไปสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั”  

โดยมีแนวทางและมาตรการให้ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษ  จดัการเรียนร่วมครบทุกเขต  มอบหมายให้ส านกัการศึกษาด าเนินการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพิ่มจ านวน

โรงเรียนท่ีเปิดการจัดการเรียนร่วม  รับนักเรียนท่ีมี             ความต้องการพิเศษท่ีมีอายุในเกณฑ์

การศึกษาภาคบงัคบัเขา้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ  จดัสรรอตัราก าลงัครูการศึกษาพิเศษให้มีมากข้ึนใน

โรงเรียนท่ีเปิดการเรียนร่วม  จดัการอบรมครูท่ีสอนระดบัอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน  เพื่อให้เรียนรู้      การคดักรองเบ้ืองตน้  อนัจะส่งผลให้สามารถจดัการ

เรียนรู้ได ้

ตรงตามความตอ้งของเด็กแต่ละบุคคล   

 กรุงเทพมหานครถือเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ดงันั้น  กรุงเทพมหานครจึงมีหน้าท่ีใน     การ

จดัการเรียนร่วมให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยเช่นกันโดยกรุงเทพมหานครในส่วนท่ี
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เก่ียวข้องกับด้านการบริหารการจัดการศึกษาได้ตระหนักละเห็นความส าคัญในการให้โอกาสาง

การศึกษาแก่เด็กตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช  2550  และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ก าหนดนโยบายในแผนพฒันาการศึกษา  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2556-2559  ยงัก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี       2.3 การ

พฒันาการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล  ซ่ึงในกลยุทธ์หลกั  คือการส่งเสริมให้ผูอ้ยูใ่น

วยัเรียนมีโอกาสเขา้ถึงการบริการการศึกษาภาคบงัคบั (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล. 2551 : 8)  ซ่ึง

สอดคล้องกับแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของส านักการศึกษา            ท่ีก าหนดใน

ภารกิจหลกัไวป้ระการหน่ึงวา่  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีอยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพ

ให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสเด็กพิเศษ  และผูมี้ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น (ส านกัการศึกษา. 2556:7)  

นโยบายขอ้ท่ี 6 การช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม

กบัความตอ้งการของนกัเรียนในมาตราท่ี 4 ของแผนพฒันาการศึกษา 

 ส านกัการศึกษาด าเนินการตามนโยบายโดยจดัตั้งโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วมในสังกดั

ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใน  พ.ศ. 2542  หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา   จดั

อบรมให้มีความรู้ตามการศึกษาพิเศษ  200  ชัว่โมงแก่ครูจ านวน  52  คน  และใน     ปีเดียวกนัไดมี้การ

เปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วมเพิ่มข้ึนอีก 43  โรงเรียนรวมทั้งส้ิน 51 โรงเรียน  ปี

การศึกษา 2544  มีโรงเรียนขอเปิดเป็นโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วมอีก 7 โรงเรียนรวมเป็น  58  

โรงเรียน  ปีการศึกษา  2545  มีโรงเรียนขอเปิดเป็นโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วมอีก 2 โรงเรียน

รวมทั้งส้ิน 60  โรงเรียน  ปีการศึกษา  2549  มีโรงเรียนมีโรงเรียนจดัการเรียนร่วมทั้งส้ิน 71  โดยส านกั

การศึกษาไดก้ าหนดใหน้ ากระบวนการบริหาร       การเรียนร่วมตามกระบวนการโครงสร้างซีท(SEAT)  

มาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการจดั    การเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  และ

จากการประเมินโครงการการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครในระยะท่ี 1 พบวา่  

โรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมมี       การบริหารการจดัการเรียนร่วมอยู่ในระดับปานกลางละยงัพบว่า  

จ  านวนโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมยงัมีจ านวนนอ้ย  ยงัไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนท่ี

มีความตอ้งการพิเศษตลอดจนบางโรงเรียน  ยงัไม่มีความพร้อมในการจดัการเรียนร่วมท าให้ไม่สามารถ

จดัการเรียนร่วมได้ตามนโยบายของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร(หน่วยศึกษานิเทศก์) ส านัก

การศึกษา. 2547 : 2) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าว  ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครจึงไดป้ระกาศ  ใหมี้การจดัตั้งโรงเรียนใน

การจดัการเรียนร่วมเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา  2554  ซ่ึงเม่ือรวมกบัโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนจดัการเรียนร่วม

เดิมแลว้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 97 โรงเรียน  และรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีสามารถเรียน

ได้เขา้เรียนในชั้นปกติในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  และอบรมครูประจ าการให้ได้รับความรู้

ทัว่ไปในการดูแลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (ส านกัการศึกษา.2554: 32) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยั

ของหน่ึงนุช  วงศ์ไทย (2552: 54)  ท่ีไดศึ้กษาปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร  พบวา่  ครูในโรงเรียนประถม สังกดักรุงเทพมหานคร  เขตวฒันา

มีความเขา้ใจในการบริหารการจดัการเรียนร่วมอยูใ่นระดบั   ปานกลางและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่  ควร

มีการศึกษาวิจยัขา้ราชการครูในเขตอ่ืน ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการวิจยัเพื่อช่วยกนัหาทางแกปั้ญหา

การจดัการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติและควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะท าให้

การจดัการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติแตกต่างกนั 

 จากข้อมูลและผลวิจยัดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าการบริหารการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นกระบวนการส าคญัในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหไ้ดรั้บ

โอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  โดยมีจุดมุ่งหมาย  3  

ประการ  ไดแ้ก่ 1)  เพื่อให้เด็กมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ    2) เพื่อให้โรงเรียน

จดัการบริหารการจดัการเรียนร่วมไดด้ าเนินการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดต้อบสนองความ

และส่งผลให้เด็กได้รับการพฒันาเต็มศกัยภาพ  3) เพื่อให้โรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมได้ด าเนินการ

บริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งได้ช้ีแจงประเด็นปัญหาใน      การบริหารการจดัการ

เรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  เช่นปัญหาดา้นผูส้อน  เน่ืองจาก  การจดัการเรียนการสอน

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมของสังกดักรุงเทพมหานคร  มีทั้งเรียนใน

ห้องเรียนเฉพาะส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและเรียนห้องเรียนเดียวกนักบัเด็กปกติ  จึงเกิด

ปัญหาครูผูส้อนไม่มีความรู้หรือทกัษะในการสอน  ไม่มีความรู้ในการจดัท าส่ือ  อุปกรณ์การเรียนการ

สอน  ส่วนอาคารสถานท่ีท่ีโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนร่วมยงัขาดห้องฝึกทกัษะและการท ากิจการ

ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษตามความจ าเป็น  และปัญหาดา้นการบริหารการ

จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า  โรงเรียนมีปัญหาด้านบุคลากร  

งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์  และการบริหารการจดัการโรงเรียนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  อีกทั้ง
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ผู ้บริหารยงัขาดความรู้       เจตคติ  และทักษะในการบริหารจัดการเรียนร่วม (ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร, 2549) 

       ดว้ยเหตุน้ีการบริหารการจดัการเรียนร่วมและการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษตอ้งไดรั้บการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

ระดบัความสามารถของผูเ้รียน  อีกทั้งตอ้งเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาและรูปแบบการศึกษา  

เพื่อให ้          การบริหารการจดัการเรียนร่วมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนใน

สังกดักรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนร่วมน าไปใชใ้น      การพฒันา  

ปรับปรุงการบริหารจดัการตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลในการขยายโรงเรียนในการจดัการเรียนร่วมใน

สังกดักรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

1. ค ำถำมเพ่ือกำรวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียน            

ในสังกดักรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมี 
ความเหมาะสมเป็นไปไดค้วรมีลกัษณะอยา่งไร 

 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร  
 

3. ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของงานวจิยั  ดงัน้ี 
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ประชำกร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้านการจดัการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   และ

ศึกษานิเทศก์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร  และแบ่งตามขนาดของโรงเรียนเป็น  ขนาด

ใหญ่ จ านวน  60  โรง  ขนาดกลาง  จ  านวน 32 และขนาดเล็ก จ  านวน 23  รวม 115  โรงเรียน  จ านวน

บุคลากรเป็นผูบ้ริหาร  จ  านวน 115  คน  ครู  จ  านวน 175  คน  ศึกษานิเทศก ์จ านวน   47  คน  รวม  337  

คน 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำกำรศึกษำวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี  มุ่งศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  

1. ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 
2.  ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม     
3. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
4. ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

  

กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี  มุ่งศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูการศึกษาพิเศษ  ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้จากรูปแบบการบริหาร

จดัการโรงเรียนเรียนร่วมในสังกดักรุงเทพมหานคร (ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร : 68-77)  ท่ีได้

อธิบายกระบวนการเตรียมการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนไวว้า่  โรงเรียนท่ีจะด าเนินการจดัการเรียน

ร่วมตอ้งมีการจดัเตรียมความพร้อมนกัเรียนและบุคลากร  มีการประชุมช้ีแจง และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนร่วม  การรับสมคัรนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วม  มีการ

จดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม  อาคารสถานท่ีภายนอกและภายในห้องเรียน  ส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทความพิการ  มีการสร้างหลกัสูตรและปรับหลกัสูตรปกติทัว่ไปให้

เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเรียนร่วมในโรงเรียน  มีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคลและแผนการสอนประจ าวนัท่ีถูกตอ้งและมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการ
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เรียนร่วมเพื่อท าการติดต่อ  ประสานกบัผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบ าบดัฟ้ืนฟู

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  และท าการศึกษาวเิคราะห์ร่วมกบัแนวทางการบริหารการเรียนร่วมตาม

โครงสร้างซีท (SEAT)  ซ่ึงมีองค์ประกอบในการบริหารจดัการเรียนร่วม  4  ด้าน  คือ  ด้านนักเรียน  

ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  และด้านเคร่ืองมือ  (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษา           ขั้นพื้นฐาน 2548 : 32-36)  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการบริหารการ

จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครใน  4  ด้าน  คือ  ดา้นการเตรียมความพร้อม

นกัเรียนและบุคลากร  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  ดา้นการประสาน

ความร่วมมือกบัชุมชน โดยผนวกแนวคิดร่วมกบัแนวทางการบริหารการจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง 

(SEAT)  โดยศึกษาจ าแนกตามตวัแปรอิสระ  ดงัน้ี 

1.  ขนาดของโรงเรียน  ท าการศึกษาจากการแบ่งขนาดโรงเรียนของส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานครไดแ้บ่งโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครออกเป็น  3  ขนาด  ไดแ้ก่  โรงเรียนขนาด

เล็ก          มีนักเรียนตั้ งแต่  1-400  คน  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้ งแต่  401-800  คน  และ

โรงเรียนขนาดใหญ่         มีจ  านวนนกัเรียน  800  คนข้ึนไป (ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร . 2553: 

5)   

2.  รูปแบบการจดัการเรียนร่วม  ท าการศึกษาจากแนวคิดของ  ส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร (2546 :65-66)  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

เรียน ร่วมต้องค านึ งถึ งข้อ มูล ต่าง ๆ  ดัง น้ี รูปแบบการจัดการเรียน ร่วม   โรงเรียนในสั งกัด

กรุงเทพมหานครสามารถจดัได ้ 3  ลกัษณะดงัน้ี  ชั้นพิเศษเต็มเวลา  เด็กมีโอกาสร่วมกิจกรรมสังคมต่าง 

ๆ กบัเด็กปกติ  เด็กท่ีเรียนร่วมในรูปแบบน้ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องค่อนขา้งมาก  ชั้นพิเศษโดยส่งไป

เรียนร่วมบางเวลา  เด็กจะเรียนร่วมกบัเด็กปกติบางวิชา  เด็กท่ีเรียนร่วมในรูปแบบน้ีเป็นเด็กท่ีมีความ

บกพร่องดว้ย  ชั้นเรียนร่วมเต็มเวลา  เด็กเรียนร่วมในชั้นเรียนเดียวกบัเด็กปกติตลอดเวลา  เด็กท่ีเรียน

ร่วมในรูปแบบน้ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องค่อนขา้งนอ้ย   
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จากกรอบแนวคิดในการวจิยัดงักล่าวสามารถเขียนกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ขนาดของโรงเรียน                                                                

 1.1  ขนาดเล็ก 

 1.2  ขนาดกลาง 

 1.3  ขนาดใหญ่ 

การบริหารการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานคร 

1.ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียน

และบุคลากร 

   - ระดบัการปฏิบติังานของโรงเรียนในดา้น 

การเตรียมพร้อมนกัเรียนปกติ  นกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษและบุคลากรภายใน

โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนร่วม 

2. ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม     

   - ระดบัการปฏิบติังานของโรงเรียนในดา้น

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนรวมถึงการจดัส่ือ  บริการ  

และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบันกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ 

3.ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 

   - ระดบัการปฏิบติังานของโรงเรียนในดา้น

การบริหารจดัการหลกัสูตรส าหรับนกัเรียนท่ี

มีความตอ้งการพิเศษ  การจดัท าแผนการจดั

การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอน 

4.ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดนิ้ยามความหมาย

ของค าหลกัไวด้งัน้ี 

 รูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนร่วม 

 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วม  หมายถึง  โครงสร้างการบริหารการจดัการเรียนร่วมท่ี

แสดงความสัมพนัธ์  ในการบริหารจดัการให้บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษและบุคคลพิการเขา้ไปใน

ระบบการศึกษาทัว่ไป มีการร่วมกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาช่วงหน่ึงในแต่ละวนัระหว่างบุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ และบุคคลพิการกบับุคคลทัว่ไป  ถึงขั้นตอนการท างาน เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนจากระบบต่างๆในการบริหารการจดัการเรียนร่วม ของโรงเรียน สามารถอธิบายล าดบัขั้นตอน

ขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบของโรงเรียน น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการบริหารจดัการ  อ านวยความสะดวก  และเตรียมความ

พร้อมโรงเรียนใน   4  ดา้น  ประกอบดว้ย 

1.  การเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากร  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนใน 

ด้านการเตรียมพร้อมนักเรียนปกติ  นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและบุคลากรภายในโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนร่วม  ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียน  การให้
ความรู้กบันักเรียนปกติในและบุคลากรของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ
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พิเศษ  การให้ความร่วมมือของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในการจดัการเรียนร่วม  การส่งเสริม
พฒันาครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อน  การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนปกติ  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและบุคลากรในโรงเรียน  ก าหนดนโยบายในการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียน 

2.  การจดัสภาพแวดลอ้ม  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังานของโรงเรียนในดา้นการจดัเตรียม 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนรวมถึงการจดัส่ือ  บริการ  และส่ิงอ านวยความสะดวก

ให้กับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การจดัสภาพแวดล้อมให้มีขีดจ ากดัน้อยท่ีสุด  การจดัเตรียม

อาคารสถานท่ีภายนอก  ห้องน ้ า  โรงอาหาร  ทางเดิน  การจดัสภาพแวดลอ้มในตวัอาคาร  ประตู  แสง

สวา่ง  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการพฒันานกัเรียน  การจดัส่ือและส่ิงอ านวยความ

สะดวก  ความเพียงพอของส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวก  การจดับุคลาการหรือผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน  

การประชุมปรึกษาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้ม  การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนั  

การจดัสภาพแวดล้อมตามหลกัเกณฑ์  การประเมินการจดัสภาพแวดล้อมส าหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ  การสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

 

3.  การบริหารจดัการหลักสูตร  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนในด้านการ
บริหารจดัการ 

หลกัสูตรส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและ

แผนการสอนรายบุคคล  การตรวจสอบ  คดักรอง  คดัแยกนกัเรียนก่อนกสนเขา้เรียนร่วม  การใชเ้ทคนิค

การสอนของครูการศึกษาพิเศษ  การรายงานผลการพฒันาและความก้าวหน้าของนักเรียน  การจดั

กิจกรรมการสอนของครูการศึกษาพิเศษ  การรายงานผลการพฒันาและความกา้วหนา้ของนกัเรียน  การ

จดักิจกรรมการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  การจดัห้องเรียนและตารางเรียน  การวดัผลและ

ประเมินผลนักเรียนตามศกัยภาพ  การจดักิจกรรมพฒันานักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การจดัท า

หลกัสูตรการศึกษาพิเศษ  การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุงงานและการจดัการเรียนร่วมใน

โรงเรียน 

4. การประสานความร่วมมือกบัชุมชน  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติังานของโรงเรียนในการ
ประสาน 
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ความร่วมมือกบัชุมชน  ผูป้กครอง  นกัวิชาชีพสาขาต่าง ๆ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือและ

พัฒนานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  การประชุมผู ้บริหาร  ครูการศึกษาพิเศษนักวิชาชีพและ

ผูป้กครอง  การติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อนกัเรียนขา้เรียนในโรงเรียนอ่ืน  การมีส่วนร่วมผูป้กครอง

ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การติดต่อประสานงานกบันกัวชิาการชิชาชีพเพื่อพฒันานกัเรียนใน

ดา้นต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนร่วม  การรายงายผลการ

บริหารการเรียนร่วมต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูป้กครอง  ความสม ่าเสมอในการประชุมผูป้กครอง  

ครู  นกัวชิาชีพ 

 

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร 

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร   จ  านวน 435 

โรงเรียน  ท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ประกอบดว้ย 

ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานครไดป้รับปรุงการ

แบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านกังานเขต เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี 

เศรษฐกิจ สังคม วถีิการด ารงชีวติของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการประสานงานการก ากบัและติดตามการปฏิบติังานให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

             1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

 เขตสัมพนัธวงศเ์ขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงัทองหลาง 

             2.  กลุ่มกรุงเทพใต ้ ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขต

ยานนาวา เขตคลองเตย    เขตวฒันา  เขตพระโขนง เขตสวนหลวงและเขตบางนา 

             3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี   เขตดอน

เมืองเขตสายไหมและเขตบางเขน 

           4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ   เขตสะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  เขตคนันา

ยาว เขตลาดกระบงั  เขตมีนบุรี เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตประเวศ 

           5.  กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอก

ใหญ่ เขตบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   เขตตล่ิงชนั และเขตทววีฒันา 



14 

 

           6.  กลุ่มกรุงธนใต ้ ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขนุ

เทียน  เขตบางบอน   เขตราษฎร์บูรณะ  และเขตทุ่งครุ 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 จากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการวจิยั  คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. เป็นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ
โรงเรียนใน 

สังกดักรุงเทพมหานคร มีศกัยภาพยิง่ข้ึน  และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

โดยเฉพาะผูรั้บบริการทางการศึกษา 

2. ไดรู้ปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมท่ีใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
ทนัต่อ 

การเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสิทธิผลส ำหรับสถำนศึกษำทุกสังกดั 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ผูว้จิยัศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อนาํมาเป็นพื้นฐานความรู้ในการจาํแนกเป็น
กรอบแนวคิดการวจิยั  โดยสรุปสาระสาํคญัพร้อมนาํเสนอเป็น  5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ปรัชญาพืน้ฐาน แนวคิด ความหมาย และรูปแบบการจัดการเรียนร่วม 

1.1 ปรัชญาพื้นฐานและแนวคิดการจดัการเรียนร่วม 
1.2 นโยบายการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
1.3 นโยบายการจดัการเรียนร่วมของสาํนกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
1.4 นโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 – 2559   
1.5  นโยบายการจดัการเรียนร่วมของกรุงเทพมหานคร 
1.6  การดาํเนินงานจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

  1.7 ความหมายการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  และรูปแบบการจดัการเรียนร่วม 
  1.8  หลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  1.9 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมในประเทศไทย 
  1.10รูปแบบการบริหารการเรียนร่วมท่ีจดัในต่างประเทศ 

1.11รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั 

ตอนที ่2 แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกบัการบริหารจัดการเรียนร่วม 
  2.1 ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการเรียนร่วม 
  2.2 การบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  2.3 สภาพและปัญหาของการบริหารจดัการเรียนร่วม 
  2.4 การจาํแนกความบกพร่องของบุคคลเพื่อบริหารจดัการเรียนร่วม 
ตอนที ่3 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบ ความหมาย และประเภทของรูปแบบ 
  3.1 ความหมายและรูปแบบ 
  3.2 ประเภทและองคป์ระกอบของรูปแบบ 

3.3 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ 

3.4  คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดี 
            3.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
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3.6 พฒันารูปแบบความหมายของพฒันารูปแบบ 

ตอนที ่4 ประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ 
  4.1 การจดัการศึกษาประเทศไทย 

4.2 การจดัการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 
  4.3 การจดัการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 
  4.4 การจดัการศึกษาประเทศองักฤษ 

4.5 การจดัการศึกษาประเทศออสเตรเลีย 
  4.6 การจดัการศึกษาประเทศแคนาดา 
  4.7 การจดัการศึกษาประเทศญ่ีปุ่น 
 
ตอนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ตอนที ่1 ปรัชญาพืน้ฐาน แนวคดิ ความหมาย และรูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 1.1  ปรัชญาและแนวคิดของการจัดกาศึกษาแบบเรียนร่วม 
 ปรัชญาพื้นฐานของการจดัการเรียนร่วม นกัการศึกษาพิเศษไดเ้สนอปรัชญาของ การจดัการ
เรียนร่วมดงัน้ี 

 บงัอร ตน้ปาน (2535 : 31) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาการจดัการเรียนร่วม 3 ประการ คือ 
1. มนุษยทุ์กคนยอมมีสิทธิเท่าเทียมกนัในโอกาสทางการศึกษา ดงันั้นการจดัระบบ  

การศึกษาตอ้งจดับริการทางการศึกษาให้แก่มนุษยทุ์กคนโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องหรือฐานะ 
11 ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงควรจดัโครงการและปรับปรุงการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล  

2.  มนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการอยูร่่วมกนในสังคม ดงันั้นการ จดัเตรียม 
ความพร้อมก่อนวยัเรียนและวยัเรียน เพื่อให้เด็กพิเศษอยรู่วมกบเด็กปกติ ยอ่มก่อให้เกิด คุณค่าและ
สร้างสรรคส์ังคม เพราะเด็กเหล่าน้ี จะมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั เม่ือเด็ก
เหล่าน้ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษยใ์นสังคม 
  3. การเรียนการสอนในชั นเรียนยอ่มสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันั้น การจดัเด็ก
พิเศษให้เขา้เรียนในชั้นเรียน จึงควรได้รับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นการสอน เพื่อ
บุคคลทวัไป เพื่อพฒันาความพร้อมและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทุกคนให้พฒันาการ ทุก
ดา้นดว้ยวิธีการและกิจกรรมที-เหมาะสมกบความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดศกัยภาพ ท่ี
ดาํรงอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมจากปรัชญาพื้นฐานดงักล่าวน้ี ไดส้นองต่อบนโยบายการจดั 
การศึกษาแผนใหม่ ซ่ึงมุ่งจดัการศึกษาเพื่อมวลชนให้อยู่ในรูปแบบท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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มากท่ีสุด ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางการศึกษาอนัสูงยงิแก่มนุษยชาติในการเรียนรู้เพื่อการดาํรงชีพร่วมกนั 
ในสังคมดว้ยสันติและมีความสุข 
 

 ผดุง อารยะวญูิ (2539 : 7) ไดส้รุป ปรัชญาพื้นฐานการเรียนร่วม ดงัน้ี  
1. ในสังคมมนุษยมี์ทั้งคนปกติและท่ีมีความบกพร่องต่างๆ เม่ือสังคมไม่สามารถ แยก 

คนท่ีมีความบกพร่องออกจากสังคมปกติได ้ดงันั้นไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง ควร
ใหเ้ด็กพิเศษเรียนกบัเด็กปกติเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้
  2. เด็กพิเศษมีความตอ้งการและความสามารถต่างจากเด็กปกติ ดงันั้นควรจดัรูปแบบ และ
วธีิการใหแ้ตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อใหเ้ด็กมีศกัยภาพในการเรียนอยางเตม็ท่ี 

 3. เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ การศึกษาจะ
ช่วยใหค้วามสามารถของเด็กแต่ละคนปรากฏเด่นชดัขึhน  

4. เด็กแต่ละคนมีพืhนฐานต่างกนทางการเล้ียงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สติปัญญา การศึกษาจะช่วยให้แต่ละคนได้เรียนรู้เพื่อการปรับตัวเข้าหากนและให้ทันกับ              
การเปล่ียนแปลงของโลกเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ 
สังคม การจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเพื่อพฒันาทุกดา้นให้สูงสุด ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
ดงันั้น การเตรียมผูพ้ิการตjังแต่เยาวว์ยัเพื่อให้เขาพร้อมท่ีจะดาํรงชีวิตอยใูนสังคมได ้โดยให้โอกาส 
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัเดก็ปกติ ทาํใหเ้ด็กพิการมีเพื่อน มีความเขา้ใจและสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง 
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัอนัเป็นพื้นฐานท่ีทาํให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดาํรงชีวิตร่วมในสังคมอย่างมี 
ความสุขและเป็นความหวงัของการศึกษาในปัจจุบนั  

อุบล เล่นวารี (2542 : 22) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาการเรียนร่วมไวว้า่ คนพิการเป็นส่วนหน่ึง ของ
สังคม และเราไม่สามารถขจดัคนพิการออกจากสังคมได ้จึงควรเตรียมผูพ้ิการแต่เยาวว์ยัให้มี ความ
พร้อมท่ีจะดาํรงชีพอยใูนสังคมได ้การใหเ้ด็กพิการไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบเด็กปกติจะช่วยให้ เด็กมี
ความเขา้ใจซ่ึงกนและกนั เป็ นพื้นฐานสําคญัท่ีทาํให้บุคลเหล่านีh สามารถดาํรงชีพร้วมกนัไดใ้น
สังคมอยางมีความสุข เม่ือเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่  

สิริมา หมอนไหม (2543 : 23) ไดก้ล่าววา่ความเช่ือการจดัการศึกษาพิเศษว่า การให้เด็ก
พิการได้มีโอกาสเรียนร่วมกบเด็กปกติจะช่วยให้เด็กมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นพื้นฐาน 
สาํคญัท่ีจะใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถดาํรงชีวติร่วมกนัไดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 1) ไดค้าํนิยามของปรัชญาของการจดัการเรียนร่วมไวว้่า
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสังคมตอ้งมีความเป็นอยูเก่ียวขอ้งกนัและกนั คนตอ้งการเพื่อน เม่ือเล็ก
ตอ้งการเพื่อนเล่น อายุในวยัเรียนตอ้งการเพื่อเรียน เพื่อนเล่น เพื่อนร่วมกิจกรรม โตเป็นผูใ้หญ่ 
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ตอ้งการเพื่อนคู่คิด นอกจากน้ี แต่ละคนมีพื้นฐานความสามารถไม่เหมือนกนั มนุษยจึ์งตอ้ง พึ่งพา
อาศยักนอยูต่ลอดเวลา คนพิการซ่ึงเป็ นส่วนหน่ึงของสังคมเขาควรจะไดรั้บการปฏิบติั อยางคน
ธรรมดาทัว่ไป คือ ความเห็นใจ ความเขา้ใจ ความช่วยเหลือและการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

สําหรับเด็กเต็มท่ีการจดัการศึกษาแต่เดิมจะจดัในรูปแบบเดียว  คือ การศึกษาปกติทัว่ไป  
(Regular Education) โดยไม่ไดค้าํนึงถึงเด็กพิการ หรือเด็กปกติ  ต่อมานกัการศึกษาเห็นวา่ สามารถ
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กพิการได ้จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการให้กบักลุ่มเด็กพิการ
เหล่านั้น  จึงไดเ้กิดการศึกษาพิเศษ (Special Education) ข้ึน เม่ือจดัการศึกษาพิเศษไปได้ใน
ระยะเวลาหน่ึง นกัการศึกษามองเห็นว่า มีเด็กพิการกลุ่มหน่ึงสามารถพฒันาได้มากกว่าน้ี จึงได้
ทดลองจดัใหเ้ด็กพิการเขา้ไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติทัว่ไป และเกิดวิธีการจดัการศึกษาแบบเรียน
ร่วมเรียกวา่  การเรียนร่วม (Mainstreaming  หรือ  Integrated  Education) แนวทางการจดัการเรียน
ร่วมมีประเด็นสาระสําคญัอยู่  2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี  1  เด็กจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเขา้เรียน
ร่วมได ้ เด็กจึงจะไดรั้บโอกาสให้เขา้เรียนร่วม ประเด็นท่ี 2 โรงเรียนและชั้นเรียนทัว่ไป ไม่จาํเป็น
จะต้องปรับเปล่ียนหลักสูตร  เทคนิคการสอน การประเมิน ฯลฯ โรงเรี ยนเพียงแต่จัดบริการ
สนบัสนุนช่วยเหลือ เพิ่มเติมเท่านั้น เม่ือการจดัการเรียนร่วมมีจุดอ่อน  ตรงท่ีทางโรงเรียนแทบจะ
ไม่ตอ้งปรับเปล่ียนอะไรเลยเช่นน้ี  โดยถือวา่ปัญหาอยูท่ี่เด็กไม่ใช่ท่ีโรงเรียน  จึงมีกลุ่มนกัการศึกษา
ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ และกลุ่มผูส้นับสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน  มี
ความเห็นว่า การจดัการศึกษาให้กบัเด็กกลุ่มน้ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิของเด็กทุกคนท่ี
จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์เช่นเดียวกบัเด็กปกติอ่ืน ๆ จึงไดผ้ลกัดนั
ให้เกิดมีปรัชญา และแนวทางการจดัการศึกษาในแนวใหม่  เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusive Education)   มีหลกัการวา่ เด็กเลือกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือนอยา่งเช่น
การเรียนร่วม และเด็กทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเรียนรวมกนั โดยทางโรงเรียน และครูจะตอ้งเป็นผูป้รับ
สภาพแวดลอ้ม  หลกัสูตร  และการประเมินผล วตัถุประสงค ์ฯลฯ เพื่อให้โรงเรียน และครูสามารถ
จดัการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคลได ้(เบญจา)  ชลธาร์
นนท,์ 2546) 
 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่การจดัการศึกษาให้แก่คนพิการ ในระยะแรกนั้นถือวา่เป็น
การจดัการศึกษาในลกัษณะการเรียนร่วม โดยท่ีทุกโรงเรียนจะดาํเนินการคดัแยกเด็กท่ีมีความพิการ
ว่าสามารถเรียนร่วมได ้หรือไม่ แต่เม่ือปี พ.ศ. 2542  รัฐบาลมีนโยบายให้เป็นปีการศึกษาเพื่อคน
พิการ  “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียนตอ้งไดเ้รียน”  จึงป็นแนวคิดใหม่สําหรับการศึกษาเพื่อคนพิการ
ข้ึนเรียกว่า  การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ  (2545)  ไดส้รุปปรัชญาของ
การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม ดงัน้ี 
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 1. การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็นการรวมพลงัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
องค์กร  ชุมชน องค์กรคนพิการ และผูป้กครองคนพิการ  และองค์กรเอกช นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ และสนบัสนุนการดาํเนินการจดัการศึกษา เพื่อคนพิการทุก
ระบบ และครบวงจร 
 2. การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ  มุ่งปลูกฝังจิตสํานึก และสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยสังคม ชุมชน ผูจ้ดับริการ และประชาชนตระหนกัถึงศกัยภาพ
ความแตกต่างระหวา่งและเฉพาะบุคคล รวมถึงสิทธิเท่าเทียมของบุคคลทุกคน 
 3. การจดัการศึกษาใหก้บัเด็ก ๆ ทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดยไม่แยกวา่เด็กพิการตอ้ง
ไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ รวมทั้งเด็กนั้นตอ้งได้รับการสนบัสนุนทุกดา้น  ทั้งดา้นการแพทย ์ 
วิชาการ ส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะอวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา โรงเรียนตอ้ง
ปรับเปล่ียนหลกัสูตร ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการ เทคนิคการสอน สถานท่ี 
 เบญจา  ชลธาร์นนท ์(2546)  ไดเ้สนอปรัชญาและสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ ท่ีจะทาํให้การศึกษา
พิเศษบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ไวด้งัน้ี 
 1. เด็กพิเศษทุกคนท่ีสามารถจะเรียนหนงัสือหรือฝึกตนเองใหท้าํประโยชน์ไดม้ากข้ึน 
 2. สมรรถภาพในการทาํงานไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพคนพิการ 
 3. ความพิการของเด็กบางคน ไม่จ ําเป็นต้องเป็นความพิการตลอดไปในหลายกรณี 
การศึกษาพิเศษอาจจะเป็นเพียงบริการทางการศึกษาชัว่คราวเท่านั้น 
 4. บุคลากรจะต้องเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกงานตลอดทั้ งมี
ประสบการณ์ในการทาํงานของหน่วยของตนเอง 
 5. ผูใ้ห้การศึกษาควรสนใจเป็นพิเศษ ในเร่ืองพฒันาการของเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กมี
ภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเอง (Positive Self-Image)  และยอมรับตามสภาพความเป็นจริงของตน 
 6.  การจัดการศึกษาพิ เศษ ควรใช้วิ ธีการสอนแบบส่งเสริมเอกัตภาพของบุคคล  
(Individualized instruction) 
 7. การศึกษาพิเศษควรจดัตั้งแต่ระดบัอนุบาล โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกนัลดปัญหา
ความพิการ 
 8. การศึกษาพิเศษ ตอ้งรวมวิชาพลศึกษา นนัทนาการ และสุนทรียศาสตร์  เพื่อเตรียมเด็ก
พิเศษใหส้ามารถใชชี้วติในสังคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 9. อาชีวศึกษา  และการอาชีพเป็นเร่ืองสาํคญัในการพิจารณาจดัการศึกษาแก่เด็กพิเศษ 
 10. ในการจดัเด็กพิเศษเขา้เรียนในโรงเรียนปกตินั้น จะถือเป็นแนวปฏิบติัเม่ือไม่มีปัญหา
หรือไม่มีอุปสรรคอ่ืนใด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บเป็นสาํคญั 



18 
 

 

 เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546)  ได้กล่าวถึง เด็กกลุ่มท่ีมีควาตอ้งการพิเศษการจดัการศึกษา
พิเศษให ้เพราะเด็กพิการไม่สามารถจะรับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ การศึกษาท่ีจดัให้เด็กปกติ 
เด็กพิการ จะไดรั้บสิทธิทางการศึกษา เม่ือมีนโยบายการศึกษาพิเศษท่ีดี ซ่ึงเป็นแนวทางให้มีการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการจดับริการด้านอ่ืน ๆ  ท่ีเด็กแต่ละคนมีความจาํเป็นตอ้งได้รับ 
ฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีนโยบายการศึกษาพิเศษเฉพาะ 
 ศรีศกัด์ิ  ไทยอารี และคณะ (2542)  กล่าวว่า ประเทศท่ีมีการต่ืนตวัในเร่ืองความเสมอภาค 
จะเป็นสังคมท่ีระแวดระวงัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก  และปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาสังคมประชาธิปไตย  เม่ือมีแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคมีความสําคญัยิ่งแลว้
แนวความคิดเร่ืองการให้เด็กทุกคนไดเ้ขา้สู่สถานศึกษาท่ีจดัไวโ้ดยไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบติั  จึงนบั
ไดว้า่เป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีสาํคญัยิง่เช่นกนั  เพราะการศึกษาเป็นการสร้างคน ให้มีความสามารถ
รอบด้าน ไม่ว่าในเชิงวิชาการ  ทักษะด้านอาชีพ  การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  รวมทั้งการมี
ศีลธรรม  จริยธรรม ในการดาํรงชีวติดว้ย  เป้าหมายการให้เด็กจบการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษา
ปกติในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของกลุ่มผูด้้อยโอกาส 
โดยเฉพาะคนพิการได ้และเป้าหมายหลกัของการศึกษาทัว่ ๆ  ในระบบโรงเรียนปกติไม่สามารถ
ใหบ้ริการได ้ซ่ึง ผดุง  อารยะวญิญู  (2542)  มีแนวคิดสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ความยุติธรรมในสังคม  (Social Justice)  เด็กมีความตอ้งการพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม เบ่ือเด็กทุกคนได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรได้รับ
การศึกษา ในโรงเรียนปกติด้วย  หากกีดกนัไม่ให้เขา้เรียนปกติ หลายคนท่ีมีความเช่ือว่า นั่นคือ
ความไม่ยุติธรรมในสังคม เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษตอ้งการความรัก  ตอ้งการ
ความมัน่ใจ ตอ้งการ การยอมรับ ตอ้งการมีบทบาท  และการมีส่วนร่วมในการสังคมเดียวกนั 
 2. การคืนสู่สภาวะปกติ (Normalization)  หมายถึง การจดัสภาพใด ๆ  เพื่อให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านต่าง ๆ  สามารถได้รับการบริการเช่นเดียวกบัเด็กปกติ ให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคม 
 3. สภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดัน้อยท่ีสุด  (Least  restrictive environment)  ซ่ึงจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดัน้อยท่ีสุด จะเป็นผลดีกบัเด็กมากท่ีสุด โดยเด็กไดรั้บผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด  การเรียนรวมเป็นการเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ขา้ใจและยอมรับเด็ก 
 4. การเรียนรู้ (Learning)  เด็กทุกคนท่ีเป็นเด็กปกติ และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถ
เรียนรู้ได ้หากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้งและถูกวธีิ การเรียนการสอนตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบั
ระดบัความสามารถของแต่ละคน 
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 สมพร  หวานเสร็จ (2543) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่  การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการจดั
ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติทัว่ไปในชั้นเรียนของโรงเรียนทัว่ไป เป็นการ
เสนอให้นกัการศึกษาพิจารณาถึงคุณค่าของการพฒันาชีวิตคน  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทุกดา้น
ของวิถีแห่งชีวิต  เพื่อให้มีความสามารถ  ความรู้ และทกัษะในการดาํรงชีวิตอยูใ่นครอบครัวและ
สังคม ไดอ้ย่างมีความสุขและมีคุณค่า และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กท่ีมี
ความตอ้งการ ใหไ้ดรั้บการศึกษาเพิ่มข้ึน  เพราะการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นเป็นการประหยดั
และไม่ตอ้งรอคอยงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างอาคารเรียน ซ่ึงตอ้งส้ินเปลืองเงิน
งบประมาณจาํนวนมาก  หากแต่จดัให้เด็กพิเศษไดแ้ทรกเขา้ไปเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนทัว่ไป 
ระดบัปฐมวยัระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และอุดมศึกษา  ซ่ึงมีโรงเรียนตั้งอยู่ทั้งประเทศอยู่
แลว้ ส่วนงบประมาณค่าอาคารสถานท่ีก็ผนัให้เป็นเงินเดิน ครูสอนเสริมสําหรับเด็กพิเศษ ก็จะเป็น
ผลดีกบัทั้งเด็ก และกาํลงัคนของรัฐอีกดว้ย 
 เกียร์ฮาดและไวซาน (Gearheat and Weishahn,  1980)  ไดเ้นน้ถึงสิทธิท่ีเด็กพิเศษทุกคน
ไดรั้บการศึกษาอยา่งเพียงพอ  เพื่อพฒันาสมรรถภาพของตน ใหถึ้งขั้นสูงสุด  การศึกษาพิเศษเนน้ถึง
ความสามารถ และศกัยภาพของเด็กพิเศษ  โดยไม่เน้นการตอกย ํ้าความพิการของเขาแต่ในเวลา
เดียวกันการศึกษาพิเศษ จะต้องปรับเปล่ียนความต้องการ  และความจาํเป็นของเด็กด้วย  ซ่ึง
หมายความวา่ นกัการศึกษา จะตอ้งไม่มองขา้มความพิการของเด็กเหล่านั้น หลกัการสําคญัท่ีเก่ียว
โยงกบัปรัชญาการศึกษาพิเศษขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
 1. การจดับริการพิเศษตอ้งกระทาํอยา่งฉบัพลนัทนัทีท่ีคน้พบความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก
พิเศษ 
 2. ความพิการบางประเภทถือวา่เป็นเพียงอาการมากกวา่ ท่ีจะเป็นความผิดปกติทางกายภาพ 
และอาจปรากฏอยูเ่พียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น 
 3. เด็กพิเศษคนใดคนหน่ึงอาจตอ้งการรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของชีวติ 
 4. การบริการสาํหรับเด็กตอ้งครอบคลุมตั้งแต่เด็กวยัก่อนเรียนจนถึงมธัยมศึกษา 
 5. การจดัการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอ้ม ท่ีจาํกดันอ้ยท่ีสุด ตามความเหมาะสมยอ่มเป็น
การช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กพิเศษได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อย  การจดัการศึกษาดังกล่าว จะตอ้ง
ประสานความสามารถของครู และครูการศึกษาพิเศษอยา่งมีประสิทธิผล 
 แอลเฟอร์  (Alper,  1999)  ไดก้ล่าววา่  ปรัชญาการจดัการเรียนร่วมเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการ
สอนการช่วยเหลือ และการร่วมมือกนัระหว่างทีมของครู  ซ่ึงสอนเด็กทัว่ไป  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ผูป้กครอง และครูการศึกษาพิเศษ  ดงันั้นการเรียนการสอน จึงหมายถึงการท่ีเด็กทั้งหมดไดเ้รียน
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ร่วมกนัในชั้นเรียนปกติทุก ๆ  วนั ซ่ึงเด็ก ๆ  จะมีความแตกต่างกนั และมีหลายกลุ่ม  เช่นเด็กท่ีมี
พฤติกรรมกา้วร้าว  เด็กท่ีมีปัญหาทางสังคม  เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้  และเด็กท่ีมีปัญหาดา้น
ทกัษะในการทาํงาน เป็นตน้ โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ของการเรียนร่วม  คือเด็กทุกคนตอ้งเร่ิมตน้ท่ี
ชั้นเรียนปกติ  ซ่ึงเม่ือพบความ ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีเป็นความจาํเป็นก็ตอ้งลดขอ้จาํกดัออกจาก
ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 จากปรัชญาท่ีกล่าวมานั้น พอท่ีจะสรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม มีวิวฒันาการ
มาจากการจดัการเรียนร่วม  แต่ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะบุคคลของเด็ก
พิการ อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ตลอดจนปฏิญญาวา่ ดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีเด็กทุกคน
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงโรงเรียน จะตอ้งจดั
การศึกษาใหเ้ด็กทุกคนอยา่งเหมาะสม 
 1.2 นโยบายการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 นโยบายการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมได้ปรากฏชดัเจน  เม่ือกระทรวงศึกษาธิการตอ้ง
รับผิดชอบดาํเนินการโดยการจดับริการ การศึกษาให้ทัว่ถึงอยา่งมีคุณภาพ  อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 ไดรั้บรองสิทธิความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคลไวอ้ย่างชดัเจน  ซ่ึงไดก้าํหนดในมาตรา  43  โดยระบุว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  อีกทั้งยงักาํหนดในมาตรา  55  โดยระบุว่า  “บุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
ไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั”  และมาตรา  80 โดยระบุว่า  “รัฐตอ้งคุม้ครอง และพฒันาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิง และชาย เสริมสร้าง และพฒันาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว  และความ
เขม้แข็งของชุมชน  รัฐตอ้งสงเคราะห์คนชรา  ผูย้ากไร้  ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  และผูด้อ้ยโอกาส
ให้มีคุณภาพท่ีดี และพึ่งตนเองได้”  ดว้ยความตระหนกัในภาระหน้าท่ี  กระทรวงศึกษาธิการได้
ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจดับริการ การศึกษามีประสิทธิภาพ  สามารถพฒันาคุณภาพ
ของบุคคลไดต้ามจุดมุ่งหลาย ของการจดัการศึกษา โดยมิไดล้ะเลย การจดับริการศึกษาของคนพิการ  
ซ่ึงรัฐบาลยงัไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  10  การจดัการ
ศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกว่าสิบ
สองปี ท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐไดก้าํหนดนโยบาย และเพื่อให้
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั จึงไดบ้รรลุสาระสําคญัไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
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ระยะท่ี  8 (พ.ศ. 2540-2544)  ดงัน้ี  คือ  “พฒันาเด็กให้มีศกัยภาพครอบคลุมทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  
สติปัญญา อารมณ์  จิตใจ สังคม  และให้ไดรั้บความเสมอภาคทางโอกาสในการศึกษาแก่เด็กทุก
กลุ่ม  ทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นภาวะยากลาํบาก  กลุ่มปกติทัว่ไป  กลุ่มปัญญาเลิศ และกลุ่มท่ีมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะดา้น เพื่อเตรียมเขาเหล่าน้ี ให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า  อยู่ในสังคมอนาคตได้
อย่างมีความสุข”  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ “พ.ศ. 2542 เป็นปีการศึกษาเพื่อคนพิการ”  
โดยมีนโยบายวา่ “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียน ตอ้งไดเ้รียน”  และปีการศึกษา 2543  ยงัไดป้ระกาศ
เป็นนโยบายต่อเน่ืองอีกว่า  “เด็กพิการทุกคนตอ้งได้เรียนโดยได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อ
พฒันาตนเอง  ชุมชน และสังคม”  ทั้งน้ีเพื่อเร่งรัด  ปรับปรุง  และขายบริการ การศึกษาสําหรับคน
พิการให้ทั่วถึง และมีคุณภาพยิ่ง ข้ึน  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2543)  และทางสํานักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้สนองนโยบาย โดยเน้นการประกันโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ ทั้งทางดา้นร่างกราย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา ให้ช่วยเหลือตนเอง และสังคม ไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น (สํานักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541)  ซ่ึงการประกนัโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหไ้ดม้าตรฐาน และมีคุณภาพดงัต่อไปน้ี 
 1. การประกนัโอกาส  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จะตอ้งไดรั้บการบริหารการสภาพิเศษรูป
แบบเรียนรวมตามความเหมาะสม 
 2. การประกนัคุณภาพ  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมอย่างรอบดา้น  คือ  มีสุขภาพดี  มีความรู้ความสามารถเต็มศกัยภาพ  ช่วยเหลือตนเองได้
และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 3. การประกนัประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารและการจดัการท่ีช่วยให้การจดัการศึกษา
รูปแบบเรียนรวมใน โรงเรียนประถมศึกษาบรรลุเป้าหมาย  (สํานักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) 

1.3  นโยบายการจัดการเรียนร่วมของส านักงานบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 พ.ศ. 2523 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามญัศึกษากาํหนดให้มีกองการศึกษา
พิเศษรับผิดชอบการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูด้อยโอกาส จึงแบ่งออกเป็นฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาพิเศษ และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 ไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมสามญัศึกษาเป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้มีการ
จดัการศึกษา ให้แก่คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสอย่างชดัเจนยิ่งข้ึน พ.ศ. 2546 เน่ืองจากมีการปฏิรูป
ระบบราชการ ไดมี้การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการ
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รับการศึกษาให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกาํหนดให้ตอ้งจดัการศึกษา
สําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล 
หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกส่ือบริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
วสัิยทศัน์ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานหลกั ท่ีส่งเสริม สนับสนุน และจดัการ
ศึกษาสาํหรับเด็กพิการปละผูด้อ้ยโอกาสอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

พนัธกจิ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูด้้อยโอกาสให้ได้รับการ
พฒันาเตม็ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมปละพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

3. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ

เสริมสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1.เด็กพิการและผูด้้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายสดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 

3. สถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษมีการบริหารจดัการ ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจ การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์และจุดเน้น 
1.การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพื่อคน

พิการและผูด้อ้ยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้
ตามศกัยภาพ 
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3.การพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพื่อคน
พิการและผูด้้อยโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองคนพิการและผูด้อยโอกาส สามารถบริหาร
จดัการ บริหารหลกัสูตรและวางแผนการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.การผลิต พฒันากระจายส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับคน 
พิการใหท้ัว่ถึงเพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

5.การประสานเครือข่ายการทาํงานระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานและกลุ่มงานทีเ่กีย่วข้อง 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสใน
สถานศึกษา 
 2. งานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสในสถานศึกษา 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
4.  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสใน

สถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ งานสุขภาพอนามยั กีฬา

และนนัทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย 
วจิยันกัเรียน การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน 

6. ส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพการจดัการศึกษา และการประกอบอาชีพสาํหรับ
ผูด้อ้ยโอกาส 

7. ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
8. ส่งเสริมดูแลนกัเรียนประจาํ ประสานการป้องกนัและแกปั้ญหาการใชส้ารเสพติด และ

ส่งเสริมป้องกนั แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤติของนกัเรียน รวมทั้งระบบช่วยเหลือนกัเรียน 
9. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับ

ผูด้อ้ยโอกาส 
10. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ

ผูด้อ้ยโอกาส 
11. วจิยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล

การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
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12. ส่งเสริม วจิยั พฒันา มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 

13. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
14. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ส่งเสริม และพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา

สาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
15. ปฏิบติังานหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
ในสถานศึกษา 

2. งานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสในสถานศึกษา 
3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาสาํหรับ 

ผูด้อ้ยโอกาส 
4. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับผูด้อ้ยโอกา 

ในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ งานสุขภาพอนามยั  

กีฬาและนนัทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร 
ประชาธิปไตย วจิยันกัเรียน การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน 

6. ส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพการจดัการศึกษา และการประกอบอาชีพสาํหรับ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

7. ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
8. ส่งเสริมดูแลนกัเรียนประจาํ ประสานการป้องกนัและแกปั้ญหาการใชส้ารเสพติด  

และส่งเสริมป้องกนั แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤติของนกัเรียน รวมทั้งระบบช่วยเหลือ
นกัเรียน 

9. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

10. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

11. วจิยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัและ 
ประเมินผลการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
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12. ส่งเสริม วจิยั พฒันา มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง 
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 

13. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
14. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ส่งเสริม และพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ 

ศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 
15. ปฏิบติังานหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท 

ไดรั้บมอบหมาย 
กลุ่มพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพกิารและผู้ด้อยโอกาส มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี ้
1.   ประสานงานและจดัทาํขอ้เสนอนโยบาย แผนพฒันา ยทุธศาสตร์ และแผนแม่บทการจดั

การศึกษาสาํหรับคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส 
2.  พฒันาระบบการจดัการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนบัสนุนการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสอยา่งเป็นรูปธรรม 
3. เร่งจดัทาํกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และวธีิการท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดั

การศึกษาสาํหรับคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส ทีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 

4. กาํหนดนโยบายดา้นบริหาร และกลไกการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส
พร้อมจดัทาํแผนพฒันาสู่การปฏิบติั 

5.  ส่งเสริมความเขม้แขง็ในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจาํตาํบล สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส 

6.  ดาํเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ และ
การศึกษาสงเคราะห์ 

7. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและองคก์รเครือข่ายในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ
และผูด้อ้ยโอกาส 

8. ปฏิบติังานหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.4 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 – 2559กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดนโยบายไว้  คือ  
1.นโยบายดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            เร่งรัดจดัการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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            ส่งเสริม สนบัสนุน ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ิน มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            เป้าหมาย 
            - จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความ
เหมาะสม                 และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน โดยจดัการศึกษาไดท้ั้ง 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
            - เด็กในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัทุกคนไดรั้บการศึกษา 
            - เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัมีโอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            - บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาไม่ถึงระดบัการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้ง
ไดรั้บโอกาส เขา้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            - มีระบบบริหารหรือการประสาน ใหผู้พ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ตามศกัยภาพท่ีจะเรียนได ้
            - ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการศึกษาดว้ยรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
            มาตรการ 
            - จดัใหมี้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวชิาชีพ ใหไ้ดต้ามความ
เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 
            - จดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
            - เร่งรัดใหบิ้ดา มารดา หรือผูป้กครองไดส่้งบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดเ้ขา้รับการศึกษา
ภาคบงัคบั และนอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว 
            - ส่งเสริม สนบัสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบ และสถาบนัสังคมอ่ืน ใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
อบรมเล้ียงดูใหก้ารศึกษาแก่บุตร บุคคลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบดูแล และสามารถจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดต้ามท่ีตอ้งการและความเหมาะสม 
            - จดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การส่ือสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือผูด้อ้ยโอกาส มีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
            - จดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ความสามรถของบุคคลนั้น 
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1.5นโยบายการจัดการเรียนร่วมของกรุงเทพมหานคร 
 สาํนกัการศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามญั
ศึกษาของกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายเป้าหมายการจดัทาํและพฒันาแผนการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครจดัการศึกษาในระบบอยา่งมีคุณภาพส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารการ
จดัการเรียนรู้เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแบ่งส่วน
ราชการภายในเป็น7ส่วนราชการประกอบดว้ยสาํนกังานเลขานุการกองการเจา้หนา้ท่ีกองคลงัหน่วย
ศึกษานิเทศก์สํานกังานยุทธศาสตร์การศึกษากองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและกองพฒันา
ขา้ราชการครูกรุงเทพมหานครมีอตัรากาํลงั339ตาํแหน่งมีบุคลากรครองตาํแหน่งในปัจจุบนัจาํนวน
๓๒๙ตําแหน่งจําแนกเป็นข้าราชการสามัญ๒๗๐ตําแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
(ศึกษานิเทศก์)59ตาํแหน่ง (ขอ้มูลณ29สิงหาคม2557)สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานครมีภารกิจใน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามญัศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครโดยมี
โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครจาํนวน438โรงเรียนกระจายในพื้นท่ี50สํานกังานเขตมีนกัเรียน
300,070คนแบ่งเป็นระดบัอนุบาลศึกษาจาํนวน51,124คนระดบัประถมศึกษาจาํนวน๒๑๒,๔๖๒คน
มธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน๓๒,๗๘๓คนมธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน3,083คนนกัเรียนเรียนร่วม 
(เด็กพิเศษ)จาํนวน618คนครูจาํนวน14,331คนโรงเรียนท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี6มีจาํนวน432โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้มีจาํนวน108โรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน9โรงเรียนเปิดสอนเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6จาํนวน6โรงเรียนและ
โรงเรียนท่ีเปิดการจดัการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)จาํนวน115โรงเรียน (ขอ้มูลณ10มิถุนายน2557) 
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร(2554:6-16)ได้อธิบายถึงนโยบาย   
การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานครไวว้า่ กรุงเทพมหานครตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันา 
คุณภาพการจัดการศึกษาแก่บุคคลทมความต้องการพิเศษบุคคลด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ในสังคม         
เร่ิมกาํหนดนโยบายไวใ้นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี5(พ.ศ.2540-2544)ต่อเน่ืองมาจนถึ ง 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับท่ี6(พ.ศ.2545–2549)แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับท่ี7        
(พ.ศ. 2550 - 2555)และแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2553)มอบหมายให ้
สาํนกัการศึกษาดาํเนินการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ 
พิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดเป็นโรงเรียนจดัการเรียนร่วม รับนักเรียนท่ีมีความ 
ตอ้งการพิเศษและมีอายอยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาบงัคบัเขาเรียนร่วมในโรงเรียน 
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เป้าหมาย 

การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการจดั
การศึกษา สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมกบันกัเรียนปกติดงัน้ี 

1.ใหโ้รงเรียนเรียนร่วมในสังกดักรุงเทพมหานครจดัการเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษอยา่งมี
คุณภาพ 

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมในการจดัการศึกษา 
สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

วตัถุประสงค์ 
 การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคใ์นการจดั

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมกบันกัเรียนปกติ  ดงัน้ี 

1.เพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2.เพื่อให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติในโรงเรียน
สังกดักรงเทพมหานคร 

3.เพื่อให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษรู้จกัตนเองปรับตวัเขา้กบัสังคมไดรั้บการยอมรับ
และ อยูร่่วมกบัเด็กปกติไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมในการจดั
การศึกษา สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

1.6  การด าเนินงานจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
การจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงานเช่นการทดสอบทางจิตวทิยาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือ จากนกัจิตวทิยาจิตแพทยแ์พทยก์ารให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจะตอ้งไดรั้บความ ร่วมมือจากนกักายภาพบาํบดันกักิจกรรมบาํบดั นกัอรรถ
บาํบดัครูการศึกษาพิเศษหน่วยงาน อ่ืน ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการกาํหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบไวใ้นกฎหมายเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานดาํเนินการจดัการเรียนร่วมเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย ดงัน้ี 

1. บทบาท หนา้ท่ีของสาํนกัการศึกษา 
2.บทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังานเขต 
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 3. บทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียน 

1.บทบาทหน้าทีข่องส านักการศึกษา 

     สาํนกัการศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม่การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดั 
กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือกเดก็ดอ้ยโอกาสและเด็กพกิารใหมี้โอกาสเขา้เรียนร่วมกบั
เด็กปกติ อยา่งเสมอภาค ดงัน้ี 

 

2.บทบาทหน้าทีข่องงส านักงานเขต 

     สํานักงานเขตมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดั 
กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการให้มีโอกาสเขา้เรียนร่วมกบั
เด็กปกติ อย่างเสมอภาคแนวดาํเนินการของสํานักงานเขตควรกาํกบัดูแลและให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่ โรงเรียนเรียนร่วมในสังกดั 

3.บทบาทหน้าทีข่องโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีทีทาํหน้าท่ีในการจดัการศึกษาให้กบันักเรียนโดยคาํนึงถึง 
ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนประกอบดว้ย บุคคลหลายฝ่ายท่ีทาํหนา้ท่ีในการดูแล
นกัเรียน ให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพการจดัการเรียนร่วมให้ประสบผลสําเร็จทุกฝ่าย
ตอ้งรู้บทบาท หนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองภายใตก้ฎหมาย 
เป้าหมาย 

เด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกบัเด็ก ปกติ 
วตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
1. เพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เด็กท่ีมีวามตอ้งการพเิศษใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษกลุ่มต่างๆไดมี้โอกาสเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 

3. เพื่อใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษไดรู้้จกัตนเองปรับตวัเขา้กบัสังคม และอยูร่่วมกบัเด็ก
ปกติได ้

4. เพื่อสร้างการยอมรับและให้โอกาสในการวบรวมระหว่างเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
และเด็กปกติ 

1.7 ความหมายการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและรูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กพิการไดเ้รียนร่วมกบัเด็ก
ปกติ  โดยคาํนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่าน้ีมีโอกาสเรียนรู้ และ
ดาํรงชีวติในสังคมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งปกติสุข 
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 สมพร  หวานเสร็จ  (2543)  ได้ให้ความหมายของการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  ซ่ึงมี
ววิฒันาการ มาเป็นลาํดบัจากการเรียนร่วมไวด้งัน้ี 
 1. การเรียนร่วมเตม็เวลา  (Mainstreaming)  หมายถึง จดัใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ไดมี้
โอกาสเรียนในชั้นเดียวกนั กบัเด็กปกติตลอดเวลาท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียนเด็กปกติ ไดรั้บบริการ การ
เรียนการสอน และบริการนอกห้องเรียนอยา่งไร  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ก็ไดรั้บบริการเช่นนั้น 
จุดประสงคข์องการเรียนร่วมเตม็เวลา คือ  เพื่อให้เด็กเขา้ใจ ซ่ึงกนัและกนั ตอบสนองความตอ้งการ
ซ่ึงกนัและกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
 2. การเรียนร่วมบางเวลา (Integration)  หมายถึง  การจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้
เรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกนั กบัเด็กปกติ  แต่เด็กเหล่าน้ีอาจถูกจดัให้อยู่รวมกนัเป็นชั้นพิเศษ ใน
โรงเรียนปกติ  เด็กเรียนวิชาหลกัในชั้นพิเศษ  โดยมีครูประจาํชั้นเป็นผูส้อน  แต่ในบางวิชา ซ่ึง
ส่วนมากไม่ใช่วชิาทกัษะ  เด็กมีโอกาสไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติ  หรือเด็กอาจมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ  ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  กีฬาสี  งานแสดงต่าง ๆ ของโรงเรียน  เป็นตน้  
โดยคาดหวงัวา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จะมีโอกาสแสดงออกและมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กปกติ 
 3. การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม เป็นแนวคิดทางการจดัศึกษาท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัให้กบั
เด็กทุกคน  ไม่มีการแบ่งแยกว่า เด็กคนใดเป็นเด็กทัว่ไป หรือเด็กคนใด ท่ีเป็นเด็กพิการ  โดย
โรงเรียน จะตอ้งจดัการศึกษาให้เขาอยา่งเหมาะสม ตามความตอ้งการจาํเป็น และลดขอ้จาํกดัท่ีเป็น
อุปสรรค ในการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กพิการสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม  หลงัสําเร็จการศึกษา
แล้ว  โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยอมรับซ่ึงกันและกัน การจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีให้โอกาสแกคนพิการ ได้พฒันาศกัยภาพทุกดา้นในระบบ
โรงเรียน 
 เบญจา  ชลธาร์นนท์  (2544)  ได้ให้ความหมาย  การศึกษาแบบเรียนร่วมไวว้่า  เป็น
การศึกษาสําหรับทุกคน  โดยรับเข้ามาเรียนรวมกนั  ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับการศึกษา  และจดัให้มีบริการ
พิเศษตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ  ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนร่วมไวห้ลาย
ลกัษณะดงัน้ี 
 สรุปไดว้่า  การศึกษาแบบเรียนร่วม  หมายถึง  การจดัการศึกษาให้เด็กพิการเรียนร่วมกบั
เด็กปกติ ในชั้นเรียนของโรงเรียนทัว่ไป  ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยรับความช่วยเหลือ
ตามความจาํเป็น  เพื่อพฒันาการในทุกด้านของวิถีแห่งชีวิต  และให้มีความรู้ ความสามารถ  
สะทอ้นให้เห็นถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการท่ีจะไดรั้บความเสมอภาคของการศึกษา ทั้งยงัมี
ทกัษะในการดาํรงชีวติอยูใ่นครอบครัว  และคนปกติ ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ความหมายของการเรียนร่วม 
 นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรียนร่วมไวห้ลายความหมายดงัน้ี 
 คอฟแมน  ก๊อตเลียบ   เอการ์ดและคูคิด  (ประกฤติ  พูลพัฒน์,  2546 :9  อ้างอิงจาก  
Kauffman, Gottlieb, Agard and Kukic,  1975. Mainstreaming:  “Toward and Explication of the 
Contract”  Focus on  Exceptional Children. P.35) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการรวมเด็กพิเศษกบั
เด็กปกติในด้านเวลา  ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคม โดยมีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการ
วางแผนทางการศึกษาท่ีเป็นรายบุคคลและต่อเน่ือง  มีกาํหนดแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบกนัระหว่าง
บุคลากรฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสอน และฝ่ายสนับสนุน  ทั้งในด้านการศึกษาปกติ และด้านการศึกษา
พิเศษ 
 จอห์นสัน  และจอห์นสัน  (ประกฤติ  พลูพฒัน์,  2546  อา้งอิงจาก   Johnson  and Johnson,  
1980. “Integrated Handicapped Students into the Mainstream” Exceptional Children. P. 90-98)  
ได้ให้ความหมายของการเรียนร่วมว่า เป็นการจดัการศึกษาท่ีให้เด็กพิเศษทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษา โดยเท่าเทียมกบัเด็กทัว่ไป และเหมาะสมตามความตอ้งการพิเศษของแต่ละบุคคล  โดยมี
ขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด  ตามแผนการศึกษารายบุคคล  และผูป้กครองเป็นผูมี้บทบาทในการจดัการศึกษา  
หรือเรียกร้องสิทธิ   ต่าง ๆ  เพื่อใหเ้ด็กพิเศษทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อเด็กปกติ 
 เกียร์ฮาร์ท และซิไลแชน(Gearheart and Cileishahn,  1980)   กล่าววา่  ความหมายในมโน
ทศัน์ ของการเรียนร่วมคือ  การร่วมกิจกรรมในชั้นปกติให้มากท่ีสุด โดยมีการให้ความช่วยเหลือแก่
ครูปกติ  การเรียนร่วมเป็นการจดัการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  โดยมีพื้นฐานอยูบ่น
ความเช่ือวา่  เด็กแต่ละคนควรไดรั้บการศึกษาในสภาพแวดลอ้มท่ีจาํกดันอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงเขาจะไดรั้บ
การตอบสนองต่อความตอ้งการจาํเป็นทางการศึกษาอย่างเหมาะสม  ดงันั้นระบบการเรียนร่วมท่ี
แทจ้ริง จะตอ้งมีทั้งองคป์ระกอบของการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนปกติ  และองคป์ระกอบของการรับ
บริการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครูการศึกษาพิเศษ 
 ธีระ  จนัทรัตน์  (2549)  รวบรวมความหมายจากนกัวิชาการวา่  การเรียนร่วม  หมายถึงการ
ผสมผสานกนัของการศึกษาภาคปกติ กบัการศึกษาพิเศษ  การบริหารโรงเรียนในโครงการเรียนร่วม 
จึงไม่ใช่การบริหารโรงเรียนปกติ ท่ีมีเด็กพิเศษมาฝากปนอยู่ในโรงเรียน  แต่เป็นการรับเอาคุณค่า  
ปรัชญาหลกัการ  และกลวิธีของการศึกษาพิเศษ เขา้มาประสมประสานกบัศาสตร์  และศิลป์ของ
บริหารโรงเรียนปกติ 
 วชิยั  เวยีงสงค ์ (2542)  กล่าววา่  การเรียนร่วม  คือจกัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยคาํนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
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เหล่าน้ีไดมี้โอกาสเรียนรู้  และดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุข  มีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัระดบั
ของความพิการโดยจะตอ้งยดึหลกัการใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์จากการเรียนร่วมมากท่ีสุด 
 คณะอนุกรรมการคดัเลือก  และจาํแนกความพิการเพื่อการศึกษาจองกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)  ไดใ้ห้ความหมายวา่  คือ  การจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ
เด็กพิการเขา้ไปในระบบการศึกษาทัว่ไป  มีการร่วมกิจกรรม  และใชช่้วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่
ละวนั ระหวา่งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เด็กพิการกบัเด็กทัว่ไป 
 เบญจา  ชลธาร์นนท ์(2543) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหารเรียนร่วมไวว้า่  เป็นการรวมเอา
เด็กพิเศษเขา้ไปในระบบการศึกษาปกติ มีการร่วมกิจกรรม  และใชเ้วลาวา่งช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่ละ
วนัระหว่างเด็กพิเศษกบัเด็กปกติ  โดยมีความหมายตามศพัทภ์าษาองักฤษสองความหมาย คือ เมน
สตริมม่ิง  (Mainstreaming)   หมายถึง  การเรียนร่วมเต็มเวลา  โดยเด็กพิเศษจะเขา้เรียนในห้องเรียน
ปกติโดยไม่มีการบริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ  ส่วนอีกความหมาย คือ  อินทิเกรชั่น(Integration)   
หมายถึงการเรียนร่วม บางเวลา โดยเด็กพิเศษจะเขา้เรียนในชั้นปกติเป็นบางวิชา  และรวมถึงการจดั
ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ  และการเรียนรวม  (Inclusive  education)   หมายถึงการศึกษาสําหรับเด็ก
ทุกคน  โดยรับเขา้มาเรียนรวมกนั ตั้งแต่เร่ิมรับการศึกษา  และจดับริการพิเศษตามตอ้งการของแต่
ละบุคคล  
 เกยรู  วงศก์อ้ม  (2548)  ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนร่วมวา่ หมายถึง การจดัให้เด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ  เขา้ไปในกระบวนการศึกษาปกติ  เปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ได้เรียน และทาํกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติ  โดยมีครูปกติ และครูการศึกษาพิเศษร่วมมือ  และ
รับผดิชอบร่วมกนั ในการจดัการเรียนการสอน  (Collaboration) 
 จากความหมายของการเรียนร่วมท่ีกล่าวมาน้ี สรุปไดว้่า การเรียนร่วม คือกระบวนการใน
การจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องระดบัท่ีสามารถพฒันา  สามารถเรียนรู้  เพื่อให้เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยคาํนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสเรียนรู้ และดาํรงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  

1.8 หลกัการและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 คณะกรรมการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ (2543 : 38 - 39) ไดเ้สนอหลกัใน
การจดัการเรียนร่วมไวด้งัต่อไปน้ี 

 1.8.1 จาํแนกและคดัแยกเด็กพิเศษตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ โดยความร่วมมือและ 
ประสานงานกบศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั แพทย ์นกัจิตวทิยา และนกัการศึกษา  
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1.8.2 ส่งต่อเด็กพิเศษเขา้รับการศึกษาตามความสามารถและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ของ
แต่ละบุคคลโดยคาํนึงถึงความสะดวกและใกลบ้า้นเป็นสําคญัและประสานงานกบสถานพยาบาล
เพื่อส่งต่อเขา้รับการฟ้ืนฟูบาํบดั 

 1.8.3 เตรียมความพร้อมในดา้นความรู้หรือเจตคติให้กบบุคลากร เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูผูส้อน พอ่ แม่ผูป้กครองและผูที้เก่ียวขอ้ง โดยการอบรมหรือประชุม  

1.8.4 เตรียมความพร้อมในดา้นส่ือ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน  
1.8.5 จดัตhังคณะกรรมการจดัการศึกษาระดบัโรงเรียน จดัตั้งคณะจดัทาํแผนการจดั 

การศึกษาเฉพาะบุคคลใหก้บเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคน  
1.8.6 ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลไว ้เพื่อพฒันาครู การศึกษา

พิเศษ ใหเ้กิดความรู้เตม็ศกัยภาพ  
1.8.7 ติดตามและประเมินผลตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลไว ้เพื่อเป็น การประกนั

คุณภาพว่า การศึกษาและการบริ การท่ีเด็กพิเศษไดรั้บนั้น มีความสอดคล้องกบั ความตอ้งการ
จาํเป็นของเด็กพิเศษแต่ละคน  

เบญจา ชลธาร์นนท ์(2546 : 25) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนร่วมมีหลกัการท่ีควร คาํนึงถึง
ดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัการเรียนร่วมเป็นการใหก้ารศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเขา้มาเรียนร่วมกนั ตั้งแต่
เขา้รับการศึกษา  

2. จดัให้มีบริการพิเศษตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีหลกัว่า เด็กเป็นผูเ้ลือก
โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกเด็ก  

3. เด็กทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเรียนร่วมกนั โดยโรงเรียนและครู จะตอ้งเป็นผูป้รับ สภาพแวดลอ้ม 
หลกัสูตรและการประเมินผล เพื่อให้โรงเรียนและครู สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
นกัเรียนได ้

 4. การจดัการเรียนร่วมเป็นการให้การศึกษากบเด็กทุกคนในระบบเดียวกนัโดยไม่แยกว่า
เด็กพิเศษตอ้งไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ  

5. เด็กตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทุกดา้นทั้งดา้นการแพทย ์วิชาการ ส่ือ ส่ิงอาํนวย ความ
สะดวก ในทุก ๆ ดา้น 

 6. จดัใหมี้บุคลากรท่ีสนบัสนุน 
 ผดุง อารยะวิญู (2546 : 40 - 41) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนร่วมมีหลกัการท่ีควร 

คาํนึงถึงดงัต่อไปน้ี 
1. การเรียนร่วมนhันควรเร่ิมเม่ือเด็กอายยุงันอ้ย ดงันั้นควรเร่ิมเรียนตั้งแต่ในชั้น 
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ประถมวยั  
2. ใหโ้อกาสแก่ครูท่ีสอนเด็กปกติในการตดัสินใจวา่จะรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ พิเศษเขา้มา

เรียนในชั้นท่ีตนสอนหรือไม่  
3. สถานศึกษาท่ีจะบริการดา้นการเรียนร่วมตอ้งมีความพร้อมดา้นบุคลากร โดยเฉพาะ  

อยา่งยิง่ครูผูท้าํหนา้ท่ีสอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ  
4. ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษานั้น ควรมีการช้ีแจงทาํความเขา้ใจ และอบรม

ครู เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนและนกัเรียนเก่ียวกบัโครงการการเรียนร่วมท่ีจะเร่ิมข้ึน ในสถานศึกษา 
แห่งนั้น  

5. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้ลอดจนอุปกรณ์อนัจาํเป็นพร้อมมูล สถานศึกษาจะตอ้งมี เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนไวเ้พียงพอ  

6. ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเป็นรายบุคคล (Individual Education Plan) เพราะ
การศึกษาเป็นรายบุคคลน้ีจะช่วยใหก้ารศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษบรรลุ เป้ าหมายได ้   

7. ความรับผิดชอบในการสอนเด็กที-มีความตอ้งการพิเศษนั้นไม่ควรตกอยู่กบั ครูประจาํ
ชั้นหรือครูผูส้อนเท่านั้น แต่ควรจะอยูท่ี่ทุกคน และทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็ก  

8. ในการให้บริการการเรียนการสอน ถา้ไม่จาํเป็นไม่ควรแยกเด็กท่ีมีความตอ้งการ พิเศษ
ออกจากเด็กปกติทั้งน้ี เพื่อใหเ้ด็กปกติไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการและความสามารถของเด็กท่ีมี ความ
ตอ้งการพิเศษ  

9. ควรมีการประเมินพฒันาการของเด็กและการเรียนของเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ การประเมิน
ควรมีลกัษณะเช่ือถือได ้ 

10. ควรศึกษาขอ้บกพร่องของการจดัการเรียนร่วมอยู่เสมอและหาทางแกไ้ข ปรับปรุง
ให้บริการดงักล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด สรุปไดว้า การจดัการเรียนร่วม จะทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้ร่วม
กน ช่วยเหลือซ่ึงกนและกนั จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามระดบัความรู้ความสามารถและ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมพึ่งพา ตนเองไดแ้ละสามารถดาํรงชีวติอยใูนสังคมได ้

สภาพการจดัการเรียนร่วมสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ ในประเทศไทย โดยกลุ่มวิจยั
ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ  (กอบงการศึกษาเพื่อคนพิการ  กรมสามญั
ศึกษา, 2542)   กล่าวถึงเหตุผลในการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ หรือการจดัการเรียนร่วม
ในโรงเรียนปกติไวด้งัน้ี 
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 1. คนพิการมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น หรือไม่ตอ้งเดินทางไปโรงเรียนพิการ ท่ี
อยูห่่างไกลมาก  จนเป็นภาระของผูป้กครอง ท่ีจะตอ้งรับส่งทั้งเป็นการประหยดัพลงังานและเวลา
ของเด็กท่ีจะตอ้งใชใ้นการเดินทางโดยนาํเวลานั้น ๆ  มาใชฝึ้กหดั หรือฟ้ืนฟูสมรภาพ 
 2. เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตในสังคมปกติให้ดีท่ีสุดได้  เป็นการ
ประหยดั ค่าใชจ่้ายของผูป้กครองไม่ตอ้งเสียเงินส่งบุตรพิการไปอยูโ่รงเรียนประจาํ 
 3. เด็กพิการไดมี้ชีวิตอยู่ในครอบครัวกบับิดา มารดา และญาติพี่น้องตามปกติ   มีโอกาส 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัว โดยไม่เกิดความรู้สึกวา่ถูกแยกออกไปดว้ยเหตุแห่ง
ความพิการ 
 4. เด็กพิการจะมีโอกาสเรียนรู้และสามารถปรับตวัให้เข้ากับสังคมได้  ซ่ึงนับว่า เป็น
ประสบการณ์ตรง เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. เป็นการลดภาระของรัฐบาลเพราะการจดัตั้งโรงเรียน การศึกษารพิเศษเฉพาะตอ้งใช้
งบประมาณมาก 
 6. สังคมเขา้ใจ และยอมรับเด็กพิการวา่  มีความสามารถเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  และช่วยให้
เด็กพิการอยูร่่วมในสังคมอยา่งเป็นประโยชน์ได ้
 จะเห็นว่า การจดัการเรียนร่วมสามารถแกปั้ญหาให้ทั้งกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ใน
ด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาแล้ว  ยงัสมารถลดภาระให้กับผูป้กครองประเทศชาติ ทาง
เศ รษ ฐกิจไ ด้อีก ด้วย   นอก จา ก นั้ นย ังส อดค ล้อง กับนโยบ าย ข อง รัฐบ า ล ท่ี กํา หนดใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการ รับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
 จากแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  กระทรวงศึกษาธิการได้
กาํหนดนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นกัเรียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขยายโอกาสทาง
การศึกษา สําหรับเด็กพิการโดยการรวมเอาเด็กพิการเขา้มาเรียนร่วมในโรงเรียน  ตามนโยบายจาก
แผนพฒันาการศึกษาดงักล่าว  เพื่อท่ีจะจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ซ่ึงไดแ้ก่ เด็ก
พิการประเภทต่าง  ๆ  ไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติในโรงเรียน  โดยคาํนึงถึงความสามารถของ
แต่ละบุคคล  เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้  และดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติเหมือน
บุคคลทัว่ไป  (สาํนกัคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2546) 
 การศึกษา ปรัชญาของการเรียนร่วมท่ีกลุ่มพฒันาการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2543)    ไดศึ้กษา สรุปไดว้า่ มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ตอ้งมีความเป็นอยูเ่ก่ียวขอ้งซ่ึงกนั และ
กนั คนเราตอ้งการเพื่อน  เพื่อนเล่น  เพื่อนร่วมกิจกรรม  โดยเป็นผูใ้หญ่ก็ตอ้งการเพื่อนคู่คิด  และ
ดว้ยแต่ละคน มีพื้นฐานความสามารถไม่เหมือนกนั  มนุษยจึ์งตอ้งพึ่งพาอาศยักนัตลอดเวลา  คน
พิการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งคนธรรมดาทัว่ไป  คือ  ความเห็นใจ  
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ความเขา้ใจ  การใหค้วามช่วยเหลือ และไดรั้บการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกบัคนปกติ  ดงันั้นการเตรียม
คนพิการ  ตั้งแต่เยาวว์ยั  เพื่อให้เขาพร้อมท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม ไดอ้ยา่งปกติเยี่ยงบุคคลทัว่ไป  
การใหโ้อกาสเขาไดร่้วมกิจกรรมกบัเด็กปกติ จะช่วยให้เขามีเพื่อน  มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั รู้จกั
การเอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผ ่ และเอ้ืออาทรกนั ไม่มองความพิการวา่เป็นปมดอ้ย  ซ่ึงการสร้างความเขา้ใจนั้น  
เป็นพื้นฐานท่ีสําคญัท่ีสุด ท่ีจะทาํให้คนในสังคมท่ีมีทั้ งคนพิการ และคนปกติทัว่ไป  สามารถ
ดาํรงชีวติร่วมกนัได ้ในสังคมอยา่งมีความสุข 
  
 1.9  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมในประเทศไทย 
 การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย อาจท าได้ 2 รูปแบบ คือ การเรียนร่วม การจัดตั้ง
โรงเรียนพเิศษ                  
1.9.1 การเรียนร่วม  
เป็นการเรียนร่วมระหวา่งเด็กพิการกบัเด็กปกติ อาจทาํได ้2 ลกัษณะ คือ  

1.1  เรียนร่วมชั้นเดียวกนักบัเด็กปกติ ซ่ึงอาจทาํได ้2 ลกัษณะ คือ  
 1.1.1  เรียนร่วมชั้นเดียวกบัเด็กปกติเตม็เวลา ดงัน้ี  
                    -ใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติทุกวชิา ทุกชัว่โมง โดยไม่ไดรั้บการบริการพิเศษ  
                    -ใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติทุกวชิา ทุกชัว่โมง และรับบริการสอนซ่อมเสริม  
   -ใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติทุกวชิา ทุกชัว่โมง และรับบริการเพิ่มเติมจากหอ้งเสริมวชิาการ  
  1.1.3เรียนร่วมชั้นเดียวกบัเด็กปกติในบางวชิา บางเวลา  

1.2 เรียนร่วมโรงเรียนเดียวกบัเด็กปกติ อาจทาํไดด้งัน้ี  
  1.2.1 จดัชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กพิการประเภทเดียวกนัจะถูกจดัให้เรียนใน
ชั้นเดียวกนัในโรงเรียนสาํหรับเด็กปกติ และเด็กจะเรียนอยูใ่นชั้นท่ีจดัใหน้ี้ทุกวชิา ทุกชัว่โมง  
  1.2.2  จดัอาคารเฉพาะสําหรับเด็กพิการ เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ 
อาคารตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงเรียนเด็กปกติ อาจรับเด็กพิการหลายประเภทกไ็ด้  

1.9.2. การจัดตั้งโรงเรียนพเิศษ  
            เป็นการจดัตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะ โรงเรียน 1 แห่ง รับเด็ก
พิการประเภทเดียว การจดัตั้งโรงเรียนในลกัษณะดงักล่าว จะทาํเม่ือไม่สามารถจดัการศึกษาใน
ลกัษณะการเรียนร่วมได้ โรงเรียนประเภทน้ีควรเป็นโรงเรียนประจาํ เพราะให้บริการแก่เด็กท่ีมี
ภูมิลาํเนาอยูห่่างไกลจากโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาแห่ชาติของประเทศไทย ไดก้าํหนดรูปแบบการจดั
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย ในแง่ของการจดัการ 4 ประการ คือ  
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            1.จดัในรูปแบบของโรงเรียนพิเศษ เป็นโรงเรียนท่ีจดัเป็นพิเศษสําหรับเด็กท่ีตอ้งการพิเศษ
ในดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติไดคื้อ โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนศรีสังวาล โรงเรียนราชานุกูล 
และโรงเรียนปัญญุฒิกร เป็นตน้ 
            2. จดัในรูปชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการจดัชั้นเรียนพิเศษสําหรับเด็กพิเศษใน
โรงเรียนปกติ มกัเป็นโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการจดัชั้นพิเศษสําหรับเด็ก
เรียนช้า ในบางโรงเรียนอาจมีครูจากกระทรวงศึกษาธิการไปช่วยสอน คือ โรงเรียนพญาไท 
โรงเรียนวดัหนัง โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส โรงเรียนวดัหงส์รัตนา รวม 
โรงเรียนวดัชนะสงคราม โรงเรียนพิบูลยNประชาสรรค ์และโรงเรียนวดัทศันารุณสุนทรีการาม เป็น
ตน้  
1.9 3. จัดในรูปโครงการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ เพือ่ให้เด็กตาบอดเรียนร่วมกบัเด็กปกติ  

เพื่อเด็กพิเศษเหล่าน้ีจะได้คลุกคลีกับเด็กปกติ คือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ โรงเรียน
อนุบาลวดันางนอง โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวดัชิโนรส โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล และโรงเรียนวดัสังเวช เป็นตน้  

1.9.4. จัดในรูปส่งครูพเิศษไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ 
 ท่ีมีเด็กพิเศษเรียนอยู ่โดยจดัทั้งในส่วนกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และตาม 

โรงพยาบาลต่างๆ  
ประเภทของเด็กพกิารเรียนร่วม 

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดบั จาํเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนร่วม
และการให้บริการท่ีแตกต่างกนไป ในการจดัการเรียนร่วมมีขอ้ควรคาํนึง คือเด็กท่ีมี ความตอ้งการ
พิเศษท่ีจะจดัเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติ เพื่อใหเ้ด็กสามารถพฒันาตนเองไปไดอ้ยา่งดีไม่ให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคต่อการเรียนร่วมประเภทของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีจะจดัให้มีการเรียนร่วมไดมี้
ผูแ้นะนาํไวด้งัน้ี  

สาํนกังานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ไดจ้าํแนกประเภท ของเด็ก
พิการเรียนร่วมไว ้5 ประเภท ดงัน้ี  

1. เด็กท่ีพิการทางการมองเห็น 
 2. เด็กพิการทางการไดย้นิหรือการส่ือความหมาย  
3. เด็กท่ีพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  
4. เด็กที-พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4.5 เด็กท่ีพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้  
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ผดุง อารยะวิญู (2542 : 17) ไดจ้าํแนกประเภทของเด็กพิการเรียนร่วมไว ้12 ประเภท ดงัน้ี 
1.เด็กที-มีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
2. เด็กปัญญาอ่อนที-เรียนหนงัสือได ้  
3. เด็กปัญญาอ่อนท่ีฝึกได ้ 
4. เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาตํ่ามาก  
5. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา  
6. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
7. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
8. เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  
9. เด็กเจบ็ป่วยเรืhอรังในโรงพยาบาล  
10. เด็กปัญญาเลิศ  
11. เด็กออทิสติก  
12. เด็กท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซอ้น  
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก : 11) ไดจ้าํแนกประเภท ของ 

เด็กพิการเรียนร่วมไว ้10 ประเภท ดงัน้ี  
1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  
5. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
7. เด็กออทิสติก  
8. เด็กสมาธิสั้น 
 9. เด็กท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซอ้น  
10. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก : 19 - 23) ไดจ้าํแนกความพิการเพื่อการศึกษาได ้กาํหนดคน

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษการศึกษาไว ้9 ประเภท โดยได้รวมคนพิการตามพระราชบญัญติั ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการไว ้ดงัน้ี  

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
1.1. คนตาบอด หมายถึง คนท่ีมีสายตาเหลืออยูน่อ้ยมากหรือไม่มีเลยหรือเป็นผูมี้ 
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สายตาภายหลงัการแกไ้ข 20/200  
1.2คนตาบอดบางส่วน หมายถึง คนท่ีมีสายตาบกพร่องแต่ภายหลงัจากการแกไ้ข 

แลว้สามารถมองเห็นไดบ้า้งจึงสามารถใชส้ายตาในการเรียนหนงัสือไดบ้า้ง เป็นผูมี้สายตา ภายหลงั
การแกไ้ข อยูร่ะหวา่ง 20/70 และ 20/200 

 1.3 คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรือตาบอด บางส่วน  
2. บุคคลทีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง คน

ท่ีสูญเสียการไดย้ิน ซ่ึงอาจจะเป็น เด็กหูตึง หรือหูหนวก คนท่ีจะไดรั้บการตดัสินใจวา่เป็นคนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ มีเกณฑ์ การตดัสินใจตามคุณลกัษณะตามลาํดบัการสูญเสียการไดย้ินมี 
4 ระดบั คือ 

 2.1 ระดบั 1 สูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 35 - 54 เดซิเบล คนที-มีการสูญเสียการได ้
ยนิช่วงนี มกัไม่ตอ้งการการศึกษาพิเศษ แต่ตอ้งการความช่วยเหลือในการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง  

2.2 ระดบั 2 สูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 55 - 59 เดซิเบล คนท่ีสูญเสียการไดย้นิ 
ในช่วงน้ี ตอ้งการการศึกษาพิเศษบา้ง ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง การ
ฝึกพดู ดา้นภาษาและการแกไ้ขการพดู 

2.3 ระดบั 3 สูญเสียการไดย้นิระห่าง 70 - 89 เดซิเบล คนท่ีสูญเสียการไดย้นิ 
ในช่วงน้ี ตอ้งการการศึกษาพิเศษ ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการไดย้ิน การพูด การแกไ้ขการ
พดูและบริการพิเศษทางการศึกษา  

2.4 ระดบั 4 สูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 90 เดซิเบลหรือมากวา่ คนท่ีสูญเสีย การ 
ไดย้นิในระดบัน้ี ตอ้งการความช่วยเหลือและบริการพิเศษทางการศึกษา  

3. บุคคลที-มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual 
Disability) หมายถึง คนท่ีมีพฒันาการดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่า
ปกติเม่ือวดัสติปัญญาโดยใช ้17 แบบทดสอบมาตรฐานแลว้ ปรากฏวา่มีระดบัสติปัญญาตํ่ากวา่ปกติ
ทัว่ไป และมีความจาํกดัทางดา้น ทกัษะดา้นการปรับตัว ซ่ึงมีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งเกิด
ก่อนอาย ุ18 ปี  

4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ คนท่ีมีความบกพร่องทางกายหรือ
สุขภาพ หมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติของแขน ขา ลาํตวั รวมไปถึงศีรษะ มีความลาํบากในการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งน้ี ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผสั 
ไดแ้ก่ ตาบอด หูหนวก  

5. บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ คนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความ
บกพร่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบั กระบวนการทางจิตวทิยาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงเร่ือง ทาํให้
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เด็กมีปัญหาในการใช้ ภาษาการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน หรือการคิดคาํนวณทาง
คณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าว มิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย และการเคล่ือนไหว 
สายตา การไดย้นิ ระดบัสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  

6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา คนท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และการ
ส่ือความหมาย หมายถึง คนท่ีมีปัญหา ในการส่ือความหมายกบผูอ่ื้น องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการ
พูดและการส่ือความหมาย มีหลายประการ อาทิ เช่น การไดย้ิน การรับรู้ภาษา การใช้ภาษาและ
สติปัญญา ถา้หากมีความผดิปกติเกิดข้ึนในส่วนใด จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการส่ือความหมายทนัที   

7. บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรือ
เด็กสมาธิสั้ นไม่ใช่คนพิการหรือ คนท่ีมีความบกพร่อง แต่จดักลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาง
การศึกษา สถานศึกษาตอ้งรับและจดับริการการศึกษาให้เหมาะสมกบสภาพความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล เช่นเดียวกบคนพิการแต่ละ ประเภท คนกลุ่มดงักล่าวมีอาการหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่
ชดัเจน ตอ้งอาศยัการสังเกต การสํารวจอยา่งเป็ นระบบ และมีการวดัและประเมินผลทางจิตวิทยา 
หรือการวนิิจฉยัทางการแพทย ์ดงัน้ี  

7.1 คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึง คนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจาก เด็ก
ทัว่ไป และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนน้ี ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผูอ่ื้น เป็นผลมาจาก ความ
ขดัแยง้ของเด็กสภาพแวดล้อมหรือความขดัแยง้ท่ี เกิดข้ึนในตวัเอง ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ ขาด
สัมพนัธภาพกบเพื่อนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั เด็กในวยั
เดียวกนัมีความคบัขอ้งใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกาย ซ่ึงบางคน มีความ
บกพร่อง ซํ้ าซอ้นอยางเด่นชดัอีกทั้งเกิดข้ึนเป็นเวลานาน ซ่ึงมีการแสดงออกหลายลกัษณะ   

7.2 คนสมาธิสั้น หมายถึง คนท่ีภาวะสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมอยไูม่สุข ร่วมดว้ย คน
ท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซํ้ าๆ จนเป็นลักษณะเฉพาะตวั มีพฤติกรรม  ท่ีไม่
เหมาะสมกบัอายุหรือระดบัพฒันาการในเร่ืองของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลนัแล่น ยบัยงั
ตนเองไม่ค่อยไดแ้ละ/หรือชุมชน ไม่อยูน่ิงไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรียนได้อยางจริงจงั  
และนานเพียงพอ  

8. บุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติก หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการอย่าง
รุนแรง ในลกัษณะสาํคญั 2 ประการ  

8.1 มีความผดิปกติในลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบบุคคลอ่ืนๆ มีความ 
บกพร่องในการส่ือสาร การใชค้าํพดู การส่ือภาษา  

8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซํ้ าๆ ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น3 
ลกัษณะ คือ  
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8.2.1 สูญเสียทางปฏิสัมพนัธ์  
8.2.2 ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบผูอ่ื้น  
8.2.3 ไม่มีความสามารถท่ีจะผกูพนักบัใครเพื่อใหเ้ป็นเพื่อนกนัได ้ 
8.2.4 ขาดการแสวงหาเพื่อนท่ีจะเล่นสนุกกบัใคร ไม่แสดงความสนใจ ที 

จะทาํงานร่วมกบัใครไม่สามารถทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมกบัผูอ่ื้นได ้
 8.2.5 ไม่สามารถมีการติดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์ ให ้

เหมาะสมเม่ืออยูใ่นสังคม   
8.2.6 สูญเสียทางการส่ือความหมาย  
8.2.7 มีความล่าชา้หรือไม่มีการพฒันาในดา้นภาษาและการพดูเลย  

หรือไม่สามารถใชกิ้ริยาท่าทางส่ือความหมายกบผูอ่ื้นได ้
 8.2.8 ในรายท่ีสามารถพดูไดแ้ลว้ ก็ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบผูอ่ื้น 

ไดอ้ยางเขา้ใจและเหมาะสม  
 8.2.9 มกัจะพดูซํ้ าๆ ในส่ิงท่ีตนตอ้งการจะพดูและตนเองสนใจ ไม่สนใจ  

วาผูอ่ื้นจะฟังหรือไม่  
8.2.10 ไม่สามารถเล่นสมมุติ ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่สามารถเล่น 

ลอกเลียนแบบไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวนั  
   8.2.11 พฤติกรรม ความสนใจ และการกระทาํซํ้ าๆ มีพฤติกรรมซํ้ าๆ อยา่ง

เดียวหรือมากกวา่หน่ึงอยา่งก็ได ้มีความสนใจ ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะท่ีผดิปกติอยางเด่นชดั  
8.2.12 ไม่สามารถยดืหยุน่ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัท่ีเคยทาํซํ้ าๆ  

เป็นประจาํโดยตอ้งทาํตามขนัตอนเหมือนเดิมทุกคร้ัง  
8.2.13มีการเคล่ือนไหวซํ้ าๆ  
8.2.14 มีความสนใจเก่ียวกบัส่วนใดส่วนหน่ึงของวตัถุหรือของเล่น  

เท่านั้น  
9. บุคคลพิการซ้อน เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กที-มีความบกพร่องทางการทาํงานของ

อวยัวะตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไปในบุคคลเดียวกนัซ่ึงยงัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพและความสามารถในการ
ดาํเนินชีวิต และการศึกษาด้อยกว่าเด็กอ่ืนในวยัเดียวกน เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องของการ
เคล่ือนไหว กลา้มเนืhอร่างกาย แขน ขา และมีความบกพร่องทางการเห็น รวมถึงมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ดว้ย ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ี ตอ้งได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมกบความบกพร่อง เช่น ตอ้ง
ช่วยเหลือเพิ่มทกัษะ ในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ เพิ่มความคล่องตวัในขณะเดียวกนตอ้งมี
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หลกัสูตรพิเศษ ดา้นการมองเห็นดว้ยซ่ึงหากไดรั้บการศึกษาจากโครงการเดียวกนัท่ีช่วยเหลือเพียง
ดา้นเดียวเด็กกลุ่มน้ี ก็จะไม่ไดรั้บประโยชน์สูงสุด สรุปไดว้า เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ สามารถสรุปแยกได้ 10 ประเภท ไดแ้ก่ เด็กที-มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหว เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั
hน เด็กท่ีมี ความบกพร่อง ซํ้ าซอ้น และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 10. การคดัแยกเด็กเพื่อการเรียนร่วม การคดัแยกและส่งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็น
กระบวนการท่ีมีความสําคญัและ จาํเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี เพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือใน
ระยะแรกและเตรียมความพร้อมให้ สามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยางเหมาะสม   

กระทรวงศึกษาธิการ (2543ก : 4 - 18) ไดค้ดัแยกคนพิการเพื่อรับการศึกษาแบบเรียนร่วม 
โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้วิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี  

1.  การสังเกตพฤติกรรมทวัไป จากการรายงานการตรวจสอบอยา่งง่ายๆ การนบัจาํนวน 
คร้ังของโรงเรียน จะตอ้งจดัให้มีการเกิดพฤติกรรมหรือการบนัทึกอยางละเอียด ส่ิงสําคญัคือ ขอ้มูล
พฤติกรรมต่างๆ สาํหรับเด็กทุกคน  

2. การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบข ันตน้เพื่อทราบถึงพฒันาการของเด็ก การ 
คดัแยกเด็กแต่ละประเภท  
               2.1การคดัแยกเด็กที-มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น ครูยืนห่างจากเด็ก 
ระยะ 3 เมตร ยกน้ิวชูข้ึน 3 น้ิว แลว้ใหเ้ด็กบอกวา่มือท่ีชูน้ิวก่ีน้ิว ถา้เด็กตอบไม่ไดแ้สดงวา่เด็กยงันบั 
ไม่ได ้ถา้เด็กบอกว่า 5 น้ิว แสดงวาอาจมีปัญหาเก่ียวกบสายตาการอ่าน ครูให้เด็กอ่านหนงัสือแลว้ 
สังเกตพฤติกรรมการอ่านวา่อ่านในลกัษณะใด เช่น อ่านหนงัสือจนใกลส้ายตาหรืออ่านหนงัสือผิด 
(การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใชแ้บบสาํรวจ)  

2.2 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการการไดย้นิ ครูตรวจสอบไดด้งัน้ี ครู 
ยืนขา้งหลงัเด็ก ห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แลว้เรียกช่ือเด็กดว้ยเสียงดงัพอประมาณ แลว้สังเกต 
ว่าเด็กหันหน้ามาทางครู หรือแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสียงหรือไม่หรืออาจใช้เสียงอยางอ่ืน  
เช่น นาฬิกาปลุก กลอง ฉ่ิง ฉาบ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของเด็กท่ีมีต่อเสียงเหล่านั้น  

2.3 การคดัแยกเด็กที-มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื-อนไหวตรวจสอบได ้  
ดงัน้ี คือ ครูอาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของเด็กว่า 
ผิดปกติหรือไม่ทดสอบการช่วยเหลือตงัเอง เช่น การแต่งกาย การสวมเสือ กางเกง หรือกระโปรง 
รองเทา้และถุงเทา้ การรับประทานอาหาร เป็นตน้ โดยครูให้เด็กทาํกิจกรรมนั้นๆให้ครูดูแลว้สังเกต 
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พฤติกรรมของเด็กว่าแตกต่างๆจากเด็กปกติมากน้อยเพียงใด หากเด็กมีความลาํบากในการทาํ 
กิจกรรม เช่น รับประทานอาหารด้วยความลาํบากหรือรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่ได้อนั 
เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกาย แสดงวาเด็กอาจมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  

2.4 การคดัแยกเด็กที-มีความบกพร่องทางสติปัญญาการอ่าน ใหเ้ด็กอ่าน หนงัสือ 
ให้ครูฟังในระดับท่ีเหมาะสมกับชั้นและวยัให้เด็ก ทาํเลขในระดบัท่ีเหมาะสมกบชั้นและ วยั
ประมาณ 1 - 2 ขอ้ พดูคุยกบเด็กเพื่อทดสอบปฏิภาณ ไหวพริบ  

2.5 การคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้พฤติกรรมไม่สมวยัอนัอาจนาํไปสู่  
ความบกพร่องทางบุคลิกภาพและการปรับตวัความผิดปกติทางความประพฤติท่ีเป็นปัญหาและ 
ความผิดปกติทางอารมณ์และอาการทางประสาทในส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตรวจสอบได้ 
ดงัน้ี 

1) ผลการเรียนดอ้ยลงกวาเดิม  
2) มีการเคล่ือนไหวอิริยาบถมากหรือนอ้ยผดิปกติ  
3)  ความคิดอ่านที-แปลกและไม่เป็นจริง 

 4)มีความวติกกงัวลอยา่งกะทนัหนัมากเกินไปอยา่งไม่สมเหตุสมผล  
5)การใชภ้าษาและคาํพดู เช่น มีการพฒันาชา้กวาวยั วกวน สับสนซํ้ าแลว้  

ซํ้ าเล่าในคาํหรือข้อความเดียวกนั เส่ือมถอยกว่าท่ีเคยเป็น จบัใจความไม่ได้หรือไม่สัมพนัธ์กับ 
เหตุการณ์การรับรู้เสียไป เช่น เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี และบุคคล หรือการเห็นการไดย้นิไดก้ล่ิน  
รู้รสต่างๆ 

 6) แยกตวัเองจากสังคมและสิ-งแวดลอ้ม เช่น ไม่สบตาคนอ่ืน ไม่ยิม้ดว้ย  
ไม่ชอบอยหูรือทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น   

7) ความคิดและการกระทาํต่างๆ หมกมุ่นวนเวยีนอยูต่่อตนเองโดย ไม่ 
สัมพนัธ์กบส่ิงแวดลอ้ม  

8) การกระทาํหรือท่าทางซํ้ าๆแบบเดียวกนั ชอบเล่นกบัตวัเอง 
เช่น โยกตวั ป่ันน้ิวกระพือน้ิว ยกัคิ้วหล่ิวตา เป่าปาก เป็นตน้  

9) มีความอ่อนไหวต่อส่ิงเร้าหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัไดง่้าย  
แต่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดูไม่เหมาะสม  

10) มีความบกพร่องทางอารมณ์ในการสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 11) สติปัญญาและทกัษะในดา้นต่างๆ อาจเส่ือมลงกวา่เดิมก็ไดห้รือ  

บางอยา่งอาจดีข้ึนกวา่บางอยา่งก็ไดศึ้กษาประวติั การเล้ียงดู สภาพแวดลอ้มทางบา้นและครอบครัว 
รวมท ั งการเยี่ยมบา้นเพื่อสังเกตลกัษณะสัมพนัธภาพท่ีบา้น พิจารณาจากผลทางพฒันาการ ดา้น
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อารมณ์ ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกายกลา้มเน้ือเล็กและกลา้มเน้ือใหญ่ ในกรณีท่ี เด็กได้
ผา่นการเตรียมความพร้อมมาแลว้   

2.6 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมการตรวจสอบพฤติกรรม ของเด็กอาจ
กระทาํไดด้งัน้ี 

 1) การใชแ้บบทดสอบหรือแบบสอบถามใหเ้ด็กเลือกตอบ  
 2) การสัมภาษณ์ ใชก้ารพดูคุย ซกัถามในประเด็นท่ียงัไม่ครบถว้น สมบูรณ์หรือ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการจะรู้  
3) การใหเ้ด็กไดเ้ขียนประวติัของตนเอง โดยบรรยายเก่ียวกบครอบครัวความรู้สึก 

ความประทบัใจ หรือส่ิงท่ีทาํให้เสียใจลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีปัญหาท่ีสําคญั คือความ ประพฤติ 
โดยทัว่ไปพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกบัเพื่อนทาํร้ายเพื่อนไม่ส่งการบา้น ไม่
ชอบทาํงานกลุ่ม หนีเรียนบ่อยๆ ไม่รับผดิชอบในการทาํงาน โกรธง่าย ฉุนเฉียว พูดจาหยาบคาย ไม่
ตรงต่อเวลา ชอบอยูค่นเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกงัวลง่ายงุ่มง่าม กา้วร้าว ขาดความสนใจในส่ิง
รอบๆ ตวั   

2.7 การคดัแยกเด็ก ออทิสติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก ด้านร่างกาย การ
ตอบสนองอยางผดิปกติต่อเสียง มองดูส่ิงของต่างๆอยางเพลิดเพลิน ทรงตวัไม่ดี มีพฤติกรรม แปลก
ซํ้ าๆ เคล่ือนไหวผดิปกติดา้นสังคมปฏิสัมพนัธ์ ไม่รู้จกัอยใูนสังคมและการมีความสัมพนัธ์ ชอบเล่น 
คนเดียวแยกตวัและเล่นไม่เป็น ยึดติดกบัส่ิงของ กลวัในส่ิงท่ีไม่ควรกลวั ชอบทาํในส่ิงท่ี เด็กทัว่ไป
ไม่ทาํ เช่น การปัดของตกจากโต๊ะดา้นภาษาและการส่ือความหมายมีปัญหาในการส่ือสาร และแปล
ความหมาย ชอบพดูซํ้ าๆและมีปัญหาในการเปล่งเสียง ไม่เขา้ใจ การเล่นสมมุติ ใชภ้าษา ของตนเอง
ซ่ึงบุคคลทวัไปไม่เขา้ใจดา้นสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถร้องเพลง และเล่น ดนตรีได ้ถา้
อาการไม่มากมกัชอบวาดรูป ระบายสีได ้มีความจาํในส่ิงท่ีชอบเป็นพิเศษ  

2.8 การคดัแยกเด็กสมาธิสั้ น เด็กสมาธิสั้ นเป็นลกัษณะผิดปกติของพฤติกรรม ปัจจุบนัมี
อุปกรณ์ทางการแพทยซ่ึ์งใชเ้ทคโนโลยีในระดบัสูงใชต้รวจนบัเม็ดเลือดแดงเพื่อทาํการ วินิจฉยัเด็ก
สมาธิสั้น พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นมีขั้นตอนในการวินิจฉัยคือการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น โรงเรียน ท่ีบา้น และการเล่นการสังเกตในโรงเรียน เป็นส่ิงสําคญัมาก 
และครูเป็นคนรายงาน เก่ียวกบพฤติกรรม เช่น 

 1) ช่วงความสนใจวา่เหมาะสมหรือไม่  
2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์  
3) การฟังคาํสั-งหรือกฎเกณฑภ์ายใตส้ถานการณ์ท่ีน่าเบ่ือต่างๆ  
4) ทาํงานท่ีครูมอบหมายใหไ้ดท้ั้งชั้นและท่ีบา้น  
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5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  
2.9 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซ้อน เด็กจะตอ้งมีผลการทดสอบอย่างน้อยทั้ง 3 

ดา้น คือ ผลการตรวจการไดย้ินซ่ึงนกัโสตวิทยาเป็นผูท้ดสอบ ผลการตรวจสายตา ซ่ึงจกัษุแพทย์
ทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายงานผลการเรียนจากโรงเรียน การวินิจฉยั เพื่อจดัการศึกษา 
โดยทวัไปแลว้นกัการศึกษามกัยึดสภาพความบกพร่องของเด็กเป็นเกณฑ์ หากเด็ก มีความบกพร่อง 
2 อย่าง ให้ยึดความบกพร่องท่ีรุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ในการจาํแนกประเภทและจดัการศึกษาแล้ว
ใหบ้ริการเสริมสาํหรับสภาพความรุนแรงท่ีนอ้ยกว ่า  

จากแนวคิดสรุปไดว้า่ การคดัแยกและส่งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมี 
ความสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่น 
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม เพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือในระยะแรกและเตรียมความ
พร้อมให ้สามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
ประเภทของการศึกษาพเิศษในประเทศไทย  

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดบั จาํเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนร่วม
และการให้บริการท่ีแตกต่างกนไป ในการจดัการเรียนร่วมมีขอ้ควรคาํนึง คือเด็กท่ีมี ความตอ้งการ
พิเศษท่ีจะจดัเขา้เรียนร่วมกบเด็กปกติ เพื่อให้เด็กสามารถพฒันาตนเองไปไดอ้ย่างดี  ไม่ให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนร่วมประเภทของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีจะจดัให้มี การเรียน
ร่วม ไดมี้ผูแ้นะนาํไวด้งัน้ี  

สาํนกังานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ไดจ้าํแนกประเภท ของเด็ก
พิการเรียนร่วมไว ้5 ประเภท ดงันี   

1. เด็กท่ีพิการทางการมองเห็น  
2.  เด็กพิการทางการไดย้นิหรือการส่ือความหมาย  
3.  เด็กท่ีพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  
4.  เด็กท่ีพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
5. เด็กท่ีพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 

 ผดุง อารยะวญูิ (2542 : 17) ไดจ้าํแนกประเภทของเด็กพิการเรียนร่วมไว ้12 ประเภท ดงัน้ี  
1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
2. เด็กปัญญาอ่อนท่ีเรียนหนงัสือได ้  
3. เด็กปัญญาอ่อนท่ีฝึกได ้  
4.  เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาตํ่ามาก  
5.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา  
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6. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
7. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
8. เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  
9. เด็กเจบ็ป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล  
10. เด็กปัญญาเลิศ  
11. เด็กออทิสติก  
12. เด็กท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซอ้น  
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก : 11) ไดจ้าํแนกประเภท ของ

เด็กพิการเรียนร่วมไว ้10 ประเภท ดงัน้ี  
1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  
5. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
7. เด็กออทิสติก  
8. เด็กสมาธิสั้น  
9. เด็กท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซอ้น  
10. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก : 19 - 23) ไดแ้บ่งประเภทความพิการเพื่อการศึกษาโดย

กาํหนดคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษการศึกษาไว ้9 ประเภท โดยไดร้วมคนพิการตามพระราชบญัญติั 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการไว ้ดงัน้ี 

 1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
1.1 คนตาบอด หมายถึง คนท่ีมีสายตาเหลืออยูน่อ้ยมากหรือไม่มีเลยหรือ เป็นผูมี้ 

สายตาภายหลงัการแกไ้ข 20/200 
   1.2 คนตาบอดบางส่วน หมายถึง คนท่ีมีสายตาบกพร่องแต่ภายหลงัจากการแกไ้ข
แลว้สามารถมองเห็นไดบ้า้งจึงสามารถใชส้ายตาในการเรียนหนงัสือไดบ้า้ง เป็นผูมี้สายตา ภายหลงั
การแกไ้ข อยูร่ะหวา่ง 20/70 และ 20/200  

 1.3 คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรือตาบอด บางส่วน  
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2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง คน
ท่ีสูญเสียการไดย้ิน ซ่ึงอาจจะเป็น เด็กหูตึง หรือหูหนวก คนท่ีจะไดรั้บการตดัสินใจวา่เป็นคนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ มีเกณฑ ์การตดัสินใจตามคุณลกัษณะตามลาํดบัการสูญเสียการไดย้ินมี 
4 ระดบั คือ  

2.1 ระดบั 1 สูญเสียการไดย้นิระหวาง 35 - 54 เดซิเบล คนท่ีมีการสูญเสียการไดย้นิ 
ช่วงน้ี มกัไม่ตอ้งการการศึกษาพิเศษ แต่ตอ้งการความช่วยเหลือในการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง  

2.2 ระดบั 2 สูญเสียการไดย้นิระหวาง 55 - 59 เดซิเบล คนท่ีสูญเสียการไดย้ิน 
ในช่วงน้ี ตอ้งการการศึกษาพิเศษบา้ง ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการสวมใส่เคร่ืองช่วยฟัง การ
ฝึกพดู ดา้นภาษาและการแกไ้ขการพดู  

2.3 ระดบั 3 สูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 70 - 89 เดซิเบล คนท่ีสูญเสียการไดย้นิ 
ในช่วงน้ี ตอ้งการการศึกษาพิเศษ ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการไดย้ิน การพูด การแกไ้ขการ
พดูและบริการพิเศษทางการศึกษา  

2.5 ระดบั 4 สูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 90 เดซิเบลหรือมากวา่ คนท่ีสูญเสีย การ
ได ้

ยนิในระดบัน้ี ตอ้งการความช่วยเหลือและบริการพิเศษทางการศึกษา  
3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual 

Disability) หมายถึง คนท่ีมี พฒันาการดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าชา้กว่า
ปกติเม่ือวดัสติปัญญาโดยใช ้17 แบบทดสอบมาตรฐานแลว้ ปรากฏวามีระดบัสติปัญญาตํ่ากวา่ปกติ
ทัว่ไป และมีความจาํกดัทางดา้น  ทกัษะดา้นการปรับตวั ซ่ึงมีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งเกิด
ก่อนอาย ุ18 ปี  

4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ คนท่ีมีความบกพร่องทางกายหรือ
สุขภาพ หมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติของแขน ขา ลาํตวั รวมไปถึงศีรษะ มีความลาํบากในการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งน้ี ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผสั 
ไดแ้ก่ ตาบอด หูหนวก  

5. บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ คนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความ
บกพร่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบั กระบวนการทางจิตวทิยาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงเร่ือง ทาํให้
เด็กมีปัญหาในการใช้ ภาษาการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน หรือการคิดคาํนวณทาง
คณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าว มิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย และการเคล่ือนไหว 
สายตา การไดย้นิ ระดบัสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  
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6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา คนท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และการ
ส่ือความหมาย หมายถึง คนท่ีมีปัญหา ในการสื-อความหมายกบัผูอ่ื้น องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการ
พูดและการส่ือความหมาย  มีหลายประการ อาทิ เช่น การไดย้ิน การรับรู้ภาษา การใช้ภาษาและ
สติปัญญา ถา้หากมีความผดิปกติเกิดข้ึนในส่วนใด จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการสื-อความหมายทนัที  

7. บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรือ
เด็กสมาธิสั้ นไม่ใช่คนพิการหรือ คนท่ีมีความบกพร่อง แต่จดักลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาง
การศึกษา สถานศึกษาตอ้งรับและ จดับริการการศึกษาให้เหมาะสมกบสภาพความตอ้งการของแต่
ละบุคคล เช่นเดียวกบคนพิการแต่ละ ประเภท คนกลุ่มดงักล่าวมีอาการหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ไม่ชดัเจน ตอ้งอาศยัการสังเกต การสาํรวจอยางเป็นระบบ และมีการวดัและประเมินผลทางจิตวิทยา 
หรือการวนิิจฉยัทางการแพทย ์ดงัน้ี  

7.1 คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึง คนท่ีแสดงพฤติกรรมที-เบี-ยงเบนไป 
จาก เด็กทัว่ไป และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนน้ี  ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผูอ่ื้น เป็นผลมา
จากความขดัแยง้ของเด็กสภาพแวดลอ้มหรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในตวัเอง ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ 
ขาดสัมพนัธภาพกบัเพื่อนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั เด็กในวยั
เดียวกนั มีความคบัขอ้งใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกาย ซ่ึงบางคน มีความ
บกพร่อง ซํ้ าซอ้นอยางเด่นชดัอีกทั้งเกิดข้ึนเป็นเวลานาน ซ่ึงมีการแสดงออกหลายลกัษณะ  

7.2 คนสมาธิสั้น หมายถึง คนท่ีภาวะสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมอยไูม่สุขร่วม 
ดว้ย คนท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซํ้ าๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวั มีพฤติกรรม ท่ีไม่
เหมาะสมกบัอายุหรือระดบัพฒันาการในเร่ืองของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลนัแล่น ยบัย ั้ง
ตนเองไม่ค่อยไดแ้ละ/หรือชุมชน ไม่อยูน่ิงไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรียนได้อยางจริงจงั  
และนานเพียงพอ  

8. บุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติก หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการ 
อยา่งรุนแรง ในลกัษณะสาํคญั 2 ประการ  

8.1 มีความผดิปกติในลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบบุคคลอ่ืนๆ มี 
ความบกพร่องในการส่ือสาร การใชค้าํพดู การส่ือภาษา  

8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซํ้ าๆ ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งออก 
ไดเ้ป็ น 3 ลกัษณะ คือ  

8.2.1 เสียทางปฏิสัมพนัธ์ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง 
สังคมกบัผูอ่ื้น 

 



49 
 

 

 8.2.2  ไม่มีความสามารถท่ีจะผกูพนักบัใครเพื่อใหเ้ป็นเพื่อนกนัได ้ 
 8.2.3   ขาดการแสวงหาเพื่อนท่ีจะเล่นสนุกกบใคร ไม่แสดงความสนใจท่ีจะ 

ทาํงานร่วมกบัใคร ไม่สามารถทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมกบผูอ่ื้นได ้  
8.2.4 ไม่สามารถมีการติดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์ใหเ้หมาะสม 

เม่ืออยใูนสังคม  สูญเสียทางการส่ือความหมาย  มีความล่าชา้หรือไม่มีการพฒันาในดา้นภาษาและ
การพดูเลย หรือไม่สามารถใชกิ้ริยาท่าทางส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นได ้ ในรายท่ีสามารถพูดไดแ้ลว้ ก็
ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งเขา้ใจและเหมาะสมมกัจะพดูซํ้ าๆ ในส่ิงท่ีตนตอ้งการจะ
พูดและตนเองสนใจ ไม่สนใจว่าผูอ่ื้นจะฟังหรือไม่ ไม่สามารถเล่นสมมุติ ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่
สามารถเล่น ลอกเลียนแบบไดอ้ยางเหมาะสมตามวนัพฤติกรรม ความสนใจ และการกระทาํซํ้ าๆ     
มีพฤติกรรมซํ้ าๆ อยา่งเดียวหรือมากกว่าหน่ึงอยา่งก็ได ้มีความสนใจ ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะ
ที-ผิดปกติอยางเด่นชดั  ไม่สามารถยืดหยุน่ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัท่ีเคยทาํซํ้ าๆ เป็นประจาํ
โดยตอ้งทาํตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกคร้ัง  มีการเคล่ือนไหวซํ้ าๆ มีความสนใจเก่ียวกบัส่วนใดส่วน
หน่ึงของวตัถุหรือของเล่น เท่านั้น  

9. บุคคลพิการซ้อน เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการทาํงานของ
อวยัวะตั้งแต่สองอย่างข้ึนไปในบุคคลเดียวกนั ซ่ึงยงัส่งผลให้ประสิทธิภาพและความสามารถใน
การดาํเนินชีวิต และการศึกษาดอ้ยกว่าเด็กอ่ืนในวยัเดียวกน เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องของการ
เคล่ือนไหว กลา้มเน้ือร่างกาย แขน ขา และมีความบกพร่องทางการเห็น รวมถึงมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ดว้ย ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ี ตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัความบกพร่อง เช่น ตอ้งช่วยเหลือ
เพิ่มทกัษะ ในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือเพิ่มความคล่องตวัในขณะเดียวกนตอ้งมีหลกัสูตรพิเศษ 
ดา้นการมองเห็นด้วยซ่ึงหากไดรั้บการศึกษาจากโครงการเดียวกนัท่ีช่วยเหลือเพียงดา้นเดียวเด็ก
กลุ่มนี ก็จะไม่ไดรั้บประโยชน์สูงสุด สรุปไดว้า เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปแยกได้ 10 ประเภท ไดแ้ก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้ น 
เด็กท่ีมีความบกพร่อง ซํ้ าซอ้น และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  

10.การคดัแยกเด็กเพื่อการเรียนร่วม การคดัแยกและส่งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็น
กระบวนการท่ีมีความสําคญัและ จาํเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี เพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือใน
ระยะแรกและเตรียมความพร้อมให้ สามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2543ก : 4 - 18) ไดค้ดัแยกคนพิการเพื่อรับการศึกษาแบบเรียนร่วม 
โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้วิธีการ
ดงัต่อไปน้ี  

1. การสังเกตพฤติกรรมทวัไป จากการรายงานการตรวจสอบอยา่งง่ายๆการ 
นบัจาํนวนคร้ังของโรงเรียน จะตอ้งจดัใหมี้การเกิดพฤติกรรมหรือการบนัทึกอยางละเอียด ส่ิงสําคญั
คือ ขอ้มูลพฤติกรรมต่างๆ สาํหรับเด็กทุกคน 20 

2. การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบขั้นตน้เพื่อทราบถึงพฒันาการ 
ของเด็กการคดัแยกเด็กแต่ละประเภท 

2.1การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น ครูยนืห่างจากเด็ก ระยะ  
3 เมตร ยกน้ิวชูข้ึน 3 น้ิว แลว้ให้เด็กบอกวามือท่ีชูน้ิวก่ีน้ิว ถา้เด็กตอบไม่ไดแ้สดงวาเด็กยงันบัไม่ได ้
ถา้เด็กบอกวา่ 5 น้ิว แสดงวา่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัสายตาการอ่าน ครูให้เด็กอ่านหนงัสือแลว้ สังเกต
พฤติกรรมการอ่านวา่อ่านในลกัษณะใด เช่น อ่านหนงัสือจนใกลส้ายตาหรืออ่านหนงัสือผิด (การ
ตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใชแ้บบสาํรวจ)  

2.2 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการการไดย้นิ ครูตรวจสอบไดด้งัน้ีครูยนื 
ขา้งหลงัเด็ก ห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แลว้เรียกช่ือเด็กดว้ยเสียงดงัพอประมาณ แลว้สังเกตว่า
เด็กหนัหนา้มาทางครู หรือแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสียงหรือไม่หรืออาจใชเ้สียงอยางอ่ืน เช่น 
นาฬิกาปลุก กลอง ฉ่ิง ฉาบ เป็ นตน้ ทั้งน้ี เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของเด็กท่ีมีต่อเสียงเหล่านั้น  

2.3 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายการเคล่ือนไหวตรวจสอบได ้ดงัน้ี  
คือ ครูอาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของเด็กวา่ ผิดปกติ
หรือไม่ทดสอบการช่วยเหลือตงัเอง เช่น การแต่งกาย การสวมเส้ือ กางเกง หรือกระโปรง รองเทา้
และถุงเท้า การรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยครูให้เด็กทาํกิจกรรมนั้นๆให้ครูดูแล้วสังเกต 
พฤติกรรมของเด็กว่าแตกต่างๆจากเด็กปกติมากน้อยเพียงใด หากเด็กมีความลาํบากในการทาํ
กิจกรรม เช่น รับประทานอาหารด้วยความลาํบากหรือรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่ได้อนั 
เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกาย แสดงวา่เด็กอาจมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 

2.4การคดัแยกเด็กที-มีความบกพร่องทางสติปัญญาการอ่านใหเ้ด็กอ่านหนงัสือให ้
ครูฟังในระดบัท่ีเหมาะสมกบัชั้นและวยัให้เด็ก ทาํเลขในระดบัท่ีเหมาะสมกบัชั้นและวยัประมาณ   
1 - 2 ขอ้ พดูคุยกบเด็กเพื่อทดสอบปฏิภาณ ไหวพริบ  

2.5การคดัแยกเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้พฤติกรรมไม่สมวยัอนัอาจนาํไปสู่ความ 
บกพร่องทางบุคลิกภาพและการปรับตวัความผิดปกติทางความประพฤติท่ีเป็นปัญหาและความ
ผดิปกติทางอารมณ์และอาการทางประสาทในส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตรวจสอบได ้ดงัน้ี 
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1) ผลการเรียนดอ้ยลงกวา่เดิม   
2) มีการเคล่ือนไหวอิริยาบถมากหรือนอ้ยผดิปกติ  
3) ความคิดอ่านท่ีแปลกและไม่เป็นจริง  
4) มีความวติกกงัวลอยา่งกะทนัหนัมากเกินไปอยา่งไม่สมเหตุสมผล  
5) การใชภ้าษาและคาํพดู เช่น มีการพฒันาชา้กวา่วยั วกวน สับสนซํ้ า 

แลว้ซํ้ าเล่าในคาํหรือขอ้ความเดียวกน เส่ือมถอยกวา่ท่ีเคยเป็น จบัใจความไม่ไดห้รือไม่สัมพนัธ์กบั 
เหตุการณ์การรับรู้เสียไป เช่น เก่ียวกบวนั เวลา สถานท่ี และบุคคล หรือการเห็นการไดย้ินไดก้ล่ิน  
รู้รสต่างๆ  

6) แยกตวัเองจากสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่สบตาคนอ่ืน ไม่ยิม้ดว้ย  
ไม่ชอบอยูห่รือทาํกิจกรรมร่วมกบผูอ่ื้น  

 7) ความคิดและการกระทาํต่างๆหมกมุ่นวนเวยีนอยูต่่อตนเองโดยไม่ 
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  

8) การกระทาํหรือท่าทางซํ้ าๆแบบเดียวกน ชอบเล่นกบัตวัเองเช่น โยก 
ตวั ป่ันน้ิวกระพือน้ิว ยกัคิ้วหล่ิวตา เป่าปาก เป็ นตน้  

9) มีความอ่อนไหวต่อส่ิงเร้าหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัได ้     
ง่าย แต่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดูไม่เหมาะสม  

10) มีความบกพร่องทางอารมณ์ในการสัมพนัธ์กบผูอ่ื้น  
11) สติปัญญาและทกัษะในดา้นต่างๆ อาจเส่ือมลงกวา่เดิมก็ไดห้รือบาง 

อย่างอาจดีข้ึนกวาบางอย่างก็ได้ศึกษาประวติั การเล้ียงดู สภาพแวดล้อมทางบา้นและครอบครัว 
รวมทั้งการเยี่ยมบา้นเพื่อสังเกตลกัษณะสัมพนัธภาพท่ีบา้น พิจารณาจากผลทางพฒันาการ ดา้น
อารมณ์ ด้านสังคม ดา้นสติปัญญา ด้านร่างกายกลา้มเน้ือเล็กและกลา้มเน้ือใหญ่ ในกรณีท่ีเด็กได้
ผา่นการเตรียมความพร้อมมาแลว้  
    2.6 การคดัแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมการตรวจสอบ
พฤติกรรม ของเด็กอาจกระทาํไดด้งัน้ี 

 1) การใชแ้บบทดสอบหรือแบบสอบถามใหเ้ด็กเลือกตอบ  
2) การสัมภาษณ์ ใชก้ารพดูคุย ซกัถามในประเด็นที-ยงัไม่ครบถว้น  

สมบูรณ์หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการจะรู้  
2) การใหเ้ด็กไดเ้ขียนประวติัของตนเอง โดยบรรยายเก่ียวกบัครอบครัว 

ความรู้สึกความประทบัใจ หรือส่ิงท่ีทาํให้เสียใจลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีปัญหาท่ีสําคญั คือความ 
ประพฤติ โดยทวัไปพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกบัเพื่อนทาํร้ายเพื่อนไม่ส่ง
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การบา้น ไม่ชอบทาํงานกลุ่ม หนีเรียนบ่อยๆ ไม่รับผิดชอบในการทาํงาน โกรธง่าย ฉุนเฉียว พูดจา
หยาบคาย ไม่ตรงต่อเวลา ชอบอยูคนเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกงัวลง่ายงุ่มง่าม กา้วร้าว ขาด
ความสนใจ ในส่ิงรอบๆ ตวั  

2.7 การคดัแยกเด็ก ออทิสติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก  
ดา้นร่างกาย การตอบสนองอยางผิดปกติต่อเสียง มองดูส่ิงของต่างๆอยางเพลิดเพลิน ทรงตวัไม่ดี มี
พฤติกรรม แปลกซํ้ าๆ เคล่ือนไหวผิดปกติด้านสังคมปฏิสัมพนัธ์ ไม่รู้จกัอยูในสังคมและการมี
ความสัมพนัธ์ชอบเล่น คนเดียวแยกตวัและเล่นไม่เป็น ยึดติดกบัส่ิงของ กลวัในส่ิงท่ีไม่ควรกลวั 
ชอบทาํในส่ิงท่ีเด็กทวัไปไม่ทาํ เช่น การปัดของตกจากโต๊ะด้านภาษาและการส่ือความหมายมี
ปัญหาในการส่ือสาร และแปลความหมาย ชอบพูดซํ้ าๆและมีปัญหาในการเปล่งเสียง ไม่เขา้ใจ การ
เล่นสมมุติ ใชภ้าษา ของตนเองซ่ึงบุคคลทวัไปไม่เขา้ใจดา้นสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถ
ร้องเพลง และเล่น ดนตรีได ้ถา้อาการไม่มากมกัชอบวาดรูป ระบายสีได ้มีความจาํในส่ิงท่ีชอบเป็ 
นพิเศษ 

   2.8การคดัแยกเด็กสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้นเป็ นลกัษณะผดิปกติของ 
พฤติกรรม ปัจจุบนัมีอุปกรณ์ทางการแพทยซ่ึ์งใชเ้ทคโนโลยีในระดบัสูงใชต้รวจนบัเม็ดเลือดแดง
เพื่อทาํการ วินิจฉยัเด็กสมาธิสั้น พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั นมีขั้นตอนในการวินิจฉยัคือการเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบั พฤติกรรมในหลายๆ สถานการณ์ เช่น โรงเรียน ท่ีบา้น และการเล่นการสังเกตใน
โรงเรียน เป็ นส่ิงสาํคญัมาก และครูเป็ นคนรายงาน เก่ียวกบัพฤติกรรม เช่น  

1) ช่วงความสนใจวาเหมาะสมหรือไม่ 
2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์  
3) การฟังคาํสั-งหรือกฎเกณฑ์ภายใตส้ถานการณ์ท่ีน่าเบ่ือต่างๆ 
4) ทาํงานท่ีครูมอบหมายใหไ้ดท้ั้งชั้นและท่ีบา้น 
 5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 

 2.9 การคดัแยกเด็กที-มีความบกพร่องซ ําซอ้น เด็กจะตอ้งมีผลการ 
ทดสอบ อยา่งนอ้ยทั้ง 3 ดา้น คือ ผลการตรวจการไดย้ินซ่ึงนกัโสตวิทยาเป็นผูท้ดสอบ ผลการตรวจ
สายตา ซ่ึงจกัษุแพทยท์ดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายงานผลการเรียนจากโรงเรียน การ
วนิิจฉยั เพื่อจดัการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้นกัการศึกษามกัยึดสภาพความบกพร่องของเด็กเป็นเกณฑ ์
หากเด็ก มีความบกพร่อง 2 อยาง ให้ยึดความบกพร่องท่ี รุนแรงกวาเป็นเกณฑ์ในการจาํแนก
ประเภทและจดัการศึกษาแลว้ใหบ้ริการเสริมสาํหรับสภาพความรุนแรงท่ีนอ้ยกวา่   
 
 



53 
 

 

กรมสามญัศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ไดก้าํหนดใหก้องการศึกษาพิเศษจดัการศึกษาดงัน้ี  
                        1.การจดัการศึกษาของเด็กหูหนวก  
                        2.การจดัการศึกษาของเด็กหูตึง  
                        3.การจดัการศึกษาของเด็กเรียนชา้  
                        4.การจดัการศึกษาของเด็กตาบอด  
                        5.การจดัการศึกษาของเด็กร่างกายพิการ  
                        6.การจดัการศึกษาของเด็กปัญญาอ่อน  
                        7.การจดัการศึกษาของเด็กเจบ็ป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล  
                        8.การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กออทิสติก 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการจัดการศึกษาพเิศษ  
            กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาสาํหรับคนพิการโดยตรง ดงัน้ี  
จัดการศึกษาพเิศษส าหรับคนพกิาร  
        ประสานงานและสนบัสนุนเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ในการขยายและพฒันาการศึกษาให้กบัเด็ก
พิการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ในปี พ.ศ.2528 กองการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาพิเศษ ดงัน้ี            

- บริหารสถานศึกษาท่ีจดัสาํหรับคนพิการโดยเฉพาะ จาํนวน 11 แห่ง  
            -บริหารสถานศึกษาท่ีจดัร่วมกบัมูลนิธิและกรมประชาสงเคราะห์ 7 แห่ง  
            -จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ 15 แห่ง  
            -จดัใหน้กัเรียนพิการเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติในชั้นเรียน 13 แห่ง  
            -นกัเรียนพิการท่ีไดรั้บการศึกษาพิเศษ จาํนวน 3,633 คน  
หลกัการบริหารการศึกษาส าหรับคนพกิาร  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดเ้สนอหลกัการบริหารการศึกษาสําหรับคนพิการให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ดงัน้ี มีเอกภาพในการบริหารทั้งในดา้นกาํหนดนโยบายและแผนการจดัสรร
ทรัพยากรและดา้นบุคลากรทางการศึกษา พิเศษ และเป็นเอกภาพกบัการจดัการศึกษาระดบัเดียวกนั 
                - ใชท้รัพยากร เพื่อการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
                - เพิ่มโอกาสและใหค้วามเสมอภาคในการเขา้รับการศึกษาแก่คนพิการ  
                - ส่งเสริมการพฒันาวชิาการทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ  
                - ส่งเริมใหค้นพิการมีโอกาสไดรั้บการศึกษาเช่นเดียวกบัคนปกติ 
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วม 
  ปรีดา จนัทรุเบกษา (ม.ป.ป. : 15 - 16) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ดา้นต่างๆ ของ การเรียนร่วมไว้
ดงัน้ี  

1. เพื่อใหเ้ด็กพิการมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น หรือไม่ตอ้งเดินทางไป  
โรงเรียนพิเศษท่ีอยูห่่างไกลมากจนเป็นภาระของผูป้กครองท่ีจะตอ้งรับส่ง 

2. เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง ไม่ตอ้งเสียเงินส่งบุตรพิการไป 
อยู ่โรงเรียนประจาํ   

3. เพื่อใหเ้ด็กพิการไดมี้ชีวติอยใูนครอบครัวกบับิดามารดา และญาติพี่นอ้ง 
ตามปกติมีโอกาสประพฤติปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัวโดยไม่เกิดความรู้สึกวา่ 
ถูกแยกออกไปดว้ยเหตุแห่งความพิการ  

4. เพื่อเด็กพิการจะมีโอกาสเรียนรู้ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบสังคมได ้ 
ซ่ึงนบัวา่ เป็นประสบการณ์ตรง เป็นประโยชน์อยางยิง่ในการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  

5. ครู-นกัเรียน ผูป้กครองและบุคลากรในโรงเรียนร่วม ไดรั้บทราบพฤติกรรม 
ของ เด็กพิการทาํใหป้รับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  

6 เพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาลเพราะการจดัตั้งโรงเรียนพิเศษตอ้งใช ้
งบประมาณ 
                        7.เพื่อให้สังคมเขา้ใจและยอมรับเด็กพิการว่ามีความสามารถเช่นเดียวกบัเด็กปกติ 
และช่วยใหเ้ด็กพิการอยใูนสังคมอยา่งเป็นประโยชน์ได ้
  นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2544 : 9 - 11) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนร่วมแบบรวมพลงัวา่มี
ประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี  

1 ประโยชน์ต่อตวัเด็กพิการ  
1.1 มีโอกาสเรียนรู้โลกและสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง  
1.2 มีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น  
1.3 มีโอกาสมีปฎิสัมพนัธ์กบเด็กปกติ มีเพื่อน และมีสังคม มิใช่ถูกแยกออกไป  

เป็นประชากรชั้นสอง  
      2.ประโยชน์ต่อตวัครู  

2.1 ครูผูส้อนปกติและครูสอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทาํงานร่วมกนั เป็นทีม
เรียนรู้จากกนั 

2.2 ทา้ทายความสามารถของครูท่ีไม่เคยสอนเด็กพิการมาก่อนมีโอกาสเรียนรู้  
ยอมรับและเขา้ใจเด็กพิการ  
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2.3 เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีจะนาํใหเ้ด็กปกติในชั้นยอมรับและเขา้ใจ  
2.4 มีโอกาสในการติดต่อประสานงานกบัองคก์ร หน่ยงานในชุมชน และ  

ครอบครัวมากข้ึน รู้จกัเด็กและครอบครัวดีมากยิง่ข้ึน  
                        2.5ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํหนา้ท่ีครูอยา่งสมบูรณ์ 

2.6 เรียนรู้จากชุมชน นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์  
3 ประโยชน์ต่อตวัเด็กปกติ  
3.1 เขา้ใจสภาพความแตกต่างระหวางบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองความพิการ  
3.2 มีโอกาสพฒันาคุณธรรมดา้นความเมตตา กรุณา การใหค้วามช่วยเหลือ การ 

ทาํงานเป็นทีม และความไม่เอารัดเอาเปรียบ  
3.3 มีโอกาสสัมผสักบสภาพที-แทจ้ริงของโลก  
3.4 เขา้ใจสภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองความพิการ   
4. ประโยชน์ต่อโรงเรียนไดท้าํบทบาทในการพฒันาเด็กนกัเรียนครบทุกดา้นตามท่ี 

กาํหนดไวเ้ป็นเป้ าหมายของการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 
และคุม้ค่า  

5. ประโยชน์ต่อครอบครัว หน่วยงาน และองคก์รไดข้ยายขอบข่ายการ 
ดาํเนินงานมีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานตามภาระหนา้ที-มีความสมบูรณ์ยงิข้ึน  

6. ประโยชน์ต่อรัฐบาลประหยดังบประมาณในการจดัการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ  

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นและรีบด่วน สรุปไดว้่า การจดัการเรียนร่วมจะให้
ประโยชน์ในดา้นประสบการณ์ตรงในชีวิตประจาํวนัแก่เด็กพิเศษ ทั้งในการทาํงานร่วมกนและการ
แข่งขนักบัผูอ่ื้นในสภาพท่ีแทจ้ริง ทาํให้สามารถปรับตวั เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมได ้อนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติให ้สามารถดาํรงอยไูดอ้ยา่งมีความสุขตอ้ไป  

7. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม จากการท่ีรัฐมีนโยบาย  
เด็กพิการจึงมีโอกาสให้เขา้มาเรียนร่วมกบเด็กทัว่ไปในโรงเรียน ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการ
เหล่าน้ี สามารถดาํรงชีวิตอยูรวมกบันักเรียนทัว่ไปไดรั้บการยอมรับ  และช่วยเหลือจากเพื่อน 
นกัเรียนทัว่ไป แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัมีปัญหาอยูบ่า้งโดยสํานกังาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2545ก : 39 - 84) ไดท้าํการวิจยัการติดตามผลการดาํเนินงาน ตามนโยบายการจดัการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ ซึงสรุปปัญหาและอุปสรรคไดด้งัน้ี  
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7.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ มีปัญหาดา้นกระบวนการพฒันาครูเพื-อการสอนเด็ก 
พิการ พบวา่ส่วนใหญ่การพฒันาครู เพื่อให้ครูมีศกัยภาพ และความพร้อมในการจดัการศึกษาพิเศษ 
โดยการให้ครูได้มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม โดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ การจดัการเรียนการ
สอน สาํหรับเด็กพิการ  

7.2 การผลิตส่ือสาํหรับบริหารหลกัสูตร ครูส่วนใหญ่ในทุกสังกดัไม่เคยไดเ้ขา้ 
ร่วม กิจกรรมในหวัขอ้เหล่าน้ี มีครูจาํนวนนอ้ยมากในทุกสังกดท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมหวัขอ้ดงักล่าว 
ประมาณ 1-2 คร้ัง และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายสังกดัจะพบวา่ ครูในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
พิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการจะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวมากกว่าครูในสังกดัอ่ืนๆ 27 
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื-อการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษของครูในด้านต่างๆ มีภาระ
ค่าใชจ่้าย ครูระดบัประถมศึกษาตอ้งออกค่าใชจ่้ายเองถึงร้อยละ 40  

7.3 ความตอ้งการความรู้ 7การเรียนรู้ของครูเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสาํหรับเด็ก 
พิการในดา้นต่างๆ แนวคิดในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เน้ือหาสาระหลกัสูตร สําหรับเด็ก
พิการ แบบต่างๆ การทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจดัทาํเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ       
การวดัผลประเมินผล การเรียนรู้ของเด็กพิการ หลกัและวิธีการบริหารหลกัสูตรสําหรับเด็กพิการ 
การจดัทาํ แฟ้มประวติัและผลงาน การคดัแยกเด็กพิการ และการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อนาํมาพฒันาการ
สอนเด็ก พิการ ครูในโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกดต้องการความรู้/การเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัจิตวิทยา
การสอนเด็ก พิการ ดา้นศกัยภาพพบวา่โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรวมทุกสังกดัขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
คุณวุฒิและประสบการณ์ดงักล่าว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจดัการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ ในบางทีพบวา่ มีนกัเรียนพิการเพิ่มมากขึ น  

7.4 ดา้นสถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ โรงเรียนเรียนรวมยงัไม่ไดมี้การ  
เตรียมสถานท่ีรองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและตอ้งใช ้
รถเข็นเน่ืองจากยงัไม่มีทางลาดและห้องส้วมท่ีเหมาะสมกบผูพ้ิการ ทางลาดชนับางคร้ังชนัเกินไป 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง โรงเรียนแกปั้ญหาโดยเอาแผน่ยางนวมมาติดผนงั เพื่อให้นกัเรียนใชเ้ป็น
หยดุรถ ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายได ้ดา้นหลกัสูตรท่ีใชโ้รงเรียนในทุกสังกดัใชห้ลกัสูตรปกติ  

 7.5 ดา้นการบริหารงบประมาณ ปัญหาท่ีพบในดา้นงบประมาณ คือ ดา้นครุภณัฑ์  
ท่ีถูกกาํหนดลกัษณะเฉพาะมาจากหน่วยงานส่วนกลางทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้งาน
หรือสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใช้งานหรือสภาพความพิการท่ีมีความบกพร่องทาง 
ร่างกายและมีราคาแพงกว่าต่างประเทศมาก ด้านระเบียบการเงิน ระเบียบการเงินไม่เอ้ือต่อการ 
ดาํเนินงาน หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เช่น กรณีปัญหาเด็กมาเรียนไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากเม่ือเด็ก 



57 
 

 

กลบับา้นไปบางคนไม่กลบัมาเรียนอีกทางโรงเรียนเห็นว่าควรมีกระบวนการติดตาม หรือให้การ 
แนะแนวเพื่อช่วยเหลือโดยการประสานงานจดัหา สถานท่ีเรียนใกลบ้า้นให้ หรือเป็นค่ารถให้เด็ก 
กลบัมาเรียนต่อ ซ่ึงในกรณีน้ี โรงเรียนมีงบประมาณค่าหวัของนกัเรียนนั้นๆ อยแูลว้แต่ไม่สามารถ 
นํามาใช้ในกรณีดังกล่าวได้ทางโรงเรียนเสนอว่าควรจะได้มีระเบียบการนําเงินดังกล่าวมาใช ้
แกปั้ญหาน้ี ไดอ้ยางถูกตอ้ง เพราะงบประมาณในสวนน้ี โรงเรียนมีอยแูลว้แต่ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้ 

8.6 ดา้นการจดัการ ปัญหาดา้นการจดัการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนรวม บาง 
โรงเรียนอาจไม่สําเร็จ เพราะมีนกัเรียนพิการบางคนเขา้ไปเรียนแลว้ตอ้งกลบัมาเรียนในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการตามเดิม เน่ืองจากนกัเรียนทวัไปไม่ยอมรับและไม่มีความสุขในการเรียนเกิดจาก
การท่ีผูบ้ริหารขาดความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ ไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะพฒันาโครงการเรียน
รวม ส่งผลให้การดาํเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการเรียนรวม เพราะไม่มีกระบวนการ 
ท่ีสร้างความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไป ผูป้กครองและครูอย่างเป็นระบบสรุปได้วาปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมยงัมีปัญหาอยูห่ลายดา้น ไม่วาจะเป็น ดา้นบุคลากร ซ่ึง
จะตอ้งมีกระบวนการพฒันาครูอย่างเป็นระบบ บุคลากรตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการจดั
การศึกษาพิเศษ มีการผลิตส่ือท่ีเอ้ืออาํนวยต่อผูพ้ิการ อาคารสถานท่ีและ ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ มีความเหมาะสมกบัความพิการนั้นๆ รวมถึงมีระบบการบริหารจดัการ ท่ีดี โดยให้ความสนใจ
ท่ีจะพฒันาโครงการเรียนรวม เม่ือนกัเรียนพิการเขา้ไปเรียนกบนกัเรียน ทัว่ไปแลว้ มีความสุขใน
การเรียน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการเรียนรวม 
กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเรียนร่วม  

1. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั9นพื้นฐาน พ.ศ. 2548 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข ันพื้นฐาน (2548ข : 133-136) ไดก้าํหนดนโยบายและการดาํเนินงานดา้น
การศึกษาพิเศษของประเทศไทยโดยมีพื้นฐานจากพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที-แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที-2) พ.ศ.2545 ดงันี มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาข ันพื นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทวัถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื-อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ พึ่งตนเองไดห้รื อไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมี
สิทธิและโอกาสไดรั้บ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรค
สองใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง การศึกษาตามหลกัเกณฑ์และ
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วธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงนโยบายจาก มาตรา 10 1. ให้คนพิการทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางนอ้ย 12 ปี  

2. ใหจ้ดัการศึกษาใหเ้ป็นพิเศษ  
3. ใหจ้ดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัว  
4. ให้ไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา      

29 มาตรา 15 การจดัการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ  
1. การศึกษาในระบบ 
 2. การศึกษานอกระบบ 
 3. การศึกษาตามอธัยาศยั  
นโยบายจากมาตรา 15 1. ใหจ้ดัการศึกษาแก่คนพิการอยา่งหลากหลายรูปแบบ2. ให้ดาํเนิน

โครงการ 1 อาํเภอ 1 โรงเรียนเรียนร่วมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใช้ โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ในการบริหารจดัการ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ ความรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็นทาํ
เป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อยางต่อเน่ือง 

 4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยางไดส้ัดส่วน สมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  

5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และส่ิง
อาํนวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึง ของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ 
แหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรการคน้ควา้
สาํหรับบุคคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ให้จดั
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและ
ศกัยภาพนโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28  

1. ใหมี้หลกัสูตรเฉพาะสาํหรับคนพิการระดบัมาก 
 2. ใหเ้พิ่มเน้ือหาสาระทวัไปใหส้อดคลอ้งกบัคนพิการแต่ละประเภท  
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3. ใหป้รับเน้ือหาสาระทวัไปใหส้อดคลอ้งกบัคนพิการและประเภท  
4. ใหใ้ชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการบริหารจดัการเรียนร่วม 30 S - Students 

(นกัเรียน) E - Environment (สภาพแวดลอ้ม) A - Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) T - Tools 
(เคร่ืองมือ ส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก) มาตรา 37 การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึด
เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคาํนึงทั้งปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความ
เหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาใน
กรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่อาจบริหารและจดัการได้ตามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจดัให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัต่อไปนี เพื่อส่งเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ได ้
วรรค (1) การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ 
นโยบายจากมาตรา 37 (1)  

1. ให้โรงเรียนและศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สังกดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  (สศศ.) 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 2. เม่ือเขตพื้นท่ีการศึกษาใดมีความพร้อมให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การ
สนบัสนุนให้เขตพื้นท่ีการศึกษานั้นจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลพิการ มาตรา 52 ให้
กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพฒันาครูคณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสู ง โดยการกาํกบัและประสานงานให้
สถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากร ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและ
มีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันาบุคลากร ประจาํการอยางต่อเน่ือง ฯลฯ 
นโยบายมาตรา 52 

 1. ให้สถาบนัราชภฏัยกเลิกการผลิตครูการศึกษาพิเศษระดบัปริญญาตรีและ ให้ผลิตใน
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและปริญญาโททางการศึกษาพิเศษแทน  

2. สนบัสนุนใหส้ถาบนัราชภฏัและมหาวทิยาลยัต่างผลิตครูและผูเ้ช่ียวชาญ สาขาต่างๆ เพื่อ
พร้อมใหบ้ริการแก่คนพิการ  

3. ใหใ้ชเ้งินกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการสนบัสนุนการพฒันาครูและผูบ้ริหาร มาตรา 60 
ให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ียงั
ยนืของประเทศ โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี  

31 วรรค (3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการจดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแก่กลุ่มตาม 
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ีโดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ 



60 
 

 

ความเป็นธรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงนโยบายจาก
มาตรา 60 (3) 

1. ให้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับส่ิงอาํนวย
ความสะดวกส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (19 ตุลาคม 2550) และ
ยกเลิกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวย ความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545  

สรุปไดว้า่ นโยบายและการดาํเนินงานดา้นการศึกษาพิเศษของประเทศไทยของ สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี คือ  

1.1 บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกวา้งขวางข้ึน  
1.2 พฒันาเด็กพิการในลกัษณะบูรณาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
 1.3 ทาํงานร่วมกบเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรอ่ืนในลกัษณะร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม

ตดัสินใจและร่วมรับผดิชอบ  
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 (ราชกิจจานุเบกษา. 2550 : 8) ได ้บญัญติัไวว้า่ มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกนัและไดรั้บความ
คุม้ครองตากฎหมายเท่าเทียมกนัชาย และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกน การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเร่ืองถ่ินกาํเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื 
อความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อ บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํไม่ได ้มาตรา 49 ระบุ
ถึงสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาวา บุคคลยอ่มมีสิทธิnเสมอกนัในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไม่น้อยกวา 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากตอ้งไดรั้บสิทธิตาม วรรคหน่ึง  และการสนบัสนุนจากรัฐ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกบบุคคลอ่ืน มาตรา 54 ระบุถึงสิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐวา บุคคล  ซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
จากสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวก อนัเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  

 3. พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัการจดั
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 3) ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบการจดั
การศึกษาสาํหรับคนพิการไวด้งัน้ีมาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงัน้ี 

 3.1 ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือ อ่ืนใดทาง
การศึกษา  
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3.2 เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคาํนึงถึง  
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  

3.3 ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกดมีสิทธิไดรั้บเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ตาม ท่ีกฎหมายกาหนดใหค้รูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไ์ดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ องคค์วามรู้ การศึกษาต่อเน่ืองและทกัษะในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการกาํหนด มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการ
เรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการ กุศลท่ีจดัการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยก์ารเรียน
เฉพาะความพิการ ท่ีไดรั้บการรับรอง มาตรฐาน ไดรั้บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจาก
รัฐหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับ  เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เป็ นไปตาม
ที-คณะกรรมการกาํหนด  มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกดจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการ
จดัการศึกษา เฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปี ละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดในประกาศ
กระทรวง  สถานศึกษาในทุกสังกดัและศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการอาจจดัการศึกษาสําหรับคน
พิการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการเรียนร่วมการจดั
การศึกษา เฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการ
ดาํรงชีวติอิสระ การพฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็น การฝึกอาชีพ หรือบริการอ่ืนใดให้สถานศึกษาใน
ทุกสังกดั  จดัสภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีส่ิง
อาํนวย ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึง
และใช ้ ประโยชน์ไดใ้ห้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทุกสังกดั มีหนา้ท่ีรับคนพิการเขา้ศึกษาใน
สัดส่วน 33 หรือจาํนวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กาํหนด  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
ตามกฎหมายให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทีเก่ียวข้องสนับสนุนผูดู้แลคนพิการและประสาน     
ความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการ        
ทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ  มาตรา 9 ให้รัฐจดัเงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการวิจยัพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวขอ้ง และการพฒันาครูบุคลากรทาง
การศึกษา ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและความสามารถ ในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการให้
รัฐจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่นเป็น พิเศษให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจดั การศึกษาสําหรับคนพิการ มาตรา 18 
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ให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานทาํหน้าท่ี
เก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมี้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ      
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 2. สนบัสนุนใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจดัการเรียนร่วมแก่คนพิการใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ  

 3. วจิยั และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
 4. ผลิต วจิยั และพฒันาเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกเพื่อการจดัการศึกษา สําหรับคน

พิการ  
5. ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก  
6. ดาํเนินการเก่ียวกบังานธุรการของกองทุน  
7. ส่งเสริมสนบัสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิตและพฒันา เทคโนโลยีส่ิง

อาํนวยความสะดวกเพื่อการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  
8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

9. ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถจดัการศึกษา สําหรับคน
พิการให้สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษาให้สํานกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานสนบัสนุน กาํกบั ดูแล ให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ผูอ้าํนวยการสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  34 เป็ นผูบ้งัคบั
บญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของสํานกับริหารงาน การศึกษาพิเศษให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบติัราชการของกระทรวงและสํานกังาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 19 ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีหนา้ท่ีดาํเนินการจดั 
การศึกษาโดยเฉพาะการจดัการเรียนร่วม การนิเทศ กาํกบั ติดตาม เพื่อให้คนพิการไดรั้บการศึกษา 
อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อให้การดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ ตามวรรค
หน่ึง ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนบัสนุนทรัพยากร องคค์วามรู้ และ
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแก่สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มาตรา 20 ให้
สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาตามภารกิจ แก่คนพิการ โดยมีฐานะเป็น
นิติบุคคล  จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นไปตามนโยบายของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 การบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548ค : 23 - 26) ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT - 
Framework) มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ประชุมบุคลากรทั้ งหมดของโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและ 
ความสามารถในการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 2. ตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนร่วม มีองค์ประกอบ 8 - 10 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา ผูป้กครองเด็กพิการ ผูป้กครองเด็กทวัไป ตวัแทนครูในโรงเรียน ตวัแทน - ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ตวัแทนสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตวัแทนชุมชน  

3. ประชุมคณะกรรมการ จดัทาํวสิัยทศัน์ กาํหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
 4. พฒันาบุคลากรตามความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา 
5. ประสานบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการพฒันาเด็กเรียนร่วม 
 6. การบริหารจดัการตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework)  

การศึกษาแบบเรียนรวม 
ฉวีวรรณ โยคิน (http://61.19.246.216/~nkedu2/?name=webboard&file=read&id=177) 

การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ียึดปรัชญาของการอยู่รวมกัน 
(Inclusion) เป็นหลกั นั่น คือ การสอนท่ีดี เป็นการสอนท่ีครูกับนักเรียนช่วยกนัให้ทุกคนเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชน โดยการสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ให้กบัชุมชนและโรงเรียน การอยู่รวมกนัจึงมี
ความหมายรวมไปถึงกิจกรรมทุกชนิดท่ีจะนาํไปสู่การสอนท่ีดี (Good Teaching) ซ่ึงเป็นการคิด
อย่างรอบคอบเพื่อหาหนทางให้นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนไดเ้ป็นการกาํหนดทางเลือกหลายๆ 
ทาง (Wilson , Kliewer, East, 2007) จากความหมายดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่า การเรียนรวม เป็น
แนวคิดทางการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก
วา่เด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเด็กคนใดเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กทุกคนท่ีผูป้กครองพาเขา้
มาโรงเรียนทางโรงเรียนจะตอ้งรับเด็กไว ้และจะตอ้งจดัการศึกษาให้อยา่งเหมาะสม และดาํเนินการ
เรียนในลกัษณะ “รวมกนั” ท่ีทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึง ของสังคม ทุกคนยอมรับซ่ึงกนัและกนั ทุกคน
ยอมรับว่ามี ผูพ้ิการ อยู่ในสังคมและเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องใช้ชีวิต
ร่วมกนักบัคนปกติ โดยไม่มีการแบ่งแยก การเรียนรวมยงัแบ่งออกเป็นการเรียนเต็มเวลา และการ
เรียนรวมบางเวลา การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) หมายถึง การให้เขา้เรียนในชั้นเรียนรวม
ตลอดทั้งวนัเช่นเดียวกับการมาโรงเรียนตามปกติของนักเรียนทั้งหลาย การเรียนรวมบางเวลา 
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(Partial Inclusion) หมายถึง การให้เด็กเขา้เรียนในชั้นเรียนรวมในบางชัว่โมงของ 1 วนั หรือ บาง
ชัว่โมงของเวลาเรียนใน 1 สัปดาห์ เป็นการเขา้เรียนไม่เตม็เวลาของการเรียนปกติ 

 เบญจา ชลธาร์นนท ์, 2544  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการศึกษาแบบเรียนรวมวา่หมายถึง 
การจดัการเรียนการสอนท่ียึดปรัชญาของการอยูร่วมกนั (Inclusion) เป็นหลกั นัน่ คือ การสอนท่ีดี 
เป็นการสอนท่ีครูกบันกัเรียนช่วยกนัให้ทุกคนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน โดยการสร้างวิสัยทศัน์
ใหม่ให้กับชุมชนและโรงเรียน การอยู่รวมกันจึงมีความหมายรวมไปถึงกิจกรรมทุกชนิดท่ีจะ
นาํไปสู่การสอนท่ีดี (Good Teaching) ซ่ึงเป็นการคิดอยา่งรอบคอบเพื่อหาหนทางให้นกัเรียนทุกคน
สามารถเรียนไดเ้ป็นการกาํหนดทางเลือกหลายๆ ทาง 

  Wilson , Kliewer, East , 2007  ไดก้ล่าวไดว้า่ การเรียนรวม เป็นแนวคิดทางการศึกษา
อยา่งหน่ึงท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกวา่เด็กคนใดเป็นเด็ก
ปกติ หรือเด็กคนใดเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กทุกคนท่ีผูป้กครองพาเขา้มาโรงเรียนทาง
โรงเรียนจะต้องรับเด็กไว ้และจะต้องจดัการศึกษาให้อย่างเหมาะสม และดาํเนินการเรียนใน
ลกัษณะ “รวมกนั “ ท่ีทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึง ของสังคม ทุกคนยอมรับซ่ึงกนัและกัน ทุกคน
ยอมรับว่ามี ผูพ้ิการ อยู่ในสังคมและเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องใช้ชีวิต
ร่วมกนักบัคนปกติ โดยไม่มีการแบ่งแยก การเรียนรวมยงัแบ่งออกเป็นการเรียนเต็มเวลา และการ
เรียนรวมบางเวลา การเรียนรวมเต็มเวลา ( Full Inclusion ) หมายถึง การให้เขา้เรียนในชั้นเรียนรวม
ตลอดทั้งวนัเช่นเดียวกบัการมาโรงเรียนตาม 

ปกติของนกัเรียนทั้งหลายการเรียนรวมบางเวลา ( Partial Inclusion ) หมายถึง การให้เด็ก
เขา้เรียนในชั้นเรียนรวมในบางชัว่โมงของ 1 วนั หรือ บางชัว่โมงของเวลาเรียนใน 1 สัปดาห์ เป็น
การเขา้เรียนไม่เตม็เวลาของการเรียนปกติ  

สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการจดัการศึกษาภายใตป้รัชญาท่ีเห็นทุกคน
มีค่าเท่าเทียมกัน  เด็กทุกคนควรได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน  เด็กๆทุกคนสามารถเรียน
ร่วมกนัได ้ โรงเรียนตอ้งรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติไม่มีการแบ่งแยกวา่
เด็กคนใดพิการเด็กคนใดปกติเด็กทุกคนจะเรียนดว้ยกนั  ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยไม่มี
การแบ่งแยก  โรงเรียนจะมีการเตรียมครู  การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การเรียน  การจดัส่ือ  
ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งทัว่ถึง 
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)  

เป็นการจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมกบัเด็กทัว่ไปในชั้นเรียนของโรงเรียน
ทัว่ไปเป็นการเสนอใหน้กัการศึกษาพิจารณาคาํถึงคุณค่าของการพฒันาชีวิตคน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาทุกดา้นของวิถีแห่งชีวิต เพื่อให้มีความสามารถ ความรู้ และทกัษะในการดาํรงชีวิตอยู่ใน
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ครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขและมีคุณค่า และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่ม
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษให้ไดรั้บการศึกษาเพิ่มข้ึน เพราะการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการ
ประหยดั และไม่ต้องรอคอยงบประมาณในการจัดซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างอาคารเรียนซ่ึงต้อง
ส้ินเปลืองเงินงบประมาณจาํนวนมาก หากแต่จดัให้เด็กพิเศษไดแ้ทรกเขา้ไปเรียนในชั้นเรียนของ
โรงเรียนทัว่ไปในระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงมีโรงเรียนตั้งอยูท่ ัว่ไป
ทั้งประเทศอยู่แล้ว พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลใหทุ้กหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้ง
ดา้นการแพทยก์ารจดัการศึกษาอาชีพและบุคคลทัว่ไปในสังคมทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชนให้ความ
ตระหนกัต่อการพฒันาคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการไดรั้บการศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมมากยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้คนพิการพฒันาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และดาํเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2542  นกัการศึกษาพิเศษท่ีเช่ือในเร่ือง การเรียนรวม ซ่ึงบางคน
เรียกวา่ “ แนวคิด ” บางคนเรียกวา่ “ ปรัชญา ” บางคนเรียกวา่ “ บญัญติั 10 ประการ ” ในการเรียน
รวม ดงัน้ี  

1. โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ( Equal Opportunity )ทุกคนควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่ง
เท่าเทียมกนั ไม่วา่เขาจะยากดีมีจน หรือพิการหรือไม่ก็ตาม  

2. ความหลากหลาย ( Diversity ) ในมวลหมู่มนุษยย์อ่มมีความหลากหลายแตกต่างกนั จะ
ให้เหมือนกนัทุกคนไม่ได ้การให้การศึกษาจะตอ้งยอมรับความแตกต่างในหมู่ชน การศึกษาท่ีให้
จะตอ้งแตกต่างกนัแต่ทุกคนจะตอ้งเคารพในความหลากหลาย  

3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตวั ( Normalization )ทุกคนมีความปกติอยูใ่นตวัและจะตอ้ง
ยอมรับความปกตินั้น ๆ ทุกคนอยากเหมือนกนั ไม่มีใครอยาก “ ผา่เหล่าผา่กอ ” ทุกคนจึงควรไดรั้บ
การศึกษาไปพร้อม ๆ กนั หา้มใหก้ารศึกษาแยกตามเหล่า  

4. สังคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ( Multicultural Society ) ในหน่ึงสังคมยอ่มมีความ
หลากหลายวฒันธรรม เราตอ้งยอมรับความหลากหลายเหล่านั้น การให้การศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึง
ความหลากหลายวฒันธรรมในสังคม  

5. ศกัยภาพ ( Potential ) มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะโง่หรือฉลาดยอ่มมีศกัยภาพทั้งนั้น แต่ละคน
มีศกัยภาพไม่เท่ากนัการให้การศึกษาตอ้งให้จนบรรลุศกัยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ให้การศึกษาใน
ปริมาณท่ีเท่ากนัคุณภาพเท่ากนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละคน  

6. มนุษยนิยม ( Humanism ) คนเก่งคือคนท่ีเขา้ใจมวลหมู่มนุษย ์และช่วยให้มวลหมู่มนุษย์
ดาํรงอยูร่่วมกนัได ้ไม่ใช่คนเก่งแต่วชิาการแต่ทาํใหเ้กิดการแตกแยก  
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7. กระบวนการสังคมประกิด ( Socialization ) มนุษยเ์ป็นสังคม เราไม่สามารถจะแยก
มนุษยอ์อกจากกนัได ้เพราะธรรมชาติของเขาตอ้งมีสังคม การให้การศึกษาโดยการแยกออกไป จึง
ไม่สอดคลอ้งกบัการเป็นมนุษย ์ 

8. ความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualization ) มนุษยแ์ต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะ ไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือน การใหก้ารศึกษาถึงแมจ้ะใหเ้รียนรวมกนัไปก็ตอ้งการเฉพาะของแต่ละคน  

9. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ( Dependency ) มนุษยเ์ราควรจะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะทาํใหส้ังคมน่าอยู ่ 

10. สภาวะแวดล้อมท่ีมีขอ้จาํกดัน้อยท่ีสุด ( Least Restrictive Environment ) การให้
การศึกษาจะตอ้งให้ในสภาวะท่ีเขา้เรียนได ้และจะตอ้งนาํเขาสู่สังคมปกติโดยเร็วท่ีสุด ในการจดั
การศึกษาสาํหรับคนพิการนั้นตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการจาํเป็น ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึง
การจดัการศึกษาพิเศษนั้น เป็นการจดัการดา้นการเรียนการสอน และการบริการให้แก่เด็กท่ีมีความ
บกพร่องดา้นต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ไดรั้บการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
กบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถ ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้หลกัในการจดัการศึกษาพิเศษท่ีสําคญัก็
คือ การจดัประสบการณ์ในการเรียนการสอนใหทุ้กคนไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ี  
หลกัการของการเรียนรวม  

การเรียนรวมเป็นปรัชญา เป็นแนวคิดเป็นความเช่ือของนกัการศึกษาและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ แนวคิดน้ีอาจสะทอ้นหลกัการต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ความยุติธรรมในสังคม ( Social Justice) เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม เม่ือเด็กปกติทุกคนได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนปกติดว้ย หากกีดกนัไม่ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนปกติ หลายคนมี
ความเช่ือว่า นั่นคือความไม่ยุติธรรมในสังคม นกัการศึกษาจาํนวนมากเช่ือว่า ความยุติธรรมใน
สังคม ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความสุขในสังคมนั้นมีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการทางสังคมของเด็ก 
กล่าวคือ เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา ตอ้งการความรัก ตอ้งการความ
เขา้ใจ ตอ้งการยอมรับ ตอ้งการมีบทบาท และมีการส่วนร่วมในสังคม เพราะมนุษยทุ์กผูทุ้กนามลว้น
เป็นสัตวส์ังคมทั้งส้ิน การศึกษาพิเศษในอดีตท่ีผ่านมามุ่งเห็นความแตกต่าง มากกว่ามุ่งเน้นความ
เหมือนมุ่งเนน้จุดอ่อนหรือความไม่สามารถมากมาย บางคนมีความสามารถมากกวา่คนปกติเสียอีก 
ดงันั้นแนวการจดัการศึกษาพิเศษ จึงมุ่งเนน้ความสามารถของเด็ก และการยอมรับของสังคม  

2. การคืนสู่สภาวะปกติ ( Normalization ) หมายถึง การจดัสภาพการใด ๆ เพื่อให้ผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ สามารถไดรั้บบริการเช่นเดียวกบัคนปกติ เช่น ในดา้นท่ีอยูอ่าศยั ใน
อดีตคนพิการ มกัถูกส่งเขา้ไปอยู่รวมกนัในสถานสงเคราะห์ต่อมามีการสร้างบา้นสําหรับคนพิการ
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ข้ึนในชุมชน เพื่อให้เขาดาํรงชีพอยูใ่นสังคมและเป็นส่วนตวัของสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์
คนพิการในรูปแบบต่าง ๆ จึงลดลงและหนัมาใหบ้ริการแก่ผูบ้กพร่องในลกัษณะดงักล่าวแทน ผูท่ี้มี
ความบกพร่องอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาดนตรี ศิลปะ วฒันธรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคนปกติ 
ความเคล่ือนไหวน้ี มีข้ึนในระบบการศึกษา มีการหยุดโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษ เช่น 
โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด แต่หันมาส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนในโรงเรียนปกติ เด็ก
ท่ีอยูโ่รงเรียนเฉพาะทั้งหลายจึงถูกส่งกลบับา้น เพื่อใหเ้ขา้เรียนโรงเรียนใกลบ้า้น  

3. สภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด ( Least Restrictive Environment ) คือ การจดัให้
เด็กเรียนในสภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจาํกดัน้อยท่ีสุด จึงจะเป็นผลดีกบัเด็กมากท่ีสุดโดยเด็กได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด โรงเรียนพิเศษ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน
เฉพาะประเภทอ่ืน ๆ ร่วมถึงชั้นพิเศษดว้ย จดัอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากเด็กตอ้งถูก
จาํกัดให้อยู่ในโรงเรียนเฉพาะไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ โรงเรียนแบบเรียนร่วมเป็น
โรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้กบัทุกคนรวมทั้งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาดว้ย เปิดโอกาส
ให้กบัทุกคน รวมทั้งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาดว้ย เปิดโอกาสให้ครูไดเ้ขา้ใจเด็กว่า
ในโลกน้ียงัมีเด็กประเภทน้ีอยูใ่นโลก อยูร่วมสังคมกบัเรา เขาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม พื้นฐานท่ีจะ
ทาํให้การเรียนร่วมประสบผลสําเร็จ ท่ีจะทาํให้คนในสังคมอยูร่วมกนัได ้อย่างไรก็ตามเด็กทุกคน
ไม่จาํเป็นต้องเรียนร่วมในโรงเรียนพิเศษของประเทศท่ีเจริญแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ หรือญ่ีปุ่น ต่างดาํเนินไปในลกัษณะน้ีทั้งนั้น นัน่คือให้
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด  

4. การเรียนรู้ ( Learning ) มีความเช่ือวา่ เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ไม่วา่เด็กนั้นจะเป็น
เด็กปกติ หรือเด็กท่ีมีความตอ้งการทางการศึกษาก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมา หลายคนเช่ือว่าเด็กปัญญา
อ่อนไม่สามารถเรียนหนงัสือไดแ้ต่ต่อมาไดมี้การพิสูจน์วา่เด็กปัญญาอ่อนสามารถเรียนหนงัสือได ้
ท่ีเห็นเด่นชดัก็คือ เด็กปัญญาอ่อนประเภทเรียนได ้( Educable mentally retarded children ) สามารถ
เรียนหนงัสือไดใ้นชั้นประถมศึกษาหรือในระดบัชั้นท่ีสูงกวา่ หากเด็กท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งถูกตอ้งและถูกวิธี เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาตํ่ามากแมจ้ะไม่สามารถเรียน
หนงัสือไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กปกติ แต่เขาก็สามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของเขา  
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลายคนอาจเรียนรู้ไดดี้ แต่การประเมินการสอน จะตอ้งจดัให้สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก ให้สอดคล้องกบัระดบัความสามารถของแต่ละคน การสอนให้จาํ
อยา่งเดียว ไม่ถือวา่เป็นการสอนท่ีดีและไม่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี เพราะเด็กท่ีเรียนรู้ไดดี้ใน
เน้ือหาวิชา อาจไม่ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จมรชีวิตการงานก็ได ้การเรียนรู้ท่ีดีอาจพิจารณา
ไดจ้ากการท่ีเด็กมีความพึงพอใจในการเรียน มีความพึงพอใจในงานท่ีตนเองทาํ ซ่ึงความพึงพอใจ
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อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ดงันั้นโรงเรียนท่ีจะจดัการเรียนรวมได้ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี 
ควรปรับกระบวนการใหม่ตั้งแต่ปรัชญาการศึกษา หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล ให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
รูปแบบการเรียนรวม ( Inclusion Models )  

การเรียนรวมมีหลายรูปแบบ ด๊าด (Daeck , 2007 ) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนเต็มเวลาไว ้3 
รูปแบบใหญ่ 6 รูปแบบเล็ก ( รวม 8 รูปแบบ ) ไวด้งัน้ี  

1. รูปแบบครูท่ีปรึกษา ( Consultant Model ) ในรูปแบบน้ีครูการศึกษาพิเศษจะไดรั้บ
มอบหมายใหส้อนทกัษะแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เน่ืองจากครูท่ีสอนชั้นเรียนรวมสอนเด็กแลว้ 
แต่ทกัษะยงัไม่เกิดกบัเด็กคนนั้นครูการศึกษาพิเศษต้องสอนทกัษะเดิมซํ้ าอีก จนกระทัง่เด็กเกิด
ทกัษะนั้น สําหรับรูปแบบน้ีครูการศึกษาพิเศษจะรับผิดชอบเด็กจาํนวนหน่ึง เป็นจาํนวนจาํกดั ครู
ปกติและครูการศึกษาพิเศษตอ้งมีการพบปะเพื่อประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัทกัษะของเด็ก และมี
การวางแผนร่วมกนั รูปแบบน้ีเหมาะกบัโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจาํนวนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่
มากนกั  

2. รูปแบบการร่วมทีม ( Teaming Model ) ในรูปแบบน้ีครูการศึกษาพิเศษจะไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบในการร่วมทีมกบัครูท่ีสอนชั้นปกติ เช่น ในสาย ป.2 ( ครูท่ีสอนชั้น ป.2 / 1 
ถึง ป.2 / 2 เป็นตน้ ) ครูการศึกษาพิเศษมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลแก่ครูปกติเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในชั้นเรียนรวม ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปรับวิธีสอนการมอบหมายงานหรือการบา้น การ
ปรับวิธีสอบการจดัการดา้นพฤติกรรม มีการวางแผนร่วมกนัสมํ่าเสมอ เช่น สัปดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง 
ครูท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งทาํงานวางแผนร่วมกนัเป็นทีมในการให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 

3. รูปแบบการร่วมมือ , การร่วมสอน ( Collaborative , Co. Teaching Model ) ในรูปแบบน้ี
ทั้งครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมมือกนัในหลายลกัษณะในการสอนเด็กทุกคน ทั้งเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษและเด็กปกติในห้องเรียนปกติ ร่วมมือกนัรับผิดชอบในการวางแผน การสอน การ
วดัผลประเมินผล การดูแลเก่ียวกบัระเบียบวินยัและพฤติกรรมของเด็กผูเ้รียนจะไดรั้บบริการดา้น
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั ไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนท่ีจาํเป็น ตลอดจนการปรับการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ในรูปแบบน้ีครูผูรั้บผิดชอบจะตอ้งประชุมกนัเพื่อ
วางแผน เพื่อใหก้ารเรียนรวมดาํเนินไปดว้ยดีอาจจาํแนกออกเป็นรูปแบบยอ่ย ๆ ได ้5 รูปแบบ คือ  

3.1 คนหน่ึงสอนคนหน่ึงช่วย ( One Teacher-One Supporter ) เป็นการสอนท่ีครู 2  
คน ร่วมกนัสอนชั้นเดียวกนัในเวลาเดียวกนั เน้ือหาเดียวกนั ครูคนท่ีเช่ียวชาญในเน้ือหากว่าเป็น
ผูส้อน ส่วนครูอีกคนหน่ึงท่ีเช่ียวชาญในเน้ือหานั้น ๆ นอ้ยกวา่เป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือนกัเรียน 
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นกัเรียนอาจถามครูคนใดคนหน่ึงก็ได ้เม่ือนกัเรียนมีคาํถาม เพราะมีครู 2 คน อยูใ่นหอ้งเรียนในเวลา
เดียวกนั  

3.2การสอนพร้อม ๆ กนั ( Parallel Teaching ) เป็นการแบ่งเด็กในหน่ึงหอ้งเรียน 
ออกเป็นกลุ่มไปพร้อม ๆ กนั หลงัจากบรรยายเสร็จ ครูอาจมอบงานให้นกัเรียนทาํไปพร้อม ๆ กนั 
และให้นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มไปพร้อม ๆ กนั การสอนแบบน้ีเหมาะสําหรับห้องเรียนท่ีมีจาํนวน
นกัเรียนไม่มากนกั ครูจะไดมี้โอกาสดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครูสามารถตอบคาํถามนกัเรียนได้
แทบทุกคน และครูอาจอธิบายซํ้ าหรือสอนซํ้ าได ้สาํหรับเด็กบางคนท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหาบางตอน  

3.3 ศูนยก์ารสอน ( Station Teaching ) บางคร้ังอาจเรียกศูนยก์ารเรียน (Learning  
centers) ในรูปแบบน้ีครูจะแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนจะจดัวางเน้ือหาไดต้ามแหล่ง
ต่าง ๆ  
( Stations ) ภายในห้องเรียน ให้นกัเรียนตามเวลาท่ีกาํหนด และหมุนเวียนกนัจนครบทุกศูนยจึ์งจะ
ไดเ้น้ือหาวิชาครบถว้นตามท่ีครูกาํหนด ขอ้ดีของรูปแบบน้ีคือครูอาจใช้เวลาในขณะท่ีเด็กอ่ืนกาํลงั
เรียนรู้ดว้ยตนเองสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล ทาํใหเ้ด็กเขา้ในส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน  

3.4 การสอนทางเลือก ( Alternative Teaching Design ) ในการสอนแบบน้ีจะตอ้ง 
มีครูอย่างน้อย 2 คน ใน 1 ห้องเรียน ครูคนแรกจะสอนเน้ือหาวิชาแก่เด็กทั้งชั้น หลงัจากนั้นจึง
แบ่งกลุ่มเพื่อทาํกิจกรรม ครูคนหน่ึงจะสอนกลุ่มเด็กท่ีเก่งกว่าเพื่อให้ไดเ้น้ือหาและกิจกรรมเชิงลึก
ในขณะท่ีถูกอีกคนหน่ึงสอนกลุ่มเด็กท่ีอ่อนกว่า เพื่อให้เด็กได้เลือกทํากิจกรรมตามท่ีตนมี
ความสามารถขอ้ดีของการสอบแบบน้ีคือ เด็กท่ีเก่งไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ียาก ขณะท่ีเด็กท่ีอ่อนได้
เลือกเรียนตามศกัยภาพของตน ครูมีโอกาสสอนซํ้ าในทกัษะเดิมสําหรับเด็กท่ียงัไม่เก่งในทกัษะนั้น 
ๆ เหมาะสาํหรับชั้นเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หรือวชิาอ่ืนวา่มีเน้ือหายากง่ายตามลาํดบัของเน้ือหาวชิา  

3.5 การสอนเป็นทีม ( Team Teaching ) เป็นรูปแบบท่ีครูมากกวา่ 1 คน รวมกนั 
สอนห้องเรียนเดียวกนัในเน้ือหาเดียวกนั เป็นการสอนทั้งห้องเรียนแต่ไม่จาํเป็นตอ้งสอนในเวลา
เดียวกนัหากมีครูสอนมากกว่า 1 คน ในเวลาเดียวกนั ครูอาจเดินไปรอบ ๆ ห้องและช่วยกนัสอน
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีปัญหาในการเรียน
เน้ือหาวชิา  

คาร์ทเนอร์และลิปสก้ี ( Gartner & Lipsky , 1997 อา้งถึงใน สมพร หวานเสร็จ ,2543) ได้
เสนอรูปแบบการเรียนรวมไวห้ลายรูปแบบ บางรูปแบบคลา้ยกบัท่ีคาร์ทเสนอไว ้แต่ท่ีต่างออกไปมี 
2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบห้องเสริมวิชาการ ( Resource Room Model ) เป็นการนาํเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษสอนในห้องท่ีจดัไวต่้างหากเป็นการนาํเด็กออกจากห้องเรียน ( Pull-out Program ) ห้องเสริม
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วิชาการเป็นห้องท่ีมีอุปกรณ์การเรียนการสอน แบบเรียน แบบฝึกท่ีครบถ้วน ใช้เป็นห้องเรียน
สําหรับกลุ่มเฉพาะ ใชเ้ป็นห้องฝึกทกัษะต่าง ๆ เฉพาะกลุ่ม ห้องเสริมวิชาการเป็นรูปแบบการเรียน
รวมบางเวลา นัน่คือบางเวลาเรียนรวมชั้นเดียวกนักบัเด็กปกติ บางเวลามาเรียนในห้องเฉพาะ เพื่อ
ฝึกทกัษะเฉพาะบางประการ  

2. รูปแบบผูช่้วยครู ( Teacher-Aid Model ) เป็นการจดัใหมี้ผูช่้วยครู 1 คน สาํหรับ 1  
ห้องเรียนปกติ ผูช่้วยครู ( บางทีอาจเรียนครูผูช่้วย ) จะเขา้ไปนัง่ในห้องเรียนขณะท่ีครูประจาํการ
กาํลงัสอนอยูห่นา้ชั้น ผูช่้วยครูจะนัง่ติดกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีครูผูช่้วยไดรั้บมอบหมายให้
ช่วยเหลือ จะมีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 1 – 2 คน ในห้องเรียนรวมเต็มเวลา หนา้ท่ีของผูช่้วยครู 
คือ คอยอธิบายเพิ่มเติมตามท่ีครูสอน ช่วยเรียกเด็กให้กลบัมาสนใจบทเรียนหากเด็กเร่ิมเสียสมาธิ
ตลอดจนตอบคาํถามของเด็กในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ผูช่้วยครูอาจไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็ได ้อาจเป็น
อาสาสมคัรหรือผูป้กครองก็ได ้แต่ไม่ควรเป็นผูป้กครองของเด็กท่ีผูช่้วยครูกาํลงัดูแลอยู่ ผูช่้วยครู
จะตอ้งไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียน อาจกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรวม
มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะแตกต่างกนัไป แต่ละรูปแบบมีลกัษณะเฉพาะ และมีความ
เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป และอาจมีรูปแบบอ่ืนท่ีมิไดจ้าํกดัอยู่เพียง 8 รูปแบบท่ีกล่าว
มาน้ี อย่างไรก็ตามไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีดีท่ีสุดแต่ละรูปแบบเป็นทางเลือกท่ีคนพิการ 
สามารถเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการจาํเป็นท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการแต่ละคนในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึงเท่านั้น  
การจัดช้ันเรียนรวม ห้องเรียนรวมควรมีบรรยากาศดังนี ้ 

1. บรรยากาศของความเป็นมิตร เด็กปกติและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาํกิจกรรมการ
เรียนร่วมกนั ไม่มีการรังเกียจเดียดฉนัท ์ทุกคนเป็นมิตร จนไม่สนใจคาํวา่พิการหรือปกติ  

2. นักเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายตามศูนยก์ารเรียนต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความสามารถของตน  

3. ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและเฝ้ามองดูการร่วมกิจกรรม
ของนกัเรียนและเฝ้ามองดูการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนดว้ยความยนิดี  

4. ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกท่ีจะประกอบกิจกรรม มีทั้งกิจกรรมท่ีง่ายและกิจกรรมท่ียาก ๆ ให้
เลือก  

5. บรรยากาศห้องเรียนท่ีมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงกนัและกนั ไม่ใชบ้รรยากาศแข่ง
กนัหรือแก่งแยง่แข่งดี  

6. บรรยากาศของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ ( Interaction ) ทางสังคม เด็กทุกคนไดส้นทนา
แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั หอ้งเรียนอาจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนกั  
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7. บรรยากาศของการเรียนการสอนท่ีมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางครูไม่ใช่แหล่งความรู้ ครู
ไม่ใช่ผูส้อน แต่ครูเป็นผูก่้อใหเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

8. บรรยากาศท่ีผูเ้รียนแต่ละคนทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไม่จาํเป็นท่ีทุกคน
จะตอ้งทาํในส่ิงเดียวกนัและบรรลุเป้าหมายสูงสุดอนัเดียวกนั  

9. เป็นการเรียนการสอนท่ีมิไดด้าํเนินไปเฉพาะในหอ้งเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งออก
ไปสู่แหล่งวชิาการในชุมชน  

10. เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เนน้เฉพาะทกัษะทางวิชาการ แต่เนน้ทกัษะทางสังคมและทุกทกัษะ
ท่ีเป็นทกัษะใหม่  

เอ็ดชนิดทแ์ละบาร์เร็ทท ์( Etscheidt & Barlett , 1999 ) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นตวัอยา่ง
ในการปรับสภาพหอ้งเรียนปรับการสอน ปรับสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมและความร่วมมือไว ้
หอ้งเรียน สภาพหอ้งเรียนอาจมีการปรับเปล่ียน ดงัน้ี  

1. การเคล่ือนไหว ควรจดัหอ้งเรียนไม่ใหต้ั้งโตะ๊ เกา้อ้ี แน่นจนเกินไป ควรจดัให้มีพื้นท่ีวา่ง
ท่ีเด็กจะเคล่ือนไหวไดส้ะดวก  

2. โตะ๊กลม อาจจดัใหมี้โตะ๊กลม 1 ตวั เพื่อใหเ้ด็กนัง่ทาํกิจกรรมกลุ่มใหส้ะดวก  
3. การจดัท่ีนัง่ อาจจดัโตะ๊ใหน้กัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือไดน้ัง่ใกลชิ้ดกบัโต๊ะครูหรือ

นัง่ใกลก้ระดาน  
การเรียนการสอน ครูอาจปรับการเรียนการสอน วธีิสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
ของเด็ก ครูอาจปรับไดด้งัน้ี  

1. จดัให้มีส่ือทางสายตา เช่น โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ตวัอกัษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบ 
แผนภูมิ โทรทศัน์ หรือวดีีทศัน์ เป็นตน้  

2. การฝึกทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะในการอ่านจบัใจความ ครูอาจตอ้งระบายสีหรือ
ขีดเส้นใตค้าํสาํคญัในเร่ืองท่ีจะทาํมาใหเ้ด็กอ่าน  

3. การมอบหมายงานให้ทาํ ครูอาจตอ้งให้เวลาเด็กนานกว่าคนอ่ืน ให้งานท่ีมีปริมาณ
พอเหมาะกบัความสามารถของเด็ก เด็กบางคนอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคิดเลขในการคาํนวณในวิชา
คณิตศาสตร์  

4. การสอบ อาจตอ้งสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปากเปล่าแทนการสอบขอ้เขียน อาจให้ทาํ
ขอ้สอบไปท่ีบา้น ( Take Home ) ควรมีการแนะนาํเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้สอบ ควรแบ่งเวลาสอบ
ออกเป็นช่วงสั้น ๆ หลายช่วง  

5. การวดัผลการประเมินผล ควรตดัสินการสอบไดส้อบตก หรือควรให้เกรดตามแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรประเมินผลตามแฟ้มสะสมงาน หรือประเมินผลตามสภาพจริง  
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6. การเรียนการสอน ควรใชว้ิธีการสอนแบบร่วมเรียนร่วมรู้ ( Cooperative learning ) หรือ
การผลดักนัสอนหรือสอนเพื่อน หรือทั้ง 3 วธีิ หรือหลาย ๆ วธีิ  

7. การจดัลาํดบัการสอน/การมอบงานให้ทาํ ควรจดัให้มีสมุดจดงาน ให้นกัเรียนจดงานท่ี
ครูมอบหมายลงในสมุดจดงาน หรือหาวธีิจดัลาํดบังานใหเ้ป็นระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ  

8. กิจกรรมคู่ขนาน ( Parallel Activities ) ควรมอบงานให้เด็กทาํไปพร้อม ๆ กบัเพื่อน แต่
แทนท่ีจะมอบงานชนิดเดียวกนั ครูควรมอบงานท่ีคลา้ยกนัแต่ง่ายกวา่งานท่ีเพื่อนกาํลงัทาํอยู ่นัน่คือ 
ทาํกิจกรรมเดียวกนั แต่มีระดบัความยากง่ายแตกต่างจากงานท่ีเพื่อนกาํลงัทาํ  

9. หลกัสูตรคู่ขนาน ( Parallel Curriculum ) เน้ือหาในหลกัสูตรอาจเป็นเน้ือหาเดียวกนัแต่
เน้ือหายอ่ย ๆ อาจแตกต่างกนัไป ครูควรสอนในเน้ือหายอ่ยท่ีเหมาะกบัเด็กแต่ละคน เช่น ในขณะท่ี
เพื่อน ๆ กาํลงัทาํเลขโจทยร์ะคนการบวกและการลบ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอาจทาํโจทยก์าร
บวก หรือการลบเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้  

10. การใชเ้ทคโนโลย ีในการเรียนการสอน ครูอาจอนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
ชั้นเรียนรวมใช ้CAI (Computer Assisted Instruction - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) อุปกรณ์ในการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีอ่ืนท่ีจําเป็นสภาวะทางสังคมแล ะพฤติกรรม ครูผู ้สอนชั้ นเรียนรวมอาจ
ปรับเปล่ียน คือ คาํนึงถึงสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมของผูเ้รียน ซ่ึงอาจมีดงัน้ี  

1. การฝึกทกัษะทางสังคม ครูอาจพิจารณาวา่เด็กจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะทางสังคมดา้นใดบา้ง
เด็กตอ้งการคาํแนะนาํปรึกษาดา้นใดบา้ง  

2. พฤติกรรม จาํเป็นตอ้งใช้เทคนิคในการจดัการกบัพฤติกรรมบา้งหรือไม่ เทคนิคใดจะ
เหมาะสม เช่น การเสริมแรง การช้ีแนะ ฯลฯ  

3. การควบคุมตนเอง อาจตอ้งฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัควบคุมตนเองดว้ยวธีิต่าง ๆ  
4. การช่วยเหลือจากเพื่อน อาจจาํเป็นตอ้งจดัหาเพื่อนคู่หูให้เพื่อนคอยช่วยเหลือในการฝึก

ทกัษะทางสังคมทกัษะทางพฤติกรรม การให้เพื่อนคอยช่วยควบคุมพฤติกรรมเพื่อนช่วยทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  

5. การจดัระบบในชั้นเรียน การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนรวม อาจจดั
ให้เป็นระบบทั้งชั้น เช่น วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ซ่ึงมีคน 2 คน คอยช่วยเหลือกนัแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งให้
ทั้งชั้น และใหค้วามช่วยเหลือในยามจาํเป็นอีกดว้ยความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนรวม อาจตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

1. ผูช่้วยครู ในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ีจะเขา้มาช่วยครูในห้องเรียนอาจเป็นบุคคลใดบุคคล
หน่ึงท่ีทางโรงเรียนพิจารณาเห็นสมควร  
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2. การสอนร่วมกนั หมายถึง การท่ีมีครูอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเขา้มาช่วยกนัสอนใน
ห้องเรียนรวมในเวลาเดียวกนั หรือบางเวลา เช่นคนหน่ึงสอนอีกคนหน่ึงช่วยเหลือเด็ก เป็นตน้ ซ่ึง
จะตอ้งมีการวางแผนการทาํงานร่วมกนั  

3. ห้องเสริมวิชาการ โรงเรียนบางแห่งมีห้องเรียนเสริมวิชาการอยู่แลว้ ครูผูส้อนอาจขอ
ความช่วยเหลือจากหอ้งเสริมวชิาการในโรงเรียน  

4. การอบรมครู ครูประจาํการควรไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ ในหวัขอ้ท่ีจาํเป็นต่อ
วชิาชีพครู เช่น เทคนิคการจดัการกบัพฤติกรรมของนกัเรียน เทคนิคการสอนชั้นเรียนรวม  
แนวโนม้ในการจดัการเรียนรวม จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและการจดัการศึกษาพิเศษท่ี
พฒันารูปแบบข้ึนเร่ือยๆ พบวา่การจดัเรียนรวมมีแนวโนม้ในการดาํเนินการดงัน้ี คือ  

1. ห้องเสริมวิชาการจะมีบทบาทน้อยลง จากเดิมห้องเสริมวิชาการ (resource room) มี
บทบาทมากในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องในโรงเรียนทัว่ไป โดยครูจะดึงเด็กออกมาสอน(pull – 
out program) ในหอ้งพิเศษท่ีจดัข้ึนต่างหาก หอ้งเรียนแบบน้ีเรียกวา่หอ้งเสริมวิชาการหรือห้องเสริม
ทกัษะ ไดแ้ก่  

1) หอ้งเสริมวชิาการสาํหรับเด็กแต่ละประเภท เช่น หอ้งเสริมวชิาการสาํหรับเด็ก 
ปัญญาอ่อน เด็กออทิสติก เป็นตน้ วสัดุอุปกรณ์ภายในหอ้งมีไวส้าํหรับเด็กแต่ละประเภทโดยเฉพาะ  

2) หอ้งเสริมวชิาการสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีมากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเด็กท่ีไดรั้บการจาํแนกทุก
ประเภท  

3)หอ้งเสริมวชิาการแบบไม่จาํแนกประเภทเด็ก จดัข้ึนสาํหรับ 
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคนแต่ไม่แยกวา่เป็นเด็กประเภทใดทุกคนมีสิทธิใชท้รัพยากรในห้องน้ี  

4) หอ้งเสริมวชิาการเฉพาะทกัษะ เช่น หอ้งคณิตศาสตร์ หอ้งภาษาไทย และหอ้ง 
วทิยาศาสตร์ เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงและมีปัญหาในการบริหาร จึงเปล่ียนจากการดึงเด็กออกมาสอน
ในหอ้งเสริมวชิาการ มาเป็นการใหเ้ด็กเรียนในห้องปกติ และนาํทรัพยากรมาให้บริการในห้องปกติ
แทน และอาจมีครู 1 คน หรือ 2 คน (Team Teaching) ตามความจาํเป็นไวค้อยช่วยเหลือเด็กทุกคน
ในหอ้งเรียนรวมโดยไม่แบ่งแยก  

2. การปรับส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ (Adaptive Learning Environment ) จากการประเมิน
ความสามารถของเด็กโดยมีผูป้กครองมีส่วนร่วม กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
แต่ละคนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นต้อง
ดาํเนินการให้แลว้เสร็จและจดัการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินผลตามแนวทางท่ีกาํหนดไวด้ว้ย 
ขั้นตอนสาํคญัในการปรับส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ มีดงัน้ี คือ  
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1) ศึกษาลกัษณะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา ประเมิน 
ความสามารถของเด็กจุดอ่อนจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบท่ีครูสร้าง
ข้ึน หรือจากการสัมภาษณ์ผูป้กครอง  

2) กาํหนดแนวทางการเรียนรู้และหลกัศาสตร์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเด็ก จดั 
หรือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน และห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น จัดชั้ นเรียน โต๊ะเรียน 
ห้องเรียน ให้สวยงามจดัครูท่ีมีความรู้เขา้สอน จดับริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนให้ผูป้กครองมี
บทบาทในการเรียนการสอนดว้ย  

3) กาํหนดขอบเขตของการดาํเนินการ วา่จะดาํเนินการเรียนรวมเฉพาะเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษในหอ้งเรียนรวมหอ้งเดียว หรือดาํเนินการสาํหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน เป็นตน้  
                         4) คาํเนินการสอน ตามแผนท่ีกาํหนด โดยเด็กทุกคนท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมี
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเด็กทัว่ไปหรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ครูตอ้ง
แสดงพฤติกรรมการสอนท่ีพึงประสงคต์ามแผนท่ีกาํหนดและจะตอ้งปรับพฤติกรรมของเด็กตามวิธี
ท่ีถูกตอ้ง  
                          5) การประเมินผล โดยพิจารณาจากผลงานของเด็ก ทกัษะท่ีเด็กแสดงออกทศันะคติ
ท่ีเปล่ียนไปของนกัเรียนปกติท่ีเรียนรวมกนั ของครู ของผูบ้ริหารและของผูป้กครอง  
ขั้นตอนในการดาํเนินงานดงักล่าว ค่อนขา้งมากและยุง่ยาก ครู นกัเรียน และผูบ้ริหารจะตอ้งร่วมกนั
ทาํงานอยา่งหนกั จึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จไดด้ว้ยดี  

3. การร่วมสอน (Co – Teaching) หมายถึง การท่ีครูสอน ร่วมกนัสอนในชั้นเดียวกนั วิชา
เดียวและในเวลาเดียวกนั มีการวางแผน กาํหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศและแก้ปัญหาร่วมกนั 
(ผดุง อารยะวิญญู, 2551) ไม่จาํเป็นตอ้งดึงเด็กออกจากห้องปกติ ไปเรียนในห้องเสริมวิชาการอาจ
สอนรวมกนัโดยให้ครูการศึกษา มาสอนในห้องปกติร่วมกนัสอนกบัครูประจาํชั้น หรือครูประจาํ
วชิาในบางชัว่โมงครูคนหน่ึงอาจสอนเด็กทั้งชั้น ในขณะท่ีครูอีกคน 1 คน สอนในกลุ่มเล็กโดยอาจ
ให้เด็ก 2 – 3 คน เขา้ใจในเน้ือหาเดียวกนั หรือครูอาจสอนเด็กเป็นรายบุคคลในห้องเดียวกนัก็ได ้
หรือครูคนหน่ึงอาจเป็นผูส้อนครูอีกคนหน่ึงอาจตรวจดูวา่เด็กตั้งใจฟัง และเขา้ใจ หรือไม่ การร่วม
สอนอาจมีปัญหาได้ ถ้าครูทั้งสองคนไม่สามารถทาํงานร่วมกันได้ การร่วมสอนท่ีได้ผลดีควร
ดาํเนินการดงัน้ี คือ  
                           1) การวางแผนร่วมกนั ครูทั้งสอนคนตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ใน
การวางแผนร่วมกนัวา่ใครจะทาํอะไรบา้ง  
                          2) อภิปรายร่วมกนั กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัวา่ตอ้งการให้เด็กทาํอะไร การสอนจะ
ดาํเนินไปดว้ยดี ถา้ครูทั้งสองคนเขา้ใจตรงกนั และมีความเช่ือในปรัชญาการสอนเหมือนกนั  
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                          3) เอาใจใส่รายละเอียดต่างๆ ร่วมกนั เช่น กิจวตัรของห้องเรียน การขออนุญาตออก
จากหอ้ง การส่งงาน ระเบียบอ่ืน ๆ ของหอ้งเรียน การจดัป้ายนิเทศและการใหค้ะแนน เป็นตน้  
                          4) กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของครูแต่ละคนร่วมกนั เช่น ครูท่ีสอนเด็กทัว่ไปจะทาํ
อะไรครูการศึกษาพิเศษจะทาํอะไรบา้ง  
                          5) ร่วมกนัสร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียน เช่น บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ควร
มีช่ือครูทั้งสองคนติดอยู่ท่ีหนา้ห้อง มีการแนะนาํนกัเรียนให้รู้จกัครูการศึกษาพิเศษตลอดจนช้ีแจง
ใหเ้ด็กทั้งหอ้งทราบการเปล่ียนแปลงและส่ิงท่ีนกัเรียนสามารถคาดหวงัจากครูทั้งสองคนได ้ 
                          6) ร่วมกนัแกปั้ญหา เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ครูทั้งสอนตอ้งเปิดใจในการแกปั้ญหา ซ่ึง
อาจเป็นปัญหาความไม่ลงรอยกนัทางดา้นวชิาการหรือทางสังคม ตอ้งพดูคุยกนัและหาขอ้ยติุใหไ้ด ้ 

จากแนวคิดสรุปได้ว่าการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษาท่ี
โรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน ไม่แบ่งแยกวา่เด็กคนใดเป็นเด็กทัว่ไป หรือเด็กคนใด
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงทางโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้ด็กสามารถดาํรงชีพในสังคมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและยอมรับซ่ึงกนั และการจดั
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็น การใหโ้อกาสเด็กพิการไดเ้รียนอยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่กบัเด็กทัว่ไป ใน
สภาพห้องเรียนปกติ ซ่ึงหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแล้ว เด็กพิการสามารถประสบ
ความสาํเร็จได ้การเรียนรวมทาํใหเ้ด็กพิการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กทัว่ไปและรอดพน้จากการถูกตีตรา
วา่เป็นเด็กพิการ ทาํให้เด็กทั้งสองกลุ่มยอมรับซ่ึงกนัและกนั การจดัการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีใหโ้อกาสแก่คนพิการไดพ้ฒันาศกัยภาพทุกดา้นในระบบโรงเรียน แมว้า่ การจดัการ
ศึกษาพิเศษให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงเป็นบุคคลส่วนน้อยของประเทศแต่ก็ เป็นการจดั
การศึกษาท่ีตอ้งลงทุนสูงทั้งดา้นการเงิน เวลา ทรัพยากร ทุกดา้น หลายคนอาจมองวา่เป็นภาระของ
ประเทศ แต่โดยสิทธิมนุษยชน เขาตอ้งได้รับการดูแลเพราะไม่ใช่ว่าเขาเลือกเกิดเองได้ รัฐ และ
นกัการศึกษา ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผุเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชนในสังคม ตอ้งรับทราบ
ปัญหาและให้โอกาสเขาไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่เพื่อสามารถพฒันาตนเองได ้และไม่ให้เป็น
ภาระต่อส่วนรวมในสังคมต่อไป 
การบริหารจัดการการศึกษาเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และท่ีแก้ไขพ.ศ.2545ในมาตรา10ได้กล่าวไวช้ัดเจน 
ในภารกิจท่ีรัฐตอ้งจดัการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีบกพร่องดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในวรรค 3 กาํหนดวา่
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือทันทีท่ีพบความพิการเป็นจุดใหญ่ 
ท่ีท ําให้ เ กิดการ ต่ืนตัวในเ ร่ืองการจัดการศึกษา เพื่ อคนพิการ  และในปี  พ .ศ . 2542 
น้ีเอง 
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กระทรวง ศึกษาธิการได้กําหนดให้ เ ป็นปีการศึกษาเพื่ อคนพิการ  มีนโยบายว่า   
คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียนต้องได้เ รียน  มีการต่ืนตัวมากในช่วงนั้ นท่ีจะทําให้โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนสามารถสอนเด็กพิเศษได้ มีโรงเรียนทัว่ไปท่ีจดัการเรียนร่วมและการจดัการเรียนร่วม 

น้ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีทาํงานด้านการศึกษาพิเศษในการเตรียมเด็กพิการให้ได ้
รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมจากการติดตามผลการดําเนินการท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
พบวา่ โรงเรียนทัว่ไปยงัมีปัญหาในการบริหารจดัการเรียนร่วมและเกิดจากโรงเรียนยงัไม่มีความรู้
ละขาดทกัษะในการจดัการศึกษาเรียนร่วม ผศ. ดร. เบญจา ชลธาร์นนท์ ท่ีปรึกษาดา้นการศึกษาเศษ 
และผูด้อ้ยโอกาส สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดพ้ฒันาระบบครงสร้าง SEAT
เพื่อศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญใหญ่ๆท่ีจะช่วยให้การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมน้ี 
ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้เด็กพิการสามารถเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีการจดั
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  และเป็นท่ีมาของ
การพฒันาะบบโครงสร้าง SEAT 
        ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท ์ไดก้ล่าวในวงการศึกษาไทยถึงพฒันาโครงสร้าง SEAT ข้ึนมา โดย
นาํเอาแนวคิดการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  หรือ Inclusive Education ท่ีมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็น
องค์กรท่ีจะตอ้งปรับและเตรียมการ โรงเรียนจะทาํอย่างไรท่ีจะช่วยให้เด็กทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียน
สามารถเรียนรวมกบัคนอ่ืนได ้แทนท่ีจะเป็นการมุ่งเตรียมเด็ก (พิเศษ) ให้พร้อมและมีคุณสมบติัถึง
เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด นอกจากมีการเตรียมการในเร่ืองต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ นกัวิชาการศึกษายงั
พบวา่เด็กบางกลุ่มก็ยงัมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษท่ีไม่สามารถขจดัไปได ้โรงเรียนจะทาํอยา่งไรท่ี
จะสนองตอบความตอ้งการหรือขอ้จาํกดัเหล่าน้ี และเป็นท่ีมาของการปรับกระบวนทศัน์ใหม่ของ
การบริการจดัการศึกษาพิเศษใหก้บัเด็กทัว่ๆไป  โดยใหค้าํนิยามโครงสร้าง SEAT 

S…Student หมายถึง นกัเรียนท่ีมีความพิการ มีการเตรียมการโดยหากรู้วา่เด็กพิการตั้งแต่
แรกเกิด รัฐจะใหบ้ริการตั้งแต่แรกเกิด หรือหากพิการภายหลงัก็ให้บริการทนัทีท่ีพบความพิการเป็น
การใหต่้อแตม้โดยเตรียมเด็กใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียนร่วม เช่น คนหูหนวกตอ้งรู้ภาษามือ คน
ตาบอดต้องการอักษรเบรลล์ และพยายามค้นหาและใช้ส่ิงท่ีเด็กมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หลงัจากท่ีมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2545รัฐบาลไดจ้ดัตั้ง
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตเพิ่มเติมจากเดิม5 เขต เป็น 13 เขต และศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั 63
จงัหวดัหน่วยการศึกษาเหล่าน้ีมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษา ระยะแรกเร่ิม สําหรับเด็กพิเศษแต่ทั้งน้ี
หัวใจสําคญัในการพฒันาเด็กพิเศษคือ ครอบครัวของเด็กท่ีจะมีผลต่อพฒันาการของเด็กอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อ การพฒันาการศึกษาพิเศษคือเด็กทัว่ไปในโรงเรียนในการบริหารจดัการ
โรงเรียนเรียนร่วมตอ้งมีการบริหาร จดัการ ในโรงเรียนจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เด็กทัว่ไปตอ้ง
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เขา้ใจและมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของการจดัการเรียนร่วม และไดรั้บการเตรียมให้เขา้ใจคนพิการ
โดยทาํกิจกรรมจาํลองเพื่อใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกเขา้ใจเพื่อนเรียนรู้ท่ีจะเรียนร่วม กบัคนพิการอยา่งไร 
การช่วยเหลือเพื่อนพิการทาํอยา่งไร เตรียมเด็กให้เปิดใจและยอมรับความแตกต่างของคน เป็นการ
ปลูกฝังจริยธรรมของเด็กไปดว้ย 

E…Environment สภาพแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ กายภาพ หมายถึงสภาพกายภาพ
ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ หอ้งเรียนโตะ๊เรียน โตะ๊นัง่ การถ่ายเทของอากาศ แสงไฟ ความช้ืนภาพแวด
ลอ้มรอบบริเวณโรงเรียน สนามฟุตบอล หอ้งดนตรี หอประชุม หอ้งสมุด สภาพทางกายภาพนอก
โรงเรียน เช่น ในชุมชน ในตลาด ในตวัเมือง ในอาํเภอ ในสถานท่ีท่ีพาเด็กไปทศันศึกษา ค่ายลูกเสือ 
เร่ืองต่างๆเหล่าน้ีโรงเรียนตอ้งจดัการใหค้วามสะดวกกบัเด็กพิการ อีกส่วนหน่ึงคือ บุคคลท่ีก่ียวขอ้ง
กบัเด็ก ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียน ครู แม่ครัว ยาม ตาํรวจจราจรท่ีช่วยเด็กขา้มถนนหนา้โรงเรียน 
คคลเหล่าน้ีถือวา่มีความสาํคญัต่อเด็ก บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดเ้ขา้ใจในการจดัการศึกษาเรียนรวมโดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนบอกเล่าใหบุ้คคลเหล่าน้ีเขา้ใจ 

A…Activity เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียน เร่ิมตั้งแต่
หลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลกัสูตรของเด็กทัว่ไปให้เด็กพิการแต่ละประเภทเช่น 
การปรับชัว่โมงเรียนคดัไทย แทนท่ีจะใหเ้ด็กตาบอดคดัไทย ตอ้งกดเบรลล์แทน การป้ันแทนวาดรูป 
การปรับหลกัสูตรเฉพาะ ตั้งแต่เร่ิมเรียนจนถึง 12 ปี เด็กพิการท่ีบกพร่องดา้นต่างๆ ควรมีความรู้
เร่ืองต่างๆท่ีเรียนในห้องเรียนเพื่อนาํไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เช่น เด็กปัญญาอ่อน
ตอ้งซ้ือของเป็น และตอ้งรู้จกัจาํนวนเงิน นอกจากน้ียงัมีหลกัสูตรเพิ่มเติมทกัษะท่ีจาํเป็น เช่นตาบอด
ต้องสอนอักษรเบรลล์หากสอนไม่ได้โรงเรียนต้องจัดบริการเพิ่มเติมให้ โดยมีกฎกระทรวง
เอ้ืออาํนวยใหแ้ลว้ การจดัการทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นกระบวนการท่ีดูเด็กพิเศษทุก
ด้านตลอดทั้งปี และมีการปรับแผนทุกๆ คร่ึงปีแผนน้ีสามารถนาํไปใช้ในกระบวนการของการ
ตรวจสอบเด็กก่อนท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเม่ือให้การช่วยเหลือเด็กไปแลว้ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช ้ในกระบวนการประเมินความกา้วหนา้ของเด็ก วา่เป็นไปสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กแต่
ละคนหรือไม่ ฉะนั้ นการจดัทาํ IEP เป็นกระบวนการใหญ่ ต้องทาํงานเป็นทีมงานจึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดมีการทาํงานตามแผนและมีคู่มือช่วยในการทาํงานโดยเชิญทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
มาช่วยกนั เช่น ครู ผูป้กครอง ผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นต่างๆ ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นตน้ 

ในแผนน้ีมีขอ้หน่ึงเขียนถึงสิทธิประโยชน์ของเด็กท่ีพึงไดรั้บ จากการตรวจสอบแลว้วา่เด็ก
มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษจาํเป็นตอ้งไดรั้บบริการในเร่ืองส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงและมีเงินกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อ
เนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนใน IEP  นอกจากน้ียงัจดัให้มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP เป็นแผน
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เล็กๆท่ีจะสอนเด็กเฉพาะส่วนท่ีเด็กมีความบกพร่อง เทคนิคการสอน เทคนิคการวิเคราะห์งาน 
เทคนิคการใชร้ะบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System) ระบบพี่สอนนอ้งการเรียนร่วมโดยร่วมมือกนั 
ทาํให้เด็กทั้งห้องเรียนเรียนไดดี้ข้ึน กิจกรรมนอกห้องเรียน การจดักิจกรรมการคน้ควา้ การศึกษาดู
งาน 

T…Tool  หมายถึง เคร่ืองมือ ตามกฎกระทรวง เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก การใช้
เทคโนโลยีมาประดิษฐ์เพิ่มเติม เช่นเคร่ืองคิดเลขมีเสียง ครูการศึกษาพิเศษ ล่ามภาษามือ 
งบประมาณ (เด็กพิการจะได ้5 เท่า ของเด็กปกติ คือ 2,000 บาท/คน/ปี) นโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ส่ือ ตาํรา บริการ การฝึกอบรมพอ่แม่ลว้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการใหบ้ริการดา้นการศึกษา 
สาํหรับเด็กพิเศษทั้งส้ินการบริหารจดัการเรียนร่วมตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีจึงจะมีประสิทธิภาพ 
นอกจากใชก้ารบริหารจดัการแบบโครงสร้างSEAT แลว้ยงัตอ้งใชก้ารบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน (School Based   Management)ขณะน้ีไดน้าํการบริหารจดัการ การศึกษาเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้าง SEAT ไปใช้กบัโรงเรียนนาํร่อง จาํนวน 390 โรงทัว่ประเทศในจาํนวนน้ีไดจ้ดัให้มี 
หอ้งเรียนพิเศษคู่ขนานสาํหรับเด็กออทิสติกระดบัรุนแรง จาํนวน 50 ห้องเรียน โดยฝึกอบรมครู 100 
คนเพื่อดูแลเด็กออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนาน ใน 1 ห้องเรียน ใชค้รู 2 คน ต่อนกัเรียน 3-5 คน หาก
การนาํร่องน้ีไดผ้ลดีจะไดมี้การขยายผลต่อไป  www.bloggang.com 
 

1.10รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมในต่างประเทศ 
1.9.1 การศึกษาพเิศษในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกาในยุคเร่ิมตน้ ท่ีเร่ิมตน้ท่ีครอบครัวโดยพ่อแม่สอนเด็ก ท่ี

บา้น หรือบางครอบครัวก็ไม่สอนเพราะอายท่ีมีบุตรพิการ ต่อมาพ่อแม่มีความจาํเป็นตอ้ง ออกไป
ทาํงานนอกบา้นจึงนาํเด็กไปฝากเล้ียงท่ีศูนยเ์ล้ียงเด็กเฉพาะกลางวนั (day care center)  ในยุคต่อมามี
การจดัสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะข้ึน (Special Schools) เช่น โรงเรียนสอน คนตาบอด โรงเรียนสอน
คนหูหนวก เพราะเช่ือวา่โรงเรียนเฉพาะเป็นโรงเรียนท่ีเหมาะสมและดี ท่ีสุดสําหรับเด็กพิการแต่ละ
ประเภท  ต่อมาไดพ้บวา่โรงเรียนพิเศษ (Special Schools) ไม่ใช่แนวทางท่ีถูกตอ้ง เพราะเป็น การ
แยกเด็กออกจากสังคม (segregation) เป็นการกระทาํท่ีขดัรัฐธรรมนูญอเมริกา จึงมีการส่ง เด็กเขา้
เรียนร่วมกบัเด็กปกติ (Integration/Mainstreaming Programs) ทาํให้เด็กปกติและเด็ก พิการมีความ
เขา้ใจในขอ้จาํกดัและความสามารถของกนัและกนั และพบว่าการให้การศึกษาใน ลกัษณะน้ีเป็น
แนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม รัฐจึงขยายการศึกษาพิเศษในลักษณะการเรียนร่วม ให้มากข้ึน 
ขณะเดียวกนัก็ตดังบประมาณสาํหรับโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะลง ทาํให้ โรงเรียนประเภท
น้ีลดขนาด และจาํนวนลงจนเหลือนอ้ยท่ีสุด  การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ผูป้กครองจะมีบทบาท
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มากยิ่งข้ึนในการศึกษาพิเศษ    โดยผูป้กครองมีบทบาทในการวินิจฉยัเบ้ืองตน้ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลแก่นักจิตวิทยาเก่ียวกบั บุตรของตน มีบทบาทในการส่งเด็กเข้าเรียนว่าจะให้เด็กเรียน ณ 
โรงเรียนใดเป็นโรงเรียน พิเศษหรือ โรงเรียนเรียนร่วม มีส่วนร่วมในการจดัแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล มีส่วนในการวดั และประเมินผลเด็กในกิจกรรมนอกหลกัสูตรต่าง ๆ   การศึกษาพิเศษเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาปกตินัน่คือเด็กท่ีมีความตอ้งการ พิเศษมีโอกาสได้ศึกษาเรียนร่วมกบั
เด็กปกติดงันั้นครูท่ีสอนเด็กปกติตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ ความสามารถขอ้จาํกดัของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษด้วย จึงจาํเป็นตอ้งมีการอบรมครูปกติ อย่างกวา้งขวาง เพื่อให้รู้เร่ืองเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษสาํหรับการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ทองถ่ิน  

ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงการจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ีของ School board    เม่ือกฎหมาย
กาํหนดให้School board รับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพิ่มมากข้ึนและรัฐบาล ของรัฐก็ปฏิบติั
เช่นเดียวกันกับรัฐบาล ดังนั้ นเม่ือโรงเรียนรับเด็กประเภทน้ีมากข้ึน ก็จะได้รับ การจัดสรร
งบประมาณเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั  นกัการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกาเช่ือวา่การให้การช่วยเหลือ
เด็ก เม่ือเด็กอายุ     ยงัน้อยจะสามารถขจดัความบกพร่องของเด็กไดม้ากกวา่การให้ความช่วยเหลือ
เม่ืออายุมากข้ึน ดังนั้ นแนวโน้มทางการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกา นอกจากการให้ ศึกษา
แบบเรียนร่วมกบั เด็กอายุ 3-21 ปีแลว้ ยงัขยายไปถึงเด็กอายุ 0-3 ขวบอีกด้วย  นอกจากนั้นในยุค
สังคมขอ้มูล เทคโนโลยียงัเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการศึกษาพิเศษ มากข้ึน มีการนาํคอมพิวเตอร์
ตลอดจนโปรแกรมการเรียนการสอน และเคร่ืองมือใหม่ ๆ ทางการส่ือสารเข้ามาช่วยในการสอน
เด็กท่ีด้อยความสามารถในปริมาณท่ีมากข้ึน ทาํให้ การศึกษาพิเศษก้าวหน้าไปมาก  ดงันั้นการ
พฒันาการศึกษาพิเศษในอนาคต เป้าหมายคือ การอยู่รวมกนัของบุคคลใน สังคม สังคมในฝันใน
อนาคตเป็นสังคมท่ีไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีชนชั้น ไม่มีคนพิการและคนไม่ พิการ เพราะคนท่ีคิดว่า
ตน "ปกติ" ก็มีความพิการหรือ "ไม่ปกติ" แฝงอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย สังคมในลักษณะน้ี ทุกคน
ยอมรับความหลากหลาย (diversity) ของกนัและกนั แนวโนม้ในทาง การศึกษาพิเศษจึงมุ่งไปใน
แนวดงักล่าวขา้งตน้  กฎหมายการศึกษาพิเศษ  การศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นหนา้ท่ีของรัฐแต่ละรัฐ 
รัฐบาลกลางมีหน้าท่ีส่งเสริมและ สนับสนุนเท่านั้น รัฐแต่ละรัฐส่วนมากให้ทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัการ
ศึกษา ดงันั้นแต่ละอาํเภอ (School district) จึงจดัการศึกษาไม่เหมือนกนั ทั้งในดา้นหลกัสูตร ตาํรา
เรียน ตลอดจนกระบวนการ เรียนการสอนแต่ส่วนใหญ่แลว้มีระบบการศึกษาคล้ายกนัคือ ระดบั
ประถมศึกษา 6 ปี ระดบั มธัยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดบัมธัยมตอนปลาย 6 ปี โดยมีกฎหมาย
การศึกษาพิเศษอีก ฉบบัหน่ึงแยกออกไปจากกฎหมายการศึกษาสําหรับเด็กปกติ  สหรัฐอเมริกาได้
ประกาศกฎหมายการศึกษาพิเศษเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1975 ช่ือ Education for All Handicapped 
Children Act of 1975 (Public Law 97-142) ทาํให้เด็กท่ีมี ความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ ไดเ้รียน
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หนงัสือ เป็นการศึกษาแบบใหเ้ปล่าท่ีรัฐจดัให ้ก่อน ประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ี เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษมากกวา่ 1 ลา้นคน ในสหรัฐอเมริกาไม่ มีท่ีเรียนหนงัสือ เน่ืองจากโรงเรียนของรัฐปฏิเสธท่ีจะ
รับเด็กเขา้เรียน ส่วนท่ีเขา้เรียนแลว้   ซ่ึงส่วนมากอยูใ่นโรงเรียนพิเศษหรือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ไม่ได้
รับบริการท่ีดีเท่าท่ีควรตาม สิทธิท่ีเขาพึงไดร้ะบบกฎหมาย จึงไดรั้บการตอ้นรับอยา่งกวา้งขวางหลงั
ประกาศใช้  แต่เดิมก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบบัน้ี เด็กทีมีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ จะถูกส่ง 
เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนเฉพาะ ซ่ึงส่วนมากเป็นโรงเรียนประจาํ ขณะน้ี 
สถานภาพเปล่ียนไปมาก เด็กเหล่าน้ีมิไดอ้ยูใ่นสถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนพิเศษอีกต่อไป   แต่จะ
เขา้โรงเรียนเรียนร่วมกบัเด็กปกติ ตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัมหาวิทยาลยั  หลงัจากใช้กฎหมาย
การศึกษาพิเศษฉบบัน้ีมาเป็นเวลา 22 ปี จึงมีการปรับปรุง กฎหมายการศึกษาพิเศษคร้ังใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2540 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางสังคม       ท่ีเปล่ียนไป และตั้งช่ือใหม่วา่พระราชบญัญติั
ว่าด้วยการศึกษาของผูด้อ้ยความสามารถ (Individuals with Disability Education Act-IDEA, 
Amendment of 1997) สาระสําคญัของกฎหมายมี ดงัน้ี  เด็กท่ีด้อยความสมารถ(Child with 
Disability) หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง     สติปัญญา ทางการได้ยิน ทางการพูดหรือทาง
ภาษา ทางสายตา ทางอารมณ์ ทางร่างกาย   ทางสุขภาพ รวมไปถึงเด็กออทิสติค เด็กท่ีได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง เด็กท่ีดอ้ยความสามารถใน การเรียนรูปเฉพาะดา้น หรือเด็กอ่ืนท่ีตอ้งการการศึกษาพิเศษ
และบริการท่ีเก่ียวข้อง เช่น เด็กท่ี ทางโรงเรียนให้ออกจากโรงเรียนระหว่าง 3-21 ปี ซ่ึงการจดั
การศึกษาเป็นหน้าท่ีของทอ้งถ่ิน โดย School district สําหรับรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางทาํ
หน้าท่ีกาํหนดนโยบาย และให้ ความช่วยเหลือสนบัสนุนทางการเงิน  ให้เด็กได้รับการศึกษาใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (Ieast Restrictive Environment) หมายถึง ให้เด็กดอ้ยความสามารถได้
เรียนร่วมกบัเด็กปกติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้อาจจะ เป็นการเรียนร่วมเตม็เวลา หรือเรียนร่วมใน
โรงเรียนปกติ หากจาํเป็นตอ้งแยกเด็กออกมาสอน  ต่างหากก็สามารถทาํได ้เม่ือความพิการเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และเม่ือคดัแยกเด็กแล้ว     รัฐจะตอ้งจดับริการท่ีเก่ียวขอ้ง/จาํเป็นให้แก่เด็ก   
กฎหมายกาํหนดให้ทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan - IEP) สําหรับ
เด็กแต่ละคน แผนน้ีเปรียบเสมือนหลกัสูตรสําหรับเด็กซ่ึงแตกต่างกนัไป และ เหมาะสมกบัความ
ต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละคน แผนน้ีประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ซ่ึงคล้ายกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาวชิาท่ีเรียนใน 1 เทอม และ 1 ปี วิธีสอน การ วดัผลและประเมินผล 
แผนน้ีจดัทาํข้ึนก่อนเปิดเรียนโดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยผูป้กครอง   ครูการศึกษาพิเศษ ครู
สอนเด็กเรียนร่วม นักวิชาการด้านหลักสูตร นักจิตวิทยา ผู ้บริหาร โรงเรียนหรือผู ้แทน โดย
คณะกรรมการประจาํSchool district จะทาํหนา้ท่ีตดัสินสภาพความ บกพร่องของเด็กและวินิจฉยัวา่ 
สมควรได้รับการศึกษาพิเศษหรือไม่อย่างไร หากผู ้ปกครองไม่ พอใจกับการตัดสินของ
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คณะกรรมการสามารถอุธรณ์ได้ จุดเด่นท่ีสําคัญประการหน่ึงของกฎหมาย คือ การให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่เด็ก แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ซ่ึงไดรั้บการผนวกเขา้ไปในกฎหมายเป็นหมวด
ท่ีว่าด้วย ทารกและ เด็กท่ีด้อยความสามารถตามคาํจาํกัดความหมายถึงเด็ก 0-3 ขวบ ท่ีแสดง
สัญญาณแห่งการ ดอ้ยความสามารถทางพฒันาการดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  1. พฒันาการทางร่างกาย 
  2. พฒันาการดา้นความคิดความจาํ 
  3. พฒันาการดา้นการส่ือสาร/ส่ือความหมาย 
  4. พฒันาการทางอารมณ์และสังคม 
  5. พฒันาการดา้นการปรับตวั 
 ตามนยัแห่งกฎหมายน้ี รัฐจะตอ้งจดับริการการช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่เด็กทุกคนท่ีสงสัย วา่มี

ปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือมากกวา่ตั้งแต่ขอ้ 1 - 5 ท่ีกล่าวขา้งตน้ การใหค้วามช่วยเหลือจะ เหมือนกนั 
โดยขั้นตน้ในการให้ศึกษาพิเศษคือ ขั้นแรกเป็นการทดสอบเด็ก ต่อไปเป็นการจดัทาํ แผนเฉพาะ
บุคคล ซ่ึงรวมจุดมุ่งหมาย หลกัสูตรวธีิการดาํเนินงาน และการวดั/ประเมินผลตามท่ี กาํหนดไวแ้ลว้ 
แผนการให้บริการทางครอบครัวเฉพาะบุคคล (ผคบ.) (Individualized Family Service Plan - IEP.) 
มีลกัษณะคลา้ยแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นแผนการใหค้วามช่วยเหลือ เบ้ืองตน้แก่เด็ก ซ่ึง
เร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบเด็ก ศึกษาและหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเด็กให้มากท่ีสุด แลว้นาํขอ้มูลมาประกอบ
ในการกาํหนดจุดมุ่งหมายกําหนดรายละเอียดของแผนการให้ความ ช่วยเหลือว่าจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กในลกัษณะใดบา้ง และในตอนสุดทา้ยเป็นการ ประเมินผลของแผนการดาํเนินงาน
วา่ให้ช่วยเด็กให้มีการพฒันาการเพิ่มข้ึนเพียงใด หลกัสูตรและการเรียนการสอน  ในสหรัฐอเมริกา
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่เรียนหลกัสูตรเดียวกบัเด็กปกติ เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถ
และความตอ้งการแตกต่างกนัมาก ทางโรงเรียนจึงตอ้ง จดัทาํหลกัสูตรเฉพาะสําหรับเด็กแต่ละคน 
โดยบรรจุหลกัสูตรไวใ้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  

1.9.2 การศึกษาพเิศษในประเทศนิวซีแลนด์ 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรราว 3.6 ล้านคนรัฐบาลจ่ายเงินประมาณ 

4,400 ลา้นเหรียญนิวซีแลนดใ์นแต่ละปี เพื่อการศึกษาของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 6 ของ Gross National 
Product (GDP) มีเด็กในอนุบาลประมาณ 130,000 คน (ปี  1993) การศึกษาภาค บงัคบัของ
นิวซีแลนด์ คือ เด็กอายุ 5-19 ปี ซ่ึงมีจาํนวน นักเรียนประมาณ 650,000 คน โดยมีเด็กท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการให้บริการทาง การศึกษาแก่เด็กปกติ ประมาณ 10% 
รวมทั้งมีเด็กดอ้ยความสามารถประมาณ 2.5% ของ ประชากรในวยัเรียนหรือประมาณ 19,404 คน 
นโยบายการศึกษาพิเศษ  1. รัฐให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ไม่มีการยกเวน้วา่เด็กคนนั้นพิการหรือไม่ 
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เด็กทุกคนมี สิทธิในการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ในสภาพแวดลอ้มท่ีเท่าเทียมกนักบัเด็กปกติ และได้
มี โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 2. เน้นการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ (Early Intervention) โดยรัฐให้
ความสาํคญัแก่การ ช่วยเหลือเบ้ืองตนวา่ เป็นความสําคญัและความจาํเป็นในการให้บริการประเภท
น้ี เพื่อเป็น พื้นฐานของการศึกษา และการให้การศึกษาของรัฐจะต้องรวมเด็กพิเศษเข้าในห้อง
เดียวกันกับ เด็กปกติมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 3. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Plan-IEP) กฎหมายไม่ได ้ระบุวา่ใหค้รูทุกคนจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) แต่
เป็นนโยบายของรัฐทีระบุว่า การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้น จะตอ้งเป็นการจดั
การศึกษาใหเ้หมาะสมกบั ความตอ้งการและความสามรถของแต่ละบุคคล  กฎหมายการศึกษาพิเศษ   
นิวซีแลนด์ไม่มีกฎหมายการศึกษาโดยเฉพาะ แต่ในกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1987 ท่ีปรับปรุงใหม่ 
(Education Act, 1987) ไดมี้บทท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษไวด้ว้ย ซ่ึงกาํหนดให้เด็กท่ีมีอายุ 5-
19 ปี ตอ้งเขา้เรียนไม่วา่จะเป็นเด็กพิการหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีการ ยกเวน้ สําหรับมาตราท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาได้แก่ การบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน 
การส่งเด็กเขา้เรียน การบริหารบุคลากร การตรวจสอบโรงเรียน โรงเรียนการศึกษาพิเศษชั้นพิเศษ 
และการบริการการศึกษาพิเศษ (Special education service)บริการการศึกษาพิเศษ บริการการศึกษา
พิเศษเป็นหน่วยงานท่ีถูกจดัตั้งข้ึน เพื่อใหค้าํแนะนาํปรึกษา  แนะแนวทาง และจดัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ผูป้กครอง ครู และผูส้นใจ นอกจากนั้นหน่วยงานน้ียงัจดัหาบุคลากรเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูป้กครองท่ีบ้านท่ีมีบุตรอยู่ใน วยัทารกด้วย การให้บริการของหน่วยงานน้ีครอบคลุม
ตั้งแต่เด็กก่อนวยัเรียนจนถึงวยัท่ีเด็กจบ จากโรงเรียนมธัยมศึกษาไปแล้ว บุคลากรของหน่วยงาน
ส่วนมากเป็นนกัจิตวิทยา นกัแกไ้ขการ พูด ครูเดินสอน ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในด้านการช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้ (Early Intervention)   

1.9.3 การศึกษาพเิศษในประเทศญีปุ่่ น 
 การศึกษาพิเศษเร่ิมตน้ข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือหน่ึงร้อยกวา่ปีท่ีแลว้ มีการจดัตั้ง โรงเรียน

สําหรับคนตาบอดและคนหูหนวกข้ึนก่อนโรงเรียนประเภทอ่ืน แต่ไม่มีการให้เด็กพิการ เขา้เรียน
การศึกษาพิเศษเร่ิมเป็นการศึกษาบงัคบัในปี ค.ศ. 1948 สาํหรับเด็กตาบอดและ        หูหนวก ต่อมามี
การจดัตั้งโรงเรียนสาํหรบเด็กปัญญาอ่อนและโรงเรียนสาํหรับเด็กท่ีมีความ บกพร่องทางร่างกายข้ึน 
ในปี ค.ศ. 1956 กฎหมายของญ่ีปุ่นไดป้ระกาศใช้ ครอบคลุม การศึกษาของเด็กพิการด้วย โดยไม่มี
การยกเวน้การเขา้โรงเรียนสาํหรับเด็กพิการ เด็กพิการ ส่วนมากจึงเขา้เรียนในโรงเรียนพิเศษท่ีจดัตั้ง
ข้ึนสําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะในปี 1987 มีการจดัตั้งโรงเรียนเรียนร่วมตวัอยา่งข้ึน 
เพื่อทดลองจดัการเรียนร่วมเป็นตวัอยา่งแก่ โรงเรียนอ่ืน ต่อมาโรงเรียนประเภทน้ีไดข้ยายตวัออกไป
หลายแห่งทัว่ประเทศ  โรงเรียนการศึกษาพิเศษในญ่ีปุ่นมีทั้งโรงเรียนพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม 
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โรงเรียน พิเศษมี 3 ประเภท คือ 1. โรงเรียนสอนคนหูหนวก (School for the deaf)  2. โรงเรียนสอน
คนตาบอด (School for the blind) 3. โรงเรียนสอนคนพิการ (School for the handicapped) โรงเรียน
ประเภทท่ี 3 ยงัจาํแนกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภทคือ โรงเรียนสําหรับเด็กปัญญาอ่อน โรงเรียนสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และโรงเรียนสําหรับ เด็กเจ็บป่วยเร้ืองรัง ซ่ึงส่วนมากเป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องขั้นรุนแรง เด็กท่ีมีความบกพร่องระดบัปานกลางได้รับการจดัเข้าเรียนร่วมกบัเด็ก
ปกติ ซ่ึงมีทั้ง เรียนร่วมเต็มเวลา เรียนร่วมบางเวลาและชั้นพิเศษ เด็กเหล่าน้ีมี 7 ประเภท โดย 5 
ประเภท ได้กล่าวถึงขั้นตน้แลว้ อีก 2 ประเภทได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและเด็กท่ีมี
ความ บกพร่องทางอารมณ์ เด็กท่ีจะถูกส่งเขา้โรงเรียนพิเศษตอ้งไดรั้บการคดัเลือก ซ่ึงมีวิธีการ และ
ขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนด กฎหมายการศึกษาของญ่ีปุ่นกาํหนดให้ทุกจงัหวดั (Prefecture) จดัตั้ง 
โรงเรียนพิเศษข้ึน 1 โรงเรียนและรับเด็กในบริเวณเขา้เรียน อาจกล่าวไดว้่าเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษท่ีไดรั้บบริการทางการศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ขั้นเล็กนอ้ย-ปานกลาง 
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ขั้นรุนแรง  
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ขั้นเล็กนอ้ย-ปานกลาง  
4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิขั้นรุนแรง (หูหนวก)  
5. เด็กท่ีมีความบกพร้องทางการพดู  
6. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา ขั้นเล็กนอ้ย-ปานกลาง  
7. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา ขั้นรุนแรง (ตาบอด)  
8. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์ 
9. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
10. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ (เจบ็ป่วยเร้ือรัง)  

 หลกัสูตร กระทรวงศึกษาญ่ีปุ่น ไดก้าํหนดใหมี้หลกัสูตรแห่งชาติสาํหรับเด็กปกติ  
ขณะเดียวกัน   ก็มีคู่มือการใช้หลักสูตรสําหรับเด็กพิการท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเฉพาะด้วย คู่มือ
เหล่าน้ีจะให้คาํแนะนาํและแนวทางในการสอนเด็กพิการ ตลอดจนเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรท่ีจะ
นาํมาสอนเด็ก พิการ การเขา้เรียน  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินจะทาํการสาํรวจเด็ก หากพบเด็กพิการเจา้หนา้ท่ี
ทางการศึกษาของ ทอ้งถ่ินจะให้คาํแนะนาํผูป้กครองในการส่งเด็กเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบั ลกัษณะความพิการและความตอ้งการของผูป้กครอง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุ่นได้
กาํหนด ระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว ้โดยเด็กพิการส่วนใหญ่จะเรียนในโรงเรียนพิเศษ หรือชั้นพิเศษ
ใน โรงเรียนปกติ และจาํนวนเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนพิเศษมีประมาณร้อยละ 43 ขณะท่ีร้อยละ 57 
เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ (ผดุง อารยะวญิญู. 2541 : 46)    
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1.9.4 การศึกษาพเิศษในประเทศออสเตรเลยี 
นโยบายและการบริหารการศึกษาพิเศษ รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายในการส่งเสริมระบบ

การเรียนร่วม (mainstream) ของเด็ก ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนปกติ หน่วยงานการศึกษา
พิเศษท่ีมีอยู่จะยุบให้เหลือน้อยท่ีสุด     จนไม่มีเลย  หน่วยงานการศึกษาพิเศษน้ีเกือบทุกรัฐใน
ประเทศออสเตรเลียท่ีจดัอยู ่คือ  1. โรงเรียนการศึกษาพิเศษทุกประเภท ตั้งแต่ประเภทหนกั (seven) 
จนถึงประเภท เล็กน้อย   2. หน่วยงานการศึกษาพิเศษ (special unit) ครูการศึกษาพิเศษและผูท่ี้
ทาํงานใน สถาบนัการศึกษาพิเศษ มีความเห็นว่า หน่วยงานการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กท่ีมีความ 
ตอ้งการพิเศษบางระดบัยงัจาํเป็นต้องมีอยู่ ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในออสเตรเลีย ได ้
คน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวซ่ึงผลของการวิจยันั้นสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพราะได้
จดัทาํโปรแกรมการเรียนร่วมของเด็ก down system หรือ deaf-blind โดยใชเ้ทคนิคในการฝึก บุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถช่วยให้เด็กท่ีมีความ ตอ้งการพิเศษ
ทั้งประเภทมีอาการนอ้ยจนถึงอาการหนกั ใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี และมี หนทางท่ีจะเขา้อยู่
ในโครงการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ  การศึกษาพิเศษใน
ประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ   

1. การจดัโรงเรียนปกติ เกือบทุกรัฐจะจดัตามประเภทของความพิการเช่น   
1.1 โรงเรียนสอนคนตาบอด   
1.2 โรงเรียนสอนคนหูหนวก   
1.3 โรงเรียนสอนบุคคลปัญญาอ่อน  
1.4 โรงเรียนสอนบุคคลท่ีมีร่างกายพิการ   
1.5 โรงเรียนสอนเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมและสังคม   
1.6 โรงเรียนสอนเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
ลกัษณะโรงเรียนทัว่ไป จะเป็นโรงเรียนท่ีมีจาํนวนเด็ก 50-80 คน จนถึงขนาด 100  กวา่คน 

ถือวา่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน Glen Waverly สําหรับโรงเรียนสอนคนท่ีมี ร่างกาย
พิการมีเด็ก 180 คน โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะพยายามสร้างกระจายไปตามชุมชน จะขอยกตวัเลข
ใหเ้ห็นชดัเจนถึงจาํนวนโรงเรียนท่ีได้จดัข้ึนในรัฐนิวเซาวเ์วลล์มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน ซ่ึงมี
เด็กพิการในวยัเรียนประมาณร้อยละ 3.273 (30,419คน) โรงเรียนท่ี จดัการศึกษาพิเศษทัว่นิวเซาว์
เวลลมี์กวา่ 300 โรงเรียน    

2. การจดัโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย ปกติส่วนใหญ่ให้ความ 
ร่วมมือในการรับเด็กพิการเขา้เรียนร่วม เพราะจะไดรั้บบริการเพิ่มเติมจากรัฐ อาทิ Resource teacher 
ครูเดินสอน และอุปกรณ์บางอย่างท่ีจําเป็น เน่ืองจากโรงเรียนทั้ งระดับประถมศึกษา และ
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มธัยมศึกษามีกระจายอยู่เต็มพื้นท่ี และมีบริเวณเพียงพอกบัประชากร ดงันั้น หากเด็กท่ีมี ความ
ต้องการพิเศษคนใดพร้อมก็ไม่มีปัญหาท่ีจะเข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติในทุกระดับ ตั้ งแต่
อนุบาล ก่อนวยัเรียน ประถม มธัยม วทิยาลยัเทคนิค หรือแมแ้ต่มหาวทิยาลยั   

3. การจดัการศึกษานอกระบบ เป็นการจดัเพื่อสนองความต้องการของท้องถ่ินและ เป็น
ประเภทของการศึกษาท่ีไม่มีอยูท่ ั้งในโรงเรียนพิเศษและเรียนร่วม แต่ในบางคร้ังก็เขา้ไปจดั อยูใ่น
บริเวณอาคารเรียนหรือบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยโรงเรียนแก่ปัญหา เรียกว่า "special unit" 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการศึกษาตามเตียงในโรงพยาบาล ตามบา้นของผูพ้ิการ ฯลฯ      ซ่ึงเป็นการ
ช่วยกระจายบริการทางการศึกษาออกไปให้ทัว่ถึง  การจดัโปรแกรมสําหรับเด็กท่ีเล็กมาก ตั้งแต่อาย ุ
10 ปีข้ึนไปนั้น แบ่งการจดัออกได ้2 รูปแบบคือ   

1. การจดัโดยบุคลากรทางการแพทย์ จะเรียกวา่ early intervention เพราะเน้นในดา้น การ
พฒันาทางร่างกายในเชิงการแพทย ์และการพฒันาการของเด็ก  

 2. การจัดโดยบุคลากรทางการศึกษา เช่น ท่ีทัสเมเนีย กรมการศึกษาของรัฐได้จัด 
โปรแกรมช่วยพฒันาเด็กในระดบัอายุเดียวกนั แต่พฒันาในเชิงการศึกษาโดยร่วมมือกบัคณะแพทย ์
เรียกวา่ early education    รัฐบาลออสเตรเลียจะเน้นการให้ศึกษาผูป้กครองและการพฒันาเด็กท่ี
แพทยว์นิิจฉยั แลว้วา่สามารถพฒันาไดทุ้กดา้นเช่นเดียวกบัเด็กปกติ จะมีทั้งการฝึกอบรมผูป้กครอง 
เยีย่ม บา้นสาธิต ติดตามผล เพราะจากผลของการทดลองแลว้พบวา่ เด็กพิการไม่วา่มากหรือน้อย ไม่ 
วา่จะเป็นเด็กพิการประเภทใดก็ตาม จะสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัวา่เด็กคนนั้นจะ ไดรั้บ
การฝึกฝนในอายุหรือวยัขนาดใด ยิ่งได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุยงัน้อยจะมีโอกาสลด สภาพของ
ความรู้สึกวา่พิการลงอยา่งแน่นอน และสามารถเขา้อยูใ่นสังคมไดใ้นท่ีสุด  

3. การค้นควา้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในออสเตรเลียให้ความสนใจเด็กพิการและได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง และนาํผลนั้นมาเผยแพร่ใหท้ั้งทางฝ่ายนโยบาย แผนงาน โรงเรียน และ
ผูป้กครองไดรั้บทราบ เพื่อขยายโครงการให้กวา้งขวางข้ึน โครงการท่ีน่าสนใจคือ   

3.1 โครงการศึกษาเร่ืองการสอนเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการได้ยินของมหาวิทยาลยัโม
นาซ โดยมี Dr.Stewart Sykes เป็นหัวหน้าทีม เคร่ืองมือท่ีใช้อยู่ในขั้นกา้วหนา้และยงัเป็น คลินิก
สอนพดูดว้ย   

3.2 โครงการศึกษาประชากรคนพิการของมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ ซ่ึงได้พิมพ์ออก    
เผยแพร่แลว้   

3.3 โครงการศึกษาเร่ืองการทาํโปรแกรม soft ware หรือ Brisbane College of Advanced 
Education เก่ียวกบัคนตาบอด  
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3.4 โครงการศึกษาเร่ืองการเรียนร่วมของเด็กประเภท Down's syndrome ของมหาลยั แมค
ไควร่ี์   

3.5 โครงการศึกษาเร่ืองการพฒันาภาษาของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ของมหาลยั แมค
ไควร่ี์   

3.6 โครงการพฒันาการสอนเด็กพิการซํ้ าซ้อน เช่น deaf - blind, deaf-physically ; impaired 
ในดา้นการสร้างภาษาและการเรียนรู้มหาลยัแมคไควร่ี์   

3.7 โครงการ Distarของมหาลยัแมคไควร่ี์  โครงการ Distarเป็นโครงการวิจยัเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนเด็กปัญญาอ่อนซ่ึงอยูใ่น แขนงงานของ SRA Project ของสหรัฐอเมริกา โครงการน้ีมี 
Dr.Alexเป็นผูอ้าํนวยการ โครงการ ไดผ้ลิตชุดการเรียน 4 วชิา คือ  

1. คณิตศาสตร์ 
2. ภาษา  
3. วทิยาศาสตร์ 
4. สังคม 
 ชุดการเรียนทั้ง 4 น้ีมีรูปแบบท่ีแน่นอน ประกอบดว้ยหนงัสือ โครงการสอน แบบฝึกหัด 

และคู่มือครู นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์ประกอบดว้ย จุดเนน้ของโครงการ Distarคือการกาํหนดรูปแบบ
ของการเรียนและการสอนท่ีตายตวั ครูและนกัเรียนจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงอาจจะ เป็นการดี
สาํหรับครูท่ียงัไม่มีความชาํนาญในการสอน ขณะน้ี โครงการน้ีไดรั้บความร่วมมือจากองค์การเพื่อ
การศึกษา วทิยาศาสตร์ และ     วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ช่วยเหลือในการอบรมครูในประเทศ
ปาปัวนิวกินี ไนโรบี และอีก หลายประเทศในแอฟริกา วิธีการอบรมเป็นแบบกา้วหน้า Dr.Alexได้
ยนืยนัวา่ในช่วงเวลา  4 สัปดาห์ เขาสามารถใหก้ารฝึกอบรมครูไดถึ้ง 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน  

3.8 โครงการพฒันาภาษาของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัคมัเบอร์แลนด ์
3.9 โครงการพฒันาเคร่ืองมือช่วยคนพิการของมหาวทิยาลยัทสัเมเนีย เป็นตน้ 

 4. การใช้ส่ือสารการเรียน โรงเรียนเกือบทุกประเภทในประเทศออสเตรเลียมีควา ต่ืนตวัในการนาํ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มาใช้ในดา้นการเรียนการสอนทั้งในรูปของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ มีการ
พฒันาทั้ง soft ware และ hard ware มาใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึง น่าจะเป็นการคุม้ค่ากบัการลงทุน 
เช่น เด็กท่ีมีความพิการประเภท C.P. ท่ีค่อนขา้งจะรุนแรง ไม่สามารถจะใช้แขน มือ แมแ้ต่ขา ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการทาํงานมากนัก ทั้งท่ีมีความสามารถ ทางสมองดี   ในอดีตจะใช้เคร่ืองพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าหรือการบงัคบัสวิตซ์ดว้ยศรีษะให้มอเตอร์ทาํงานมาใช้เป็นส่ือ  ในการเรียนรูปราคาของการ
ลงทุนตกชุดละ 20,000 บาทเศษ ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ขนาดปานกลางก็มี ถา้หากจะนาํมาทดลองใช้
ทดแทนเคร่ืองพิมพ์ดีด ก็น่าจะคุม้ค่า และ สะดวกกว่า  นอกจากคอมพิวเตอร์แลว้ ยงัได้นาํเคร่ือง
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อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ เข้ามาช่วยในการเรียน การสอน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ งศูนย์
คอมพิวเตอร์ข้ึนใชง้านเองพร้อมทั้งร่วมมือกบั โรงเรียนและมหาลยัในทอ้งถ่ินนั้น พฒันาโปรแกรม
ข้ึนมาใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถของ เด็ก จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาพิเศษในประเทศ
ออสเตรเลีย มีการจดับริการค่อนขา้งทัว่ถึงมี บุคลากรท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ส่ือการสอนท่ีพร้อมและ
กา้วหนา้  สาํหรับการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กฉลาดและเด็กท่ีมีความสามารถเฉพาะทางนั้น ประเทศ
ออสเตรเลียดาํเนินการดงัน้ี  

4.1 กําหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าจะพฒันาเด็กไปเพื่ออะไร เป็น ระยะ
เวลานานเท่าใด  

 4.2 ไม่แยกเด็กออกมาโดยเฉพาะ  
 4.3 ไม่มีการเล่ือนชั้นเป็นกรณีพิเศษ  
4.4 การทาํกิจกรรม ควรทาํเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิด interaction จะไดเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อ กนั 

และทาํงานร่วมกนัได ้
4.5 การดูเด็กฉลาดอยา่ดูท่ีผลสัมฤทธ์ิอยา่งเดียว ควรดูผลิตผลและการแกปั้ญหาดว้ย (ศูนย์

พฒันาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย. 2529 : 39)      
1.9.5 การศึกษาพเิศษในประเทศสวเีดน 
ระบบการศึกษา  โรงเรียนการศึกษาพิเศษในสวเีดนดาํเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้

จดัโรงเรียน สําหรับคนพิการข้ึนเช่นเดียวกบัโรงเรียนเด็กปกติ และมีโครงการพิเศษท่ีจะนาํเด็ก
พิการเขา้ เรียนร่วมกบัเด็กปกติทุกแห่งเท่าท่ีจะทาํได้ โดยรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ระบบ การศึกษาครอบคลุมถึงโรงเรียนภาคบังคับ 9 ปี  โรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 
(Gymnasium) โรงเรียน  ชั้นสูง (Continuation school) และโรงเรียนอาชีพ (Vocational school)      
มีสภาการศึกษาระหว่างชาติเป็นผูรั้บผิดชอบ สภาการศึกษาแห่งแขวง และสภา การศึกษาแห่ง
ทอ้งถ่ิน รับผดิชอบ   การศึกษาพิเศษในประเทศสวเีดน มีการสอน 3 แบบคือ  

1. การสอนภายในระบบโรงเรียนปกติ จดัในรูปของชั้นพิเศษ และการสอนแยกเป็น พิเศษ 
(การสอนในคลีนิค และการสอนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง) โดยไดรั้บความสนบัสนุนทาง เทคนิคการ
สอน การแพทย ์และทางสังคม  

2. การสอนพิเศษ แก่เด็กซ่ึงศูนย์เสียการได้ยินหรือทางสายตาอย่างรุนแรง (หูหนวก- ตา
บอด) จะจดัข้ึนในโรงเรียนสาํหรับเด็กหูหนวก และตาบอดของรัฐ 

 3. การสอนเด็กท่ีผิดปกติทางสมอง (Mentally retard) จะจดัการสอนในโรงเรียน สําหรับ
เด็กปัญญาอ่อนโดยเฉพาะ  กฎหมายการศึกษาของสวีเดน (Education Act) มีกฎหมายต่าง ๆ 
กาํหนดลกัษณะ เด็กพิการดงัน้ี – เด็กเรียนช้า (Slow learners) – เด็กมีวุฒิสภาวะช้า (Retarded 
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maturity) – เด็กผดิปกติทางการอ่านเขียน (Reading and writing disorder)  - เด็กมีปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ (difficulties with mathematics) – เด็กท่ีมีปัญหาทางการพูด (Speech difficulties) – เด็ก
ท่ีมีปัญหาในการปรับตวั (Emotionally disturbed) - เด็กท่ีมีปัญหาทางการไดย้ิน (hearing impaired) 
– เด็กท่ีเห็นเพียงบางส่วน (part sighted) - เด็กผิปกติทางกลา้มเน้ือ (moter handicapped) กฎหมายน้ี
จะครอบคลุมถึงเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กท่ีหูหนวกและตาบอดนอกจากนั้นจะมี กฎหมายโรงเรียนซ่ึง
เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ และกฎหมาย โรงเรียนพิเศษเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนพิเศษสาํหรับเด็กหูหนวก และตาบอด  แนวทางการพฒันาการเรียนการสอน – โรงเรียนใน
ปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กแต่เด็กแต่ละคนไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการ      ในแง่เก่ียวกบัการสอน 
การเล้ียงดู และการระวงัรักษา - ให้โอกาสแก่เด็กเพื่อจะไดเ้รียนวิชาท่ีเหมาะสมแก่ความถนดัของ
เด็กแต่ละคน - ให้โอกาสท่ีเหมาะแก่ความสามารถและความพอใจในความสําเร็จ – การสอนทุก
อยา่งในโรงเรียนภาคบงัคบั 9 ปี พยายามท่ีจะสร้างเน้ือหาให้เหมาะสม กบัสภาพแวดลอ้มและความ
ตอ้งการของเด็ก  ครูผู ้สอนตอ้งอาศยัทกัษะในการสอนและใช้จิตวิทยาเข้าช่วย ครูต้องมีความรู้
พื้นฐาน   ท่ีจะเผชิญกับปัญหาความพิการของเด็ก  ในระดบัขั้นตน้ของโรงเรียนภาคบงัคบั ครู
ประจาํชั้นทุกคนจะต้องสละเวลาเพื่อนสอน พิเศษคนละ 2 ชั่งโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาน้ี ครู
จะตอ้งสอนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มให้แก่ เด็กทาํงานช้าลา้หลงั เด็กไม่มีวุฒิภาวะหรือพฒันาช้า
กวา่ท่ีควร  ครูตอ้งแกไ้ขการอ่าน และเขียนท่ีผดิปกติ และให้เนน้ในเร่ืองจาํนวน ส่วนเด็กท่ีไม่ไดรั้บ 
ความช่วยเหลือเพียงพอในชัว่โมงเหล่าน้ี ครูควรใหค้วามช่วยเหลือโดยการสอนพิเศษในรูปอ่ืน  การ
จดัเด็กเขา้เรียนชั้นพิเศษ เป็นแนวโน้มเพิ่มเสริมการสอนในชั้นเรียนให้ดีข้ึน ครูท่ี ไดรั้บการฝึกฝน
มาเป็นพิเศษหลาย ๆ ทาง มีโอกาสช่วยเหลือการสอนพิเศษได้มากทั้งสองเป็น รายบุคคลและชุมชน 
และยงัไดมี้โอกาสเป็นผูช่้วยเหลือครูและนกัเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ย่อย ๆ อีกมาก เป็นการ
ช่วยแกปั้ญหาเด็กพิการไดอ้ยา่งมาก (วทิยาลยัครูสวนดุสิต 2526 : 129-135)   
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1.10 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

1.ดา้นการจดัการความพร้อมของ
นกัเรียนและบุคลากร 
   - ระดับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในด้านการเตรียมพร้อม
นักเรียนปกติ  นักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษและบุคลากรภายใน
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนร่วม 
 

2. ดา้นบริหารการจดั
สภาพแวดลอ้ม     
   - ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรง เ รีย นในด้านก า รจัด เต รีย ม
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ห้องเรียนรวมถึงการจดัส่ือ  บริการ  
และส่ิงอาํนวยความสะดวกให้กับ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

3.ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
   - ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรงเรียนในด้านการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสําหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  การจดัทาํแผนการ
จัดก ารศึกษ าเฉพาะบุ คคล แล ะ
แผนการสอน 
 

4.ดา้นการประสานความร่วมมือกบั
ชุมชน  
   - ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรงเ รียนในการประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน  ผูป้กครอง  นัก
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือและพฒันา
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน 

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
1.การรับเข้า   
หลกัเกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าร่วมสังกดัโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 
 การรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนในโรงเรียน  มีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 

1. พิจารณารับนกัเรียนท่ีมีบา้นอยูใ่กลโ้รงเรียน  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
2. จดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  1 ประเภทไวใ้นหอ้งเดียวกนั 
3. จดันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  1 – 3  คน  เรียนในหอ้งเรียนปกติ  1  หอ้ง 
4. จดัเด็กท่ีไดรั้บการเตรียมความพร้อมดีแลว้เขา้เรียนร่วมในหอ้งปกติ 
5. ถา้เป็นการจดันกัเรียนเขา้เรียนในชั้นพิเศษ  นักเรียนตอ้งมีลกัษณะตามเกณฑ์ในการ

จดัการเรียนพิเศษ 
6. การพิจารณารับและจดันกัเรียนเขา้เรียนร่วมควรดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ 
7. ใบรับรองแพทย ์ ถา้มีการวดัไอคิว  เด็กตอ้งมีไอคิวไม่ตํ่ากวา่  50 (ครูการศึกษาพิเศษ 

สามารถคดักรองเบ้ืองตน้ได้  ถ้าไม่มีใบรับรองจากแพทย)์  ถ้าพบเด็กท่ีมีไอคิวตํ่ากว่า  50  ควร
แนะนาํใหไ้ปฝึกท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  โดยนกัเรียนตอ้งมีการเตรียมความพร้อม สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดค้วรมีการทดสอบวดัความสามารถโดยครูกรศึกษาพิเศษโดยตรง 
 

1.การรับเขา้ 

' 6.การจดัทาํแผนการจดัการเรียน
เฉาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

10.การเปล่ียนผา่น 

2.การขออนุญาตผูป้กครอง 

3.การคดัแยกนกัเรียน 

4.การวนิิจฉยั 

5.การสาํรวจลีลาการเรียน 
7. การจดัการเรียนรู้ 8.การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

9.การทบทวนและปรับปรุง 
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2.การขออนุญาตผู้ปกครอง 
โรงเรียนจดัประชุม  อบรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของผูป้กครอง  เก่ียวกบัการคดัแยก  คดั

กรอง  และวนิิจฉยัเด็กพิการเรียนร่วม  รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัทาํสารสนเทศขอ้มูลการจดัการศึกษา
สาํหรับเดก็พิการเรียนร่วม  ช้ีแจงการจดัการเรียนการสอน  ความเขา้ใจเด็กพิการ  การปฏิบติัต่อเด็ก
พิการ  และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและการใชส่ื้อนวตักรรมต่างๆ 
3.การคัดแยกนักเรียน 
 3.1. ศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
โดยเฉพาะแบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องหรือมีความจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา การจดัทาํ
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล คู่มือการขอรับส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา คู่มือรายละเอียดส่ิงอาํนวยความสะดวก ฯ การสมคัรเป็นหน่วยบริการ 
การสมคัรเป็นผูใ้หบ้ริการฯลฯ 
 3.2. จดัประชุมวางแผนงาน 

1.3 จดัทาํโครงการ 
  3.4. แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคดักรอง เด็กท่ีคาดว่าจะมีความ
บกพร่องหรือมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา 
 3.5. ในกรณีท่ีไม่มีสมุดประจาํตวัคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย ์ให้
จดัทาํแบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่เป็นคนพิการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาเพื่อรับรองบุคคลวา่เป็นคนพิการ(เฉพาะคร้ังแรกเท่านั้นและส่งต่อให้แพทยว์ินิจฉยั
เพื่อการรับรองในคร้ังต่อไป) 

3.6.แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและร่วมประชุมพร้อมลง
นามในการจดัทาํแผนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3.7รับแบบคาํขอส่ิงอาํนวยความสะดวกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับหรือซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาละลงนามรับรองในแบบคาํขอ 
 3.8. รวบรวมแบบคาํขอและเอกสารหลกัฐาน 
 3.9.ในกรณีผูข้อรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาไม่ไดรั้บอนุมติัเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้
หวัหนา้สถานศึกษาช้ีแจงเหตุผลต่อคนพิการ/ผูป้กครองตามท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษไดแ้จง้ไปยงั
สถานศึกษา 

3.10. จดัทาํแผน IIP 
3.11. ดาํเนินการสอนเสริม/วดัและประเมินผล 
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4.การวนิิจฉัย 

ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก ดงัน้ี 
           1. ข้อมูลทัว่ไป  เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเด็ก  เช่น  ช่ือ นามสกุล  อายุ  วนัเดือนปีเกิด  ท่ีอยู ่
ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จงัหวดั  เป็นตน้ 
            2. บริการทีเ่ด็กจะได้รับ  หมายถึง บริการในทางการศึกษาและบริการท่ีเก่ียวขอ้งบริการทาง 
การศึกษาเป็นโครงการพิเศษท่ีทางโรงเรียนจดัให้  คือ  ระบุวา่เด็กจะไดรั้บการบรรจุ  เขา้ศึกษาใน
โครงการใดโครงการหน่ึง  ต่อไปน้ี 
                   2.1 โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
                   2.2 โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา                    
                   2.3โครงการสาํหรับเด็กปัญญาอ่อน 
                   2.4โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
                   2.5 โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
                   2.6โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ 
                   2.7 โครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีทางโรงเรียนเปิดบริการ  
              บริการท่ีเก่ียวขอ้ง  หมายถึง  บริการท่ีทางโรงเรียนจดัควบคู่ไปกบับริการทางการศึกษา
พิเศษ  ดงัน้ี   การแกไ้ขการพูด การบาํบดัทางกายภาพ  อาชีวบาํบดั  ดนตรีบาํบดั  พฤติกรรมบาํบดั  
บริการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กตาบอดฟัง  บริการล่ามสําหรับเด็กหูหนวก  บริการรับส่งนกัเรียน บริการ
แนะแนว  และใหค้าํปรึกษา  อ่ืน ๆ 
5.การส ารวจลลีาการเรียน 

5.1  พิจารณาความสามารถของเด็ก  ในแผนการศึกษาเฉพาะบุลคล  จะตอ้งระบุระดับ
ความสามารถของเด็ก   มกัจะพบจากผลการทดสอบในดา้นต่างๆ ดา้นท่ีสาํคญัท่ีควรระบุมีดงัน้ี  

1. พื้นความรู้ดา้นวชิาทกัษะ  เช่น  การอ่าน  คณิตสาสตร์ 
2.  การพดูและภาษา 
3. วฒิุภาวะทางสังคม 
4.  การใชป้ระสาทสัมผสัในการรับรู้ 
5.การเคล่ือนไหว  รวมไปถึงการเดิน  การวิง่  การยบิจบัส่ิงของ 

                6.การช่วยเหลือตนเอง 
                7.วฒิุภาวะทางอารมณ์ 

   8.การเตรียมอาชีพ 
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                 การท่ีครูผูส้อนทราบความสามารถของเด็ก  จะช่วยในครูจดัเน้ือหาตลอดจนหลกัสูตรท่ี
จะใชส้อนเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของเด็กจึงจะทาํ
ใหเ้ด็กเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด 
5.2 จุดมุ่งหมายระยะยาว  โดยปกติกาํหนดไวไ้ม่เกิน 1 ปี  ในระยะเวลาของการเรียน 1 ปี  ครู
ตอ้งการใหเ้ด็กมีทกัษะและความสามารถเพิ่มข้ึนเท่าใดควรกาํหนดไว  เช่น  เด็กสามารถแต่งตวัเอง
ได ้ เด็กสามารถทาํเลขในหนงัสือแบบเรียนเลขคณิตศาสตร์ชั้น  ป  2  ได ้     
                    การกาํหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก  
จุดมุ่งหมายไม่ควรกาํหนดสูงเกินไป  หรือไม่ควรตํ่าเกินไปจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องมีการ
ทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง   
5.3  จุดมุ่งหมายระยะสั้น  เป็นจุดมุ่งหมายใน  1  ภาคเรียน การกาํหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวกาํหนด
วา่  เด็ก(ปัญญาอ่อน)  สามารถแต่งตวัได ้ โดยไม่ตอ้งมีคนอ่ืนช่วยเหลือนั้น เด็กจะสามารถทาํอะไร
ไดบา้ง     เช่น  เด็กสามารถหยิบเส้ือ  สวมเส้ือเองได ้กลดักระดุมไดถู้กตอ้ง สวมกางเกงได ้ และ
สามารถสวมรองเทา้ได ้เป็นตน้ 
6.การจัดท าแผนการจัดการเรียนเฉาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

6.1. ความหมาย 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) เป็นแผนการศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
สําหรับคนพิการแต่ละคนท่ีไดรั้บการบ่งช้ีว่าเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องหรือพิการ เป็นตวัเช่ือม
สําคญัระหวา่งคนพิการกบัการศึกษาพิเศษท่ีคนพิการตอ้งการ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียน
การสอนท่ีจดัใหเ้ฉพาะบุคคล 

6.2. วตัถุประสงคใ์นการใชแ้ผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) 
 วตัถุประสงคท่ี์ใช ้( IEP ) มีอยู ่2 ประการคือ 
  1. IEP เป็นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับคน
พิการคนใดคนหน่ึง โดยคณะ IEP หรือท่ีประชุมรายกรณีในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะมีขอ้มูล
ในการจดัคนพิการเขา้รับบริการการศึกษาและบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  2. IEP เป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบักระบวนการตรวจสอบและกระบวนการ
สอนทั้งหมด ฉะนั้น IEP ท่ีเป็นส่วนสําคญัของกระบวนการสอนจะมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัวิธี
ประเมินการสอน 

6.3. การจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )เพื่อประกนัวา่  
 1. การศึกษาท่ีจดัใหก้บัคนพิการ  หรือคนท่ีมีความบกพร่องแต่ละคนนั้นเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการพิเศษทางการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นหรือไม่ 
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 2. เม่ือมีการกาํหนดการให้บริการทางการศึกษาพิเศษใน IEP แลว้นั้น ไดมี้การให้บริการ
ดงักล่าวจริง 
 3.มีการดาํเนินการควบคุมติดตามผลการใหบ้ริการ 

6.4.ขั้นตอนการทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แจ้งให้ประชาชนทราบ 

2.การทดสอบเบือ้งต้น 

3. ส่งต่อ 

4.ขออนญุาตผู้ปกครอง 

5. ทดสอบเด็กโดยละเอียด 

6.แจ้งผลการทดสอบ 

7.ประชมุจดัท าแผน 

8. เร่ิมใช้แผน 

9.ประเมินผล 

10.ทบทวนแผนฯ 

ก 

เร่ิมต้น 

ปรับปรุง 

แผนจดัท า 

แผนใหม่ 

ไม่ตอ้งการ 
การศึกษาพิเศษ 
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6.5. การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) สาํหรับผูเ้รียนแต่ละประเภท 
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความตอ้งการจาํเป็นท่ีแตกต่าง
กนั เช่นผูเ้รียนหูหนวกตอ้งเรียนภาษามือ  ผูเ้รียนร่างกายพิการอาจตอ้งการกายภาพบาํบดั  ผูเ้รียนตา
บอดตอ้งเรียนรู้อกัษรเบลส์ เป็นตน้ ฉะนั้นเม่ือครูและท่ีประชุมเด็กรายกรณีประชุมเพื่อเขียน IEP 
จะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการจาํเป็นท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียนแต่ละประเภทความบกพร่อง และ
นอกจากน้ียงัตอ้งตระหนกัดว้ยวา่นกัเรียนแต่ละบุคคลมีความตอ้งการจาํเป็นแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 ตวัอยา่ง รายละเอียดหน่ึงใน IEP ของนาย ประพจน์ ซ่ึงเป็นคนสายตาเห็นเลือนราง ขณะน้ี
กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 เป้าหมายระยะยาว 1ปี 
 1. เม่ือส้ินปีการศึกษา นายประพจน์ จะอ่านส่ือท่ีเป็นตวัพิมพป์กติ  โดยใชแ้วน่ขยาย 
                 ไดใ้นอตัราเร็วข้ึน บุคคลท่ีรับผดิชอบ : ครูสอนเสริม 
 2. เม่ือส้ินปีการศึกษา นายประพจน์ จะทาํเลขคณิตผดินอ้ยลงได ้โดยใชเ้คร่ืองคิดเลขแบบ 
                  มีเสียง ตรวจสอบแกไ้ขคาํตอบท่ีผดิ  บุคคลท่ีรับผดิชอบ : ครูสอนเสริม 
 3. นายประพจน์  จะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดต้ามหลกัสูตรกาํบุคคลท่ีรับผดิชอบ 
 บริการศึกษาพเิศษ 
 1. นายประพจน์  จะไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษจากครูสอนเสริม ( ตามเป้าหมายระยะ
ยาวหน่ึงปี ขอ้ 1 และ 2  ) เป็นเวลา 1 คาบ / วนั ทุกวนั 
 2. ครูสอนเสริมจะให้บริการปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของนาย
ประพจน์ และจดัหาส่ือพิเศษใหน้ายประพจน์ ไดแ้ก่หนงัสือท่ีเป็นตวัพิมพใ์หญ่ และแวน่ขยาย 
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ตารางการเปรียบเทียบลักษณะการสอนแบบเก่า  กับการสอนที่จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

การสอนแบบเก่า การสอนโดยใช้ IEP 
1.จุดประสงค์การสอนท่ีกาํหนดให้ใช้สําหรับ
ผูเ้รียนทุกคนเหมือนกนั 
2.จุดเร่ิมตน้ในการใชสู้ตรเท่ากนัทุกคน 
3.อตัราความเร็วและระยะเวลาท่ีใชส้อนกาํหนด 
   ไวต้ายตวั 
4.ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจาํกดั 
5.สอนเป็นกลุ่มใหญ่ 
6.ประเมินผูเ้รียนโดยใชแ้บบอิงกลุ่มหรือทกัษะ 

1.จุดประสงคใ์นการสอนมีหลากหลายและใช ้
    ในการตรวจสอบทกัษะโดยตรง 
2.จุดเร่ิมตน้ในการใชห้ลกัสูตรต่างกนั 
3.อตัราความเร็วและระยะเวลาไม่ตายตวั ข้ึนอยู ่
   กบัผูเ้รียนแต่ละคน 
4.ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งมาก5.มีการจดั
กลุ่มเพื่อการสอนต่างๆ แตกต่างกนั   และหลากหลาย 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเน้ือหางาน   หรือทกัษะ6. ประเมิน
ผูเ้รียนโดยใชแ้บบอิงเกณฑ์ 

 
6.6 แนวการจดัการเรียนการสอน 

 1. การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละ
พฤติกรรม  ควรยืดหยุ่นตามเหตุการณ์สภาพแวดล้อม ความสนใจ ความตอ้งการท่ีจาํเป็น และ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 2. ผูส้อนควรจดัแผนการเรียนการสอนโดยผสมผสาน การสอนแบบตวัต่อตวัไปกบัการ
สอนแบบกลุ่มย่อยและแบบกลุ่มขนาดใหญ่  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพ และยงัคงมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งเหมาะสม 
 3. ผูส้อนควรคาํนึงถึงวิธีการสอนเชิงพฤติกรรมซ่ึงจะช่วยเหลือให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งเพิ่มความมัน่ใจในตวัเองข้ึน เช่น วิธีการให้แรงเสริม  การสอนแบบ
กระตุ้นเตือน การเลียนแบบ  การวิเคราะห์งาน  การตะล่อมกล่อมเกลาพฤติกรรมนําทางไปสู่
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นตน้ 
 4. ผูส้อนควรจดัโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้าํเอาทกัษะท่ีเรียนรู้แลว้ในชั้นเรียนไปฝึกปฏิบติันอก
หอ้งเรียนในสถานศึกษา หรือท่ีบา้นของผูเ้รียนให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงมีผลส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดาํรงชีวติได ้
 5. ผูส้อนควรได้รับการสนับสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ์ การศึกษา  สังคมและอาชีพ  ใหเ้ขม้าเป็นส่วนสําคญัในการวางแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เช่นเดียวกบัผูป้กครองของผูเ้รียน 
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6.7 เวลาเรียน 
 ตลอดแนวการพฒันาหลกัสูตรพิเศษฉบบัน้ี  ใชเ้วลาเรียนอยา่งนอ้ย 7 ปี แต่ละปีควรมีเวลา
เรียนไม่นอ้ยกวา่ 40 สัปดาห์ ทั้งน้ีรวมแลว้ตอ้ง 
 ไม่ตํ่ากวา่ 240 ชัว่โมงสาํหรับช่วงอายพุฒันาการ  0 – 3 ปี 
 ไม่ตํ่ากวา่ 360 ชัว่โมงสาํหรับช่วงอายพุฒันาการ  3 – 5  ปี 
 ไม่ตํ่ากวา่ 480 ชัว่โมงสาํหรับช่วงอายพุฒันาการ  5 – 7  ปี 
การจดัเวลาเรียนในแต่ละช่วงอายทุางพฒันาการ ควรคาํนึงถึงดงัน้ี 
 1. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 0 – 3 ปี  มีเวลาเรียนในชั้นเรียนและท่ีบ้านต่อเน่ืองกนั โดย
สัปดาห์หน่ึงมีเวลาเรียนในชั้นอย่างน้อย 3 วนั  รวมแล้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ( วนัละ 2 ชั่วโมง ) 
สาํหรับการสอนทกัษะแบบตวัต่อตวั เป็นกลุ่มยอ่ย รวมทั้งการฝึกทางกายภาพบาํบดั 
 2. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 3 – 5 ปี  ควรจดัเรียนในชั้นอนุบาลหรือชั้นพิเศษ  โดยสัปดาห์
หน่ึงมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 วนั รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ( วนัละ 3 ชั่วโมง )  
สาํหรับการสอนทกัษะแบบตวัต่อตวั  เป็นกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ ซ่ึงไม่นบัรวมเวลาการฝึกโดยตรง
จากนกับาํบดั 
 3. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 5 – 7 ปี  ควรเรียนในชั้นเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม หรือชั้น
พิเศษ  โดยสัปดาห์หน่ึงมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 4 วนั รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง  แต่
ไม่ควรเกินกวา่ 18 ชัว่โมง ( วนัละ 3 – 5 ชัว่โมง )  สําหรับการสอนทกัษะแบบตวัต่อตวั เป็นกลุ่ม
ยอ่ย และกลุ่มใหญ่ ซ่ึงทั้งน้ีไม่นบัรวมเวลาการฝึกโดยตรงจากนกับาํบดั 
7. การจัดการเรียนรู้ 

7.1  การจดัการเรียนรู้ทัว่ไปท่ีใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการคิดคาํนวณ 
1. ใชส่ิ้งท่ีช่วยการรับรู้ทางการเห็นของนกัเรียน เช่น กล่องขอ้ความ วงกลม การ

ขีดเส้นใต ้
2. ใชส้มุดตารางกราฟ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขียนตวัเลขในแต่ละหลกัใหต้รงกนั

ไดง่้าย 
3. จดักลุ่มปัญหาท่ีคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั 
4. ใหน้กัเรียนใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการคิดคาํนวณ เช่น ลูกคิด แผนภูมิ แผน่ภาพต่าง 

ๆ เคร่ืองคิดคาํนวณ 
5. สอนการใชเ้คร่ืองคิดคาํนวณ 
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7.2  การจดัการเรียนรู้ทัว่ไปท่ีใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการอ่าน 
1. ใชห้นงัสือเสียงเพื่อช่วยให้นกัเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่าน สามารถเขา้ใจ

เน้ือหาท่ีเรียนโดยใชก้ารฟัง 
2. ลดจาํนวนแบบฝึกหดั เพื่อลดความวติกกงัวลของเด็ก 
3. ใชก้ระดาษท่ีมีสีสดใส เพื่อใหน้กัเรียนจดจ่ออยูก่บัขอ้ความท่ีอ่าน 
4. ใหเ้พื่อนช่วยอ่านงานท่ีครูมอบหมายใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการอ่าน 
5. ใชก้ารทาํซํ้ า ๆ ชา้ ๆ 
6. ใหค้รูอ่านใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนอ่านตาม 
7. ใหน้กัเรียนวาดภาพระบายสีหรือโมเดลประกอบคาํหรือเร่ืองสั้น นิทาน 
8. ใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองตามจินตนาการ 

7.3  การจดัการเรียนรู้ทัว่ไปท่ีใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเขียน 
1. จดัเวลาใหเ้ขียนอยา่งนอ้ย 20 นาทีต่อวนั 
2. บูรณาการเขา้กบัวชิาอ่าน ๆ 
3. สร้างบรรยากาศใหส้นุกสนานเพื่อส่งเสริมการเขียน 
4. เนน้กระบวนการเขียน เอาใจใส่กบัการสะกดและเคร่ืองหมายวรรคตอน 
5. ใหแ้ต่งประโยคจากคาํสั้น ๆ ง่าย ๆ 
6. การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ภาพเคล่ือนไหว ทดสอบความรู้ 

ตรวจสอบคาํตอบ) 
8.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวดัผลและประเมินผล  ควรมีการวดัอยา่งน้ีปีละคร้ัง  โดยทัว่ไปแลว้จะมีการวดัผลปีละ  1  คร้ัง  
หรือมากกว่านั้ น  จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลคือ  เพื่อสํารวจว่าเด็กเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่  การวดัผลอาจใชแ้บบทดสอบมาตรฐานก็ไดห้ากแบบทดสอบนั้น
เหมาะท่ีจะนํามาใช้กับเด็ก  แต่การวดัผลส่วนมากใช้แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน  แต่ส่ิงท่ีสําคญั
เก่ียวกบัการวดัผลท่ีจะตอ้งกาํหนดไวใ้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล  คือ เกณฑ์ในการตดัสินซ่ึง
จะตอ้งกาํหนดไวค้วบคู่กนัไปกบัการวดัผล  เช่น 
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                การวดัผล                                                                 เกณฑ์ 
1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน                       1. นกัเรียนตอบขอ้ทดสอบได ้90% 
2.ขอสังเกตของเด็ก                                      2.วนัละ 5 นาทีเป็นเวลา 5 วนั 
3.การนบัของครู  3.นกัเรียนกระโดดได ้10 คร้ัง 
4.การนบัของครู  4. นกัเรียนออกเสียงครบกลํ้า ร ไดถู้ก 9 คร้ังใน 10 คร้ัง 
5.ครูตั้งคาํถาม               5.นกัเรียนตอบได ้100 % 
 การวดัผลจะช่วยให้ครูทราบความกา้วหนา้ของเด็กในดา้นการเรียนรู้   ผลการประเมินจะ
ช่วยใหค้รูปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือช่วยในการกาํหนดแผนใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
9.การทบทวนและปรับปรุง 
แนวปฏิบติัในการทบทวนและปรับปรุงนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้/พิการเรียนร่วม 
 ปรับการประเมิน อยา่งไร 

- จดัอุปกรณ์ 
- ปรับเวลา 
- ปรับวธีิการ 
- กาํหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ 
- ปรับเคร่ืองมือประเมิน 

ปรับวธีิทดสอบ 
- ปฏิบติั 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตอบปากเปล่า 
- ผลงาน 
- แบบฝึกหดั 
- แฟ้มพฒันางาน 
- อ่านขอ้สอบให/้ช่วยเขียนคาํตอบ 
- แบบทดสอบ 
- จดัอุปกรณ์ 
 - แบ่งขอ้สอบ/ลดจาํนวนขอ้ 
 - เพิ่มเวลาจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

ปรับเวลาในการสอบ 
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- สอบโดยไม่กาํจดัเวลา 
- สอบแลว้พกัแลว้สอบใหม่จดัเวลาใหเ้หมาะ 
- แบ่งจาํนวนแบบทดสอบเป็นตอน ๆ และให้สอบทีละตอนแทนท่ีจะสอบคร้ัง

เดียวทั้งฉบบั 
 ค าแนะน าแก่ครูและผู้ปกครองของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) 
  -พยายามใจเย็น ๆ เม่ือคุณฟังเด็กพูดหรือรอเด็กเขียน เพราะเด็กอาจจะพูดหรือ
เขียนไดไ้ม่คล่องและตอ้งใชเ้วลาสักนิด 
  -แสดงความรักต่อเด็ก 
  -มองหาจุดแข็งและความสามารถอ่ืน ๆ พยายามสร้างจุดแขง้เหล่านั้นให้ทดแทน
ความบกพร่องท่ีเด็กมี 
  -อยา่ลืมชมเม่ือเด็กทาํอะไรไดดี้ แมจ้ะเป็นส่ิงเล็กนอ้ยก็ตาม 
  - ยอมรับนับถือเด็ก ว่าเด็กเป็นบุคคลท่ีมีความหมายและมีส่ิงดี ๆ ในตนเอง
เหมือนกนั 
  - มีความคาดหวงัท่ีเหมาะสม 
  - เม่ือเด็กทาํผิด เช่น เขียนผิด อ่านผิด จงอย่าบ่นช่วยเด็กแกไ้ขขอ้ท่ีผิดพลาดอย่าง
อดทน 
  - อ่านหนังสือสนุก ๆ กบัเด็ก กระตุน้ให้เด็กถามคาํถาม เล่าเร่ืองและแสดงความ
คิดเห็น 
10.การเปลีย่นผ่าน (Transition) 

ช่วงระยะเวลาสภาพแวดลอ้มห่ึงไปสู่สภาพแวดลอ้มหน่ึง  เช่น  จากบา้นไปสู่โรงเรียน / 
โรงพยาบาล / สถานท่ีอ่ืนๆ ตามความตอ้งการจาํเป็น  โดยจะตอ้งใหค้นพิการ / ผูป้กครอง  มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจร่วมกบัคณะบุคคล  สหวชิาชีพ  เพื่อใหก้ารเปล่ียนผา่นของคนพิการมีขอ้จาํกดั
นอ้ยท่ีสุด  เพื่อใหค้นพิการไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพใหม้ากท่ีสุด  ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของคนพิการในลกัษณะความตอ้งการ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ประโยชน์ของการเรียนร่วม 
 กองการศึกษาเพื่อคนพิการ  กรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดส้รุปประโยชน์ของ
การเรียนร่วมไวด้งัน้ี  (กรมสามญัศึกษา,  2543) 
 1. ทางด้านการเรียน  เด็กมีโอกาสได้เรียนตามลําดับชั้ นในโรงเรียนปกติ  โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้  เช่น  ถา้เด็กเรียนในชั้นพิเศษ  ครูมกัจะให้ความพิเศษแก่เด็กมากไป  หรือตั้งความหวงัไว้
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ตํ่า  เม่ือเด็กทาํอะไรไม่ไดก้็มกัปล่อย  เพราะถือวา่เด็กมีความบกพร่อง  ถา้เด็กเรียนในโรงเรียนปกติ 
เด็กก็จะตอ้งปฏิบติัตามเด็กปกติ  เด็กจะไดรั้บทกัษะมากข้ึน 
 2. ทางดา้นสังคม  เด็กสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมปกติไดม้ากข้ึน  มีเพื่อนมาข้ึน ไม่
เฉพาะแต่เพื่อนพิการเท่านั้น  เพื่อนบา้นเขา้ใจเด็กดีข้ึนยอมให้ลูกของตนมาเล่นดว้ย เพราะเด็กอยูใ่น
โรงเรียนเดียวกนักบัลูกของตน 
 3. การเปล่ียนเจตคติ  เด็กปกติจะมีความเคยชินกบัเด็กพิการมากข้ึน  เพราะการอยู่รวมกนั 
ทาํให้ไม่เห็นว่าเด็กพิการเป็นมนุษยแ์ปลกประหลาด  น่ากลวั  ชวนขนัในท่าทาง และรูปร่างอีก
ต่อไป  นอกจากน้ี ยงัเรียนรู้ว่าเด็กพิการตอ้งการความช่วยเหลืออะไรบา้ง  และมีความเขา้ใจเด็ก
พกิารดีข้ึน  ยอมรับ  และแสดงความเอ้ือเฟ้ือมากข้ึน 
 4. ประหยดังบประมาณของรัฐ  เม่ือเด็กพิการสามรถเรียนร่วมกบัเด็กปกติในโรงเรียนปกติ
ได  รัฐก็ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างโรงเรียนพิเศษเฉพาะเด็กพิการ  เพียงแต่เพิ่มบุคลากรท่ี
จาํเป็นบางอยา่งข้ึนในโรงเรียนปกติเท่านั้น 
 5. เด็กพิการมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บา้น  ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนพิเศษท่ี
ห่างไกล 
 6. เด็กพิการมีโอกาสอยู่กบัครอบครัว  และญาติพี่น้อง  มีโอกาสประพฤติตามหน้าท่ี ใน
ฐานตะสมาชิกครอบครัว  โดยไม่รู้สึกวา่ถูกแยกออกไปดว้ยเหตุแห่งความพิการ 
 7. ประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง ไม่ตอ้งเสียเงินส่งบุตรท่ีพิการไปอยูโ่รงเรียนประจาํ 
 ดังนั้ นการจัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ จึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะช่วย
ส่งเสริม และให้แนวทางการนาํไปสู่ความสุขความสําเร็จในชีวิตของเด็ก  ช่วยพฒันาศกัยภาพของ
เด็ก จากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นการศึกษา  การสนบัสนุนทางสังคมท่ีเหมาะสม  ช่วยให้เด็ก
พิการสามารถปรับตวั และดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัคนปกติในครอบครัว 
 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 ศรียา  นิยมธรรม  (2547)  ไดก้ล่าวถึง  รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษมี 5  รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การเรียนร่วมในชั้นปกติเต็มเวลาเป็นการจดัให้กบัเด็กท่ีมีสภาพความพิการไม่มากนัก 
หลงัจากรับการบาํบดัรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นท่ีจาํเป็นก็สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติใน
ชั้นเรียนได ้ ทั้งน้ีอาจมีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือช่วยทางการศึกษาพิเศษ  รวมทั้งการให้บริการแนะ
แนวกลุ่มครูปกติด้วย  ในกรณีเด็กปัญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  และมี
ความคิดสร้างสรรคก์็จะเรียนร่วมในลกัษณะน้ีได ้
 2. การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ  การจดับริการในลกัษณะน้ี  เด็กพิเศษจะมีโอกาสเรียนใน
ชั้นปกติเต็มเวลาโดยได้รับการบริการต่าง ๆ  เพิ่มเติม เช่น  ได้รับการสอนเสริมบางวิชาจากครู
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การศึกษาพิเศษ  ได้รับการฝึกพูด และการแก้ไขการพูด ได้รับการฝึกให้ทาํความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้ม และการเคล่ือนไหว  จดัโปรแกรมพิเศษสําหรับเด็กปัญญาเลิศ  เป็นตน้  โดยท่ีเด็ก
เหล่าน้ีอาจไดรั้บบริการเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้
 3. การเรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  การจดัการศึกษาในลกัษณะน้ีควรจดัให้เด็ก
ท่ีมีความบกพร่องมาก  หรือเด็กท่ีพิการซํ้ าซ้อน  รวมทั้งเด็กท่ีมีความสามารถสูง เป็นพิเศษจนไม่
สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติ  นอกจากน้ีเด็กเหล่าน้ียงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บบริการพิเศษดา้นต่าง ๆ  เช่น 
กายภาพบาํบดั  กิจกรรมบาํบดัการแกไ้ขการพูด  การฝึกฟังโปรแกรมพิเศษ  เป็นตน้  บุคลากรใน
โรงเรียนตอ้งไดรั้บฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ และความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กประเภทท่ีตน
รับผดิชอบ 
 4. การจดัโรงเรียนพิเศษ  เด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่องและ/หรือเด็กท่ีมีความสามารถสูงเกิน
กว่าท่ีจะเรียนร่วมกบัเด็กปกติได้ ควรได้รับบริการประเภทน้ี ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนพิเศษดงักล่าว 
จาํเป็นต้องมีความรู้พิเศษในแต่ละสาข่ีจะไปช่วยสอนเสริม และพฒันาสมรรถภาพให้แก่เด็ก  
ลกัษณะของโรงเรียนพิเศษน้ีจะจดัแบบประจาํหรือไปกลบัก็ได ้
 5. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน การจัดบริการในลักษณะน้ีได้แก่  การจัดบริการ 
การศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล สถานพกัฟ้ืน  สถานรับเล้ียงเด็ก  และท่ีบา้น เป็นตน้ รูปแบบน้ีจดั
สาํหรับเด็กพิการทางร่างกาย และท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ หรือสติปัญญา ซ่ึงจาํเป็นขอ้งเขา้รับ
บริการรักษา  ฟ้ืนฟู บาํบดั พกัฟ้ืน  และเล้ียงดูตามสถานท่ีดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เด็ก
ไดรั้บการศึกษาโดยไม่ขาดตอน  การจดัการศึกษาพิเศษในรูปแบบน้ี เป็นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่น
มาก  เน่ืองจากเด็กท่ีรับบริการ เป็นเด็กท่ีมีสภาพความพิการ  และความตอ้งการแตกต่างกนัมาก 
 เลวสิและดอร์ลอค(Lewis and Doorlog, 1982)  ไดอ้ธิบายรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษไว ้ 
7 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ชั้นเรียนปกติเต็มวนั  ในรูปแบบน้ีครู และนกัเรียนไม่ไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษ
โดยตรง  มีเพียงบริการทางออ้ม  เช่น  การฝึกอบรมครูประจาํการ การจดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์พิเศษ
นกัเรียนท่ีไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษในช่วงระยะเวลาหน่ึง  เม่ือไม่มีความตอ้งการจาํเป็นอีก
ต่อไปก็จดัเขา้ในรูปแบบน้ี 
 2. ชั้นเรียนปกติเต็มวนักบัการให้คาํปรึกษา แนะนาํสําหรับครูปกติ นกัเรียนใช้เวลาเรียน
ตลอดวนัในชั้นเรียนปกติ โดยไม่ไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษแต่ ครูปกติจะไดรั้บบริการโดยนกั
การศึกษาพิเศษ  จะให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กพิเศษ การให้คาํปรึกษาอาจ
เป็นในรูปต่าง ๆ  เช่น  การช่วยแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียน  การปรับวิธีสอนวิชาต่าง ๆ  การจดัส่ือ
อุปกรณ์พิเศษ 
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 3. ชั้นเรียนปกติ และห้องสอนเสริม และหรือบริการเดินสอน  เด็กพิเศษจะใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในชั้นเรียนปกติ  และระรับบริการ การศึกษาพิเศษในหอ้งพิเศษ  เรียกวา่ ห้องสอนเสริม  โดยมี
เวลากาํหนดท่ีแน่นอน  ครูสอนเสริมยงัใหบ้ริการคาํปรึกษาแนะนาํสําหรับครูปกติดว้ย  หรืออาจเขา้
ไปช่วยเหลือหรือเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติเม่ือจาํเป็น  ส่วนครูเดินสอนก็มีหน้าท่ีเช่นเดียวกบัครู
สอนเสริม เพียงแต่เดินทางไปสอนในโรงเรียนหลายแห่ง 
 4. ชั้นเรียนพิเศษ และชั้นเรียนปกติ  นกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนพิเศษ และใชเ้วลา
บางส่วนในชั้นเรียนปกติ รูปแบบน้ีถือเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีจาํกดัมากท่ีสุด ของการเรียนร่วม 
 5. ชั้นเรียนพิเศษเต็มวนั  รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการเรียนร่วม นักเรียนอยู่ในชั้ นพิเศษ
ตลอดเวลาเรียน แต่มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนปกติเฉพาะในดา้นสังคมเท่านั้น ไม่ใช่ในดา้นการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
 6. โรงเรียนพิเศษไปกลบั  รูปแบบน้ีใช้กบันักเรียนท่ีมีความพิการในระดบัสูงการจดัใน
ลกัษณะน้ี จะเอ้ือต่อเม่ือท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญพิเศษมาร่วมอยูใ่นโรงเรียน 
 7. โรงเรียนประจาํรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูงจนไม่
สามารถใช้รูปแบบท่ีมีสภาพแวดล้อมจาํกดัน้อยกว่าได้  หรือใช้กบัเด็กท่ีจาํเป็นตอ้งอยู่ในหอพกั
เพราะในทอ้งถ่ินของตนไม่มีบริการดา้นการศึกษาพิเศษ 
 วารี  ถิระจิตร (2545)  ไดอ้ธิบายรูปแบบการจดัการเรียน  5 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 การเรียนร่วมในชั้นปกติเตม็เวลา  การจดับริการสาํหรับเด็กพิเศษ  ลกัษณะน้ีจดั
ให้กบัเด็กท่ีมีความพิการไม่มาก หลงัจากเด็กไดรั้บการบาํบดัรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นท่ี
จาํเป็นก็สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้ ทั้งน้ีอาจมีอุปกรณ์เคร่ืองมือพิเศษช่วยทางดา้นการศึกษา  
เช่นเคร่ืองช่วยฟัง  รวมทั้งการใชบ้ริการแนะแนวแก่ครู ในชั้นเรียนปกติดว้ย ในกรณีเด็กปัญญาเลิศ 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเรียนร่วมในลกัษณะน้ี 
เพียงแต่ปรับโปรแกรมการสอน และวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสภาพความสนใจ  และ
ความสามารถของเด็ก แต่ละประเภท 
 รูปแบบท่ี 2 การเรียนร่วมในชั้นปกติ โดยไดรั้บการบริการพิเศษ การจดับริการโดยให้เด็ก
พิเศษเรียนในชั้นเรียนปกติเป็นเวลา โดยไดรั้บการบริการต่าง ๆ  เพิ่มเติม เช่น  ไดรั้บการสอนเสริม
บางวิชาจากครูการศึกษาพิเศษ เช่น ฝึกพูด  ฝึกให้คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม   และการเคล่ือนไหว 
และโปรแกรมพิเศษของเด็กปัญญาเลิศ เป็นตน้  โดยเด็กไดรั้บบริการเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
 รูปแบบท่ี 3 การเรียนในชั้ นพิเศษในโรงเรียนปกติ จัดให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ค่อนขา้งมาก รวมทั้งเด็กท่ีมีความสามารถสูง  จนไม่สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้ควรจดับริการ
พิเศษให ้เช่น  กายภาพบาํบดั   
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อาชีวบาํบดั  การแกไ้ขคาํพูด  การฝึกฟัง  ตลอดจนการเพิ่มความรู้สึกสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถ
สูง เป็นตน้ 
 รูปแบบท่ี 4 การจดัโรงเรียนพิเศษ  เด็กพิเศษท่ีมีความบกพร่องมาก และไม่สามารถเรียน
ร่วมกบัเด็กปกติได้  ครูการศึกษาพิเศษท่ีสอนจาํเป็นตอ้งมีความรู้พิเศษ สอนประจาํในโรงเรียน
พิเศษ 
 รูปแบบท่ี 5 การจดัการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน คือ  การจดัการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล
สถานพกัฟ้ืน  สถานรับเล้ียงเด็ก และท่ีบา้น เป็นตน้  เป็นการจดัใหแ้ก่เด็กพิการทางกาย และสุขภาพ  
หรือเด็กปัญญาอ่อน 
 ผดุง  อารยะวญิญู (2542)  ไดก้ล่าวถึง การจดัรูปแบบการเรียนร่วมไว ้ 3  รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การเรียนร่วมบางเวลา (Integration)  เป็นการจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน ใน
โรงเรียนปกติโดยอาจจดัใหอ้ยูใ่นชั้นพิเศษ และเรียนร่วมกบัเด็กปกติในบางวิชา  เช่น  วิชาพลศึกษา 
ดนตรี  หรือร่วมกิจกรรมตามโอกาสอนัควร 
 2. เรียนร่วมเด็กเวลา (Mainstreaming)   เป็นการจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน ใน
ชั้นเดียวกบัเด็กปกติตลอดเวลา ไดรั้บบริการเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  จุดประสงคข์องการเรียนร่วมเต็ม
เวลา คือ ใหเ้ด็กเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั 
 3. การเรียนร่วม (Inclusion)  หรือการจดัการศึกษาโดยรวม (Inclusive education)  เป็น
แนวคิด ในการจดัการศึกษาท่ีโรงเรียน จะตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกวา่ 
เด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  โรงเรียนตอ้งรับเด็กทุกคน และจดัการ
ศึกษาใหอ้ยา่งเหมาะสม 
 สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดจ้ดัการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษรูปแบบการจดัการเรียนร่วมใน  5  ลกัษณะ  คือ (สํานกังานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 254) 
 ลกัษณะท่ี 1 การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา  เป็นการจดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ซ่ึงไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จนถึงระดบัท่ีช่วยตวัเองไดแ้ลว้  และไดรั้บการพิจารณาวา่ มีความ
พร้อมทางการเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนดีหรือค่อนขา้งดี  ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และสังคมดีพอในทุก ๆ กลุ่มวชิา 
 ลกัษณะท่ี 2 การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ และมีบริการใหค้าํแนะนาํปรึกษาเป็นการจดัการ
เรียนร่วมเตม็เวลา คลา้ยคลึงกบัลกัษณะท่ี  1  แต่จะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  ครูเวยีนสอนตามโรงเรียน หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางโดยครูประเภท
น้ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ทาํการสอนโดยตรง  แต่จะเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ  ครูประจาํชั้น และครู
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ประจาํวชิา  ใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการ และความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีเรียนร่วม
อยู่ในชั้ นเรียน ช่วยกําหนดวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติต่อเด็ก  การจัด
สภาพแวดลอ้ม  และช่วยประเมินผลการพฒันาการในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 ลกัษณะท่ี 3 การเรียนร่วมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเสริมวชิาการ  เป็นการจดัการครู
การศึกษาพิเศษประจาํอยู่ท่ีห้องเสริมวิชาการ  โดยกาํหนดตารางเรียนให้นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษไดเ้ขา้มาเรียนกบัครูเสริมวชิาการ การศึกษาพิเศษบางเวลา และตามความมากนอ้ย 
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ประมวลได้ว่า  รูปแบบการจดัการเรียนร่วม เป็นรูปแบบท่ีให้บริการ
ศึกษา  ดูแลช่วยเหลือบุคคลพิการให้ไดรั้บการศึกษาท่ีตรงตามความพิการ ความสนใจและสามารถ
พฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ  สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งปกติสุข ของความตอ้งการพิเศษ 
หรือความจาํเป็นของเด็ก  และสอนในเน้ือหาท่ีเด็กมีปัญหา    หรือไม่ได้รับการสอนในชั้นเรียน
ปกติ  การสอน อาจจะกระทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้ นอกจากน้ีครูเสริมวิชาการยงั
ทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาแก่ครูประจาํชั้น  หรือประจาํวชิาเก่ียวกบัการเรียนการสอน และ
การปฏิบติัต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 ลกัษณะท่ี 4 การจดัชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน และเรียนร่วมบางเวลา เป็นการจดันกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษไวใ้นห้องเรียนเดียวกนั โดยคู่ขนานกบัห้องเรียนปกติ และจดัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  
มีครูการศึกษาพิเศษประจาํชั้น และสอนเองเกือบทุกวิชา  ยกเวน้วิชาท่ีเด็กสามารถไปเรียนร่วมกบั
เด็กปกติได้เช่น  พลศึกษา  ศิลปศึกษา  ดนตรี  นาฎศิลป์  การงานพื้นฐานอาชีพ  จริยศึกษา  หรือ
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน 
 ลกัษณะท่ี 5 การจดัชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการจดันกัเรียนท่ีมีความตอ้งพิเศษ ท่ี
มีความบกพร่องค่อนขา้งมาก ในประเภทเดียวกนั โดยจดัเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่นอ้ยกวา่  6 คน เรียน
ในชั้นเรียนพิเศษร่วมกนัตลอดเวลา  มีครูประจาํชั้นเป็นผูส้อนเองทุกวิชา  แต่อยู่ในโรงเรียนปกติ  
และมีการเขา้ร่วมกิจกรรม กบัทางโรงเรียนบา้ง บางโอกาส เช่น การเขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์
ไหวพ้ระ  ประชุมประจาํสัปดาห์  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัเด็กปกติ   เชียร์กีฬา และร่วม
กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ ตลอดจนร่วมพิธีการกบัโรงเรียนดว้ย 
 สรุปได้ว่า  การจดัรูปแบบเรียนร่วมให้แก่เด็ก  ควรพิจารณาลกัษณะของความบกพร่อง 
และความสามารถของเด็กแต่ละคน  ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของโรงเรียน  ผูบ้ริหาร  ครู 
และความร่วมมือของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูป้กครอง  ตวัเด็ก  ผูบ้ริหาร ครู  นกัวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตอนที ่2 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการบริหารจัดการเรียนร่วม 
 2.1 ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
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 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ผูเ้รียนทุกคนได้รับการพฒันาเต็มศกัยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนด
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไว้  3  ยุทธศาสตร์  ดังภ าพประกอบท่ี 1 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2545) 
ภาพประกอบท่ี  2  แผนภูมิแสดงยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายการจัดการศึกษาแบบเรียนเรียน 

ประกอบดว้ย 
 1. การประชาสัมพนัธ์เพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 2. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 3. การประสานงานองคก์รเพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการประกอบดว้ย  

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 
การเสริมสร้างและพฒันาเครือขา่ยการจดั 

การศกึษาแบบเรียนรวม 

ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาส 

และสิทธิอยา่งเทา่เทียม
กนัในการพฒันา

ศกัยภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
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 1. การพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 2. การจดัอาคารสถานท่ี และพฒันาสภาพแวดลอ้มเพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 3. การใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 4. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 5. การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงานการจดัการศึกษาแบบเรียน
ร่วม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 1. การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. การวดัและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง 
 4. การพฒันาส่ือ  เทคโนโลย ี ส่ิงอาํนวยความสะดวก  และนวตักรรมการเรียนการสอน 
 จากปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของนกัการศึกษา และ
ผลงานวจิยัต่าง ๆ  จะเห็นวา่  การดาํเนินงานการจดัการศึกษา เพื่อคนพิการให้คนพิการทุกคนไดรั้บ
โอกาส และสิทธิเท่าเทียมกนั ในการพฒันาศกัยภาพ  โดยสอนคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  นั้น  รูปแบบวธีิการในแนวคิดใหม่ ของการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษท่ีประสบความสาํเร็จ  คือ  โรงเรียนแบบเรียนร่วม  โดยมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ท่ีมีการปรับสภาพแวดล้อม  อาคารสถานท่ี  การบริหาร
สถานศึกษา  รูปแบบการเรียนการสอน  การวดัผล  ประเมินผล  การจดับุคลากรดาํเนินงาน เพื่อให้
ระบบการศึกษาท่ียดืหยุน่ สามารถตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นท่ีแตกต่างของผูเ้รียน 
 จากสภาพ และปัญญาในปัจจุบัน  การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม  จะยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  แต่ในอนาคตเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีไดเ้ขา้
เรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป การพฒันาในการจดัการศึกษาแบบเรียน ก็จะชดัเจนยิ่งข้ึน และจะตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2.2  การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 การบริหารจดัการศึกษา เป็นบทบาทหนา้ท่ี ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ี
อาํนวยการส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน นิเทศควบคุม กาํกบั ติดตาม  ประเมิน  แกไ้ข  พฒันา  
ปรับปรุง  การดาํเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ในระบบโรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั
นโยบาย   เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
สาํหรับในการจดัการศึกษา แบบเรียนร่วม  โดยดาํเนินการดงัน้ี 
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 1. การพฒันาบุคลากร 
 ในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  ควรมีการจดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัต่าง ๆ  
ใหพ้ร้อมท่ีจะยอมรับเด็กท่ีมีความสามารถ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนร่วมอยา่งพอเพียง  
และเข้าใจการปฏิบัติงานท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน  เพื่อเสริมงานเรียนร่วมให้ประสบ
ความสาํเร็จ ควรจดัเตรียมดงัน้ี  (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  2543) 
     1.1 ดา้นผูบ้ริหาร 
            1.1.1 ตอ้งมีเจตคติท่ีดี 
            1.1.2 มีหลกัการบริหารจดัการ การเรียนร่วม  
            1.1.3 ทาํความเขา้ใจกบับุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
            1.1.4 จดัหาบริการสนบัสนุนเพื่อเสริมงานการเรียนร่วม 
            1.1.5 ส่งเสริมใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัของบุคลากร 
      1.2 ดา้นครูปฏิบติัการสอนการเรียนร่วมกบัเด็กปกติ/ครูประจาํวชิา 
            1.2.1 ควรจะไดรั้บการฝึกให้มีความรู้พื้นฐาน และวิธีสอนเด็กท่ีมีความพิการ ในชั้น
เรียนร่วมของตน 
            1.2.2 ควรเขา้ใจวธีิการประสานงานกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
            1.2.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนร่วม  มีความเช่ือว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้และ
ยอมรับใหเ้ขา้เรียนในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชั้นเรียน 
      1.3 ครูประจาํชั้นพิเศษ เป็นครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาพิเศษ  หรือไดรั้บการฝึกอบรม ทาง
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ  และความเป็นบุคคลท่ี 
            1.3.1 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนร่วม 
            1.3.2 มีความเช่ือวา่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละมีความตอ้งการพฒันาตนเอง 
            1.3.3 มีความตั้งใจในการสอน 
     1.4 ครูเสริมวชิาการ 
            1.4.1 เป็นครูท่ีทาํหนา้ท่ีสอนเพิ่มเติมจากการท่ีเด็กไดเ้รียนชั้นหอ้งปกติ 
            1.4.2 เป็นผูป้ระสานใหค้าํแนะนาํครูใหป้ฏิบติัต่อเด็กพิการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การจดัการเรียนรวม จะประสบความสําเร็จ หรือไม่นั้นผูบ้ริหารจะคาํนึงถึงความเขา้ใจการ
ยอมรับ และทศันคติท่ีดีของครูในโรงเรียน  ครูผูส้อน  นกัเรียน  ตลอดจนผูป้กครอง ท่ีมีต่อเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ  ซ่ึงผู ้บริหารอาจจัดการบริหาร และประชาสัมพันธ์  ดังน้ี  (สํานักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541) 
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 1. ครูในโรงเรียน 
     1.1 ผูบ้ริหารควรจดัประชาสัมพนัธ์ใหค้รูทุกคน ในโรงเรียนเขา้ใจถึงความนาํ 
     1.2 เป็นท่ีจะตอ้งจดัการเรียนร่วมในโรงเรียน 
     1.3 ขอความร่วมมือจากครูทุก ๆ คน ในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่เด็กนกัเรียน 
     1.4 เรียนและผูป้กครองเก่ียวกบัการเรียนร่วมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
     1.5 ขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียนใหม้าช่วยสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2. ครูผูท้าํการสอน 
     2.1 ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ครูผูท้าํการสอน ว่าเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  จะประสบ
ความสาํเร็จได ้ เพราะครูให้ความเมตตาช่วยเหลืออบรมสั่งสอน และใหค้วามรู้ 
     2.2 ใหค้วามรู้และความเขา้ใจแก่ครูผูส้อน  วา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมาสามารถเรียน 
และช่วยเหลือตนเองไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กทัว่ ๆ ไป 
 3. นกัเรียนปกติท่ีเรียนร่วม 
     3.1 ให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจแก่นักเรียนปกติว่า  ควรให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ 
และไม่ควรรังเกียจเพื่อนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
     3.2 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่นกัเรียนปกติวา่ เพื่อนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตอ้งการความ
ช่วยเหลือมากกวา่ท่ีจะนาํปมดอ้ยของเพื่อนมาลอ้ หรือเยาะเยย้ถากถาง 
     3.3 มีเจตคติท่ีดียอมรับ และมองเห็นคุณค่าความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 4. ผูป้กครอง 
     4.1 ควรสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองวา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษก็ควรไดรั้บโอกาส
ในการศึกษาเท่าเทียมกบัเด็กปกติทัว่ ๆ ไป 
     4.2 ใหค้วามรู้กบัผูป้กครองวา่การเรียนร่วม จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อนกัเรียนไม่วา่
กรณีใด 
     4.3 ให้ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในปกครอง  และใหค้วามช่วยเหลือเท่าท่ีทาํได ้
     4.4 ใหผู้ป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษยอมรับในความผิดปกติ 
 สรุปไดว้่า การบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมให้ไดผ้ลสําเร็จตามเป้าหมายตอ้งมุ่งเน้น 
การมีปฏิสัมพนัธ์กนัในทุกภาคส่วน  ร่วมดาํเนินการ  มีการจดัเตรียมบุคลากร  วสัดุ  อุปกรณ์  และ
งบประมาณสนบัสนุนการบริหารจดัการเป็นอย่างดี  โดยความร่วมมือ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
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 2.3  สภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 จากการศึกษาผลการดาํเนินงาน การจดัการศึกษาพิเศษของหน่วยต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในโรงเรียนร่วมของเด็กพิการ  พบว่า  มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาพิเศษ  สรุป
ไดว้า่หลายหน่วยงานมีปัญหาดา้นบุคลากร  งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์ และการจดัการ  ทาํให้การ
จดัการศึกษาพิเศษ  อีกทั้งผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงยงัขาดความรู้   เจตคติ  และทกัษะท่ี
ถูกต้องในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  ส่วนการจัดบรรยากาศ และกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
ส่งเสริมการเรียน  และการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเท่าท่ีควร   การวดัผลประเมินผล
ไม่เป็นตามสภาพจริง  และไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของนกัเรียน   นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ยงันิเทศ ติดตาม  และประเมินผลพร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นการศึกษาพิเศษ
นอ้ย 
 ซ่ึงผลการประเมิน จากการประเมินจากและติดตามผลการจดัการเรียนร่วม  ในสภาพ
ปัจจุบนั ของประเทศไทย โดยกองการศึกษาพิเศษ  (2540)  พบวา่  ปัญหาส่วนใหญ่มาจากครูประจาํ
ชั้น  ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กพิเศษ  ตลอดจนวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือ การใชเ้ทคนิคการสอนเฉพาะ  เช่น  การอ่าน  เขียน  การใชภ้าษามือ  การฝึกพูด  และการ
ใหค้วามช่วยเหลือเด็ก  ท่ีมีความบกพร่องอยา่งถูกวธีิ  เป็นตน้ โรงเรียน  เรียนร่วมของส่ือการสอนท่ี
เหมาะสม  และครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชส่ื้ออุปกรณ์กบับุคคลท่ีมีความบกพร่องประเภท
ต่าง ๆ  บุคคลในโรงเรียนมีเจตคติไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องในโรงเรียนร่วม  ขาดส่ิง
อาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มวิจยั และติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา เพื่อคน
พิการ   กองการศึกษาเพื่อคนพิการ  (2542)  โดยการศึกษาดูงาน โรงเรียนทัว่ไปท่ีจดัเรียนร่วม
สําหรับเด็กพิการ  การจดัประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนเด็กพิการเรียนร่วมใน
โรงเรียนทัว่ไปขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริหารโรงเรียน หรือครูผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ในการตอบแบบสอบถามสภาพการดาํเนินงานของโครงการจดัการเรียนร่วม  757  โรงเรียน สรุป
ไดว้า่ 
 1. การจดัใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป  เป็นการจดัให้เด็กพิการเรียนร่วมกนั เด็ก
ทัว่ไปแบบเต็มเวลา  คิดเป็นร้อยละ   85.60   เรียนรวมบางเวลา  คิดเป็นร้อยละ 7.66  และจดัเด็ก
พิการเรียนในหอ้งพิเศษเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ  6.74 
 2. เหตุผลในการจดัให้เด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไป  เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั  คิดเป็นร้อยละ  29.19  จดัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัล่าสุด  คิดเป็นร้อย
ละ  25.50  ท่ีเหลือจดัดว้ยเหตุผลอ่ืนหรือ เพื่อแกปั้ญหาของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
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 3. สภาพการบริหารงานในการจดัใหเ้ด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป  พบวา่ ส่วนใหญ่
ไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีชัดเจน และเหมาะสม  ไม่มีการปรับสภาพอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบหอ้งนํ้ า – ห้องส้วม  และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมกบัสภาพของเด็กพิการ
ท่ีเขา้เรียนร่วมในโรงเรียน  การเรียนการสอนไม่ไดใ้ชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กพิการ
แต่ละประเภท  ไม่มีการคน้คิดนวตักรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิการท่ีเรียนร่วมไม่มีการ
จดัอุปกรณ์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนของเด็กพิการแต่ละประเภท  ไม่มีการคดัแยกเด็ก
พิการเขา้เรียนร่วมอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  โดยเฉพาะการทดสอบทางการแพทย ์  ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการ ก่อนส่งต่อเขา้เรียนร่วม  ทั้งในด้านการช่วยเหลือตวัเอง  ด้านสุข
นิสัย  ดา้นการเรียน ดา้นมารยาท  และการอยูร่่วมกนัในสังคม  ไม่มีการวิเคราะห์หลกัสูตร  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัผล และประเมินผล  และปรับให้เหมาะสมกบัเด็กพิการท่ีเรียน
ร่วม  ไม่มีการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะสาํหรับเด็กพิการท่ีเรียนร่วมโดยเฉพาะ 
 4. ความสาํเร็จของการดาํเนินงานจดัการเรียนร่วม  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 
และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย พบว่า  โดยภาพรวมการดาํเนินงานจดัการเรียนร่วม  สําหรับเด็กพิการใน
โรงเรียนทัว่ไป  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย และมีประสิทธิผลท่ีระดบัหน่ึงเท่านั้น. 
 สภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการจดัการเรียนร่วมของเด็กพิการ ในประเทศไทยท่ีพบ
ส่วนใหญ่ จะเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ คือ การคดัแยกเด็กพิการ  เพื่อการส่งต่อเขา้ห้องเรียนรวม  การ
ใช้หลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร  การจดัการเรียนสอนในชั้นเรียนร่วม  ส่ือ  และนวตักรรม 
ประกอบการสอนของครูผูส้อน  แนวทางการวดัและประเมิลผลเด็ก 
 2.4  การจ าแนกความบกพร่องของบุคคลเพือ่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
 การจดัการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ หรือผูท่ี้มีความบกพร่อง  ย่อมแตกต่างกนัไปตาม
ความพิการ หรือความบกพร่องของแต่ละประเภท  จึงจาํเป็นตอ้งมีการจาํแนกความพิการ หรือความ
บกพร่องให้ชัดเจน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามความต้องการจาํเป็น และ
ศกัยภาพของคนพิการ  ให้บงัเกิดผลในการพฒันาอย่างแทจ้ริง  กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนด
ประเภท ความพิการไว ้9  ประเภท ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ,  2543) 
 1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดบั
เล็กนอ้ย จนถึงตาบอดสนิท  อาจแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
     1.1 ตนตาบอด  หมายถึง  คนท่ีสูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอกัษรเบรลล ์ 
หรือใชว้ธีิการฟังเทปแผน่เสียง  หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั  6  
ส่วน  60   หรือ 20 ส่วน 200 (20/200)  ลงมาจนถึงตาบอดสนิท  หมายถึง  คนตาบอดสามารถ
มองเห็นวตัถุไดใ้นระยะห่างนอ้ยกวา่  6 เมตร  หรือ 20 ฟุต  ในขณะท่ีคนปกติสามารถมองเห็นวตัถุ
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เดียวกันได้ ในระยะ 60 เมตร  หรือ  200 ฟุต  หรือมีลานสายตาแคบกว่า  20 องศา  (หมายถึง
สามารถมองเห็นไดก้วา้งนอ้ยกวา่  20  องศา) 
     1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนท่ีสูญเสียการเห็นแต่ยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพิพม์ ท่ี
ขยายใหญ่ได ้ หรือตอ้งใชแ้วน่ขนยานอ่าน  หากตรวจวดัความชดัของสายตา ขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยู่
ระดบัระหวา่ง  6  ส่วน  18 (6/18)  หรือ  20 ส่วน  70 (20/70)  ถึง 6 ส่วน  (6/60)  หรือ 20 ส่วน  200 
(20/200)  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 
 2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุนแรง จนถึงระดบันอ้ยอาจแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
     2.1 คนหูหนวก  หมายถึง  บุคคล คนท่ีสูญเสียการไดย้ินมากจนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่น
ทางการไดย้ิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม  โดยทัว่ไปหากตรวจการไดย้ินจะสูญเสีย
การได้ยิน ประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป  (เดซิเบล  เป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง หมายถึง เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัเร่ิมไดย้นิเสียงของเด็กปกติ  เม่ือเสียงดงัไม่เกิน  25  เดซิเบล  คนหูหนวกจะเร่ิมได้
ยนิเสียงดงัมากกวา่  90 เดซิเบล) 
     2.2 คนหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียงท่ีจะรับขอ้มูลผ่านทางการได้ยิน 
โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟัง และหากตรวจการไดย้ินจะพบวา่ มีการสูญเสียการไดย้ินนอ้ยกวา่  90  
เดซิเบล ลงมาจนถึง  26 เดซิเบล  คือ เม่ือเปรียบเทียบระดบั เร่ิมไดย้ินเสียงของเด็กปกติ เม่ือเสียงดงั
ไม่เกิน  25 เดซิเบล เด็กหูตึง จะเร่ิมไดย้ินเสียงดงัมากกว่า  26  เดซิเบล ข้ึนไป จนถึง 90 เดซิเบล  
อาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
  2.2.1 ตึงเล็กนอ้ย  (26-40  เดซิเบล) 
  2.2.2 ตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล) 
  2.2.3 ตึงมาก  (56-70 เดซิเบล) 
  2.2.4 ตึงรุนแรง  (71-90 เดซิเบล) 
 3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง  คนท่ีมีพฒันาการชา้กวา่คนปกติทัว่ไป  
เม่ือว ัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว  มีสติปัญ ญาตํ่ ากว่าบุคคลปกติ  และ
ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวา่เกณฑ์ปกติอยา่งนอ้ย  2  ทกัษะหรือมากกวา่ เช่น  
ชีวิตในบ้าน  การควบคุมตนเอง  สุขอนามัย  และความปลอดภัย  การเรียนวิชาการเพื่อชีวิต 
ประจาํวนั การใชเ้วลาวา่ง และการทาํงาน  ซ่ึงลกัษณะความบกพร่องทางสติปัญญา  จะแสดงอาการ
ก่อนอาย ุ 18 ปี  อาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญา  4  ระดบั  ดงัน้ี 
     3.1 บกพร่องระดบัเล็กนอ้ย ระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 56-70 
     3.2 บกพร่องระดบัปานกลาง ระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 41-55 
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     3.3 บกพร่องระดบัรุนแรง ระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 26-40 
     3.4 บกพร่องระดบัรุนแรงมาก ระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 20-25 
 4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ  หมายถึง  คนท่ีมีอวยัวะไม่สมส่วน  
อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง หรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและกล้ามเน้ือพิการ เจ็บป่วยเร้ือรัง  
รุนแรง มีความพิการของระบบประสาท  มีความลาํบากในการเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ในสภาพปกติ ทั้งน้ีไม่รวมคนท่ีมีความบกพร่องทางประสาทสัมผสั  ไดแ้ก่  ตาบอด  หู
หนวก  อาจแบ่งไดเ้ป็นประเภทดงัน้ี 
     4.1 โรคของระบบประสาท เช่น  โรคของระบบประสาท เช่น  ซีรีบรัลพลัซี (Cerebral  
Palsy)   หรือโรคอมัพาต  เน่ืองจากสมองพิการ  โรคลมชัก  มลัติเพิลสเคลอโรซีส  (Multiple  
Sclerosis) 
     4.2 โรงทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูก  เช่น  ขอ้อกัเสบ  เทา้ปุก  โรคกระดูกอ่อน โรค
อมัพาต  กลา้มเน้ือลีบ  หรือมสัคิวลาร์ดิสโทรฟี(Muscular  Dystophy) 
     4.3 การไม่สมประกอบมาแต่กาํเนิด  เช่น โรคศรีษะโต  สไปนา  เบฟฟิดา  (Spina  
Bifida)  แขนขาดว้ยแต่กาํเนิด  เต้ียแคระ 
     4.4 สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
            4.4.1 สภาพความพิการอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม ้ แขนขา
ขาด  โรคโปลิโอ  โรคเยือ่บุสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส และอนัตรายจากการคลอด 
           4.4.2 ความบกพร่องทางสุขภาพ  เช่น หอบหืด  โรคหวัใจ วณัโรคปอด  ปอดอกัเสบ 
 5. บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
หลายอยา่งในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ หรือการใชภ้าษาอาจเป็นภาษา
พูด  และ/หรือภาษเขียน  ซ่ึงจะมีผลทาํให้มีปัญหาในการฟัง  การพูด  การคิด  การอ่าน  การเขียน  
การสะกด  หรือการคิดคาํนวณ  รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้  สมองไดรั้บบาดเจ็บ  การ
ปฏิบติังานของสมองสูญเสียไป ซ่ึงทาํใหมี้ปัญหาในการอ่าน และปัญหาในการเขา้ใจภาษา  ทั้งน้ีไม่
รวมคนท่ีมี ปัญหาทางการเรียนเน่ืองจากสภาพบกพร่อง  ทางการเห็น  การไดย้ิน  การเคล่ือนไหว
ปัญญาอ่อน  ปัญหาทางอารมณ์  หรือความด้อยโอกาส เน่ืองจากส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมหรือ
เศรษฐกิจ 
 6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และภาษา  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพร่องใน
เร่ืองของการออกเสียงพดู  เช่น  เสียงผิดปกติ  อตัราความเร็ว และจงัหวะการพูดผิดปกติ  หรือคนท่ี
มีความบกพร่องในเร่ืองความเขา้ใจ และหรือการใชภ้าษาพูด  การเขียน  และหรือระบบสัญลกัษณ์
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อ่ืนท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงอาจเก่ียวกบัรูปแบบของภาษา  เน้ือหาของภาษา และหน้าท่ีของ
ภาษา 
 7. บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  หมายถึง  คนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจาก
ปกติเป็นอยา่งมาก  และปัญหาทางพฤติกรรมนั้น เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคม 
หรือวฒันธรรม 
 8. บุคคลออทิสติก  หมายถึง   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการด้านสังคม  ภาษา 
และการส่ือความหมาย  พฤติกรรมอารมณ์  และจินตนาการ  ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงานใน
หนา้ท่ีบางส่วนของสมองท่ีผดิปกติไป  และความผดิปกติน้ีพบไดก่้อนวยั  30  เดือน 
 

ตอนที ่3 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบ ความหมาย และประเภทของรูปแบบ 
 3.1  ความหมายของรูปแบบ 

 อุทัย  บุญประเสริฐ  (2546)  ให้ความหมายของรูปแบบว่า  หมายถึง ตัวแบบหรือ
แบบจาํลองท่ีสะทอ้นภาพหรือปรากฏการณ์ หรือสภาพท่ีเป็นนามธรรมท่ีเจา้ของแบบจาํลองจดัทาํ
ข้ึนใชเ้ป็นตวัแทน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือแสดงองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
กระบวนการใด กระบวนการหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้  สามารถเขา้ใจแนวความคิด  เขา้ใจหลกัการ  
กระบวนการ หรือ กระบวนทัศน์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน  ช่วยให้เห็น
องคป์ระกอบสาํคญั ๆ ไดง่้าย และชดัเจน 
 สาํหรับบาร์โด  และฮาร์ดแมน  (Bardo  and   Hartman, 1982)   ให้ความหมายของรูปแบบ
ว่ารูปแบบ เป็นส่ิงท่ีเราพฒันาข้ึน  เพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีสําคญั ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใด 
อยา่งหน่ึง เพื่อให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ  รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์
อยา่งละเอียดของทุกแง่ทุกมุม  ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง  ๆ  จะตอ้งมีรายละเอียดมากนอ้ย
เพียงใด จึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น  ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดตายตวั  
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปรากฏการณ์แต่ละอย่าง  และวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ  อยา่งไร 
 คมัภีร์ สุดแท(้2553) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึน แสดงให้เห็น ถึง
องคป์ ระกอบสาํคญัของเร่ืองใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่อไป  

ปัญญา ทองนิล (2553) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ีเกิดจากทฤษฎี 
ประสบการณ์ การคาดการณ์นาํเสนอในรูปของขอ้ความหรือแผนผงั  

ณัฐศกัด์ิ  จนัทร์ผล (2552:125) รูปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรมแบบจาํลองหรือ ตวั
แบบท่ีจาํลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างข้ึนจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวา่ มีส่ิงใดบา้ง ท่ี
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จะต้องนํามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยอธิบาย 
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบนั้นๆ  

มาลี สืบกระแส (2552: 108-109) รูปแบบมีสองลกัษณะคือรูปแบบจาํลองของส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เช่นระบบการปฏิบติังาน และรูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ รูปแบบอาจแสดงความสัมพนัธ์ดว้ยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือ  เขียน
ในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นขอ้ความ จาํนวน ภาพ แผนภูมิหรือรูป
สามมิต 

ทิศนา แขมมณี(2550) ไดก้ล่าวอธิบายความหมายของรูปแบบไวว้่า รูปแบบ หมายถึง 
เคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาํตอบ ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ี 
เกิดข้ึน โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลกกัารต่างๆ 
และแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

วลิเลอร์ (Willer, 1967: 125) กล่าววา่รูปแบบเป็นการสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization)  
เก่ียวกบัชุดของปรากฏการณ์โดยอาศยัหลกัการ (Rationale)ของระบบรูปนยั (Formal system)และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการทาํ ใหเ้กิดความกระจ่างชดขัองนิยาม ความสัมพนัธ์ และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

พลอเตอร์และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายคาํคาํ ไวใ้น Longman 
Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแลว้จะมี 3 ลกัษณะใหญ่คือ Model ท่ีหมายถึงส่ิงซ่ึง 
เป็นแบบยอ่ส่วนของจริงความหมายน้ีตรงกบั ภาษาไทยวา่ แบบจาํลอง เช่น แบบจาํลองของเรือดา 
นา้ เป็นตน้ Model ท่ีหมายถึงส่ิงของหรือคนท่ีนาํมาใช้เป็นแบบอย่างในการดาํเนินการบางอย่าง 
เช่น ครูแบบอยา่งนกั เดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นตน้ Model ท่ีหมายถึงแบบ หรือ
รุ่นของผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็ นตน้ 

โทส์และคาร์รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74)กล่าวไวว้า่ รูปแบบเป็นนามธรรมของ จริง
หรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆไปจนถึง 
รูปแบบท่ีมีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทง้รูัปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel) ท่ีเป็นแบบ      
จาํลองของวตัถุเช่น แบบจาํลองหอสมุดแห่งชาติแบบจาํลองเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16 เป็ นตน้ และ 
รูปแบบเชิงลกัษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ดวย้ภาษาหรือสัญลักษณ์  เช่น 
รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์(A Sastem/Contingency Model) ของ บราวน์ และโมเบริกส์ 
(Brown and Moberg 1980: 56) และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2548) 
เป็นตน้ และรูปแบบการบริหารซ่ึงกาํลงัศึกษาและพฒันาในการวจิยคัร้ังน้ีจะอยูใ่นกลุ่มของรูปแบบ 
ประเภทหลงั คือรูปแบบเชิงคุณลกษัณะซ่ึงเป็นรูปแบบในความหมายโดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงคาํน้ีใน 
วงวชิาการ 
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 สรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึง แนวทางหรือแบบอย่างใดการดาํเนินการ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างทางความคิด  โดยอาจเป็นรูปแบบเชิงกายภาพ  หรือเชิงคุณลกัษณะ หรืออาจเป็นรูป
แบบอยา่งง่าย และอยา่งซบัซ้อน  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยจดัระบบความคิดให้ง่ายข้ึน และเป็น
ระบบ 

3.2 องค์ประกอบของรูปแบบ  
นกัการศึกษาไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของรูปแบบได ้4 องคป์ระกอบดงัน้ี  
ฮสัเซนและโพสเล็ทเวท(Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี,2550: 220) 
 1. รูปแบบสามารถนาํไปสู่การทา นายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได ้
 2. มีความสัมพนธ์ัเชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เร่ืองนั้น / ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุท่ี 

กาํลงัศึกษาและอธิบายเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา  
3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีกาํลศึักษา / ช่วย

สืบเสาะความรู้  
4.รูปแบบมีความสัมพนัธ์ เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ เชิง เ ช่ือมโยงจาก

การศึกษาตวอัยา่งของรูปแบบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พบวา่ไม่ปรากฏมีหลกัเกณฑท่ี์เป็นเกณฑ์
ตายตวัวา่รูปแบบนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้งอยา่งไรส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ท่ีผูส้นใจดาํเนินการศึกษา ส่วนการกาํหนดองค์ประกอบ รูปแบบในการศึกษาและ  
การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบ ัการจดัองคก์ารและการบริหารจดัการ (The Model of Organization and 
Management) ตามความคิดของ บราวน์และโมเบริกส์ Brown and 13 Moberg (1980: 98) นั้น 
Brown และ Moberg ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กบั
หลกัการบริหารตามสถานการณ์(Contingency Approach) และ องค์ประกอบตามรูปแบบของ 
Brown และ Moberg ประกอบดว้ยสภาพแวดล้อม (Envvironment) เทคโนโลยี (Technology) 
โครงสร้าง(Struccture) กระบวนการจดัการ(Management Process) และการตดสิันใจสั่งการ
(Decision making) รูปแบบการศึกษาและการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองคก์ารและการบริหาร
ของ Brown and Moberg (1980: 17) มีลกัษณะดงัแผนภาพท่ี 1 สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี 
กระบวนการจัดการ การตัดสินสั่งการ แผนภาพท่ี 1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์
(Systems/Contingency Model)ของ Brown and Moberg ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัด
องค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและ แนวทางในการดาํเนินงานในภาระหน้าท่ี 
(Function) ท่ีสําคญัๆในการบริหารงานขององคก์ารนั้ น ๆ เช่น การบริหารงานบุคลากร                
การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็นตน้ ซ่ึ งจะได ้ กล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงในตอนท่ีว่า
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ด้วยการกําหนดองค์ประกอบในการกําหนดรูปแบบต่อไปโดยสรุป แล้วในการกําหนด
องค์ประกอบของรูปแบบว่า จะประกอบด้วยอะไรบ้าง จาํนวนเท่าใดมีโครงสร้าง และความ       
สัมพนัธ์กนอัย่างไรนั้นอยู่กบั ปรากฏการณ์ท่ีเรากาํลงัศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และ
หลกัการพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆเป็นหลกั 

3.3  ประเภทและองค์ประกอบของรูปแบบ 
     1.2.1 ประเภทของรูปแบบ มีการจาํแนกออกเป็นหลายลกัษณะในท่ีน่ีสามารถจาํแนกได้

สามรูป (Smith and Others,  1970 : 46) 
      1.2.2  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model)   ไดแ้ก่ รูปบคลา้ยจริง (Iconic model)  มี
ลกัษณะคลา้ยของจริง 
      1.2.3  รูปแบบเสมือนจริง (Analog model)  มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง 
      1.2.4  เชิงรูปแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic model)  ไดแ้ก่ 
  1.2.4.1 รูปแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือเชิงคุณภาพ (Qualitative model) 
รูปแบบน้ีพบมากท่ีสุด เป็นการใชข้อ้ความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ่ 
  1.2.4.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์  (Mathematical model)  หรือรูปแบบเชิงปริมาณ  
(Quantitative model) การกาํหนดประเภทของรูปแบบไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวัวา่ ควรมีรายละเอียด
ขององคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างรูปแบบนั้น ๆ  
 1.2.2  องคป์ระกอบของรูปแบบ มีองคป์ระกอบหลกัในการดาํเนินงาน 4 ประการท่ีตอ้ง
พิจารณา และจดัเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั (เยาวดี  วบิูลยศ์รี, 2543) ไดแ้ก่ 
           1.2.2.1  บุคคล  หมายถึง ความมีสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย 
คุณลกัษณะและ  พฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
            1.2.2.2 การปฏิบติังาน  (Performance)   หมายถึง  กระบวนการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
             1.2.2.3 กระบวนการ (Process)  หมายถึง การใชว้งจรการบริหารคุณภาพ  
ประกอบดว้ย การวางแผน  การพฒันา  (Plan)  การปฏิบติัการพฒันา (Do)  การตรวจสอบการ
พฒันา (Check)  และการปฏิบติัการปรับแก ้ (Act)  อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
             1.2.2.4 โปรแกรม (Program) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  การท่ีจะระบุวา่ รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จะตอ้งประกอบดว้ย
รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใด จึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่มี
ขอ้กาํหนดท่ีแน่นอนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์นั้น ๆ  
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 คิฟส์(Keeves, 1988)   ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาไว ้ 4 ประเภท คือ 
 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue  model)   เป็นรูปแบบเชิงกายภาพท่ีส่วนใหญ่ใชใ้น
ดา้นวทิยาศาสตร์  สร้างข้ึนโดยใชก้ารเรียนเทียบโครงสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ทาง
กายภาพและสอดคลอ้งกบัขอ้มูล และความรู้ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model)  เป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยาย  หรือ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา  แผนภูมิ หรือรูปภาพ  เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างทางความคิด
องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้น 
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical  model)  เป็นรูปแบบท่ีใช้สัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ แสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ หรือตัวแปรสําคญัต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ส่วน รูปแบบประเภทน้ี แต่เดิมใช้กนัทางดา้นวิทยาศาสตร์เป็นหลกั  แต่ในปัจจุบนัไดน้าํมาใช้ใน
ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมไปถึงดา้นการศึกษาดว้ย 
 4. รูปแบบเชิงเหตุผล (Casual model)  เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา่ Path 
Analysis และหลกัการสร้าง Semantic Model โดยการนาํเอาตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึน เช่น The Standard Deprivation Model ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีบา้น และระดบั
สติปัญญาของเด็ก เป็นตน้ 
 Schwirian (อา้งถึงใน Bardo & Hardman 1982: 70-72) นกันิเวศวิทยาคนสําคญั ไดแ้บ่ง 
ประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดย  
พื้นท่ีนั้น เป็นจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองวา่ มีลกัษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone 
Model และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ สําหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายคุณลกัษณะของ 
ประชากรเมืองน้ัน เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรเมือง 
ต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็นตน้  

จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74) ไดศ้กึษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบ ตาม
แนวคิดหลกัการหรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ และ ได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ   
การสอนเอาไว ้4 รูปแบบ คือ  

1. Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนท่ียึดหลกัความสามารถใน 
กระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดกัารกบัขอ้มูลให้มี 
ประสิทธิภาพยิง่ ข้ึน 
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 2. Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจดัไวน้กลุ่มน้ีให้ความสําคญั กบัปัจเจกบุคคล และ
การพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้น กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบปฏิบติัต่อสรรพส่ิง 
(Reality) ทั้งหลาย 

 3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนธ์ัระหวา่ง บุคคล
และบุคคลต่อสังคม 

 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใช้องคคว์ามรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเน้นท่ีสําคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ ของ
ผูเ้รียนมากกวา่การพฒันาโครงสร้างจิตวทิยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได ้  

สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 148) รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  
1) รูปแบบเชิง ปฏิบติั(Prectcal Model or Model-of ) รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจาํลองทาง

กายภาพ เช่น แบบจาํลองรถยนต ์เคร่ืองบิน ภาพจาํลอง  
2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of ) เป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจาก

กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ แบบจาํลองเป็นตวัช่วยให้เกิด
รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆท่ีสัมพนัธ์กนั 

 บาร์โดและอาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 141) นกันิเวศวิทยาคนสําคญั ท่านหน่ึง
ไดใ้หท้ศันะท่ีน่าสนใจไวอีกแนวหน่ึงซ่ึงเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบ โดย
แบ่งประเภทของรูปแบบ ดว้ยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ี อธิบาย
โดยลกัษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะของประชากร รูปแบบท่ีใช้ในการ  อธิบายโดย
พื้นท่ีนั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองว่าลกัษณะอย่างไร เช่น Concentric Zone 
Model และ Social Area Analysis model เป็นตน้ สําหรับรูปแบบท่ีใชอ้ธิบาย โดยคุณลกัษณะของ
ประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรของเมือง
ต่างๆเช่น Sesidential Segregation Model และ Group Location Model เป็นตน้  

สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 215)รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 1. รูปแบบเชิงปฏิบติั(Prectcal Model or Model-of)รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจาํลอง ทาง

กายภาพ เช่น แบบจาํลองรถยนตเ์คร่ืองบิน ภาพจาํลอง 
 2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจาก 

กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจา ลองเป็นตวช่ัวยใหเ้กิด 
รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆท่ีสมัพนธ์ักน ัรูปแบบตามความคิดเห็นของ คีพ (Keeves, 1988: 178) จาํแนกออก

ไดเ้ป็นรูปแบบคือ  
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1) รูปแบบคลา้ย (Analogue Models) คือเป็นรูปแบบท่ีมีความสัมพนธ์ักบรัะบบกายภาพ 
มกัเป็นรูปแบบท่ีใชใ้้นวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นรูปแบบท่ีนา ไปใช้อุปมากับ ส่ิงอ่ืนได้เช่น 
รูปแบบ แบบจาํลองระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารจาํลองกับ ระบบธนาคารท่ีเป็นจริง 
แบบจาํลองการ ผลิตกบกัารผลิตจริง เป็นตน้  

2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic Models) คือ เป็นรูปแบบ ท่ี
ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบชนิดน้ีจะใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา 
มากกวา่ ท่ีจะใชว้ธีิอุปมาในการพิจารณาดว้ยโครงสร้างกายภาพ  

3) รูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็ นแผนภูมิแบบแผน หรือโครงการ (Schematic Models) 
 4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือเป็นรูปแบบท่ีกําหนด 

ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังชนัทางคณิตศาสตร์ 
 5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือเป็ นรูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้น ท่ี

ประกอบด้วยตัวแปรสัมพนัธ์กันเป็นเหตุและผลมีการทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบจาก 
ลกัษณะการแบ่งประเภทของรูปแบบของนักวิชาการต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่ง 
ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดท่ีหน่ึงนั้น บอกให้ทราบถึงลกัษณะการเขียนรูปแบบท่ีมีก่ีลกัษณะ 
ส่วนการแบ่งประเภทของรูปแบบในแบบท่ีสองและสามนั้น เป็นการแบ่งประเภทของรูปแบบตาม 
แนวคิดพื้นฐานในการเสนอรูปแบบในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์นั้นๆเป็นหลกั 
 3.3  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541)  กล่าวไดว้่า  จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของการสร้างรูปแบบ ก็เพื่อ
ทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้น ดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์  การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  ซ่ึง
อาจใชก้ารวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ  (Qualitative)  และเชิงปริมาณ   (Quantitative)   
โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะอาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ  ส่วน
การตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ   ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ  2 อยา่งคือ 
 1. การตรวจสอบความหมายนอ้ยของความสัมพนัธ์/ความเก่ียวขอ้ง/เหตุผลระหวา่งตวัแปร 
 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถ
ประมาณขา้มกาลเวลา กลุ่มตวัอยา่งหรือสถานท่ีได ้ (Across  time, Samples, Sites)  หรืออา้งอิงจาก
กลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากรก็ได ้ โดยผลการตรวจสอบนาํไปสู่คาํตอบ 2 ขอ้  คือ การสร้างรูปแบบ
ใหม่ หรือการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดิม 
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 อุทยั  บุญประเสริฐ (2546)  กล่าววา่  การพฒันาแบบจาํลองโดยทัว่ไป อาจแบ่งเป็น 2 ตอน
ท่ีสาํคญัคือ  การสร้างแบบจาํลอง  และการหาความตรงของแบบจาํลอง  และขั้นตอนการดาํเนินงาน
ในรายละเอียด ท่ีสาํคญัโดยทัว่ไปมกัจะแบ่งเป็น  5 ขั้น ประกอบดว้ย 
 1. การศึกษาสภาพ  ระบบ  และสภาพแวดลอ้มของระบบปัจจุบนั  (การวเิคราะห์เพื่อทาํ
ความเขา้ใจระบบปัจจุบนัให้แน่ชดั  ใหช้ดัเจน) 
 2. การคน้หาและระบุปัญหา และความตอ้งการอนัจาํเป็น  (Needs)   ของระบบปัจจุบนั(หา
วา่ ควรจะปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาอะไร) 
 3. จดัสร้าง  จดัทาํแบบจาํลอง  ออกแบบจาํลอง  หรือเสนอแบบจาํลอง ท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative  Model)   สาํหรับการปรับปรุง แกไ้ข  หรือพฒันา 
 4. ทดสอบความเป็นไปได ้ ความเหมาะสมในการปฏิบติั  และการยอมรับโดยเฉพาะของ 
คณะผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 5. ปรับตน้แบบเป็นแบบจาํลองฉบบัสมบูรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติั 
 ส่วนการทดสอบแบบจาํลองมีเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และการวเิคราะห์ความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดข้องแบบจาํลองเม่ือจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริง  สาํหรับการ
ทดสอบแบบจาํลองทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มีวธีิการท่ีนิยมใช ้ ไดแ้ก่ 
 1. การทดสอบดว้ยวธีิการเชิงสถิติ หรือการทดองดว้ยโครงการนาํร่อง  ผลของการทดสอบ 
จะนาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจาํลองนั้น  และการนาํไปสู่การสร้างเป็นหลกัการแนวปฏิบติั
กระบวนทศัน์ใหม่ ความรู้ หรือทฤษฎีใหม่ต่อไป 
 2. การทดสอบรูปแบบโดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒิ  โดยใชว้ิธีการ
ประเมินจากความเห็น  อาศยัความรอบรู้  การรับรู้ของผูท้รงคุณวุฒิ  หรือการร่วมประเมินโดยผูท่ี้มี
ประสบการณ์สูง  และมีความรอบรู้ท่ีรู้จริงในภาคปฏิบติัในงานสาขานั้น  แต่ตอ้งระมดัระวงัในเร่ือง
ความน่าเช่ือถือของผูท่ี้ถูกเลือกให้ทาํหนา้ท่ีประเมินหรือให้ความเห็น อีกทั้งตอ้งระวงัในเร่ืองความ
แม่นยาํ และความน่าเช่ือถือไดใ้นเชิงวชิาการ 
 3. การนาํรูปแบบไปทดลองใชล้กัษณะโครงการนาํร่อง เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบติั คน้หาปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงจากการปฏิบติัในภาคสนามส่วนหน่ึงก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจดาํเนินการจริงในแบบขยายผล  หรือกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืนต่อไป 
 ในงานวจิยัน้ีใชป้ระยกุตต์ามแนวคิดของ อุทยั  บุญประเสริฐ (2546)  ประกอบดว้ย 5 ขั้น  
ไดแ้ก่  1. การศึกษาสภาพ  ระบบ  และสภาพแวดลอ้มของระบบปัจจุบนั  (การวิเคราะห์เพื่อทาํความ
เขา้ใจระบบปัจจุบนัใหแ้น่ชดั  ใหช้ดัเจน) 
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 2. การคน้หาและระบุปัญหา และความตอ้งการอนัจาํเป็น  (Needs)   ของระบบปัจจุบนั(หา
วา่ ควรจะปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาอะไร) 
 3. จดัสร้าง  จดัทาํแบบจาํลอง  ออกแบบจาํลอง  หรือเสนอแบบจาํลอง ท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative  Model)   สาํหรับการปรับปรุง แกไ้ข  หรือพฒันา 
 4. ทดสอบความเป็นไปได ้ ความเหมาะสมในการปฏิบติั  และการยอมรับโดยเฉพาะของ 
คณะผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 5. ปรับตน้แบบเป็นแบบจาํลองฉบบัสมบูรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติั 
 ส่วนการทดสอบเพื่อความถูกตอ้งตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบท่ี
สร้างข้ึนจะใชว้ธีิการสัมมนาผูท้รงคุณวฒิุ 

การสร้างรูปแบบ คือการกาํหนดมโนทศัน์เก่ียวของ้สัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ เพื่อช้ให้
เห็นชัดเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และส่ิงท่ีได้นั้ น อธิบาย 
ปรากฏการณ์อะไร และนาํไปสู่ขอ้คน้ พบอะไรใหม่ๆ (Steiner, 1969; Keeve, 1988: 172) ขั้นตอน 
การสร้างรูปแบบเขียนไวใ้นแผนภาพท่ี 2 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร มโนทศัน์ Concepts 
การวดั Measurement ตวัแปร Variables ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เสนอ Relating Propositions  

สรุปได้ว่ารูปแบบท่ีจะนําไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะท่ี
สําคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทาํนายผลได ้สามารถขยายความผล ทาํนายได
กวา้งขวางข้ึนและสามารถนาํ ไปสู่แนวคิดใหม่ๆ สําหรับการพฒันารูปแบบนั้น ผูว้ิจยั จะตอ้งศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบนําเอาข้อมูลท่ีจดัเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกาํหนด
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบกาํหนดโครงสร้างและขอ้เสนอของรูปแบบอยา่งชดัเจน
เพื่อนาํไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวงัของการวิจยัมีการทดสอบ และปรับปรุง
รูปแบบก่อนนาํรูปแบบไปใชง้านจริงและมีการประเมินผลหลงัจากการนาํรูปแบบไปใชง้านจริง  

คีพ (Keeves, 1988: 67) ไดก้ล่าวถึงหลกัการอย่างกวา้งๆเพื่อกาํกบัการสร้างรูปแบบไว ้      
4 ประการ คือ 

 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตวัแปรมากกว่า 
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอยา่งไรก็ตามการเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ ไป 
นั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการศึกษาวจิยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน จากการใช้รูปแบบ ได ้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้ 

3)รูปแบบควรจะตอง้ระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเร่ืองท่ีศึกษาดังนั้น นอกจาก 
จะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดค้วรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
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 4) นอกจากคุณสมบติัต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ 
ใหม่และการสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายองค์ความรู้ในเร่ืองท่ี 
เรากาํลงัศึกษาดว้ย 
3.4  คุณลกัษณะของรูปแบบทีด่ี  

Keeves (1988: 560) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ไดค้วรจะมีขอ้กาํหนด (Requirement) 
4 ประการ คือ  

1.รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์อยี่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (Associative Relationship)  

2.รูปแบบ ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบ ได้
โดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอมู้ลเชิงประจกัษไ์ด ้  

3. รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ภิปรายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

 4. รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพนัธ์ของตวั 
แปรในลกษัณะใหม่ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา  
3.5 การตรวจสอบรูปแบบ  

จุดมุ่งหมายท่ีสําคญั ของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ย 
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึ งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง  
คุณลกัษณะ(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐาน 
เชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู ้เช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิง 
ปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2อย่าง (อุทุมพร 
จามรมาน, 2541: 23) คือ 

1. การตรวจสอบความมากนอ้ยของความสัมพนัธ์/ ความเก่ียวขอ้ง / เหตุผลระหวา่ง  
ตวัแปร  

2.การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถ 
ประมาณขา้มกาลเวลากลุ่มตวอัยา่ง หรือสถานท่ีได(้Across Time, Samples, Sites)  

Eisner (1976: 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผู้ท้รงคุณวุฒิในบาง เร่ือง
ท่ีตอง้การความละเอียดอ่อนมากกว่า การวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือว่า การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้น เป็น 
คุณสมบติัพน้ฐานของผูรู้้และไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผทูร้งคุณวฒิุไวดงัน้ี  

1.การประเมินโดยแนวทางน้ีมิได้เน้นผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม 
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปัญหา และความ 
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ตอ้งการของผูเ้ก่ียวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ 
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนาํมาพิจารณา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้ง 
เก่ียวโยงกบั วตัถุประสงค์หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดั สินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน 
ปัจจยัในการพิจารณาต่างๆ เขาดว้ยกนั ตามวิจารญาณของผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีทาํการประเมิน  

2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเร่ืองท่ีจะ
ประเมินโดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวจิารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง และ
ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดับ สูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย  
เคร่ืองวดัใดๆ ได้และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู ้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการนํา 
แนวคิดน้ีมาประยกุตใชใ้นทางการศึกษาระดบั สูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึน ในสาขาเฉพาะท่ีตอ้ง 
อาศยัผูรู้้ผูเ้ล่นในเร่ืองนน้จัริงๆ มาเป็นผปู้ ระเมินผล ทั้งน้ีเพราะองคคว์ามรู้เฉพาะสาขานั้นผูท่ี้ศึกษา 
เร่ืองนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง  

3. เป็นรูปแบบท่ีใช้บุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน โดยให้ความ 
เช่ือถือวา่ผูท้รงคุณวฒิุนั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดีทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้นจะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญของผูท้รงคุณวฒิุนั้นเอง 

 4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทาํงานของผูท้รงวุฒิตามอธัยาศยั 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้ งแต่การกาํหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ี
ตอ้งการการเก็บรวบรวม การประมวลผลการวินิจฉยัขอมู้ล ตลอดจนวิธีการนาํเสนอ ทั้งน้ีการเลือก
ผูท้รงวุฒิจะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็นท่ีเช่ือถือ (High Credit)ของ
วชิาชีพนั้นเป็นสาํคญั 
3.6 พฒันารูปแบบความหมายของพฒันารูปแบบ  

รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ(์2548) พฒันารูปแบบหรือพฒันาแบบจาํลอง (Model Development) 
หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพฒันาแบบจาํลองตลอดจนการทดสอบรูปแบบท่ีดี ให้มีคุณภาพ 
การจะนาํไปสู่สภาวการณ์ท่ีดีในการศึกษาวิจยั จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบพบวา่ การพฒันารูปแบบนั้น อาจจะมีขั้นตอนในการดาํเนินงานแตกต่างกนั ไป แต่โดยทัว่ 
ไปแลว้อาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ(Construct) และการหาความตรง 
(Validity) ของรูปแบบ ส่วน รายละเอียดในแต่ละขั้น ตอนวา่มีการดาํเนินการอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะและกรอบแนวคิดซ่ึง เป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ ตวอัยา่งงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการ
พัฒนารูปแบบ ได้แก่  การพัฒนารูปแบบซ่ึงเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ                             
บุญชม ศรี สะอาด (2535: 13) ซ่ึงไดแบ่งการดาํเนินการออกเป็น 2ขั้น ตอน คือการพฒันารูปแบบ
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และการทดสอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพฒันารูปแบบนั้ น
ดาํเนินการ โดยวิเคราะห์ ลาํดบัในการทาํวิทยานิพนธ์หลกัการเขียนรายงานการวิจยั จุดบกพร่องท่ี
มกัจะพบในการทาํวิทยานิพนธ์ฯลฯ แล้วนําองค์ประกอบเหล่านั้น มาสร้างรูปแบบการควบคุม
วทิยานิพนธ์ตามลาํดบั ขั้นในการทาํ วทิยานิพนธ์หลงัจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี 2 นาํรูปแบบดงักล่าว
ไปทดสอบและ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ  
การพฒันารูปแบบอีกวิธีหน่ึงตามแนวทางการศึกษาของ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ(2548: 92-93) ได้
พฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษา        การ
พฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกดั สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น พื้นฐานท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการศึกษามีรายละเอียดในการดาํเนินการ 5ขั้น ตอน คือ ขั้น  

ตอนท่ี1 การศึกษาและสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับแนวคิดและหลักการบริหาร             
คุณภาพทั้งองคก์าร โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผสู้อนท่ีไดรั้บเลือกเป็นโครงการนาํ 
ร่องการวิจยแัละการพฒันาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี 
เก่ียวขอ้ง และการศึกษาสภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน 
คุณภาพ  

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจาํลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง องคก์าร
โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี1 นาํมาสร้างรูปแบบจาํลอง ระบบ
บริหารคุณภาพทั้ งองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ทรงวุฒิแบบ 
เลือกตอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ใหผูท้รงคุณวฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 ขั้นตอนท่ี3 เป็นการพฒัรูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร โดยใชเ้ทคนิคเดล ฟายจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัโดยการใช้รูปแบบจาํลอง จาก
ขั้นตอนท่ี2 นาํมาวิเคราะห์และกาํหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิค    
เดลฟาย 3 รอบ  

ขั้นตอนท่ี4 เ ป็นการวเิคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งอังคก์าร
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาคือ ผูบ้ริหาร  สถานศึกษา 
ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นตอนท่ี5การสรุปและนาํรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์รและจดัทาํเป็นรายงานผล
การวจิยต่ัอไป  

สมุทร ชาํนาญ (2546) ได้พฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน     
เป็นฐาน โดยมุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกบั 
สภาพสังคม โดยไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 4 ขั้น ตอน คือ  
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ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ 
บริหารโรงเรียนท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผู ้บริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดกรอบ 
ความคิดในการวจิยั  

ขั้นตอนท่ี2 เป็นการสร้างรูปแบบจาํลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด 
เลือกตอบเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพื่อถามความคิดเห็นของผทูร้งวฒิุ   

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นการพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาท่ีบริหาร โดยใช้โรงเรียนฐาน 
โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจากผูเ้ช่ียวชาญ  

ขั้นตอนท่ี4 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู ้บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา จากการศึกษาวเิคราะห์ในเร่ืองน้ีพอสรุปไดว้า่การสร้างรูปแบบ 
(Model) น้นัไม่มีขอ้กาํหนดท่ีตายตวัแน่นอนวา่ตอ้งการทาํ อะไรบา้ง แต่โดยทัว่ ไปจะเร่ิมตน้  

จากการศึกษาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้
ชดัเจน จากนั้น จึงหาสมุมติฐาน และหลกัการของรูปแบบท่ีจะพฒันาแลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการ
ท่ีกาํหนดข้ึนและนาํรูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพของรูปแบบ โดย
สรุปแลว้การพฒันา รูปแบบมีการดาํเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่ คือการสร้างรูปแบบและการหา
คุณภาพของรูปแบบ 

 
ตอนที ่4 ประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนร่วมของต่างประเทศและประเทศไทย   
 การจดัการศึกษาประเทศไทย รวมทั้งต่างประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงครอบคลุม  นโยบาย แนวคิด
การจดัการเรียนร่วม เพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบในการพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการเรียนร่วม  
 4.1 การจัดการศึกษาในประเทศไทย 
 การจดัการศึกษาในประเทศเร่ิมตน้มาช้านานแล้ว  แต่มิไดมี้การบงัคบัให้เด็กไทยทุกคน
ต้องเข้าเ รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กท่ีมีความพิการ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาภาคบงัคบัในปี พ.ศ. 2475  ยกเวน้ใหเ้ด็กพิการไม่ตอ้งเขา้เรียน อนัเป็นเหตุให้คนพิการ
ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อมา เม่ือเปล่ียนมาใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523  ทาํให้ผู ้
พิการมีสิทธิเท่าเทียมเด็กปกติ  โดยผูป้กครองท่ีไม่ตอ้งการให้เด็กพิการเขา้เรียนจะตอ้งไปขอยกเวน้ 
ในการเขา้รับการศึกษา ทั้งน้ีเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดท้ดลองสอนเด็กพิการมาทุกประเภท 
โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2482  ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการสอนเด็กพิการทุกประเภทมาร่วม 40 ปีเศษน้ี  พบวา่ 
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เด็กพิการสามารถเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นความพิการด้วยเหตุแห่งร่างกาย หรือทางสติปัญญาการ
จดัการเรียนร่วมในประเทศไทย 
 ในปี พ.ศ. 2500  กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัให้มีการทดลองจดัการเรียนร่วมในโรงเรียน
ปกติข้ึนเป็นคร้ังแรกในโรงเรียนประถมศึกษา  7 แห่ง  ในกรุงเทพมหานคร คือ ท่ีโรงเรียนพญาไท  
วดัชนะสงคราม  วดัพญายงั  วดัหนงั  วดันิมานนรดี  สามเสนนอก  และวดัชยัชนะสงคราม  การ
ทดลอง กาเรียนร่วม ท่ีจดัคร้ังน้ีจดัใหเ้ด็กเฉพาะท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้น   ต่อมาในปี 
พงสง 2507  กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิทยากร จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดโพน้
ทะเลแห่งสหรัฐอเมริกา (American  Foundation for the Blind)  ให้มีการจดัการสอนคนตาบอด
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติข้ึน  ดงันั้นจึงทาํให้การเรียนร่วมเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหมู่ผูป้กครองท่ีมี
บุตรหลานเป็นเด็กพิการ  การจดัการเรียนร่วม ไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนมีการจดัการเรียนร่วมในกลุ่มเด็ก
พิการประเภทท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินข้ึนท่ีโรงเรียนพญาไทอีกตามลาํดบั จนกระทัง่ในปี 
พ.ศ.  2520  ได้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัใหม่ข้ึนทาํให้มีการเปล่ียนแปลง
สาระสําคญัเก่ียวกับเด็กพิการว่า  “เป็นการศึกษาท่ีจดัให้แก่บุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือจดัตั้ ง
โรงเรียนธรรมดาก็ไดต้ามความเหมาสม” 
 จากนโยบายดงักล่าว  จึงเกิดแบบแผนการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติข้ึน  โดยมี
เหตุผลหลายประการ 
 1. เด็กพิการมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น หรือไม่ตอ้งเดินทางไปโรงเรียนพิเศษท่ี
อยู่ห่างไกลมากจนเป็นภาระผูป้กครองท่ีจะตอ้งรับส่ง ทั้งเป็นการประหยดัพลงังาน และเวลาของ
เด็กท่ีจะตอ้งใชใ้นการเดินทาง  โดยนาํเวลานั้น ๆ  มาฝึกหดั หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถท่ีจะดาํรงชีวติในส่ิงปกติใหดี้ท่ีสุดได ้
 2. เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง  ไม่ต้องเสียเงินส่งบุตรพิการไปโรงเรียน
ประจาํ 
 3. เด็กพิการไดมี้ชีวิตอยู่ในครอบครัว กบับิดา มารดา และญาติพี่น้องตามปกติ  มีโอกาส
ประพฤติปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัว  โดยไม่เกิดความรู้สึกวา่ถูกแยกออกไป
ดว้ยเหตุแห่งความพิการ 
 4. เด็กพิการจะมีโอกาสเรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  ซ่ึงนับว่าเป็น
ประสบการณ์ตรง  เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. เป็นการลดภาระของรัฐบาล  เพราะการจดัตั้งโรงเรียนพิเศษเฉพาะตอ้งใช้งบประมาณ
มาก 
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 6. สังคมเขา้ใจ และยอมรับเด็กพิการวา่  มีความสามารถเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  และช่วยให้
เด็กพิการอยูร่่วมในสังคมอยา่งเป็นประโยชน์ได ้
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เห็นว่าการเรียนร่วมของเด็กพิการในโรงเรียนปกติ เป็นการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม และให้ความเสมอภาคแก่เด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ  หรือผิดปกติทางร่างกาย 
สติปัญญา  หรือจิตใจ มีโอกาสเรียนไดม้ากท่ีสุด แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  
และมีการจดับริการพิเศษให้ตามความจาํเป็น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่าน้ีได้มีโอกาสเรียนรู้ และ
ดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  โดยไดรั้บความร่วมมือในการสอน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การ
เรียนวิชาชีพในบุคคลในสาขาการศึกษา การแพทย ์ และอ่ืน ๆ  จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  
แต่การจดัการเรียนร่วม จะกระทาํไดส้ําเร็จจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ และการยอมรับของครูผูส้อน  
และผู ้บ ริหารโรงเ รียนต่าง ๆ  ตลอดจนทุกฝ่าย ท่ีทํางานเก่ียวข้องกับเด็กเหล่า น้ี   ดังนั้ น
คณะอนุกรรมการพฒันาศึกษาอาเซียน ว่าด้วยการศึกษาพิเศษ  จึงตกลงร่วมกนัให้มีการประชุม
จดัทาํคู่มือการจดัการเรียนร่วมข้ึน  ตามหลกัการสอนเด็ก ท่ีมีลกัษณะพิเศษนั้น  จะตอ้งเร่ิมสอนให้
เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ โดยเฉพาะตอ้งมีการกระตุน้พฒันาการก่อนวยัเรียน  ทั้งน้ีเพื่อเตรียมเด็กให้
พร้อมท่ีจะเขา้เรียนร่วม ในโรงเรียนปกติไดต่้อไป  โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อใหผู้บ้ริหารการศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนร่วม 
 2. เพื่อใหค้รูผูส้อนมีความเขา้ใจระบบการคดัเลือก และส่งต่อเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
 3. เพื่อให้ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ  เร่ืองการกระตุน้พฒันาการเด็กก่อน
วยัเรียน 
 ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 10 กาํหนดไวว้า่  “การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้  ให้อย่าง
ทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”  วรรคสอง  กาํหนดวา่  “การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจสติปัญญา อารมณ์  สังคม  การส่ือสาร และการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มีผูดู้แล หรือด้อย
โอกาส   ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”  วรรค
สาม กาํหนดวา่  “การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความ
พิการ  และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดใน
มาตรา  43     และมาตรา 55  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2540  พร้อมน้ีได้
มีการออกกฎหมายรับรองสิทธิ และการออกกฎกระทรวงท่ีมีสาระเก่ียวกับการให้บริการทาง
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การศึกษา แก่คนพิการในมาตรา  10 อยา่งสอดคลอ้ง ในการน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศ
ให ้ “พ.ศ. 2542  เป็นปีการศึกษาคนพิการ”  โดยมีนโยบายวา่  “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียน ตอ้งได้
เรียน”  และปีต่อมายงัให้ความสําคญัในเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง  โดยกาํหนดนโยบายว่า “คนพิการทุก
คน ตอ้งไดเ้รียนโดยไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต  เพื่อพฒันาตนเอง และสังคม”  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ประกนัโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กพิการทุกคน  โดยให้ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และ
มีคุณภาพ  นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินงานไวร้วม  3 ดา้นคือ
ด้านการประกันสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา ด้านพฒันาคุณภาพการศึกษา และด้านพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจดัการศึกษา 
 จากสภาพการจดัการศึกษา สําหรับเด็กพิการเรียนร่วมเด็กปกติ  กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศให้ปีการศึกษา 2547  เป็นปีแห่งการศึกษา เพื่อคนพิการ และกาํหนดให้  “ผูพ้ิการทุกคนท่ี
อยากเรียนตอ้งไดเ้รียน”  ส่งผลให้นกัเรียนพิการเขา้เรียนเพิ่มข้ึนอย่างมาก  แสดงให้เห็นว่ารัฐ ได้
พยายามจดัการศึกษาพิเศษเพิ่มข้ึน  ทาํให้เด็กพิการ ไดรั้บสิทธิทางการศึกษาตามท่ีควรจะเป็นโดย
เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้เข้ารับการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  จาํนวน 7,616  คน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 801  คน  และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  สํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ จาํนวน 1,043 คน รวมทั้งส้ิน  9,460  
คน  โดยมีสาระสําคญัในการจดัการศึกษา ประกอบด้วยกฎหมายรองรับการปฏิรูป และสิทธิ
มนุษยชนเก่ียวกบักฎหมายไดแ้ก่ 
 - กฎหมายฉบบัแรกท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ  คือ พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534  กาํหนดให้มีการพิทกัษคุ์ม้ครองสิทธิคนพิการ  ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
ศึกษาอาชีพทางการแพทย ์ ทาํให้คนพิการไดรั้บการจดทะเบียนไดรั้บสิทธิผลประโยชน์  รวมทั้ง
การพฒันา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ  
 - แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2535  กาํหนดว่า  “การศึกษาพิเศษเป็น
การศึกษา ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนท่ีมีความบกพร่องไดเ้รียนรู้อยา่งเหมาะสม กบัสภาพความบกพร่อง” 
 - แนวทางในการปฏิรูปการศึกษากาํหนดไว ้ 4 ดา้น  คือ  1) ปฏิรูปสถานศึกษา  2) ปฏิรูป
บุคลากรทางการศึกษา   3) ปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  4) ปฏิรูประบบการ
บริหารจดัการศึกษา 
 - กาํหนดกลยุทธ์  3 ดา้น คือ  1) ดา้นการประกนัสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา  2) ดา้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษา  3) ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ทั้งน้ีไดเ้น้นในการมี
ส่วนร่วมโดยกระจายอาํนาจ  โดยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกฝ่าย  การจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ครูการศึกษาพิเศษนัก
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วชิาชีพต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการวางแผนพฒันา นกัเรียนพิการแต่ละคน  เพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องให้ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  (สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ,  2554) 
 สรุปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายคือ  พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนด
นโยบาย และกลยุทธ์ในการจดัการศึกษา 3  ด้านดงักล่าว สําหรับกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการจดั
การศึกษา สาํหรับเด็กพิการ หรือท่ีมีความบกพร่องนั้น  คณะอนุกรรมการคดัเลือก และจาํแนกความ
พิการ  เพื่อรับการศึกษาไดก้าํหนดบุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการ การศึกษาพิเศษไว ้ 9 ประเภท  
ไดแ้ก่  1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   3)  
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  4)  บุคคลท่ีมีความกบพร่องทางร่างกาย  5)  บุคคลท่ีมี
ปัญหาในการเรียนรู้   6) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และภาษา  7) บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์  8) บุคคลออทิสติก   9) บุคคลพิการซอ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 4.2 การจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 สหรัฐอเมริกาประกอบดว้ย มลรัฐ  50  มลรัฐ   การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของรัฐแต่ละรัฐ 
รัฐบาลกลางมีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน  และเป็นผูค้วบคุม ท่ีจดัการศึกษา แต่อาํนาจในการควบคุม
ทั้งการกําหนดหลักสูตร ตาํราเรียน กระบวนการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการศึกษา 
ประกอบดว้ยระดบัประถมศึกษา 6 ปี  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี  และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 6 ปี  การจดัการศึกษาเน้นความสนใจของแต่ละบุคคล  การจดัการเรียนการสอนจึงมีความ
หลากหมาย  และยืดหยุน่มาก  สาระการเรียนรู้ท่ีเด็กไดเ้รียน จึงเป็นการผสมผสาน ระหวา่งทฤษฎี
ทางวชิาการ และภาคปฏิบติัท่ีใช ้ประโยชน์ไดจ้ริงตามตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน ส่วนการศึกษามี
กฎหมายอีกฉบบัหน่ึงต่างหาก แยกออกไปจากฎหมายการศึกษาสาํหรับเด็กปกติ 
 ในช่วงคริสตศ์กัราชท่ี  1960 เม่ือกฎหมาย PL 85-926  กาํหนดใหมี้การฝึกหดัครูสาํหรับเด็ก
ปัญญาอ่อน และเด็กหูหนวกต่อมาสหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในการ
ประกอบอาชีพ   (Section  504 the Vocational  Rehabilitation Act of 1973)  และกฎหมายการศึกษา
สาํหรับเด็กพิการเป็นคร้ังแรก  ซ่ึงรู้จกัในช่ือ  (Section  504 the Vocational Rehabilitation  Act of 
1973)  กฎหมายดงักล่าวสะทอ้นจุดยนืของรัฐบาลอเมริกนัวา่ คนพิการทุกคนสามารถมีชีวติท่ี
สมบูรณ์ได ้และเปิดโอกาสให้คนพิการ ไดรั้บการศึกาโดยใหเ้รียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปมากท่ีสุด  ทั้งน้ี
มีการประเมินเพื่อตรวจสอบผูเ้รียน และจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และยงัไดรั้บสิทธิ
ท่ีจะปกผดิผลการเรียนเป็นความลบั กฎหมายการศึกษาพิเศษไดรั้บการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1983  
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และ  1990  เป็น Americans  with Disabilities Act (ADA)  กาํหนดใหค้นพิการไดรั้บสิทธิเท่าเทียม
กนั ในดา้นการมีงานทาํ การสงเคราะห์ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการ และการเดินทาง  ทั้งน้ี
การศึกษาพิเศษ เนน้ในรูปแบบการจดัห้องสอนเสริม และใหมี้บุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็น
พิเศษ  หลกัสูตรไม่กาํหนดตายตวัสาํหรับเด็กพิการ  แต่ใหโ้รงเรียน จดัทาํหลกัสูตรสาํหรับเด็กแต่
ละคน  โดยมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational Program : I.E.P) 
 หลงัจากมีการปรับปรุงกฎหมายช่ือ Individuals  with Disability Education Act, 
Amendment  การศึกษาอยา่งเหมาะสม  โดยมี  OF 1997 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ   IDEA;  97  
สาระสาํคญัคือการจดัการศึกษา สาํหรับเด็กพิการใหไ้ดรั้บความแตกต่างจากหลกัสูตรปกติใหน้อ้ย
ท่ีสุด รูปแบบการจดัการเป็นแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ (Mainstreaming)  และการเรียนร่วม 
(Inclusion)  และกาํหนดใหมี้การจดัทาํแผน IEP  โดยมีคณะกรรมการร่วมกนัจดัทาํ คณะกรรมการ
ประกอบดว้ย ครูสอนเด็กเรียนร่วม ครูการศึกษาพิเศษ ผูป้กครอง นกัวชิาการดา้นหลกัสูตร 
นกัจิตวทิยา ผูบ้ริหาร  การวนิิจฉยัความพิการ และการเห็นชอบ Individualized Educational 
Program : I.E.P   อยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการเขตการศึกษา  นอกจากน้ีกฎหมายฉบบั
น้ีไดเ้นน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กพิการ และครอบครัว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  3  ขวบ  เพื่อ
พฒันาการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นร่างกายดา้นความคิด ความจาํดา้นการส่ือสาร/ส่ือความหมาย ดา้น
อารมณ์สังคม และดา้นการปรับตวั   โดยจดัทาํแผนการให้บริการแก่เด็กพิการ และครอบครัว 
(Individualized  Family  Service Plan : IFSP) 
 ต่อมามีการเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเต็มรูปแบบ (Full 
Inclusion)  สําหรับเด็กทุกคนไม่วา่จะเป็นเด็กทัว่ไป หรือเด็กพิการ  โดยเด็กพิการ จะไดรั้บบริการ 
และความช่วยเหลือทางการศึกษา ในห้องเรียนปกติ  ตามความตอ้งการจดัเป็นพิเศษเป็นเฉพาะ
บุคคลอยา่งเหมาะสม  ครูทุกคนจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน และความช่วยเหลือในการจดัการเรียน
การสอนโดยไม่แบ่งแยกวา่ เป็นครูสอนเด็กกลุ่มใด  (Lewis  and Doorlag, 1995)  แนวคิดน้ีเป็นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย  PL.94142 และ IDEA  97  ซ่ึงเป็นการกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้กบั
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันหลายระดบั  อย่างไรก็ตามแนวคิดน้ียงัเป็นท่ีโต้เถียงกันอยู ่ 
เพราะอาจมีผลเสียหายกับเด็กในชั้ นเรียนร่วมไม่ได้รับการบริการ  และความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม และเพียงพอต่อความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  นอกจากน้ีมีโครงการให้ความสําคญัในการ
ทาํงานร่วมกนั  ระหว่างองค์กรท่ีจดัการศึกษาพิเศษกบัครอบครัว และชุมชน  เป้าหมายคือการ
เผยแพร่  ส่งเสริม  สนบัสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และการ
บาํบดัตามความพิการในทุกรูปแบบ เช่นนนัทนาการบาํบดั  กายภาพบาํบดั  และพฤติกรรมบาํบดั  
เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามบ่อยคร้ังท่ีครูสอนในชั้นเรียนร่วมมกัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร  ทาํให้
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การทาํงานยากลาํบากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีครูสอนในชั้นเรียนร่วมตอ้งการให้ช่วยเหลือดา้นส่ือ  อุปกรณ์ ใน
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน ตอ้งการมีเวลาในการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกทั้งครูจาํนวนมาก ตอ้งการ
ไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติม  เพื่อสอนชั้นเรียนร่วม 
 ส่วนการจดัทาํ Individualized Educational Program : I.E.P   สําหรับเด็กพิการทุกคน   
นบัวา่เป็นนโยบายสําคญัในการจดัการศึกษาพิเศษ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อให้เด็กไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ โดยทาํคาํอธิบายแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลวา่จดัทาํข้ึน ตามความ
ตอ้งการจาํเป็นพิเศษของนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล  โดยตอ้งระบุความตอ้งการไวใ้นแผนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ไดแ้ก่เป้าหมายระยะยาวหน่ึงปีจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นจุดประสงคร์ะยะสั้น 
บริการทางการศึกษาอ่ืน วนัเร่ิมต้นและส้ินสุดการใช้แผน ทั้ งน้ีต้องมีการประชุมคณะจัดทํา 
Individualized Educational Program : I.E.P  ซ่ึงประกอบดว้ยเด็กพิการ  (กรณีนกัเรียนสามารถเป็น
ตวัแทนได)้  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา พ่อแม่ และนกัวิชาชีพ ท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจสอบนกัเรียน  
จะตอ้งทาํเป็นคณะก่อนท่ีจะจดัทาํ   Individualized Educational Program : I.E.P    โดยจะไม่ใชผ้ล
การประเมินของบุคคลใดบุคคลหน่ึง มาตัดสินว่าเด็กและเยาวชนพิการ  หากมีการจัดทํา 
Individualized Educational Program : I.E.P   ก่อนท่ีจะจดัประชุม ถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย  
ครอบครัวมีหนา้ท่ีตอ้งให้ขอ้มูลพื้นฐาน และขอ้มูลเก่ียวขอ้ง  หากจาํเป็นตอ้งให้นกัเรียนไดรั้บการ
ประเมิน และตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเติมด้วย นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดให้มีการจดัทาํ  
Individualized Educational Program : I.E.P   อยา่งนอ้ยทุก 3 ปี สําหรับพ่อแม่  และครอบครัว 
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน และตอ้งมีการทบทวนแผนทุกปี  พ่อแม่ ตอ้งรู้เก่ียวกบันกัเรียน
และควรปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของโรงเรียนท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จะมี
การแจง้ใหพ้อ่แม่  และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทุกคร้ัง 
 สําหรับรูปแบบการจัดการศึกษา สําหรับเด็กพิการเป็นการจัดควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ โดยมีสํานักงานสังกดัหน่วยงานทางการศึกษาท่ีช่ือ  Office of Special 
Education and Rehabilitative (OSDERS)  รับผิดชอบในการดาํเนินงาน  นอกจากน้ีท่ีหน่วยงาน
รับผดิชอบการบริหาร จดัการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด  จนอายุ  21 ปี  และมีการสนบัสนุนโครงการต่าง 
ๆ เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ วิชาชีพ  จิตวิทยา การแพทย ์และอ่ืน ๆ  การให้ความช่วยเหลือส่งต่อ  
(Transition)  ตลอดจนมีการวิจยั เพื่อแสวงหา และพฒันาวิ ธีการจดัการศึกษา  รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  และการใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพยิ่งข้ึน  ทาํให้
การศึกษาพิเศษกา้วหน้าไปมาก  เป้าหมายการพฒันาในอนาคต คือ การอยู่รวมกนัของบุคคลใน
สังคมไม่มีการแบ่งแยก  ไม่มีชนชั้น   



133 
 

 

ไม่มีพิการหรือไม่พิการ  เพราะคนท่ีคิดวา่ปกติก็อาจมีความพอการ หรือความไม่ปกติ อยูบ่า้งไมม้าก
ก็นอ้ย ดงันั้นจึงเป็นสังคม ในลกัษณะท่ีทุกคนยอมรับความหลากหลาย (Diversity)  และเกิดการ
ยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 นอกจากน้ีบุคลากร ท่ีให้บริการทางการศึกษา และบริการท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยครู
การศึกษาพิเศษ นักแก้ไขการพูด  นักโสดสัมผสัวิทยา  นักกิจกรรมบาํบัด  นักกายภาพบาํบัด  
นกัจิตวทิยา  นกัสังคมสงเคราะห์  พยาบาล  นกัโภชนาการ  นกับาํบดัทางครอบครัว  ครูสอนทกัษะ
การเคล่ือนไหว  และการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม  แพทย์และจิตแพทย์  เป็นต้น  ทั้ งน้ีต้อง
จดับริการให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล  ตอ้งมีครูผูช่้วยใน
การประสานงาน 
 สรุปไดว้่า  รูปแบบการจดัการศึกษา การจดัการเรียนร่วม  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการ
กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  โดยจดัการศึกษาควบคู่
ไปกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีความบกพร่อง  จดัให้มีห้องสอนเสริม  และมีบุลากรให้ความ
ช่วยเหลือตลอดจนส่งต่อเด็กเขา้รับการพฒันาศกัยภาพ 
 4.3 การจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ 
 ในอดีตนิวซีแลนด์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ปัจจุบันได้รับสิทธิในการ
ปกครอง ตนเอง ก่อนปี ค.ศ. 1989  การจดัการศึกษาแบบรวมศูนยอ์าํนวยอยูส่่วนกลาง  ซ่ึงมีผลทาํ
ใหเ้กิดปัญหาในการตดัสินใจ  และผลการจดัการศึกษาไม่ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  รัฐบาล
ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 1988  โดยรับฟังความคิดเห็นจากประชากร (ใช้
แบบสอบถาม  20,000  ชุด) และทาํการประชาพิจารณ์  ผลจากการปฏิรูปไดน้โยบายท่ีเน้นให้การ
ช่วยเหลือมากกว่า  สั่งการ และ ให้ความสําคญักบัการทาํงานร่วมกนัระหว่างครูผูส้อน และบิดา
มารดา  เพื่อเด็กพิการไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการเรียนการ นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยงัเนน้
การบูรณาการระหวา่งนโยบายการศึกษานโยบายสาธารณสุข  และสวสัดิการดว้ย 
 นิวซีแลนดท่ี์มีกฎหมายดา้นการศึกษา  จาํนวน  16 ฉบบั  ยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะเด็กพกิาร
แต่มีพระราชบญัญติัการศึกษา  Education Act 1964 และ Education Act  1989  เป็นกฎหมายหลกั
ในการจดัการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึงเด็กพิการดว้ย  โดยกาํหนดใหเ้ด็กทุกคนท่ีมีอาย ุ5 – 19 ปี  ตอ้ง
เรียนไม่มีการยกเวน้  ไม่วา่จะเป็นเด็กพิการ หรือไม่ก็ตาม  และมีการกาํหนดมาตรการท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาสาํหรับคนพิการดว้ย  เช่นการบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีคณะกรรมการ การศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียน การส่งเด็กเขา้เรียนบริหารบุคลากร มีการตรวจสอบ โรงเรียน มีโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  ชั้นพิเศษ  และมีหน่วยงานใหบ้ริการ การศึกษาพิเศษ (Special education service)  
โดยมีทั้งนกัจิตวทิยา  นกัแกไ้ขการพดู  ครูเดินสอน ตลอดจนผูเ้ช่ียวชานในการใหบ้ริการความ
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ช่วยเหลือ ระยะเร่ิมแรก (Early  Intervention : EI)  ในการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงรวมถึงการศึกษา
พิเศษดว้ย เร่ิมใหค้วามสาํคญักบั EI  และการจดัหลกัสูตรในโรงเรียนใหเ้หมาะกบัระดบั
ความสามารถ และความตอ้งการของเด็กพิการ  แต่ละคนรูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusion school)  โดยมีบุคลากรหลายฝ่ายทาํงานร่วมกนั  การดาํเนินงานปฏิรูปแบบการศึกษา
สาํหรับเด็กพิการ โดยกาํหนดนโยบายการศึกษาพิเศษปี ค.ศ. 2000  (Special  Education 2000)  และ
เร่ิมประกาศใชใ้นปี  1999  เป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษาปี  3  ประการคือ  1) การพฒันา  ผล
การเรียนรู้ของเด็กพิการทุกคน 2) การประกนัการกระจายทรัพยากรสาํหรับเด็กพิการอยา่งเสมอภาค
3)ประกนัวา่เด็กพิการทุกคนไดเ้ขา้เรียน(http://minedu.govt.nz/school/specialeducation 
2000/amouncement.thm) 
 สรุปไดว้า่ประเทศนิวซีแลนดมี์การบริหารจดัการเรียนร่วม โดยมีบุคลากรหลายฝ่ายร่วมกนั
มีหน่วยงานให้บริการการศึกษาพิเศษ ให้ความสําคญัต่อการจดัหลกัสูตรในการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ และความตอ้งการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่
ละคน 
 4.4 การจัดการศึกษาในประเทศองักฤษ 
 การจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษคําเนินการโดยรัฐเป็นผู ้ก ําหนดหลักสูตรและ
โครงสร้างของระบบการศึกษา  โดยมีเป้าหมายการศึกษาท่ีสร้างคนให้เป็นสุภาพบุรุษ  (Gentleman 
serene in Moral certitude and uprightness)  การจดัการเรียนการสอนแมว้า่มีหลกัสูตรเป็นกรอบแต่
ครูผูส้อนมีอิสระในการกาํหนดเน้ือหาสาระในการสอนได ้ ซ่ึงดูเหมือนวา่จะไม่เอกภาพในการสอน 
แต่ดา้นผลสัมฤทธ์ิ  พบวา่ องักฤษมีเอกภาพ และคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัท่ีดีมาก 
 ต่อมาในปี  ค.ศ. 1944  จึงมีการออกกฎหมายในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ เป็นคร้ัง
แรกในกฎหมายการศึกษาชั้น  Education Act  1944  ซ่ึงมีการจาํแนกเด็กพิการออกเป็น  11 กลุ่ม 
ต่อมาพบวา่  การจาํแนกกลุ่มไม่เหมาะสม  และเกิดปัญหาในการจดัเด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไป
จึงมีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา Education  Act  1981  ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือ ค.ศ. 1983  เป็นผลให้
มีการจดัการศึกษาแบบไม่จาํแนกกลุ่ม  รูปแบบการจดัการศึกษามี  3  รูปแบบคือ  การเรียนร่วมใน
ชั้นปกติ  การเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนทัว่ไป  และการเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ
ในการจดัการศึกษาไม่มีหลกัสูตรเฉพาะสําหรับเด็กพิการ โรงเรียนกาํหนดหลกัสูตรสําหรับเด็ก
ทัว่ไป  ทั้งน้ีมีการจดัทาํ IEP   ให้กบัเด็กพิการ  โดยความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานอ่ืน  
ๆ  ทางสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย ์ (Ashman and Elkins,  1990 : UNESCO, 1990) 
 รูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการอยูใ่นความดูแลของ Department  for  Education 
and Employment (DFEE)  โดยมีศูนยส์ําหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา หรือ 
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Center for Special Education Needs (SEN)  เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบกาํหนดนโยบาย  มาตรการ
และแนวทางการดาํเนินงาน  รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม (Mainstreaming)   และมีความ
ร่วมมือจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัภาค  และระดบัชาติ  การดาํเนินงานอยู่ภายใตก้ฎหมาย  
Education Act  1993  และ Education (Special  Education  Needs)   Regulation 1994   และจากการ
ประชุมจดัทาํโครงการปฏิบติัการ ช่ือ Excellence for all : Meeting Special Education Needs    สรุป
สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 1. นโยบายการจดัการศึกษาเนน้ความเป็นเลิศ  โดยยกระดบัมาตรฐานการศึกษาสําหรับเด็ก
ทุกคน  รวมทั้งเด็กพิการ  เป้าหมาย  คือ จาํนวนเด็กพิการท่ีตอ้งการ การศึกษาพิเศษระยะยาวลดลง 
เน่ืองจากการวนิิจฉยั และให้การบาํบดัรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกปริมาณเพิ่มข้ึน 
 2. การดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม และต่อเน่ืองในการคน้หา วินิจฉัยและบาํบดัความพิการ
ตั้งแต่แรกเร่ิม 
 3. โรงเรียน บิดา  มารดาของเด็กพิการคาดหลงั ในมาตรฐานการศึกษาของเด็กให้สูงข้ึน
กวา่เดิม 
 4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการค้นหา  วินิจฉัยและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการมากข้ึน  ทั้งในโรงเรียน เรียนร่วม  และในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความ
พิการ 
 ในการดําเนินงานรัฐจะสนับสนุนให้บิดา  มารดาของเด็กพิการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิการ โดยจดัให้คณะกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน (Local Education Authorities : 
LEA)  เพื่อให้บิดา  มารดามีฐานเป็นหุ้นส่วน  ซ่ึงสามารถขอความช่วยเหลือ และคาํแนะนาํได้
สะดวก  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมหารือระหว่างเจา้หน้าท่ีของ  LEA  โรงเรียน และบิดา  
มารดา  เพื่อลดปัญหาในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ  นอกจากน้ีรัฐยงัไดก้าํหนดให้ IEA  
จดัพิมพแ์ละเผยแพร่นโยบายสารสนเทศ และมาตรการปฏิบติั (Code  practice)  ในการป้องกนั
ความพิการ  และส่งเสริมการจดั การศึกษาสาํหรับเด็กพิการ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 นอกจากน้ีประเทศองักฤษ  ส่งเสริมการเรียนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึนกวา่เดิม  โดยลดการ
เขา้เรียนในโรงเรียน เฉพาะความพิการให้น้อยลง  แต่สนับสนุนให้โรงเรียนเฉพาะ ความพิการ
ปฏิบติังานร่วมกบัโรงเรียนปกติมากข้ึน  ทั้งน้ีเด็กพิการเหล่าน้ี ควรไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริมให้
ได้รับการพฒันาศกัยภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนทัว่ไป  และต้องมีการใช้ทรัพยากร ท่ี
เหมาะสม รัฐตอ้งสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนทัว่ไป  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
สถาบนัผลิตครู  เจา้หนา้ท่ีของ SEN  ในการพฒันาครูก่อนประจาํการ  เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ
ในการสอนเด็กพิการ  ทั้งน้ีโรงเรียน ตอ้งสนบัสนุนนกัเรียน  โดยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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จาํเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล และครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบันกัเรียนเหล่าน้ี  ใน
การน้ีผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผูท่ี้มีอาํนาจหน้าท่ีในทอ้งถ่ิน  จะตอ้งกาํหนดนโยบาย วางแผนการ
จดัการเรียนร่วม และการช่วยเหลืออย่างชัดเจนเน้นการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ และ
ครอบครัวให้พ่อแม่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ของนกัเรียน  
และเห็นความสําคญัของการนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบ การ
ดาํเนินการให้เด็กพิการ ไดรั้บสิทธิในการดูแลช่วยเหลือตามกฎหมาย  นอกจากน้ีรายงานประจาํปี
ของแต่โรงเรียนตอ้งบรรจุนโยบาย แต่ละดา้นของโรงเรียนท่ีสามารถสนองความตอ้งการ จาํเป็น
พิเศษของเด็กพิการ  ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัเด็กพิการอยูด่ว้ยคือ 
 1. นโยบายการรับเด็กพิการ  รวมทั้งขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กพิการ ท่ีถูกเลือกปฏิบติัการ
พยายามใหเ้ด็กพิการเขา้ถึงบริการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2. การให้ขอ้มูลแก่ พ่อ แม่ผูป้กครองท่ีมีลูกพิการ  โดยกาํหนดแนวปฏิบติัว่า ตอ้งแจง้ให้
ทราบวา่ ทางโรงเรียนตอ้งประเมิน และตรวจสอบผูเ้รียน ให้คาํอธิบายเก่ียวกบัการติดตามผล  แจง้
รายช่ือในผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม  และแจง้ให้รู้สิทธิของลูกท่ีจะตอ้งไดรั้บการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  หากพบวา่ มีความจาํเป็นตอ้งวางแผนช่วยเหลือ   และรายละเอียดบริการ
ทางการศึกษา ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บ รวมทั้งรายช่ือโรงเรียน ซ่ึงสามารถให้บริการทางการศึกษาพิเศษ
แก่นกัเรียนได ้ เป็นตน้  (Osborne, 1996; Osborne, 2004; Thomas & Davies, 1999;  เบญจา  ชลธา
รันนท,์  2548) 
 สรุป มีการจดัการบริหารจดัการเรียนร่วม 3 รูปแบบ คือ  1) การเรียนร่วม  ในชั้นเรียนปกติ  
โดยทัว่ไป  2) การเรียนร่วมในชั้นเรียนพิเศษ ในโรงเรียนทัว่ไป  3)  การเรียนในโรงเรียนพิเศษ
เฉพาะความพิเศษ  ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนร่วม จะอยู่ในความดูแลของ  Department  for  
Education and Employment (D.F.E.E.)   โดยมีศูนยส์ําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เป็นองคก์ร
ท่ีรับผดิชอบ กาํหนด นโยบาย มาตรการ  และแนวทางการดาํเนินงาน  การจดัการเรียนร่วม 
 4.5 การจัดการศึกษาในประเทศออสเตรเลยี 
 การจดัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย มีจุดมุ่งหมายใหป้ระชากรมีคุณภาพ  มีงานทาํ และ
มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งน้ีโดยไม่เลือกเช่ือชาติ  รวมทั้งเด็กพิการทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีดี  และเม่ือจบการศึกษาแลว้ตอ้งมีงานทาํ  และมีส่วนสร้าง
ความเจริญให้แก่ประเทศชาติได ้ทั้งน้ีรัฐบาลโดยกระทรวงการจา้งงาน การศึกษา การฝึกอบรม
กิจกรรมและเยาวชน (Department of Employment, Education, Training and Youth Affair : 
DEETYA)   กําหนดโครงสร้างและขอบข่ายของหลักสูตรและระบบการศึกษา โดยให้อาํนาจ
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โรงเรียน และทอ้งถ่ินโรงเรียน และทอ้งถ่ินพฒันาหลกัสูตร  และระบบงานให้มีความยืดหยุน่  และ
สนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ินได ้
 รัฐกาํหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา  10 ประการให้ดา้นต่าง ๆ และมีการออกกฎหมาย
บงัคบัหลายฉบบัได้แก่   Employment, Education, Training, and Training Act  1988  ซ่ึงกาํหนดให้
มีคณะกรรมการแห่งชาติ  ว่าด้วยการมีงานทาํการศึกษาและการฝึกอบรม  รวมทั้ งการจัดตั้ ง
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลการศึกษา  การจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการในแต่ละมลรัฐทั้ง  6  มลรัฐ  
และเขตการปกครอง  2  เขต  แมว้่าจะมีกรอบการดาํเนินงานเดียวกนั  แต่มีลกัษณะแตกต่างกนั  
เพราะแต่ละมลรัฐสามารถดาํเนินการได้โดยอิสระภายใตก้รอบท่ีกาํหนด  การจดัการศึกษาจึงมี
หลายรูปแบบ  ทั้งการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการแบบประจาํ และไปกลบั การ
จดัแบบชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  และการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ไดแ้ก่  State  Department   ซ่ึงรับผิดชอบดา้นการพื้นฟูคนพิการใน
โรงพยาบาล และ  State Education Department  ซ่ึงรับผดิชอบการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
 ปัจจุบนัออสเตรเลียมีโครงการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  (Inclusive  School  Programs)  
โรงเรียนจัดโปรแกรมเฉพาะสําหรับเด็กพิเศษ  ซ่ึงเน้นการส่งเสริมให้มีหลักสูตรร่วมท่ีทาํให้
นักเรียน สามารถเรียนร่วมชั้ นได้ แม้ว่าจะมีความสามรถท่ีแตกต่างกันหลายระดับ  โดยใช้
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นพิเศษ  เช่น  การสอนเป็นทีม  การเรียนแบบ
ร่วมมือ  เพื่อสอนเพื่อนและการให้คาํปรึกษา (Consultation) โดยมีหน่วยงานท่ีเรียกว่า  District  
superintendents รับผดิชอบในการติดตามกาํกบัรายงานผล  และประสิทธิภาพการดาํเนินงานทั้งใน
ด้านระบุความพิการ  การจดัเขา้เรียนในโรงเรียนการสอนเสริม  รวมทั้งการให้คาํปรึกษาผ่าน
เครือข่าย คือ District  and  School-based  Networks and  Initiatives. (นงลกัษณ์  วรัิชชยั,  2548) 
 สรุป  การบริหารจดัการเรียนร่วมมีหลายรูปแบบทั้งการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการแบบประจาํและไป-กลบั  การจดัแบบชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  และการจดั
การศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป  ตลอดจนมีโครงการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  จดั
โปรแกรมเฉพาะเด็ก  ซ่ึงเนน้การส่งเสริมใหมี้หลกัสูตรร่วมท่ีทาํให้นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรวม
ในชั้นได ้ แมว้า่เด็กจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
 4.6 การจัดการศึกษาในประเทศแคนาดา 
 ในระยะแยกการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศแคนาดา  จดัในโรงเรียน เฉพาะสําหรับเด็ก
พิการบางกลุ่ม  ระยะหลงัเปล่ียนนโยบายการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติรัฐบาล
ดาํเนินงาน โดยมีหน่วยงานช่ือ  Student Services Department  ของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองการจดัการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ รูปแบบการดาํเนินงานการจดัการศึกษามีการกระจาย
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อาํนาจจากส่วนกลางไปถึงระดบัเขตโรงเรียน (School  districts)  และกฎหมายโรงเรียน  (School  
Act)   กาํหนดให้มีคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน และร่วมผิดชอบในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการอยา่งแทจ้ริง  โดยในบางกรณีอาจมี
การประสานงานระหวา่งเขตโรงเรียน  ในระดบัโรงเรียนผูบ้ริหารโรงเรียน มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการเรียนร่วม  ทั้ งน้ีให้สอดคล้องกับความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล  โรงเรียนตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบ ในการให้บริการคาํแนะนาํปรึกษา และประเมินผล
การเรียนของนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้สามารถคดัแยกนักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษได ้ ครูในโรงเรียน มีหนา้ท่ีออกแบบ แนะแนว  จดัการเรียนการสอน และ
ประเมินผลผูเ้รียนรายบุคคล  งานสําคญัของครู คือการประสานงานกบัพ่อแม่  หรือผูป้กครองใน
การจดัทาํ และทบทวนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล   Individualized Educational Program: 
I.E.P  ของเด็กแต่ละคน  ร่วมกนัหน่วยงานทางการแพทย ์ เพื่อจดัให้มีการตรวจสอบความพิการ  
ระบุความพิการ และอาจส่งต่อไปยงัหน่วยงานอ่ืน เพื่อขอรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อไป  ทั้งน้ีตอ้งมี
ผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษาตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบดว้ย 
 เน่ืองจากรัฐบาลใช้นโยบายการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการแบบชุมช นเป็นฐาน จึงมี
ก ระ ท ร วง ท่ี ดูแ ล ใ นเ ร่ื อง สุ ข ภา พ  บ ริก า รสั ง ค ม  แ ล ะ ก ร ะ ท รวง อ่ืน ร่วม ดํา เ นิน ง า นกับ
กระทรวงศึกษาธิการดว้ยการเขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ตั้งแต่แรกพบ  ความพิการ  นอกจากน้ีในแต่ละจงัหวดัมีกฎหมายและแนวปฏิบติัใน
การสนองตอบความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ  โดยรัฐบาลทอ้งถ่ินกาํหนดข้ึนเองได ้ เช่น  
ท่ีบริทิช  โคลมัเบีย (British  Columbia)  ซ่ึงกาํหนดนโยบายชดัเจนวา่  ตอ้งการให้เด็กพิการมีส่วน
ร่วมอยา่งเตม็รูปแบบในระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม  โดยรัฐตอ้งสนบัสนุนให้เด็กพิการไดรั้บการ
พฒันา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา  ไดแ้ก่  นกัเรียนมีพฒันาการทางสติปัญญาทกัษะ
ทางสังคมรวมทั้งการพฒันาดา้นอาชีพ สําหรับหลกัในการจดัการศึกษาพิเศษของรัฐมี  3  ประการ 
คือ  ความเท่าเทียมกนัในการเขา้รับการศึกษา (Equitable  access)  กาํหนดมาตรฐานไวอ้ย่างสูง
เหมาะสม  (Appropriately  high standard)  โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีจดัหางบประมาณ
พฒันาหลักสูตร  ผลิตส่ือการเรียนการสอน  จัดทาํระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียน
ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาคนพิการบรรลุเป้าหมาย ทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพ 
 นอกจากน้ี กฎหมายยงัระบุไวว้่าแต่ละทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล Individualized Educational Program : L.E.P  สําหรับเด็กพิการทุกคนในทุกกลุ่มอายุใน
โรงเรียนรวมทั้งแผนการจดัการเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปในโรงเรียนดว้ย  ส่วนการจดัการเรียนร่วม
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ของโรงเรียน ในแต่ละทอ้งถ่ิน คือ  การท่ีเด็กพิการ ไดเ้รียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปในวยัเดียวกนั  ซ่ึงจะ
เป็นการช่วยส่งเสริม ใหรู้้จกัปรับตวัเขา้หากนั และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัได ้ สําหรับเด็กพิการท่ีตอ้ง
ไปโรงเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ ซ่ึงมกัจะอยูไ่กลบา้น เพราะโรงเรียนทัว่ไปทอ้งถ่ิน
ไม่สามารถช่วยเหลือไดน้ั้น โรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการตอ้งมีการทบทวนแผนปฏิบติัการเดิม
ของโรงเรียน และเพิ่มวสัดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  โดยโรงเรียนตอ้งจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล  Individualized Educational Program : L.E.P   และทาํงานร่วมกบัโรงเรียนทัว่ไปใน
ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งทอ้งถ่ินอ่ืนดว้ย ถึงแมว้า่แต่ละโรงเรียนจะอยูห่่างไกลกนัมากก็ตาม  เพื่อให้การจดั
การศึกษาพิเศษบรรลุผล  อีกทั้งโรงเรียนตอ้งมีคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ี  วางแผนและประสานงาน
ให้เด็กพิการไดรั้บการสนบัสนุน และบริการอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นทั้งน้ีครูทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม  
และมีการพฒันามาตรฐานนกัวชิาชีพ  เช่น นกักายภาพบาํบดั  นกัแกไ้ขการพูด  ล่ามภาษามือ   เป็น
ตน้ การให้ทุนของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนเด็กพิการ และบุคลากร ท่ีเก่ียวข้องได้แก่นักจิตวิทยา  
ผูเ้ช่ียวชาญ ครูสอนเสริมการเรียนรู้ ครูผูช่้วยสอน  ตลอดจนผูส้นบัสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ  
เป็นตน้   รัฐบาลมีหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณ และช่วยพฒันาบุคคลให้สามารถบริการอย่างมี
มาตรฐาน (Tanner,   2004 : Online) 
 สรุปประเทศแคนาดา ท่ีมีนโยบายชัดเจนว่า ตอ้งการให้เด็กพิการได้รับบริการในระบบ
การศึกษาแบบเรียนร่วมโดยรัฐ ให้การสนับสนุนเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
ดาํเนินการดงัน้ี 1) จดัให้มีการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในทอ้งถ่ิน  2) สําหรับเด็กพิการท่ีตอ้ง
ไปเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการตอ้งมีการทบทวนแผนปฏิบติัการเดิมของโรงเรียน และ
เพิ่มวสัดุ   อุปกรณ์  อยา่งเหมาะสม โดยโรงเรียนตอ้งจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (L.E.P)  และ
ทาํงานร่วมกนักบัทุกภาคส่วน  ในการใหค้วามดูแลช่วยเหลือ 
 4.7 การจัดการศึกษาในประเทศญีปุ่่ น 
 ระบบการศึกษาของญ่ีปุ่นเป็นระบบ  6 -3-3-4  สําหรับเด็กอายุ  6 -15  ปี เ ร่ืองจาก
ประถมศึกษา   6 ปี มธัยมศึกษา 6 ปี และอุดมศึกษา 4 ปี  โดยการศึกษาภาคบงัคบั  9 ปี  อตัราการ
เขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้  ร้อยละ 100 และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายร้อยละ  95  ส่วนอตัราการรู้หนงัสือเท่ากบัร้อยละ 99  การปฏิรูปการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น  
คร้ังล่าสุด เม่ือ ค.ศ. 1988 ให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาเนน้ท่ีตวัผูเ้รียน  การศึกษาตลอดชีวิต  
ประชากรทุกคนมีโอกาสท่ีจะเรียน และกลับมาเรียนใหม่ได้  รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว  ชุมชน  และโรงเรียนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา นอกจากน้ีให้ความสําคญักบัการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษา  และการบริหาร การศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
การปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ Hashimoto Administrations 6 points reform program  
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มุ่งเน้นความสําคญัท่ีตวัเรียนให้โอกาสพฒันาตนเองทุกด้าน กฎหมายการศึกษาของญ่ีปุ่น ครอบ
คลุ่มการศึกษาของเด็กพิการดว้ย  และกาํหนดใหทุ้กจงัหวดั จดัตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษข้ึน 1 โรง  
และรับเด็กในบริเวณเข้าเรียน โดยไม่มีการยกเวน้การเข้าเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจะทาํการ
สาํรวจเด็ก  และจะใหค้าํแนะนาํใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
 ซ่ึงเด็กพิการท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการมีประมาณร้อยละ 43  
และอีกร้อยละ  57  เขา้เรียนในโรงเรียนปกติ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัแบบเรียนร่วมในโรงเรียน
ทัว่ไป  โดยเร่ิมดาํเนินการในรูปการจดัชั้นเรียนพิเศษ (Special  classes)  ตั้งแต่  ค.ศ. 1980  ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1959  สาํหรับชั้นเรียนในโรงเรียนพิเศษ ทั้งน้ีหากพบเด็กพิการไม่รุนแรงจะจดัในระบบเรียน
ร่วม และมีห้องเสริมวิชาการ  โดยมีครูสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือรายบุคคลในส่วนท่ีเด็กเรียนไม่ทนั 
ระบบน้ีมีมากข้ึนในญ่ีปุ่น  รวมทั้งมีการจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  (Special  education centers)   ข้ึน
หลายแห่งมีหน้าท่ีศึกษาวิจยั  อบรมครู จดัทาํคู่มือ  สําหรับครูในดา้นการเรียนการสอนเด็กพิการ  
ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพื่อให้การดาํเนินงานการจดัการศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
พิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนในด้านหลกัสูตรนั้น นอกจากกระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุ่น  
ไดก้าํหนดให้มีหลกัสูตรนั้น  นอกจากกระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุ่นไดก้าํหนดให้มีหลกัสูตรแห่งชาติ
สาํหรับเด็กปกติ ยงัมีคู่มือการใชห้ลกัสูตรสาํหรับเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะดว้ย  คู่มือเหล่าน้ีจะให้
คาํแนะนาํ และแนวทางในการสอนเด็กพิการ  ตลอดจนเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร  ท่ีจะนาํมาสอนเด็ก
พิการซ่ึงมีขั้นตอน และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด   รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
นอกจากจะเน้นท่ีการเรียนการสอนแลว้ ยงัให้ความสําคญักบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ดว้ย  จะเห็นไดจ้ากสถาบนัผลิตครูท่ีฝึกผูท่ี้จะเป็นครูการศึกษาพิเศษ  โดยให้ความสําคญักบัความรู้
ทางการแพทยด์ว้ย 
 สรุปประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายท่ีชดัเจนโดย  1) กาํหนดใหทุ้กจงัหวดัจดัตั้งโรงเรียนการศึกษา
พิเศษข้ึน 1 โรงเรียน รับเด็กนกัเรียนโดยไม่มีการยกเวน้การเขา้เรียน  2) การบริหารจดัการเรียนร่วม
ในโรงเรียนทั่วไปโดยมีชั้ นเรียนพิเศษ  (Special classes)    3) ให้ความสําคัญกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ์
  
ตอนที ่5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถนาํมาเช่ือมโยงและเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั
ในคร้ังน้ี  ซ่ึงมีสาระผลวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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งานวจัิยภายในประเทศ 
 นิลบล  ทูรานุภาพ (2540)  ทาํการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการพฒันารูปแบบการจดั 
การศึกษาสาํหรับเด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติของสํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
พบว่า การจัดโครงสร้างบริหาร  การจัดบุคลากรประจําโครงการ  การอํานวยการสั่งการ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล  และการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนการคิดเห็นดา้นการวางแผนโครงการอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการเงินและงบประมาณ
ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการน้อย ส่วนการประเมนิด้าน
โปรแกรมเสริม หรือกิจกรรมพิเศษให้แก่เด็ก ท่ีเรียนร่วมนั้น การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางใน
ดา้นความคิดเห็นของผูป้กครองเห็นวา่  โครงการเรียนร่วมมีประโยชน์  
 ฉนัทนา  จนัทร์บรรจง  (2541)  ไดท้าํการวจิยัรูปแบบการจดัการเรียน การสอนและรูปแบบ
ความร่วมมือท่ีพึงประสงค์ ในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง โดย
การใชเ้ทคนิค 
เดลไฟ  สาํรวจความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง  2  คร้ัง  คร้ังแรกไดรั้บคาํตอบ  20  ท่าน คร้ังท่ีสอง 
14 ท่าน  แลคาํนวณทางสถิติโดยใช้มธัยฐาน  ฐานนิยม  ผลต่างระหว่างมธัยฐานกับฐานนิยม  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ 
 1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค ์ คือ  รูปแบบท่ีหลากหลายและสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูพ้ิการแต่ละคน   โดยเนน้การปรับปรุงหลกัสูตร และมีแผนการเรียนสําหรับ
แต่ละบุคคล อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น  การจดัการท่ีไดม้าตรฐานสากล  การเรียนใกลบ้า้น  ความเสมอภาค
กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ  การสนับสนุนแก่ครอบครัวเด็กพิการท่ีเรียนไม่ได้ให้ความสามารถดูแลเด็กได ้ 
และการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 
 2. รูปแบบความร่วมมือท่ีพึงประสงค์ คือ  รูปแบบท่ีเช่ือมโยงทั้งระดบัประเทศ  ระดับ
จงัหวดั  และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย  โดยหน่วยงานกลางท่ีระดบัจงัหวดั มีระบบขอ้มูลท่ีดี  สนบัสนุน
การวจิยัอยา่งต่อเน่ือง  มีคณะกรรมการรับผดิชอบเฉพาะทั้งในระดบัชาติ และจงัหวดั  มีศูนยบ์ริการ
สําหรับเด็กพิการในจงัหวดั  มีการบริการคดัแยกเคล่ือนท่ี  มีการสอนด้านการศึกษาพิเศษ  โดย
สถาบนัราชภฎั มากข้ึน  มีการสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการดียิ่งข้ึน  และมี
หอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อคนพิการจงัหวดัละ  1 แห่ง  เป็นอยา่งนอ้ย 
 กรมสามญัศึกษา  (2542)  ไดศึ้กษาสภาพการจดัการเรียนร่วมสําหรับเด็กพิการในโรงเรียน
ปกติในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. การจดัให้เด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ  ส่วนใหญ่เป็นการจดัให้เด็กพิการเรียน
ร่วมกบัเด็กปกติแบบเตม็เวลา 



142 
 

 

 2. เหตุผลในการจดัให้เด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติในโรงเรียน   ส่วนใหญ่จดัเพื่อสนอง
นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  และหรือเพื่อแกปั้ญหาของโรงเรียน หรือหน่วยงาน 
 3. สภาพการบิหารงานในการจดัให้เด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ   โดยภาพรวมแลว้
พบวา่ยงัไม่มีการปฏิบติัตามแนวทางท่ีเหมาะสม  และมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน และเหมือนกนั 
 4. โรงเรียนปกติท่ีดาํเนินการจดัการเรียนร่วม ให้แก่เด็กพิการ  ส่วนใหญ่ไม่มีการปรับ
สภาพอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องนํ้ าห้องส้วม  และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพของเด็กพิการ ท่ีเขา้เรียนร่วมในโรงเรียน 
 5. โรงเรียนปกติท่ีดาํเนินการจดัการเรียนร่วมใหแ้ก่เด็กพิการส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอน 
โดยไม่มีการใชส่ื้อการเรียนการสอน และการจดัอุปกรณ์ ช่วยอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
 6. โรงเรียนปกติท่ีดาํเนินการจดัการเรียนร่วมให้แก่เด็กพิการส่วนใหญ่ ไม่มีการคดัแยกเด็ก
พิการเขา้เรียนร่วมอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยเฉพาะการทาํสอบทางการแพทย ์
 7. โรงเรียนปกติท่ีดาํเนินการจดัการเรียนร่วมให้แก่เด็กพิการไม่ได้มีการปฏิบติัในการ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการก่อนส่งตวัเขา้เรียน 
 8. โรงเรียนปกติท่ีจดัการเรียนร่วมให้แก่เด็กพิการ  ส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์หลกัสูตร 
และปรับใหเ้หมาะสมกบัเด็กพิการท่ีเรียนร่วม  ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัผลและประเมินผล 
 9. การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนเรียนร่วมในโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจดัใชเ้ทคนิค
วธีิสอนเกือบทุกเร่ือง 
 10.การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนเรียนร่วมในโรงเรียน  พบว่า ไม่ค่อยมีการใชส่ื้อ 
และนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพของเด็กพิการท่ีเรียนร่วม 
 พชัรี  จ๋ิวพฒันกุล  (2542)  ไดศึ้กษาสภาพปัญหา และความตอ้งการ  การจดัการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม  กาฬสินธ์ุ  และร้อยเอ็ด  พบวา่ 
สภาพปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษ  ทั้ง 7  ดา้น คือดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นนิเทศการศึกษา  ดา้นส่ือการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประ
เมนิผล โดยรวมมีปัญหาอยู่มาก  และสภาพความต้องการ การจัดการศึกษาพิเศษทั้ ง  7 ด้าน  
โดยรวมมีปัญหาในระดบัปานกลาง 
 วิมาลา  ชโยดม  (2543)  ไดศึ้กษาปัญหาจากการจดัการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษามีทรรศนะ
ต่อปัญหาการจดัการสอน และบุคคลการทางการสอน  ดา้นการจดังบประมาณ  ดา้นภูมิหลงัของ
ครอบครัวเด็ก ท่ีมีความต้องการพิเศษ และความร่วมมือการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ
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ตอ้งการพิเศษอยูใ่นระดบัมาเป็นส่วนใหญ่  ยกเวน้เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์ การทาํงานพบวา่มี
ปัญหาระดบัปานกลาง ในภูมิหลงัของครอบครัวเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตาม
ทรรศนะของผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา  ในดา้น
การจดัการเรียนการสอน  ดา้นงบประมาณ  ดา้นภูมิหลงัของครอบครัวเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
และดา้นความร่วมมือการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เม่ือพิจารณาตามตาํแหน่ง  
พบวา่มีทรรศนะต่อปัญหาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจาณาตามประสบการณ์การ
ทาํงานพบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมากทรรศนะต่อปัญหาในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05 
 อภิสิทธ์ิ  เตชะคาํภู  (2544)  ไดศึ้กษาปัญหาการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานกาประถมศึกษา จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ใน  4 ดา้น คือ  ดา้นการบริหาร  
จดัการ  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการนิเทศการศึกษา  และดา้นการวดัประเมินผล 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูรั้บผิดชอบในโครงการ และศึกษานิเทศก์  พบว่า 
โดยรวมและรายการดา้นทั้ง 4 ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้ท่ีมีปัญหาสูงสุดในแต่ละดา้น  คือ
ด้านการนิเทศการศึกษา  ปัญหาท่ีพบคือ  โรงเรียนมักไม่เชิญนักวิชาการเฉพาะมาช่วยฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กพิเศษ  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา่  จาํนวนครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
มีไม่เพียงพอกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  สําหรับด้านการบริการจัดการ คือ จาํนวน
งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ของโครงการและสําหรับดา้นการวดั
ประเมินผล  คือ  โรงเรียน ไม่ค่อยจดัใหมี้การประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลเด็กพิเศษ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การติดตามผลการ
ดาํเนินงานตามนโยบายการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหาร และครูใน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ  สังกัดกรมสามญัศึกษาและสังกัด
สํานกังานการศึกษาเอกชน  ผลการวิจยัพบวา่  การจดัการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการยงัไม่ทัว่ถึง
บุคลากรผูมี้คุณวฒิุทางการศึกษาพิเศษโดยตรงในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบเรียนร่วมมีนอ้ย
มาก ศกัยภาพ  ความพร้อมของการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการในด้านบุคลากร   งบประมาณ  
อาคาร สถานท่ี  วสัดุปกรณ์  หลกัสูตรและการสอน   ความร่วมมือ ระหวา่งชุมชนและหน่วยงาน
เป็นตวัแปรท่ีแสดงศกัยภาพท่ีเป็นคุณภาพ ของผลการดาํเนินงานในมิติเดียวกนั 
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 บุญทนั  วฒันศกัด์ิสุรกุล  (2545)  ไดท้าํวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการจดัการเรียนร่วมใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2543 
โดยศึกษาตามรูปแบบซิปป์ (CIPP)  ผลการวิจยั พบว่า  สภาพการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ของผูบ้ริหารซ่ึงจากการวิจยั
พบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารท่ีมีตาํแหน่งต่างกัน มีสภาพโดยร่วมเท่านั้นท่ีแตกต่างกัน โดยผูอ้าํนวยการ
แตกต่างจากอาจารย์ใหญ่ อย่างมีความสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  สําหรับผูบ้ริหารต่างกนั ท่ีมี
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งต่างกัน  มีด้านสภาพแวดล้อม ผลการผลิต และสภาพโดยรวม
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ในผูบ้ริหารท่ีมีอายุแตกต่างกนั  ปรากฏวา่มีดา้น
สภาพแวดล้อมด้านกระบวนการดาํเนินงาน  ด้านปัจจยัเบ้ืองต้นในการดาํเนินงาน  และสภาพ
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ35-40  ปี มีสภาพทั้ง  
4  ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ35 – 40 ปี มีสภาพทั้ง 
4 ดา้น   แตกต่างจากช่วงอายอ่ืุน ๆ  มีดา้นผลผลิตทางดา้นเดียวท่ีไม่แตกต่าง สําหรับผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกนั มีสภาพแวดลอ้มดา้นเดียวเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีสภาพแวดลอ้มแตกต่างจากผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิระดบัปริญญาตรี  การผ่านการอบรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สภาพดา้นกระบวนการ ดาํเนินงานแตกต่างกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  แต่ผูบ้ริหารท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ มีสภาพด้านการจดัการเรียนร่วม  ด้าน
กระบวนการดาํเนินงาน ด้านผลผลิต และสภาพโดยรวมแตกต่างจากผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาในการจดัการเรียนร่วม  
7-9 ปี  มีสภาพการจดัการเรียนร่วมด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิต และสภาพโดยรวมมากว่า
ผูบ้ริหาร ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนร่วมเพียง  1-3 ปี 
 2. เปรียบเทียบการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2543  ของครูผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีมีตาํแหน่ง
ต่างกนั  มีสภาพโดยรวมเท่านั้นท่ีต่างกนั โดยอาจารย ์ 2  แตกต่างจากอาจารย ์ 1 อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .01  และครูผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีมีอายุราชการต่างกนั  ปรากฏว่าทุกด้านไม่
ต่างกัน  แต่ครูท่ีมีอายุแตกต่างกันมีด้านปัจจัยเบ้ืองต้นในการดําเนินงาน  ด้านกระบวนการ
ดาํเนินงาน ด้านผลผลิต  และสภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05  
สําหรับครูท่ีผ่านการอบรมมีสภาพการจดัการเรียนร่วมดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ในการดาํเนินงาน และ
สภาพโดยรวมแตกต่างจากผูไ้ม่เคยอบรมแต่ศึกษาดว้ยตนเอง และผูไ้ม่เคยอบรม และไม่ศึกศึกษา
ด้วยตนเอง  ส่วนขนาดของโรงเรียนไม่มีผลต่อสภาพการจดัการเรียนร่วมของครูผูรั้บผิดชอบ
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โครงการ แต่ครูท่ีมีระยะเวลาในการรับผิดชอบโครงการ  1-2  ปี มีสภาพการจดัการเรียนร่วม  ดา้น
กระบวนการดาํเนินงาน และดา้นผลผลิต  แตกต่างจากครูท่ีมีระยะเวลาท่ีรับผิดชอบโครงการ  3-4  
ปี และ 5 ปี ข้ึนไป 
 3. ผูบ้ริหาร และครูท่ีรับผดิชอบโครงการ  มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศึกษา  2543  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ในการดาํเนินงาน ดา้นผลผลิตและโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 วิรัตน์  วิทยานุวฒัน์ (2545)  ทาํการวิจยัเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการจดัการศึกษาพิเศษ
รูปแบบการเรียนร่วมสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังาน 
การประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่าปัญหาด้านอาคารสถานท่ี คือ สภาพอาคารเรียนไม่
เหมาะสมไม่เอ้ือต่อการเรียนร่วมโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีพิการ  ปัญหาดา้นบุคคลครูส่วนใหญ่มีวุฒิ 
หรือไม่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ  เรียนไม่ทันเพื่อน  ไม่สนใจการเรียน  อายมากถ้า
แสดงออก  ไม่ยอมร่วมกิจกรรม มีปัญหาดา้นสุขภาพ ปัญหาดา้นผูป้กครอง ผูป้กครองไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองเรียนร่วม  ไม่มัน่ใจวา่บุตรหลาน จะเรียนไดก้ลวัจะถูกเพื่อนรังเกียจฐานะยากจน
ตอ้งออกไปหารายไดเ้ล้ียงครอบครัว  จึงมอบภาระการดูแลนกัเรียนแก่โรงเรียน ปัญหาดา้นแผนการ
สอน และโครงการสอนครูไม่เขา้ใจจดัทาํแผนการสอนและโครงการสอน ครูมีภาระงานมาก 
 กนัยา  จนัทร์ใจวงศ ์ (2546)  ไดท้าํวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ในระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานสถาบันราชภัฎ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ  สังกดัสํานกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกดั
สํานักงานการศึกษาเอกชน  พบว่าแต่ละโรงเรียนมีรูปแบบ และแนวทางการจดัการเรียนร่วมท่ี
คลา้ยคลึงกนั  ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอ้งการให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการพฒันาทุก ๆ 
ดา้นให้ใกล้เคียงกนักบัเด็กปกติท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนร่วม จะตอ้งมีความ
พร้อม และไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดา้นต่าง ๆ  มาก่อนท่ีจะเขา้โรงเรียนจะตอ้งมีการเตรียมการ
ในดา้นบุคลากรต่าง ๆ  เตรียมในเร่ืองสถานท่ีงบประมาณ  การจดักิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนร่วม  เพื่อท่ีจะทาํใหก้ารจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนด 
 สรุปงานวิจยั ท่ีเก่ียวข้อง จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า  ผูว้ิจยัได้สรุปเก่ียวกับแนวการ
จดัการเรียนร่วมท่ีดี และมีคุณภาพ และจะตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีสาํคญั คือ 
 1. ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวสิัยทศัน์และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนร่วม 
 2. เตรียมความพร้อมบุคลากร ก่อนท่ีจะให้ดาํเนินการจดัการเรียนร่วมทั้งในด้านความรู้ 
และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม  ตลอดจนความพร้อมทางดา้นจิตใจ  จะตอ้งมีเจตคติ
ท่ีดีต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคน 
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 3. สถานศึกษาจะตอ้งเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนร่วม 
 4. บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย จะตอ้งให้ความสําคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมอย่าง
เตม็ความสามารถ 
 บุษบา ตาไว (2550) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารจดัการเรียนร่วมโดย
ใช้โครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียร่วมจงัหวดัสุโขทยั  พบว่า  ผลการดาํเนินงานมี
ระดบัการปฏิบติงานทุกดา้นอยูในระดบัปานกลางการศึกษาแนวทางการดาํเนินงานจดัการเรียน       
ร่วมดา้นผแูรียนควรจดัให้เม่ืออายุยงันอ้ยและจดัทนัทีเม่ือพบเด็กพิเศษ ส่วนสภาพแวดลอ้มควรจดั
สภาพโรงเรี ยนใหมี้หอ้งสอนเสริมวชิาการ ผูบ้ริหาร ครู ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ มีทศันคติท่ี
ดี ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนควรปรับหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัความแตกต่างของเด็ก
พิเศษเป็นรายบุคคล ดา้นเคร่ืองมือ รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายให้ชดัเจนสามารถนาํไปปฏิบติได้
จริง  ควรมีบุคลากรการศึกษาพิเศษและนกัวิชาชีพเขา้มาช่วยเหลือ 

 อจัฉริยา กุดหอม (2550) ได้ศึกษาการปฏิบติงานท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนแกนนําจดัการ       
เรียนร่วม : การวิจยัพหุกรณี ศึกษาซ่ึงผลการวิจยั พบว่า การพฒันา นกัเรียน ตามศกัยภาพสามารถ
ช่วยเหลือตนเองอยู่วมกับผูอ่ื้นในสังคม และผู ้ปกครองมีความพึงพอใจ นอกจากน้ี ปัจจัยท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติงานในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขนาดชั้นเรียน มีความเหมาะสม ได้รับ การสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนทศันคติท่ีดีและมีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานของผู ้ร่วมงาน การสนบัสนุนของ
ผูป้กครอง ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีของนกัเรียนปกติ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติงาน คือ ขนาด
ชั้นเรียนทั่ีเหมาะสม การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เจตคติท่ีดีและ มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบติงานของบุคลากร การสนบัสนุนของผปูกครอง ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีของนกัเรียน
ปกติ ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ ครู มีภาระงานมากเกินไป ขาดครู การศึกษาพิเศษ ผูป้กครองไม่มี
เวลาดูแลและขาดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลนกัเรียน และครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจตํ่า สุดทา้ย
คือ กระบวนการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ คือ มีการวางแผนการ
ทาํงาน มีการทาํงานตามแผนท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
      ววิฒน์ไชย ศรี วพิฒน์ ( 2550) กล่าวถึงผลการวิจยซ่ึงเป็นดงัต่อไปน้ี 1) สภาพการบริหารภายใต้
โครงสร้างซีทอยใูนระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นนกัเรี ยนแต่ดานกิจกรรมการเรียน
การสอนนั้นน้อยท่ีสุด2)ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจะทาํให้ทราบวา่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั. 05ด ้านตาํแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดโรงเรี ยน ของครู และ
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
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 สมศรี พนมวิจิตร (2546 : 89 - 91) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ท่ีจดั
การศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติ สังกดัสาํนกังาน การประถมศึกษา
จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา สําหรับเด็กที-มี
ความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบเด็กปกติมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตร
ไปใช้มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหา อยูในระดบัมาก 
ดา้นสื-อการเรียนการสอนมีปัญหาอยู ่ในระดบัมาก และดา้นการวดัผลและประเมินผล ้่ มีปัญหา
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เปรียบเทียบปัญหาจาํแนกตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกนั อยางมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 อารีย ์ เพลินชยัวานิช (2549 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการ 
บริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปี การศึกษา 2548 พบว่า 
สภาพปัจจัยในการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปี 
การศึกษา 2548 ท ั ง 4 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะท่ีดีและจาํเป็นของผูบ้ริหาร ดา้น
คุณลักษณะ ท่ีจาํเป็นของครู ด้านการจดัหรือใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา และดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT) ท ั
งในภาพรวมและ รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สภาพความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการ
เรียนร่วมดีเด่น ในภาพรวมอยใูนระดบัมาก และเม่ือแยกเป็ นรายดา้น คือ ดา้นความพึงพอใ ้่ จที-มี
ต่อสภาพการจดั การเรียนร่วมและความกาวหนา้ของเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษอยู่ ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นใน
ภาพรวม คือ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT) และดา้นคุณลกัษณะท่ี
จาํเป็นของครู (TEACHER)  

จีรนันท์   อคบาล (2553) ได้ศึกษาวิจยเร่ืองปัญหาและแนวทางพฒันาการดาํเนินงาน
การศึกษาพิเศษโรงเรียนร่วม สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยพบว่า
ดา้นคุณภาพนกัเรียน ควรจดักิจกรรมให้นกเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้เขา้ร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหมี้การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติซ่ึงกนัและกนั
จะทาํใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถเรียนร่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้ดา้นการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้มี 
การบริการส่ือมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรี ยนแต่
ละคน ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถหาส่ือมาไดไ้ม่ยากแต่ตอ้งมีงบประมาณท่ีเหมาะสมเพราะโรงเรียนตอ้ง
อาํนวยความสะดวกให้กบันักเรียนให้ทัว่ถึงทุกคนไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ด้านการ     
บริหารจดัการควรจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนพิการเรียนร่วมอย่างถูกตอ้งและทนัสมยั
เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัหรือพฒันาการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนท่ีมีความพิการมา     
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เรียนร่วมไดด้งนั้นทุกโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความพิการมาเรียนร่วม ควรทาํขอ้มูลตรงน้ีดว้ย ดา้น
ปัจจัยควร มีการประสานงานขอความร่วมมือจากองค์การทั้ งจากภาครัฐและเอกชนในการ
สนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์และในการสนบัสนุนในโครงการท่ีมีการจดัให้มีการเรียนการสอนของ
นกัเรียนพิการท่ีเรียนร่วมกนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยท่ีทางโรงเรียนตอ้งอาศยัการบริหารจดัการให้มี
งบประมาณอยา่งเพียงพอ 

วีระศกัด์ิ ตนัเจริญรัตน์( 2553) กล่าววา่ 1) ผบูริ หารโรงเรี ยนและครู ผสอนเด็กพิการเรียน
ร่วมท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมจงัหวดัราชบุรี มีปัญหาแตกต่างกนัโดย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นการวางแผนดา้นการจดัสรรทรัพยากรและ 

ดา้นการประสานงาน จะมีค่าเท่ากบั .05 ส่วนด้านการกระตุน้การทาํงานและดา้นการประเมินผล
งานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ท่ีมี อายุงาน ในการทาํงาน แตกต่างกนั ใน
จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การท่ีทาํงานท่ีมีอายุงาน นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 2-5 ปี โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัแต่เม่ือประเมิน เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นประเมินผลงาน ดา้นการกระตุ้นการทาํงานและ
ดา้นการวางแผน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัส่วนดา้นการจดัสรรทรัพยากรและดา้น
การประสานงาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม โดยรวมและ       
รายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 ฉววีรรณ เมืองซอง (2555) ไดท้าํการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการดาํเนินการบริหาร
จดัการเรียนร่วมในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 29 พบวา่ แนวทางการดาํเนินการ
บริหารจดัการเรียนร่วม พบว่า จากการสัมภาษณ์ผบริหารโรงเรียนคือ การบริหารจดัการเรียนร่วม
ให้ประสบผลสําเร็จนั้นตอ้งให้ผบริหารคือ ผูน้าํการเปล่ียนแปลง บริหารแบบมีส่วนร่วมกาํหนด
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดให้ครอบคลุมถึงเด็กพิการเรียนร่วม มีการนิเทศและติดตามงานอยา่งเป็นระบบ 
มีการกาํหนดหนา้ท่ีการทาํงานโดยการออกคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา โปร่งใสตรวจสอบไดส่้วนการ 
บริหารจดัการเรียนร่วมในดา้นของนกัเรียนนั้นตอ้งเตรียมความพร้อมนกัเรียนทวัไปและนกัเรียนท่ี
มีความพิการท่ีเรียนร่วมใหมี้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนและมีวฒิุฉลาดทางอารมณ์และเขา้กบัเพื่อนไดดี้พอ
ในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมในการเขา้ชั้นเรียนต่อไป ดา้นสภาพแวดลอ้มมีการ
จดับริเวณโรงเรียน ทางกายภาพให้มีขอจาํกดัสําหรับเด็กพิการเรียนร่วมให้น้อยท่ีสุด ตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ส่ือสารให้รู้ว่าโรงเรียนมี เร่ืองการจดัการเรียนร่วมให้ผูป้กครอง ชุมชน
รับทราบ เพื่อเป็นการบริการและอาํนวยความสะดวกไม่ตองไปเรียนท่ีไกล ๆเพราะว่าพอชุมชน
รับทราบก็จะได้นําเด็กมาเข้าเรียนได้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทาํหลักสูตรข้ึนมา
โดยเฉพาะ จากนั้ นจะต้องลงลึกไปในรายละเอียดทั้ งการจัดชั้ นเรียน กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้
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เหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นเฉพาะคนๆไปส่วนในดา้นเคร่ืองมือจะตอ้งมีการจดัทาํแนวนโยบาย พนัธกิจ
วิสยทศัน์ ทั่ีมีความสัมพนัธ์กบการจดัการเรียนร่วม จดัสรรงบประมาณเพียงพอ ประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีใหค้วามช่วยเหลือโดยตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนจะตอ้งไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด 
        สชาสิริ วชัรานุรักษ ์(2557) ไดมี้การศึกษาสภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้าง
ซีท (SEAT)ในจงัหวดัสงขลา พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ไดอ้อกความคิดเห็นพบวา่ทุกดา้นของ
โครงสร้างซีทมีผลอยใูนระดบัมากส่วน ผูบ้ริหาร โรงเรี ยน และครู ท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษา
พิเศษ แตกต่างกนันั้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนท่ีมีเพศ อายุและระดบัการศึกษาต่างกัน        
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท ไม่แตกต่างกนัและ
สุดทา้ยผูบ้ริหารโรงเรียนและครู เสนอปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ โดยเห็นว่าควรส่งเสริมให้
นกัเรียนปกติ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพิการท่ี เรียนร่วม โดยอาจทาํการเรียนรู้ท่ีจะ
อยู่กนัเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกนัและจดับริเวณนอกและในโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย ตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน
เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ โดยเนน้ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติควรมีเคร่ืองมือ ส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

สาํหรับใชก้บนกัเรียนพิการเรียนร่วมอยา่งจาํเพาะเจาะจง 
 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ไบร์ท (Bright. 1986 : 47 - 48 ; อา้งถึงใน เกษม ทองสัมฤทธิn. 2540 : 45) ได ้ ศึกษา
วจิยัเกี- ยวกบคุณลกัษณะของโครงการเรียนร่วมท่ีประสบผลสาํเร็จ โดยไดจ้ดัทาํ แบบสอบถามแบ่ง
เป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกถามเก่ียวกบคุณลกัษณะของโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงได้รวบรวม
ลกัษณะท่ีสาํคญั 6 ประการ คือ 1) การฝึกเตรียมเพื่อการเรียนร่วม 2) เจตคติเชิงบวกต่อ การเรียนร่วม 
3) การจดัประสบการณ์ให้เด็กไดรั้บการฝึ กเพื-อทาํความคุน้เคย 4) สัดส่วนของ จาํนวนครูและ 
นกัเรียนที-เหมาะสม 5) การจดัใหมี้บริการเสริมเพื่อสนบัสนุนการเรียนร่วมและ 6) การประเมินเด็ก
ได้เร็วท่ีสุด และการควบคุมติดตามผล ส่วนท่ีสอง เป็ นแบบสอบถามเก่ียวกับ เจตคติท่ีมีต่อ
โครงการเรียนร่วมผลการศึกษา พบวา่ โครงการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จนั้น จะมี ลกัษณะทัว่ไป 3 
ประการ คือ 1) เจตคติท่ีดีต่อการเรียนร่วม 2) การจดัประสบการณ์ให้ได้รับการ  ฝึกเพื่อทาํ 
ความคุน้เคย 3) การจดัให้บริการเสริมเพื่อสนบัสนุนการเรียนร่วม และนอกจากนั้น พบวา่ การจดั
ประสบการณ์ให้ไดรั้บการฝึกเพื่อทาํความคุน้เคย สัดส่วนของครูต่อจาํนวน นกัเรียนท่ีเหมาะสม 
(ซ่ึงไม่แตกต่างจากชั้นเรียนปกติ) และการประเมินเด็กไดเ้ร็วท่ีสุด และการ ควบคุมติดตามผลท่ีใช้
อยูใ่นโครงการยงัจดัอยูใ่นระดบัต่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาหนดไว ้
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 แบลคแมน (Blackman. 1990 : 53 ; อา้งถึงใน มจัฉรี โอสถานนท.์ 2538 : 29) ไดศึ้กษา 
ทศันคติของครูจากโรงเรียนในชนบท โรงเรียนในเขตชานเมือง และโรงเรียนในเขตชั้นใน ต่อเด็ก
ที-มีความตอ้งการพิเศษและพบว่าครูจากโรงเรียนท ั ง 3 เขต มีทศันคติต่อเด็กที-มี ความตอ้งการ
พิเศษไม่แตกต่างกน เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอนของครู พบวา่ ครูท่ีมี  ประสบการณ์
ในการสอน 5 ปี ข้ึนไป มีทศันคติในทางบวกมากกวาครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน  ต่ากวา่ 5 ปี 
ผูว้จิยัยงัพบวา่ครูท่ีสอนในโครงการเรียนร่วมตอ้งการขอ้มูลตลอดจนความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงันั้น การเปิดอบรมครูก่อนเปิดดาํเนินการโครงการเรียนร่วม จึงเป็ นส่ิง
จาํเป็น 
 จฟัเฟอร์ (Juffer. 1991 : 135 ; อา้งถึงใน ทองคาํ ผดุงสุข. 2531 : 51) ไดศึ้กษาทศันคติ ของ
ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อการเรียนร่วมในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และ
พบวาผูป้กครองส่วนใหญ่ พอใจในโครงการเรียนร่วมท่ีโครงการจดัให้ ซ่ึงเป็นโครงการเรียนร่วม 
ระหวางเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ แต่ยงัมีผูป้กครองส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยไม่พอใจ 
กบโครงการเรียนร่วมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และตอ้งการให้บุตรธิดาของตนเรียนในชั้น
พิเศษ สําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยเฉพาะผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า ทศันคติต่อการเรียนร่วมมี 
ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อวธีิอบรมเลี ยงดูบุตรของผูป้กครอง กล่าวคือ ผูป้กครองท่ีเลี ยงลูกแบบ 
ตามใจ มีทัศนคติในทางลบต่อการเรียนร่วมเต็มเวลา มากกว่าผู ้ปกครองท่ี เ ล้ียงลูกแบบ 
ประชาธิปไตย ผูป้กครองกลุ่มแรกมีความประสงค์จะให้บุตรเรี ยนในห้องพิเศษ ซ่ึงเป็นห้อง 
สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยเฉพาะ ส่วนผูป้กครองกลุ่มหลงัตอ้งการให้บุตรของตน เรียน
ร่วมเตม็เวลา 

แมทธิวส์ ( Mathews. 1984: 9) ไดศึ้กษาทศันะคติของครูต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย และปัญญา ในมลรัฐสลงังอ ประเทศมาเลเซีย ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี ครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี ให้การยอมรับเด็กมากกว่าครูท่ีไม่มีวุฒิหรือมีวุฒิในระดบัอ่ืนๆ หากพิจารณา
ระหวา่งเช้ือชาติแลว้พบวา่ชาวมาเลเซียเช้ือสายมาเลเซียและอินเดีย ครูมีพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ
ให้การยอมรับเด็กมากกว่าครูท่ีไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ หากพิจารณาโดยส่วนรวมแล้ว
พบว่าครูส่วนมาก ยงัมีทศันคติในทางลบต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและให้ความเห็นต่อไปว่า
การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญานั้นควรแยกจากเด็กปกติอย่าง
เด็ดขาด  
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วิลเลียมส์ (Williams. 1988 : Abstract ; อา้งถึงใน จุฑาภคั มีฉลาด. 2546 : 58) ไดท้าํ การ
วิจยัเร่ืองการรับรู้ของครูในชั นเรียนปกติในเร่ืองการเตรียมตวั เพื่อทาํงานในชั้นเรียนร่วม ในฐานะ
เป็นรายวิชาท่ีเตรียมก่อนการเขา้ปฏิบติังาน พบวา่ ครูท่ีจะปฏิบติังานในชั้นเรียนร่วมของ เด็กพิการ
เรียนร่วมกบัเด็กปกติจะตอ้งมีความเขา้ใจ ความตอ้งการของเด็กพิการเป็ นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นของความตอ้งการแสดงความสามารถให้คนอ่ืนไดป้ระจกัษ์ ความตอ้งการความกา้วหน้าทาง
วชิาการและอาชีพ ความตอ้งการเพื่อน ครูท่ีรักและเอาใจใส่ตลอดจนความตอ้งการ ความช่วยเหลือ 
ทางดา้นทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลความพิการของตน 

แบลนดช์าร์ด(Blanchard,   1991)  ไดท้ดลองจดักิจกรรมเชิงปฐมนิเทศสาํหรับนกัเรียนปกติ
ระดับประถมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเด็ก ท่ีมีความต้องการพิเศษก่อนดาํเนินการ
โครงการเรียนร่วม ระหวา่งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ  ผลการทดลองพบวา่  เด็กปกติมี
ทศันคติ ในทางบวกบ่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ผูร้ายงานจึงไดเ้สนอแนะวา่  โรงเรียนควรจดัให้
มีกิจกรรมต่าง ๆ  ข้ึน เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเด็ก ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ก่อนทน่ีจะจดั
ใหมี้การเรียนร่วมระหวา่งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ 
 รีเดล (Riedel,  1991)  ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนร่วมของเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในเกรด  5-9  ของโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนีย  พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
รับรู้ในทางบวกสูงกวา่นกัศึกษา  โดยผูบ้ริหารเห็นวา่ระดบัการสนบัสนุนทางการบริหารทรัพยากร 
หรือบริการท่ีไดรั้บการวางแผนการสอน และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสอนเป็นองคป์ระกอบท่ีเอ้ือ
ต่อกระบวนการเรียนร่วม  แต่นกัศึกษามีความเห็นวา่องคป์ระกอบเหล่าน้ี เป็นส่ิงขวางกระบวนการ
เรียนร่วม 
 อีโคลศ(์Echols,  1992)   ศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูประถมศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
ร่วมของเด็กปัญญาอ่อนในการศึกษาปกติ  จากโรงเรียนบางโรงเรียนในรัฐเท็กซลั  พบว่า ครูมีอายุ
นอ้ยกวา่ มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรียนร่วมมากกวา่ครูท่ีมีอายุมากกวา่ ครูท่ีมี วุฒิต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการเรียนร่วมไม่แตกต่างกบัครูท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า มีความคิดเห็น ใน
ทางบวกต่อการเรียนร่วมมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนเด็กปัญญาอ่อนมาก่อนมีความคิดเห็นต่อการเรียนร่วมไม่ต่างจากครูท่ีมีประสบการณ์ และ
ครูประถมศึกษา  ไม่มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรียนร่วม 
 มิลลินิกซ์(Milinix,  1994)  ไดศึ้กษาทศันะคติของครูใหญ่ท่ีมีต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
และต่อการเรียนร่วมพบวา่ครูใหญ่  ท่ีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Style)  
มีทศันคติในทางบวกต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  และต่อการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ  แต่ครูใหญ่ท่ีมีความเป็นผูน้าํแบบผูกขาดรวมอาํนาจ  (Athenian)  มี
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ทศันคติในทางลบต่อเด็ก ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และต่อการเรียนร่วมระหวา่งเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษกบัเด็กปกติ 
 ลทัธ์แฮม (Latham,  1997)  ไดศึ้กษาเจตคติ และความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนร่วมของครู และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในด้านการให้บริการ   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นครูปกติ  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน  15 โรงเรียนของ
ชุมชนทสัคาลูซาเค้าต้ี(Tuscaloosa  County)  เคร่ืองมือในการวิจยัใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์พบว่า  ครูปกติ และครูการศึกษาพิเศษท่ีมีความเช่ือว่า การจดัการเรียนร่วมจะสําเร็จได ้
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือทั้งวธีิการจดัการเรียนการสอน  ขอ้มูล  ข่าวสาร  และประชาสัมพนัธ์ 
 จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศสรุปได้ว่า การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียน เรียนร่วม ควรเป็นรูปแบบของการ
รวมพลงัประกอบดว้ย  ครอบครัว  ชุมชน   สถานศึกษา  และทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมกนัใน
การจดัการศึกษา ทั้งน้ีทุกฝ่ายตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การฟ้ืนฟู  ให้ความ
ช่วยเหลือในทุกดา้น โดยเฉพาะการจดัการศึกษา ควรสนองความตอ้งการของผูเ้รียนให้สามารถ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพการจดัการศึกษารูปแบบการเรียนร่วม จึงมีความเหมาะสม 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียน

ในสังกดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

วธีิการด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ยขั้นตอน  7   ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการของการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของกรอบแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
การบริหารการจดัการ 

เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ขั้นท่ีตอนท่ี 4 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี 5  วเิคราะห์ขอ้มูล  
ขั้นตอนท่ี 6 สัมมนาผูท้รงคุณวฒิุเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั 

รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นสรุปและรายงานผลการวจิยั 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 

2.  ประชุมผูท้รงคุณวฒิุเพื่อ
พิจารณาความสมบูรณ์ของ
รูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร 

หนงัสือ  ต  าราและเอกสาร
ทางวิชาการผลงานวิจยั
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

-กระบวนการจดัสนทนากลุ่ม 

-ประเด็นท่ีใชใ้นการสนทนา 

-ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

โครงสร้างและองคป์ระกอบรูปแบบ
การบริหารการจดัการเรียนร่วมของ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
7 ท่าน 
 

แบบตรวจสอบร่าง 
รูปแบบการบริหารการ
จดัการเรียนร่วม 
 

รูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบความเป็นไปได ้
 

4  เก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั   

5.  วิเคราะห์ค่าดชันีความตอ้งการ 
จ าเป็น (Priority  Needs Index : 
PNI)ในการพฒันารูปแบบ 

 

ผูบ้ริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ ขา้ราชการ

ครูในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ความเห็นของประชากรท่ีมีต่อ

รูปแบบการบริหารการจดัการ

เรียนร่วมของโรงเรียนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีรวบรวม 

 

ขั้นตอนการวิจยัและกิจกรรมยอ่ย แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษา วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช ้ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

1. ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบั 
การพฒันารูปแบบ สภาพปัจจุบนั 
ของรูปแบบความตอ้งการของ
รูปแบบ 

 

หนงัสือ ต าราเอกสารทาง
วิชาการผลงานวิจยัและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การศึกษาสรุปเน้ือหาจาก
เอกสารและผลงานวิจยัท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

 

- กรอบแนวคิดในการวิจยั 
-โครงสร้างและองคป์ระกอของรูปแบบ
การบริหารการจดัการเรียนร่วมของ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

3.สร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

 

- หนงัสือ  ต  าราและ
เอกสารทางวิชาการ
ผลงานวิจยั 
 

สร้างเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล

ภาคสนามแบบประเมินความ

เหมาะสมของเคร่ืองมือ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญและหาค่าความเท่ียง

ของเคร่ืองมือ 

 

แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็น 

เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล 

ภาคสนาม 

 

6.สัมมนาผู ้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการท า
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

 
7. ขั้นสรุปและรายงานผลการวจิยั 

ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูล
จากภาคสนาม 

ร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วม
ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล
และขอ้เสนอแนะในการ
วจิยั 

รายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ภาพท่ี 3.1  ขัน้ตอนการวิจยั แหลง่ข้อมลูเคร่ืองมือทีใ่ช้  และผลลพัท์ที่ต้องการ 
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ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการของรูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  

ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัจากแหล่งขอ้มูลบุคคลซ่ึง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 
ขั้นตอนที ่ 2 ประชุมผูท้รงคุณวฒิุเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการจดัการเรียน

ร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ขั้นตอนที ่3 สร้างเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
แบบสอบถามมี  2  ตอนคือ 

           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบักบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหาร 
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ท าการพิจารณา
เก่ียวกบัความครอบคลุม และตรงประเด็นในเน้ือหาสาระความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษา
ความตรงตามเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC  ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  
7  ท่าน มารวมกนัค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา   ซ่ึงค านวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็กท่ี
ตอ้งการวดักบัค าถามท่ีสร้างข้ึน  ดชันีท่ีใชแ้สดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม และ วตัถุประสงค ์
(Index of Item  Objective Congruence : IOC) 
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ขั้นตอนที ่4  เก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของเหล่าขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั  
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  สืบค้นราย ช่ือ  ท่ี อยู่  และ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน ท่ี จัดการเรียน ร่วม  สั งกัด
กรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 115 โรงเรียน 
 2.  ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม เสนอไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วม ในสังกดักรุงเทพมหานคร  
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล  

3.  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการจดัส่งทางไปรษณีย ์ไป
ยงัผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีการจดัการเรียนร่วม  เพื่อให้จดัเก็บขอ้มูลส่งคืนทาง 
ไปรษณียท่ี์ผูว้จิยัสอดซองจดหมายติดแสตมป์ไปใหจ้ านวน 337 ฉบบั  
 4.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน จ านวน  337  ฉบบั  เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถามมี  2  ตอนคือ 
           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบักบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหาร 
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (μ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยใชเ้กณฑ์ดงัน้ี แบบสอบถามการปฏิบติั
เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการ  การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยรูปแบบจะเป็นแบบประมาณค่า  5 ระดบั คือ 
ด้านสภาพปัจจุบัน 

5 หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัมาก 
3 หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบันอ้ย 
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1 หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง การปฏิบติัในปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ด้านความต้องการ 
5 หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบั 
3 หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น  (Priority  Needs Indext : PNI)  เป็นดัชนีจัดเรียงล าดับ 

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นท่ีใช้หลกัประเมินความแตกต่างเป็นวิธีท่ีหาค่าผลต่างของสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพท่ีตอ้งการ   (I-D)  แลว้หารดว้ยค่าของสภาพท่ีคาดหวงั (D)   เพื่อควบคุมขนาดความ
ตอ้งการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยท่ีไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ  เม่ือใช้
ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณ ค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่สภาพท่ีคาดหวงั  ของกลุ่ม  
(สุวิมล  วอ่งวาณิช,  2550)  ในการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรในการค านวณ  PNI   แบบปรับปรุงท่ีปรับปรุงจากสูตรดั้งเดิม ดงัน้ี 

สูตร   (PNI  modified)= (I – D)/D  
 I = ค่าเฉล่ียท่ีจ  าเป็นและมีความตอ้งการใหเ้กิดมีข้ึนของรูปแบบ 
 D = ค่าเฉล่ียสภาพท่ีปฏิบติัจริงในปัจจุบนัของรูปแบบ 
 

 2) ด าเนินการยกร่างรูปแบบองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียน
ร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์ตามค่าดัชนีความตอ้งการจ าเป็น (Priority 
Needs Indes:  PNI)   ของรูปแบบ 
 3) ผู ้วิจ ัยน าเสนอร่างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียน ร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ข ผลการวิจยัใน
ขั้นน้ีท าใหไ้ดร่้างรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการน าไปตรวจสอบรูปแบบ 
 
 ขั้นตอนที่ 6 สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการท า
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
 ผูว้ิจยัน า (ร่าง)  รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ไปท าการตรวจสอบ  ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้โดยผูท้รงคุณวุฒิ  และน าผลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบ มาพิจารณา  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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 ขั้นตอนที ่7  การสรุปและรายงานผลการวจัิย 
 เป็นการสรุปงานวิจยัทั้ งหมด รวมทั้งการอภิปรายผลและการให้ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั  
การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องในการเรียนรู้ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องในการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการเรียนร่วม 
  
 สัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

μ   หมายถึง  ค่าเฉล่ีย 
 σ   หมายถึง  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test  หมายถึง  การทดสอบค่านยัส าคญัการทดสอบของค่าเฉล่ีย 

 PNI  หมายถึง  ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  หมายถึง  สถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูลในการวจิยัคร้ัง

น้ีประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ดา้นการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยแบ่งกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครจาก

ประชากรของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วม ทั้ง 115 โรงเรียนเป็น  ขนาดใหญ่ จ านวน  60  โรงเรียน  

ขนาดกลาง  จ  านวน 32 และขนาดเล็ก จ านวน 23  รวม 115  โรงเรียน  จ  านวนบุคลากรเป็นผูบ้ริหาร  

จ  านวน 115  คน  ครู  จ  านวน 175  คน  ศึกษานิเทศก์ จ  านวน   47  คน  รวม  337  คน   โดยวิธีการ

ทางสถิติตามตารางท่ี  3  ดงัน้ี 
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดเล็ก  (n = 56) 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง    
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 23 41.10 

 ครูผูส้อน 23 41.10 

 ศึกษานิเทศก ์ 10 17.90 

 รวม 56 100 

เพศ    
 หญิง 30 53.60 
 ชาย 26 46.40 
 รวม  100.00 
อายุ  

21-30 ปี 
 
26 

 
46.40 

 31-40 ปี 10 17.90 
 41-50 ปี 7 12.50 
 51-60 ปี 13 23.20 
 รวม 81 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
 1-5 ปี 50 89.30 
 6-10 ปี 6 10.70 
 รวม 81 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาตรี 24 42.90 
 ปริญญาโท 32 57.10 
 สูงกวา่ปริญญาโท -  
                          รวม 81 100.00 
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จากตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกับจ านวนและร้อยละของสภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดเล็ก  (n = 56) 

 ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยมีค่า
ร้อยละเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 39.50  และอีกร้อยละ 21.00  เป็นศึกษานิเทศก์ หากจ าแนกตามเพศ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  22.50  และอีร้อยละ 18.00  เป็นเพศชาย  หากพิจารณาตาม
ช่วงอายุ  ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ  21-30  คิดเป็นร้อยละ 34.60  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  41-50  คิด
เป็นร้อยละ  29.60  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  31-40  คิดเป็นร้อยละ  25.90  และอยูใ่นช่วงอายุ 51-60  
คิดเป็นร้อยละ  9.90  หากพิจารณาตามประสบการณ์ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีประสบการณ์ 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ  65.40  และอีกร้อยละ  34.60  มีประสบการณ์    1 -5 ปี  หากพิจารณาตามระดับ
การศึกษาสูงสุด  ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีวฒิุปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 42.00  รองลงมามีวฒิุปริญญา
ตรี  คิดเป็นร้อยละ  39.50  และอีกร้อยละ  18.50  มีวฒิุสูงกวา่ปริญญาโท 
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ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดกลาง (n = 200) 
 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง    
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 60 30.00 
 ครูผูส้อน 120 60.00 
 ศึกษานิเทศก ์ 20 10.00 

 รวม 200 100.00 
เพศ    
 หญิง 132 58.50 
 ชาย 83 41.50 
 รวม 200 100.00 
อายุ  

21-30 ปี 
 
53 

 
26.50 

 31-40 ปี 81 40.50 
 41-50 ปี 34 17.00 
 51-60 ปี 32 16.00 
 รวม 200 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
 1-5 ปี 59 29.50 
 6-10 ปี 141 70.50 
 รวม 200 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาตรี 62 31.00 
 ปริญญาโท 118 59.00 
 สูงกวา่ปริญญาโท 20 10.00 
                          รวม 200 100.00 
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จากตารางที่ 2  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนและร้อยละของสภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดกลาง (n = 200)  

 ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 60.00  
รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร  คิดร้อยละ 30.00  และอีกร้อยละ  10.00 เป็นศึกษานิเทศก์  หากจ าแนกตาม
เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  58.50  และอีกร้อยละ 41.50  เป็นเพศชาย  หากพิจารณา
ตามช่วงอายุ  ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ  31-40  คิดเป็นร้อยละ 40.50  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  21-30  
คิดเป็นร้อยละ  26.50 และอยู่ในช่วงอายุ 41-50  คิดเป็นร้อยละ  17.00  หากพิจารณาตาม
ประสบการณ์ปรากฏว่าส่วนใหญ่  มีประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ  70.50  และอีกร้อยละ  
29.50  มีประสบการณ์    1-5 ปี  หากพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีวุฒิ
ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 59.00  รองลงมามีวุฒิปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  31.00  และอีกร้อยละ  
10.00  มีวฒิุสูงกวา่ปริญญาโท 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดใหญ่  (n = 81) 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง    
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 32 39.50 

 ครูผูส้อน 32 39.50 

 ศึกษานิเทศก ์ 17 21.00 

 รวม 81 100.00 

เพศ    
 หญิง 45 22.50 
 ชาย 36 18.00 
 รวม 81 100.00 
อายุ  

21-30 ปี 
 
28 

 
34.60 

 31-40 ปี 21 25.90 
 41-50 ปี 24 29.60 
 51-60 ปี 8 9.90 
 รวม 81 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
 1-5 ปี 28 34.60 
 6-10 ปี 53 65.40 
 รวม 81 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาตรี 32 39.50 
 ปริญญาโท 34 42.00 
 สูงกวา่ปริญญาโท 15 18.50 
                          รวม 81 100.00 
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จากตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกับจ านวนและร้อยละของสภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดใหญ่  (n = 81) 

 ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยมีค่า
ร้อยละเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 39.50  และอีกร้อยละ 21.00  เป็นศึกษานิเทศก์ หากจ าแนกตามเพศ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  22.50  และอีร้อยละ 18.00  เป็นเพศชาย  หากพิจารณาตาม
ช่วงอายุ  ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ  21-30  คิดเป็นร้อยละ 34.60  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  41-50  คิด
เป็นร้อยละ  29.60  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  31-40  คิดเป็นร้อยละ  25.90  และอยูใ่นช่วงอายุ 51-60  
คิดเป็นร้อยละ  9.90  หากพิจารณาตามประสบการณ์ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีประสบการณ์ 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ  65.40  และอีกร้อยละ  34.60  มีประสบการณ์    1-5 ปี  หากพิจารณาตามระดับ
การศึกษาสูงสุด  ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีวฒิุปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 42.00  รองลงมามีวฒิุปริญญา
ตรี  คิดเป็นร้อยละ  39.50  และอีกร้อยละ  18.50  มีวฒิุสูงกวา่ปริญญาโท 
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ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนร่วมในภาพรวมของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (N 
= 337) 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง    
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 115 34.12 
 ครูผูส้อน 175 51.93 
 ศึกษานิเทศก ์ 47 13.95 

 รวม 337 100.00 
เพศ    
 หญิง 207 67.43 
 ชาย 130 38.57 
 รวม 337 100.00 
อายุ  

21-30 ปี 
 
107 

 
31.75 

 31-40 ปี 112 33.23 
 41-50 ปี 65 19.28 
 51-60 ปี 53 15.72 
 รวม 337 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
 1-5 ปี 137 40.65 
 6-10 ปี 200 59.34 
 รวม 337 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาตรี 118 35.01 
 ปริญญาโท 184 54.60 
 สูงกวา่ปริญญาโท 35 10.39 
                          รวม 337 100.00 
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จากตารางที่ 4  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนและร้อยละของสภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จัดการเรียน ร่วมในภาพรวมของโรงเรียน ท่ีจัดการเรียน ร่วมในโรงเรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร    (N = 337)  

 ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 51.93  
รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร  คิดร้อยละ 34.12  และอีกร้อยละ 13.95   เป็นศึกษานิเทศก์  หากจ าแนกตาม
เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  67.43   และอีกร้อยละ 38.57  เป็นเพศชาย  หาก
พิจารณาตามช่วงอายุ  ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ  31-40  คิดเป็นร้อยละ 33.23 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ 
21-30  คิดเป็นร้อยละ 31.75 และอีกร้อยละ  19.28  อยู่ในช่วงอายุ 41-50  หากพิจารณาตาม
ประสบการณ์ปรากฏว่าส่วนใหญ่  มีประสบการณ์  6-10  ปี คิดเป็นร้อยละ  59.34  และอีกร้อยละ  
40.65  มีประสบการณ์  1-5 ปี  หากพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  ปรากฏว่าส่วนใหญ่  มีวุฒิ
ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 54.60  รองลงมามีวุฒิปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  35.01และอีกร้อยละ  
10.39  มีวฒิุสูงกวา่ปริญญาโท 
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ตอนที ่2  สภาพการปฏบิตัิจริง และสภาพความต้องการพฒันากรรบริหารจัดการเรียน
ร่วม 

จากการสอบถามสภาพการปฏิบติัจริง  และสภาพความต้องการท่ีจะพฒันาในด้านการ

บริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  

1. ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 
2.  ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม     
3. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
4. ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   
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ตารางที ่ 5  สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการทีจ่ะพฒันาในด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้านการจัดการความ
พร้อมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเลก็ (n = 56)  
                   
ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

1. โรงเรียนมุ่งมั่นเป็นผู ้น าด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

4.41 0.68 มาก 4.93 
 
 

0.26 มากท่ีสุด 0.52 5.312* 0.105 7 

2. โรงเรียนมุ่งให้ผู ้เรียนมีความรู้มี คุณธรรม  มี
จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงาน
อาชีพและทกัษะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดย
ชุมชนมีส่วนรวม 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.39 4.593* 
 

0.079 16 

3. โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
เฉพาะความพิการประเภท ความบกพร่องทาง
สติปัญญา  มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีพฒันาการทางดา้นปัญญา มี
ความสุขและมีความเป็นไทย 

4.34 0.69 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.55 5.439* 
 
 

0.112 5 

4. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.48 0.63 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 0.45 4.888* 0.053 17 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

5. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งกรพิเศษ 

4.21 0.68 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.65 6.279* 
 

0.134 1 

6. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการ
การเรียนร่วม 

4.36 0.64 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.52 5.339* 
 

0.107 6 

7. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.32 0.64 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 0.61 6.617* 
 

0.124 2 

8. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองคก์ร
อยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.32 0.66 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 0.61 6.376* 
 

0.124 2 

9. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตามผล 4.38 0.70 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.46 4.376* 0.095 13 

1๐. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม
ประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจดัการเรียนร่วม 

4.39 0.56 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.47 5.236* 
 

0.097 12 

11. มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการ
เรียนร่วม ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและ
การมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

4.39 0.59 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.50 5.582* 
 

0.102 9 

 

 



167 

 

       
ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

12. มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

4.43 0.63 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.46 5.586* 
 

0.094 13 

13. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4.36 0.62 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.50 5.267* 
 

0.103 8 

14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม 
และตรวจสอบในการจัดการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน  

4.38 0.65 มาก 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.53 5.868* 
 

0.108 5 

15. โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันา
นกัเรียน 

4.50 0.63 มาก 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.41 4.952* 
 

0.084 15 

16. ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 4.36 0.59 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.52 5.271* 0.107 6 

17. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.43 0.63 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.46 5.651* 
 

0.094 13 

18. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

4.36 0.62 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.50 4.423* 
 

0.103 8 

19. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจใน
การท างาน  

4.38 0.65 มาก 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.53 5.750* 
 

0.108 5 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

20. ผูบ้ริหาร ครู ผู ้ท่ี เก่ียวข้องมีความเข้าใจในการ
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.29 0.59 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.59 6.470* 
 

0.121 3 

21. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการน า
ผลการคดักรองเด็กพิการเรียนร่วมจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อจดัหา  ส่ือ  
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.29 0.65 มาก 4.77 0.43 มากท่ีสุด 0.48 4.629* 
 

0.101 10 

22. ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (IEP.)  เนน้ทกัษะกระบวนการตาม
ความบกพร่องของนัก เรียนพิการเรียน ร่วม  
เพื่อใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีดียิง่ข้ึน 

4.25 0.67 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.57 5.545* 
 

0.118 4 

23. มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอต่อ
นกัเรียนเรียนร่วม 

4.27 0.73 มาก 4.86 0.40 มากท่ีสุด 0.59 5.317* 
 

0.121 3 

24. โรง เรี ยน  ก าห น ดน โยบ าย  แน วท างก าร
ด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการ
จดัการเรียนร่วม 

4.46 0.63 มาก 4.80 0.44 มากท่ีสุด 0.34 3.289* 
 

0.070 20 
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      ที่ 
ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ

บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

25. มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

4.38 0.59 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.50 5.522* 
 

0.102 11 

26. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 4.45 0.57 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.43 4.859* 0.088 14 

27. มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครูในการ
จดัการเรียนร่วม 

4.52 0.54 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.28 3.183* 
 

0.058 21 

ภาพรวม 4.38 0.30 มาก 4.88 0.14 มากท่ีสุด 0.89 28.661* 0.182  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่5  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก (n = 56) 
  ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง   3.51 – 4.50  ยกเวน้ประเด็นเก่ียวกบัโรงเรียนมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้มีคุณธรรม  มีจริยธรรม 
มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงานอาชีพและทกัษะด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขโดยชุมชนมี
ส่วนรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.52   หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่า
อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.38  ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.88  และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติทั้งประเด็นยอ่ย  และในภาพรวมของดา้น  ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
  หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI  modified)  ปรากฏว่าอนัดับความส าคัญ
ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันา
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนร่วมและบุคลากรกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองค์กรอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์เป็น
ล าดบัท่ี 2 และ ผูบ้ริหาร ครู  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและโรงเรียนมีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอ
ต่อนกัเรียนเรียนร่วมมีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 6  สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการทีจ่ะพฒันาในด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้านการจัดการความ
พร้อมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง (n = 200) 

                   
ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

1. โรงเรียนมุ่งมั่น เป็นผู ้น าด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

3.99 0.61 มาก 4.78 0.32 มากท่ีสุด 0.79 18.477*  0.127 7 

2. โรงเรียนมุ่ งให้ผู ้เรียนมีความ รู้มี คุณธรรม  มี
จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงาน
อาชีพและทกัษะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดย
ชุมชนมีส่วนรวม 

4.40 0.72 มาก 4.85 0.26 มากท่ีสุด 0.45 8.565* 
  

0.134 6 

3. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภท ความบกพร่องทางสติปัญญา  
มุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีพฒันาการทางดา้นปัญญา มีความสุขและมีความ
เป็นไทย 

4.48 0.72 มาก 4.87 0.38 มากท่ีสุด 0.39 7.673* 
  

0.137 5 

4. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐาน
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.44 0.68 มาก 4.89 0.44 มากท่ีสุด 0.46 9.707* 
  

0.086 20 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

5. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งกรพิเศษ 

4.47 0.70 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.71 7.105* 
  

0.145 3 

6. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการ
การเรียนร่วม 

4.38 0.52 มาก 4.80 0.30 มากท่ีสุด 0.46 9.021* 
  

0.094 16 

7. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.43 0.50 มาก 4.91 0.16 มากท่ีสุด 0.48 9.884* 
  

0.110 13 

8. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองคก์ร
อยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.47 0.66 มาก 4.89 0.30 มากท่ีสุด 0.41 8.430* 
  

0.127 7 

9. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตามผล 4.45 0.60 มาก 4.84 0.39 มากท่ีสุด 0.49 7.606* 0.101 15 

1๐. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม
ประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจดัการเรียนร่วม 

4.38 0.67 มาก 4.87 0.16 มากท่ีสุด 0.49 11.357* 
  

0.163 2 

11. มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการ
เรียนร่วม ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและ
การมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

4.37 0.79 มาก 4.87 0.50 มากท่ีสุด 0.62 9.843* 
  

0.127 7 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

12. มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

4.48 0.72 มาก 4.91 0.25 มากท่ีสุด 0.83 10.311* 
  

0.168 1 

13. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4.38 0.66 มาก 4.93 0.21 มากท่ีสุด 0.71 11.508* 
  

0.143 4 

14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม 
และตรวจสอบในการจัดการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน  

4.35 0.58 มาก 4.84 0.35 มากท่ีสุด 0.49 9.982* 
  

0.113 12 

15. โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันา
นกัเรียน 

4.46 0.74 มาก 4.86 0.34 มากท่ีสุด 0.40 7.993* 
  

0.127 7 

16. ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 4.41 0.70 มาก 4.85 0.34 มากท่ีสุด 0.43 8.329* 0.117 8 

17. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.54 0.80 มาก 4.79 0.40 มากท่ีสุด 0.25 5.415* 
  

0.114 10 

18. ผู ้บริหาร ครู และผู ้เก่ียวข้องท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

4.40 0.72 มาก 4.77 0.41 มากท่ีสุด 0.38 7.340* 
  

0.096 18 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับ

ความ
ต้องการ 

t ผลต่าง 
(2)-(1) 

PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

19. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจใน
การท างาน  

4.66 0.67 มาก 4.80 0.39 มากท่ีสุด 3.254* 
  

0.14 0.102 14 

20. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวข้องมีความเข้าใจในการ
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.35 0.68 มาก 4.82 0.47 มากท่ีสุด 7.898* 
  

0.47 0.097 17 

21. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการน า
ผลการคัดกรองเด็กพิ การเรียน ร่วมจัดท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อ
จดัหา  ส่ือ  และส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.43 0.68 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 7.779* 
  

0.56 0.115 9 

22. ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวข้องมีความเข้าใจใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึ ก ษ า เฉ พ าะ บุ ค ค ล   ( IEP.)  เน้ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการตามความบกพร่องของนักเรียน
พิการเรียนร่วม  เพื่อให้นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

4.38 0.65 มาก 4.77 0.39 มากท่ีสุด 6.614* 
  

0.37 0.077 20 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

23. มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอต่อ
นกัเรียนเรียนร่วม 

4.63 0.62 มาก 4.82 0.37 มากท่ีสุด 0.20 4.200* 
  

0.097 17  

24. โรงเรียน  ก าหนดนโยบาย  แนวทางการ
ด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบ
การจดัการเรียนร่วม 

4.22 0.62 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.55 9.779* 
  

0.113 12  

25. มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

4.53 0.65 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.30 6.524* 
  

0.090 15 

26. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 4.32 0.67 มาก 4.80 0.43 มากท่ีสุด 0.48 8.355* 
  

0.082 19 

27. มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครูในการ
จดัการเรียนร่วม 

4.25 0.81 มาก 4.80 0.41 มากท่ีสุด 0.55 9.208* 
  

0.112 13 

 ภาพรวม 4.41 0.329 มาก 4.84 0.16 มากท่ีสุด 0.43 16.556* 0.104  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่6  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง  (n = 200) 
  ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง   3.51 – 4.50 หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 
ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80   
และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของ
ดา้น  ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของ
ดา้น 

หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนมีการจดัท า IEP เป็น
เฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัการเรียนร่วม และ
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งกรพิเศษ  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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จากตารางที ่7  สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการทีจ่ะพฒันาในด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้านการจัดการ
ความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่  (n = 81) 

                   
ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

1. โรงเรียนมุ่งมั่นเป็นผู ้น าด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

3.97 0.44 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.82 5.43* 
  

0.171 1 

2. โรงเรียนมุ่งให้ผู ้เรียนมีความรู้มี คุณธรรม  มี
จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงาน
อาชีพและทกัษะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดย
ชุมชนมีส่วนรวม 

4.41 0.68 มาก 4.87 0.34 มากท่ีสุด 0.46 6.52* 
  

0.094 11 

3. โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
เฉพาะความพิการประเภท ความบกพร่องทาง
สติปัญญา  มุ่ งพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีพฒันาการทางดา้นปัญญา มี
ความสุขและมีความเป็นไทย 

4.50 0.67 มาก 4.90 0.31 มากท่ีสุด 0.40 5.82* 
  

0.081 17 

4. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐาน
การเรียน รู้ให้ ผู ้ เรียน เกิด คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์

4.45 0.62 มาก 4.92 0.28 มากท่ีสุด 0.47 5.56* 
  

0.096 10 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

5. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งกรพิเศษ 

4.48 0.68 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.38 5.43* 0.078 19 

6. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการ
การเรียนร่วม 

4.38 0.71 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.50 6.52* 0.102 7 

7. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.44 0.65 มาก 4.94 0.25 มากท่ีสุด 0.50 6.42* 0.101 9 

8. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองคก์ร
ยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.49 0.65 มาก 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.42 5.43* 
 

0.086 14 

9. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตามผล 4.46 0.65 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.40 6.02* 0.082 16 

1๐. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม
ประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจดัการเรียนร่วม 

4.39 0.53 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.50 5.50* 0.102 8 

11. มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการเรียนร่วม 
ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและการมอบหมาย
งานอยา่งชดัเจน 

4.38 0.68 มาก 4.90 0.31 มากท่ีสุด 0.52 5.44* 0.106 5 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

12. มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

4.49 0.54 มาก 4.94 0.25 มากท่ีสุด 0.45 5.24* 0.091 13 

13. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4.38 0.66 มาก 4.96 0.21 มากท่ีสุด 0.58 5.27* 0.117 4 

14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม 
และตรวจสอบในการจัดการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน  

4.35 0.62 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.51 6.04* 0.105 6 

15. โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันา
นกัเรียน 

4.47 0.64 มาก 4.88 0.34 มากท่ีสุด 0.41 5.06* 0.084 15 

16. ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 4.42 0.68 มาก 4.87 0.34 มากท่ีสุด 0.45 4.91* 0.092 12 

17. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.56 0.54 มาก 4.81 0.40 มากท่ีสุด 0.25 5.63* 0.052 21 

18. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

4.40 0.63 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.39 4.34* 0.081 18 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

19. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ
เรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจในการท างาน  

4.69 0.47 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.13  5.43*  0.027 23 

20. ผูบ้ริหาร ครู ผู ้ท่ี เก่ียวข้องมีความเข้าใจในการ
จดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.35 0.79 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.49 6.23* 
  

0.101 8 

21. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการน า
ผลการคดักรองเด็กพิการเรียนร่วมจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อจดัหา  ส่ือ  
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.44 0.62 มาก 4.84 0.39 มากท่ีสุด 0.40 5.06* 
  

0.082 17 

22. ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (IEP.)  เนน้ทกัษะกระบวนการตาม
ความบกพ ร่องของนัก เรียนพิการเรียน ร่วม  
เพื่อใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีดียิง่ข้ึน 

4.39 0.75 มาก 4.79 0.45 มากท่ีสุด 0.40 5.46* 
  

0.083 16 

23. มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอต่อ
นกัเรียนเรียนร่วม 

4.65 0.56 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.19 5.07* 
  

0.039 22 
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ที่ ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

24. โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม 

4.22 0.83 มาก 4.85 0.38 มากท่ีสุด 0.63 3.11* 
 

0.129 2 

25. มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

4.55 0.56 มาก 4.86 0.37 มากท่ีสุด 0.31 5.92* 
 

0.063 20 

26. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 4.32 0.73 มาก 4.82 043 มากท่ีสุด 0.50 4.69* 
 

0.103 7 

27. มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครูในการจดัการเรียน
ร่วม 

4.25 0.79 มาก 4.82 0.41 มากท่ีสุด 0.57 3.28* 
 

0.118 3 

ภาพรวม 4.42 0.18 มาก 4.86 0.090 มากท่ีสุด 0.44 17.20* 
 

0.090  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่7  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่ (n = 81) 
  ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ีย
ระหว่าง   3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.42 ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง  4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.86  และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวม
ของดา้น  ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวม
ของดา้น 
  หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏว่า โรงเรียนมุ่งมัน่เป็น
ผูน้ าดา้นการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   โรงเรียนก าหนดนโยบาย 
แนวทาง                 การด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม โรงเรียนมี
การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูในการจดัการเรียนร่วม มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 
ถึง 3  ตามล าดบั 
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จากตารางที ่8  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัการ
ความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากรในภาพรวม (N = 337) 
                   
ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

1. โรงเรียนมุ่งมั่น เป็นผู ้น าด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

4.11 0.56 มาก 4.76 0.43 มากท่ีสุด 0.65 16.729* 0.137 1 

2. โรงเรียนมุ่ งให้ผู ้เรียนมีความ รู้มี คุณธรรม  มี
จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงาน
อาชีพและทกัษะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดย
ชุมชนมีส่วนรวม 

4.39 0.68 มาก 4.82 0.40 มากท่ีสุด 0.43 10.011* 

  

0.089 16 

3. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภท ความบกพร่องทางสติปัญญา  
มุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีพฒันาการทางดา้นปัญญา มีความสุขและมีความ
เป็นไทย 

4.39 0.70 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.47 10.937* 

 

  

0.097 10 

4. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐาน
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.44 0.63 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.45 11.898*  0.092 12 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

5. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีชัดเจนในการพฒันานักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งกรพิเศษ 

4.36 0.70 มาก 4.84 0.36 มากท่ีสุด 0.48 11.203* 
  

0.099 9 

6. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการ
การเรียนร่วม 

4.39 0.66 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.46 11.075*  0.094 13 

7. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.42 0.62 มาก 4.88 0.32 มากท่ีสุด 0.46 12.298*  0.094 13 

8. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองคก์ร
อยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.41 0.66 มาก 4.88 0.32 มากท่ีสุด 0.47 11.809*  0.096 11 

9. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตามผล 4.42 0.65 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.41 9.972* 0.085 17 

1๐. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม
ประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทาง
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.34 0.58 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.54 15.065* 
 
  

0.111 5 

11. มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการเรียนร่วม 
ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและการมอบหมายงาน
อยา่งชดัเจน 

4.35 0.69 มาก 4.90 0.31 มากท่ีสุด 0.55 13.258*  0.112 4 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

12. มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

4.39 0.62 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 0.54 14.631*  0.110 6 

13. มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4.37 0.66 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 0.56 14.418*  0.114 3 

14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม 
และตรวจสอบในการจัดการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน  

4.34 0.61 มาก 4.85 0.35 มากท่ีสุด 0.51 13.342* 
 
  

0.105 8 

15. โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันานกัเรียน 

4.41 0.67 มาก 4.87 0.35 มากท่ีสุด 0.46 11.064*  0.094 13 

16. ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 4.38 0.67 มาก 4.86 0.34 มากท่ีสุด 0.48 11.774* 0.099 9 

17. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการจดัการเรียนร่วม 

4.45 0.64 มาก 4.80 0.41 มากท่ีสุด 0.35 8.320* 
  

0.073 17 

18. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

4.40 0.65 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.40 9.700* 
  

0.083 16 

19. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ
เรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจในการท างาน  

4.55 0.57 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.27 7.226* 0.056 20 
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ที่ 

ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

20. ผู ้บริหาร ครู ผู ้ท่ี เก่ียวข้องมีความเข้าใจในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.34 0.74 มาก 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.51 11.175* 
 
  

0.105 8 

21. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการน า
ผลการคดักรองเด็กพิการเรียนร่วมจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อจดัหา  ส่ือ  
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.38 0.64 มาก 4.82 0.41 มากท่ีสุด 0.44 10.61* 
 
  

0.091 14 

22. ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (IEP.)  เนน้ทกัษะกระบวนการตาม
ความบกพ ร่องของนัก เรียนพิการเรียน ร่วม  
เพื่อใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีดียิง่ข้ึน 

4.37 0.71 มาก 4.78 0.44 มากท่ีสุด 0.41 8.887* 
 
  

0.085 15 

23. มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอต่อ
นกัเรียนเรียนร่วม 

4.52 0.62 มาก 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.33 8.277*  0.068 19 

24. โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียน
ร่วม 

4.28 0.76 มาก 4.84 0.38 มากท่ีสุด 0.56 12.178* 
 
  

0.115 2 
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ที่ ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

25. มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

4.49 0.59 มาก 4.84 0.38 มากท่ีสุด 0.35 9.157*  0.072 18 

26. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 4.36 0.69 มาก 4.83 0.40 มากท่ีสุด 0.47 10.815* 0.097 12 

27. มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครูในการจดัการเรียน
ร่วม 

4.30 0.76 มาก 4.82 0.40 มากท่ีสุด 0.52 11.081*  0.107 7 

ภาพรวม 4.38 0.24 มาก 4.85 0.11 มากท่ีสุด 0.47 26.622* 0.096  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่8  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและ
บุคลากรในภาพรวม (N = 337) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง    

3.51 – 4.50    หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง   
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น  
  หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่ โรงเรียนมุ่งมัน่เป็น
ผูน้ าดา้นการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   โรงเรียน ก าหนดนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม  และโรงเรียนมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนร่วมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบมีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง  
3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่9  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนขนาดเล็ก (n = 56) 
      
ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

28. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กบันักเรียน
เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข เช่น 
จดัใหมี้หอ้งน ้า  หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

4.46 0.57 มาก 4.80 0.34 มากท่ีสุด 0.26 3.639* 
  
  

0.070 10 

29. มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

4.43 0.63 มาก 4.75 0.48 มากท่ีสุด 0.32 3.050* 
  

0.067 12 

30. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.39 0.62 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.40 3.929* 
  

0.083 9 

31. มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ 4.50 0.63 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.29 2.828* 0.060 11 

32. มี ก า รต รว จส อบ ติ ด ต าม ผ ล ก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และรายงานผล 

4.34 0.67 มาก 4.75 0.44 มากท่ีสุด 0.41 3.850* 
  

0.086 8 

33. การวางแผนเก่ียวกบัพสัดุการจดัหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

4.25 0.69 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.61 5.834* 
  

0.125 5 
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ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับ

ความ
ต้องการ 

ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

34. จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 4.30 0.69 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.48 5.373* 0.099 8 

35. มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

4.29 0.71 มาก 4.77 0.43 มากท่ีสุด 0.48 4.980*  0.100 7 

36. มีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาใน
การจดัการเรียนร่วม 

4.14 0.75 มาก 4.71 0.46 มากท่ีสุด 0.57 5.428*  0.121 6 

37. มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษาและ
การจดัการเรียนเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.21 0.78 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.65 5.62* 
 
  

0.133 4 

38. จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 

4.18 0.77 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.66 5.815* 
  

0.136 3 

39. มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 4.16 0.73 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.77 5.967* 0.159 2 

40. เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

3.91 0.61 มาก 4.71 0.46 มากท่ีสุด 0.80 7.886* 
  

0.169 1 

ภาพรวม 4.27 0.40 มาก 4.80 0.20 มากท่ีสุด 0.53 11.117* 0.110  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่9  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนขนาดเล็ก (n = 56) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง            

3.51 – 4.50  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง   
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
  หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนเอ้ืออ านวย
ต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  โรงเรียนมีการมอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วร
ประจ าวนั  โรงเรียนจดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีค่าอนัดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบั 1 ถึง  3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่10 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนขนาดกลาง (n = 200) 
      
ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

28. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข เช่น 
จดัใหมี้หอ้งน ้า  หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

4.21 0.69 มาก 4.81 0.33 มากท่ีสุด 0.60 9.840* 
 
  

0.142 9 

29. มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

4.24 0.66 มาก 4.77 0.38 มากท่ีสุด 0.53 8.694* 
  

0.125 13 

30. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.27 0.61 มาก 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.58 10.271* 
  

0.135 11 

31. มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ 4.25 0.65 มาก 4.83 0.42 มากท่ีสุด 0.59 9.308* 0.138 10 

32. มี ก า รต ร ว จส อบ ติ ด ต าม ผ ล ก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และรายงานผล 

4.17 0.81 มาก 4.81 0.45 มากท่ีสุด 0.64 10.677* 
  

0.153 8 

33. การวางแผนเก่ียวกบัพสัดุการจดัหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

4.14 0.80 มาก 4.84 0.45 มากท่ีสุด 0.73 12.162* 
  

0.176 6 
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ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

34. จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 4.25 0.84 มาก 4.81 0.41 มากท่ีสุด 0.57 9.400* 0.134 12 

35. มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

4.16 0.77 มาก 4.86 0.39 มากท่ีสุด 0.70 11.933* 
  

0.168 7 

36. มีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาใน
การจดัการเรียนร่วม 

4.02 0.81 มาก 4.86 0.44 มากท่ีสุด 0.85 13.717* 
  

0.211 2 

37. มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษาและ
การจดัการเรียนเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.02 0.76 มาก 4.78 0.44 มากท่ีสุด 0.77 12.093* 
  

0.191 3 

38. จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 

4.00 0.80 มาก 4.76 0.34 มากท่ีสุด 0.76 11.386* 
  

0.190 4 

39. มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 4.02 0.77 มาก 4.75 0.38 มากท่ีสุด 0.73 11.367* 
  

0.181 5 

40. เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

3.84 0.76 มาก 4.74 0.38 มากท่ีสุด 0.91 15.044* 
  

0.236 1 

ภาพรวม 4.14 0.41 มาก 4.81 0.15 มากท่ีสุด 0.68 17.901* 0.164  
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่10 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนขนาดกลาง  
(n = 200) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI  modified)  ปรากฏว่า  โรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อ
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  โรงเรียนมีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา
ในการจดัการเรียนร่วม  และโรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษาและการจดัการ
เรียนเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่11 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดั

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนขนาดใหญ่  (n = 81) 

      
ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

28. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข เช่น 
จดัใหมี้หอ้งน ้า  หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

4.51 0.78 มาก 4.88 0.41 มากท่ีสุด 0.37 5.18* 
  

0.082 10 

29. มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

4.48 0.78 มาก 4.83 0.44 มากท่ีสุด 0.35 4.411* 
  

0.078 11 

30. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.37 0.75 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.47 5.986* 
  

0.107 7 

31. มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ 4.53 0.82 มาก 4.78 0.41 มากท่ีสุด 0.25 2.864* 0.055 13 

32. มี ก า รต ร ว จส อบ ติ ด ต าม ผ ล ก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และรายงานผล 

4.38 0.78 มาก 4.72 0.41 มากท่ีสุด 0.33 3.665* 
  

0.075 12 

33. การวางแผนเก่ียวกบัพสัดุการจดัหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

4.38 0.79 มาก 4.78 0.34 มากท่ีสุด 0.40 4.363* 
  

0.091 8 
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ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

34. จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 4.41 0.79 มาก 4.79 0.39 มากท่ีสุด 0.38 4.402* 0.086 9 

35. มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

4.26 0.76 มาก 4.81 0.35 มากท่ีสุด 0.56 6.470* 
 

0.131 6 

36. มีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาใน
การจดัการเรียนร่วม 

4.05 0.78 มาก 4.74 0.38 มากท่ีสุด 0.69 6.884* 
 

0.170 4 

37. มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษาและ
การจดัการเรียนเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.11 0.76 มาก 4.74 0.42 มากท่ีสุด 0.63 6.358* 
 

0.153 5 

38. จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 

3.40 0.79 มาก 4.86 0.49 มากท่ีสุด 0.86 9.018* 
 

0.252 2 

39. มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 3.99 0.78 มาก 4.83 0.48 มากท่ีสุด 0.84 8.985* 0.210 3 

40. เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

3.85 0.76 มาก 4.83 0.49 มากท่ีสุด 0.98 11.86* 
 

0.254 1 

ภาพรวม 4.06 0.54 มาก 4.81 0.17 มากท่ีสุด 0.75 6.523* 0.184  

* ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่11 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ

จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียนขนาดใหญ่  

 (n = 81) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่ โรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อบุคลากร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน   โรงเรียนจดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน และโรงเรียนมอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั   มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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จากตารางที ่12 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารการ

จดัสภาพแวดลอ้มในภาพรวม  (N = 337) 

      
ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

28. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข เช่น 
จดัใหมี้หอ้งน ้า  หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

4.31 0.75 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.52 11.564* 
 
  

0.107 12 

29. มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์
เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

4.30 0.75 มาก 4.79 0.42 มากท่ีสุด 0.49 10.446*  0.102 13 

30. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.31 0.71 มาก 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.54 12.358* 
 
  

0.111 11 

31. มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ 4.23 0.76 มาก 4.81 0.41 มากท่ีสุด 0.58 12.224* 0.120 10 

32. มี ก า รต ร ว จส อบ ติ ด ต าม ผ ล ก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และรายงานผล 

4.12 0.78 มาก 4.78 0.42 มากท่ีสุด 0.66 13.701*  0.138 8 

33. การวางแผนเก่ียวกบัพสัดุการจดัหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

4.09 0.78 มาก 4.84 0.38 มากท่ีสุด 0.75 15.778* 
  

0.154 6 
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ที่ ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

34. จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 4.18 0.79 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.62 13.008* 0.129 9 

35. มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

4.11 0.76 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.72 15.478*  0.149 7 

36. มีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาใน
การจดัการเรียนร่วม 

3.99 0.78 มาก 4.82 0.40 มากท่ีสุด 0.83 17.480*  0.172 3 

37. มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษาและ
การจดัการเรียนเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

3.99 0.77 มาก 4.78 0.41 มากท่ีสุด 0.79 16.577* 
 
  

0.165 4 

38. จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 

3.94 0.79 มาก 4.80 0.44 มากท่ีสุด 0.86 17.352*  0.179 2 

39. มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 4.00 0.77 มาก 4.79 0.44 มากท่ีสุด 0.79 16.266* 0.164 5 

40. เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

3.89 0.74 มาก 4.78 0.45 มากท่ีสุด 0.89 18.802* 0.186 1 

ภาพรวม 4.11 0.49 มาก 4.80 0.12 มากท่ีสุด 0.69 16.999* 0.143  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที่ 12 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในด้านการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านบริหารการจดัสภาพแวดล้อมใน
ภาพรวม  (N = 337)  

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI  modified)  ปรากฏว่า  โรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อ
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  โรงเรียนจดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน และโรงเรียนมีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาในการจดัการเรียนร่วม  
มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่13 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในโรงเรียนขนาดเล็ก (n = 56 ) 
       
ที่ 

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

41. โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
แผนงานโครงงานพฒันานักเรียนเรียนร่วมอย่าง
ชดัเจน 

4.20 0.70 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.64 6.084* 
  

0.132 15 

42. จัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้ นเรียนของ
นกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4.00 0.69 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.86 8.299* 
  

0.176 6 

43. จัดกระบวนการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

3.82 0.69 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 1.11 11.231* 
  

0.225 2 

45. นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

3.71 0.73 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 1.15 10.529* 
  

0.236 1 

46. มีระบบการส่งผู ้เรียน เม่ือมีความพร้อมมีการ
ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวชิาการ 

3.89 0.80 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.90 7.404* 
  

0.178 5 

47. สังคมยอมรับให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ
ให้โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ใน
สังคมร่วมกนั 

4.07 0.76 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.77 7.416* 
  

0.159 11 
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ที่ 

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

48. ผู ้ปกครองให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

4.04 0.79 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.76 6.516* 
  

0.158 12 

49. มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษหอ้งเสริมวชิาการ 3.93 0.74 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.96 9.037* 0.196 4 
50. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้  ไดรั้บรู้และช่วยเหลือ 
3.91 0.82 มาก 4.95 0.23 มากท่ีสุด 1.04 9.158* 

  
0.210 3 

51. พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

4.00 0.69 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.86 8.299* 
  

0.176 6 

52. การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(I.E.P.)และการเรียนการสอน 

4.05 0.75 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.83 7.498* 
  

0.170 8 

53. จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 4.13 0.72 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.75 7.112* 0.153 13 
54. รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและความกา้วหนา้ 
4.07 0.63 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.81 8.452* 

  
0.165 9 

55. จัด กิ จกรรมการ เรียน รู้  และป ฏิบั ติ  มี ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้ 

4.09 0.75 มาก 4.89 0.31 มากท่ีสุด 0.80 7.442* 
  

0.163 10 

56. มีกรจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 4.02 0.70 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.84 7.757* 0.172 7 



205 

 

 
ที่ 

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

57. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
เรียนร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

4.23 0.74 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.61 6.408* 
  

0.126 16 

58. มีการใชส่ื้อ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

4.18 0.69 มาก 4.91 0.29 มากท่ีสุด 0.73 7.325* 
  

0.148 14 

ภาพรวม 4.02 0.39 มาก 4.87 0.16 มากท่ีสุด 0.85 24.485* 0.174  

 
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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ตารางที ่13 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหารจดัการหลกัสูตรในโรงเรียน
ขนาดเล็ก (n = 56 ) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และ
มีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกบันักเรียนปกติ    โรงเรียนจดักระบวนการคดักรองเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ และโรงเรียนสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีเรียนร่วมในการ
เรียนรู้  ไดรั้บรู้และช่วยเหลือ มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่14 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในขนาดกลาง( n = 200) 

 
ที่ 

 
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

41. โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
แผนงานโครงงานพฒันานักเรียนเรียนร่วมอย่าง
ชดัเจน 

3.81 0.81 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 1.03 14.773* 
  

0.212 4 

42. จัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้ นเรียนของ
นกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.93 0.79 มาก 4.86 0.34 มากท่ีสุด 0.93 15.881* 
  

0.191 7 

43. จัดกระบวนการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

3.91 0.82 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.93 8.430* 
  

0.192 6 

45. นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

3.74 0.77 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 1.11 7.606* 0.228 1 

46. มีระบบการส่งผู ้เรียนเม่ือมีความพร้อมมีการ
ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวชิาการ 

3.75 0.78 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 1.10 11.357* 
  

0.226 2 

47. สังคมยอมรับให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและให้
โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ในสังคม
ร่วมกนั 

3.90 0.78 มาก 4.86 0.34 มากท่ีสุด 0.96 13.408* 0.197 5 
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ที่ 

 
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

48. ผูป้กครองให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

3.67 0.72 มาก 4.68 0.52 มากท่ีสุด 1.01 11.357* 
 

0.215 3 

49. มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษหอ้งเสริมวชิาการ 4.10 0.73 มาก 4.81 0.39 มากท่ีสุด 0.71 3.11* 0.147 9 
50. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เด็ ก ท่ี เรียน ร่วม ในการ เรียน รู้   ได้ รับ รู้และ
ช่วยเหลือ 

4.09 0.73 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.76 5.92* 
 

0.156 8 

51. พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

4.09 0.78 มาก 4.81 0.39 มากท่ีสุด 0.72 -4.69* 
 

0.149 10 

52. การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(I.E.P.)และการเรียนการสอน 

4.16 0.68 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.69 3.28* 
 

0.142  

53. จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 4.32 0.67 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 0.47 9.982* 0.098  
54. รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและความกา้วหนา้ 
4.32 0.63 มาก 4.89 0.32 มากท่ีสุด 0.57 7.993* 

 
0.116 11 

55. จดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับ
ความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

4.51 0.50 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.33 8.329* 0.068 14 

56. มีกรจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 4.49 0.57 มาก 4.89 0.32 มากท่ีสุด 0.40 9.564* 0.081 13 
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ที่ 

 
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

57. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
เรียนร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

4.46 0.57 มาก 4.86 0.34 มากท่ีสุด 0.40 15.198 * 
 

0.082 12 

58. มีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการ
เรียนรู้ 

4.52 0.50 มาก 4.74 0.44 มากท่ีสุด 0.22 5.651* 
 

0.046 15 

ภาพรวม 4.08 0.33 มาก 4.84 0.15 มากท่ีสุด 1.18 -13.408 * 0.243  

 
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่14  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหารจดัการหลกัสูตรใน
ขนาดกลาง( n = 200) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และ
มีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ    โรงเรียนมีระบบการส่งผูเ้รียนเม่ือมีความพร้อมมี
การประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  และผูป้กครองให้ความส าคญั
และให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  
1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่15 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในขนาดใหญ่  (n = 81 ) 
       
ที่ 

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

41. โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
แผนงานโครงงานพฒันานักเรียนเรียนร่วมอย่าง
ชดัเจน 

3.84 0.76 มาก 4.76 0.46 มากท่ีสุด 0.92 15.478*  0.193 4 

42. จัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้ นเรียนของ
นกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.80 0.79 มาก 4.81 0.42 มากท่ีสุด 1.01 17.480*  0.209 1 

43. จัดกระบวนการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

3.91 0.77 มาก 4.76 0.47 มากท่ีสุด 0.85 16.577* 0.178 6 

45. นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

3.85 0.79 มาก 4.76 0.45 มากท่ีสุด 0.91 17.352*  0.191 5 

46. มีระบบการส่งผู ้เรียนเม่ือมีความพร้อมมีการ
ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวชิาการ 

3.82 0.77 มาก 4.76 0.45 มากท่ีสุด 0.94 16.266* 0.197 3 

47. สังคมยอมรับใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ
ให้โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ใน
สังคมร่วมกนั 

3.75 0.71 มาก 4.74 0.46 มากท่ีสุด 0.99 18.802* 0.208 2 
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ที่ 

 
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

48. ผูป้กครองให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

4.17 0.79 มาก 4.75 0.47 มากท่ีสุด 0.58 5.522* 
 

0.122 9 

49. มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษหอ้งเสริมวชิาการ 4.03 0.79 มาก 4.70 0.53 มากท่ีสุด 0.67 4.859* 0.142 7 
50. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เด็ ก ท่ี เรียน ร่วม ในการ เรียน รู้   ได้ รับ รู้และ
ช่วยเหลือ 

4.15 0.78 มาก 4.73 0.47 มากท่ีสุด 0.58 3.183* 
 

0.122 10 

51. พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

4.22 0.70 มาก 4.82 0.41 มากท่ีสุด 0.62 3.254* 
  

0.128 9 

52. การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(I.E.P.)และการเรียนการสอน 

4.20 0.69 มาก 4.78 0.45 มากท่ีสุด 0.58 7.898* 
  

0.121 11 

53. จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 4.15 0.74 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.67 7.779* 0.139 8 
54. รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและความกา้วหนา้ 
 
 

4.42 0.60 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.43 6.614* 0.088 13 
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ที่ 

 
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

55. จัด กิ จกรรมการเรียน รู้  และป ฏิบั ติ  มี ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้ 

4.27 0.71 มาก 4.81 0.40 มากท่ีสุด 0.54 3.254* 
  

0.112 12 

56. มีกรจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 
 

4.30 0.70 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.54 7.898* 
  

0.111 13 

57. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
เรียนร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

4.30 0.71 มาก 4.84 0.34 มากท่ีสุด 0.54 7.779* 0.111 13 

58. มีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการ
เรียนรู้ 

4.43 0.66 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.41 6.614* 0.084 14 

ภาพรวม 4.10 0.35 มาก 4.78 0.15 มากท่ีสุด 0.68 3.28* 0.142  
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที่ 15  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในด้านการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการการบริหารจดัการหลกัสูตรใน
ขนาดใหญ่  (n = 81 ) 
ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 – 
4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ส่วนค่าเฉล่ีย
เก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.51 – 5.00  
หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78  และเม่ือพิจารณา
ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  ปรากฏว่า
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนจดัระบบการรับสมคัร
การจัดเข้าชั้ นเรียนของนักเรียนเรียนร่วมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     สังคมยอมรับให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและให้โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ในสังคมร่วมกนั  และ
โรงเรียนจดัระบบการส่งผูเ้รียนเม่ือมีความพร้อมมีการประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการ
แสดงผลงานทางวชิาการ  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่16 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในภาพรวม  (N= 337) 
       
ที่ 

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

41. โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
แผนงานโครงงานพฒันานักเรียนเรียนร่วมอย่าง
ชดัเจน 

3.87 0.76 มาก 4.79 0.43 มากท่ีสุด 0.86 18.839* 
  

0.001 14 

42. จัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้ นเรียนของ
นกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.93 0.78 มาก 4.83 0.39 มากท่ีสุด 0.97 19.308*  0.200 2 

43. จัดกระบวนการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

3.78 0.76 มาก 4.81 0.42 มากท่ีสุด 1.03 19.570*  0.214 1 

45. นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

3.78 0.75 มาก 4.80 0.42 มากท่ีสุด 1.03 21.362*  0.214 1 

46. มีระบบการส่งผู ้เรียนเม่ือมีความพร้อมมีการ
ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวชิาการ 
 

3.77 0.77 มาก 4.78 0.43 มากท่ีสุด 0.72 21.556* 
 
  

0.150 4 
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ที่ ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

47. สังคมยอมรับใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ
ให้โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ใน
สังคมร่วมกนั 

4.06 0.79 มาก 4.78 0.43 มากท่ีสุด 0.73 15.198* 
 
  

0.152 5 

48. ผูป้กครองให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

4.05 0.76 มาก 4.79 0.47 มากท่ีสุด 0.64 15.092*  0.135 8 

48. ผูป้กครองให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

3.94 0.76 มาก 4.74 0.47 มากท่ีสุด 0.64 15.943*  0.135 8 

50. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เด็ ก ท่ี เรียน ร่วม ในการ เรียน รู้   ได้ รับ รู้และ
ช่วยเหลือ 

4.10 0.71 มาก 4.76 0.42 มากท่ีสุด 0.66 13.438* 
 
  

0.137 7 

51. พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

4.14 0.73 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.69 14.291*  0.143 6 

52. การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(I.E.P.)และการเรียนการสอน 

4.14 0.64 มาก 4.82 0.41 มากท่ีสุด 0.46 15.445* 
 
  

0.095 12 

53. จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 4.13 0.68 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.57 14.941*  0.118 9 
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ที่ ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

54. รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนและความกา้วหนา้ 

4.35 0.68 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.55 11.569* 0.113 10 

55. จัด กิ จกรรมการเรียน รู้  และป ฏิบั ติ  มี ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้ 

4.25 0.69 มาก 4.86 0.38 มากท่ีสุด 0.53 14.636* 
 

0.109 11 

56. มีการจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 4.30 0.66 มาก 4.85 0.35 มากท่ีสุด 0.45 13.118* 0.092 13 

57. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
เรียนร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

4.41 0.64 มาก 4.86 0.35 มากท่ีสุด 0.45 11.368* 0.092 13 

58. มีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการ
เรียนรู้ 

4.41 0.77 มาก 4.82 0.38 มากท่ีสุด 0.79 10.324* 
 

0.162 3 

ภาพรวม 4.08 0.36 มาก 4.81 0.14 มากท่ีสุด 0.71 13.741* 0.147  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่16 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหารจดัการหลกัสูตรใน
ภาพรวม  (N= 337) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏว่า  โรงเรียนจดักระบวนการคดั
กรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและนักเรียนเรียนร่วมได้เรียนรู้และมีโอกาสในการท ากิจกรรม
ร่วมกบันักเรียนปกติ   โรงเรียนจดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียนเรียนร่วมได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และโรงเรียนมีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบ
เฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
 
 
 
 

 

 



221 

 

ตารางที ่17 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสาน
ความร่วมมือกบัชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็ก   (n = 56) 

 
ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน  

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  

modified 
อนัดับ

ความส าคัญ 

59. มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 3.27 0.45 ปานกลาง 4.86 0.35 มากท่ีสุด 1.59 3.11* 
  

0.327 2 

60. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4.13 0.92 มาก 4.71 0.53 มากท่ีสุด 0.58 5.92* 
  

0.123 9 

61. มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือ 3.54 0.74 มาก 4.77 0.47 มากท่ีสุด 1.23 4.69* 
  

0.257 8 

62. เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 

3.25 0.44 ปานกลาง 4.84 0.42 มากท่ีสุด 1.59 3.28* 
  

0.328 1 

63. การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.30 0.46 ปานกลาง 4.91 0.29 มากท่ีสุด 1.61 4.200 * 
  

0.327 2 

64. ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 3.29 0.49 ปานกลาง 4.77 0.43 มากท่ีสุด 1.48 9.779 * 
  

0.310 4 

65. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 

3.46 0.60 ปานกลาง 4.77 0.43 มากท่ีสุด 1.31 6.524 * 
  

0.274 6 



222 

 

                
ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับ

การ
ปฏิบัติ 

(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  

modified 
อนัดับ

ความส าคัญ 

66. มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนั
เหตุการณ์ 
 

3.32 0.47 ปาน

กลาง 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 1.59 10.617* 
 

0.323 3 

67. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยดืหยุน่โดยมี

ยทุธศาสตร์ 

3.54 0.71 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 1.30 8.887* 
 

0.268 7 

68. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3.32 0.47 ปาน

กลาง 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 1.59 8.277* 0.323 3 

69. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการ
ส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา 

3.32 0.54 ปาน

กลาง 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 1.59 12.178* 
 

0.323 3 

70. ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน
เรียนร่วม 

3.41 0.56 มาก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 1.38 10.937* 0.288 5 

ภาพรวม 3.61 0.52 มาก 4.84 0.18 มากท่ีสุด 1.23 5.582* 
 

-11.898 *  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่17 สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 (n = 56) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ีย  2.51 – 
3.50  หมายถึง และระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง   3.51 – 4.50     หากพิจารณา
ค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความ
ตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.51 – 5.00  หากพิจารณา
ค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84  และเม่ือพิจารณาค่าความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นยอ่ย  และในภาพรวมของดา้น  ปรากฏวา่แตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏว่า  โรงเรียนเน้นการท างานและ
การมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครอง   โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์สร้าง
เครือข่ายพร้อมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา มี
อนัดบัความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2  โรงเรียนมีการส่ือสารในองค์กรอย่างทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์  
และโรงเรียนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วม
ในการส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่18  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสาน
ความร่วมมือกบัชุมชนในโรงเรียนใน ขนาดกลาง (n = 200 ) 

 
ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

59. มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 3.30 0.46 ปานกลาง 4.89 0.32 มากท่ีสุด 1.59 6.279* 0.325 1 

60. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

3.44 0.59 ปานกลาง 4.93 0.26 มากท่ีสุด 1.49 5.339* 
 

0.302 2 

61. มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ 

4.49 0.74 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.34 6.617* 0.070 9 

62. เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 

3.57 0.69 มาก 4.79 0.44 มากท่ีสุด 1.22 6.376* 
 

0.254 4 

63. การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.54 0.74 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 1.34 4.376* 0.274 3 

64. ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 4.54 0.74 มากท่ีสุด 4.90 0.30 มากท่ีสุด 0.36 5.236* 
 

0.073 8 

65. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

4.62 0.73 มากท่ีสุด 4.98 0.16 มากท่ีสุด 0.32 5.582* 
 

0.064 10 
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ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับ

ความ
ต้องการ 

ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

66 มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนั
เหตุการณ์ 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 4.90 0.30 มากท่ีสุด 0.36 5.43* 
  

0.073 8 

67. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยดืหยุน่
โดยมียทุธศาสตร์ 

4.48 0.78 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.37 6.02*  0.076 7 

68. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.49 0.79 มาก 4.98 0.16 มากท่ีสุด 0.49 5.50* 
  

0.098 5 

69. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการ
ส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา 

4.54 0.74 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.34 3.254* 
  

0.069 11 

70. ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน
เรียนร่วม 

4.59 0.74 มากท่ีสุด 4.98 0.16 มากท่ีสุด 0.39 7.898* 
  

0.078 6 

ภาพรวม 4.35 0.47 มาก 4.89 0.13 มากท่ีสุด 0.54 5.339 0.110  
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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ตารางที ่18  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชนใน
โรงเรียนในขนาดกลาง  (n = 200 ) 

ปรากฏว่าค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงหากพิจารณาในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย  
2.51 – 3.50 คือด้านมีการแต่งตั้ งกรรมการสถานศึกษา และด้านก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
ตระหนกัแก่ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  หากพิจารณาระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 
– 4.50 คือ ดา้นมีทีมงานประสานให้ค  าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือ  ดา้นเนน้การท างานและการมี
ส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครอง  ด้านโรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างาน
ยืดหยุ่นโดยมียุทธศาสตร์  ด้านระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่ อการศึกษา  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและดา้นใช้ขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกับเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา   หากพิจารณาในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบเร่ืองนั้นในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นด าเนินงาน
เป็นเชิงระบบ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด้านผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  นโยบาย  โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน  ดา้นมีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์ และดา้นติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบันักเรียนเรียนร่วม  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.35  ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความต้องการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.89 และเม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นยอ่ย  และ
ในภาพรวมของดา้น  ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและ
ในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการ
สถานศึกษา  โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าท่ีความตระหนักแก่ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
และโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี
ค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่19  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสาน
ความร่วมมือกบัชุมชนในโรงเรียนในขนาดใหญ่  (n = 81)  

 
ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

59. มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 3.31 0.46 มาก 4.87 0.34 มากท่ีสุด 1.56 6.470* 
 

0.320 1 

60. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4.17 0.87 มาก 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.68 4.629* 
 

0.140 3 

61. มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ 

4.45 0.78 มาก 4.81 0.40 มากท่ีสุด 0.36 5.545* 
 

0.074 10 

62. เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 

3.42 0.58 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 1.46 5.317* 
 

0.299 2 

63. การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.34 0.85 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.51 3.289* 
 

0.105 5 

64. ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 4.46 0.78 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.34 10.001* 0.070 12 

65. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

4.38 0.84 มาก 4.87 0.34 มากท่ีสุด 0.49 11.542* 0.100 7 
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ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

66. มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์ 4.35 0.84 มาก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 0.50 6.470* 
 

0.103 6  

67. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยดืหยุน่โดยมี
ยทุธศาสตร์ 

4.48 0.76 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 0.35 4.629* 
 

0.072 11 

68. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.21 0.84 มาก 4.74 0.52 มากท่ีสุด 0.53 5.545* 
 

0.111 4 

69. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริม
เรียนรู้และพฒันา 

4.30 0.80 มาก 4.74 0.52 มากท่ีสุด 0.44 5.317* 
 

0.092 8 

70. ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเรียน
ร่วม 

4.30 0.80 มาก 4.69 0.53 มากท่ีสุด 0.39 3.289* 
 

0.083 9 

ภาพรวม 4.18 0.45 มาก 4.81 0.12 มากท่ีสุด 0.00 8.488* 0.000  
* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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ตารางที ่19  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชนใน
โรงเรียนในขนาดใหญ่  (n = 81)  

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดับความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการ
สถานศึกษา   โรงเรียนเน้นการท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครอง  
และโรงเรียนก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีค่าอนัดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่20  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสาน
ความร่วมมือกบัชุมชนในโรงเรียนในภาพรวม (n = 337)  

 
ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับความ

ต้องการ 
ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

59. มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 3.35 0.54 ปานกลาง 4.87 0.33 มากท่ีสุด 1.52 43.892* 0.312 1 

60. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4.40 0.80 มาก 4.85 0.39 มากท่ีสุด 0.45 9.303* 0.092 10 

61. มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ 

4.39 0.79 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 0.41 8.488* 
 
 

0.085 11 

62. เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 

3.37 0.54 ปานกลาง 4.85 0.37 มากท่ีสุด 1.48 41.757* 0.305 2 

63. การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.36 0.82 มาก 4.87 0.34 มากท่ีสุด 0.51 10.471* 0.104 8 

64. ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 4.32 0.82 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 0.50 10.001* 0.103 9 

65. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

4.31 0.84 มาก 4.88 0.33 มากท่ีสุด 0.57 11.542* 0.116 6 
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ที่ ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

(1) 

μ  
σ  ระดับการ

ปฏิบัติ 
(2) 

μ  
σ  ระดับ

ความ
ต้องการ 

ผลต่าง 
(2)-(1) 

t PNI  modified อนัดับ
ความส าคัญ 

66. มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนั
เหตุการณ์ 

4.42 0.79 มาก 4.87 0.33 มากท่ีสุด 0.45 9.660* 0.092 10 

67. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยดืหยุน่
โดยมียทุธศาสตร์ 

4.31 0.83 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.53 10.623* 0.109 7 

68. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.23 0.85 มาก 4.82 0.43 มากท่ีสุด 0.59 11.336* 0.122 5 

69. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการ
ส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา 

4.12 0.86 มาก 4.80 0.45 มากท่ีสุด 0.68 12.690* 0.141 3 

70. ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน
เรียนร่วม 

4.18 0.84 มาก 4.77 0.47 มากท่ีสุด 0.59 11.359* 0.123 4 

ภาพรวม 4.15 0.50 มาก 4.84 0.13 มากท่ีสุด 0.69 6.293* 0.142  

* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  0.01 
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จากตารางที ่20  สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการ
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชนใน
โรงเรียนในภาพรวม (n = 337) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     ยกเวน้ในดา้นมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา และดา้นเน้นการท างานและการมี
ส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครองอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย  
2.51 – 3.50             หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                                
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่  โรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการ
สถานศึกษา   โรงเรียนเนน้การท างาน   และโรงเรียนใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการ
ส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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แผนภาพ 4.1  แสดงรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(รูปแบบเก่า) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

รูปแบบการการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร (รูปแบบใหม่) 
จากผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ 

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครและผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของสภาพความตอ้งการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการบริหารการจดัการเรียนร่วม รายการประเมินสถานการณ์การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียน
ในสังกดักรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดน้ ามาสรุปเสนอเป็นผลการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วม
ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครไดแ้ก่  1) ด้านการจดัการความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร2) 
ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม    3) ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 4)ดา้นการประสานความร่วมมือกบั
ชุมชน   

รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วม

ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

ดา้นการจดัการความ
พร้อมของนกัเรียนและ
บุคลากร 
   - ระดับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในดา้น 
การเตรียมพร้อมนกัเรียน
ปกติ  นกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษและ
บุคลากรภายในโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนร่วม 
 

 

 

 

ดา้นบริหารการจดั
สภาพแวดลอ้ม 
   - ระดบัการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนในดา้น
การจดัเตรียม
สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน
รวมถึงการจดัส่ือ  
บริการ  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหก้บั
นกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

ดา้นการบริหารจดัการ
หลกัสูตร 
   - ระดบัการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนในดา้น
การบริหารจดัการ
หลกัสูตรส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  การ
จดัท าแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการสอน 

ดา้นการประสานความ
ร่วมมือกบัชุมชน 
   - ระดบัการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนในการ
ประสานความร่วมมือ
กบัชุมชน  ผูป้กครอง  
นกัวชิาชีพสาขาต่าง ๆ 
หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือ
และพฒันานกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ 
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รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
 

- โรงเรียนมุ่งมัน่เป็นผูน้ าด้านการจดัการศึกษาส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
-โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม 
-มีการประชาสัมพันธ์ ในการจัดก ารเรียน ร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
-มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการเรียนร่วม 
ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและการมอบหมายงาน
อยา่งชดัเจน 
-มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัการ
เรียนร่วม 
-มีการจัดท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ความตอ้งการพิเศษของเด็ก 
- มีการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูในการจดัการ
เรียนร่วม 
- ผู ้บริหาร ครู ผู ้ท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจในการจัดท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และน าไปใช้ได้
อยา่งเหมาะสม 
- ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 
- โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการประเภท ความบกพร่องทางสติปัญญา  มุ่งพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีพฒันาการ
ทางดา้นปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย 
- บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองค์กรอย่าง
ทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

-เอ้ื ออ าน วยต่อบุ คล ากรและผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องในก าร
ปฏิบติังาน 
-จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
-มีการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในการ
จดัการเรียนร่วม 
- มีการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการศึกษาและการ
จดัการเรียนเรียนการสอนให้กบันกัเรียนเรียนร่วม 
มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 
- การวางแผนเก่ี ยวกับพัส ดุการจัดหาควบคุมดูแล  
บ  ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
-มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบนั 
-มีการตรวจสอบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
รายงานผล 
-จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 
- มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ 
- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนร่วม  
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เช่น จดัให้มีห้องน ้ า  
ห้องส้วมส าหรับเด็กพิการ 
- มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
ความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

-จดักระบวนการคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
-นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 
-จดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน
เรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
-มีการใชส่ื้อ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 
- มีระบบการส่งผูเ้รียนเม่ือมีความพร้อมมีการ

ประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ 

- สงัคมยอมรับให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและให้

โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยูใ่นสงัคม

ร่วมกนั 

พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใชแ้หล่งการ
เรียนรู้ 
- สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ี
เรียนร่วมในการเรียนรู้  ไดรั้บรู้และช่วยเหลือ 
- ผูป้กครองให้ความส าคญัและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 
- ผูป้กครองให้ความส าคญัและให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 
-จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 
-รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอนและความกา้วหนา้ 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบติั มีความเหมาะสมกบั

ความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้-จดัท า

แฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 

-มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 
-เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 
-ใชข้อ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริม
เรียนรู้และพฒันา 
-ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเรียน
ร่วม 
-ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
-ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 
-โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยืดหยุน่โดยมี
ยทุธศาสตร์ 
-การประชาสมัพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
-ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
-มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์ 
-มีทีมงานประสานให้ค  าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือ 
- 
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รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
 

- โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการการ
เรียนร่วม 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม และ
ตรวจสอบในการจดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน  
- บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จดัการเรียนร่วม-ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะ
บุคคล 
-โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันานกัเรียน 
- ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการน าผลการ
คดักรองเด็กพิการเรียนร่วมจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อจดัหา  ส่ือ  และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
- ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP.)  เนน้ทกัษะกระบวนการตามความบกพร่อง
ของนกัเรียนพิการเรียนร่วม  เพ่ือให้นกัเรียนมีพฒันาการ
ท่ีดียิง่ข้ึน 
- ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและมี
เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 
- ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรมในการ
จดัการเรียนร่วม 
-มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

 -การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพ่ือน าไปปรับปรุง
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (I.E.P.)และการเรียน
การสอน 
-มีการจดัสอนเสริมให้กบันกัเรียนเรียนร่วม 
-จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนเรียนร่วม 
(เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 
-โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  แผนงาน
โครงงานพฒันานกัเรียนเรียนร่วมอยา่งชดัเจน 
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รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
 

- มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอต่อนักเรียน
เรียนร่วม 
- ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ
เรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจในการท างาน  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในบทน้ีกล่าวถึงผลสรุปของผลการการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียน 
ร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการวจิยั  วธีิด าเนินการวจิยั  
สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะของการวจิยั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการ 

เรียนร่วมในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  และมีวตัถุประสงคย์อ่ย โดยมีรายละเอียดน าเสนอ
ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการบริหารการจดัการเรียนร่วม

ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร  
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการของรูปแบบการบริหาร
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  

ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัจากแหล่งขอ้มูลบุคคลซ่ึง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 ขั้นตอนที ่2 ประชุมผูท้รงคุณวฒิุเพื่อพิจารณาหลกัในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนัความตอ้งการของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

 ขั้ นตอนที่  3  สร้างเค ร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามมี  2  ตอนคือ 

           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบักบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหาร 
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
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 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ท าการพิจารณา
เก่ียวกบัความครอบคลุม และตรงประเด็นในเน้ือหาสาระความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และ
ความตอ้งการของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  
เพื่อศึกษาความตรงตามเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  7  ท่าน มารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา   ซ่ึงค านวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็กท่ีตอ้งการวดักบัค าถามท่ีสร้างข้ึน  ดชันีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถาม และ วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 ขั้นตอนที ่4  เก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของเหล่าขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั  
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  สืบค้นรายช่ือ ท่ีอยู่  และเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม สังกัด
กรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 115 โรงเรียน 
 2.  ขอหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สยาม เสนอไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วม ในสังกดักรุงเทพมหานคร  
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล  

3.  ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการจัดส่งทาง
ไปรษณีย ์ไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีการจดัการเรียนร่วม  เพื่อให้จดัเก็บ
ขอ้มูลส่งคืนทาง ไปรษณียท่ี์ผูว้จิยัสอดซองจดหมายติดแสตมป์ไปใหจ้ านวน 337 ฉบบั  
 4.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถามมี  2  ตอนคือ 
           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบักบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหาร 
การจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดงักล่าวแลว้ น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( μ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยใช้เกณฑ์ดงัน้ี แบบสอบถามการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการ  การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยรูปแบบจะเป็นแบบประมาณค่า  5 ระดบั  
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 การด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) น าผลการวิจยัในขั้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  และขั้นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั และความต้องการของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มาท าการศึกษาและสรุปเน้ือหา 
 2) ด าเนินการยกร่างรูปแบบองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์ตามค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น 
(Priority Needs Index:  PNI)   ของรูปแบบ 
 3) ผูว้ิจ ัยน าเสนอร่างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ข ผลการวจิยั
ในขั้นน้ีท าใหไ้ดร่้างรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการน าไปตรวจสอบรูปแบบ 

ขั้นตอนที ่6 สัมมนาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการท า 
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครผูว้ิจยัน า (ร่าง)  
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ไปท าการตรวจสอบ  
ความเหมาะสมและ ความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุ  และน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ มาพิจารณา  
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที ่7  การสรุปและรายงานผลการวจัิย 
 เป็นการสรุปงานวิจยัทั้งหมด รวมทั้งการอภิปรายผลและการให้ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยั  
การบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

   

สรุปผลการวจิัย 

 การสรุปผลการวจิยัคร้ังน้ีจาก  1) สภาพการปฏิบติัและสภาพความตอ้งการพฒันา 
ท่ีมีผลต่อการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 51.93  
รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร  คิดร้อยละ 34.12  และอีกร้อยละ 13.95   เป็นศึกษานิเทศก์  หากจ าแนกตาม
เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  67.43   และอีกร้อยละ 38.57  เป็นเพศชาย  หากพิจารณา
ตามช่วงอายุ  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  31-40  คิดเป็นร้อยละ 33.23 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ  21-30  
คิดเป็นร้อยละ 31.75 และอีกร้อยละ  19.28  อยู่ในช่วงอายุ 41-50  หากพิจารณาตามประสบการณ์
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ปรากฏว่าส่วนใหญ่  มีประสบการณ์  6-10  ปี คิดเป็นร้อยละ  59.34  และอีกร้อยละ  40.65  มี
ประสบการณ์  1-5 ปี  หากพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  ปรากฏวา่ส่วนใหญ่  มีวฒิุปริญญาโท  
คิดเป็นร้อยละ 54.60  รองลงมามีวุฒิปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  35.01และอีกร้อยละ  10.39  มีวฒิุสูง
กวา่ปริญญาโท 

  ตอนที่ 2   ขอ้มูลเก่ียวกบักบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ  ดา้นการจดัการความ
พร้อมของนักเรียนและบุคลากร ปรากฏว่าค่าเฉล่ียเก่ียวกับการปฏิบติัจริงอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 – 4.50    หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมาก
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  
โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 
  หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่   

1. ด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้านการการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม  1.ด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและบุคลากร ในภาพรวม  (N = 337)      
มีค่า  PNI  อยู่ในล าดับที ่1  

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของดา้น  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่ดา้นจดักระบวนการคดักรองเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษและนักเรียนเรียนร่วมได้เรียนรู้และมีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกับ
นกัเรียนปกติ   ดา้นจดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม  ด้านมีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
 
 
 



242 
 

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ด้านบริหาร
การจัดสภาพแวดล้อมในภาพรวม  (N = 337) )   มีค่า  PNI  อยู่ในล าดับที ่2 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นยอ่ย  และในภาพรวมของดา้น  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น 

 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่ดา้นเอ้ืออ านวยต่อ
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  ดา้นจดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน ดา้นมีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาในการจดัการเรียนร่วม  มีค่า
อนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั1 ถึง 3  ตามล าดบั  

3. ด้านการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ด้านการ
ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในโรงเรียนในภาพรวม (N = 337) มีค่า  PNI  อยู่ในล าดับที ่3 
              ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของความเห็นต่อสภาพการปฏิบติัและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาใน
ดา้นการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในภาพรวม  (N= 337) 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     ยกเวน้ในดา้นมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา และดา้นเนน้การท างานและการมี
ส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครองอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย  
2.51 – 3.50             หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
ส่วนค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของดา้น  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                                
 หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI  modified)  ปรากฏว่าด้านมีการแต่งตั้งกรรมการ
สถานศึกษา   ดา้นเนน้การท างาน ดา้นใช้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริมเรียนรู้
และพฒันา  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
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4. สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการทีจ่ะพฒันาในด้านการบริหารการจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้านการการบริหารจัดการหลกัสูตรในภาพรวม  
(N= 337) มีค่า  PNI  อยู่ในล าดับที ่4 

ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   
3.51 – 4.50     หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ส่วน
ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.51 – 5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81  และ
เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของดา้น  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น                                                                                                                                                                                                                                                               
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่ดา้นจดักระบวนการคดักรองเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษและนักเรียนเรียนร่วมได้เรียนรู้และมีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกับ
นกัเรียนปกติ   ดา้นจดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียนเรียนร่วมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม  ด้านมีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้  มีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง 3  ตามล าดบั 
                

ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโงเรียนในสังกดั 
กรุงเทพมหานคร 

 จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง  2 กลุ่ม ไดแ้ก่   
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  และด้านวิชาการและผู ้ทรงคุณวุฒิ

ประกอบด้วย  ซ่ึงเป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ  านวน 1 ท่าน และผู ้ทรงคุณวุฒิประเภท                
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จ  านวน 3 ท่าน  ครูผูส้อน  จ  านวน 5  และศึกษานิเทศก์ จ  านวน 1 ท่าน  รวม
ทั้งส้ิน  10  ท่าน (2)  วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
ต่อรูปแบบในประเด็นต่าง ๆ เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ ต่อรูปแบบ
ขอ้สังเกต  ขอ้เสนอแนะเพื่อน ารูปแบบไปใชใ้นอนาคต  พร้อมสรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีต่อรูปแบบ (Model) ดงัน้ี  
   1.ดา้นงบประมาณท่ีมีความแตกต่างกนัตามขนาดของโรงเรียน  เน่ืองจากโรงเรียนแต่ละ 
แห่งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาจากรัฐบาลโดยคิดเป็นเป็นรายหัว
นกัเรียน ซ่ึงการจดัสรรงบประมาณในลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหโ้รงเรียน 
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ขนาดเล็กท่ีมีจ  านวนนกัเรียนนอ้ยอยูใ่นสถานะท่ีเสียเปรียบ คือ ไดรั้บงบประมาณนอ้ยกวา่โรงเรียน
ขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนนกัเรียนมากกว่า ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ท าใหป้ระสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง              

  2. ดา้นบุคลากรท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ปัญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง และจ านวนครูไม่เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน เน่ืองจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าว ท าให้เกิด
ปัญหาในการจดัสรรครูแก่นกัเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนน้อย ซ่ึงเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษตอ้งการ
การดูแลอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 

3. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเพื่อได้รับการอบรมและพฒันาตนเอง  ทาง
โรงเรียนไม่ไดส่้งครูเขา้รับการอบรม  เน่ืองจากบางโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอถา้ส่งครูอบรมหรือไปศึ
กาดูงานก็จะมีผลกระทบต่อนกัเรียน  เน่ืองจากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะติดครูท่ีดูแล  เม่ือส่วง
ครูท่านอ่ืนเขา้ไปช่วยดูแลแทนก็จะเกิดการต่อตา้นไม่ยอมรับ  จึงท าให้เกิดผลกระทบ  โดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 

4.  การสร้างเครือข่ายของครู  สืบเน่ืองจากการท่ีครูไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม
จึงท าใหก้ารสร้างเครือข่ายนั้นเกิดผลกระทบ  การรับข่าวสาร  หรือการแลกเปล่ียนความรู้ก็จะไม่ได
รับขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม   

 

อภิปรายผล  
สภาพการปฏิบติัจริงและสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการบริหารการจดัการเรียน 

ร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 
ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 – 
4.50    หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วนค่าเฉล่ีย
เก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง   4.51 – 
5.00  หากพิจารณาค่าเฉล่ียรวมปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 และเม่ือ
พิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้ งประเด็นย่อย  และในภาพรวมของด้าน  
ปรากฏวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกประเด็นยอ่ยและในภาพรวมของดา้น  
 หากพิจารณาค่าดชันีความตอ้งการ (PNI  modified)  ปรากฏวา่โรงเรียนมุ่งมัน่เป็นผูน้ าดา้นการ
จดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการจดัการเรียนร่วม โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ใน
การจดัการเรียนร่วมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบมีค่าอนัดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั  1 ถึง  3  ตามล าดบั 
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 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวนา อยู่สถาพร  (2548)  ท่ีได้ท  าการศึกษาเก่ียวกับการ
ประเมินการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  
ผลการวจิยัพบวา่  ดา้นบริบท จากการประเมินความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ  ครู  และผูป้กครองใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ ผูบ้ริหาร โรงเรียนผ่านการอบรมหรือ
จบหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ การมีความรู้ และทกัษะในการผลิตส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะกบั
เด็กพิเศษ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  ครูจึงมีความพร้อมในการเตรียมนักเรียน    จัด
สภาพแวดล้อมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน อีกทั้งการจดัการศึกษาให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ทุกคนมีโอกาสในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐตอ้งจดัใหมี้ข้ึนอยา่ง
ทัว่ถึง และเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ก าหนดหรือขอ้จ ากดัประการใดทั้งส้ิน  โดยกระจายโอกาสให้เด็ก
ได้เขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  ในทุกพื้นท่ีพร้อมทั้งจดับริหารทาง
การศึกษา และความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จ าเป็นเฉพาะบุคคล  ทั้ง
ปัจจยัสนับสนุนการด าเนินงาน ได้แก่ กฎหมาย นโยบายท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็ก  งบประมาณ  
บุคลากรรวมทั้งการจดัให้ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือบริการ และความช่วยเหลือ พร้อมทั้ง
การพฒันาครูตามหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (15 วนั)  ส าหรับครูผูส้อนตามโครงการเรียนร่วม  
เพื่อใหส้ามารถบริการดา้นการศึกษา และใหค้  าปรึกษาให้ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามท่ีก าหนดใน
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  มีการพฒันาครู ผูส้อน และผูป้กครองพร้อมทั้งจดัระบบ
การให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และตามช่วยเหลืออ่ืน ๆ ทางการศึกษา อาทิ  สิทธิ
ท่ีคนพิการไดรั้บตามกฎกระทรวงก าหนด และการจดัหาพฒันาเทคโนโลยีร่วมกบัศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส าหรับบุคลากร  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร 
จดัการเรียนร่วม โดยผา่นการอบรมสัมมนา  ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบุคคล  การเตรียมความพร้อมการ
วางแผนพฒันาครู นักเรียน และผูป้กครองในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง 
และบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อวางแผนการจดัท าแผนการศึกษาร่วมกนั  ท าให้โรงเรียนไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งดา้นบุคลากร  งบประมาณ  ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บุญทนั  วฒันศกัด์ิสุรกุล (2545)  ท่ีท าการศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพ
การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสาร
คาม ปีการศึกษา 2543  โดยศึกษาตามรูปแบบซิปป์ (CIPP)  ผลการวิเคราะห์  พบวา่การบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงมีสภาพการปฏิบติัท่ีเหมาะสม  ความตอ้งการพฒันาจึงมีความจ าเป็นท่ีลดน้อยลง  แสดง
ความเช่ือมโยงเชิงเหตุผล ซ่ึงกนัและกนั เป็นการเช่ือมโยงดา้นปัจจยั กระบวนการและการผลิต และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัยา  จนัทร์ใจวงศ ์ (2546)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนร่วมของเด็ก
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ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในระดบัอนุบาลของโรงเรียนในสังกดัส านกังานสถาบนัราชภฎั พบวา่ แต่ละ
โรงเรียนมีรูปแบบ และแนวทางการจดัการเรียนร่วมท่ีคลา้ยคลึงกนั  ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอ้งการ
ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการพฒันาทุก ๆ ด้านให้ใกล้เคียงกันกับเด็กปกติท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนร่วม จะตอ้งมีความพร้อม และไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดา้น
ต่าง ๆ  มาก่อนท่ีจะเข้าโรงเรียน  จะตอ้งมีการเตรียมการในด้านบุคลากรต่าง ๆ เตรียมในเร่ือง
สถานท่ี  งบประมาณ การจดักิจกรรม และการประเมินผลการเรียนร่วม  เพื่อท่ีจะท าให้การจดัการ
เรียนร่วมในโรงเรียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัล  ทอง
ปิยภูมิ (2531)ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหา การบริหารโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  พบว่ามีปัญหาการจดัการเรียนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะนโยบายการจดัการศึกษาพิเศษท่ีให้ความส าคญัในการพฒันาครู และผูบ้ริหารโรงเรียน 
จึงจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
     1.1 ควรน ารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั 

กรุงเทพมหานคร ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไป พิจารณาประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบการ
บริหารจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในปัจจุบนัต่อไป 

     1.2 วธีิด าเนินการวจิยั และรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียน 
ในสังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั คร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั
การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วม ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทอ่ืน ๆไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงนโยบายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเรียน 

ร่วมต่อไป เพื่อน าผลมาใช้ประกอบการบริหารจดัการเรียนร่วม ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ  ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

     2.3 ควรมีการศึกษา วจิยั และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วม ส าหรับ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทอ่ืน ๆ หรือการบริหารจดัการเรียนร่วมทั้งระบบต่อไป    
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

The Development  of  Inclusive  Education Administrative  Model  of  School  in Bangkok  

Metropolitan  Administration 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ประกอบดว้ย  คือ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมของ 

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครผูบ้ริหาร ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4 ดา้น  ไดแ้ก่    
1.ดา้นการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 
2.ดา้นบริหารการจดัสภาพแวดลอ้ม     
3.ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
4.ดา้นการประสานความร่วมมือกบัชุมชน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่ 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง    กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน     หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1.  เพศ 

                     ชาย      หญิง 

2.  อาย ุ

        ไม่เกิน 40  ปี     41 – 45  ปี 

  – 49  ปี      50  ปี   ข้ึนไป 

3.  วฒิุการศึกษา 

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก     

4.  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ไม่เกิน  5  ปี                   6  ปี  -  10  ปี 

    ปี  -  15  ปี     16  ปีข้ึนไป 

5.  ระดบัช่วงชั้น 

ช่วงชั้นท่ี 1-2   

  ช่วงชั้นท่ี 3-4   

6.  ขนาดของสถานศึกษา 

  ขนาดเล็ก (จ  านวนนกัเรียนตั้งแต่  120  คนลงมา) 

ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่  121 - 600  คน) 

  ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่  601 - 1,500  คน) 

ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่  1,501 คนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

1.  แบบประเมินฉบบัท่ี  1  น้ีส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับครูผูส้อนเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

ในการเรียนรู้  และศึกษานิเทศก์  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลเชิงประจักษ์ในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส าหรับน าไปใช้

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครจึงขอให้ท่านสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์และหรือตรวจสอบเอกสารและเชิงคุณภาพอยา่ง

ชดัเจน  ครอบคลุม  โดยประเมินให้ไดร้ะดบัคุณภาพเป็นรายขอ้พร้อมทั้งบนัทึกความคิดเห็นเพิ่มเติมตามท่ี

เห็นสมควร 

2. แบบสอบถามน้ีมี 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี  1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2 แบบสอบถามการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

3. ระดบัคุณภาพแบ่งเป็น  5  ระดบั  คือ 

ระดบั  5  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั  4  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัมาก 

ระดบั  3  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัปานกลาง 

ระดบั  2  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบันอ้ย 

ระดบั  1  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 



 

ตอนที ่2  แบบสอบถามการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจงโปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร  ท่ีท่านคิดวา่ในสภาพปัจจุบนัเกิดข้ึนมากนอ้ยในระดบัใด  และรายการดงักล่าวท่าน

ตอ้งการให้เกิดข้ึนมาก - นอ้ย ในระดบัใด 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัหมายเลขซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหมายหมาย

ดงัน้ี 

ระดบั  5  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั  4  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัมาก 

ระดบั  3  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบัปานกลาง 

ระดบั  2  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบันอ้ย 

ระดบั  1  หมายถึง  สภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการพฒันาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 รวมทั้งไดโ้ปรดบรรยายสภาพความตอ้งการของท่านเก่ียวกบัการบริหารการจดัการเรียนร่วมของ

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีท่านตอ้งพฒันาตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไป (ระดบั 4-5) 

 ตัวอย่างเช่น 

ข้อที ่ รายการ สภาพการปฏิบตั ิ สภาพความต้องการพฒันา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. มีการพานกัเรียนทัว่ไปไปเยีย่ม

สถานท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องในการ
เรียนรู้ 

   /   /    

2. มีการสอนทกัษะการช่วยเหลือเดก็ท่ี
มีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

  /   /     

 

 

 

 



ข้อ
ที ่

รายการ สภาพการปฏิบตั ิ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 

ด้านโครงสร้างสถานศึกษา/บุคลากร 
โรงเรียนมโีครงสร้าง สอดคล้องกบับทบาทหน้าที ่

1. โรงเรียนมุ่งมัน่เป็นผูน้ าด้านการ
จัดการศึกษาส าหรับผู ้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  

           

2. โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้มี
คุณธรรม  มีจริยธรรม มีสุขภาพ
กายและจิตท่ีดี มีทักษะในงาน
อาชีพและทักษะด ารงชีวิตได้
อย่ า ง มีความ สุขโดย ชุมชนมี
ส่วนรวม 

           

3. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ
ประ เภท  ความบกพ ร่องทาง
สติปัญญา  มุ่งพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
พัฒนาการทางด้านปัญญา  มี
ความสุขและมีความเป็นไทย 

           

4. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตร
สามารถศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐาน
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ กิ ด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

           

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรมีความเหมาะสม 
5. ผู ้บ ริหารมีวิสัยทัศน์ /นโยบาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
ชัดเจนในการพฒันานักเรียนท่ีมี
ความตอ้งกรพิเศษ 

           



ข้อที่ รายการ สภาพการ
ปฏิบัติ 

สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบ

การบริหารจดัการการเรียนร่วม 

           

7. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนร่วม 

           

8. บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการ
ส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและ
ทนัต่อเหตุการณ์ 

           

9. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศ
ติดตามผล 

           

คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ทีเ่หมาะสมและปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1๐. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน 
เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทาง 
ในการจดัการเรียนร่วม 

           

11. มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะ
กรรมจดัการเรียนร่วม ในการ
ช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและ 
การมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

           

12. มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่
ละคนซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
พิเศษของเด็ก 

           

13. มีการประชาสัมพนัธ์ในการ
จดัการเรียนร่วมใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ 

           

การติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ

นิเทศ ตดตาม และตรวจสอบใน

           



ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ร่ ว มป ร ะ จ า
โรงเรียน  

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

15. โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในการวางแผนพฒันานกัเรียน 

           

16. ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็น
เฉพาะบุคคล 

           

ผู้บริหาร ครู ผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจทีด่ีต่อการบริหารจัดการเรียนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
17. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีได้

เข้ารับการอบรมในการจัดการ
เรียนร่วม 

           

18. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวข้องท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจและมีเจตคติท่ี
ดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

           

19. ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวข้องท่ีมี
เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 
มีการยอมรับและภาคภูมิใจใน
การท างาน  

           

20. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความ
เข้าใจในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

           

21. ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความ
เข้าใจในการน าผลการคดักรอง
เด็กพิการเรียนร่วมจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  
เพื่อจัดหา  ส่ือ  และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
 

           



 
 

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  

ด้านบริหารงานบุคคล 

22. ผูบ้ริหาร ครูและผู ้ท่ี เก่ียวข้องมี
ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการศึกษา 
เฉพาะบุคคล  (IEP.)  เน้นทกัษะ
กระบวนการตามความบกพร่อง
ของนัก เ รี ยนพิก าร เ รี ยน ร่วม  
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

           

23. มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงั
ใหเ้พียงพอต่อนกัเรียนเรียนร่วม 

           

24. โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงาน บทบาทของ
บุคลากรและรูปแบบการ 
จดัการเรียนร่วม 

           

25. มีการสร้างขวญัและการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

           

26. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน            

27. มีการส่งเสริมการประเมินวทิย
ฐานะครูในการจดัการเรียนร่วม 

           

ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     

2.1ด้านส่ิงแวดล้อม 
28. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้ม

และบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

           



เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีความสุข เช่น จัดให้มีห้องน ้ า  
หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
29. มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุ

และอุปกรณ์เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

           

30. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศ
ภายในหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียน
เรียนร่วม 

           

๒.๒ ด้านการบริหารงานการเงินและพสัดุ 
31. มีการจดัแผนงบประมาณและค า

ของบประมาณ 

           

32. มีการตรวจสอบติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และรายงาน
ผล 

           

33. การวางแผนเก่ียวกับพัสดุการ
จัดหาควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพสัดุ 

           

34. จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 

           

2.3  ด้านบริหารงานทัว่ไป 
35. มีการพฒันาระบบขอ้มูลและ

เครือข่ายสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบนั 

           

36. มีการประสานและพฒันา
เครือข่ายการศึกษาในการจดัการ
เรียนร่วม 

           



 
 
 
 

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

37. มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้น
การศึกษาและการจดัการเรียน
เรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียน
ร่วม 

           

38. จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

           

39. มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วร
ประจ าวนั 

           

40. เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

           

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
41. โ ร ง เ รี ย นก า หนดนโยบ า ย  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนงาน
โครงงานพัฒนานักเรียนเรียน
ร่วมอยา่งชดัเจน 

           

42. จดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้
ชั้นเรียนของนักเรียนเรียนร่วม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

           

43. จดักระบวนการคดักรองเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ 

           

44. นักเ รียนเรียนร่วมได้รับการ
เตรียมความพร้อมให้ เข้าใจ
ยอมรับและใหค้วามช่วยเหลือ 

           



45. นกัเรียนเรียนร่วมได้เรียนรู้และ
มีโอกาสในการท า กิจกรรม
ร่วมกบันกัเรียนปกติ 
 

           

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

46. มีระบบการส่งผูเ้รียนเม่ือมีความ
พร้อมมีการประชาสัมพันธ์   
เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางวชิาการ 

           

47. สังคมยอมรับให้ความช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัและให้โอกาสเด็ก
ท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่
ในสังคมร่วมกนั 

           

48. ผูป้กครองให้ความส าคัญและ
ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือใน
การพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

           

49. มีการจัดห้องเรียนพิ เศษห้อง
เสริมวชิาการ 

           

50. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุก
คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีเรียนร่วม
ในการ เ รียน รู้   ได้ รับ รู้และ
ช่วยเหลือ 

           

51. พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริม
ใหมี้และใชแ้หล่งการเรียนรู้ 

           

52. การใชผ้ลจากการประเมิน
นกัเรียนเพื่อน าไปปรับปรุง
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (I.E.P.)และการเรียนการ
สอน 

           

53. จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน            



54. รายงานผลการประเมินนกัเรียน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และความกา้วหนา้ 
 

           

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

55. จัด กิจกรรมการ เ รียน รู้  และ
ปฏิบัติ  มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ เด็ ก ท่ี มีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ 

           

56. มีกรจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียน
เรียนร่วม 

           

57. จดักิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของนกัเรียนเรียน
ร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา 
เป็นตน้) 

           

58. มีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการใน
การจัดกิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบ
เฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องใน
การเรียนรู้ 

           

ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   

ด้านกระบวนการจัดการ 
59. มีการแต่งตั้งกรรมการ

สถานศึกษา 
           

60. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความ
ตระหนกัแก่ผูป้กครองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

           

61. มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน า
ปรึกษาและช่วยเหลือ 

           



62. เนน้การท างานและการมีส่วน
ร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชน
และปกครอง 

           

63. การประชาสัมพนัธ์สร้าง
เครือข่ายพร้อมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

           

ข้อที่ รายการ สภาพการปฏิบัติ สภาพความต้องการ
พฒันา 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
64. ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

           

65. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

           

66. มีการส่ือสารในองคก์รอยา่ง
ทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์ 

           

67. โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการ
ท างานยดืหยุน่โดยมียทุธศาสตร์ 

           

68. ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

           

69. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็ก
เรียนร่วมในการส่งเสริมเรียนรู้
และพฒันา 

           

70. ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเรียนร่วม 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก   ข 

 

 

 
 



 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีต่อแบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
The Development  of  Inclusive  Education Administrative  Model  of  School  in  

Bangkok  Metropolitan  Administration 

  ค าช้ีแจง    ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
The Development  of  Inclusive  Education Administrative  Model  of  School  in  
Bangkok  Metropolitan  Administration 
                   โดยใส่เคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 
 

1 

 

ไม่แน่ใจ 
 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
ด้านการจดัการความพร้อมของนกัเรียนและบุคลากร 
ด้านโครงสร้างสถานศึกษา/บุคลากร 
โรงเรียนมโีครงสร้าง สอดคล้องกบับทบาทหน้าที ่
1. โรงเรียนมุ่งมัน่เป็นผูน้ าดา้นการจดัการศึกษาส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

    

2. โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้มีคุณธรรม  มีจริยธรรม 
มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีทกัษะในงานอาชีพและทกัษะ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดยชุมชนมีส่วนรวมความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหา 

    

3. โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภท ความบกพร่องทางสติปัญญา  มุ่ง
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
พฒันาการทางดา้นปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย 

    

 
 
 



 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ  

เหมาะสม 

1 

 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่หมาะสม 
-1 

4.โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

    

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรมีความเหมาะสม 
5.ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์/นโยบาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งกร
พิเศษ 

    

6.ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการการ
เรียนร่วม 

    

7.บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนร่วม 

    

8.บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารในองคก์รอยา่ง
ทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

    

9.ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตามผล     
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ทีเ่หมาะสมและปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทาง 
ในการจดัการเรียนร่วม 

    

11.มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรมจดัการเรียน
ร่วม ในการช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและ 
การมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

    

12.มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคนซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

    

13.มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดการเรียนร่วมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

    

การติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 



14.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ตดตาม และ
ตรวจสอบในการจดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน  

    

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 
 

1 

 

ไม่แน่ใจ 
 

0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

15.โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในการวางแผนพฒันานกัเรียน 

    

16.ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล     
17.ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้รับการอบรมใน
การจดัการเรียนร่วม 

    

18.ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วม 

    

19.ผู ้บริหาร ครู และผู ้เ ก่ียวข้องท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนร่วม มีการยอมรับและภาคภูมิใจในการ
ท างาน  

    

20.ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการจดัท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 

    

21.ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวข้องมีความเขา้ใจในการน าผล
การคัดกรองเด็กพิการเ รียนร่วมจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.)  เพื่อจัดหา  ส่ือ  และส่ิง
อ านวยความสะดวก 

    

22.ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา 
เฉพาะบุคคล  (IEP.)  เน้นทกัษะกระบวนการตามความ
บกพร่องของนักเรียนพิการเรียนร่วม  เพื่อให้นักเรียนมี
พฒันาการท่ีดียิง่ข้ึน 

    

23.มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอต่อนกัเรียน
เรียนร่วม 

    



24.โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
บทบาทของบุคลากรและรูปแบบการ 
จดัการเรียนร่วม 

    

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 

1 

 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่หมาะสม 
-1 

25.มีการสร้างขวญัและการด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 

    

26.มีการประเมินผลการปฏิบติังาน     
27.มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครูในการจดัการ
เรียนร่วม 

    

ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม     
2.1ด้านส่ิงแวดล้อม 
28.โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนร่วม  
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เช่น จดัให้มีห้องน ้ า  
หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

    

29มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
ความตอ้งการในการจดัการเรียนร่วม 

    

30.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 

    

๒.๒ ด้านการบริหารงานการเงินและพสัดุ 
31.มีการจดัแผนงบประมาณและค าของบประมาณ     
32.มีการตรวจสอบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และรายงานผล 

    

33.การวางแผนเก่ียวกับพัสดุการจัดหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

    

34.จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ     
35.มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบนั 

    



36.มีการประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาในการ
จดัการเรียนร่วม 

    

37.มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษาและการ
จดัการเรียนเรียนการสอนให้กบันกัเรียนเรียนร่วม 

    

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 
 

1 

 

ไม่แน่ใจ 
 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
38.จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน 

    

39.มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั     
40.เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

    

ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
41.โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  แผนงาน
โครงงานพฒันานกัเรียนเรียนร่วมอยา่งชดัเจน 

    

42.จดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน
เรียนร่วมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

    

43.จดักระบวนการคดักรองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ     
44.นักเรียนเรียนร่วมได้รับการเตรียมความพร้อมให้
เขา้ใจยอมรับและใหค้วามช่วยเหลือ 

    

45.นักเรียนเรียนร่วมได้เรียนรู้และมีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

    

46.มี ระบบการ ส่ งผู ้ เ รี ยน เ ม่ื อ มีความพ ร้อม มีการ
ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการแสดงผลงานทาง
วชิาการ 

    

47.สังคมยอมรับให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและให้
โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้และอยู่ในสังคม
ร่วมกนั 

    



48.ผู ้ปกครองให้ความส าคัญและให้ความ ร่วมมือ  
ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการเรียนรู้ 

    

49.มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษหอ้งเสริมวชิาการ     
50.สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก
ท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้  ไดรั้บรู้และช่วยเหลือ 

    

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 
 

1 

 

ไม่แน่ใจ 
 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
51.พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้แหล่งการ
เรียนรู้ 

    

52.การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อน าไปปรับปรุง
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (I.E.P.)และการเรียน
การสอน 

    

53.จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน     
54.รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนและความกา้วหนา้ 

    

55.จดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบติั มีความเหมาะสม
กบัความตอ้งการเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

    

56.มีกรจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม     
57.จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนเรียน
ร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

    

58.มีการใช้ส่ือ เทคนิควิธีการในการจดักิจกรรมท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

    

ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   
ด้านกระบวนการจัดการ 
59.มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา     
60.ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

    

61.มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือ     



62.เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาชุมชนและปกครอง 

    

63.การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

    

 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 

เหมาะสม 
 

1 

 

ไม่แน่ใจ 
 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
64.ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน     
65.ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 

    

66.มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์     
67.โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างานยดืหยุน่โดยมี
ยทุธศาสตร์ 

    

68.ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา     
69.ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมในการส่งเสริม
เรียนรู้และพฒันา 

    

70.ติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
เรียนร่วม 

    

 
 

 
ลงช่ือ................................................................. 

(...........................................................) 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก   ค 

 

 

 

 



 ตารางแสดงค่าดชันี  IOC ของแบบสอบถาม 
ตาราง ค่า IOC ของแบบสอบถามการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานครผูบ้ริหาร 

 

ข้อ 
 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานครผู้บริหาร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

1. ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรียนและ
บุคลากร 
ด้านโครงสร้างสถานศึกษา/บุคลากร 
โรงเรียนมีโครงสร้าง สอดคล้องกบับทบาท
หน้าที่ 

         

1 โรง เ รียนมุ่ งมั่น เ ป็นผู ้น าด้านการจัด
ก า ร ศึ กษ าส าห รับผู ้ เ รี ย น ท่ี มี ค ว าม
บกพร่องทางสติปัญญา  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้มีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มี
ทกัษะในงานอาชีพและทกัษะด ารงชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุขโดยชุมชนมีส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 โ ร ง เ รี ย น จัด โ ค ร งส ร้ า ง ห ลัก สู ต ร
สถานศึกษาเฉพาะความพิการประเภท 
ความบกพร่องทางสติปัญญา  มุ่งพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีพฒันาการทางด้านปัญญา มีความสุข
และมีความเป็นไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรสามารถ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามศกัยภาพ 
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานครผู้บริหาร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรมีความเหมาะสม 
5 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์/นโยบาย แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมท่ีชดัเจนในการพฒันา
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งกรพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในระบบการ
บริหารจดัการการเรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการส่ือสารใน
องคก์รอยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการนิเทศติดตาม
ผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ทีเ่หมาะสมและปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียน

ร่วมประจ าโรงเรียน เพื่อก าหนดนโยบาย
และแนวทางในการจดัการเรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11 มีการด าเนินงานเป็นทีมของคณะกรรม
จดัการเรียนร่วม ในการช้ีแจงนโยบาย
ของโรงเรียนและการมอบหมายงานอยา่ง
ชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 มีการจดัท า IEP เป็นเฉพาะเด็กแต่ละคน
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการพิเศษของเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13 มีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการเรียน
ร่วมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

การติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
14 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ 

ตดตาม และตรวจสอบในการจดัการเรียน
ร่วมประจ าโรงเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานครผู้บริหาร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

15 โรงเรียนมีและใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในการ
วางแผนพฒันานกัเรียน 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้

16 ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
ผู้บริหาร ครู ผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจทีด่ีต่อการบริหารจัดการเรียนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
17 ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีได้เข้ารับ

การอบรมในการจดัการเรียนร่วม 
1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ
เรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีเจตคติท่ีดี
ต่อการจดัการเรียนร่วม มีการยอมรับและ
ภาคภูมิใจในการท างาน  

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจใน
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุ คคล ( IEP) และน า ไป ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้ริหาร ครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจใน
การน าผลการคดักรองเด็กพิการเรียนร่วม
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP.)  เพื่อจัดหา  ส่ือ  และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านบริหารงานบุคคล 

22 ผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึ กษ า เ ฉพาะ บุ คคล   ( IEP.)  เ น้นทักษ ะ
กระบวนการตามความบกพร่องของนักเรียน
พิการเรียนร่วม เพื่อให้นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานครผู้บริหาร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

23 มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงัให้
เพียงพอต่อนกัเรียนเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 โรงเรียน ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน บทบาทของบุคลากรและ
รูปแบบการจดัการเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

25 มีการสร้างขวญัและการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้

26 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
27 มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะครู

ในการจดัการเรียนร่วม 
         

ด้านบริหารการจัดสภาพแวดล้อม  
2.1ด้านส่ิงแวดล้อม 
1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้กบันักเรียนเรียนร่วม  สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เช่น จัดให้มี
หอ้งน ้า  หอ้งส้วมส าหรับเด็กพิการ 

1 1 0 1 1 0 0 0.57 ใชไ้ด ้

2 มีการสนบัสนุนการจดัหาวสัดุและ
อุปกรณ์เพียงพอต่อความตอ้งการในการ
จดัการเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายใน
หอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
พฒันาการใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

๒.๒ ด้านการบริหารงานการเงินและพสัดุ 
4 มีการจัดแผนงบประมาณและค าขอ

งบประมาณ 
1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 มีการตรวจสอบติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผล 

1 0 1 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

7 การวางแผนเก่ียวกบัพสัดุการจดัหาควบคุมดูแล  
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้

8 จดัสรรอุปกรณ์เพียงพอกบัความตอ้งการ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2.3  ด้านบริหารงานทัว่ไป 
9 มีการพฒันาระบบขอ้มูลและเครือข่าย

สารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 
1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

10 มีการประสานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษาในการจดัการเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11 มีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้น
การศึกษาและการจดัการเรียนการสอน
ใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 จดัการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

13 มอบหมายหนา้ท่ีในการอยูเ่วรประจ าวนั 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
14 เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบติังาน 
1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3.ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1 โรงเรียนก าหนดนโยบาย  วิสัยทศัน์  พนัธ

กิจ  แผนงานโครงงานพฒันานกัเรียนเรียน
ร่วมอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 จดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียน
ของนักเ รียนเรียนร่วมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
 
 
 

จดัระบบการรับสมคัรการจดัเขา้ชั้นเรียน
ของนักเ รียนเรียนร่วมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้
 
 



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียน
ร่วมของโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คน
ที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

4 จัดกระบวนการคัดกรองเด็ก ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

1 1 0 1 1 0 1 0.7 ใชไ้ด ้

5 นักเรียนเรียนร่วมได้รับการเตรียมความ
พร้อมให้ เข้า ใจยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 นกัเรียนเรียนร่วมไดเ้รียนรู้และมีโอกาสใน
การท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนปกติ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7 มีระบบการส่งผูเ้รียนเม่ือมีความพร้อมมี
การประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่จดันิทรรศการ
แสดงผลงานทางวชิาการ 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

8 สังคมยอมรับให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กันและให้โอกาสเด็กท่ีเรียนร่วมในการ
เรียนรู้และอยูใ่นสังคมร่วมกนั 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผู ้ปกครองให้ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาเด็กในการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษหอ้งเสริมวชิาการ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนท่ี

เก่ียวข้องกับเด็กท่ีเรียนร่วมในการเรียนรู้  
ไดรั้บรู้และช่วยเหลือ 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

7 พฒันาการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีและใช้
แหล่งการเรียนรู้ 

1 1 0 1 1 0 0 0.57 ใชไ้ด ้

8 การใชผ้ลจากการประเมินนกัเรียนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (I.E.P.)และการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9 จดัท าแฟ้มแสดงผลงานผูเ้รียน 1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้
10 รายงานผลการประเมินนกัเรียนเพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและความกา้วหนา้ 
1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียน
ร่วมของโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คน
ที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

11 จดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบติั มีความ
เหมาะสมกับความต้องการเด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

12 มีการจดัสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 1 1 0 1 1 0 0 0.57 ใชไ้ด ้
13 จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรียนเรียนร่วม (เช่น ดนตรี กีฬา 
ศิลปศึกษา เป็นตน้) 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 มีการใช้ ส่ือ  เทคนิควิ ธีการในการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะเด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 1 1 0.85 ใชไ้ด ้

4.ด้านการประสานความร่วมมือกบัชุมชน   
ด้านกระบวนการจัดการ 
1 มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้
2 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความตระหนกัแก่

ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 มีทีมงานประสานใหค้ าแนะน าปรึกษา
และช่วยเหลือ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 เนน้การท างานและการมีส่วนร่วมมี
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาชุมชนและปกครอง 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายพร้อม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 ด าเนินงานเป็นเชิงระบบ  โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

1 1 0 1 1 0 0 0.57 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  นโยบาย  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 มีการส่ือสารในองคก์รอยา่งทัว่ถึงและ
ทนัเหตุการณ์ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้



 

ข้อ 
 

 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียน
ร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

9 โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการท างาน
ยดืหยุน่โดยมียทุธศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

1 1 1 1 1 0 1 0.85 ใชไ้ด ้

11 ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็กเรียนร่วมใน
การส่งเสริมเรียนรู้และพฒันา 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 ติดประกาศข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นกัเรียนเรียนร่วม 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ที่  สน 0210.4/38      บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
        มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถามจ านวน ............3........ ฉบบั 
 
ด้วย นางอัญชลา   เกลี้ยงแก้ว  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   เณรยอด    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัย โดยใช้แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะ
น ามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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  (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ) 
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ช่ือ- นามสกุล  นางอญัชลา  เกล้ียงแกว้   
วนัเดือนปีเกิด  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
ท่ีอยู ่  9/225  หมู่บา้นครัสเตอร์เรือนไทย   ต าบลบางบวัทอง 
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