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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อนํามาเป็ นพื้นฐานความรู ้ในการจําแนกเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยสรุ ปสาระสําคัญพร้อมนําเสนอเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปรัชญาพืน้ ฐาน แนวคิด ความหมาย และรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม
1.1 ปรัชญาพื้นฐานและแนวคิดการจัดการเรี ยนร่ วม
1.2 นโยบายการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
1.3 นโยบายการจัดการเรี ยนร่ วมของสํานักงานบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
1.4 นโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 – 2559
1.5 นโยบายการจัดการเรี ยนร่ วมของกรุ งเทพมหานคร
1.6 การดําเนินงานจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
1.7 ความหมายการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม และรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม
1.8 หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
1.9 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมในประเทศไทย
1.10รู ปแบบการบริ หารการเรี ยนร่ วมที่จดั ในต่างประเทศ
1.11รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัด
ตอนที่ 2 แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนร่ วม
2.1 ยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
2.2 การบริ หารจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
2.3 สภาพและปั ญหาของการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
2.4 การจําแนกความบกพร่ องของบุคคลเพื่อบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
ตอนที่ 3 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบ ความหมาย และประเภทของรู ปแบบ
3.1 ความหมายและรู ปแบบ
3.2 ประเภทและองค์ประกอบของรู ปแบบ
3.3 การสร้างและตรวจสอบรู ปแบบ
3.4 คุณลักษณะของรู ปแบบที่ดี
3.5 การตรวจสอบรู ปแบบ
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3.6 พัฒนารู ปแบบความหมายของพัฒนารู ปแบบ
ตอนที่ 4 ประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนร่ วมของประเทศไทยและต่ างประเทศ
4.1 การจัดการศึกษาประเทศไทย
4.2 การจัดการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริ กา
4.3 การจัดการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
4.4 การจัดการศึกษาประเทศอังกฤษ
4.5 การจัดการศึกษาประเทศออสเตรเลีย
4.6 การจัดการศึกษาประเทศแคนาดา
4.7 การจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ตอนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตอนที่ 1 ปรัชญาพืน้ ฐาน แนวคิด ความหมาย และรู ปแบบการจัดการเรียนร่ วม
1.1 ปรัชญาและแนวคิดของการจัดกาศึกษาแบบเรียนร่ วม
ปรัชญาพื้นฐานของการจัดการเรี ยนร่ วม นักการศึกษาพิเศษได้เสนอปรัชญาของ การจัดการ
เรี ยนร่ วมดังนี้
บังอร ต้นปาน (2535 : 31) ได้กล่าวถึงปรัชญาการจัดการเรี ยนร่ วม 3 ประการ คือ
1. มนุษย์ทุกคนยอมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการจัดระบบ
การศึกษาต้องจัดบริ การทางการศึกษาให้แก่มนุ ษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่ องหรื อฐานะ
11 ทางเศรษฐกิ จและสังคม จึ งควรจัดโครงการและปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจําเป็ นของแต่ละบุคคล
2. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการอยูร่ ่ วมกนในสังคม ดังนั้นการ จัดเตรี ยม
ความพร้อมก่อนวัยเรี ยนและวัยเรี ยน เพื่อให้เด็กพิเศษอยูร่วมกบเด็กปกติ ย่อมก่อให้เกิด คุณค่าและ
สร้างสรรค์สังคม เพราะเด็กเหล่านี้ จะมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการยอมรับซึ่ งกันและกัน เมื่อเด็ก
เหล่านี้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษย์ในสังคม
3. การเรี ยนการสอนในชั นเรี ยนย่อมสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น การจัดเด็ก
พิเศษให้เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยน จึงควรได้รับ การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เ ป็ นการสอน เพื่อ
บุคคลทัวไป เพื่อพัฒนาความพร้อมและความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยนทุกคนให้พฒั นาการ ทุก
ด้านด้วยวิธีการและกิ จกรรมที-เหมาะสมกบความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิ ดศักยภาพ ที่
ดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมจากปรัชญาพื้นฐานดังกล่าวนี้ ได้สนองต่อบนโยบายการจัด
การศึกษาแผนใหม่ ซึ่ งมุ่งจัดการศึกษาเพื่อมวลชนให้อยู่ในรู ปแบบที่สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ
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มากที่สุด ก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาอันสู งยิงแก่มนุษยชาติในการเรี ยนรู้เพื่อการดํารงชี พร่ วมกัน
ในสังคมด้วยสันติและมีความสุ ข
ผดุง อารยะวิญู (2539 : 7) ได้สรุ ป ปรัชญาพื้นฐานการเรี ยนร่ วม ดังนี้
1. ในสังคมมนุษย์มีท้ งั คนปกติและที่มีความบกพร่ องต่างๆ เมื่อสังคมไม่สามารถ แยก
คนที่มีความบกพร่ องออกจากสังคมปกติได้ ดังนั้นไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ ง ควร
ให้เด็กพิเศษเรี ยนกับเด็กปกติเท่าที่สามารถจะทําได้
2. เด็กพิเศษมีความต้องการและความสามารถต่างจากเด็กปกติ ดังนั้นควรจัดรู ปแบบ และ
วิธีการให้แตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อให้เด็กมีศกั ยภาพในการเรี ยนอยางเต็มที่
3. เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ นเด็กปกติหรื อเด็กพิเศษ การศึกษาจะ
ช่วยให้ความสามารถของเด็กแต่ละคนปรากฏเด่นชัดขึhน
4. เด็กแต่ละคนมีพืhนฐานต่างกนทางการเลี้ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สติ ปั ญ ญา การศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ แ ต่ ล ะคนได้ เ รี ยนรู ้ เ พื่ อ การปรั บ ตัว เข้า หากนและให้ ท ั น กับ
การเปลี่ ยนแปลงของโลกเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม การจัดการศึกษาจึงต้องจัดเพื่ อพัฒนาทุกด้านให้สูงสุ ด ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ดังนั้น การเตรี ยมผูพ้ ิการตัjงแต่เยาว์วยั เพื่อให้เขาพร้อมที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได้ โดยให้โ อกาส
เข้าร่ วมกิจกรรมกับเด็กปกติ ทําให้เด็กพิการมีเพื่อน มีความเข้าใจและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันอันเป็ นพื้นฐานที่ทาํ ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดํารงชี วิตร่ วมในสังคมอย่างมี
ความสุ ขและเป็ นความหวังของการศึกษาในปัจจุบนั
อุบล เล่นวารี (2542 : 22) ได้กล่าวถึงปรัชญาการเรี ยนร่ วมไว้วา่ คนพิการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
สังคม และเราไม่สามารถขจัดคนพิการออกจากสังคมได้ จึงควรเตรี ยมผูพ้ ิการแต่เยาว์วยั ให้มี ความ
พร้อมที่จะดํารงชีพอยูในสังคมได้ การให้เด็กพิการได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกบเด็กปกติจะช่วยให้ เด็กมี
ความเข้าใจซึ่ งกนและกัน เป็ นพื้นฐานสําคัญที่ทาํ ให้บุคลเหล่านี h สามารถดํารงชี พร้ วมกันได้ใน
สังคมอยางมีความสุ ข เมื่อเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
สิ ริมา หมอนไหม (2543 : 23) ได้กล่าวว่าความเชื่ อการจัดการศึกษาพิเศษว่า การให้เด็ก
พิการได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกบเด็กปกติ จะช่ วยให้เด็กมีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นพื้นฐาน
สําคัญที่จะให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดํารงชีวติ ร่ วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุ ข
กระทรวงศึกษาธิ การ (2543 : 1) ได้คาํ นิ ยามของปรั ชญาของการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ว่า
มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมต้องมี ความเป็ นอยูเกี่ ยวข้องกันและกัน คนต้องการเพื่ อน เมื่อเล็ก
ต้องการเพื่ อนเล่ น อายุในวัย เรี ยนต้องการเพื่อเรี ยน เพื่ อนเล่ น เพื่ อนร่ วมกิ จกรรม โตเป็ นผูใ้ หญ่
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ต้องการเพื่อนคู่คิด นอกจากนี้ แต่ละคนมีพ้ืนฐานความสามารถไม่เหมือนกัน มนุ ษย์จึงต้อง พึ่งพา
อาศัยกนอยูต่ ลอดเวลา คนพิการซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมเขาควรจะได้รับการปฏิบตั ิ อยางคน
ธรรมดาทัว่ ไป คือ ความเห็นใจ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือและการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
สําหรับเด็กเต็มที่ การจัดการศึ กษาแต่เดิ มจะจัดในรู ปแบบเดี ยว คือ การศึกษาปกติ ทวั่ ไป
(Regular Education) โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงเด็กพิการ หรื อเด็กปกติ ต่อมานักการศึกษาเห็นว่า สามารถ
ให้การศึกษาแก่เด็กพิการได้ จึงได้จดั ตั้งโรงเรี ยนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการให้กบั กลุ่มเด็กพิการ
เหล่ านั้น จึ งได้เกิ ดการศึ กษาพิเศษ (Special Education) ขึ้ น เมื่ อจัดการศึ กษาพิเศษไปได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ ง นักการศึ กษามองเห็ นว่า มีเด็กพิการกลุ่ มหนึ่ งสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ จึ งได้
ทดลองจัดให้เด็กพิการเข้าไปเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติทวั่ ไป และเกิดวิธีการจัดการศึกษาแบบเรี ยน
ร่ วมเรี ยกว่า การเรี ยนร่ วม (Mainstreaming หรื อ Integrated Education) แนวทางการจัดการเรี ยน
ร่ วมมีประเด็นสาระสําคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เด็กจะต้องมีความพร้ อมที่จะเข้าเรี ยน
ร่ วมได้ เด็กจึงจะได้รับโอกาสให้เข้าเรี ยนร่ วม ประเด็นที่ 2 โรงเรี ยนและชั้นเรี ยนทัว่ ไป ไม่จาํ เป็ น
จะต้องปรั บ เปลี่ ย นหลัก สู ตร เทคนิ ค การสอน การประเมิ น ฯลฯ โรงเรี ยนเพี ย งแต่ จ ัด บริ ก าร
สนับสนุ นช่วยเหลื อ เพิ่มเติมเท่านั้น เมื่อการจัดการเรี ยนร่ วมมีจุดอ่อน ตรงที่ทางโรงเรี ยนแทบจะ
ไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนอะไรเลยเช่นนี้ โดยถือว่าปั ญหาอยูท่ ี่เด็กไม่ใช่ที่โรงเรี ยน จึงมีกลุ่มนักการศึกษา
ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาพิ เศษ และกลุ่ ม ผูส้ นับ สนุ นสิ ทธิ ท างการศึ ก ษาของเด็ ก ทุ ก คน มี
ความเห็ นว่า การจัดการศึกษาให้กบั เด็กกลุ่มนี้ เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และเป็ นสิ ทธิ ของเด็กทุกคนที่
จะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างมีศกั ดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุ ษย์ เช่นเดียวกับเด็กปกติอื่น ๆ จึงได้ผลักดัน
ให้ เกิ ดมี ป รั ช ญา และแนวทางการจัด การศึ ก ษาในแนวใหม่ เรี ย กว่า การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม
(Inclusive Education) มีหลักการว่า เด็กเลือกโรงเรี ยนไม่ใช่โรงเรี ยนเลือกรับเด็กเหมือนอย่างเช่น
การเรี ยนร่ วม และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ ที่ จะเรี ยนรวมกัน โดยทางโรงเรี ยน และครู จะต้องเป็ นผูป้ รั บ
สภาพแวดล้อม หลักสู ตร และการประเมินผล วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพื่อให้โรงเรี ยน และครู สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักเรี ยนเป็ นเฉพาะบุ คคลได้ (เบญจา) ชลธาร์
นนท์, 2546)
จากแนวคิดที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ ในระยะแรกนั้นถือว่าเป็ น
การจัดการศึกษาในลักษณะการเรี ยนร่ วม โดยที่ทุกโรงเรี ยนจะดําเนินการคัดแยกเด็กที่มีความพิการ
ว่าสามารถเรี ยนร่ วมได้ หรื อไม่ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมี นโยบายให้เป็ นปี การศึกษาเพื่อคน
พิการ “คนพิการทุกคนที่อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน” จึงป็ นแนวคิดใหม่สําหรับการศึกษาเพื่อคนพิการ
ขึ้นเรี ยกว่า การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การ (2545) ได้สรุ ปปรัชญาของ
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ดังนี้
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1. การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เป็ นการรวมพลังระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์ก ร ชุ ม ชน องค์กรคนพิ การ และผูป้ กครองคนพิก าร และองค์ก รเอกชนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง
เพื่อให้เกิ ดการประสานความร่ วมมือ และสนับสนุ นการดําเนิ นการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการทุ ก
ระบบ และครบวงจร
2. การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ มุ่งปลูกฝังจิตสํานึ ก และสร้างเจตคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยสังคม ชุ มชน ผูจ้ ดั บริ การ และประชาชนตระหนักถึ งศักยภาพ
ความแตกต่างระหว่างและเฉพาะบุคคล รวมถึงสิ ทธิ เท่าเทียมของบุคคลทุกคน
3. การจัดการศึกษาให้กบั เด็ก ๆ ทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดยไม่แยกว่าเด็กพิการต้อง
ไปเรี ยนในสถานศึกษาเฉพาะ รวมทั้งเด็กนั้นต้องได้รับการสนับสนุ นทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์
วิชาการ สื่ อ สิ่ งอํานวยความสะอวก บริ การ และความช่ วยเหลื ออื่ นทางการศึ กษา โรงเรี ยนต้อง
ปรับเปลี่ยนหลักสู ตร ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการ เทคนิคการสอน สถานที่
เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546) ได้เสนอปรัชญาและสรุ ปแนวคิดเบื้องต้น ที่จะทําให้การศึกษา
พิเศษบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ไว้ดงั นี้
1. เด็กพิเศษทุกคนที่สามารถจะเรี ยนหนังสื อหรื อฝึ กตนเองให้ทาํ ประโยชน์ได้มากขึ้น
2. สมรรถภาพในการทํางานไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพคนพิการ
3. ความพิ ก ารของเด็ ก บางคน ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งเป็ นความพิ ก ารตลอดไปในหลายกรณี
การศึกษาพิเศษอาจจะเป็ นเพียงบริ การทางการศึกษาชัว่ คราวเท่านั้น
4. บุ ค ลากรจะต้อ งเป็ นคนที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และได้รั บ การฝึ กงานตลอดทั้ง มี
ประสบการณ์ในการทํางานของหน่วยของตนเอง
5. ผูใ้ ห้ ก ารศึ ก ษาควรสนใจเป็ นพิ เ ศษ ในเรื่ อ งพัฒ นาการของเด็ ก พิ เ ศษ เพื่ อ ให้เ ด็ ก มี
ภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Positive Self-Image) และยอมรับตามสภาพความเป็ นจริ งของตน
6. การจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ควรใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบส่ งเสริ มเอกั ต ภาพของบุ ค คล
(Individualized instruction)
7. การศึกษาพิเศษควรจัดตั้งแต่ระดับอนุ บาล โดยมีจุดประสงค์ในการป้ องกันลดปั ญหา
ความพิการ
8. การศึกษาพิเศษ ต้องรวมวิชาพลศึกษา นันทนาการ และสุ นทรี ยศาสตร์ เพื่อเตรี ยมเด็ก
พิเศษให้สามารถใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
9. อาชีวศึกษา และการอาชีพเป็ นเรื่ องสําคัญในการพิจารณาจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษ
10. ในการจัดเด็กพิเศษเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติน้ นั จะถื อเป็ นแนวปฏิบตั ิเมื่อไม่มีปัญหา
หรื อไม่มีอุปสรรคอื่นใด โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็ นสําคัญ
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เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2546) ได้กล่าวถึ ง เด็กกลุ่มที่มีควาต้องการพิเศษการจัดการศึกษา
พิเศษให้ เพราะเด็กพิการไม่สามารถจะรับประโยชน์สูงสุ ดจากโครงการ การศึกษาที่จดั ให้เด็กปกติ
เด็กพิการ จะได้รับสิ ทธิ ทางการศึกษา เมื่อมีนโยบายการศึกษาพิเศษที่ดี ซึ่ งเป็ นแนวทางให้มีการจัด
การศึ ก ษาที่ เหมาะสม รวมทั้งการจัดบริ ก ารด้านอื่ น ๆ ที่ เด็ก แต่ล ะคนมี ค วามจํา เป็ นต้องได้รับ
ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้องมีนโยบายการศึกษาพิเศษเฉพาะ
ศรี ศกั ดิ์ ไทยอารี และคณะ (2542) กล่าวว่า ประเทศที่มีการตื่นตัวในเรื่ องความเสมอภาค
จะเป็ นสังคมที่ระแวดระวังเกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพเป็ นอย่างมาก และปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามหลักการ
ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาสังคมประชาธิ ปไตย เมื่อมีแนวคิดเรื่ องความเสมอภาคมีความสําคัญยิ่งแล้ว
แนวความคิดเรื่ องการให้เด็ กทุกคนได้เข้าสู่ สถานศึกษาที่จดั ไว้โดยไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบตั ิ จึงนับ
ได้วา่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่สาํ คัญยิง่ เช่นกัน เพราะการศึกษาเป็ นการสร้างคน ให้มีความสามารถ
รอบด้า น ไม่ ว่า ในเชิ ง วิช าการ ทัก ษะด้า นอาชี พ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม รวมทั้ง การมี
ศีลธรรม จริ ยธรรม ในการดํารงชีวติ ด้วย เป้ าหมายการให้เด็กจบการศึกษา ตามหลักสู ตรการศึกษา
ปกติในระบบโรงเรี ยนเพียงอย่างเดี ยว ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้ าหมายของกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
โดยเฉพาะคนพิการได้ และเป้ าหมายหลักของการศึกษาทัว่ ๆ ในระบบโรงเรี ยนปกติไม่สามารถ
ให้บริ การได้ ซึ่ง ผดุง อารยะวิญญู (2542) มีแนวคิดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) เด็กมี ความต้องการพิเศษเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สัง คม เบื่ อ เด็ ก ทุ ก คนได้รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นปกติ เด็ ก ที่ มี ความต้อ งการพิ เ ศษควรได้รั บ
การศึ กษา ในโรงเรี ยนปกติ ด้วย หากกี ดกันไม่ให้เข้าเรี ยนปกติ หลายคนที่ มีความเชื่ อว่า นั่นคื อ
ความไม่ยุติธรรมในสังคม เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องการความรัก ต้องการ
ความมัน่ ใจ ต้องการ การยอมรับ ต้องการมีบทบาท และการมีส่วนร่ วมในการสังคมเดียวกัน
2. การคืนสู่ สภาวะปกติ (Normalization) หมายถึง การจัดสภาพใด ๆ เพื่อให้เด็กที่มีความ
บกพร่ องทางด้านต่าง ๆ สามารถได้รับการบริ การเช่ นเดี ย วกับเด็กปกติ ให้เข้ามามี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของสังคม
3. สภาพแวดล้อมที่ มีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด (Least restrictive environment) ซึ่ งจัด
สภาพแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด จะเป็ นผลดี กบั เด็กมากที่สุด โดยเด็กได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุด การเรี ยนรวมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู ได้เข้าใจและยอมรับเด็ก
4. การเรี ยนรู้ (Learning) เด็กทุกคนที่เป็ นเด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ หากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและถูกวิธี การเรี ยนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถของแต่ละคน
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สมพร หวานเสร็ จ (2543) ได้เสนอแนวคิดไว้วา่ การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมเป็ นการจัด
ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติทวั่ ไปในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนทัว่ ไป เป็ นการ
เสนอให้นกั การศึกษาพิจารณาถึงคุณค่าของการพัฒนาชี วิตคน ซึ่ งจะต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน
ของวิถีแห่ งชี วิต เพื่อให้มีความสามารถ ความรู ้ และทักษะในการดํารงชี วิตอยูใ่ นครอบครัวและ
สังคม ได้อย่างมี ความสุ ขและมีคุณค่า และยังเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ กลุ่มเด็กที่ มี
ความต้องการ ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น เพราะการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมนั้นเป็ นการประหยัด
และไม่ตอ้ งรอคอยงบประมาณในการจัดซื้ อที่ดิน การก่ อสร้ างอาคารเรี ยน ซึ่ งต้องสิ้ นเปลื องเงิ น
งบประมาณจํานวนมาก หากแต่จดั ให้เด็กพิเศษได้แทรกเข้าไปเรี ยนในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนทัว่ ไป
ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ งมีโรงเรี ยนตั้งอยู่ท้ งั ประเทศอยู่
แล้ว ส่ วนงบประมาณค่าอาคารสถานที่ก็ผนั ให้เป็ นเงินเดิน ครู สอนเสริ มสําหรับเด็กพิเศษ ก็จะเป็ น
ผลดีกบั ทั้งเด็ก และกําลังคนของรัฐอีกด้วย
เกียร์ ฮาดและไวซาน (Gearheat and Weishahn, 1980) ได้เน้นถึงสิ ทธิ ที่เด็กพิเศษทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของตน ให้ถึงขั้นสู งสุ ด การศึกษาพิเศษเน้นถึง
ความสามารถ และศักยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม่เน้นการตอกยํ้าความพิการของเขาแต่ในเวลา
เดี ย วกัน การศึ ก ษาพิ เ ศษ จะต้อ งปรั บ เปลี่ ย นความต้องการ และความจํา เป็ นของเด็ ก ด้ว ย ซึ่ ง
หมายความว่า นักการศึกษา จะต้องไม่มองข้ามความพิการของเด็กเหล่านั้น หลักการสําคัญที่เกี่ ยว
โยงกับปรัชญาการศึกษาพิเศษข้างต้น ได้แก่
1. การจัดบริ การพิเศษต้องกระทําอย่างฉับพลันทันทีที่คน้ พบความต้องการจําเป็ นของเด็ก
พิเศษ
2. ความพิการบางประเภทถือว่าเป็ นเพียงอาการมากกว่า ที่จะเป็ นความผิดปกติทางกายภาพ
และอาจปรากฏอยูเ่ พียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
3. เด็กพิเศษคนใดคนหนึ่ งอาจต้องการรู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่แตกต่างกันไปตาม
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวติ
4. การบริ การสําหรับเด็กต้องครอบคลุมตั้งแต่เด็กวัยก่อนเรี ยนจนถึงมัธยมศึกษา
5. การจัดการศึกษาพิเศษในสภาพแวดล้อม ที่จาํ กัดน้อยที่สุด ตามความเหมาะสมย่อมเป็ น
การช่ วยเหลื อ สนับ สนุ นเด็กพิ เศษได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ อย การจัดการศึ ก ษาดังกล่ า ว จะต้อง
ประสานความสามารถของครู และครู การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิ ทธิ ผล
แอลเฟอร์ (Alper, 1999) ได้กล่าวว่า ปรัชญาการจัดการเรี ยนร่ วมเกี่ยวข้องกับทักษะการ
สอนการช่ วยเหลื อ และการร่ วมมื อกันระหว่างที มของครู ซึ่ งสอนเด็กทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ผูป้ กครอง และครู การศึกษาพิเศษ ดังนั้นการเรี ยนการสอน จึงหมายถึ งการที่ เด็กทั้งหมดได้เรี ยน
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ร่ วมกันในชั้นเรี ยนปกติทุก ๆ วัน ซึ่ งเด็ก ๆ จะมี ความแตกต่างกัน และมี หลายกลุ่ ม เช่ นเด็กที่ มี
พฤติกรรมก้าวร้ าว เด็กที่มีปัญหาทางสังคม เด็กที่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู ้ และเด็กที่มีปัญหาด้าน
ทักษะในการทํางาน เป็ นต้น โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น ของการเรี ยนร่ วม คือเด็กทุกคนต้องเริ่ มต้นที่
ชั้นเรี ยนปกติ ซึ่ งเมื่ อพบความ ต้องการส่ วนบุ คคลที่ เป็ นความจําเป็ นก็ ตอ้ งลดข้อจํากัดออกจาก
สิ่ งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
จากปรัชญาที่กล่าวมานั้น พอที่จะสรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม มีวิวฒั นาการ
มาจากการจัดการเรี ยนร่ วม แต่ปรับปรุ งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุ คคลของเด็ก
พิ ก าร อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดจนปฏิญญาว่า ด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เด็กทุกคน
มีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่ งโรงเรี ยน จะต้องจัด
การศึกษาให้เด็กทุกคนอย่างเหมาะสม
1.2 นโยบายการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
นโยบายการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมได้ปรากฏชัดเจน เมื่ อกระทรวงศึกษาธิ การต้อง
รับผิดชอบดําเนิ นการโดยการจัดบริ การ การศึกษาให้ทวั่ ถึ งอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับรองสิ ทธิ ความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคลไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งได้กาํ หนดในมาตรา 43 โดยระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” อี กทั้งยังกําหนดในมาตรา 55 โดยระบุว่า “บุคคลซึ่ งพิการ หรื อทุพพลภาพ มีสิทธิ
ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ และความช่ วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” และมาตรา 80 โดยระบุว่า “รัฐต้องคุม้ ครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนส่ งเสริ มความ
เสมอภาคของหญิ ง และชาย เสริ มสร้ าง และพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครั ว และความ
เข้มแข็งของชุ มชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้มีคุณภาพที่ดี และพึ่งตนเองได้” ด้วยความตระหนักในภาระหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดบริ การ การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ของบุคคลได้ตามจุดมุ่งหลาย ของการจัดการศึกษา โดยมิได้ละเลย การจัดบริ การศึกษาของคนพิการ
ซึ่ งรัฐบาลยังได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการ
ศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่าสิ บ
สองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของกระทรวงศึกษาธิ การ รัฐได้กาํ หนดนโยบาย และเพื่อให้
สามารถนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ จึงได้บรรลุสาระสําคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ
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ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ดังนี้ คือ “พัฒนาเด็กให้มีศกั ยภาพครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และให้ได้รับความเสมอภาคทางโอกาสในการศึ กษาแก่เด็กทุ ก
กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่อยูใ่ นภาวะยากลําบาก กลุ่มปกติทวั่ ไป กลุ่มปั ญญาเลิ ศ และกลุ่มที่มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเตรี ยมเขาเหล่านี้ ให้พร้ อมที่ จะเป็ นบุ คคลที่มีคุณค่า อยู่ในสังคมอนาคตได้
อย่างมีความสุ ข” กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศให้ “พ.ศ. 2542 เป็ นปี การศึกษาเพื่อคนพิการ”
โดยมีนโยบายว่า “คนพิการทุกคนที่อยากเรี ยน ต้องได้เรี ยน” และปี การศึกษา 2543 ยังได้ประกาศ
เป็ นนโยบายต่อเนื่ องอี กว่า “เด็กพิ การทุก คนต้องได้เรี ย นโดยได้รับการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตเพื่ อ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม” ทั้งนี้ เพื่อเร่ งรัด ปรับปรุ ง และขายบริ การ การศึกษาสําหรับคน
พิ ก ารให้ ท ั่ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2543) และทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้ส นองนโยบาย โดยเน้น การประกันโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พฒั นาเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านร่ างกราย
อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา ให้ ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง และสั ง คม ไม่ เป็ นภาระของผูอ้ ื่ น (สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2541) ซึ่ งการประกันโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดังต่อไปนี้
1. การประกันโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องได้รับการบริ หารการสภาพิเศษรู ป
แบบเรี ยนรวมตามความเหมาะสม
2. การประกันคุ ณภาพ เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องได้รับการพัฒนาคุ ณลักษณะที่
เหมาะสมอย่างรอบด้าน คือ มีสุขภาพดี มีความรู ้ความสามารถเต็มศักยภาพ ช่ วยเหลือตนเองได้
และอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
3. การประกันประสิ ทธิ ภาพ มีระบบการบริ หารและการจัดการที่ช่วยให้การจัดการศึกษา
รู ป แบบเรี ย นรวมใน โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาบรรลุ เ ป้ าหมาย (สํ า นัก งานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
1.3 นโยบายการจัดการเรียนร่ วมของสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พ.ศ. 2523 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการ กรมสามัญศึกษากําหนดให้มีกองการศึกษา
พิเศษรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูด้ อยโอกาส จึงแบ่งออกเป็ นฝ่ ายส่ งเสริ ม
การศึกษาพิเศษ และฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วน
ราชการ กรมสามัญศึกษาเป็ นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้มีการ
จัดการศึกษา ให้แก่คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พ.ศ. 2546 เนื่ องจากมีการปฏิรูป
ระบบราชการ ได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กําหนดให้การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการ
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รับการศึ กษาให้อย่างทัว่ ถึ ง และมี คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกําหนดให้ตอ้ งจัดการศึ กษา
สําหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการ
เรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแล
หรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวกสื่ อบริ การ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักบริ หารงานการศึ กษาพิเศษ เป็ นหน่ วยงานหลัก ที่ ส่งเสริ ม สนับสนุ น และจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กพิการปละผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูด้ ้อยโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มปละพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนเพื่อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1.เด็ ก พิ ก ารและผูด้ ้อยโอกาส ได้รับ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่า งมี คุ ณภาพด้วยรู ป แบบที่
หลากหลายสดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
4.สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษมีการบริ หารจัดการ ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ และจุดเน้ น
1.การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
2.การเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การทางการศึกษา และการฝึ กอบรมเพื่อคน
พิการและผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชี พและพึ่งตนเองได้
ตามศักยภาพ
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3.การพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการและผูด้ ้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคนพิการและผูด้ อยโอกาส สามารถบริ หาร
จัดการ บริ หารหลักสู ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.การผลิต พัฒนากระจายสื่ อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการให้ทวั่ ถึงเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล
5.การประสานเครื อข่ายการทํางานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
บทบาทหน้ าทีข่ องหน่ วยงานและกลุ่มงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส มีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสใน
สถานศึกษา
2. งานสิ ทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสในสถานศึกษา
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสใน
สถานศึกษา
5. ส่ งเสริ มการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ งานสุ ขภาพอนามัย กีฬา
และนันทนาการ ลูกเสื อ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย
วิจยั นักเรี ยน การพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
6. ส่ งเสริ มเครื อข่ายประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพสําหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
7. ส่ งเสริ มกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
8. ส่ งเสริ มดูแลนักเรี ยนประจํา ประสานการป้ องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และ
ส่ งเสริ มป้ องกัน แก้ไข และคุม้ ครองความประพฤติของนักเรี ยน รวมทั้งระบบช่วยเหลือนักเรี ยน
9. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
10. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
11. วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส

24

12. ส่ งเสริ ม วิจยั พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
13. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
14. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
15. ปฏิบตั ิงานหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส มีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
ในสถานศึกษา
2. งานสิ ทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสในสถานศึกษา
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาสําหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูด้ อ้ ยโอกา
ในสถานศึกษา
5. ส่ งเสริ มการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ งานสุ ขภาพอนามัย
กีฬาและนันทนาการ ลูกเสื อ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
ประชาธิปไตย วิจยั นักเรี ยน การพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
6. ส่ งเสริ มเครื อข่ายประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพสําหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
7. ส่ งเสริ มกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8. ส่ งเสริ มดูแลนักเรี ยนประจํา ประสานการป้ องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด
และส่ งเสริ มป้ องกัน แก้ไข และคุม้ ครองความประพฤติของนักเรี ยน รวมทั้งระบบช่วยเหลือ
นักเรี ยน
9. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
10. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
11. วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
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12. ส่ งเสริ ม วิจยั พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
13. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
14. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
15. ปฏิบตั ิงานหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อท
ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
1. ประสานงานและจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่ งต่อ และระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. เร่ งจัดทํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่เอื้อต่อการบริ หารจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ทีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551
4. กําหนดนโยบายด้านบริ หาร และกลไกการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
พร้อมจัดทําแผนพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิ
5. ส่ งเสริ มความเข้มแข็งในการบริ หารงานของสถานศึกษา โรงเรี ยนดีประจําตําบล สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่จดั การศึกษาสําหรับคนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และ
การศึกษาสงเคราะห์
7. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเครื อข่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส
8. ปฏิบตั ิงานหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
1.4 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2545 – 2559กรม
ส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดนโยบายไว้ คือ
1.นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เร่ งรัดจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริ การการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ให้ได้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
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ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่น มีสิทธิ และมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับใดระดับหนึ่งหรื อทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาได้ท้ งั 3 รู ปแบบ คือ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษา
- เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บุคคลที่ได้รับการศึกษาไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง
ได้รับโอกาส เข้ารับบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีระบบบริ หารหรื อการประสาน ให้ผพู ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับบริ การการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็ นกรณี พิเศษ ตามศักยภาพที่จะเรี ยนได้
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาด้วยรู ปแบบที่
เหมาะสม
มาตรการ
- จัดให้มีบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้ได้ตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
- จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนตามที่กฎหมายกําหนด
- เร่ งรัดให้บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองได้ส่งบุตรหรื อบุคคลในความดูแลได้เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับ และนอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
- ส่ งเสริ ม สนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอื่น ให้มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตร บุคคลที่อยูใ่ นความรับผิดชอบดูแล และสามารถจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ตามที่ตอ้ งการและความเหมาะสม
- จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่ อสาร และการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อผูด้ อ้ ยโอกาส มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ
- จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามรถของบุคคลนั้น
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1.5นโยบายการจัดการเรียนร่ วมของกรุ งเทพมหานคร
สํานักการศึกษามีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญ
ศึ กษาของกรุ งเทพมหานครเกี่ ยวกับการกําหนดนโยบายเป้ าหมายการจัดทําและพัฒนาแผนการ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานครจัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พครู และ
บุคลากรทางการศึกษาส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นศู นย์ก ลางเครื อข่ ายสารสนเทศด้านการศึ ก ษาส่ งเสริ ม ให้โรงเรี ย นมี ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ องแบ่งส่ วน
ราชการภายในเป็ น7ส่ วนราชการประกอบด้วยสํานักงานเลขานุการกองการเจ้าหน้าที่กองคลังหน่วย
ศึกษานิ เทศก์สํานักงานยุทธศาสตร์ การศึกษากองเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนและกองพัฒนา
ข้าราชการครู กรุ งเทพมหานครมีอตั รากําลัง339ตําแหน่งมีบุคลากรครองตําแหน่งในปั จจุบนั จํานวน
๓๒๙ตํา แหน่ ง จํา แนกเป็ นข้า ราชการสามัญ ๒๗๐ตํา แหน่ ง ข้า ราชการครู ก รุ งเทพมหานคร
(ศึกษานิ เทศก์)59ตําแหน่ง (ข้อมูลณ29สิ งหาคม2557)สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานครมีภารกิจใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุ งเทพมหานครโดยมี
โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครจํานวน438โรงเรี ยนกระจายในพื้นที่50สํานักงานเขตมีนกั เรี ยน
300,070คนแบ่งเป็ นระดับอนุบาลศึกษาจํานวน51,124คนระดับประถมศึกษาจํานวน๒๑๒,๔๖๒คน
มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน๓๒,๗๘๓คนมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน3,083คนนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
(เด็กพิ เศษ)จํา นวน618คนครู จาํ นวน14,331คนโรงเรี ยนที่ เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนถึ งชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 6มี จาํ นวน432โรงเรี ยนระดับมัธ ยมศึ กษาตอนต้นมี จาํ นวน108โรงเรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน9โรงเรี ยนเปิ ดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1-6จํานวน6โรงเรี ยนและ
โรงเรี ยนที่เปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่ วม)จํานวน115โรงเรี ยน (ข้อมูลณ10มิถุนายน2557)
การจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
หน่ วยศึ กษานิ เทศก์ สํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร(2554:6-16)ได้อธิ บายถึ งนโยบาย
การจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานครไว้วา่ กรุ งเทพมหานครตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจัดการศึ ก ษาแก่ บุ ค คลทมความต้อ งการพิ เศษบุ ค คลด้อ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ใ นสั ง คม
เริ่ มกําหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ฉบับที่5(พ.ศ.2540-2544)ต่อเนื่ องมาจนถึ ง
แผนพัฒ นากรุ งเทพมหานครฉบับ ที่ 6(พ.ศ.2545–2549)แผนพัฒ นากรุ งเทพมหานครฉบับ ที่ 7
(พ.ศ. 2550 - 2555)และแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครระยะ12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2553)มอบหมายให้
สํานักการศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วม รั บนักเรี ยนที่ มีความ
ต้องการพิเศษและมีอายอยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาบังคับเขาเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
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เป้าหมาย
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีเป้ าหมายในการจัด
การศึกษา สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติดงั นี้
1.ให้โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมในสังกัดกรุ งเทพมหานครจัดการเรี ยนร่ วมได้อย่างมีคุณภาพ
2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
คุณภาพ
3.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนของสังคมในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติ ดังนี้
1.เพือ่ ให้บริ การทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยน
สังกัดกรงเทพมหานคร
3.เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษรู้จกั ตนเองปรับตัวเข้ากับสังคมได้รับการยอมรับ
และ อยูร่ ่ วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุ ข
4.เพือ่ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนของสังคมในการจัด
การศึกษา สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1.6 การดาเนินงานจัดการเรียนร่ วมในโรงเรียนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
บทบาทหน้ าทีข่ องหน่ วยงานและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องได้รับความร่ วมมือจาก
หลายหน่วยงานเช่นการทดสอบทางจิตวิทยาสําหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษจะต้อง
ได้รับความร่ วมมือ จากนักจิตวิทยาจิตแพทย์แพทย์การให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟู
สมรรถภาพจะต้องได้รับความ ร่ วมมือจากนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัด นักอรรถ
บําบัดครู การศึกษาพิเศษหน่วยงาน อื่น ๆ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎหมายเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานดําเนินการจัดการเรี ยนร่ วมเข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ดังนี้
1. บทบาท หน้าที่ของสํานักการศึกษา
2.บทบาทหน้าที่ของสํานักงานเขต
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3. บทบาทหน้าที่ของโรงเรี ยน
1.บทบาทหน้ าทีข่ องสานักการศึกษา
สํานักการศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนใหม่การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือกเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการให้มีโอกาสเข้าเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติ อย่างเสมอภาค ดังนี้
2.บทบาทหน้ าทีข่ องงสานักงานเขต
สํานักงานเขตมี หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานครเพื่อช่ วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการให้มีโอกาสเข้าเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติ อย่างเสมอภาคแนวดําเนิ นการของสํานักงานเขตควรกํากับดูแลและให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมในสังกัด
3.บทบาทหน้ าทีข่ องโรงเรียน
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ ทีทาํ หน้าที่ใ นการจัดการศึ กษาให้กบั นัก เรี ย นโดยคํานึ งถึ ง
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย บุคคลหลายฝ่ ายที่ทาํ หน้าที่ในการดูแล
นักเรี ยน ให้สามารถเรี ยนรู้ ได้ตามศักยภาพการจัดการเรี ยนร่ วมให้ประสบผลสําเร็ จทุกฝ่ าย
ต้องรู้บทบาท หน้าที่ของตนเองและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมาย
เป้าหมาย
เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับเด็ก ปกติ
วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนร่ วมในโรงเรียนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ให้บริ การทางการศึกษาแก่เด็กที่มีวามต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพือ
่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ
3. เพือ
่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รู้จกั ตนเองปรับตัวเข้ากับสังคม และอยูร่ ่ วมกับเด็ก
ปกติได้
4. เพื่อสร้ างการยอมรับและให้โอกาสในการวบรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกติ
1.7 ความหมายการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วมและรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม
การจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วม เป็ นการจัดการศึ กษาให้แก่เด็กพิการได้เรี ยนร่ วมกับเด็ก
ปกติ โดยคํานึ งถึ งความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเหล่านี้ มีโอกาสเรี ยนรู ้ และ
ดํารงชีวติ ในสังคมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุข
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สมพร หวานเสร็ จ (2543) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ซึ่ งมี
วิวฒั นาการ มาเป็ นลําดับจากการเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี้
1. การเรี ยนร่ วมเต็มเวลา (Mainstreaming) หมายถึง จัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้มี
โอกาสเรี ยนในชั้นเดี ยวกัน กับเด็กปกติตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรี ยนเด็กปกติ ได้รับบริ การ การ
เรี ยนการสอน และบริ การนอกห้องเรี ยนอย่างไร เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็ได้รับบริ การเช่นนั้น
จุดประสงค์ของการเรี ยนร่ วมเต็มเวลา คือ เพื่อให้เด็กเข้าใจ ซึ่ งกันและกัน ตอบสนองความต้องการ
ซึ่ งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
2. การเรี ยนร่ วมบางเวลา (Integration) หมายถึง การจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้า
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนเดี ยวกัน กับเด็กปกติ แต่เด็กเหล่านี้ อาจถูกจัดให้อยู่รวมกันเป็ นชั้นพิเศษ ใน
โรงเรี ยนปกติ เด็กเรี ย นวิชาหลักในชั้นพิเศษ โดยมี ครู ประจําชั้นเป็ นผูส้ อน แต่ในบางวิชา ซึ่ ง
ส่ วนมากไม่ใช่วชิ าทักษะ เด็กมีโอกาสไปเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ หรื อเด็กอาจมีส่วนร่ วมกิจกรรมต่าง
ๆ ของโรงเรี ยน เช่ น กิ จกรรมลู กเสื อ เนตรนารี กี ฬาสี งานแสดงต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เป็ นต้น
โดยคาดหวังว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะมีโอกาสแสดงออกและมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กปกติ
3. การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม เป็ นแนวคิดทางการจัดศึกษาที่โรงเรี ยนจะต้องจัดให้กบั
เด็ ก ทุ ก คน ไม่ มี ก ารแบ่ ง แยกว่า เด็ ก คนใดเป็ นเด็ ก ทัว่ ไป หรื อเด็ ก คนใด ที่ เป็ นเด็ ก พิ ก าร โดย
โรงเรี ยน จะต้องจัดการศึกษาให้เขาอย่างเหมาะสม ตามความต้องการจําเป็ น และลดข้อจํากัดที่เป็ น
อุปสรรค ในการศึ กษา ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กพิการสามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคม หลังสําเร็ จการศึกษา
แล้ว โดยสามารถอยู่ร่ ว มกัน ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข และยอมรั บ ซึ่ งกัน และกัน การจัด การศึ ก ษา
แบบเรี ยนร่ วม จึ งเป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ให้โอกาสแกคนพิการ ได้พฒั นาศักยภาพทุกด้านในระบบ
โรงเรี ยน
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2544) ได้ใ ห้ ค วามหมาย การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ วมไว้ว่า เป็ น
การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเข้ามาเรี ยนรวมกัน ตั้งแต่เริ่ มเข้ารับการศึกษา และจัดให้มีบริ การ
พิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นการศึ ก ษาพิ เศษ ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการเรี ย นร่ วมไว้หลาย
ลักษณะดังนี้
สรุ ปได้ว่า การศึกษาแบบเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัดการศึกษาให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติ ในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนทัว่ ไป ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยรับความช่วยเหลือ
ตามความจํา เป็ น เพื่ อ พัฒ นาการในทุ ก ด้า นของวิ ถี แ ห่ ง ชี วิ ต และให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสิ ทธิ ทางการศึกษาของเด็กพิการที่จะได้รับความเสมอภาคของการศึกษา ทั้งยังมี
ทักษะในการดํารงชีวติ อยูใ่ นครอบครัว และคนปกติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ความหมายของการเรียนร่ วม
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรี ยนร่ วมไว้หลายความหมายดังนี้
คอฟแมน ก๊ อ ตเลี ย บ เอการ์ ด และคู คิ ด (ประกฤติ พูล พัฒ น์ , 2546:9 อ้า งอิ ง จาก
Kauffman, Gottlieb, Agard and Kukic, 1975. Mainstreaming: “Toward and Explication of the
Contract” Focus on Exceptional Children. P.35) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการรวมเด็กพิเศษกับ
เด็ กปกติ ใ นด้า นเวลา ด้า นการเรี ยนการสอน และด้า นสัง คม โดยมี พ้ื นฐานอยู่บ นกระบวนการ
วางแผนทางการศึ กษาที่ เป็ นรายบุ คคลและต่อเนื่ อง มี กาํ หนดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบกันระหว่า ง
บุคลากรฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายสอน และฝ่ ายสนับสนุ น ทั้งในด้านการศึกษาปกติ และด้านการศึ กษา
พิเศษ
จอห์นสัน และจอห์นสัน (ประกฤติ พลูพฒั น์, 2546 อ้างอิงจาก Johnson and Johnson,
1980. “Integrated Handicapped Students into the Mainstream” Exceptional Children. P. 90-98)
ได้ให้ค วามหมายของการเรี ย นร่ วมว่า เป็ นการจัดการศึ กษาที่ ให้เด็กพิ เศษทุ กคนมี โอกาสได้รับ
การศึกษา โดยเท่าเทียมกับเด็กทัว่ ไป และเหมาะสมตามความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมี
ขีดจํากัดน้อยที่สุด ตามแผนการศึกษารายบุคคล และผูป้ กครองเป็ นผูม้ ีบทบาทในการจัดการศึกษา
หรื อเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กพิเศษทุกคนมีปฏิสัมพันธ์อนั ดีต่อเด็กปกติ
เกียร์ ฮาร์ ท และซิ ไลแชน(Gearheart and Cileishahn, 1980) กล่าวว่า ความหมายในมโน
ทัศน์ ของการเรี ยนร่ วมคือ การร่ วมกิจกรรมในชั้นปกติให้มากที่สุด โดยมีการให้ความช่วยเหลือแก่
ครู ปกติ การเรี ยนร่ วมเป็ นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่ น
ความเชื่ อว่า เด็กแต่ละคนควรได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่จาํ กัดน้อยที่สุด ซึ่ งเขาจะได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการจําเป็ นทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ดังนั้นระบบการเรี ยนร่ วมที่
แท้จริ ง จะต้องมีท้ งั องค์ประกอบของการอยูร่ ่ วมกันในชั้นเรี ยนปกติ และองค์ประกอบของการรับ
บริ การช่วยเหลือสนับสนุนจากครู การศึกษาพิเศษ
ธีระ จันทรัตน์ (2549) รวบรวมความหมายจากนักวิชาการว่า การเรี ยนร่ วม หมายถึงการ
ผสมผสานกันของการศึกษาภาคปกติ กับการศึกษาพิเศษ การบริ หารโรงเรี ยนในโครงการเรี ยนร่ วม
จึงไม่ใช่ การบริ หารโรงเรี ยนปกติ ที่มีเด็กพิเศษมาฝากปนอยู่ในโรงเรี ยน แต่เป็ นการรับเอาคุ ณค่า
ปรัชญาหลักการ และกลวิธีของการศึกษาพิเศษ เข้ามาประสมประสานกับศาสตร์ และศิลป์ ของ
บริ หารโรงเรี ยนปกติ
วิชยั เวียงสงค์ (2542) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วม คือจักการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ โดยคํา นึ งถึ งความสามารถของแต่ล ะบุ คคล เพื่อส่ งเสริ มให้เด็ ก
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เหล่านี้ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ และดํารงชี วิตในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข มีหลายวิธีข้ ึนอยู่กบั ระดับ
ของความพิการโดยจะต้องยึดหลักการให้เด็กได้รับประโยชน์จากการเรี ยนร่ วมมากที่สุด
คณะอนุกรรมการคัดเลือก และจําแนกความพิการเพื่อการศึกษาจองกระทรวงศึกษาธิ การ
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2543) ได้ให้ความหมายว่า คือ การจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
เด็กพิการเข้าไปในระบบการศึกษาทัว่ ไป มีการร่ วมกิจกรรม และใช้ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ งในแต่
ละวัน ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กพิการกับเด็กทัว่ ไป
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2543) ได้กล่าวถึงความหมายของหารเรี ยนร่ วมไว้วา่ เป็ นการรวมเอา
เด็กพิเศษเข้าไปในระบบการศึกษาปกติ มีการร่ วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างช่วงใดช่วงหนึ่ งในแต่ละ
วันระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ โดยมีความหมายตามศัพท์ภาษาอังกฤษสองความหมาย คือ เมน
สตริ มมิ่ง (Mainstreaming) หมายถึง การเรี ยนร่ วมเต็มเวลา โดยเด็กพิเศษจะเข้าเรี ยนในห้องเรี ยน
ปกติ โดยไม่ มี ก ารบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม เป็ นพิ เ ศษ ส่ ว นอี ก ความหมาย คื อ อิ น ทิ เ กรชั่น (Integration)
หมายถึงการเรี ยนร่ วม บางเวลา โดยเด็กพิเศษจะเข้าเรี ยนในชั้นปกติเป็ นบางวิชา และรวมถึงการจัด
ชั้นพิเศษในโรงเรี ยนปกติ และการเรี ยนรวม (Inclusive education) หมายถึงการศึกษาสําหรับเด็ก
ทุกคน โดยรับเข้ามาเรี ยนรวมกัน ตั้งแต่เริ่ มรับการศึกษา และจัดบริ การพิเศษตามต้องการของแต่
ละบุคคล
เกยูร วงศ์กอ้ ม (2548) ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนร่ วมว่า หมายถึง การจัดให้เด็กที่
มีความต้องการพิเศษ เข้าไปในกระบวนการศึกษาปกติ เปิ ดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้เรี ย น และทํา กิ จกรรมร่ วมกับ เด็ ก ปกติ โดยมี ค รู ป กติ และครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษร่ ว มมื อ และ
รับผิดชอบร่ วมกัน ในการจัดการเรี ยนการสอน (Collaboration)
จากความหมายของการเรี ยนร่ วมที่กล่าวมานี้ สรุ ปได้ว่า การเรี ยนร่ วม คือกระบวนการใน
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่ องระดับที่สามารถพัฒนา สามารถเรี ยนรู ้ เพื่อให้เด็กที่มี
ความต้องการพิ เศษ ได้เรี ยนร่ วมกับ เด็ก ปกติ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ และดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.8 หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่ อคนพิการ (2543 : 38 - 39) ได้เสนอหลักใน
การจัดการเรี ยนร่ วมไว้ดงั ต่อไปนี้
1.8.1 จําแนกและคัดแยกเด็กพิเศษตามความต้องการจําเป็ นพิเศษ โดยความร่ วมมือและ
ประสานงานกบศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด แพทย์ นักจิตวิทยา และนักการศึกษา
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1.8.2 ส่ งต่อเด็กพิเศษเข้ารับการศึกษาตามความสามารถและความต้องการจําเป็ นพิเศษ ของ
แต่ละบุคคลโดยคํานึ งถึงความสะดวกและใกล้บา้ นเป็ นสําคัญและประสานงานกบสถานพยาบาล
เพือ่ ส่ งต่อเข้ารับการฟื้ นฟูบาํ บัด
1.8.3 เตรี ยมความพร้อมในด้านความรู ้ หรื อเจตคติให้กบบุคลากร เช่ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อน พ่อ แม่ผปู้ กครองและผูท้ ีเกี่ยวข้อง โดยการอบรมหรื อประชุม
1.8.4 เตรี ยมความพร้อมในด้านสื่ อ อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
1.8.5 จัดตัhงคณะกรรมการจัดการศึ ก ษาระดับ โรงเรี ย น จัดตั้งคณะจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้กบเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคน
1.8.6 ดําเนิ นการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ เพื่ อพัฒนาครู การศึกษา
พิเศษ ให้เกิดความรู ้เต็มศักยภาพ
1.8.7 ติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ เพื่อเป็ น การประกัน
คุ ณภาพว่า การศึกษาและการบริ การที่ เด็กพิเศษได้รับนั้น มีความสอดคล้องกับ ความต้องการ
จําเป็ นของเด็กพิเศษแต่ละคน
เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546 : 25) ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนร่ วมมีหลักการที่ควร คํานึงถึง
ดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นการให้การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเข้ามาเรี ยนร่ วมกัน ตั้งแต่
เข้ารับการศึกษา
2. จัดให้มีบริ การพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีหลักว่า เด็กเป็ นผูเ้ ลือก
โรงเรี ยนไม่ใช่โรงเรี ยนเลือกเด็ก
3. เด็กทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะเรี ยนร่ วมกัน โดยโรงเรี ยนและครู จะต้องเป็ นผูป้ รับ สภาพแวดล้อม
หลักสู ตรและการประเมินผล เพื่ อให้โรงเรี ย นและครู สามารถสนองตอบต่ อความต้องการของ
นักเรี ยนได้
4. การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นการให้การศึกษากบเด็กทุกคนในระบบเดียวกันโดยไม่แยกว่า
เด็กพิเศษต้องไปเรี ยนในสถานศึกษาเฉพาะ
5. เด็กต้องได้รับการสนับสนุ นทุกด้านทั้งด้านการแพทย์ วิชาการ สื่ อ สิ่ งอํานวย ความ
สะดวก ในทุก ๆ ด้าน
6. จัดให้มีบุคลากรที่สนับสนุน
ผดุง อารยะวิญู (2546 : 40 - 41) ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนร่ วมมีหลักการที่ควร
คํานึงถึงดังต่อไปนี้
1. การเรี ยนร่ วมนัhนควรเริ่ มเมื่อเด็กอายุยงั น้อย ดังนั้นควรเริ่ มเรี ยนตั้งแต่ในชั้น
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ประถมวัย
2. ให้โอกาสแก่ครู ที่สอนเด็กปกติในการตัดสิ นใจว่าจะรับเด็กที่มีความต้องการ พิเศษเข้ามา
เรี ยนในชั้นที่ตนสอนหรื อไม่
3. สถานศึกษาที่ จะบริ การด้านการเรี ยนร่ วมต้องมีความพร้ อมด้านบุ คลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ครู ผทู้ าํ หน้าที่สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ
4. ในการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษานั้น ควรมีการชี้ แจงทําความเข้าใจ และอบรม
ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนและนักเรี ยนเกี่ยวกับโครงการการเรี ยนร่ วมที่จะเริ่ มขึ้น ในสถานศึกษา
แห่งนั้น
5. มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ตลอดจนอุปกรณ์อนั จําเป็ นพร้อมมูล สถานศึกษาจะต้องมี เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนไว้เพียงพอ
6. ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเป็ นรายบุคคล (Individual Education Plan) เพราะ
การศึกษาเป็ นรายบุคคลนี้จะช่วยให้การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษบรรลุ เป้ าหมายได้
7. ความรับผิดชอบในการสอนเด็กที -มีความต้องการพิเศษนั้นไม่ควรตกอยู่กบั ครู ประจํา
ชั้นหรื อครู ผสู ้ อนเท่านั้น แต่ควรจะอยูท่ ี่ทุกคน และทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก
8. ในการให้บริ การการเรี ยนการสอน ถ้าไม่จาํ เป็ นไม่ควรแยกเด็กที่มีความต้องการ พิเศษ
ออกจากเด็กปกติท้ งั นี้ เพือ่ ให้เด็กปกติได้เข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของเด็กที่ มี ความ
ต้องการพิเศษ
9. ควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กและการเรี ยนของเด็กอย่างสมํ่าเสมอ การประเมิน
ควรมีลกั ษณะเชื่อถือได้
10. ควรศึกษาข้อบกพร่ องของการจัดการเรี ยนร่ วมอยู่เสมอและหาทางแก้ไข ปรับปรุ ง
ให้บริ การดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สรุ ปได้วา การจัดการเรี ยนร่ วม จะทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้ร่วม
กน ช่ วยเหลื อซึ่ งกนและกัน จัดการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมตามระดับความรู้ความสามารถและ
ความแตกต่า งของแต่ ละบุ คคล เพื่อให้เด็ก สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็ นที่ ยอมรับของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมพึ่งพา ตนเองได้และสามารถดํารงชีวติ อยูในสังคมได้
สภาพการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับเด็กพิการในโรงเรี ยนปกติ ในประเทศไทย โดยกลุ่มวิจยั
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ (กอบงการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญ
ศึกษา, 2542) กล่าวถึงเหตุผลในการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนปกติ หรื อการจัดการเรี ยนร่ วม
ในโรงเรี ยนปกติไว้ดงั นี้
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1. คนพิการมีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น หรื อไม่ตอ้ งเดินทางไปโรงเรี ยนพิการ ที่
อยูห่ ่ างไกลมาก จนเป็ นภาระของผูป้ กครอง ที่จะต้องรับส่ งทั้งเป็ นการประหยัดพลังงานและเวลา
ของเด็กที่จะต้องใช้ในการเดินทางโดยนําเวลานั้น ๆ มาใช้ฝึกหัด หรื อฟื้ นฟูสมรภาพ
2. เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถที่ จะดํารงชี วิตในสังคมปกติ ใ ห้ดีที่ สุ ดได้ เป็ นการ
ประหยัด ค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองไม่ตอ้ งเสี ยเงินส่ งบุตรพิการไปอยูโ่ รงเรี ยนประจํา
3. เด็กพิการได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวกับบิดา มารดา และญาติพี่น้องตามปกติ มีโอกาส
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิกของครอบครัว โดยไม่เกิดความรู ้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่ ง
ความพิการ
4. เด็ ก พิ ก ารจะมี โ อกาสเรี ย นรู้ และสามารถปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สั ง คมได้ ซึ่ ง นับ ว่า เป็ น
ประสบการณ์ตรง เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. เป็ นการลดภาระของรั ฐบาลเพราะการจัดตั้งโรงเรี ยน การศึ กษารพิเศษเฉพาะต้องใช้
งบประมาณมาก
6. สังคมเข้าใจ และยอมรับเด็กพิการว่า มีความสามารถเช่ นเดียวกับเด็กปกติ และช่วยให้
เด็กพิการอยูร่ ่ วมในสังคมอย่างเป็ นประโยชน์ได้
จะเห็ นว่า การจัดการเรี ยนร่ วมสามารถแก้ปัญหาให้ท้ งั กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ใน
ด้า นสั ง คม อารมณ์ และสติ ปั ญ ญาแล้ว ยัง สมารถลดภาระให้ก ับ ผูป้ กครองประเทศชาติ ทาง
เศรษฐกิ จ ได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนั้ นยั ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ที่ ก ํ า หนดให้
กระทรวงศึกษาธิ การ รับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) กระทรวงศึกษาธิ การได้
กําหนดนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทาง
การศึกษา สําหรับเด็กพิการโดยการรวมเอาเด็กพิการเข้ามาเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน ตามนโยบายจาก
แผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งได้แก่ เด็ก
พิการประเภทต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยน โดยคํานึงถึงความสามารถของ
แต่ละบุคคล เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ และดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติเหมือน
บุคคลทัว่ ไป (สํานักคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2546)
การศึ กษา ปรั ชญาของการเรี ยนร่ วมที่ กลุ่ มพัฒนาการศึ กษาพิเศษ กระทรวงศึ กษาธิ การ
(2543) ได้ศึกษา สรุ ปได้วา่ มนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ต้องมีความเป็ นอยูเ่ กี่ยวข้องซึ่ งกัน และ
กัน คนเราต้องการเพื่อน เพื่อนเล่น เพื่อนร่ วมกิ จกรรม โดยเป็ นผูใ้ หญ่ก็ตอ้ งการเพื่อนคู่คิด และ
ด้วยแต่ละคน มีพ้ืนฐานความสามารถไม่เหมื อนกัน มนุ ษย์จึงต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลา คน
พิการซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ควรจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างคนธรรมดาทัว่ ไป คือ ความเห็นใจ
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ความเข้าใจ การให้ความช่วยเหลือ และได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ ดังนั้นการเตรี ยม
คนพิการ ตั้งแต่เยาว์วยั เพื่อให้เขาพร้ อมที่จะดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคม ได้อย่างปกติเยี่ยงบุคคลทัว่ ไป
การให้โอกาสเขาได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กปกติ จะช่วยให้เขามีเพื่อน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน รู ้จกั
การเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่ และเอื้ออาทรกัน ไม่มองความพิการว่าเป็ นปมด้อย ซึ่ งการสร้างความเข้าใจนั้น
เป็ นพื้ น ฐานที่ สํา คัญที่ สุ ด ที่ จะทํา ให้ค นในสั ง คมที่ มี ท้ งั คนพิ ก าร และคนปกติ ท วั่ ไป สามารถ
ดํารงชีวติ ร่ วมกันได้ ในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.9 รู ปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่ วมในประเทศไทย
การจั ดการศึ กษาพิเศษในประเทศไทย อาจทาได้ 2 รู ปแบบ คือ การเรี ยนร่ วม การจัดตั้ง
โรงเรียนพิเศษ
1.9.1 การเรียนร่ วม
เป็ นการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ อาจทําได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1 เรี ยนร่ วมชั้นเดียวกันกับเด็กปกติ ซึ่ งอาจทําได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1.1 เรี ยนร่ วมชั้นเดียวกับเด็กปกติเต็มเวลา ดังนี้
-ให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติทุกวิชา ทุกชัว่ โมง โดยไม่ได้รับการบริ การพิเศษ
-ให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติทุกวิชา ทุกชัว่ โมง และรับบริ การสอนซ่อมเสริ ม
-ให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติทุกวิชา ทุกชัว่ โมง และรับบริ การเพิ่มเติมจากห้องเสริ มวิชาการ
1.1.3เรี ยนร่ วมชั้นเดียวกับเด็กปกติในบางวิชา บางเวลา
1.2 เรี ยนร่ วมโรงเรี ยนเดียวกับเด็กปกติ อาจทําได้ดงั นี้
1.2.1 จัดชั้นพิเศษในโรงเรี ยนปกติ เด็กพิการประเภทเดี ยวกันจะถูกจัดให้เรี ยนใน
ชั้นเดียวกันในโรงเรี ยนสําหรับเด็กปกติ และเด็กจะเรี ยนอยูใ่ นชั้นที่จดั ให้น้ ีทุกวิชา ทุกชัว่ โมง
1.2.2 จัดอาคารเฉพาะสําหรับเด็กพิการ เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนปกติ
อาคารตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับโรงเรี ยนเด็กปกติ อาจรับเด็กพิการหลายประเภทก็ได้
1.9.2. การจัดตั้งโรงเรียนพิเศษ
เป็ นการจัดตั้งโรงเรี ยนสําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะ โรงเรี ยน 1 แห่ ง รับเด็ก
พิการประเภทเดี ยว การจัดตั้งโรงเรี ยนในลักษณะดังกล่ าว จะทําเมื่ อไม่สามารถจัดการศึ กษาใน
ลักษณะการเรี ยนร่ วมได้ โรงเรี ยนประเภทนี้ ควรเป็ นโรงเรี ยนประจํา เพราะให้บริ การแก่ เด็กที่ มี
ภูมิลาํ เนาอยูห่ ่ างไกลจากโรงเรี ยนศูนย์การศึกษาแห่ ชาติของประเทศไทย ได้กาํ หนดรู ปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย ในแง่ของการจัดการ 4 ประการ คือ
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1.จัดในรู ปแบบของโรงเรี ยนพิเศษ เป็ นโรงเรี ยนที่จดั เป็ นพิเศษสําหรับเด็กที่ตอ้ งการพิเศษ
ในด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะ เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ ได้คือ โรงเรี ยนเศรษฐ
เสถียร โรงเรี ยนโสตศึกษา โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ โรงเรี ยนศรี สังวาล โรงเรี ย นราชานุกูล
และโรงเรี ยนปัญญุฒิกร เป็ นต้น
2. จัดในรู ปชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ เป็ นการจัดชั้นเรี ยนพิเศษสําหรับเด็กพิเศษใน
โรงเรี ยนปกติ มักเป็ นโรงเรี ยนอนุ บาล หรื อโรงเรี ยนประถมศึกษา เป็ นการจัดชั้นพิเศษสําหรับเด็ก
เรี ย นช้า ในบางโรงเรี ย นอาจมี ค รู จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปช่ ว ยสอน คื อ โรงเรี ย นพญาไท
โรงเรี ย นวัดหนัง โรงเรี ยนดาราคาม โรงเรี ย นวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรี ย นวัดหงส์ รัตนา รวม
โรงเรี ยนวัดชนะสงคราม โรงเรี ยนพิบูลยNประชาสรรค์ และโรงเรี ยนวัดทัศนารุ ณสุ นทรี การาม เป็ น
ต้น
1.9 3. จัดในรู ปโครงการเรียนร่ วมในโรงเรียนปกติ เพือ่ ให้ เด็กตาบอดเรียนร่ วมกับเด็กปกติ
เพื่อเด็กพิ เศษเหล่ านี้ จะได้คลุ กคลี ก ับเด็กปกติ คื อ โรงเรี ยนอนุ บาลพิบู ลเวศน์ โรงเรี ย น
อนุบาลวัดนางนอง โรงเรี ยนอนุ บาลสามเสน โรงเรี ยนพญาไท โรงเรี ยนวัดชิโนรส โรงเรี ยนเซนต์
คาเบรี ยล และโรงเรี ยนวัดสังเวช เป็ นต้น
1.9.4. จัดในรู ปส่ งครู พเิ ศษไปสอนตามโรงเรียนต่ างๆ
ที่มีเด็กพิเศษเรี ยนอยู่ โดยจัดทั้งในส่ วนกรุ งเทพมหานครและส่ วนภูมิภาค และตาม
โรงพยาบาลต่างๆ
ประเภทของเด็กพิการเรียนร่ วม
เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดับ จําเป็ นต้องมีการจัดการเรี ยนร่ วม
และการให้บริ การที่แตกต่างกนไป ในการจัดการเรี ยนร่ วมมีขอ้ ควรคํานึง คือเด็กที่ มี ความต้องการ
พิเศษที่จะจัดเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปได้อย่างดีไม่ให้เกิดปั ญหา
และอุปสรรคต่อการเรี ยนร่ วมประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ จะจัดให้มีการเรี ยนร่ วมได้มี
ผูแ้ นะนําไว้ดงั นี้
สํานักงานคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ได้จาํ แนกประเภท ของเด็ก
พิการเรี ยนร่ วมไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. เด็กที่พิการทางการมองเห็น
2. เด็กพิการทางการได้ยนิ หรื อการสื่ อความหมาย
3. เด็กที่พิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว
4. เด็กที-พิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม 4.5 เด็กที่พิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้
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ผดุง อารยะวิญู (2542 : 17) ได้จาํ แนกประเภทของเด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 12 ประเภท ดังนี้
1.เด็กที-มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. เด็กปั ญญาอ่อนที-เรี ยนหนังสื อได้
3. เด็กปั ญญาอ่อนที่ฝึกได้
4. เด็กปั ญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาตํ่ามาก
5. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสายตา
6. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
7. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
8. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้
9. เด็กเจ็บป่ วยเรื hอรังในโรงพยาบาล
10. เด็กปัญญาเลิศ
11. เด็กออทิสติก
12. เด็กที่มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก : 11) ได้จาํ แนกประเภท ของ
เด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 10 ประเภท ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
2. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว
5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
6. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
7. เด็กออทิสติก
8. เด็กสมาธิ ส้ ัน
9. เด็กที่มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน
10. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545ก : 19 - 23) ได้จาํ แนกความพิการเพื่อการศึกษาได้ กําหนดคน
ที่มีความต้องการพิเศษการศึกษาไว้ 9 ประเภท โดยได้รวมคนพิการตามพระราชบัญญัติ ฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการไว้ ดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
1.1. คนตาบอด หมายถึง คนที่มีสายตาเหลืออยูน่ อ้ ยมากหรื อไม่มีเลยหรื อเป็ นผูม้ ี
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สายตาภายหลังการแก้ไข 20/200
1.2คนตาบอดบางส่ วน หมายถึง คนที่มีสายตาบกพร่ องแต่ภายหลังจากการแก้ไข
แล้วสามารถมองเห็นได้บา้ งจึงสามารถใช้สายตาในการเรี ยนหนังสื อได้บา้ ง เป็ นผูม้ ีสายตา ภายหลัง
การแก้ไข อยูร่ ะหว่าง 20/70 และ 20/200
1.3 คนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรื อตาบอด บางส่ วน
2. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน คนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง คน
ที่สูญเสี ยการได้ยิน ซึ่ งอาจจะเป็ น เด็กหูตึง หรื อหู หนวก คนที่ จะได้รับการตัดสิ นใจว่าเป็ นคนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีเกณฑ์ การตัดสิ นใจตามคุณลักษณะตามลําดับการสู ญเสี ยการได้ยินมี
4 ระดับ คือ
2.1 ระดับ 1 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 35 - 54 เดซิเบล คนที-มีการสู ญเสี ยการได้
ยินช่วงนี มักไม่ตอ้ งการการศึกษาพิเศษ แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการสวมใส่ เครื่ องช่วยฟัง
2.2 ระดับ 2 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 55 - 59 เดซิเบล คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ
ในช่วงนี้ ต้องการการศึกษาพิเศษบ้าง ต้องการความช่วยเหลือในด้านการสวมใส่ เครื่ องช่วยฟั ง การ
ฝึ กพูด ด้านภาษาและการแก้ไขการพูด
2.3 ระดับ 3 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระห่าง 70 - 89 เดซิเบล คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ
ในช่วงนี้ ต้องการการศึกษาพิเศษ ต้องการความช่วยเหลือในด้านการได้ยิน การพูด การแก้ไขการ
พูดและบริ การพิเศษทางการศึกษา
2.4 ระดับ 4 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 90 เดซิ เบลหรื อมากว่า คนที่สูญเสี ย การ
ได้ยนิ ในระดับนี้ ต้องการความช่วยเหลือและบริ การพิเศษทางการศึกษา
3. บุคคลที-มีความบกพร่ องทางสติปัญญา คนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (Intellectual
Disability) หมายถึง คนที่ มีพฒั นาการด้านร่ างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่า
ปกติเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้ 17 แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีระดับสติปัญญาตํ่ากว่าปกติ
ทัว่ ไป และมีความจํากัดทางด้าน ทักษะด้านการปรับตัว ซึ่ งมีความบกพร่ องทางสติปัญญาต้องเกิ ด
ก่อนอายุ 18 ปี
4. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ คนที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อ
สุ ขภาพ หมายถึ งคนที่ มีความผิดปกติของแขน ขา ลําตัว รวมไปถึ งศีรษะ มีความลําบากในการ
เคลื่อนไหว ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผัส
ได้แก่ ตาบอด หูหนวก
5. บุ คคลที่ มีปั ญหาทางการเรี ย นรู้ คนที่ มี ปัญหาทางการเรี ยนรู้ หมายถึ ง คนที่ มีความ
บกพร่ องที่เกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการทางจิตวิทยาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อมากกว่าหนึ่ งเรื่ อง ทําให้
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เด็กมีปัญหาในการใช้ ภาษาการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขี ยน หรื อการคิ ดคํานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ ปั ญหาดังกล่าว มิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางร่ างกาย และการเคลื่ อนไหว
สายตา การได้ยนิ ระดับสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
6. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา คนที่มีความบกพร่ องทางการพูด และการ
สื่ อความหมาย หมายถึง คนที่ มีปัญหา ในการสื่ อความหมายกบผูอ้ ื่น องค์ประกอบที่สําคัญในการ
พูดและการสื่ อความหมาย มีหลายประการ อาทิ เช่ น การได้ยิน การรั บรู ้ ภาษา การใช้ภาษาและ
สติปัญญา ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่ วนใด จะทําให้เกิดปั ญหาในการสื่ อความหมายทันที
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรื อ
เด็กสมาธิ ส้ ันไม่ใช่คนพิการหรื อ คนที่มีความบกพร่ อง แต่จดั กลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา สถานศึกษาต้องรับและจัดบริ การการศึกษาให้เหมาะสมกบสภาพความต้องการของแต่ละ
บุคคล เช่นเดียวกบคนพิการแต่ละ ประเภท คนกลุ่มดังกล่าวมีอาการหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกไม่
ชัดเจน ต้องอาศัยการสังเกต การสํารวจอย่างเป็ นระบบ และมีการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา
หรื อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ดังนี้
7.1 คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึ ง คนที่แสดงพฤติกรรมที่ เบี่ ยงเบนไปจาก เด็ก
ทัว่ ไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ ส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กและผูอ้ ื่น เป็ นผลมาจาก ความ
ขัดแย้งของเด็กสภาพแวดล้อมหรื อความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นในตัวเอง ซึ่ งไม่ส ามารถเรี ย นรู้ ขาด
สัมพันธภาพกบเพื่ อนหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง มี พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ เด็กในวัย
เดียวกันมีความคับข้องใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่ างกาย ซึ่ งบางคน มีความ
บกพร่ อง ซํ้าซ้อนอยางเด่นชัดอีกทั้งเกิดขึ้นเป็ นเวลานาน ซึ่ งมีการแสดงออกหลายลักษณะ
7.2 คนสมาธิ ส้ ัน หมายถึง คนที่ภาวะสมาธิ บกพร่ องและมีพฤติกรรมอยูไม่สุข ร่ วมด้วย คน
ที่ มี ค วามผิดปกติ ท างพฤติ ก รรมแสดงออกซํ้า ๆ จนเป็ นลัก ษณะเฉพาะตัว มี พ ฤติ ก รรม ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับอายุหรื อระดับพัฒนาการในเรื่ องของการขาดสมาธิ ความหุ นหันพลันแล่ น ยับยัง
ตนเองไม่ค่อยได้และ/หรื อชุ มชน ไม่อยูนิ่งไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรี ยนได้อยางจริ งจัง
และนานเพียงพอ
8. บุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติก หมายถึง คนที่ มีความบกพร่ องด้านพัฒนาการอย่าง
รุ นแรง ในลักษณะสําคัญ 2 ประการ
8.1 มีความผิดปกติในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกบบุคคลอื่นๆ มีความ
บกพร่ องในการสื่ อสาร การใช้คาํ พูด การสื่ อภาษา
8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซํ้าๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น3
ลักษณะ คือ
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8.2.1 สู ญเสี ยทางปฏิสัมพันธ์
8.2.2 ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกบผูอ้ ื่น
8.2.3 ไม่มีความสามารถที่จะผูกพันกับใครเพื่อให้เป็ นเพื่อนกันได้
8.2.4 ขาดการแสวงหาเพื่อนที่จะเล่นสนุกกับใคร ไม่แสดงความสนใจ ที
จะทํางานร่ วมกับใครไม่สามารถทําประโยชน์ต่อส่ วนรวมกับผูอ้ ื่นได้
8.2.5 ไม่สามารถมีการติดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์ ให้
เหมาะสมเมื่ออยูใ่ นสังคม
8.2.6 สู ญเสี ยทางการสื่ อความหมาย
8.2.7 มีความล่าช้าหรื อไม่มีการพัฒนาในด้านภาษาและการพูดเลย
หรื อไม่สามารถใช้กิริยาท่าทางสื่ อความหมายกบผูอ้ ื่นได้
8.2.8 ในรายที่สามารถพูดได้แล้ว ก็ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกบผูอ้ ื่น
ได้อยางเข้าใจและเหมาะสม
8.2.9 มักจะพูดซํ้าๆ ในสิ่ งที่ตนต้องการจะพูดและตนเองสนใจ ไม่สนใจ
วาผูอ้ ื่นจะฟังหรื อไม่
8.2.10 ไม่สามารถเล่นสมมุติ ได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่สามารถเล่น
ลอกเลียนแบบได้อย่างเหมาะสมตามวัน
8.2.11 พฤติกรรม ความสนใจ และการกระทําซํ้าๆ มีพฤติกรรมซํ้าๆ อย่าง
เดียวหรื อมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ มีความสนใจ ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยเฉพาะที่ผดิ ปกติอยางเด่นชัด
8.2.12 ไม่สามารถยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่เคยทําซํ้าๆ
เป็ นประจําโดยต้องทําตามขันตอนเหมือนเดิมทุกครั้ง
8.2.13มีการเคลื่อนไหวซํ้าๆ
8.2.14 มีความสนใจเกี่ยวกับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของวัตถุหรื อของเล่น
เท่านั้น
9. บุคคลพิการซ้อน เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กที -มีความบกพร่ องทางการทํางานของ
อวัยวะตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปในบุคคลเดียวกันซึ่ งยังส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพและความสามารถในการ
ดํา เนิ นชี วิต และการศึ ก ษาด้อยกว่า เด็ ก อื่ นในวัย เดี ยวกน เช่ น เด็ก ที่ มี ความบกพร่ องของการ
เคลื่อนไหว กล้ามเนื hอร่ างกาย แขน ขา และมีความบกพร่ องทางการเห็ น รวมถึงมีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ด้วย ซึ่ งเด็กกลุ่มนี้ ต้องได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมกบความบกพร่ อง เช่ น ต้อง
ช่ วยเหลื อเพิ่มทักษะ ในการเคลื่ อนไหวของกล้ามเนื้ อ เพิ่มความคล่ องตัวในขณะเดี ยวกนต้องมี
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หลักสู ตรพิเศษ ด้านการมองเห็นด้วยซึ่ งหากได้รับการศึกษาจากโครงการเดียวกันที่ช่วยเหลื อเพียง
ด้านเดียวเด็กกลุ่มนี้ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุ ด สรุ ปได้วา เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากที่ กล่าว
มาข้างต้น สามารถสรุ ปแยกได้ 10 ประเภท ได้แก่ เด็กที-มีความบกพร่ องทางการเห็น เด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อ
การเคลื่อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิ สั
hน เด็กที่มี ความบกพร่ อง ซํ้าซ้อน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
10. การคัดแยกเด็กเพื่อการเรี ยนร่ วม การคัดแยกและส่ งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็ น
กระบวนการที่มีความสําคัญและ จําเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการได้รับบริ การช่วยเหลือใน
ระยะแรกและเตรี ยมความพร้อมให้ สามารถเข้ารับการศึกษาได้อยางเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิ การ (2543ก : 4 - 18) ได้คดั แยกคนพิการเพื่อรับการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
โดยพิจารณาจากความพร้ อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่ น ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมทัวไป จากการรายงานการตรวจสอบอย่างง่ายๆ การนับจํานวน
ครั้งของโรงเรี ยน จะต้องจัดให้มีการเกิดพฤติกรรมหรื อการบันทึกอยางละเอียด สิ่ งสําคัญคือ ข้อมูล
พฤติกรรมต่างๆ สําหรับเด็กทุกคน
2. การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบขั นต้นเพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็ก การ
คัดแยกเด็กแต่ละประเภท
2.1การคัดแยกเด็กที -มี ค วามบกพร่ องทางการมองเห็ น เช่ น ครู ยืนห่ า งจากเด็ ก
ระยะ 3 เมตร ยกนิ้วชูข้ ึน 3 นิ้ว แล้วให้เด็กบอกว่ามือที่ชูนิ้วกี่นิ้ว ถ้าเด็กตอบไม่ได้แสดงว่าเด็กยังนับ
ไม่ได้ ถ้าเด็กบอกว่า 5 นิ้ว แสดงวาอาจมีปัญหาเกี่ยวกบสายตาการอ่าน ครู ให้เด็กอ่านหนังสื อแล้ว
สังเกตพฤติกรรมการอ่านว่าอ่านในลักษณะใด เช่น อ่านหนังสื อจนใกล้สายตาหรื ออ่านหนังสื อผิด
(การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใช้แบบสํารวจ)
2.2 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางการการได้ยนิ ครู ตรวจสอบได้ดงั นี้ ครู
ยืนข้างหลังเด็ก ห่ างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แล้วเรี ยกชื่ อเด็กด้วยเสี ยงดังพอประมาณ แล้วสังเกต
ว่าเด็กหันหน้ามาทางครู หรื อแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสี ยงหรื อไม่หรื ออาจใช้เสี ยงอยางอื่ น
เช่น นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ่ ง ฉาบ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพือ่ สังเกตปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อเสี ยงเหล่านั้น
2.3 การคัดแยกเด็กที-มีความบกพร่ องทางร่ างกายการเคลื-อนไหวตรวจสอบได้
ดังนี้ คือ ครู อาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเคลื่ อนไหวของเด็กว่า
ผิดปกติหรื อไม่ทดสอบการช่วยเหลื อตังเอง เช่ น การแต่งกาย การสวมเสื อ กางเกง หรื อกระโปรง
รองเท้าและถุงเท้า การรับประทานอาหาร เป็ นต้น โดยครู ให้เด็กทํากิจกรรมนั้นๆให้ครู ดูแล้วสังเกต

43

พฤติ ก รรมของเด็ กว่า แตกต่า งๆจากเด็ ก ปกติ ม ากน้อยเพี ย งใด หากเด็ก มี ค วามลํา บากในการทํา
กิ จกรรม เช่ น รั บ ประทานอาหารด้วยความลําบากหรื อรั บ ประทานอาหารด้วยตนเองไม่ ไ ด้อนั
เนื่องมาจากสุ ขภาพร่ างกาย แสดงวาเด็กอาจมีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
2.4 การคัดแยกเด็กที-มีความบกพร่ องทางสติปัญญาการอ่าน ให้เด็กอ่าน หนังสื อ
ให้ค รู ฟั งในระดับที่ เหมาะสมกับชั้นและวัย ให้เด็ก ทําเลขในระดับที่ เหมาะสมกบชั้นและ วัย
ประมาณ 1 - 2 ข้อ พูดคุยกบเด็กเพื่อทดสอบปฏิภาณ ไหวพริ บ
2.5 การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้พฤติกรรมไม่สมวัยอันอาจนําไปสู่
ความบกพร่ องทางบุ คลิ กภาพและการปรั บตัวความผิดปกติทางความประพฤติที่ เป็ นปั ญหาและ
ความผิดปกติทางอารมณ์ และอาการทางประสาทในส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะตรวจสอบได้
ดังนี้
1) ผลการเรี ยนด้อยลงกวาเดิม
2) มีการเคลื่อนไหวอิริยาบถมากหรื อน้อยผิดปกติ
3) ความคิดอ่านที-แปลกและไม่เป็ นจริ ง
4)มีความวิตกกังวลอย่างกะทันหันมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล
5)การใช้ภาษาและคําพูด เช่น มีการพัฒนาช้ากวาวัย วกวน สับสนซํ้าแล้ว
ซํ้าเล่ าในคําหรื อข้อความเดี ยวกัน เสื่ อมถอยกว่าที่ เคยเป็ น จับใจความไม่ไ ด้หรื อไม่ สัมพันธ์ ก ับ
เหตุการณ์การรับรู้เสี ยไป เช่น เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และบุคคล หรื อการเห็นการได้ยนิ ได้กลิ่น
รู ้รสต่างๆ
6) แยกตัวเองจากสังคมและสิ -งแวดล้อม เช่น ไม่สบตาคนอื่น ไม่ยมิ้ ด้วย
ไม่ชอบอยูหรื อทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น
7) ความคิดและการกระทําต่างๆ หมกมุ่นวนเวียนอยูต่ ่อตนเองโดย ไม่
สัมพันธ์กบสิ่ งแวดล้อม
8) การกระทําหรื อท่าทางซํ้าๆแบบเดียวกัน ชอบเล่นกับตัวเอง
เช่น โยกตัว ปั่ นนิ้วกระพือนิ้ว ยักคิ้วหลิ่วตา เป่ าปาก เป็ นต้น
9) มีความอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้าหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่าย
แต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดูไม่เหมาะสม
10) มีความบกพร่ องทางอารมณ์ในการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
11) สติปัญญาและทักษะในด้านต่างๆ อาจเสื่ อมลงกว่าเดิมก็ได้หรื อ
บางอย่างอาจดีข้ ึนกว่าบางอย่างก็ได้ศึกษาประวัติ การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมทางบ้านและครอบครัว
รวมทั งการเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตลักษณะสัมพันธภาพที่ บา้ น พิจารณาจากผลทางพัฒนาการ ด้าน
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อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านร่ างกายกล้ามเนื้ อเล็กและกล้ามเนื้ อใหญ่ ในกรณี ที่ เด็กได้
ผ่านการเตรี ยมความพร้อมมาแล้ว
2.6 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมการตรวจสอบพฤติกรรม ของเด็กอาจ
กระทําได้ดงั นี้
1) การใช้แบบทดสอบหรื อแบบสอบถามให้เด็กเลือกตอบ
2) การสัมภาษณ์ ใช้การพูดคุย ซักถามในประเด็นที่ยงั ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรื อ
ข้อมูลที่ตอ้ งการจะรู้
3) การให้เด็กได้เขียนประวัติของตนเอง โดยบรรยายเกี่ยวกบครอบครัวความรู้สึก
ความประทับใจ หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เสี ยใจลักษณะพฤติกรรมที่ มีปัญหาที่ สําคัญ คือความ ประพฤติ
โดยทัว่ ไปพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่อนทําร้ายเพื่อนไม่ส่งการบ้าน ไม่
ชอบทํางานกลุ่ม หนีเรี ยนบ่อยๆ ไม่รับผิดชอบในการทํางาน โกรธง่าย ฉุ นเฉี ยว พูดจาหยาบคาย ไม่
ตรงต่อเวลา ชอบอยูค่ นเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวลง่ายงุ่มง่าม ก้าวร้าว ขาดความสนใจในสิ่ ง
รอบๆ ตัว
2.7 การคัดแยกเด็ก ออทิ สติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก ด้านร่ างกาย การ
ตอบสนองอยางผิดปกติต่อเสี ยง มองดูสิ่งของต่างๆอยางเพลิดเพลิน ทรงตัวไม่ดี มีพฤติกรรม แปลก
ซํ้าๆ เคลื่อนไหวผิดปกติดา้ นสังคมปฏิสัมพันธ์ ไม่รู้จกั อยูในสังคมและการมีความสัมพันธ์ ชอบเล่น
คนเดียวแยกตัวและเล่นไม่เป็ น ยึดติดกับสิ่ งของ กลัวในสิ่ งที่ไม่ควรกลัว ชอบทําในสิ่ งที่ เด็กทัว่ ไป
ไม่ทาํ เช่น การปัดของตกจากโต๊ะด้านภาษาและการสื่ อความหมายมีปัญหาในการสื่ อสาร และแปล
ความหมาย ชอบพูดซํ้าๆและมีปัญหาในการเปล่งเสี ยง ไม่เข้าใจ การเล่นสมมุติ ใช้ภาษา ของตนเอง
ซึ่งบุคคลทัวไปไม่เข้าใจด้านสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถร้องเพลง และเล่น ดนตรี ได้ ถ้า
อาการไม่มากมักชอบวาดรู ป ระบายสี ได้ มีความจําในสิ่ งที่ชอบเป็ นพิเศษ
2.8 การคัดแยกเด็กสมาธิ ส้ ัน เด็กสมาธิ ส้ ันเป็ นลักษณะผิดปกติของพฤติกรรม ปั จจุบนั มี
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่ ึ งใช้เทคโนโลยีในระดับสู งใช้ตรวจนับเม็ดเลือดแดงเพื่อทําการ วินิจฉัยเด็ก
สมาธิ ส้ ัน พฤติกรรมของเด็กสมาธิ ส้ ันมีข้ นั ตอนในการวินิจฉัยคือการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น โรงเรี ยน ที่บา้ น และการเล่นการสังเกตในโรงเรี ยน เป็ นสิ่ งสําคัญมาก
และครู เป็ นคนรายงาน เกี่ยวกบพฤติกรรม เช่น
1) ช่วงความสนใจว่าเหมาะสมหรื อไม่
2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์
3) การฟังคําสั-งหรื อกฎเกณฑ์ภายใต้สถานการณ์ที่น่าเบื่อต่างๆ
4) ทํางานที่ครู มอบหมายให้ได้ท้ งั ชั้นและที่บา้ น
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5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
2.9 การคัดแยกเด็กที่ มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน เด็กจะต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อยทั้ง 3
ด้าน คือ ผลการตรวจการได้ยินซึ่ งนักโสตวิทยาเป็ นผูท้ ดสอบ ผลการตรวจสายตา ซึ่ งจักษุแพทย์
ทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายงานผลการเรี ยนจากโรงเรี ยน การวินิจฉัย เพื่อจัดการศึกษา
โดยทัวไปแล้วนักการศึกษามักยึดสภาพความบกพร่ องของเด็กเป็ นเกณฑ์ หากเด็ก มีความบกพร่ อง
2 อย่าง ให้ยึดความบกพร่ องที่รุนแรงกว่าเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกประเภทและจัด การศึกษาแล้ว
ให้บริ การเสริ มสําหรับสภาพความรุ นแรงที่นอ้ ยกว่ า
จากแนวคิดสรุ ปได้วา่ การคัดแยกและส่ งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็ นกระบวนการที่ มี
ความสํา คัญและมี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ง โดยพิ จารณาจากความพร้ อมของเด็ ก ในด้า นต่ า งๆ เช่ น
ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม เพื่ อให้คนพิการได้รับบริ การช่ วยเหลื อในระยะแรกและเตรี ยมความ
พร้อมให้ สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ประเภทของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดับ จําเป็ นต้องมีการจัดการเรี ยนร่ วม
และการให้บริ การที่แตกต่างกนไป ในการจัดการเรี ยนร่ วมมีขอ้ ควรคํานึง คือเด็กที่ มี ความต้องการ
พิเศษที่ จะจัดเข้าเรี ยนร่ วมกบเด็กปกติ เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปได้อ ย่างดี ไม่ให้เกิ ด
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการเรี ยนร่ วมประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะจัดให้มี การเรี ยน
ร่ วม ได้มีผแู ้ นะนําไว้ดงั นี้
สํานักงานคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ได้จาํ แนกประเภท ของเด็ก
พิการเรี ยนร่ วมไว้ 5 ประเภท ดังนี
1. เด็กที่พิการทางการมองเห็น
2. เด็กพิการทางการได้ยนิ หรื อการสื่ อความหมาย
3. เด็กที่พิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว
4. เด็กที่พิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
5. เด็กที่พิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้
ผดุง อารยะวิญู (2542 : 17) ได้จาํ แนกประเภทของเด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 12 ประเภท ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. เด็กปั ญญาอ่อนที่เรี ยนหนังสื อได้
3. เด็กปั ญญาอ่อนที่ฝึกได้
4. เด็กปั ญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาตํ่ามาก
5. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสายตา
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6. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
7. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
8. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้
9. เด็กเจ็บป่ วยเรื้ อรังในโรงพยาบาล
10. เด็กปัญญาเลิศ
11. เด็กออทิสติก
12. เด็กที่มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2543ก : 11) ได้จาํ แนกประเภท ของ
เด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 10 ประเภท ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
2. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว
5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
6. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
7. เด็กออทิสติก
8. เด็กสมาธิ ส้ ัน
9. เด็กที่มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน
10. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545ก : 19 - 23) ได้แบ่งประเภทความพิการเพื่อการศึกษาโดย
กําหนดคนที่มีความต้องการพิเศษการศึกษาไว้ 9 ประเภท โดยได้รวมคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการไว้ ดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
1.1 คนตาบอด หมายถึง คนที่มีสายตาเหลืออยูน่ อ้ ยมากหรื อไม่มีเลยหรื อ เป็ นผูม้ ี
สายตาภายหลังการแก้ไข 20/200
1.2 คนตาบอดบางส่ วน หมายถึง คนที่มีสายตาบกพร่ องแต่ภายหลังจากการแก้ไข
แล้วสามารถมองเห็นได้บา้ งจึงสามารถใช้สายตาในการเรี ยนหนังสื อได้บา้ ง เป็ นผูม้ ีสายตา ภายหลัง
การแก้ไข อยูร่ ะหว่าง 20/70 และ 20/200
1.3 คนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรื อตาบอด บางส่ วน
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2. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน คนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง คน
ที่สูญเสี ยการได้ยิน ซึ่ งอาจจะเป็ น เด็กหูตึง หรื อหู หนวก คนที่ จะได้รับการตัดสิ นใจว่าเป็ นคนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีเกณฑ์ การตัดสิ นใจตามคุณลักษณะตามลําดับการสู ญเสี ยการได้ยินมี
4 ระดับ คือ
2.1 ระดับ 1 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหวาง 35 - 54 เดซิเบล คนที่มีการสู ญเสี ยการได้ยนิ
ช่วงนี้ มักไม่ตอ้ งการการศึกษาพิเศษ แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการสวมใส่ เครื่ องช่วยฟัง
2.2 ระดับ 2 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหวาง 55 - 59 เดซิเบล คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ
ในช่วงนี้ ต้องการการศึกษาพิเศษบ้าง ต้องการความช่วยเหลือในด้านการสวมใส่ เครื่ องช่วยฟั ง การ
ฝึ กพูด ด้านภาษาและการแก้ไขการพูด
2.3 ระดับ 3 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 70 - 89 เดซิเบล คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ
ในช่วงนี้ ต้องการการศึกษาพิเศษ ต้องการความช่วยเหลือในด้านการได้ยิน การพูด การแก้ไขการ
พูดและบริ การพิเศษทางการศึกษา
2.5 ระดับ 4 สู ญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 90 เดซิ เบลหรื อมากว่า คนที่สูญเสี ย การ
ได้
ยินในระดับนี้ ต้องการความช่วยเหลือและบริ การพิเศษทางการศึกษา
3. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา คนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (Intellectual
Disability) หมายถึง คนที่ มี พัฒนาการด้านร่ างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่า
ปกติเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้ 17 แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏวามีระดับสติปัญญาตํ่า กว่าปกติ
ทัว่ ไป และมีความจํากัดทางด้าน ทักษะด้านการปรับตัว ซึ่ งมีความบกพร่ องทางสติปัญญาต้องเกิด
ก่อนอายุ 18 ปี
4. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ คนที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อ
สุ ขภาพ หมายถึ งคนที่ มีความผิดปกติของแขน ขา ลําตัว รวมไปถึ งศีรษะ มีความลําบากในการ
เคลื่อนไหว ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผัส
ได้แก่ ตาบอด หูหนวก
5. บุ คคลที่ มีปั ญหาทางการเรี ย นรู้ คนที่ มี ปัญหาทางการเรี ยนรู้ หมายถึ ง คนที่ มีความ
บกพร่ องที่เกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการทางจิตวิทยาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อมากกว่าหนึ่ งเรื่ อง ทําให้
เด็กมีปัญหาในการใช้ ภาษาการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขี ยน หรื อการคิ ดคํานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ ปั ญหาดังกล่าว มิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางร่ างกาย และการเคลื่ อนไหว
สายตา การได้ยนิ ระดับสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
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6. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา คนที่มีความบกพร่ องทางการพูด และการ
สื่ อความหมาย หมายถึง คนที่ มีปัญหา ในการสื -อความหมายกับผูอ้ ื่น องค์ประกอบที่สําคัญในการ
พูดและการสื่ อความหมาย มีหลายประการ อาทิ เช่ น การได้ยิน การรับรู ้ ภาษา การใช้ภาษาและ
สติปัญญา ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่ วนใด จะทําให้เกิดปั ญหาในการสื -อความหมายทันที
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรื อ
เด็กสมาธิ ส้ ันไม่ใช่คนพิการหรื อ คนที่มีความบกพร่ อง แต่จดั กลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา สถานศึกษาต้องรับและ จัดบริ การการศึกษาให้เหมาะสมกบสภาพความต้องการของแต่
ละบุคคล เช่นเดียวกบคนพิการแต่ละ ประเภท คนกลุ่มดังกล่าวมีอาการหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก
ไม่ชดั เจน ต้องอาศัยการสังเกต การสํารวจอยางเป็ นระบบ และมีการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา
หรื อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ดังนี้
7.1 คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึง คนที่แสดงพฤติกรรมที-เบี-ยงเบนไป
จาก เด็กทัว่ ไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ ส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ของเด็กและผูอ้ ื่น เป็ นผลมา
จากความขัดแย้งของเด็กสภาพแวดล้อมหรื อความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นในตัวเอง ซึ่ งไม่สามารถเรี ยนรู้
ขาดสัมพันธภาพกับเพื่อนหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ เด็กในวัย
เดียวกัน มีความคับข้องใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่ างกาย ซึ่ งบางคน มีความ
บกพร่ อง ซํ้าซ้อนอยางเด่นชัดอีกทั้งเกิดขึ้นเป็ นเวลานาน ซึ่ งมีการแสดงออกหลายลักษณะ
7.2 คนสมาธิ ส้ นั หมายถึง คนที่ภาวะสมาธิ บกพร่ องและมีพฤติกรรมอยูไม่สุขร่ วม
ด้วย คนที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซํ้าๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัว มีพฤติกรรม ที่ไม่
เหมาะสมกับอายุหรื อระดับพัฒนาการในเรื่ องของการขาดสมาธิ ความหุ นหันพลันแล่ น ยับยั้ง
ตนเองไม่ค่อยได้และ/หรื อชุ มชน ไม่อยูนิ่งไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรี ยนได้อยางจริ งจัง
และนานเพียงพอ
8. บุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติก หมายถึง คนที่มีความบกพร่ องด้านพัฒนาการ
อย่างรุ นแรง ในลักษณะสําคัญ 2 ประการ
8.1 มีความผิดปกติในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกบบุคคลอื่นๆ มี
ความบกพร่ องในการสื่ อสาร การใช้คาํ พูด การสื่ อภาษา
8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซํ้าๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งแบ่งออก
ได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
8.2.1 เสี ยทางปฏิสัมพันธ์ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผูอ้ ื่น
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8.2.2 ไม่มีความสามารถที่จะผูกพันกับใครเพื่อให้เป็ นเพื่อนกันได้
8.2.3 ขาดการแสวงหาเพื่อนที่จะเล่นสนุกกบใคร ไม่แสดงความสนใจที่จะ
ทํางานร่ วมกับใคร ไม่สามารถทําประโยชน์ต่อส่ วนรวมกบผูอ้ ื่นได้
8.2.4 ไม่สามารถมีการติดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสม
เมื่ออยูในสังคม สู ญเสี ยทางการสื่ อความหมาย มีความล่าช้าหรื อไม่มีการพัฒนาในด้านภาษาและ
การพูดเลย หรื อไม่สามารถใช้กิริยาท่าทางสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นได้ ในรายที่สามารถพูดได้แล้ว ก็
ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผูอ้ ื่น ได้อย่างเข้าใจและเหมาะสมมักจะพูดซํ้าๆ ในสิ่ งที่ตนต้องการจะ
พูดและตนเองสนใจ ไม่สนใจว่าผูอ้ ื่นจะฟั งหรื อไม่ ไม่สามารถเล่นสมมุติ ได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่
สามารถเล่น ลอกเลียนแบบได้อยางเหมาะสมตามวันพฤติกรรม ความสนใจ และการกระทําซํ้าๆ
มีพฤติกรรมซํ้าๆ อย่างเดียวหรื อมากกว่าหนึ่ งอย่างก็ได้ มีความสนใจ ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยเฉพาะ
ที-ผิดปกติอยางเด่นชัด ไม่สามารถยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่เคยทําซํ้าๆ เป็ นประจํา
โดยต้องทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้ง มีการเคลื่อนไหวซํ้าๆ มีความสนใจเกี่ยวกับส่ วนใดส่ วน
หนึ่งของวัตถุหรื อของเล่น เท่านั้น
9. บุคคลพิการซ้อน เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องทางการทํางานของ
อวัยวะตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปในบุคคลเดี ยวกัน ซึ่ งยังส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพและความสามารถใน
การดําเนิ นชี วิต และการศึกษาด้อยกว่าเด็กอื่นในวัยเดี ยวกน เช่ น เด็กที่มีความบกพร่ องของการ
เคลื่อนไหว กล้ามเนื้อร่ างกาย แขน ขา และมีความบกพร่ องทางการเห็น รวมถึงมีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ด้วย ซึ่ งเด็กกลุ่มนี้ ต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความบกพร่ อง เช่น ต้องช่วยเหลือ
เพิ่มทักษะ ในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อเพิ่มความคล่องตัวในขณะเดียวกนต้องมีหลักสู ตรพิเศษ
ด้านการมองเห็นด้วยซึ่ งหากได้รับการศึกษาจากโครงการเดี ยวกันที่ ช่วยเหลื อเพียงด้านเดี ยวเด็ก
กลุ่มนี ก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุ ด สรุ ปได้วา เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากที่ กล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุ ปแยกได้ 10 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็ น เด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา เด็กที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการ
เคลื่ อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ เด็กที่ มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิ ส้ ัน
เด็กที่มีความบกพร่ อง ซํ้าซ้อน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
10.การคัดแยกเด็กเพื่อการเรี ยนร่ วม การคัดแยกและส่ งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา เป็ น
กระบวนการที่มีความสําคัญและ จําเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการได้รับบริ การช่วยเหลือใน
ระยะแรกและเตรี ยมความพร้อมให้ สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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กระทรวงศึกษาธิ การ (2543ก : 4 - 18) ได้คดั แยกคนพิการเพื่อรับการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
โดยพิจารณาจากความพร้ อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่ น ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมทัวไป จากการรายงานการตรวจสอบอย่างง่ายๆการ
นับจํานวนครั้งของโรงเรี ยน จะต้องจัดให้มีการเกิดพฤติกรรมหรื อการบันทึกอยางละเอียด สิ่ งสําคัญ
คือ ข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ สําหรับเด็กทุกคน 20
2. การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบขั้นต้นเพื่อทราบถึงพัฒนาการ
ของเด็กการคัดแยกเด็กแต่ละประเภท
2.1การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น เช่น ครู ยนื ห่างจากเด็ก ระยะ
3 เมตร ยกนิ้วชูข้ ึน 3 นิ้ว แล้วให้เด็กบอกวามือที่ชูนิ้วกี่นิ้ว ถ้าเด็กตอบไม่ได้แสดงวาเด็กยังนับไม่ได้
ถ้าเด็กบอกว่า 5 นิ้ว แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาการอ่าน ครู ให้เด็กอ่านหนังสื อแล้ว สังเกต
พฤติกรรมการอ่านว่าอ่านในลักษณะใด เช่ น อ่านหนังสื อจนใกล้สายตาหรื ออ่านหนังสื อผิด (การ
ตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใช้แบบสํารวจ)
2.2 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางการการได้ยนิ ครู ตรวจสอบได้ดงั นี้ครู ยนื
ข้างหลังเด็ก ห่ างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แล้วเรี ยกชื่ อเด็กด้วยเสี ยงดังพอประมาณ แล้วสังเกตว่า
เด็กหันหน้ามาทางครู หรื อแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสี ยงหรื อไม่หรื ออาจใช้เสี ยงอยางอื่น เช่ น
นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ่ ง ฉาบ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพือ่ สังเกตปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อเสี ยงเหล่านั้น
2.3 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายการเคลื่อนไหวตรวจสอบได้ ดังนี้
คือ ครู อาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเคลื่ อนไหวของเด็กว่า ผิดปกติ
หรื อไม่ทดสอบการช่วยเหลื อตังเอง เช่น การแต่งกาย การสวมเสื้ อ กางเกง หรื อกระโปรง รองเท้า
และถุ ง เท้า การรั บ ประทานอาหาร เป็ นต้น โดยครู ใ ห้ เด็ ก ทํา กิ จกรรมนั้น ๆให้ค รู ดู แ ล้ว สั งเกต
พฤติ ก รรมของเด็ กว่า แตกต่า งๆจากเด็ ก ปกติ ม ากน้อยเพี ย งใด หากเด็ก มี ค วามลํา บากในการทํา
กิ จกรรม เช่ น รั บ ประทานอาหารด้วยความลําบากหรื อรั บ ประทานอาหารด้วยตนเองไม่ ไ ด้อนั
เนื่องมาจากสุ ขภาพร่ างกาย แสดงว่าเด็กอาจมีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
2.4การคัดแยกเด็กที-มีความบกพร่ องทางสติปัญญาการอ่านให้เด็กอ่านหนังสื อให้
ครู ฟังในระดับที่เหมาะสมกับชั้นและวัยให้เด็ก ทําเลขในระดับที่ เหมาะสมกับชั้นและวัยประมาณ
1 - 2 ข้อ พูดคุยกบเด็กเพื่อทดสอบปฏิภาณ ไหวพริ บ
2.5การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้พฤติกรรมไม่สมวัยอันอาจนําไปสู่ ความ
บกพร่ องทางบุ คลิ กภาพและการปรั บตัวความผิดปกติทางความประพฤติที่ เป็ นปั ญหาและความ
ผิดปกติทางอารมณ์และอาการทางประสาทในส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะตรวจสอบได้ ดังนี้
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1) ผลการเรี ยนด้อยลงกว่าเดิม
2) มีการเคลื่อนไหวอิริยาบถมากหรื อน้อยผิดปกติ
3) ความคิดอ่านที่แปลกและไม่เป็ นจริ ง
4) มีความวิตกกังวลอย่างกะทันหันมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล
5) การใช้ภาษาและคําพูด เช่น มีการพัฒนาช้ากว่าวัย วกวน สับสนซํ้า
แล้วซํ้าเล่าในคําหรื อข้อความเดียวกน เสื่ อมถอยกว่าที่เคยเป็ น จับใจความไม่ได้หรื อไม่สัมพันธ์กบั
เหตุการณ์การรับรู ้เสี ยไป เช่น เกี่ ยวกบวัน เวลา สถานที่ และบุคคล หรื อการเห็นการได้ยินได้กลิ่ น
รู ้รสต่างๆ
6) แยกตัวเองจากสังคมและสิ่ งแวดล้อม เช่น ไม่สบตาคนอื่น ไม่ยมิ้ ด้วย
ไม่ชอบอยูห่ รื อทํากิจกรรมร่ วมกบผูอ้ ื่น
7) ความคิดและการกระทําต่างๆหมกมุ่นวนเวียนอยูต่ ่อตนเองโดยไม่
สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
8) การกระทําหรื อท่าทางซํ้าๆแบบเดียวกน ชอบเล่นกับตัวเองเช่น โยก
ตัว ปั่ นนิ้วกระพือนิ้ว ยักคิ้วหลิ่วตา เป่ าปาก เป็ นต้น
9) มีความอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้าหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
ง่าย แต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดูไม่เหมาะสม
10) มีความบกพร่ องทางอารมณ์ในการสัมพันธ์กบผูอ้ ื่น
11) สติปัญญาและทักษะในด้านต่างๆ อาจเสื่ อมลงกว่าเดิมก็ได้หรื อบาง
อย่างอาจดี ข้ ึ นกวาบางอย่างก็ได้ศึกษาประวัติ การเลี้ ยงดู สภาพแวดล้อมทางบ้านและครอบครัว
รวมทั้งการเยี่ยมบ้านเพื่ อสังเกตลักษณะสัมพันธภาพที่ บา้ น พิจารณาจากผลทางพัฒนาการ ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติ ปัญญา ด้านร่ างกายกล้ามเนื้ อเล็กและกล้ามเนื้ อใหญ่ ในกรณี ที่เด็กได้
ผ่านการเตรี ยมความพร้อมมาแล้ว
2.6 การคัด แยกเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางพฤติ ก รรมการตรวจสอบ
พฤติกรรม ของเด็กอาจกระทําได้ดงั นี้
1) การใช้แบบทดสอบหรื อแบบสอบถามให้เด็กเลือกตอบ
2) การสัมภาษณ์ ใช้การพูดคุย ซักถามในประเด็นที-ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการจะรู้
2) การให้เด็กได้เขียนประวัติของตนเอง โดยบรรยายเกี่ยวกับครอบครัว
ความรู ้ สึ กความประทับ ใจ หรื อสิ่ งที่ ทาํ ให้เสี ย ใจลักษณะพฤติ กรรมที่ มี ปัญหาที่ สําคัญ คือความ
ประพฤติ โดยทัวไปพฤติกรรมออกมาให้เห็ น คื อชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่ อนทําร้ ายเพื่ อนไม่ส่ ง
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การบ้าน ไม่ชอบทํางานกลุ่ม หนี เรี ยนบ่อยๆ ไม่รับผิดชอบในการทํางาน โกรธง่าย ฉุ นเฉี ยว พูดจา
หยาบคาย ไม่ตรงต่อเวลา ชอบอยูคนเดี ยว อารมณ์ แปรปรวน วิตกกังวลง่ายงุ่มง่าม ก้าวร้าว ขาด
ความสนใจ ในสิ่ งรอบๆ ตัว
2.7 การคัดแยกเด็ก ออทิสติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก
ด้านร่ างกาย การตอบสนองอยางผิดปกติต่อเสี ยง มองดูสิ่งของต่างๆอยางเพลิดเพลิน ทรงตัวไม่ดี มี
พฤติกรรม แปลกซํ้าๆ เคลื่ อนไหวผิดปกติด้านสังคมปฏิ สัมพันธ์ ไม่รู้จกั อยูในสังคมและการมี
ความสัมพันธ์ชอบเล่ น คนเดี ยวแยกตัวและเล่ นไม่เป็ น ยึดติ ดกับสิ่ งของ กลัวในสิ่ งที่ไม่ควรกลัว
ชอบทํา ในสิ่ ง ที่ เด็ กทัวไปไม่ ท าํ เช่ น การปั ดของตกจากโต๊ะ ด้านภาษาและการสื่ อความหมายมี
ปัญหาในการสื่ อสาร และแปลความหมาย ชอบพูดซํ้าๆและมีปัญหาในการเปล่งเสี ยง ไม่เข้าใจ การ
เล่นสมมุติ ใช้ภาษา ของตนเองซึ่ งบุคคลทัวไปไม่เข้าใจด้านสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถ
ร้องเพลง และเล่น ดนตรี ได้ ถ้าอาการไม่มากมักชอบวาดรู ป ระบายสี ได้ มีความจําในสิ่ งที่ชอบเป็
นพิเศษ
2.8การคัดแยกเด็กสมาธิ ส้ ัน เด็กสมาธิ ส้ นั เป็ นลักษณะผิดปกติของ
พฤติกรรม ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่ ึ งใช้เทคโนโลยีในระดับสู งใช้ตรวจนับเม็ดเลือดแดง
เพื่อทําการ วินิจฉัยเด็กสมาธิ ส้ ัน พฤติกรรมของเด็กสมาธิ สั นมีข้ นั ตอนในการวินิจฉัยคือการเก็บ
ข้อมูลเกี่ ยวกับ พฤติกรรมในหลายๆ สถานการณ์ เช่น โรงเรี ยน ที่บา้ น และการเล่นการสังเกตใน
โรงเรี ยน เป็ นสิ่ งสําคัญมาก และครู เป็ นคนรายงาน เกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น
1) ช่วงความสนใจวาเหมาะสมหรื อไม่
2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์
3) การฟังคําสั-งหรื อกฎเกณฑ์ภายใต้สถานการณ์ที่ น่าเบื่อต่างๆ
4) ทํางานที่ครู มอบหมายให้ได้ท้ งั ชั้นและที่บา้ น
5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
2.9 การคัดแยกเด็กที-มีความบกพร่ องซํ าซ้อน เด็กจะต้องมีผลการ
ทดสอบ อย่างน้อยทั้ง 3 ด้าน คือ ผลการตรวจการได้ยินซึ่ งนักโสตวิทยาเป็ นผูท้ ดสอบ ผลการตรวจ
สายตา ซึ่ งจักษุแพทย์ทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายงานผลการเรี ยนจากโรงเรี ยน การ
วินิจฉัย เพื่อจัดการศึกษา โดยทัว่ ไปแล้วนักการศึกษามักยึดสภาพความบกพร่ องของเด็กเป็ นเกณฑ์
หากเด็ก มี ค วามบกพร่ อง 2 อยาง ให้ยึดความบกพร่ องที่ รุ นแรงกวาเป็ นเกณฑ์ใ นการจําแนก
ประเภทและจัดการศึกษาแล้วให้บริ การเสริ มสําหรับสภาพความรุ นแรงที่นอ้ ยกว่า
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กรมสามัญศึกษา กระทรวงการศึกษาธิ การ ได้กาํ หนดให้กองการศึกษาพิเศษจัดการศึกษาดังนี้
1.การจัดการศึกษาของเด็กหูหนวก
2.การจัดการศึกษาของเด็กหูตึง
3.การจัดการศึกษาของเด็กเรี ยนช้า
4.การจัดการศึกษาของเด็กตาบอด
5.การจัดการศึกษาของเด็กร่ างกายพิการ
6.การจัดการศึกษาของเด็กปั ญญาอ่อน
7.การจัดการศึกษาของเด็กเจ็บป่ วยเรื้ อรังในโรงพยาบาล
8.การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดการศึกษาพิเศษ
กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการโดยตรง ดังนี้
จัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการ
ประสานงานและสนับสนุนเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ในการขยายและพัฒนาการศึกษาให้กบั เด็ก
พิการ ทั้ง ในด้า นปริ ม าณและคุ ณภาพ ในปี พ.ศ.2528 กองการศึ ก ษาพิเศษรั บผิดชอบในการจัด
การศึกษาพิเศษ ดังนี้
- บริ หารสถานศึกษาที่จดั สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ จํานวน 11 แห่ง
-บริ หารสถานศึกษาที่จดั ร่ วมกับมูลนิธิและกรมประชาสงเคราะห์ 7 แห่ง
-จัดการศึกษาสําหรับคนพิการเป็ นชั้นพิเศษในโรงเรี ยนปกติ 15 แห่ง
-จัดให้นกั เรี ยนพิการเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติในชั้นเรี ยน 13 แห่ง
-นักเรี ยนพิการที่ได้รับการศึกษาพิเศษ จํานวน 3,633 คน
หลักการบริหารการศึกษาสาหรับคนพิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอหลักการบริ หารการศึกษาสําหรับคนพิการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ดังนี้ มีเอกภาพในการบริ หารทั้งในด้านกําหนดนโยบายและแผนการจัดสรร
ทรัพยากรและด้านบุคลากรทางการศึกษา พิเศษ และเป็ นเอกภาพกับการจัดการศึกษาระดับเดียวกัน
- ใช้ทรัพยากร เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพิ่มโอกาสและให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาแก่คนพิการ
- ส่ งเสริ มการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
- ส่ งเริ มให้คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนปกติ
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ประโยชน์ ของการจัดการเรียนร่ วม
ปรี ดา จันทรุ เบกษา (ม.ป.ป. : 15 - 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ดา้ นต่างๆ ของ การเรี ยนร่ วมไว้
ดังนี้
1. เพือ่ ให้เด็กพิการมีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น หรื อไม่ตอ้ งเดินทางไป
โรงเรี ยนพิเศษที่อยูห่ ่างไกลมากจนเป็ นภาระของผูป้ กครองที่จะต้องรับส่ ง
2. เพือ่ เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง ไม่ตอ้ งเสี ยเงินส่ งบุตรพิการไป
อยู่ โรงเรี ยนประจํา
3. เพือ่ ให้เด็กพิการได้มีชีวติ อยูในครอบครัวกับบิดามารดา และญาติพี่นอ้ ง
ตามปกติมีโอกาสประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ ในฐานะเป็ นสมาชิ กของครอบครัวโดยไม่เกิดความรู ้สึกว่า
ถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่งความพิการ
4. เพือ่ เด็กพิการจะมีโอกาสเรี ยนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากบสังคมได้
ซึ่งนับว่า เป็ นประสบการณ์ตรง เป็ นประโยชน์อยางยิง่ ในการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. ครู -นักเรี ยน ผูป้ กครองและบุคลากรในโรงเรี ยนร่ วม ได้รับทราบพฤติกรรม
ของ เด็กพิการทําให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเกิดประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
6 เพื่อเป็ นการลดภาระของรัฐบาลเพราะการจัดตั้งโรงเรี ยนพิเศษต้องใช้
งบประมาณ
7.เพื่อให้สังคมเข้าใจและยอมรับเด็กพิการว่ามี ความสามารถเช่ นเดี ยวกับเด็กปกติ
และช่วยให้เด็กพิการอยูในสังคมอย่างเป็ นประโยชน์ได้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544 : 9 - 11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลังว่ามี
ประโยชน์ต่อฝ่ ายต่างๆ ดังนี้
1 ประโยชน์ต่อตัวเด็กพิการ
1.1 มีโอกาสเรี ยนรู้โลกและสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
1.2 มีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น
1.3 มีโอกาสมีปฎิสัมพันธ์กบเด็กปกติ มีเพื่อน และมีสังคม มิใช่ถูกแยกออกไป
เป็ นประชากรชั้นสอง
2.ประโยชน์ต่อตัวครู
2.1 ครู ผสู้ อนปกติและครู สอนวิชาการศึกษาพิเศษมี โอกาสทํางานร่ วมกัน เป็ นทีม
เรี ยนรู ้จากกัน
2.2 ท้าทายความสามารถของครู ที่ไม่เคยสอนเด็กพิการมาก่อนมีโอกาสเรี ยนรู ้
ยอมรับและเข้าใจเด็กพิการ
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2.3 เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่จะนําให้เด็กปกติในชั้นยอมรับและเข้าใจ
2.4 มีโอกาสในการติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่ยงานในชุมชน และ
ครอบครัวมากขึ้น รู้จกั เด็กและครอบครัวดีมากยิง่ ขึ้น
2.5ภาคภูมิใจที่ได้ทาํ หน้าที่ครู อย่างสมบูรณ์
2.6 เรี ยนรู ้จากชุมชน นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
3 ประโยชน์ต่อตัวเด็กปกติ
3.1 เข้าใจสภาพความแตกต่างระหวางบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ องความพิการ
3.2 มีโอกาสพัฒนาคุณธรรมด้านความเมตตา กรุ ณา การให้ความช่วยเหลือ การ
ทํางานเป็ นทีม และความไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
3.3 มีโอกาสสัมผัสกบสภาพที-แท้จริ งของโลก
3.4 เข้าใจสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ องความพิการ
4. ประโยชน์ต่อโรงเรี ยนได้ทาํ บทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรี ยนครบทุกด้านตามที่
กําหนดไว้เป็ นเป้ าหมายของการจัดการศึ กษาอย่างแท้จริ ง โดยมี การใช้ทรั พยากรอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า
5. ประโยชน์ต่อครอบครัว หน่วยงาน และองค์กรได้ขยายขอบข่ายการ
ดําเนินงานมีผลทําให้การดําเนินงานตามภาระหน้าที-มีความสมบูรณ์ยงิ ขึ้น
6. ประโยชน์ ต่อรั ฐบาลประหยัดงบประมาณในการจัดการศึ ก ษาสํา หรั บ เด็ ก
พิการ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสิ่ งอื่ นที่ จาํ เป็ นและรี บด่วน สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนร่ วมจะให้
ประโยชน์ในด้านประสบการณ์ตรงในชี วิตประจําวันแก่เด็กพิเศษ ทั้งในการทํางานร่ วมกนและการ
แข่งขันกับผูอ้ ื่นในสภาพที่แท้จริ ง ทําให้สามารถปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ อันจะ
ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ สามารถดํารงอยูได้อย่างมีความสุ ขต้อไป
7. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม จากการที่รัฐมีนโยบาย
เด็กพิการจึงมีโอกาสให้เข้ามาเรี ยนร่ วมกบเด็กทัว่ ไปในโรงเรี ยน ต่างๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กพิการ
เหล่ านี้ สามารถดํารงชี วิตอยูรวมกับนักเรี ยนทัว่ ไปได้รับการยอมรับ และช่ วยเหลื อจากเพื่อน
นักเรี ยนทัว่ ไป แต่ในทางปฏิบตั ิก็ยงั มีปัญหาอยูบ่ า้ งโดยสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
(2545ก : 39 - 84) ได้ทาํ การวิจยั การติดตามผลการดําเนินงาน ตามนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ ซึ งสรุ ปปั ญหาและอุปสรรคได้ดงั นี้
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7.1 ด้านบุคลากร พบว่า มีปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาครู เพื-อการสอนเด็ก
พิการ พบว่าส่ วนใหญ่การพัฒนาครู เพื่อให้ครู มีศกั ยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ
โดยการให้ครู ได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรม โดยการประชุ ม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ในด้านต่างๆ ได้แก่ รู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรี ยนการ
สอน สําหรับเด็กพิการ
7.2 การผลิตสื่ อสําหรับบริ หารหลักสู ตร ครู ส่วนใหญ่ในทุกสังกัดไม่เคยได้เข้า
ร่ วม กิจกรรมในหัวข้อเหล่านี้ มีครู จาํ นวนน้อยมากในทุกสังกดที่ มีโอกาสได้เข้าร่ วมหัวข้อดังกล่าว
ประมาณ 1-2 ครั้ง และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นรายสังกัดจะพบว่า ครู ในโรงเรี ยนที่จดั การศึกษา
พิเศษรู ปแบบเฉพาะความพิการจะมีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าวมากกว่าครู ในสังกัดอื่นๆ 27
การเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื -อการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาพิ เศษของครู ใ นด้านต่ างๆ มี ภาระ
ค่าใช้จ่าย ครู ระดับประถมศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเองถึงร้อยละ 40
7.3 ความต้องการความรู้ 7การเรี ยนรู ้ของครู เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการในด้านต่างๆ แนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เนื้ อหาสาระหลักสู ตร สําหรับเด็ก
พิการ แบบต่างๆ การทําแผนการศึ กษาเฉพาะบุ คคล การจัดทําเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ
การวัดผลประเมินผล การเรี ยนรู้ของเด็กพิการ หลักและวิธีการบริ หารหลักสู ตรสําหรับเด็กพิการ
การจัดทํา แฟ้ มประวัติและผลงาน การคัดแยกเด็กพิการ และการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อนํามาพัฒนาการ
สอนเด็ก พิการ ครู ในโรงเรี ยนเรี ยนรวมทุกสังกดต้องการความรู ้ /การเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับหลักจิตวิทยา
การสอนเด็ก พิการ ด้านศักยภาพพบว่าโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรที่ มี
คุ ณวุฒิและประสบการณ์ ดงั กล่าว ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ ในบางทีพบว่า มีนกั เรี ยนพิการเพิม่ มากขึ น
7.4 ด้านสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า โรงเรี ยนเรี ยนรวมยังไม่ได้มีการ
เตรี ยมสถานที่ รองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกายและต้องใช้
รถเข็นเนื่ องจากยังไม่มีทางลาดและห้องส้วมที่เหมาะสมกบผูพ้ ิการ ทางลาดชันบางครั้งชันเกิ นไป
ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง โรงเรี ยนแก้ปัญหาโดยเอาแผ่นยางนวมมาติดผนัง เพื่อให้นกั เรี ยนใช้เป็ น
หยุดรถ ซึ่ งอาจเกิดอันตรายได้ ด้านหลักสู ตรที่ใช้โรงเรี ยนในทุกสังกัดใช้หลักสู ตรปกติ
7.5 ด้านการบริ หารงบประมาณ ปัญหาที่พบในด้านงบประมาณ คือ ด้านครุ ภณั ฑ์
ที่ถูกกําหนดลักษณะเฉพาะมาจากหน่ วยงานส่ วนกลางทําให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
หรื อสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใช้งานหรื อสภาพความพิการที่ มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและมี ราคาแพงกว่าต่างประเทศมาก ด้านระเบี ยบการเงิ น ระเบี ยบการเงิ นไม่เอื้ อต่อการ
ดําเนิ นงาน หรื อการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เช่ น กรณี ปัญหาเด็กมาเรี ยนไม่ต่อเนื่ อง ซึ่ งเกิดจากเมื่อเด็ก
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กลับบ้านไปบางคนไม่กลับมาเรี ยนอีกทางโรงเรี ยนเห็ นว่าควรมีกระบวนการติดตาม หรื อให้การ
แนะแนวเพื่อช่ วยเหลือโดยการประสานงานจัดหา สถานที่ เรี ยนใกล้บา้ นให้ หรื อเป็ นค่ารถให้เด็ก
กลับมาเรี ยนต่อ ซึ่ งในกรณี น้ ี โรงเรี ยนมีงบประมาณค่าหัวของนักเรี ยนนั้นๆ อยูแล้วแต่ไม่สามารถ
นํา มาใช้ใ นกรณี ดัง กล่ า วได้ท างโรงเรี ย นเสนอว่า ควรจะได้มี ระเบี ย บการนํา เงิ นดัง กล่ า วมาใช้
แก้ปัญหานี้ ได้อยางถูกต้อง เพราะงบประมาณในสวนนี้ โรงเรี ยนมีอยูแล้วแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้
8.6 ด้านการจัดการ ปัญหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษในรู ปแบบการเรี ยนรวม บาง
โรงเรี ยนอาจไม่สําเร็ จ เพราะมีนกั เรี ยนพิการบางคนเข้าไปเรี ยนแล้วต้องกลับมาเรี ยนในโรงเรี ยน
เฉพาะความพิการตามเดิม เนื่ องจากนักเรี ยนทัวไปไม่ยอมรับและไม่มีความสุ ขในการเรี ยนเกิดจาก
การที่ผบู ้ ริ หารขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่ให้ความสนใจที่จะพัฒนาโครงการเรี ยน
รวม ส่ งผลให้การดําเนิ นงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการเรี ยนรวม เพราะไม่มีกระบวนการ
ที่ ส ร้ า งความเข้า ใจกับ นัก เรี ย นทั่ว ไป ผูป้ กครองและครู อ ย่า งเป็ นระบบสรุ ป ได้ว าปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมยังมีปัญหาอยูห่ ลายด้าน ไม่วาจะเป็ น ด้านบุคลากร ซึ่ ง
จะต้องมีกระบวนการพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบ บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษาพิเศษ มีการผลิตสื่ อที่เอื้ออํานวยต่อผูพ้ ิการ อาคารสถานที่และ สิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ มีความเหมาะสมกับความพิการนั้นๆ รวมถึงมีระบบการบริ หารจัดการ ที่ดี โดยให้ความสนใจ
ที่จะพัฒนาโครงการเรี ยนรวม เมื่ อนักเรี ยนพิการเข้าไปเรี ยนกบนักเรี ยน ทัว่ ไปแล้ว มีความสุ ขใน
การเรี ยน ส่ งผลให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการเรี ยนรวม
กฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการศึกษาเรียนร่ วม
1. นโยบายสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั9นพื้ นฐาน พ.ศ. 2548 สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื้นฐาน (2548ข : 133-136) ได้กาํ หนดนโยบายและการดําเนินงานด้าน
การศึกษาพิเศษของประเทศไทยโดยมีพ้ืนฐานจากพระราชบัญญัติการศึกษา แห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และที-แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที-2) พ.ศ.2545 ดังนี มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั นพื นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัวถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื -อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ
หรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถ พึ่งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิ ทธิ และโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรค
สองให้จดั ตั้งแต่แรกเกิด หรื อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับ
สิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใดทาง การศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
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วิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนโยบายจาก มาตรา 10 1. ให้คนพิการทุกคนมีสิทธิ ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางน้อย 12 ปี
2. ให้จดั การศึกษาให้เป็ นพิเศษ
3. ให้จดั บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มแก่เด็กพิการและครอบครัว
4. ให้ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่ นใดทางการศึกษา
29 มาตรา 15 การจัดการศึกษา มี 3 รู ปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ
2. การศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายจากมาตรา 15 1. ให้จดั การศึกษาแก่คนพิการอย่างหลากหลายรู ปแบบ2. ให้ดาํ เนิน
โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใช้ โครงสร้างซี ท (SEAT
Framework) ในการบริ หารจัดการ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ใ ห้สถานศึ กษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ ความรู้มา
ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ นทํา
เป็ นรักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อยางต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่างๆ อยางได้สัดส่ วน สมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และสิ่ ง
อํานวยความสะดวก เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ ไปพร้ อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ มาตรา 28 หลักสู ตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสู ตรการค้นคว้า
สําหรับบุคคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตอ้ งมีลกั ษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จดั
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของบุ คคลให้เหมาะสมแก่ วยั และ
ศักยภาพนโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28
1. ให้มีหลักสู ตรเฉพาะสําหรับคนพิการระดับมาก
2. ให้เพิ่มเนื้อหาสาระทัวไปให้สอดคล้องกับคนพิการแต่ละประเภท

59

3. ให้ปรับเนื้อหาสาระทัวไปให้สอดคล้องกับคนพิการและประเภท
4. ให้ใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม 30 S - Students
(นักเรี ยน) E - Environment (สภาพแวดล้อม) A - Activities (กิจกรรมการเรี ยนการสอน) T - Tools
(เครื่ องมือ สื่ อ สิ่ งอํานวยความสะดวก) มาตรา 37 การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึด
เขตพื้นที่ การศึกษา โดยคํา นึ งทั้งปริ มาณสถานศึ กษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมด้านอื่ นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชี วศึก ษาใน
กรณี ที่ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ไม่ อาจบริ หารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี เพื่อส่ งเสริ มการบริ หารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้
วรรค (1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสําหรับบุคคลที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิ ตใจ
สติ ปั ญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ย นรู ้ หรื อมี ร่างกายพิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพ ฯลฯ
นโยบายจากมาตรา 37 (1)
1. ให้โรงเรี ยนและศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความพร้อมให้สํานักบริ ห ารงานการศึกษาพิเศษ ให้การ
สนับสนุ นให้เขตพื้นที่การศึกษานั้นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลพิการ มาตรา 52 ให้
กระทรวงส่ งเสริ มให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง โดยการกํากับและประสานงานให้
สถาบันที่ทาํ หน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและ
มี ความเข้ม แข็งในการเตรี ย มบุ คลากรใหม่และพัฒนาบุ ค ลากร ประจํา การอยางต่อเนื่ อง ฯลฯ
นโยบายมาตรา 52
1. ให้สถาบันราชภัฏยกเลิก การผลิตครู การศึกษาพิเศษระดับปริ ญญาตรี และ ให้ผลิตใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริ ญญาโททางการศึกษาพิเศษแทน
2. สนับสนุนให้สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยต่างผลิตครู และผูเ้ ชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ เพื่อ
พร้อมให้บริ การแก่คนพิการ
3. ให้ใช้เงินกองทุนการศึกษาเพื่ อคนพิการสนับสนุนการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หาร มาตรา 60
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาในฐานะที่ มีความสําคัญสู งสุ ดต่อการพัฒนาที่ยงั
ยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
31 วรรค (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืนเป็ นพิเศษให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความจําเป็ นในการจัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความต้องการพิเศษแก่กลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
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ความเป็ นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงนโยบายจาก
มาตรา 60 (3)
1. ให้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวย
ความสะดวกสื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (19 ตุลาคม 2550) และ
ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวย ความสะดวก
สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545
สรุ ปได้วา่ นโยบายและการดําเนินงานด้านการศึกษาพิเศษของประเทศไทยของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงั นี้ คือ
1.1 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว้างขวางขึ้น
1.2 พัฒนาเด็กพิการในลักษณะบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.3 ทํางานร่ วมกบเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรอื่ นในลักษณะร่ วมคิดร่ วมวางแผน ร่ วม
ตัดสิ นใจและร่ วมรับผิดชอบ
2. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 (ราชกิจจานุ เบกษา. 2550 : 8) ได้ บัญญัติไว้วา่ มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันและได้รับความ
คุม้ ครองตากฎหมายเท่าเทียมกันชาย และหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกน การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่าง ในเรื่ องถิ่นกําเนิ ดเชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรื อสุ ขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึ กษาอบรม หรื
อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทําไม่ได้ มาตรา 49 ระบุ
ถึงสิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึกษาวา บุคคลย่อมมีสิทธิ nเสมอกันในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกวา 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ทวั่ ถึ งและมี คุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อ
ทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิ ทธิ ตาม วรรคหนึ่ ง และการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่ อให้ไ ด้รับ การศึ ก ษาโดยทัดเที ย มกบบุ คคลอื่ น มาตรา 54 ระบุ ถึ งสิ ทธิ ใ นการรั บบริ ก าร
สาธารณสุ ขและสวัสดิการจากรัฐวา บุคคล ซึ่งพิการหรื อทุพพลภาพ มีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสวัสดิการสิ่ งอํานวยความสะดวก อันเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
3. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิ จจานุ เบกษา. 2551 : 3) ได้บญั ญัติเกี่ยวกบการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการไว้ดงั นี้มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิ ทางการศึกษาดังนี้
3.1 ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความพิการ จนตลอดชีวิต
พร้ อมทั้งได้รับ เทคโนโลยีสิ่ งอํา นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความช่ วยเหลื อ อื่ นใดทาง
การศึกษา
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3.2 เลื อกบริ การทางการศึ กษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึก ษาโดยคํานึ งถึ ง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนั้น
3.3 ได้รับการศึกษาที่ มีมาตรฐานและประกนคุ ณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 6 ให้ครู การศึกษาพิเศษในทุกสังกดมีสิทธิ ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ตาม ที่กฎหมายกาหนดให้ครู การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู ้ การศึกษาต่อเนื่ องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกําหนด มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่ จดั การ
เรี ยนร่ วม สถานศึกษาเอกชนการ กุศลที่จดั การศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรี ยน
เฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็ นพิเศษจาก
รัฐหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เงิ นอุ ดหนุ นและความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ ให้เป็ นไปตาม
ที-คณะกรรมการกําหนด มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกดจัดทําแผนการจัด การศึกษาเฉพาะ
บุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุ งแผนการ
จัดการศึกษา เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดในประกาศ
กระทรวง สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรู ปแบบที่ หลากหลายทั้งการเรี ยนร่ วมการจัด
การศึกษา เฉพาะความพิการ รวมถึ งการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการ
ดํารงชีวติ อิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ น การฝึ กอาชีพ หรื อบริ การอื่ นใดให้สถานศึกษาใน
ทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุ นการเรี ยนการสอนตลอดจนบริ การเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวย ความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ ประโยชน์ได้ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาใน
สัดส่ วน 33 หรื อจํานวนที่ เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ
กําหนด สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ตามกฎหมายให้ส ถานศึ ก ษาหรื อหน่ วยงานที เกี่ ย วข้องสนับสนุ นผูด้ ู แลคนพิ ก ารและประสาน
ความร่ วมมื อ จากชุ ม ชนหรื อนัก วิช าชี พ เพื่ อให้คนพิ ก ารได้รั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดับ หรื อ บริ การ
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกบความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ มาตรา 9 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุน
เพื่อส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาครู บุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถ ในการจัดการศึกษาสําหรั บคนพิการให้
รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่นเป็ น พิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่ จดั การศึกษาสําหรับคนพิการ มาตรา 18
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ให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทําหน้าที่
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
2. สนับสนุนให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดการเรี ยนร่ วมแก่คนพิการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบอยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
3. วิจยั และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ของคนพิการ
4. ผลิต วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา สําหรับคน
พิการ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
7. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิตและพัฒนา เทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาสําหรับคนพิการ
9. ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา สําหรับคน
พิการให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานสนับสนุ น กํากับ ดูแล ให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ผอู้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 34 เป็ นผูบ้ งั คับ
บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักบริ หารงาน การศึกษาพิเศษให้
เป็ นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงและสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 19 ให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที่ดาํ เนินการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนร่ วม การนิ เทศ กํากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้การดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ ตามวรรค
หนึ่ง ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และ
บุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านแก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาตรา 20 ให้
สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหน้าที่ จดั การศึกษาตามภารกิจ แก่คนพิการ โดยมีฐานะเป็ น
นิ ติ บุ ค คล จะเห็ น ได้ว่า การจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มเป็ นไปตามนโยบายของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548ค : 23 - 26) ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นงาน
ของสถานศึ ก ษาตามกระบวนการบริ ห ารจัด การเรี ยนร่ ว มโดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ประชุ ม บุ ค ลากรทั้งหมดของโรงเรี ย น เพื่ อสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ เจตคติ แ ละ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2. ตั้งคณะกรรมการโครงการเรี ยนร่ วม มีองค์ประกอบ 8 - 10 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ผูป้ กครองเด็ก พิก าร ผูป้ กครองเด็ก ทัวไป ตัวแทนครู ใ นโรงเรี ยน ตัวแทน - ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตัวแทนชุมชน
3. ประชุมคณะกรรมการ จัดทําวิสัยทัศน์ กําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
4. พัฒนาบุคลากรตามความต้องการจําเป็ นของสถานศึกษา
5. ประสานบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการพัฒนาเด็กเรี ยนร่ วม
6. การบริ หารจัดการตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework)
การศึกษาแบบเรียนรวม
ฉวีวรรณ โยคิ น (http://61.19.246.216/~nkedu2/?name=webboard&file=read&id=177)
การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม หมายถึ ง การจัด การเรี ย นการสอนที่ ยึ ด ปรั ช ญาของการอยู่ ร วมกัน
(Inclusion) เป็ นหลัก นั่น คื อ การสอนที่ ดี เป็ นการสอนที่ ครู ก ับนักเรี ยนช่ วยกันให้ทุ กคนเป็ น
สมาชิ กที่ดีของชุ มชน โดยการสร้ างวิสัย ทัศน์ใหม่ให้กบั ชุ มชนและโรงเรี ยน การอยู่รวมกันจึ งมี
ความหมายรวมไปถึ งกิ จกรรมทุกชนิ ดที่จะนําไปสู่ การสอนที่ดี (Good Teaching) ซึ่ งเป็ นการคิด
อย่างรอบคอบเพื่อหาหนทางให้นกั เรี ยนทุ กคนสามารถเรี ยนได้เป็ นการกําหนดทางเลื อกหลายๆ
ทาง (Wilson , Kliewer, East, 2007) จากความหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การเรี ยนรวม เป็ น
แนวคิดทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่โรงเรี ยนจะต้องจัดการศึกษาให้กบั เด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก
ว่าเด็กคนใดเป็ นเด็กปกติ หรื อเด็กคนใดเป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กทุกคนที่ผปู ้ กครองพาเข้า
มาโรงเรี ยนทางโรงเรี ยนจะต้องรับเด็กไว้ และจะต้องจัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม และดําเนิ นการ
เรี ยนในลักษณะ “รวมกัน” ที่ทุกคนต่างเป็ นส่ วนหนึ่ง ของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่ งกันและกัน ทุกคน
ยอมรั บ ว่า มี ผูพ้ ิ การ อยู่ในสัง คมและเขาเหล่ า นั้นต่า งก็ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัง คมที่ จะต้องใช้ชีวิต
ร่ วมกันกับคนปกติ โดยไม่มีการแบ่งแยก การเรี ยนรวมยังแบ่งออกเป็ นการเรี ยนเต็มเวลา และการ
เรี ยนรวมบางเวลา การเรี ยนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) หมายถึง การให้เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนรวม
ตลอดทั้ง วันเช่ นเดี ย วกับ การมาโรงเรี ย นตามปกติ ข องนัก เรี ยนทั้ง หลาย การเรี ย นรวมบางเวลา
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(Partial Inclusion) หมายถึง การให้เด็กเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนรวมในบางชัว่ โมงของ 1 วัน หรื อ บาง
ชัว่ โมงของเวลาเรี ยนใน 1 สัปดาห์ เป็ นการเข้าเรี ยนไม่เต็มเวลาของการเรี ยนปกติ
เบญจา ชลธาร์ นนท์ , 2544 ได้ให้คาํ จํากัดความของการศึกษาแบบเรี ยนรวมว่าหมายถึ ง
การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดปรัชญาของการอยูร่ วมกัน (Inclusion) เป็ นหลัก นัน่ คือ การสอนที่ดี
เป็ นการสอนที่ ครู กบั นักเรี ยนช่ วยกันให้ทุกคนเป็ นสมาชิ กที่ดีของชุ มชน โดยการสร้ างวิสัยทัศน์
ใหม่ ใ ห้ก ับ ชุ ม ชนและโรงเรี ย น การอยู่ร วมกันจึ ง มี ค วามหมายรวมไปถึ ง กิ จกรรมทุ ก ชนิ ดที่ จ ะ
นําไปสู่ การสอนที่ดี (Good Teaching) ซึ่ งเป็ นการคิดอย่างรอบคอบเพื่อหาหนทางให้นกั เรี ยนทุกคน
สามารถเรี ยนได้เป็ นการกําหนดทางเลือกหลายๆ ทาง
Wilson , Kliewer, East , 2007 ได้กล่าวได้วา่ การเรี ยนรวม เป็ นแนวคิดทางการศึกษา
อย่างหนึ่ งที่โรงเรี ยนจะต้องจัดการศึกษาให้กบั เด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็ นเด็ก
ปกติ หรื อเด็กคนใดเป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กทุกคนที่ผูป้ กครองพาเข้ามาโรงเรี ยนทาง
โรงเรี ย นจะต้องรั บ เด็ ก ไว้ และจะต้องจัดการศึ ก ษาให้อ ย่า งเหมาะสม และดํา เนิ น การเรี ย นใน
ลักษณะ “รวมกัน “ ที่ ทุ กคนต่า งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสังคม ทุ กคนยอมรั บซึ่ ง กันและกัน ทุ กคน
ยอมรั บ ว่า มี ผูพ้ ิ การ อยู่ในสัง คมและเขาเหล่ า นั้นต่า งก็ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัง คมที่ จะต้องใช้ชีวิต
ร่ วมกันกับคนปกติ โดยไม่มีการแบ่งแยก การเรี ยนรวมยังแบ่งออกเป็ นการเรี ยนเต็มเวลา และการ
เรี ยนรวมบางเวลา การเรี ยนรวมเต็มเวลา ( Full Inclusion ) หมายถึง การให้เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนรวม
ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับการมาโรงเรี ยนตาม
ปกติของนักเรี ยนทั้งหลายการเรี ยนรวมบางเวลา ( Partial Inclusion ) หมายถึง การให้เด็ก
เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนรวมในบางชัว่ โมงของ 1 วัน หรื อ บางชัว่ โมงของเวลาเรี ยนใน 1 สัปดาห์ เป็ น
การเข้าเรี ยนไม่เต็มเวลาของการเรี ยนปกติ
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม เป็ นการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่เห็นทุกคน
มี ค่ า เท่ า เที ย มกัน เด็ก ทุ ก คนควรได้รับ การปฏิ บ ตั ิ อย่า งเท่ า เที ย มกัน เด็ ก ๆทุ ก คนสามารถเรี ย น
ร่ วมกันได้ โรงเรี ยนต้องรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติไม่มีการแบ่งแยกว่า
เด็กคนใดพิการเด็กคนใดปกติเด็กทุกคนจะเรี ยนด้วยกัน ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมโดยไม่มี
การแบ่งแยก โรงเรี ยนจะมีการเตรี ยมครู การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรี ยน การจัดสื่ อ
สิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างทัว่ ถึง
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
เป็ นการจัดให้เด็กที่ มีความต้องการพิเศษเรี ยนรวมกับเด็กทัว่ ไปในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยน
ทัว่ ไปเป็ นการเสนอให้นกั การศึกษาพิจารณาคําถึงคุณค่าของการพัฒนาชี วิตคน ซึ่ งจะต้องได้รับการ
พัฒนาทุ กด้านของวิถีแห่ งชี วิต เพื่อให้มีความสามารถ ความรู ้ และทักษะในการดํารงชี วิตอยู่ใน

65

ครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็ นสุ ขและมีคุณค่า และยังเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่ม
เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น เพราะการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ นการ
ประหยัด และไม่ ต้อ งรอคอยงบประมาณในการจัด ซื้ อ ที่ ดิ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นซึ่ งต้อ ง
สิ้ นเปลื องเงิ นงบประมาณจํานวนมาก หากแต่จดั ให้เด็กพิเศษได้แทรกเข้าไปเรี ยนในชั้นเรี ยนของ
โรงเรี ยนทัว่ ไปในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ งมีโรงเรี ยนตั้งอยูท่ วั่ ไป
ทั้ง ประเทศอยู่แล้ว พระราชบัญญัติ ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่ งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้ง
ด้านการแพทย์การจัดการศึ กษาอาชี พและบุคคลทัว่ ไปในสังคมทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชนให้ความ
ตระหนักต่อการพัฒนาคนพิการ เปิ ดโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางสังคมมากยิ่งขึ้นซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่ วยให้คนพิการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542 นักการศึกษาพิเศษที่เชื่ อในเรื่ อง การเรี ยนรวม ซึ่ งบางคน
เรี ยกว่า “ แนวคิด ” บางคนเรี ยกว่า “ ปรัชญา ” บางคนเรี ยกว่า “ บัญญัติ 10 ประการ ” ในการเรี ยน
รวม ดังนี้
1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน ( Equal Opportunity )ทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่วา่ เขาจะยากดีมีจน หรื อพิการหรื อไม่ก็ตาม
2. ความหลากหลาย ( Diversity ) ในมวลหมู่มนุ ษย์ยอ่ มมีความหลากหลายแตกต่างกัน จะ
ให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ การให้การศึกษาจะต้องยอมรับความแตกต่างในหมู่ชน การศึกษาที่ให้
จะต้องแตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องเคารพในความหลากหลาย
3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัว ( Normalization )ทุกคนมีความปกติอยูใ่ นตัวและจะต้อง
ยอมรับความปกติน้ นั ๆ ทุกคนอยากเหมือนกัน ไม่มีใครอยาก “ ผ่าเหล่าผ่ากอ ” ทุกคนจึงควรได้รับ
การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ห้ามให้การศึกษาแยกตามเหล่า
4. สังคมที่มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย ( Multicultural Society ) ในหนึ่ งสังคมย่อมมีความ
หลากหลายวัฒนธรรม เราต้องยอมรับความหลากหลายเหล่านั้น การให้การศึกษาจะต้องคํานึ งถึ ง
ความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคม
5. ศักยภาพ ( Potential ) มนุ ษย์ทุกคนไม่วา่ จะโง่หรื อฉลาดย่อมมีศกั ยภาพทั้งนั้น แต่ละคน
มีศกั ยภาพไม่เท่ากันการให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุศกั ยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ ให้การศึกษาใน
ปริ มาณที่เท่ากันคุณภาพเท่ากัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน
6. มนุษยนิยม ( Humanism ) คนเก่งคือคนที่เข้าใจมวลหมู่มนุ ษย์ และช่วยให้มวลหมู่มนุ ษย์
ดํารงอยูร่ ่ วมกันได้ ไม่ใช่คนเก่งแต่วชิ าการแต่ทาํ ให้เกิดการแตกแยก
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7. กระบวนการสังคมประกิ ด ( Socialization ) มนุ ษย์เป็ นสังคม เราไม่สามารถจะแยก
มนุ ษย์ออกจากกันได้ เพราะธรรมชาติของเขาต้องมีสังคม การให้การศึกษาโดยการแยกออกไป จึง
ไม่สอดคล้องกับการเป็ นมนุษย์
8. ความเป็ นปั จเจกบุคคล ( Individualization ) มนุ ษย์แต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะ ไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือน การให้การศึกษาถึงแม้จะให้เรี ยนรวมกันไปก็ตอ้ งการเฉพาะของแต่ละคน
9. การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ( Dependency ) มนุ ษย์เราควรจะพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะทําให้สังคมน่าอยู่
10. สภาวะแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด ( Least Restrictive Environment ) การให้
การศึกษาจะต้องให้ในสภาวะที่เข้าเรี ยนได้ และจะต้องนําเขาสู่ สังคมปกติโดยเร็ วที่สุด ในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการนั้นต้องคํานึงถึงความต้องการจําเป็ น ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ ง
การจัดการศึกษาพิเศษนั้น เป็ นการจัดการด้านการเรี ยนการสอน และการบริ การให้แก่เด็กที่มีความ
บกพร่ องด้านต่างๆ ทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ได้รับการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
กับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถ ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้วหลักในการจัดการศึกษาพิเศษที่สําคัญก็
คือ การจัดประสบการณ์ในการเรี ยนการสอนให้ทุกคนได้รับประโยชน์เต็มที่
หลักการของการเรียนรวม
การเรี ยนรวมเป็ นปรัชญา เป็ นแนวคิดเป็ นความเชื่อของนักการศึกษาและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ แนวคิดนี้อาจสะท้อนหลักการต่าง ๆ ดังนี้
1. ความยุติธรรมในสังคม ( Social Justice) เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม เมื่อเด็กปกติทุกคนได้รับการศึกษาในโรงเรี ยนปกติ เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับ
การศึกษาในโรงเรี ยนปกติดว้ ย หากกีดกันไม่ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนปกติ หลายคนมี
ความเชื่ อว่า นัน่ คื อความไม่ยุติธรรมในสังคม นักการศึ กษาจํานวนมากเชื่ อว่า ความยุติธรรมใน
สัง คม ซึ่ ง จะนํา มาซึ่ ง ความสุ ข ในสั ง คมนั้นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความต้องการทางสัง คมของเด็ ก
กล่าวคือ เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ต้องการความรัก ต้องการความ
เข้าใจ ต้องการยอมรับ ต้องการมีบทบาท และมีการส่ วนร่ วมในสังคม เพราะมนุษย์ทุกผูท้ ุกนามล้วน
เป็ นสัตว์สังคมทั้งสิ้ น การศึกษาพิเศษในอดี ตที่ผ่านมามุ่งเห็ นความแตกต่าง มากกว่ามุ่งเน้นความ
เหมือนมุ่งเน้นจุดอ่อนหรื อความไม่สามารถมากมาย บางคนมีความสามารถมากกว่าคนปกติเสี ยอีก
ดังนั้นแนวการจัดการศึกษาพิเศษ จึงมุ่งเน้นความสามารถของเด็ก และการยอมรับของสังคม
2. การคืนสู่ สภาวะปกติ ( Normalization ) หมายถึง การจัดสภาพการใด ๆ เพื่อให้ผทู้ ี่มี
ความบกพร่ องทางด้านต่าง ๆ สามารถได้รับบริ การเช่ นเดี ยวกับคนปกติ เช่น ในด้านที่อยูอ่ าศัย ใน
อดีตคนพิการ มักถูกส่ งเข้าไปอยู่รวมกันในสถานสงเคราะห์ต่อมามีการสร้างบ้านสําหรับคนพิการ
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ขึ้นในชุ มชน เพื่อให้เขาดํารงชี พอยูใ่ นสังคมและเป็ นส่ วนตัวของสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์
คนพิการในรู ปแบบต่าง ๆ จึงลดลงและหันมาให้บริ การแก่ผบู ้ กพร่ องในลักษณะดังกล่าวแทน ผูท้ ี่มี
ความบกพร่ องอาจมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมกี ฬาดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นเดี ยวกับคนปกติ
ความเคลื่ อนไหวนี้ มี ข้ ึ นในระบบการศึ ก ษา มี ก ารหยุดโรงเรี ย นเฉพาะหรื อโรงเรี ยนพิเศษ เช่ น
โรงเรี ยนโสตศึกษา โรงเรี ยนสอนคนตาบอด แต่หันมาส่ งเสริ มให้เด็กได้เรี ยนในโรงเรี ยนปกติ เด็ก
ที่อยูโ่ รงเรี ยนเฉพาะทั้งหลายจึงถูกส่ งกลับบ้าน เพื่อให้เข้าเรี ยนโรงเรี ยนใกล้บา้ น
3. สภาพแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด ( Least Restrictive Environment ) คือ การจัดให้
เด็ ก เรี ย นในสภาพแวดล้อมที่ มี ข ้อจํา กัดน้อยที่ สุ ด จึ ง จะเป็ นผลดี กบั เด็ ก มากที่ สุ ดโดยเด็ ก ได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด โรงเรี ยนพิเศษ เช่น โรงเรี ยนโสตศึกษา โรงเรี ยนศึกษาพิเศษ หรื อโรงเรี ยน
เฉพาะประเภทอื่น ๆ ร่ วมถึงชั้นพิเศษด้วย จัดอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัด เนื่ องจากเด็กต้องถูก
จํากัดให้อยู่ในโรงเรี ยนเฉพาะไม่ สามารถเรี ย นในโรงเรี ยนปกติ ไ ด้ โรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมเป็ น
โรงเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้กบั ทุกคนรวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาด้วย เปิ ดโอกาส
ให้กบั ทุกคน รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาด้วย เปิ ดโอกาสให้ครู ได้เข้าใจเด็กว่า
ในโลกนี้ยงั มีเด็กประเภทนี้ อยูใ่ นโลก อยูร่ วมสังคมกับเรา เขาเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม พื้นฐานที่จะ
ทําให้การเรี ยนร่ วมประสบผลสําเร็ จ ที่จะทําให้คนในสังคมอยูร่ วมกันได้ อย่างไรก็ตามเด็กทุกคน
ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนพิ เศษของประเทศที่ เจริ ญแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นประเทศในทวีป
อเมริ กาเหนื อ ยุโรป ออสเตเลีย นิ วซี แลนด์ หรื อญี่ปุ่น ต่างดําเนิ นไปในลักษณะนี้ ท้ งั นั้น นัน่ คือให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด
4. การเรี ยนรู้ ( Learning ) มีความเชื่ อว่า เด็กทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ ไม่วา่ เด็กนั้นจะเป็ น
เด็กปกติ หรื อเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาก็ตาม ในอดี ตที่ผา่ นมา หลายคนเชื่ อว่าเด็กปั ญญา
อ่อนไม่สามารถเรี ยนหนังสื อได้แต่ต่อมาได้มีการพิสูจน์วา่ เด็กปั ญญาอ่อนสามารถเรี ยนหนังสื อได้
ที่เห็นเด่นชัดก็คือ เด็กปั ญญาอ่อนประเภทเรี ยนได้ ( Educable mentally retarded children ) สามารถ
เรี ยนหนังสื อได้ในชั้นประถมศึกษาหรื อในระดับชั้นที่สูงกว่า หากเด็กที่มีความพร้อม และได้รับการ
สนับสนุ นอย่างถูกต้องและถูกวิธี เด็กปั ญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาตํ่ามากแม้จะไม่สามารถเรี ยน
หนังสื อได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่เขาก็สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามศักยภาพของเขา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายคนอาจเรี ยนรู้ได้ดี แต่การประเมินการสอน จะต้องจัดให้สอดคล้อง
กับลักษณะการเรี ยนรู ้ ของเด็ก ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของแต่ละคน การสอนให้จาํ
อย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็ นการสอนที่ดีและไม่เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่ดี เพราะเด็กที่เรี ยนรู ้ได้ดีใน
เนื้ อหาวิชา อาจไม่ประสบความสําเร็ จ ความสําเร็ จมรชี วิตการงานก็ได้ การเรี ยนรู ้ ที่ดีอาจพิจารณา
ได้จากการที่เด็กมีความพึงพอใจในการเรี ยน มีความพึงพอใจในงานที่ตนเองทํา ซึ่ งความพึงพอใจ
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อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นโรงเรี ยนที่ จะจัดการเรี ยนรวมได้ดี ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ได้ดี
ควรปรับกระบวนการใหม่ต้ งั แต่ปรัชญาการศึกษา หลักสู ตรการเรี ยนการสอน การประเมินผล ให้
สอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน
รู ปแบบการเรียนรวม ( Inclusion Models )
การเรี ยนรวมมีหลายรู ปแบบ ด๊าด (Daeck , 2007 ) ได้เสนอรู ปแบบการเรี ยนเต็มเวลาไว้ 3
รู ปแบบใหญ่ 6 รู ปแบบเล็ก ( รวม 8 รู ปแบบ ) ไว้ดงั นี้
1. รู ปแบบครู ที่ปรึ กษา ( Consultant Model ) ในรู ปแบบนี้ ครู การศึกษาพิเศษจะได้รับ
มอบหมายให้สอนทักษะแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากครู ที่สอนชั้นเรี ยนรวมสอนเด็กแล้ว
แต่ทกั ษะยังไม่เกิ ดกับเด็ก คนนั้นครู การศึ กษาพิเศษต้องสอนทักษะเดิ ม ซํ้าอี ก จนกระทัง่ เด็กเกิ ด
ทักษะนั้น สําหรับรู ปแบบนี้ ครู การศึกษาพิเศษจะรับผิดชอบเด็กจํานวนหนึ่ ง เป็ นจํานวนจํากัด ครู
ปกติและครู การศึกษาพิเศษต้องมีการพบปะเพื่อประชุ มปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับทักษะของเด็ก และมี
การวางแผนร่ วมกัน รู ปแบบนี้เหมาะกับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีจาํ นวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่
มากนัก
2. รู ปแบบการร่ วมทีม ( Teaming Model ) ในรู ปแบบนี้ ครู การศึ กษาพิเศษจะได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการร่ วมทีมกับครู ที่สอนชั้นปกติ เช่น ในสาย ป.2 ( ครู ที่สอนชั้น ป.2 / 1
ถึง ป.2 / 2 เป็ นต้น ) ครู การศึกษาพิเศษมีหน้า ที่ให้ขอ้ มูลแก่ครู ปกติเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชั้นเรี ยนรวม ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับการปรับวิธีสอนการมอบหมายงานหรื อการบ้าน การ
ปรับวิธีสอบการจัดการด้านพฤติกรรม มีการวางแผนร่ วมกันสมํ่าเสมอ เช่น สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
ครู ที่เกี่ยวข้องจะต้องทํางานวางแผนร่ วมกันเป็ นทีมในการให้ความช่ วยเหลื อเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
3. รู ปแบบการร่ วมมือ , การร่ วมสอน ( Collaborative , Co. Teaching Model ) ในรู ปแบบนี้
ทั้งครู การศึกษาพิเศษและครู ปกติร่วมมือกันในหลายลักษณะในการสอนเด็กทุกคน ทั้งเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษและเด็กปกติ ในห้องเรี ยนปกติ ร่ วมมือกันรั บผิดชอบในการวางแผน การสอน การ
วัดผลประเมินผล การดูแลเกี่ ยวกับระเบียบวินยั และพฤติกรรมของเด็กผูเ้ รี ยนจะได้รับบริ การด้าน
การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุ นที่จาํ เป็ น ตลอดจนการปรับการ
เรี ย นการสอนให้เหมาะสมกับ เด็ก แต่ล ะคน ในรู ป แบบนี้ ค รู ผูร้ ั บ ผิดชอบจะต้องประชุ ม กันเพื่ อ
วางแผน เพื่อให้การเรี ยนรวมดําเนินไปด้วยดีอาจจําแนกออกเป็ นรู ปแบบย่อย ๆ ได้ 5 รู ปแบบ คือ
3.1 คนหนึ่งสอนคนหนึ่งช่วย ( One Teacher-One Supporter ) เป็ นการสอนที่ครู 2
คน ร่ วมกันสอนชั้นเดี ยวกันในเวลาเดี ยวกัน เนื้ อหาเดี ยวกัน ครู คนที่เชี่ ยวชาญในเนื้ อหากว่าเป็ น
ผูส้ อน ส่ วนครู อีกคนหนึ่งที่เชี่ ยวชาญในเนื้ อหานั้น ๆ น้อยกว่าเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
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นักเรี ยนอาจถามครู คนใดคนหนึ่งก็ได้ เมื่อนักเรี ยนมีคาํ ถาม เพราะมีครู 2 คน อยูใ่ นห้องเรี ยนในเวลา
เดียวกัน
3.2การสอนพร้อม ๆ กัน ( Parallel Teaching ) เป็ นการแบ่งเด็กในหนึ่งห้องเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มไปพร้ อม ๆ กัน หลังจากบรรยายเสร็ จ ครู อาจมอบงานให้นกั เรี ยนทําไปพร้ อม ๆ กัน
และให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่มไปพร้ อม ๆ กัน การสอนแบบนี้ เหมาะสําหรับห้องเรี ยนที่มีจาํ นวน
นักเรี ยนไม่มากนัก ครู จะได้มีโอกาสดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง ครู สามารถตอบคําถามนักเรี ยนได้
แทบทุกคน และครู อาจอธิ บายซํ้าหรื อสอนซํ้าได้ สําหรับเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาบางตอน
3.3 ศูนย์การสอน ( Station Teaching ) บางครั้งอาจเรี ยกศูนย์การเรี ยน (Learning
centers) ในรู ปแบบนี้ ครู จะแบ่งเนื้ อหาวิชาออกเป็ นตอน ๆ แต่ละตอนจะจัดวางเนื้ อหาได้ตามแหล่ง
ต่าง ๆ
( Stations ) ภายในห้องเรี ยน ให้นกั เรี ยนตามเวลาที่กาํ หนด และหมุนเวียนกันจนครบทุกศูนย์จึงจะ
ได้เนื้ อหาวิชาครบถ้วนตามที่ครู กาํ หนด ข้อดี ของรู ปแบบนี้ คือครู อาจใช้เวลาในขณะที่เด็กอื่นกําลัง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็ นรายบุคคล ทําให้เด็กเข้าในสิ่ งที่เรี ยนมากขึ้น
3.4 การสอนทางเลือก ( Alternative Teaching Design ) ในการสอนแบบนี้จะต้อง
มี ครู อย่างน้อย 2 คน ใน 1 ห้องเรี ยน ครู ค นแรกจะสอนเนื้ อหาวิช าแก่ เด็ กทั้งชั้น หลัง จากนั้นจึ ง
แบ่งกลุ่มเพื่อทํากิจกรรม ครู คนหนึ่ งจะสอนกลุ่มเด็กที่เก่งกว่าเพื่อให้ได้เนื้ อหาและกิ จกรรมเชิ งลึ ก
ในขณะที่ ถู ก อี ก คนหนึ่ งสอนกลุ่ ม เด็ ก ที่ อ่ อ นกว่ า เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ เ ลื อ กทํา กิ จ กรรมตามที่ ต นมี
ความสามารถข้อดี ของการสอบแบบนี้ คือ เด็กที่เก่งได้เลื อกเรี ยนในสิ่ งที่ยาก ขณะที่เด็กที่อ่อนได้
เลือกเรี ยนตามศักยภาพของตน ครู มีโอกาสสอนซํ้าในทักษะเดิมสําหรับเด็กที่ยงั ไม่เก่งในทักษะนั้น
ๆ เหมาะสําหรับชั้นเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อวิชาอื่นว่ามีเนื้อหายากง่ายตามลําดับของเนื้อหาวิชา
3.5 การสอนเป็ นทีม ( Team Teaching ) เป็ นรู ปแบบที่ครู มากกว่า 1 คน รวมกัน
สอนห้องเรี ยนเดี ยวกันในเนื้ อหาเดี ยวกัน เป็ นการสอนทั้งห้องเรี ยนแต่ไม่จาํ เป็ นต้องสอนในเวลา
เดี ยวกันหากมี ครู สอนมากกว่า 1 คน ในเวลาเดี ยวกัน ครู อาจเดิ นไปรอบ ๆ ห้องและช่ วยกันสอน
นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย น
เนื้อหาวิชา
คาร์ ทเนอร์ และลิปสกี้ ( Gartner & Lipsky , 1997 อ้างถึงใน สมพร หวานเสร็ จ ,2543) ได้
เสนอรู ปแบบการเรี ยนรวมไว้หลายรู ปแบบ บางรู ปแบบคล้ายกับที่คาร์ ทเสนอไว้ แต่ที่ต่างออกไปมี
2 รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบห้องเสริ มวิชาการ ( Resource Room Model ) เป็ นการนําเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสอนในห้องที่จดั ไว้ต่างหากเป็ นการนําเด็กออกจากห้องเรี ยน ( Pull-out Program ) ห้องเสริ ม
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วิช าการเป็ นห้องที่ มีอุป กรณ์ การเรี ย นการสอน แบบเรี ย น แบบฝึ กที่ ครบถ้วน ใช้เป็ นห้องเรี ย น
สําหรับกลุ่มเฉพาะ ใช้เป็ นห้องฝึ กทักษะต่าง ๆ เฉพาะกลุ่ม ห้องเสริ มวิชาการเป็ นรู ปแบบการเรี ยน
รวมบางเวลา นัน่ คือบางเวลาเรี ยนรวมชั้นเดี ยวกันกับเด็กปกติ บางเวลามาเรี ยนในห้องเฉพาะ เพื่อ
ฝึ กทักษะเฉพาะบางประการ
2. รู ปแบบผูช้ ่วยครู ( Teacher-Aid Model ) เป็ นการจัดให้มีผชู ้ ่วยครู 1 คน สําหรับ 1
ห้องเรี ยนปกติ ผูช้ ่ วยครู ( บางทีอาจเรี ยนครู ผชู ้ ่ วย ) จะเข้าไปนัง่ ในห้องเรี ยนขณะที่ครู ประจําการ
กําลังสอนอยูห่ น้าชั้น ผูช้ ่วยครู จะนัง่ ติดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครู ผชู ้ ่วยได้รับมอบหมายให้
ช่วยเหลือ จะมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 1 – 2 คน ในห้องเรี ยนรวมเต็มเวลา หน้าที่ของผูช้ ่วยครู
คือ คอยอธิ บายเพิ่มเติมตามที่ครู สอน ช่ วยเรี ยกเด็กให้กลับมาสนใจบทเรี ยนหากเด็กเริ่ มเสี ยสมาธิ
ตลอดจนตอบคําถามของเด็กในเนื้ อหาวิชาที่เรี ยน ผูช้ ่วยครู อาจไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็ได้ อาจเป็ น
อาสาสมัครหรื อผูป้ กครองก็ได้ แต่ไม่ควรเป็ นผูป้ กครองของเด็กที่ผชู ้ ่ วยครู กาํ ลังดูแลอยู่ ผูช้ ่ วยครู
จะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิในห้องเรี ยน อาจกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรวม
มีหลายรู ปแบบ แต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะแตกต่างกันไป แต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะเฉพาะ และมีความ
เหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป และอาจมีรูปแบบอื่นที่มิได้จาํ กัดอยู่เพียง 8 รู ปแบบที่กล่าว
มานี้ อย่า งไรก็ ตามไม่ มี รูป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ดแต่ ล ะรู ป แบบเป็ นทางเลื อกที่ ค นพิ ก าร
สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการจําเป็ นที่เหมาะสมสําหรับคนพิการแต่ละคนในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งเท่านั้น
การจัดชั้นเรียนรวม ห้ องเรียนรวมควรมีบรรยากาศดังนี้
1. บรรยากาศของความเป็ นมิตร เด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทํากิจกรรมการ
เรี ยนร่ วมกัน ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ ทุกคนเป็ นมิตร จนไม่สนใจคําว่าพิการหรื อปกติ
2. นักเรี ยนประกอบกิ จกรรมการเรี ยนที่หลากหลายตามศูนย์การเรี ยนต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความสามารถของตน
3. ครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยนและเฝ้ ามองดูการร่ วมกิจกรรม
ของนักเรี ยนและเฝ้ ามองดูการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยนด้วยความยินดี
4. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเลือกที่จะประกอบกิจกรรม มีท้ งั กิจกรรมที่ง่ายและกิจกรรมที่ยาก ๆ ให้
เลือก
5. บรรยากาศห้องเรี ยนที่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่ งกันและกัน ไม่ใช้บรรยากาศแข่ง
กันหรื อแก่งแย่งแข่งดี
6. บรรยากาศของการสร้างปฏิสัมพันธ์ ( Interaction ) ทางสังคม เด็กทุกคนได้สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่ งกันและกัน ห้องเรี ยนอาจไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยนัก
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7. บรรยากาศของการเรี ยนการสอนที่มีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางครู ไม่ใช่ แหล่งความรู ้ ครู
ไม่ใช่ผสู ้ อน แต่ครู เป็ นผูก้ ่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเด็กจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
8. บรรยากาศที่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนทํากิ จกรรมที่ หลากหลายแตกต่างกันไม่จาํ เป็ นที่ทุกคน
จะต้องทําในสิ่ งเดียวกันและบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดอันเดียวกัน
9. เป็ นการเรี ยนการสอนที่มิได้ดาํ เนินไปเฉพาะในห้องเรี ยน แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะต้องออก
ไปสู่ แหล่งวิชาการในชุมชน
10. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่เน้นเฉพาะทักษะทางวิชาการ แต่เน้นทักษะทางสังคมและทุกทักษะ
ที่เป็ นทักษะใหม่
เอ็ดชนิดท์และบาร์ เร็ ทท์ ( Etscheidt & Barlett , 1999 ) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นตัวอย่าง
ในการปรับสภาพห้องเรี ยนปรับการสอน ปรับสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมและความร่ วมมือไว้
ห้องเรี ยน สภาพห้องเรี ยนอาจมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
1. การเคลื่อนไหว ควรจัดห้องเรี ยนไม่ให้ต้ งั โต๊ะ เก้าอี้ แน่นจนเกินไป ควรจัดให้มีพ้ืนที่วา่ ง
ที่เด็กจะเคลื่อนไหวได้สะดวก
2. โต๊ะกลม อาจจัดให้มีโต๊ะกลม 1 ตัว เพื่อให้เด็กนัง่ ทํากิจกรรมกลุ่มให้สะดวก
3. การจัดที่นงั่ อาจจัดโต๊ะให้นกั เรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือได้นงั่ ใกล้ชิดกับโต๊ะครู หรื อ
นัง่ ใกล้กระดาน
การเรี ยนการสอน ครู อาจปรับการเรี ยนการสอน วิธีสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็ก ครู อาจปรับได้ดงั นี้
1. จัดให้มีสื่อทางสายตา เช่ น โสตทัศนู ปกรณ์ ต่าง ๆ ตัวอักษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบ
แผนภูมิ โทรทัศน์ หรื อวีดีทศั น์ เป็ นต้น
2. การฝึ กทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการอ่านจับใจความ ครู อาจต้องระบายสี หรื อ
ขีดเส้นใต้คาํ สําคัญในเรื่ องที่จะทํามาให้เด็กอ่าน
3. การมอบหมายงานให้ทาํ ครู อาจต้องให้เวลาเด็กนานกว่าคนอื่ น ให้งานที่ มี ปริ มาณ
พอเหมาะกับความสามารถของเด็ก เด็กบางคนอาจจําเป็ นต้องใช้เครื่ องคิดเลขในการคํานวณในวิชา
คณิ ตศาสตร์
4. การสอบ อาจต้องสอบสัมภาษณ์ หรื อสอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียน อาจให้ทาํ
ข้อสอบไปที่บา้ น ( Take Home ) ควรมีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของข้อสอบ ควรแบ่งเวลาสอบ
ออกเป็ นช่วงสั้น ๆ หลายช่วง
5. การวัดผลการประเมินผล ควรตัดสิ นการสอบได้สอบตก หรื อควรให้เกรดตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรประเมินผลตามแฟ้ มสะสมงาน หรื อประเมินผลตามสภาพจริ ง
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6. การเรี ยนการสอน ควรใช้วิธีการสอนแบบร่ วมเรี ยนร่ วมรู ้ ( Cooperative learning ) หรื อ
การผลัดกันสอนหรื อสอนเพื่อน หรื อทั้ง 3 วิธี หรื อหลาย ๆ วิธี
7. การจัดลําดับการสอน/การมอบงานให้ทาํ ควรจัดให้มีสมุดจดงาน ให้นกั เรี ยนจดงานที่
ครู มอบหมายลงในสมุดจดงาน หรื อหาวิธีจดั ลําดับงานให้เป็ นระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ
8. กิจกรรมคู่ขนาน ( Parallel Activities ) ควรมอบงานให้เด็กทําไปพร้อม ๆ กับเพื่อน แต่
แทนที่จะมอบงานชนิดเดียวกัน ครู ควรมอบงานที่คล้ายกันแต่ง่ายกว่างานที่เพื่อนกําลังทําอยู่ นัน่ คือ
ทํากิจกรรมเดียวกัน แต่มีระดับความยากง่ายแตกต่างจากงานที่เพื่อนกําลังทํา
9. หลักสู ตรคู่ขนาน ( Parallel Curriculum ) เนื้ อหาในหลักสู ตรอาจเป็ นเนื้ อหาเดียวกันแต่
เนื้อหาย่อย ๆ อาจแตกต่างกันไป ครู ควรสอนในเนื้ อหาย่อยที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน เช่น ในขณะที่
เพื่อน ๆ กําลังทําเลขโจทย์ระคนการบวกและการลบ เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจทําโจทย์การ
บวก หรื อการลบเพียงอย่างเดียว เป็ นต้น
10. การใช้เทคโนโลยี ในการเรี ยนการสอน ครู อาจอนุญาตให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ชั้นเรี ยนรวมใช้ CAI (Computer Assisted Instruction - คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ) อุปกรณ์ ในการ
สื่ อ สาร เทคโนโลยี อื่ น ที่ จ ํา เป็ นสภาวะทางสั ง คมและพฤติ ก รรม ครู ผู ้ส อนชั้น เรี ย นรวมอาจ
ปรับเปลี่ยน คือ คํานึงถึงสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจมีดงั นี้
1. การฝึ กทักษะทางสังคม ครู อาจพิจารณาว่าเด็กจําเป็ นต้องฝึ กทักษะทางสังคมด้านใดบ้าง
เด็กต้องการคําแนะนําปรึ กษาด้านใดบ้าง
2. พฤติกรรม จําเป็ นต้องใช้เทคนิ คในการจัดการกับพฤติกรรมบ้างหรื อไม่ เทคนิ คใดจะ
เหมาะสม เช่น การเสริ มแรง การชี้แนะ ฯลฯ
3. การควบคุมตนเอง อาจต้องฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั ควบคุมตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ
4. การช่วยเหลือจากเพื่อน อาจจําเป็ นต้องจัดหาเพื่อนคู่หูให้เพื่อนคอยช่วยเหลือในการฝึ ก
ทัก ษะทางสั ง คมทัก ษะทางพฤติ ก รรม การให้เพื่ อนคอยช่ วยควบคุ มพฤติ กรรมเพื่อนช่ วยทั้ง ใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
5. การจัดระบบในชั้นเรี ยน การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรี ยนรวม อาจจัด
ให้เป็ นระบบทั้งชั้น เช่ น วิธีเพื่อนช่ วยเพื่อน ซึ่ งมีคน 2 คน คอยช่วยเหลื อกันแล้ว ยังจําเป็ นต้องให้
ทั้งชั้น และให้ความช่วยเหลือในยามจําเป็ นอีกด้วยความร่ วมมือ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชั้นเรี ยนรวม อาจต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ผูช้ ่ วยครู ในที่น้ ี หมายถึ ง บุคคลที่จะเข้ามาช่ วยครู ในห้องเรี ยนอาจเป็ นบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ทางโรงเรี ยนพิจารณาเห็นสมควร
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2. การสอนร่ วมกัน หมายถึ ง การที่ มีครู อีกคนหนึ่ งหรื อหลายคนเข้ามาช่ วยกันสอนใน
ห้องเรี ยนรวมในเวลาเดี ยวกัน หรื อบางเวลา เช่นคนหนึ่ งสอนอีกคนหนึ่ งช่ วยเหลื อเด็ก เป็ นต้น ซึ่ ง
จะต้องมีการวางแผนการทํางานร่ วมกัน
3. ห้องเสริ มวิชาการ โรงเรี ยนบางแห่ งมีห้องเรี ยนเสริ มวิชาการอยู่แล้ว ครู ผสู ้ อนอาจขอ
ความช่วยเหลือจากห้องเสริ มวิชาการในโรงเรี ยน
4. การอบรมครู ครู ประจําการควรได้รับการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ในหัวข้อที่จาํ เป็ นต่อ
วิชาชีพครู เช่น เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรี ยน เทคนิคการสอนชั้นเรี ยนรวม
แนวโน้มในการจัดการเรี ยนรวม จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการจัดการศึกษาพิเศษที่
พัฒนารู ปแบบขึ้นเรื่ อยๆ พบว่าการจัดเรี ยนรวมมีแนวโน้มในการดําเนินการดังนี้ คือ
1. ห้องเสริ มวิชาการจะมีบทบาทน้อยลง จากเดิมห้องเสริ มวิชาการ (resource room) มี
บทบาทมากในการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องในโรงเรี ยนทัว่ ไป โดยครู จะดึงเด็กออกมาสอน(pull –
out program) ในห้องพิเศษที่จดั ขึ้นต่างหาก ห้องเรี ยนแบบนี้เรี ยกว่าห้องเสริ มวิชาการหรื อห้องเสริ ม
ทักษะ ได้แก่
1) ห้องเสริ มวิชาการสําหรับเด็กแต่ละประเภท เช่น ห้องเสริ มวิชาการสําหรับเด็ก
ปั ญญาอ่อน เด็กออทิสติก เป็ นต้น วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องมีไว้สาํ หรับเด็กแต่ละประเภทโดยเฉพาะ
2) ห้องเสริ มวิชาการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ มีมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กที่ได้รับการจําแนกทุก
ประเภท
3)ห้องเสริ มวิชาการแบบไม่จาํ แนกประเภทเด็ก จัดขึ้นสําหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนแต่ไม่แยกว่าเป็ นเด็กประเภทใดทุกคนมีสิทธิ ใช้ทรัพยากรในห้องนี้
4) ห้องเสริ มวิชาการเฉพาะทักษะ เช่น ห้องคณิ ตศาสตร์ ห้องภาษาไทย และห้อง
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสู งและมีปัญหาในการบริ หาร จึงเปลี่ยนจากการดึงเด็กออกมาสอน
ในห้องเสริ มวิชาการ มาเป็ นการให้เด็กเรี ยนในห้องปกติ และนําทรัพยากรมาให้บริ การในห้องปกติ
แทน และอาจมีครู 1 คน หรื อ 2 คน (Team Teaching) ตามความจําเป็ นไว้คอยช่วยเหลือเด็กทุกคน
ในห้องเรี ยนรวมโดยไม่แบ่งแยก
2. การปรับสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ (Adaptive Learning Environment ) จากการประเมิน
ความสามารถของเด็กโดยมีผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับเด็ก
แต่ ล ะคนการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย นให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการจํา เป็ นต้อ ง
ดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จและจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งประเมินผลตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ดว้ ย
ขั้นตอนสําคัญในการปรับสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้ คือ
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1) ศึกษาลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประเมิน
ความสามารถของเด็กจุดอ่อนจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครู สร้าง
ขึ้น หรื อจากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
2) กําหนดแนวทางการเรี ยนรู ้และหลักศาสตร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็ก จัด
หรื อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้อ มในโรงเรี ย น และห้ องเรี ย นให้เ หมาะสม เช่ น จัดชั้น เรี ย น โต๊ ะ เรี ย น
ห้องเรี ยน ให้สวยงามจัดครู ที่มีความรู ้ เข้าสอน จัดบริ การเสริ มที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ผปู ้ กครองมี
บทบาทในการเรี ยนการสอนด้วย
3) กําหนดขอบเขตของการดําเนินการ ว่าจะดําเนินการเรี ยนรวมเฉพาะเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในห้องเรี ยนรวมห้องเดียว หรื อดําเนินการสําหรับเด็กทุกคนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
4) คําเนิ นการสอน ตามแผนที่กาํ หนด โดยเด็กทุกคนที่เข้าร่ วมโครงการจะต้องมี
แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นเด็กทัว่ ไปหรื อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครู ตอ้ ง
แสดงพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงค์ตามแผนที่กาํ หนดและจะต้องปรับพฤติกรรมของเด็กตามวิธี
ที่ถูกต้อง
5) การประเมินผล โดยพิจารณาจากผลงานของเด็ก ทักษะที่เด็กแสดงออกทัศนะคติ
ที่เปลี่ยนไปของนักเรี ยนปกติที่เรี ยนรวมกัน ของครู ของผูบ้ ริ หารและของผูป้ กครอง
ขั้นตอนในการดําเนินงานดังกล่าว ค่อนข้างมากและยุง่ ยาก ครู นักเรี ยน และผูบ้ ริ หารจะต้องร่ วมกัน
ทํางานอย่างหนัก จึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จได้ดว้ ยดี
3. การร่ วมสอน (Co – Teaching) หมายถึง การที่ครู สอน ร่ วมกันสอนในชั้นเดียวกัน วิชา
เดี ยวและในเวลาเดี ยวกัน มี การวางแผน กําหนดเป้ าหมาย สร้ างบรรยากาศและแก้ปัญหาร่ วมกัน
(ผดุง อารยะวิญญู, 2551) ไม่จาํ เป็ นต้องดึงเด็กออกจากห้องปกติ ไปเรี ยนในห้องเสริ มวิชาการอาจ
สอนรวมกันโดยให้ครู การศึกษา มาสอนในห้องปกติร่วมกันสอนกับครู ประจําชั้น หรื อครู ประจํา
วิชาในบางชัว่ โมงครู คนหนึ่ งอาจสอนเด็กทั้งชั้น ในขณะที่ครู อีกคน 1 คน สอนในกลุ่มเล็กโดยอาจ
ให้เด็ก 2 – 3 คน เข้าใจในเนื้ อหาเดียวกัน หรื อครู อาจสอนเด็กเป็ นรายบุคคลในห้องเดียวกันก็ได้
หรื อครู คนหนึ่ งอาจเป็ นผูส้ อนครู อีกคนหนึ่ งอาจตรวจดูวา่ เด็กตั้งใจฟั ง และเข้าใจ หรื อไม่ การร่ วม
สอนอาจมี ปั ญหาได้ ถ้า ครู ท้ งั สองคนไม่ ส ามารถทํา งานร่ วมกันได้ การร่ ว มสอนที่ ไ ด้ผ ลดี ค วร
ดําเนินการดังนี้ คือ
1) การวางแผนร่ วมกัน ครู ท้ งั สอนคนต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ใน
การวางแผนร่ วมกันว่าใครจะทําอะไรบ้าง
2) อภิปรายร่ วมกัน กําหนดเป้ าหมายร่ วมกันว่าต้องการให้เด็กทําอะไร การสอนจะ
ดําเนินไปด้วยดี ถ้าครู ท้ งั สองคนเข้าใจตรงกัน และมีความเชื่อในปรัชญาการสอนเหมือนกัน
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3) เอาใจใส่ รายละเอียดต่างๆ ร่ วมกัน เช่น กิจวัตรของห้องเรี ยน การขออนุ ญาตออก
จากห้อง การส่ งงาน ระเบียบอื่น ๆ ของห้องเรี ยน การจัดป้ ายนิเทศและการให้คะแนน เป็ นต้น
4) กําหนดบทบาทและหน้าที่ของครู แต่ละคนร่ วมกัน เช่น ครู ที่สอนเด็กทัว่ ไปจะทํา
อะไรครู การศึกษาพิเศษจะทําอะไรบ้าง
5) ร่ วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรี ยน เช่น บรรยากาศแห่ งความเป็ นมิตร ควร
มีชื่อครู ท้ งั สองคนติดอยู่ที่หน้าห้อง มีการแนะนํานักเรี ยนให้รู้จกั ครู การศึกษาพิเศษตลอดจนชี้ แจง
ให้เด็กทั้งห้องทราบการเปลี่ยนแปลงและสิ่ งที่นกั เรี ยนสามารถคาดหวังจากครู ท้ งั สองคนได้
6) ร่ วมกันแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ครู ท้ งั สอนต้องเปิ ดใจในการแก้ปัญหา ซึ่ ง
อาจเป็ นปั ญหาความไม่ลงรอยกันทางด้านวิชาการหรื อทางสังคม ต้องพูดคุยกันและหาข้อยุติให้ได้
จากแนวคิ ดสรุ ปได้ว่า การจัดการศึ กษาแบบเรี ย นรวม เป็ นแนวคิ ดใหม่ท างการศึ ก ษาที่
โรงเรี ยนจะต้องจัดการศึกษาให้กบั เด็กทุกคน ไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็ นเด็กทัว่ ไป หรื อเด็กคนใด
ที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งทางโรงเรี ยนจะต้องจัดการศึ กษาให้อย่างเหมาะสม เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้เด็กสามารถดํารงชีพในสังคมร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขและยอมรับซึ่ งกัน และการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ น การให้โอกาสเด็กพิการได้เรี ยนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กบั เด็กทัว่ ไป ใน
สภาพห้ อ งเรี ย นปกติ ซึ่ งหากได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งถู ก วิ ธี แ ล้ว เด็ ก พิ ก ารสามารถประสบ
ความสําเร็ จได้ การเรี ยนรวมทําให้เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กทัว่ ไปและรอดพ้นจากการถูกตีตรา
ว่าเป็ นเด็กพิการ ทําให้เด็กทั้งสองกลุ่มยอมรับซึ่ งกันและกัน การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมจึงเป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่ให้โอกาสแก่คนพิการได้พฒั นาศักยภาพทุกด้านในระบบโรงเรี ยน แม้วา่ การจัดการ
ศึกษาพิเศษให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งเป็ นบุคคลส่ วนน้อยของประเทศแต่ก็ เป็ นการจัด
การศึกษาที่ตอ้ งลงทุนสู งทั้งด้านการเงิน เวลา ทรัพยากร ทุกด้าน หลายคนอาจมองว่าเป็ นภาระของ
ประเทศ แต่โดยสิ ทธิ มนุ ษยชน เขาต้องได้รับการดู แลเพราะไม่ใช่ ว่าเขาเลื อกเกิ ดเองได้ รั ฐ และ
นักการศึ กษา ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ผุเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย ตลอดจนชุ มชนในสังคม ต้องรั บทราบ
ปั ญหาและให้โอกาสเขาได้เรี ยนรู ้ ตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองได้ และไม่ให้เป็ น
ภาระต่อส่ วนรวมในสังคมต่อไป
การบริหารจัดการการศึกษาเรียนร่ วมโดยใช้ โครงสร้ าง SEAT
พ.ร.บ.การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ .ศ.2542และที่ แก้ไ ขพ.ศ.2545ในมาตรา10ได้ก ล่ าวไว้ชัดเจน
ในภารกิจที่รัฐต้องจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่บกพร่ องด้านต่างๆ โดยเฉพาะในวรรค 3 กําหนดว่า
การจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารให้ จ ัด ตั้ง แต่ แ รกเกิ ด หรื อ ทัน ที ที่ พ บความพิ ก ารเป็ นจุ ด ใหญ่
ที่ ท ํ า ให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ในเรื่ องการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร และในปี พ.ศ.
2542
นี้เอง
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก ํ า หนดให้ เ ป็ นปี การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร มี น โยบายว่ า
คนพิ ก ารทุ ก คนที่ อ ยากเรี ยนต้ อ งได้ เ รี ยน มี ก ารตื่ น ตัว มากในช่ ว งนั้ นที่ จ ะทํา ให้ โ รงเรี ยน
ทุกโรงเรี ยนสามารถสอนเด็กพิเศษได้ มีโรงเรี ยนทัว่ ไปที่จดั การเรี ยนร่ วมและการจัดการเรี ยนร่ วม
นี้ ไ ด้รับ การสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่ ท าํ งานด้า นการศึ กษาพิเศษในการเตรี ย มเด็ กพิ การให้ไ ด้
รั บ บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ มจากการติ ด ตามผลการดํา เนิ น การที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
พบว่า โรงเรี ยนทัว่ ไปยังมีปัญหาในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมและเกิ ดจากโรงเรี ยนยังไม่มีความรู ้
ละขาดทักษะในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม ผศ. ดร. เบญจา ชลธาร์ นนท์ ที่ปรึ กษาด้านการศึกษาเศษ
และผูด้ อ้ ยโอกาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พฒั นาระบบครงสร้าง SEAT
เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า อะไรคื อ ปั จ จัย สํ า คัญ ใหญ่ ๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว มนี้
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้เด็กพิการสามารถเรี ยนร่ วมได้อย่างมีความสุ ขและมีการจัด
การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษของแต่ ล ะบุ ค คล และเป็ นที่ ม าของ
การพัฒนาะบบโครงสร้าง SEAT
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ ได้กล่าวในวงการศึกษาไทยถึงพัฒนาโครงสร้าง SEAT ขึ้นมา โดย
นําเอาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม หรื อ Inclusive Education ที่ มุ่งเน้นให้โรงเรี ยนเป็ น
องค์กรที่จะต้องปรับและเตรี ยมการ โรงเรี ยนจะทําอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรี ยน
สามารถเรี ยนรวมกับคนอื่นได้ แทนที่จะเป็ นการมุ่งเตรี ยมเด็ก (พิเศษ) ให้พร้อมและมีคุณสมบัติถึง
เกณฑ์ที่โรงเรี ยนกําหนด นอกจากมีการเตรี ยมการในเรื่ องต่างๆที่กล่าวมานี้ แล้ว นักวิชาการศึกษายัง
พบว่าเด็กบางกลุ่มก็ยงั มีความต้องการจําเป็ นพิเศษที่ไม่สามารถขจัดไปได้ โรงเรี ยนจะทําอย่างไรที่
จะสนองตอบความต้องการหรื อข้อจํากัดเหล่านี้ และเป็ นที่ มาของการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของ
การบริ การจัดการศึกษาพิเศษให้กบั เด็กทัว่ ๆไป โดยให้คาํ นิยามโครงสร้าง SEAT
S…Student หมายถึง นักเรี ยนที่มีความพิการ มีการเตรี ยมการโดยหากรู ้ วา่ เด็กพิการตั้งแต่
แรกเกิด รัฐจะให้บริ การตั้งแต่แรกเกิด หรื อหากพิการภายหลังก็ให้บริ การทันทีที่พบความพิการเป็ น
การให้ต่อแต้มโดยเตรี ยมเด็กให้มีทกั ษะที่จาํ เป็ นต่อการเรี ยนร่ วม เช่น คนหู หนวกต้องรู ้ภาษามือ คน
ตาบอดต้อ งการอัก ษรเบรลล์ และพยายามค้น หาและใช้สิ่ ง ที่ เ ด็ ก มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
หลังจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2545รัฐบาลได้จดั ตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตเพิม่ เติมจากเดิม5 เขต เป็ น 13 เขต และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 63
จังหวัดหน่วยการศึกษาเหล่านี้ มีหน้าที่ให้บริ การการศึกษา ระยะแรกเริ่ ม สําหรับเด็กพิเศษแต่ท้ งั นี้
หัวใจสําคัญในการพัฒนาเด็กพิเศษคือ ครอบครัวของเด็กที่จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอี กกลุ่ ม
หนึ่ งที่มีความสําคัญต่อ การพัฒนาการศึกษาพิเศษคื อเด็กทัว่ ไปในโรงเรี ยนในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมต้องมีการบริ หาร จัดการ ในโรงเรี ยนจึงจะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เด็กทัว่ ไปต้อง
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เข้าใจและมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของการจัดการเรี ยนร่ วม และได้รับการเตรี ยมให้เข้าใจคนพิการ
โดยทํากิจกรรมจําลองเพื่อให้เด็กเกิดความรู ้สึกเข้าใจเพื่อนเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนร่ วม กับคนพิการอย่างไร
การช่วยเหลือเพื่อนพิการทําอย่างไร เตรี ยมเด็กให้เปิ ดใจและยอมรับความแตกต่างของคน เป็ นการ
ปลูกฝังจริ ยธรรมของเด็กไปด้วย
E…Environment สภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็ น 2ส่ วน คือ กายภาพ หมายถึงสภาพกายภาพ
ภายในโรงเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยนโต๊ะเรี ยน โต๊ะนัง่ การถ่ายเทของอากาศ แสงไฟ ความชื้ นภาพแวด
ล้อมรอบบริ เวณโรงเรี ยน สนามฟุตบอล ห้องดนตรี หอประชุม ห้องสมุด สภาพทางกายภาพนอก
โรงเรี ยน เช่น ในชุมชน ในตลาด ในตัวเมือง ในอําเภอ ในสถานที่ที่พาเด็กไปทัศนศึกษา ค่ายลูกเสื อ
เรื่ องต่างๆเหล่านี้ โรงเรี ยนต้องจัดการให้ความสะดวกกับเด็กพิการ อีกส่ วนหนึ่งคือ บุคคลที่กี่ยวข้อง
กับเด็ก ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยน ครู แม่ครัว ยาม ตํารวจจราจรที่ช่วยเด็กข้ามถนนหน้าโรงเรี ยน
คคลเหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญต่อเด็ก บุคคลเหล่านี้ตอ้ งได้เข้าใจในการจัดการศึกษาเรี ยนรวมโดย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบอกเล่าให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจ
A…Activity เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนภายในและภายนอกห้องเรี ยน เริ่ ม ตั้ง แต่
หลักสู ตร กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการปรับหลักสู ตรของเด็กทัว่ ไปให้เด็กพิการแต่ละประเภทเช่น
การปรับชัว่ โมงเรี ยนคัดไทย แทนที่จะให้เด็กตาบอดคัดไทย ต้องกดเบรลล์แทน การปั้ นแทนวาดรู ป
การปรับหลักสู ตรเฉพาะ ตั้งแต่เริ่ มเรี ยนจนถึ ง 12 ปี เด็กพิการที่บกพร่ องด้านต่างๆ ควรมีความรู ้
เรื่ องต่างๆที่เรี ยนในห้องเรี ยนเพื่อนําไปสู่ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ เช่น เด็กปั ญญาอ่อน
ต้องซื้ อของเป็ น และต้องรู ้จกั จํานวนเงิน นอกจากนี้ยงั มีหลักสู ตรเพิ่มเติมทักษะที่จาํ เป็ น เช่นตาบอด
ต้อ งสอนอัก ษรเบรลล์ ห ากสอนไม่ ไ ด้โ รงเรี ย นต้อ งจัด บริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ให้ โดยมี ก ฎกระทรวง
เอื้ออํานวยให้แล้ว การจัดการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็ นกระบวนการที่ดูเด็กพิเศษทุก
ด้านตลอดทั้งปี และมี การปรั บแผนทุ กๆ ครึ่ งปี แผนนี้ สามารถนําไปใช้ในกระบวนการของการ
ตรวจสอบเด็กก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กและเมื่อให้การช่วยเหลือเด็กไปแล้วยังเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ ในกระบวนการประเมินความก้าวหน้าของเด็ก ว่าเป็ นไปสอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่
ละคนหรื อ ไม่ ฉะนั้นการจัด ทํา IEP เป็ นกระบวนการใหญ่ ต้องทํา งานเป็ นที ม งานจึ ง จะเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดมีการทํางานตามแผนและมีคู่มือช่วยในการทํางานโดยเชิ ญทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยกัน เช่น ครู ผูป้ กครอง ผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้านต่างๆ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เป็ นต้น
ในแผนนี้มีขอ้ หนึ่งเขียนถึงสิ ทธิ ประโยชน์ของเด็กที่พึงได้รับ จากการตรวจสอบแล้วว่าเด็ก
มีความต้องการจําเป็ นพิเศษจําเป็ นต้องได้รับบริ การในเรื่ องสื่ อ สิ่ งอํานวยความสะดวก บริ การและ
ความช่ วยเหลื ออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงและมีเงินกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อ
เนินการให้สอดคล้องกับแผนใน IEP นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP เป็ นแผน
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เล็ กๆที่ จะสอนเด็ กเฉพาะส่ วนที่ เด็ก มี ค วามบกพร่ อง เทคนิ ค การสอน เทคนิ คการวิเคราะห์ ง าน
เทคนิคการใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System) ระบบพี่สอนน้องการเรี ยนร่ วมโดยร่ วมมือกัน
ทําให้เด็กทั้งห้องเรี ยนเรี ยนได้ดีข้ ึน กิจกรรมนอกห้องเรี ยน การจัดกิจกรรมการค้นคว้า การศึกษาดู
งาน
T…Tool หมายถึง เครื่ องมือ ตามกฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การใช้
เทคโนโลยี ม าประดิ ษ ฐ์ เ พิ่ ม เติ ม เช่ น เครื่ องคิ ด เลขมี เ สี ย ง ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ล่ า มภาษามื อ
งบประมาณ (เด็กพิการจะได้ 5 เท่า ของเด็กปกติ คือ 2,000 บาท/คน/ปี ) นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สื่ อ ตํารา บริ การ การฝึ กอบรมพ่อแม่ลว้ นเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยในการให้บริ การด้านการศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษทั้งสิ้ นการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมต้องมีการบริ หารจัดการที่ดีจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากใช้การบริ หารจัดการแบบโครงสร้างSEAT แล้วยังต้องใช้การบริ หารแบบใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน (School Based Management)ขณะนี้ ได้นาํ การบริ หารจัดการ การศึกษาเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้ าง SEAT ไปใช้กบั โรงเรี ยนนําร่ อง จํานวน 390 โรงทัว่ ประเทศในจํานวนนี้ ได้จดั ให้มี
ห้องเรี ยนพิเศษคู่ขนานสําหรับเด็กออทิสติกระดับรุ นแรง จํานวน 50 ห้องเรี ยน โดยฝึ กอบรมครู 100
คนเพื่อดูแลเด็กออทิสติกในห้องเรี ยนคู่ขนาน ใน 1 ห้องเรี ยน ใช้ครู 2 คน ต่อนักเรี ยน 3-5 คน หาก
การนําร่ องนี้ได้ผลดีจะได้มีการขยายผลต่อไป www.bloggang.com
1.10รู ปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่ วมในต่ างประเทศ
1.9.1 การศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริ กาในยุคเริ่ มต้น ที่เริ่ มต้นที่ครอบครัวโดยพ่อแม่สอนเด็ก ที่
บ้าน หรื อบางครอบครัวก็ไม่สอนเพราะอายที่มีบุตรพิการ ต่อมาพ่อแม่มีความจําเป็ นต้อง ออกไป
ทํางานนอกบ้านจึงนําเด็กไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เลี้ยงเด็กเฉพาะกลางวัน (day care center) ในยุคต่อมามี
การจัดสร้างโรงเรี ยนโดยเฉพาะขึ้น (Special Schools) เช่น โรงเรี ยนสอน คนตาบอด โรงเรี ยนสอน
คนหูหนวก เพราะเชื่อว่าโรงเรี ยนเฉพาะเป็ นโรงเรี ยนที่เหมาะสมและดี ที่สุดสําหรับเด็กพิการแต่ละ
ประเภท ต่อมาได้พบว่าโรงเรี ยนพิเศษ (Special Schools) ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง เพราะเป็ น การ
แยกเด็กออกจากสังคม (segregation) เป็ นการกระทําที่ขดั รัฐธรรมนูญอเมริ กา จึงมีการส่ ง เด็กเข้า
เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ (Integration/Mainstreaming Programs) ทําให้เด็กปกติและเด็ก พิการมีความ
เข้าใจในข้อจํากัดและความสามารถของกันและกัน และพบว่าการให้การศึกษาใน ลักษณะนี้ เป็ น
แนวทางที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม รั ฐ จึ ง ขยายการศึ ก ษาพิ เ ศษในลัก ษณะการเรี ย นร่ ว ม ให้ ม ากขึ้ น
ขณะเดียวกันก็ตดั งบประมาณสําหรับโรงเรี ยนพิเศษหรื อโรงเรี ยนเฉพาะลง ทําให้ โรงเรี ยนประเภท
นี้ ลดขนาด และจํานวนลงจนเหลื อน้อยที่สุด การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ผูป้ กครองจะมีบทบาท
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มากยิ่งขึ้นในการศึกษาพิเศษ โดยผูป้ กครองมีบทบาทในการวินิจฉัยเบื้องต้นในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมู ลแก่ นัก จิ ตวิท ยาเกี่ ย วกับ บุ ตรของตน มี บ ทบาทในการส่ งเด็ก เข้าเรี ยนว่าจะให้เด็กเรี ย น ณ
โรงเรี ยนใดเป็ นโรงเรี ยน พิเศษหรื อ โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม มีส่วนร่ วมในการจัดแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล มีส่วนในการวัด และประเมินผลเด็กในกิจกรรมนอกหลักสู ตรต่าง ๆ การศึกษาพิเศษเป็ น
ส่ วนหนึ่งของระบบการศึกษาปกตินนั่ คือเด็กที่มีความต้องการ พิเศษมีโอกาสได้ศึกษาเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติดงั นั้นครู ที่สอนเด็กปกติตอ้ งเข้าใจความต้องการ ความสามารถข้อจํากัดของเด็กที่มีความ
ต้องการพิ เศษด้วย จึงจําเป็ นต้องมี การอบรมครู ป กติ อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ รู้เรื่ องเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทองถิ่น
ในสหรัฐอเมริ กาซึ่ งการจัดการศึกษาเป็ นหน้าที่ของ School board
เมื่อกฎหมาย
กําหนดให้School board รับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มมากขึ้ นและรั ฐบาล ของรัฐก็ปฏิ บตั ิ
เช่ น เดี ย วกัน กับ รั ฐ บาล ดัง นั้น เมื่ อ โรงเรี ย นรั บ เด็ ก ประเภทนี้ มากขึ้ น ก็ จ ะได้รั บ การจัด สรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว นักการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริ กาเชื่ อว่าการให้การช่วยเหลือ
เด็ก เมื่อเด็กอายุ ยังน้อยจะสามารถขจัดความบกพร่ องของเด็กได้มากกว่าการให้ความช่ วยเหลือ
เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น ดัง นั้น แนวโน้ม ทางการศึ ก ษาพิ เ ศษของสหรั ฐ อเมริ ก า นอกจากการให้ ศึ ก ษา
แบบเรี ยนร่ วมกับ เด็กอายุ 3-21 ปี แล้ว ยังขยายไปถึงเด็กอายุ 0-3 ขวบอีกด้วย นอกจากนั้นในยุค
สังคมข้อมูล เทคโนโลยียงั เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาพิเศษ มากขึ้น มีการนําคอมพิวเตอร์
ตลอดจนโปรแกรมการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือใหม่ ๆ ทางการสื่ อสารเข้ามาช่ วยในการสอน
เด็กที่ ด้อยความสามารถในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น ทําให้ การศึ ก ษาพิ เศษก้าวหน้าไปมาก ดังนั้นการ
พัฒนาการศึกษาพิเศษในอนาคต เป้ าหมายคือ การอยู่รวมกันของบุคคลใน สังคม สังคมในฝั นใน
อนาคตเป็ นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีชนชั้น ไม่มีคนพิการและคนไม่ พิการ เพราะคนที่คิดว่า
ตน "ปกติ " ก็ มี ค วามพิ การหรื อ "ไม่ ป กติ " แฝงอยู่ดว้ ยไม่ม ากก็น้อย สั ง คมในลักษณะนี้ ทุ ก คน
ยอมรับความหลากหลาย (diversity) ของกันและกัน แนวโน้มในทาง การศึกษาพิเศษจึงมุ่งไปใน
แนวดังกล่าวข้างต้น กฎหมายการศึกษาพิเศษ การศึกษาในสหรัฐอเมริ กาเป็ นหน้าที่ของรัฐแต่ละรัฐ
รัฐบาลกลางมีหน้าที่ส่งเสริ มและ สนับสนุ นเท่านั้น รัฐแต่ละรัฐส่ วนมากให้ทอ้ งถิ่ นเป็ นผูจ้ ดั การ
ศึกษา ดังนั้นแต่ละอําเภอ (School district) จึงจัดการศึกษาไม่เหมือนกัน ทั้งในด้านหลักสู ตร ตํารา
เรี ยน ตลอดจนกระบวนการ เรี ยนการสอนแต่ส่วนใหญ่แล้วมีระบบการศึกษาคล้ายกันคื อ ระดับ
ประถมศึกษา 6 ปี ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมตอนปลาย 6 ปี โดยมีกฎหมาย
การศึกษาพิเศษอีก ฉบับหนึ่งแยกออกไปจากกฎหมายการศึกษาสําหรับเด็กปกติ สหรัฐอเมริ กาได้
ประกาศกฎหมายการศึกษาพิเศษเป็ นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1975 ชื่อ Education for All Handicapped
Children Act of 1975 (Public Law 97-142) ทําให้เด็กที่มี ความบกพร่ องทางด้านต่าง ๆ ได้เรี ยน
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หนังสื อ เป็ นการศึกษาแบบให้เปล่าที่รัฐจัดให้ ก่อน ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษมากกว่า 1 ล้านคน ในสหรัฐอเมริ กาไม่ มีที่เรี ยนหนังสื อ เนื่องจากโรงเรี ยนของรัฐปฏิเสธที่จะ
รับเด็กเข้าเรี ยน ส่วนที่เข้าเรี ยนแล้ว ซึ่ งส่ วนมากอยูใ่ นโรงเรี ยนพิเศษหรื อสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ไม่ได้
รับบริ การที่ดีเท่าที่ควรตาม สิ ทธิที่เขาพึงได้ระบบกฎหมาย จึงได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางหลัง
ประกาศใช้ แต่เดิ มก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เด็กทีมีความบกพร่ องทางด้านต่าง ๆ จะถูกส่ ง
เข้า รับ บริ การในสถานสงเคราะห์ หรื อโรงเรี ย นเฉพาะ ซึ่ ง ส่ วนมากเป็ นโรงเรี ยนประจํา ขณะนี้
สถานภาพเปลี่ยนไปมาก เด็กเหล่านี้มิได้อยูใ่ นสถานสงเคราะห์หรื อโรงเรี ยนพิเศษอีกต่อไป แต่จะ
เข้าโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่ระดับอนุ บาลถึงระดับมหาวิทยาลัย หลังจากใช้ กฎหมาย
การศึกษาพิเศษฉบับนี้ มาเป็ นเวลา 22 ปี จึงมีการปรับปรุ ง กฎหมายการศึกษาพิเศษครั้ งใหญ่ในปี
พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม ที่เปลี่ยนไป และตั้งชื่ อใหม่วา่ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการศึกษาของผูด้ อ้ ยความสามารถ (Individuals with Disability Education Act-IDEA,
Amendment of 1997) สาระสําคัญของกฎหมายมี ดังนี้ เด็ กที่ ด้อยความสมารถ(Child with
Disability) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องทาง สติปัญญา ทางการได้ยิน ทางการพูดหรื อทาง
ภาษา ทางสายตา ทางอารมณ์ ทางร่ างกาย ทางสุ ขภาพ รวมไปถึงเด็กออทิสติค เด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง เด็กที่ดอ้ ยความสามารถใน การเรี ยนรู ปเฉพาะด้าน หรื อเด็กอื่นที่ตอ้ งการการศึกษาพิเศษ
และบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น เด็กที่ ทางโรงเรี ย นให้ ออกจากโรงเรี ย นระหว่าง 3-21 ปี ซึ่ งการจัด
การศึกษาเป็ นหน้าที่ของท้องถิ่ น โดย School district สําหรับรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางทํา
หน้าที่ กาํ หนดนโยบาย และให้ ความช่ วยเหลื อสนับสนุ นทางการเงิน ให้ เด็กได้รับการศึกษาใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Ieast Restrictive Environment) หมายถึง ให้เด็กด้อยความสามารถได้
เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อาจจะ เป็ นการเรี ยนร่ วมเต็มเวลา หรื อเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนปกติ หากจําเป็ นต้องแยกเด็กออกมาสอน ต่างหากก็สามารถทําได้ เมื่อความพิการเป็ น
อุปสรรคต่อการเรี ยน และเมื่อคัดแยกเด็กแล้ว รัฐจะต้องจัดบริ การที่เกี่ ยวข้อง/จําเป็ นให้แก่เด็ก
กฎหมายกําหนดให้ทาํ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan - IEP) สําหรับ
เด็กแต่ละคน แผนนี้ เปรี ยบเสมือนหลักสู ตรสําหรับเด็กซึ่ งแตกต่างกันไป และ เหมาะสมกับความ
ต้อ งการและความสามารถของเด็ ก แต่ ล ะคน แผนนี้ ประกอบด้ว ย จุ ด มุ่ ง หมาย ซึ่ งคล้ า ยกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เนื้อหาวิชาที่เรี ยนใน 1 เทอม และ 1 ปี วิธีสอน การ วัดผลและประเมินผล
แผนนี้จดั ทําขึ้นก่อนเปิ ดเรี ยนโดยคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วยผูป้ กครอง ครู การศึกษาพิเศษ ครู
สอนเด็ ก เรี ย นร่ ว ม นัก วิช าการด้ า นหลัก สู ต ร นัก จิ ต วิท ยา ผู้บ ริ ห าร โรงเรี ย นหรื อ ผู้แ ทน โดย
คณะกรรมการประจําSchool district จะทําหน้าที่ตดั สิ นสภาพความ บกพร่ องของเด็กและวินิจฉัยว่า
สมควรได้ รั บ การศึ ก ษาพิ เ ศษหรื อไม่ อ ย่ า งไร หากผู้ป กครองไม่ พอใจกั บ การตัด สิ นของ
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คณะกรรมการสามารถอุ ธ รณ์ ไ ด้ จุ ด เด่ น ที่ สํา คัญ ประการหนึ่ ง ของกฎหมาย คื อ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็ก แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ซึ่ งได้รับการผนวกเข้าไปในกฎหมายเป็ นหมวด
ที่ ว่า ด้วย ทารกและ เด็ก ที่ ด้ อ ยความสามารถตามคํา จํา กัดความหมายถึ ง เด็ ก 0-3 ขวบ ที่ แสดง
สัญญาณแห่งการ ด้อยความสามารถทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. พัฒนาการทางร่ างกาย
2. พัฒนาการด้านความคิดความจํา
3. พัฒนาการด้านการสื่ อสาร/สื่ อความหมาย
4. พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
5. พัฒนาการด้านการปรับตัว
ตามนัยแห่งกฎหมายนี้ รัฐจะต้องจัดบริ การการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กทุกคนที่สงสัย ว่ามี
ปั ญหาใดปัญหาหนึ่งหรื อมากกว่าตั้งแต่ขอ้ 1 - 5 ที่กล่าวข้างต้น การให้ความช่วยเหลือจะ เหมือนกัน
โดยขั้นต้นในการให้ศึกษาพิเศษคื อ ขั้นแรกเป็ นการทดสอบเด็ก ต่อไปเป็ นการจัดทํา แผนเฉพาะ
บุคคล ซึ่ งรวมจุดมุ่งหมาย หลักสู ตรวิธีการดําเนิ นงาน และการวัด/ประเมินผลตามที่ กําหนดไว้แล้ว
แผนการให้บริ การทางครอบครัวเฉพาะบุคคล (ผคบ.) (Individualized Family Service Plan - IEP.)
มีลกั ษณะคล้ายแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็ นแผนการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นแก่เด็ก ซึ่ ง
เริ่ มต้นด้วยการทดสอบเด็ก ศึกษาและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กให้มากที่สุด แล้วนําข้อมูลมาประกอบ
ในการกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายกํา หนดรายละเอี ย ดของแผนการให้ค วาม ช่ ว ยเหลื อ ว่า จะให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่เด็กในลักษณะใดบ้าง และในตอนสุ ดท้ายเป็ นการ ประเมินผลของแผนการดําเนินงาน
ว่าให้ช่วยเด็กให้มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ในสหรัฐอเมริ กา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่เรี ยนหลักสู ตรเดียวกับเด็กปกติ เนื่ องจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถ
และความต้องการแตกต่างกันมาก ทางโรงเรี ยนจึงต้อง จัดทําหลักสู ตรเฉพาะสําหรับเด็กแต่ละคน
โดยบรรจุหลักสู ตรไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
1.9.2 การศึกษาพิเศษในประเทศนิวซีแลนด์
นิ วซี แลนด์ เป็ นประเทศขนาดเล็ก มี ประชากรราว 3.6 ล้ า นคนรั ฐบาลจ่ ายเงิ นประมาณ
4,400 ล้านเหรี ยญนิวซีแลนด์ในแต่ละปี เพื่อการศึกษาของเด็ก คิดเป็ นร้อยละ 6 ของ Gross National
Product (GDP) มี เด็กในอนุ บ าลประมาณ 130,000 คน (ปี 1993) การศึ ก ษาภาค บังคับของ
นิ วซี แลนด์ คือ เด็กอายุ 5-19 ปี ซึ่ งมีจาํ นวน นักเรี ยนประมาณ 650,000 คน โดยมีเด็กที่ต้ องการ
ความช่ วยเหลื อเพิ่มเติ มนอกเหนื อไปจากการให้บริ การทาง การศึกษาแก่ เด็กปกติ ประมาณ 10%
รวมทั้งมีเด็กด้อยความสามารถประมาณ 2.5% ของ ประชากรในวัยเรี ยนหรื อประมาณ 19,404 คน
นโยบายการศึกษาพิเศษ 1. รัฐให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ไม่มีการยกเว้นว่าเด็กคนนั้นพิการหรื อไม่
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เด็กทุกคนมี สิ ทธิ ในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมกันกับเด็กปกติ และได้
มี โอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็ก ปกติ 2. เน้นการช่ วยเหลื อเบื้ องต้น (Early Intervention) โดยรัฐให้
ความสําคัญแก่การ ช่วยเหลือเบื้องตนว่า เป็ นความสําคัญและความจําเป็ นในการให้บริ การประเภท
นี้ เพื่ อเป็ น พื้ นฐานของการศึ ก ษา และการให้การศึก ษาของรั ฐจะต้องรวมเด็กพิ เศษเข้าในห้อง
เดี ย วกัน กับ เด็ ก ปกติ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํา ได้ 3. แผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized
Education Plan-IEP) กฎหมายไม่ได้ ระบุวา่ ให้ครู ทุกคนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) แต่
เป็ นนโยบายของรัฐทีระบุว่า การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น จะต้องเป็ นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับ ความต้องการและความสามรถของแต่ละบุคคล กฎหมายการศึกษาพิเศษ
นิวซี แลนด์ไม่มีกฎหมายการศึกษาโดยเฉพาะ แต่ในกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1987 ที่ปรับปรุ งใหม่
(Education Act, 1987) ได้มีบทที่กาํ หนดเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษไว้ดว้ ย ซึ่ งกําหนดให้เด็กที่มีอายุ 519 ปี ต้องเข้าเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นเด็กพิการหรื อไม่ก็ตาม โดยไม่มีการ ยกเว้น สําหรับมาตราที่เกี่ยวกับ
การศึกษาได้แก่ การบริ หารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการโรงเรี ยน
การส่ งเด็กเข้าเรี ยน การบริ หารบุคลากร การตรวจสอบโรงเรี ยน โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษชั้นพิเศษ
และการบริ การการศึกษาพิเศษ (Special education service)บริ การการศึกษาพิเศษ บริ การการศึกษา
พิเศษเป็ นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้คาํ แนะนําปรึ กษา แนะแนวทาง และจัดผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ผปู้ กครอง ครู และผูส้ นใจ นอกจากนั้นหน่วยงานนี้ ยงั จัดหาบุคลากรเพื่อให้ความ
ช่ วยเหลื อผูป้ กครองที่บ ้านที่ มีบุตรอยูใ่ น วัยทารกด้วย การให้บริ การของหน่ วยงานนี้ ครอบคลุ ม
ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรี ยนจนถึงวัยที่เด็กจบ จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไปแล้ ว บุ คลากรของหน่ วยงาน
ส่ วนมากเป็ นนักจิตวิทยา นักแก้ไขการ พูด ครู เดินสอน ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือ
เบื้องต้น (Early Intervention)
1.9.3 การศึกษาพิเศษในประเทศญีป่ ุ่ น
การศึกษาพิเศษเริ่ มต้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อหนึ่งร้ อยกว่าปี ที่แล้ว มีการจัดตั้ง โรงเรี ยน
สําหรับคนตาบอดและคนหู หนวกขึ้นก่อนโรงเรี ยนประเภทอื่น แต่ไม่มีการให้เด็กพิการ เข้าเรี ยน
การศึกษาพิเศษเริ่ มเป็ นการศึกษาบังคับในปี ค.ศ. 1948 สําหรับเด็กตาบอดและ หู หนวก ต่อมามี
การจัดตั้งโรงเรี ยนสําหรบเด็กปั ญญาอ่อนและโรงเรี ยนสําหรับเด็กที่มีความ บกพร่ องทางร่ างกายขึ้น
ในปี ค.ศ. 1956 กฎหมายของญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ ครอบคลุม การศึกษาของเด็กพิการด้วย โดยไม่มี
การยกเว้นการเข้าโรงเรี ยนสําหรับเด็กพิการ เด็กพิการ ส่ วนมากจึงเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษที่จดั ตั้ง
ขึ้นสําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะในปี 1987 มีการจัดตั้งโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมตัวอย่างขึ้น
เพื่อทดลองจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นตัวอย่างแก่ โรงเรี ยนอื่น ต่อมาโรงเรี ยนประเภทนี้ ได้ขยายตัวออกไป
หลายแห่ งทัว่ ประเทศ โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษในญี่ปุ่นมีท้ งั โรงเรี ยนพิเศษและโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
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โรงเรี ยน พิเศษมี 3 ประเภท คือ 1. โรงเรี ยนสอนคนหูหนวก (School for the deaf) 2. โรงเรี ยนสอน
คนตาบอด (School for the blind) 3. โรงเรี ยนสอนคนพิการ (School for the handicapped) โรงเรี ยน
ประเภทที่ 3 ยังจําแนกย่อยออกเป็ น 3 ประเภทคือ โรงเรี ยนสําหรับเด็กปั ญญาอ่อน โรงเรี ยนสําหรับ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย และโรงเรี ยนสําหรับ เด็กเจ็บป่ วยเรื้ องรัง ซึ่ งส่ วนมากเป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่ องขั้นรุ นแรง เด็กที่มีความบกพร่ องระดับปานกลางได้รับการจัดเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็ก
ปกติ ซึ่ งมี ท้ งั เรี ยนร่ วมเต็มเวลา เรี ยนร่ วมบางเวลาและชั้นพิเศษ เด็กเหล่ านี้ มี 7 ประเภท โดย 5
ประเภท ได้กล่าวถึ งขั้นต้นแล้ว อีก 2 ประเภทได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและเด็กที่มี
ความ บกพร่ องทางอารมณ์ เด็กที่จะถูกส่ งเข้าโรงเรี ยนพิเศษต้องได้รับการคัดเลือก ซึ่ งมีวิธีการ และ
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด กฎหมายการศึกษาของญี่ปุ่นกําหนดให้ทุกจังหวัด (Prefecture) จัดตั้ง
โรงเรี ยนพิเศษขึ้ น 1 โรงเรี ยนและรั บเด็กในบริ เวณเข้าเรี ยน อาจกล่าวได้ว่าเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่ได้รับบริ การทางการศึกษา ได้แก่
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ขั้นเล็กน้อย-ปานกลาง
2. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ขั้นรุ นแรง
3. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ขั้นเล็กน้อย-ปานกลาง
4. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ขั้นรุ นแรง (หูหนวก)
5. เด็กที่มีความบกพร้องทางการพูด
6. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสายตา ขั้นเล็กน้อย-ปานกลาง
7. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสายตา ขั้นรุ นแรง (ตาบอด)
8. เด็กที่มีความบกพร่ องทางอารมณ์
9. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
10. เด็กที่มีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ (เจ็บป่ วยเรื้ อรัง)
หลักสู ตร กระทรวงศึกษาญี่ปุ่น ได้กาํ หนดให้มีหลักสู ตรแห่งชาติสาํ หรับเด็กปกติ
ขณะเดี ยวกัน ก็มีคู่ มือการใช้หลักสู ตรสําหรั บเด็ก พิการที่ เรี ย นอยู่ใ นโรงเรี ยนเฉพาะด้วย คู่มื อ
เหล่ านี้ จะให้คาํ แนะนําและแนวทางในการสอนเด็กพิการ ตลอดจนเนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรที่ จะ
นํามาสอนเด็ก พิการ การเข้าเรี ยน เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นจะทําการสํารวจเด็ก หากพบเด็กพิการเจ้าหน้าที่
ทางการศึกษาของ ท้องถิ่นจะให้คาํ แนะนําผูป้ กครองในการส่ งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับ ลักษณะความพิการและความต้องการของผูป้ กครอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การญี่ปุ่นได้
กําหนด ระเบียบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ไว้ โดยเด็กพิการส่ วนใหญ่จะเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษ หรื อชั้นพิเศษ
ใน โรงเรี ยนปกติ และจํานวนเด็กที่เรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษมีประมาณร้ อยละ 43 ขณะที่ร้อยละ 57
เรี ยนในชั้นพิเศษในโรงเรี ยนปกติ (ผดุง อารยะวิญญู. 2541 : 46)
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1.9.4 การศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลีย
นโยบายและการบริ หารการศึกษาพิเศษ รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายในการส่ งเสริ มระบบ
การเรี ยนร่ วม (mainstream) ของเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนปกติ หน่วยงานการศึกษา
พิเศษที่ มี อยู่จะยุบให้เหลื อน้อยที่ สุ ด จนไม่มี เลย หน่ วยงานการศึ กษาพิเศษนี้ เกื อบทุ ก รั ฐใน
ประเทศออสเตรเลียที่จดั อยู่ คือ 1. โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทุกประเภท ตั้งแต่ประเภทหนัก (seven)
จนถึงประเภท เล็กน้อย 2. หน่ วยงานการศึกษาพิเศษ (special unit) ครู การศึกษาพิเศษและผูท้ ี่
ทํางานใน สถาบันการศึ กษาพิเศษ มีความเห็ นว่า หน่ วยงานการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิ เศษบางระดับ ยัง จําเป็ นต้องมี อยู่ ในขณะที่ ม หาวิท ยาลัยหลายแห่ งในออสเตรเลี ย ได้
ค้นคว้าวิจยั เกี่ ย วกับเรื่ องดังกล่ าวซึ่ งผลของการวิจยั นั้นสนับสนุ นนโยบายของรั ฐบาล เพราะได้
จัดทําโปรแกรมการเรี ยนร่ วมของเด็ก down system หรื อ deaf-blind โดยใช้เทคนิคในการฝึ ก บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ และใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม ซึ่ งสามารถช่วยให้เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ
ทั้งประเภทมีอาการน้อยจนถึงอาการหนัก ให้สามารถเรี ยนรู้ได้เป็ นอย่างดี และมี หนทางที่จะเข้าอยู่
ในโครงการเรี ย นร่ วมในโรงเรี ย นปกติ ไ ด้ รู ป แบบการจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษ การศึ ก ษาพิ เศษใน
ประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การจัดโรงเรี ยนปกติ เกือบทุกรัฐจะจัดตามประเภทของความพิการเช่น
1.1 โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
1.2 โรงเรี ยนสอนคนหูหนวก
1.3 โรงเรี ยนสอนบุคคลปั ญญาอ่อน
1.4 โรงเรี ยนสอนบุคคลที่มีร่างกายพิการ
1.5 โรงเรี ยนสอนเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมและสังคม
1.6 โรงเรี ยนสอนเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้
ลักษณะโรงเรี ยนทัว่ ไป จะเป็ นโรงเรี ยนที่มีจาํ นวนเด็ก 50-80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน
ถือว่าเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เช่ น โรงเรี ยน Glen Waverly สําหรับโรงเรี ยนสอนคนที่มี ร่ างกาย
พิการมีเด็ก 180 คน โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจะพยายามสร้ างกระจายไปตามชุมชน จะขอยกตัวเลข
ให้เห็นชัดเจนถึงจํานวนโรงเรี ยนที่ได้จดั ขึ้นในรัฐนิ วเซาว์เวลล์มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน ซึ่ งมี
เด็กพิการในวัยเรี ยนประมาณร้ อยละ 3.273 (30,419คน) โรงเรี ยนที่ จัดการศึกษาพิเศษทัว่ นิ วเซาว์
เวลล์มีกว่า 300 โรงเรี ยน
2. การจัด โรงเรี ย นเรี ย นร่ วม โรงเรี ย นในประเทศออสเตรเลี ย ปกติ ส่ วนใหญ่ ใ ห้ ความ
ร่ วมมือในการรับเด็กพิการเข้าเรี ยนร่ วม เพราะจะได้รับบริ การเพิ่มเติมจากรัฐ อาทิ Resource teacher
ครู เ ดิ น สอน และอุ ป กรณ์ บ างอย่ า งที่ จ ํา เป็ น เนื่ อ งจากโรงเรี ย นทั้ง ระดับ ประถมศึ ก ษา และ

85

มัธยมศึ กษามี กระจายอยู่เต็ม พื้นที่ และมี บริ เวณเพี ยงพอกับประชากร ดัง นั้น หากเด็ กที่ มี ความ
ต้องการพิ เศษคนใดพร้ อมก็ ไ ม่ มี ปั ญหาที่ จะเข้า มาเรี ย นอยู่ใ นโรงเรี ย นปกติ ใ นทุ ก ระดับ ตั้ง แต่
อนุบาล ก่อนวัยเรี ยน ประถม มัธยม วิทยาลัยเทคนิค หรื อแม้แต่มหาวิทยาลัย
3. การจัดการศึกษานอกระบบ เป็ นการจัดเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่ นและ เป็ น
ประเภทของการศึกษาที่ไม่มีอยูท่ ้ งั ในโรงเรี ยนพิเศษและเรี ยนร่ วม แต่ในบางครั้งก็เข้าไปจัด อยูใ่ น
บริ เ วณอาคารเรี ย นหรื อบริ เ วณโรงเรี ย น เพื่ อช่ ว ยโรงเรี ย นแก่ ปั ญ หา เรี ย กว่า "special unit"
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการศึกษาตามเตียงในโรงพยาบาล ตามบ้านของผูพ้ ิการ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการ
ช่วยกระจายบริ การทางการศึกษาออกไปให้ทวั่ ถึง การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่เล็กมาก ตั้งแต่อายุ
10 ปี ขึ้นไปนั้น แบ่งการจัดออกได้ 2 รู ปแบบคือ
1. การจัดโดยบุคลากรทางการแพทย์ จะเรี ยกว่า early intervention เพราะเน้นในด้าน การ
พัฒนาทางร่ างกายในเชิงการแพทย์ และการพัฒนาการของเด็ก
2. การจัด โดยบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เช่ น ที่ ท ัส เมเนี ย กรมการศึ ก ษาของรั ฐ ได้ จ ัด
โปรแกรมช่วยพัฒนาเด็กในระดับอายุเดียวกัน แต่พฒั นาในเชิ งการศึกษาโดยร่ วมมือกับคณะแพทย์
เรี ยกว่า early education รัฐบาลออสเตรเลียจะเน้นการให้ศึกษาผูป้ กครองและการพัฒนาเด็กที่
แพทย์วนิ ิจฉัย แล้วว่าสามารถพัฒนาได้ทุกด้านเช่นเดียวกับเด็กปกติ จะมีท้ งั การฝึ กอบรมผูป้ กครอง
เยีย่ ม บ้านสาธิต ติดตามผล เพราะจากผลของการทดลองแล้วพบว่า เด็กพิการไม่วา่ มากหรื อน้อย ไม่
ว่าจะเป็ นเด็กพิการประเภทใดก็ตาม จะสามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วหรื อช้าขึ้นอยูก่ บั ว่าเด็กคนนั้นจะ ได้รับ
การฝึ กฝนในอายุหรื อวัยขนาดใด ยิ่งได้รับการฝึ กฝนตั้งแต่อายุยงั น้อยจะมีโอกาสลด สภาพของ
ความรู้สึกว่าพิการลงอย่างแน่นอน และสามารถเข้าอยูใ่ นสังคมได้ในที่สุด
3. การค้นคว้า มหาวิท ยาลัย หลายแห่ ง ในออสเตรเลี ย ให้ ความสนใจเด็ ก พิ ก ารและได้
ทําการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และนําผลนั้นมาเผยแพร่ ให้ท้ งั ทางฝ่ ายนโยบาย แผนงาน โรงเรี ยน และ
ผูป้ กครองได้รับทราบ เพื่อขยายโครงการให้กว้างขวางขึ้น โครงการที่น่าสนใจคือ
3.1 โครงการศึกษาเรื่ องการสอนเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ ยินของมหาวิทยาลัยโม
นาซ โดยมี Dr.Stewart Sykes เป็ นหัวหน้าทีม เครื่ องมือที่ใช้อยู่ในขั้นก้าวหน้าและยังเป็ น คลินิก
สอนพูดด้วย
3.2 โครงการศึ ก ษาประชากรคนพิ ก ารของมหาวิทยาลัย ควีน ส์ แลนด์ ซึ่ ง ได้พิ ม พ์อ อก
เผยแพร่ แล้ว
3.3 โครงการศึกษาเรื่ องการทําโปรแกรม soft ware หรื อ Brisbane College of Advanced
Education เกี่ยวกับคนตาบอด
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3.4 โครงการศึกษาเรื่ องการเรี ยนร่ วมของเด็กประเภท Down's syndrome ของมหาลัย แมค
ไคว์รี่
3.5 โครงการศึกษาเรื่ องการพัฒนาภาษาของเด็กที่มีปั ญหาในการเรี ยนรู้ ของมหาลัย แมค
ไคว์รี่
3.6 โครงการพัฒนาการสอนเด็กพิการซํ้าซ้อน เช่น deaf - blind, deaf-physically ; impaired
ในด้านการสร้างภาษาและการเรี ยนรู้มหาลัยแมคไคว์รี่
3.7 โครงการ Distarของมหาลัยแมคไคว์รี่ โครงการ Distarเป็ นโครงการวิจยั เกี่ ยวกับการ
เรี ยนการสอนเด็กปั ญญาอ่อนซึ่ งอยูใ่ น แขนงงานของ SRA Project ของสหรัฐอเมริ กา โครงการนี้ มี
Dr.Alexเป็ นผูอ้ าํ นวยการ โครงการ ได้ผลิตชุดการเรี ยน 4 วิชา คือ
1. คณิ ตศาสตร์
2. ภาษา
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคม
ชุ ดการเรี ยนทั้ง 4 นี้ มีรูปแบบที่แน่ นอน ประกอบด้วยหนังสื อ โครงการสอน แบบฝึ กหัด
และคู่มือครู นอกจากนี้ยงั มีอุปกรณ์ประกอบด้วย จุดเน้นของโครงการ Distarคือการกําหนดรู ปแบบ
ของการเรี ยนและการสอนที่ตายตัว ครู และนักเรี ยนจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์ ซึ่ งอาจจะ เป็ นการดี
สําหรับครู ที่ยงั ไม่มีความชํานาญในการสอน ขณะนี้ โครงการนี้ ได้รับความร่ วมมือจากองค์การเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ ช่วยเหลือในการอบรมครู ในประเทศ
ปาปั วนิ วกิ นี ไนโรบี และอีก หลายประเทศในแอฟริ กา วิธีการอบรมเป็ นแบบก้าวหน้า Dr.Alexได้
ยืนยันว่าในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ เขาสามารถให้การฝึ กอบรมครู ได้ถึง 4 รุ่ น รุ่ นละ 50 คน
3.8 โครงการพัฒนาภาษาของเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัยคัมเบอร์ แลนด์
3.9 โครงการพัฒนาเครื่ องมือช่วยคนพิการของมหาวิทยาลัยทัสเมเนีย เป็ นต้น
4. การใช้สื่อสารการเรี ยน โรงเรี ยนเกือบทุกประเภทในประเทศออสเตรเลียมีควา ตื่นตัวในการนํา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในด้านการเรี ยนการสอนทั้งในรู ปของเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ และ มีการ
พัฒนาทั้ง soft ware และ hard ware มาใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ่ ง น่าจะเป็ นการคุม้ ค่ากับการลงทุน
เช่น เด็กที่มีความพิการประเภท C.P. ที่ค่อนข้างจะรุ นแรง ไม่สามารถจะใช้แขน มือ แม้แต่ขา ที่เป็ น
ประโยชน์ในการทํางานมากนัก ทั้งที่ มีความสามารถ ทางสมองดี ในอดี ตจะใช้เครื่ องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้ าหรื อการบังคับสวิตซ์ ดว้ ยศรี ษะให้มอเตอร์ ทาํ งานมาใช้เป็ นสื่ อ ในการเรี ยนรู ปราคาของการ
ลงทุนตกชุดละ 20,000 บาทเศษ ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ขนาดปานกลางก็มี ถ้าหากจะนํามาทดลองใช้
ทดแทนเครื่ องพิมพ์ดีด ก็น่าจะคุ ม้ ค่า และ สะดวกกว่า นอกจากคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังได้นาํ เครื่ อง
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการเรี ยน การสอน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จ ัด ตั้ง ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ข้ ึนใช้งานเองพร้อมทั้งร่ วมมือกับ โรงเรี ยนและมหาลัยในท้องถิ่นนั้น พัฒนาโปรแกรม
ขึ้ น มาใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ ความสามารถของ เด็ ก จะเห็ นได้ว่า จากการศึ ก ษาพิ เ ศษในประเทศ
ออสเตรเลีย มีการจัดบริ การค่อนข้างทัว่ ถึงมี บุคลากรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สื่ อการสอนที่พร้ อมและ
ก้าวหน้า สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กฉลาดและเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางนั้น ประเทศ
ออสเตรเลียดําเนินการดังนี้
4.1 กํา หนดเป้ าหมายของหลัก สู ต รให้ ชัดเจนว่า จะพัฒ นาเด็ ก ไปเพื่ อ อะไร เป็ น ระยะ
เวลานานเท่าใด
4.2 ไม่แยกเด็กออกมาโดยเฉพาะ
4.3 ไม่มีการเลื่อนชั้นเป็ นกรณี พิเศษ
4.4 การทํากิจกรรม ควรทําเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เกิด interaction จะได้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อ กัน
และทํางานร่ วมกันได้
4.5 การดูเด็กฉลาดอย่าดูที่ผลสัมฤทธิ์ อย่างเดียว ควรดูผลิตผลและการแก้ปัญหาด้วย (ศูนย์
พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย. 2529 : 39)
1.9.5 การศึกษาพิเศษในประเทศสวีเดน
ระบบการศึกษา โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษในสวีเดนดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ได้
จัดโรงเรี ยน สําหรั บคนพิการขึ้ นเช่ นเดี ยวกับโรงเรี ยนเด็กปกติ และมี โครงการพิเศษที่ จะนําเด็ก
พิก ารเข้า เรี ยนร่ วมกับ เด็ ก ปกติ ทุ ก แห่ งเท่ าที่ จะทําได้ โดยรั ฐเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ระบบ การศึ ก ษาครอบคลุ ม ถึ ง โรงเรี ยนภาคบัง คับ 9 ปี โรงเรี ยนเตรี ยมเข้ า มหาวิ ท ยาลัย
(Gymnasium) โรงเรี ยน ชั้นสู ง (Continuation school) และโรงเรี ยนอาชีพ (Vocational school)
มี สภาการศึ ก ษาระหว่างชาติเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ สภาการศึ กษาแห่ ง แขวง และสภา การศึ กษาแห่ ง
ท้องถิ่น รับผิดชอบ การศึกษาพิเศษในประเทศสวีเดน มีการสอน 3 แบบคือ
1. การสอนภายในระบบโรงเรี ยนปกติ จัดในรู ปของชั้นพิเศษ และการสอนแยกเป็ น พิเศษ
(การสอนในคลีนิค และการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง) โดยได้รับความสนับสนุนทาง เทคนิคการ
สอน การแพทย์ และทางสังคม
2. การสอนพิเศษ แก่เด็กซึ่ งศูนย์เสี ยการได้ยินหรื อทางสายตาอย่างรุ นแรง (หู หนวก- ตา
บอด) จะจัดขึ้นในโรงเรี ยนสําหรับเด็กหูหนวก และตาบอดของรัฐ
3. การสอนเด็กที่ผิดปกติทางสมอง (Mentally retard) จะจัดการสอนในโรงเรี ยน สําหรับ
เด็กปั ญญาอ่อนโดยเฉพาะ กฎหมายการศึกษาของสวีเดน (Education Act) มี กฎหมายต่าง ๆ
กําหนดลักษณะ เด็กพิการดังนี้ – เด็กเรี ยนช้า (Slow learners) – เด็กมีวุฒิสภาวะช้า (Retarded
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maturity) – เด็กผิดปกติทางการอ่านเขียน (Reading and writing disorder) - เด็กมีปัญหาในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ (difficulties with mathematics) – เด็กที่มีปัญหาทางการพูด (Speech difficulties) – เด็ก
ที่มีปัญหาในการปรับตัว (Emotionally disturbed) - เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน (hearing impaired)
– เด็กที่เห็นเพียงบางส่ วน (part sighted) - เด็กผิปกติทางกล้ามเนื้ อ (moter handicapped) กฎหมายนี้
จะครอบคลุมถึงเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กที่หูหนวกและตาบอดนอกจากนั้นจะมี กฎหมายโรงเรี ยนซึ่ ง
เป็ นกฎหมายเกี่ ยวกับการศึ กษาพิเศษในโรงเรี ยนปกติ และกฎหมาย โรงเรี ยนพิเศษเกี่ ยวข้องกับ
โรงเรี ยนพิเศษสําหรับเด็กหูหนวก และตาบอด แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอน – โรงเรี ยนใน
ปั จจุบนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กแต่เด็กแต่ละคนได้รับสิ่ งที่เขาต้องการ ในแง่เกี่ ยวกับการสอน
การเลี้ ยงดู และการระวังรักษา - ให้โอกาสแก่เด็กเพื่อจะได้เรี ยนวิชาที่เหมาะสมแก่ความถนัดของ
เด็กแต่ละคน - ให้โอกาสที่เหมาะแก่ความสามารถและความพอใจในความสําเร็ จ – การสอนทุก
อย่างในโรงเรี ยนภาคบังคับ 9 ปี พยายามที่จะสร้างเนื้ อหาให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของเด็ก ครู ผู้สอนต้องอาศัยทักษะในการสอนและใช้ จิตวิทยาเข้าช่ วย ครู ตอ้ งมีความรู้
พื้นฐาน ที่ จะเผชิ ญกับปั ญหาความพิ ก ารของเด็ก ในระดับ ขั้นต้นของโรงเรี ย นภาคบังคับ ครู
ประจําชั้นทุ กคนจะต้องสละเวลาเพื่อนสอน พิเศษคนละ 2 ชัง่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่ วงเวลานี้ ครู
จะต้องสอนเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มให้แก่ เด็กทํางานช้าล้าหลัง เด็กไม่มีวุฒิภาวะหรื อพัฒนาช้า
กว่าที่ควร ครู ตอ้ งแก้ไขการอ่าน และเขียนที่ผดิ ปกติ และให้เน้นในเรื่ องจํานวน ส่ วนเด็กที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือเพียงพอในชัว่ โมงเหล่านี้ ครู ควรให้ความช่วยเหลือโดยการสอนพิเศษในรู ปอื่น การ
จัดเด็กเข้าเรี ยนชั้นพิเศษ เป็ นแนวโน้มเพิ่มเสริ มการสอนในชั้นเรี ยนให้ดีข้ ึน ครู ที่ ได้รับการฝึ กฝน
มาเป็ นพิเศษหลาย ๆ ทาง มีโอกาสช่วยเหลือการสอนพิเศษได้มากทั้งสองเป็ น รายบุคคลและชุมชน
และยังได้มีโอกาสเป็ นผูช้ ่ วยเหลือครู และนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม ย่อย ๆ อีกมาก เป็ นการ
ช่วยแก้ปัญหาเด็กพิการได้อย่างมาก (วิทยาลัยครู สวนดุสิต 2526 : 129-135)
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1.10 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรียนร่ วมของโรงเรียนในสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับนักเรี ยนทีม่ ีความต้ องการพิเศษในโรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
1.ด้านการจัดการความพร้อมของ
นักเรี ยนและบุคลากร
- ระดับ การปฏิ บ ัติ ง านของ
โรงเรี ย นในด้า นการเตรี ย มพร้ อ ม
นัก เรี ย นปกติ นัก เรี ยนที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษและบุคลากรภายใน
โรงเรี ยนที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
เรี ยนร่ วม

3.ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
- ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรงเรี ยนในด้านการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสําหรับนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดทําแผนการ
จั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลและ
แผนการสอน

2. ด้านบริ หารการจัด
สภาพแวดล้อม
- ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรงเรี ยนในด้ า นกา รจั ด เตรี ยม
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนรวมถึงการจัดสื่ อ บริ การ
และสิ่ งอํานวยความสะดวกให้ก ับ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ

4.ด้านการประสานความร่ วมมือกับ
ชุมชน
- ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
โรงเรี ยนในการประสานความ
ร่ วมมื อกับ ชุ ม ชน ผูป้ กครอง นัก
วิชาชี พสาขาต่าง ๆ หรื อหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรี ยนทีม่ ีความต้ องการพิเศษในโรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร
1.การรับเข้า

2.การขออนุญาตผูป้ กครอง
3.การคัดแยกนักเรี ยน

' 6.การจัดทําแผนการจัดการเรี ยน
เฉาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล(IIP)

9.การทบทวนและปรับปรุ ง

4.การวินิจฉัย
5.การสํารวจลีลาการเรี ยน

10.การเปลี่ยนผ่าน

7. การจัดการเรี ยนรู้

8.การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้

รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
1.การรับเข้ า
หลักเกณฑ์ ในการรับนักเรียนเข้ าร่ วมสั งกัดโรงเรียนกรุ งเทพมหานคร
การรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน มีหลักการพิจารณาดังนี้
1. พิจารณารับนักเรี ยนที่มีบา้ นอยูใ่ กล้โรงเรี ยน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
2. จัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 1 ประเภทไว้ในห้องเดียวกัน
3. จัดนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ 1 – 3 คน เรี ยนในห้องเรี ยนปกติ 1 ห้อง
4. จัดเด็กที่ได้รับการเตรี ยมความพร้อมดีแล้วเข้าเรี ยนร่ วมในห้องปกติ
5. ถ้าเป็ นการจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนในชั้นพิเศษ นักเรี ยนต้องมีลกั ษณะตามเกณฑ์ในการ
จัดการเรี ยนพิเศษ
6. การพิจารณารับและจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนร่ วมควรดําเนินการในรู ปคณะกรรมการ
7. ใบรับรองแพทย์ ถ้ามีการวัดไอคิว เด็กต้องมีไอคิวไม่ต่าํ กว่า 50 (ครู การศึกษาพิเศษ
สามารถคัดกรองเบื้ องต้นได้ ถ้า ไม่มีใบรั บรองจากแพทย์) ถ้าพบเด็กที่ มีไอคิ วตํ่ากว่า 50 ควร
แนะนําให้ไปฝึ กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยนักเรี ยนต้องมีการเตรี ยมความพร้อม สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ควรมีการทดสอบวัดความสามารถโดยครู กรศึกษาพิเศษโดยตรง
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2.การขออนุญาตผู้ปกครอง
โรงเรี ยนจัดประชุม อบรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูป้ กครอง เกี่ยวกับการคัดแยก คัด
กรอง และวินิจฉัยเด็กพิการเรี ยนร่ วม รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําสารสนเทศข้อมูลการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการเรี ยนร่ วม ชี้ แจงการจัดการเรี ยนการสอน ความเข้าใจเด็กพิการ การปฏิบตั ิต่อเด็ก
พิการ และการสร้างบรรยากาศในโรงเรี ยนและการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ
3.การคัดแยกนักเรียน
3.1. ศึ ก ษาระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาให้ ก ับ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
โดยเฉพาะแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่ องหรื อมีความจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา การจัดทํา
แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล คู่มือการขอรับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คู่มือรายละเอียดสิ่ งอํานวยความสะดวก ฯ การสมัครเป็ นหน่วยบริ การ
การสมัครเป็ นผูใ้ ห้บริ การฯลฯ
3.2. จัดประชุมวางแผนงาน
1.3 จัดทําโครงการ
3.4. แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิ นคัดกรอง เด็ กที่ ค าดว่า จะมี ความ
บกพร่ องหรื อมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
3.5. ในกรณี ที่ไม่มีสมุดประจําตัวคนพิการหรื อเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ ให้
จัดทําแบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาเพื่อรับรองบุคคลว่าเป็ นคนพิการ(เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นและส่ งต่อให้แพทย์วินิจฉัย
เพื่อการรับรองในครั้งต่อไป)
3.6.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและร่ วมประชุ มพร้อมลง
นามในการจัดทําแผนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
3.7รั บ แบบคํา ขอสิ่ ง อํา นวยความสะดวกตรวจสอบความถู ก ต้องของเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการขอรั บ หรื อ ซื้ อสิ่ ง อํา นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความช่ วยเหลื อ อื่ น ใดทาง
การศึกษาละลงนามรับรองในแบบคําขอ
3.8. รวบรวมแบบคําขอและเอกสารหลักฐาน
3.9.ในกรณี ผขู ้ อรับเงินอุดหนุ นทางการศึกษาไม่ได้รับอนุมตั ิเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้
หัวหน้าสถานศึกษาชี้แจงเหตุผลต่อคนพิการ/ผูป้ กครองตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้แจ้งไปยัง
สถานศึกษา
3.10. จัดทําแผน IIP
3.11. ดําเนินการสอนเสริ ม/วัดและประเมินผล
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4.การวินิจฉัย
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็ก เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่
ชื่อโรงเรี ยน อําเภอ จังหวัด เป็ นต้น
2. บริการทีเ่ ด็กจะได้ รับ หมายถึง บริ การในทางการศึกษาและบริ การที่เกี่ยวข้องบริ การทาง
การศึกษาเป็ นโครงการพิเศษที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ คือ ระบุวา่ เด็กจะได้รับการบรรจุ เข้าศึกษาใน
โครงการใดโครงการหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.2 โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสายตา
2.3โครงการสําหรับเด็กปั ญญาอ่อน
2.4โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
2.5 โครงการสําหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้
2.6โครงการสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์
2.7 โครงการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่น ๆ ที่ทางโรงเรี ยนเปิ ดบริ การ
บริ การที่เกี่ ยวข้อง หมายถึ ง บริ การที่ทางโรงเรี ยนจัดควบคู่ไปกับบริ การทางการศึ กษา
พิเศษ ดังนี้ การแก้ไขการพูด การบําบัดทางกายภาพ อาชี วบําบัด ดนตรี บาํ บัด พฤติกรรมบําบัด
บริ การอ่านหนังสื อให้เด็กตาบอดฟั ง บริ การล่ามสําหรับเด็กหู หนวก บริ การรับส่ งนักเรี ยน บริ การ
แนะแนว และให้คาํ ปรึ กษา อื่น ๆ
5.การสารวจลีลาการเรียน
5.1 พิ จารณาความสามารถของเด็ก ในแผนการศึก ษาเฉพาะบุล คล จะต้องระบุ ระดับ
ความสามารถของเด็ก มักจะพบจากผลการทดสอบในด้านต่างๆ ด้านที่สาํ คัญที่ควรระบุมีดงั นี้
1. พื้นความรู ้ดา้ นวิชาทักษะ เช่น การอ่าน คณิ ตสาสตร์
2. การพูดและภาษา
3. วุฒิภาวะทางสังคม
4. การใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้
5.การเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเดิน การวิง่ การยิบจับสิ่ งของ
6.การช่วยเหลือตนเอง
7.วุฒิภาวะทางอารมณ์
8.การเตรี ยมอาชีพ
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การที่ครู ผสู ้ อนทราบความสามารถของเด็ก จะช่วยในครู จดั เนื้ อหาตลอดจนหลักสู ตรที่
จะใช้สอนเด็กได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็กจึงจะทํา
ให้เด็กเรี ยนรู้ได้มากที่สุด
5.2 จุ ดมุ่ ง หมายระยะยาว โดยปกติ ก าํ หนดไว้ไ ม่ เกิ น 1 ปี ในระยะเวลาของการเรี ยน 1 ปี ครู
ต้องการให้เด็กมีทกั ษะและความสามารถเพิ่มขึ้นเท่าใดควรกําหนดไว เช่น เด็กสามารถแต่งตัวเอง
ได้ เด็กสามารถทําเลขในหนังสื อแบบเรี ยนเลขคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ป 2 ได้
การกํา หนดจุ ดมุ่ ง หมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับ ระดับความสามารถของเด็ก
จุ ดมุ่ ง หมายไม่ ค วรกํา หนดสู ง เกิ นไป หรื อไม่ ค วรตํ่า เกิ นไปจุ ด มุ่ ง หมายระยะยาวจะต้องมี ก าร
ทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3 จุดมุ่งหมายระยะสั้น เป็ นจุดมุ่งหมายใน 1 ภาคเรี ยน การกําหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวกําหนด
ว่า เด็ก(ปั ญญาอ่อน) สามารถแต่งตัวได้ โดยไม่ตอ้ งมีคนอื่นช่วยเหลือนั้น เด็กจะสามารถทําอะไร
ไดบ้าง เช่ น เด็กสามารถหยิบเสื้ อ สวมเสื้ อเองได้ กลัดกระดุ มได้ถูกต้อง สวมกางเกงได้ และ
สามารถสวมรองเท้าได้ เป็ นต้น
6.การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนเฉาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
6.1. ความหมาย
แผนการศึกษาเฉพาะบุค คล ( IEP ) เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ จดั ทําขึ้ นเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร
สําหรับคนพิการแต่ละคนที่ได้รับการบ่งชี้ ว่าเป็ นบุคคลที่มีความบกพร่ องหรื อพิการ เป็ นตัวเชื่ อม
สําคัญระหว่างคนพิการกับการศึกษาพิเศษที่คนพิการต้องการ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยน
การสอนที่จดั ให้เฉพาะบุคคล
6.2. วัตถุประสงค์ในการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )
วัตถุประสงค์ที่ใช้ ( IEP ) มีอยู่ 2 ประการคือ
1. IEP เป็ นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสําหรับคน
พิการคนใดคนหนึ่ง โดยคณะ IEP หรื อที่ประชุมรายกรณี ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะมีขอ้ มูล
ในการจัดคนพิการเข้ารับบริ การการศึกษาและบริ การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. IEP เป็ นเครื่ องมื อในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการ
สอนทั้ง หมด ฉะนั้น IEP ที่ เป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการสอนจะมี ส่ วนเกี่ ย วข้องเกี่ ย วกับ วิธี
ประเมินการสอน
6.3. การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )เพื่อประกันว่า
1. การศึกษาที่จดั ให้กบั คนพิการ หรื อคนที่มีความบกพร่ องแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับความ
ต้องการพิเศษทางการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนนั้นหรื อไม่
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2. เมื่อมีการกําหนดการให้บริ การทางการศึกษาพิเศษใน IEP แล้วนั้น ได้มีการให้บริ การ
ดังกล่าวจริ ง
3.มีการดําเนินการควบคุมติดตามผลการให้บริ การ
6.4.ขั้นตอนการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

1.แจ้ งให้ ประชาชนทราบ

เริ่มต้ น

2.การทดสอบเบื ้องต้ น
3. ส่งต่อ
4.ขออนุญาตผู้ปกครอง
5. ทดสอบเด็กโดยละเอียด
6.แจ้ งผลการทดสอบ
7.ประชุมจัดทาแผน
8. เริ่มใช้ แผน

ปรับปรุง
แผนจัดทา

แผนใหม่

9.ประเมินผล
10.ทบทวนแผนฯ
ก

ไม่ตอ้ งการ
การศึกษาพิเศษ
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6.5. การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) สําหรับผูเ้ รี ยนแต่ละประเภท
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความต้องการจําเป็ นที่แตกต่าง
กัน เช่นผูเ้ รี ยนหูหนวกต้องเรี ยนภาษามือ ผูเ้ รี ยนร่ างกายพิการอาจต้องการกายภาพบําบัด ผูเ้ รี ยนตา
บอดต้องเรี ยนรู ้ อกั ษรเบลส์ เป็ นต้น ฉะนั้นเมื่อครู และที่ประชุ มเด็กรายกรณี ประชุ มเพื่อเขียน IEP
จะต้องคํานึ งถึ งความต้องการจําเป็ นที่ แตกต่างกันของนักเรี ยนแต่ละประเภทความบกพร่ อง และ
นอกจากนี้ยงั ต้องตระหนักด้วยว่านักเรี ยนแต่ละบุคคลมีความต้องการจําเป็ นแตกต่างกันอีกด้วย
ตัวอย่าง รายละเอียดหนึ่ งใน IEP ของนาย ประพจน์ ซึ่ งเป็ นคนสายตาเห็นเลือนราง ขณะนี้
กําลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เป้ าหมายระยะยาว 1ปี
1. เมื่อสิ้ นปี การศึกษา นายประพจน์ จะอ่านสื่ อที่เป็ นตัวพิมพ์ปกติ โดยใช้แว่นขยาย
ได้ในอัตราเร็ วขึ้น บุคคลที่รับผิดชอบ : ครู สอนเสริ ม
2. เมื่อสิ้ นปี การศึกษา นายประพจน์ จะทําเลขคณิ ตผิดน้อยลงได้ โดยใช้เครื่ องคิดเลขแบบ
มีเสี ยง ตรวจสอบแก้ไขคําตอบที่ผดิ บุคคลที่รับผิดชอบ : ครู สอนเสริ ม
3. นายประพจน์ จะเรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ได้ตามหลักสู ตรกําบุคคลที่รับผิดชอบ
บริการศึกษาพิเศษ
1. นายประพจน์ จะได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษจากครู สอนเสริ ม ( ตามเป้ าหมายระยะ
ยาวหนึ่งปี ข้อ 1 และ 2 ) เป็ นเวลา 1 คาบ / วัน ทุกวัน
2. ครู สอนเสริ มจะให้บริ การปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของนาย
ประพจน์ และจัดหาสื่ อพิเศษให้นายประพจน์ ได้แก่หนังสื อที่เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ และแว่นขยาย
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ตารางการเปรี ยบเทียบลักษณะการสอนแบบเก่ า กับการสอนที่จัดให้ มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)
การสอนแบบเก่า
การสอนโดยใช้ IEP
1.จุ ดประสงค์ก ารสอนที่ ก าํ หนดให้ใช้สํา หรั บ 1.จุดประสงค์ในการสอนมีหลากหลายและใช้
ผูเ้ รี ยนทุกคนเหมือนกัน
ในการตรวจสอบทักษะโดยตรง
2.จุดเริ่ มต้นในการใช้สูตรเท่ากันทุกคน
2.จุดเริ่ มต้นในการใช้หลักสู ตรต่างกัน
3.อัตราความเร็ วและระยะเวลาที่ใช้สอนกําหนด 3.อัตราความเร็ วและระยะเวลาไม่ตายตัว ขึ้นอยู่
ไว้ตายตัว
กับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
4.ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจจํากัด
4.ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอย่างมาก5.มีการจัด
5.สอนเป็ นกลุ่มใหญ่
กลุ่มเพื่อการสอนต่างๆ แตกต่างกัน และหลากหลาย
6.ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบอิงกลุ่มหรื อทักษะ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเนื้อหางาน หรื อทักษะ6. ประเมิน
ผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบอิงเกณฑ์
6.6 แนวการจัดการเรี ยนการสอน
1. การกํา หนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ กิ จ กรรม อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนในแต่ ล ะ
พฤติ ก รรม ควรยืดหยุ่นตามเหตุ ก ารณ์ ส ภาพแวดล้อม ความสนใจ ความต้องการที่ จาํ เป็ น และ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2. ผูส้ อนควรจัดแผนการเรี ยนการสอนโดยผสมผสาน การสอนแบบตัวต่อตัวไปกับการ
สอนแบบกลุ่มย่อยและแบบกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามศักยภาพ และยังคงมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเหมาะสม
3. ผูส้ อนควรคํานึ งถึงวิธีการสอนเชิ งพฤติกรรมซึ่ งจะช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป พร้อมทั้งเพิ่มความมัน่ ใจในตัวเองขึ้น เช่น วิธีการให้แรงเสริ ม การสอนแบบ
กระตุ ้นเตื อน การเลี ย นแบบ การวิเคราะห์ ง าน การตะล่ อมกล่ อมเกลาพฤติ ก รรมนํา ทางไปสู่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นต้น
4. ผูส้ อนควรจัดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้นาํ เอาทักษะที่เรี ยนรู ้แล้วในชั้นเรี ยนไปฝึ กปฏิบตั ินอก
ห้องเรี ยนในสถานศึกษา หรื อที่บา้ นของผูเ้ รี ยนให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวัน ซึ่ งมีผลส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดํารงชีวติ ได้
5. ผูส้ อนควรได้รั บ การสนับ สนุ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ เกี่ ย วข้องกับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ ให้เข้มาเป็ นส่ วนสําคัญในการวางแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เช่นเดียวกับผูป้ กครองของผูเ้ รี ยน
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6.7 เวลาเรี ยน
ตลอดแนวการพัฒนาหลักสู ตรพิเศษฉบับนี้ ใช้เวลาเรี ยนอย่างน้อย 7 ปี แต่ละปี ควรมีเวลา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 40 สัปดาห์ ทั้งนี้รวมแล้วต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 240 ชัว่ โมงสําหรับช่วงอายุพฒั นาการ 0 – 3 ปี
ไม่ต่าํ กว่า 360 ชัว่ โมงสําหรับช่วงอายุพฒั นาการ 3 – 5 ปี
ไม่ต่าํ กว่า 480 ชัว่ โมงสําหรับช่วงอายุพฒั นาการ 5 – 7 ปี
การจัดเวลาเรี ยนในแต่ละช่วงอายุทางพัฒนาการ ควรคํานึงถึงดังนี้
1. ช่ วงอายุ ทางพัฒ นาการ 0 – 3 ปี มี เวลาเรี ย นในชั้นเรี ยนและที่ บ ้า นต่ อเนื่ องกัน โดย
สัปดาห์ หนึ่ งมี เวลาเรี ยนในชั้นอย่างน้อย 3 วัน รวมแล้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ( วันละ 2 ชั่วโมง )
สําหรับการสอนทักษะแบบตัวต่อตัว เป็ นกลุ่มย่อย รวมทั้งการฝึ กทางกายภาพบําบัด
2. ช่ วงอายุทางพัฒนาการ 3 – 5 ปี ควรจัดเรี ยนในชั้นอนุ บาลหรื อชั้นพิเศษ โดยสัปดาห์
หนึ่ ง มี เวลาเรี ย นในชั้นเรี ย นอย่า งน้อย 3 วัน รวมแล้วไม่ น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ( วันละ 3 ชั่วโมง )
สําหรับการสอนทักษะแบบตัวต่อตัว เป็ นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ซึ่ งไม่นบั รวมเวลาการฝึ กโดยตรง
จากนักบําบัด
3. ช่ วงอายุทางพัฒนาการ 5 – 7 ปี ควรเรี ยนในชั้นเด็กเล็กเพื่อเตรี ยมความพร้อม หรื อชั้น
พิเศษ โดยสัปดาห์หนึ่ งมีเวลาเรี ยนในชั้นเรี ยนอย่างน้อย 4 วัน รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง แต่
ไม่ควรเกิ นกว่า 18 ชัว่ โมง ( วันละ 3 – 5 ชัว่ โมง ) สําหรับการสอนทักษะแบบตัวต่อตัว เป็ นกลุ่ม
ย่อย และกลุ่มใหญ่ ซึ่ งทั้งนี้ไม่นบั รวมเวลาการฝึ กโดยตรงจากนักบําบัด
7. การจัดการเรี ยนรู้
7.1 การจัดการเรี ยนรู้ทวั่ ไปที่ใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการคิดคํานวณ
1. ใช้สิ่งที่ช่วยการรับรู ้ทางการเห็นของนักเรี ยน เช่น กล่องข้อความ วงกลม การ
ขีดเส้นใต้
2. ใช้สมุดตารางกราฟ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเขียนตัวเลขในแต่ละหลักให้ตรงกัน
ได้ง่าย
3. จัดกลุ่มปั ญหาที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน
4. ให้นกั เรี ยนใช้อุปกรณ์ช่วยในการคิดคํานวณ เช่น ลูกคิด แผนภูมิ แผ่นภาพต่าง
ๆ เครื่ องคิดคํานวณ
5. สอนการใช้เครื่ องคิดคํานวณ
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7.2 การจัดการเรี ยนรู้ทวั่ ไปที่ใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการอ่าน
1. ใช้หนังสื อเสี ยงเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน สามารถเข้าใจ
เนื้อหาที่เรี ยนโดยใช้การฟัง
2. ลดจํานวนแบบฝึ กหัด เพื่อลดความวิตกกังวลของเด็ก
3. ใช้กระดาษที่มีสีสดใส เพื่อให้นกั เรี ยนจดจ่ออยูก่ บั ข้อความที่อ่าน
4. ให้เพื่อนช่วยอ่านงานที่ครู มอบหมายให้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการอ่าน
5. ใช้การทําซํ้า ๆ ช้า ๆ
6. ให้ครู อ่านให้นกั เรี ยนฟังแล้วให้นกั เรี ยนอ่านตาม
7. ให้นกั เรี ยนวาดภาพระบายสี หรื อโมเดลประกอบคําหรื อเรื่ องสั้น นิทาน
8. ให้นกั เรี ยนเล่าเรื่ องตามจินตนาการ
7.3 การจัดการเรี ยนรู้ทวั่ ไปที่ใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเขียน
1. จัดเวลาให้เขียนอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน
2. บูรณาการเข้ากับวิชาอ่าน ๆ
3. สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพื่อส่ งเสริ มการเขียน
4. เน้นกระบวนการเขียน เอาใจใส่ กบั การสะกดและเครื่ องหมายวรรคตอน
5. ให้แต่งประโยคจากคําสั้น ๆ ง่าย ๆ
6. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน(ภาพเคลื่อนไหว ทดสอบความรู ้
ตรวจสอบคําตอบ)
8.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล ควรมีการวัดอย่างนี้ ปีละครั้ง โดยทัว่ ไปแล้วจะมีการวัดผลปี ละ 1 ครั้ง
หรื อมากกว่ า นั้ น จุ ด มุ่ ง หมายสํ า คัญ ของการประเมิ น ผลคื อ เพื่ อ สํ า รวจว่ า เด็ ก เรี ยนรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ การวัดผลอาจใช้แบบทดสอบมาตรฐานก็ได้หากแบบทดสอบนั้น
เหมาะที่ จะนํามาใช้ก ับเด็ ก แต่ก ารวัดผลส่ วนมากใช้แบบทดสอบที่ ค รู สร้ างขึ้ น แต่สิ่ งที่ สําคัญ
เกี่ ยวกับการวัดผลที่จะต้องกําหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล คือ เกณฑ์ในการตัดสิ นซึ่ ง
จะต้องกําหนดไว้ควบคู่กนั ไปกับการวัดผล เช่น
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การวัดผล
เกณฑ์
1. แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้น
1. นักเรี ยนตอบข้อทดสอบได้ 90%
2.ขอสังเกตของเด็ก
2.วันละ 5 นาทีเป็ นเวลา 5 วัน
3.การนับของครู
3.นักเรี ยนกระโดดได้ 10 ครั้ง
4.การนับของครู
4. นักเรี ยนออกเสี ยงครบกลํ้า ร ได้ถูก 9 ครั้งใน 10 ครั้ง
5.ครู ต้ งั คําถาม
5.นักเรี ยนตอบได้ 100 %
การวัดผลจะช่ วยให้ครู ทราบความก้าวหน้าของเด็กในด้านการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินจะ
ช่วยให้ครู ปรับปรุ งแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรื อช่วยในการกําหนดแผนใหม่ได้อย่างเหมาะสม
9.การทบทวนและปรับปรุ ง
แนวปฏิบตั ิในการทบทวนและปรับปรุ งนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้/พิการเรี ยนร่ วม
ปรับการประเมิน อย่างไร
- จัดอุปกรณ์
- ปรับเวลา
- ปรับวิธีการ
- กําหนดเกณฑ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
- ปรับเครื่ องมือประเมิน
ปรับวิธีทดสอบ
- ปฏิบตั ิ
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตอบปากเปล่า
- ผลงาน
- แบบฝึ กหัด
- แฟ้ มพัฒนางาน
- อ่านข้อสอบให้/ช่วยเขียนคําตอบ
- แบบทดสอบ
- จัดอุปกรณ์
- แบ่งข้อสอบ/ลดจํานวนข้อ
- เพิ่มเวลาจัดให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ปรับเวลาในการสอบ
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- สอบโดยไม่กาํ จัดเวลา
- สอบแล้วพักแล้วสอบใหม่จดั เวลาให้เหมาะ
- แบ่งจํานวนแบบทดสอบเป็ นตอน ๆ และให้สอบทีละตอนแทนที่จะสอบครั้ง
เดียวทั้งฉบับ
คาแนะนาแก่ ครู และผู้ปกครองของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ (LD)
-พยายามใจเย็น ๆ เมื่ อคุ ณฟั งเด็กพูดหรื อรอเด็ก เขี ยน เพราะเด็กอาจจะพูดหรื อ
เขียนได้ไม่คล่องและต้องใช้เวลาสักนิด
-แสดงความรักต่อเด็ก
-มองหาจุดแข็งและความสามารถอื่น ๆ พยายามสร้างจุดแข้งเหล่านั้นให้ทดแทน
ความบกพร่ องที่เด็กมี
-อย่าลืมชมเมื่อเด็กทําอะไรได้ดี แม้จะเป็ นสิ่ งเล็กน้อยก็ตาม
- ยอมรั บ นับ ถื อ เด็ ก ว่า เด็ ก เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามหมายและมี สิ่ ง ดี ๆ ในตนเอง
เหมือนกัน
- มีความคาดหวังที่เหมาะสม
- เมื่อเด็กทําผิด เช่ น เขียนผิด อ่านผิด จงอย่าบ่นช่ วยเด็กแก้ไขข้อที่ผิดพลาดอย่าง
อดทน
- อ่านหนังสื อสนุ ก ๆ กับเด็ก กระตุน้ ให้เด็กถามคําถาม เล่ าเรื่ องและแสดงความ
คิดเห็น
10.การเปลีย่ นผ่าน (Transition)
ช่วงระยะเวลาสภาพแวดล้อมหึ่ งไปสู่ สภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น จากบ้านไปสู่ โรงเรี ยน /
โรงพยาบาล / สถานที่อื่นๆ ตามความต้องการจําเป็ น โดยจะต้องให้คนพิการ / ผูป้ กครอง มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจร่ วมกับคณะบุคคล สหวิชาชีพ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคนพิการมีขอ้ จํากัด
น้อยที่สุด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มากที่สุด ดําเนินการโดยคํานึงถึงความ
ต้องการของคนพิการในลักษณะความต้องการ ด้านสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ ของการเรียนร่ วม
กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุ ปประโยชน์ของ
การเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี้ (กรมสามัญศึกษา, 2543)
1. ทางด้า นการเรี ย น เด็ ก มี โ อกาสได้เ รี ย นตามลํา ดับ ชั้น ในโรงเรี ย นปกติ โดยไม่ มี
ข้อยกเว้น เช่น ถ้าเด็กเรี ยนในชั้นพิเศษ ครู มกั จะให้ความพิเศษแก่เด็กมากไป หรื อตั้งความหวังไว้
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ตํ่า เมื่อเด็กทําอะไรไม่ได้กม็ กั ปล่อย เพราะถือว่าเด็กมีความบกพร่ อง ถ้าเด็กเรี ยนในโรงเรี ยนปกติ
เด็กก็จะต้องปฏิบตั ิตามเด็กปกติ เด็กจะได้รับทักษะมากขึ้น
2. ทางด้านสังคม เด็กสามารถปรั บตัวให้เข้ากับสังคมปกติ ได้มากขึ้น มี เพื่อนมาขึ้น ไม่
เฉพาะแต่เพื่อนพิการเท่านั้น เพื่อนบ้านเข้าใจเด็กดีข้ ึนยอมให้ลูกของตนมาเล่นด้วย เพราะเด็กอยูใ่ น
โรงเรี ยนเดียวกันกับลูกของตน
3. การเปลี่ยนเจตคติ เด็กปกติจะมีความเคยชิ นกับเด็กพิการมากขึ้น เพราะการอยู่รวมกัน
ทําให้ไม่เห็ นว่าเด็กพิการเป็ นมนุ ษย์แปลกประหลาด น่ ากลัว ชวนขันในท่าทาง และรู ปร่ างอี ก
ต่อไป นอกจากนี้ ยังเรี ยนรู ้ ว่าเด็กพิการต้องการความช่ วยเหลื ออะไรบ้าง และมีความเข้าใจเด็ก
พิการดีข้ ึน ยอมรับ และแสดงความเอื้อเฟื้ อมากขึ้น
4. ประหยัดงบประมาณของรัฐ เมื่อเด็กพิการสามรถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนปกติ
ได รั ฐก็ ไม่มี ความจํา เป็ นที่ จะต้องสร้ างโรงเรี ย นพิเศษเฉพาะเด็ก พิการ เพีย งแต่ เพิ่ม บุ คลากรที่
จําเป็ นบางอย่างขึ้นในโรงเรี ยนปกติเท่านั้น
5. เด็ กพิการมี โอกาสเข้าเรี ย นในโรงเรี ยนใกล้บา้ น ไม่ต้องเดิ นทางไปโรงเรี ยนพิเศษที่
ห่างไกล
6. เด็กพิการมีโอกาสอยู่กบั ครอบครั ว และญาติพี่น้อง มีโอกาสประพฤติตามหน้าที่ ใน
ฐานตะสมาชิกครอบครัว โดยไม่รู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่งความพิการ
7. ประหยัดค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง ไม่ตอ้ งเสี ยเงินส่ งบุตรที่พิการไปอยูโ่ รงเรี ยนประจํา
ดัง นั้น การจัด เด็ ก พิ ก ารเรี ย นร่ ว มกับ เด็ ก ปกติ จึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
ส่ งเสริ ม และให้แนวทางการนําไปสู่ ความสุ ขความสําเร็ จในชี วิตของเด็ก ช่ วยพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก จากการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางด้านการศึกษา การสนับสนุ นทางสังคมที่เหมาะสม ช่วยให้เด็ก
พิการสามารถปรับตัว และดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับคนปกติในครอบครัว
รู ปแบบการจัดการเรียนร่ วม
ศรี ยา นิยมธรรม (2547) ได้กล่าวถึง รู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษมี 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. การเรี ยนร่ วมในชั้นปกติเต็มเวลาเป็ นการจัดให้กบั เด็กที่มีสภาพความพิการไม่มากนัก
หลังจากรับการบําบัดรักษา หรื อฟื้ นฟูสมรรถภาพในด้านที่จาํ เป็ นก็สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติใน
ชั้นเรี ยนได้ ทั้งนี้ อาจมีอุปกรณ์ และเครื่ องมือช่ วยทางการศึกษาพิเศษ รวมทั้งการให้บริ การแนะ
แนวกลุ่ มครู ปกติ ด้วย ในกรณี เด็กปั ญญาเลิ ศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง และมี
ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเรี ยนร่ วมในลักษณะนี้ได้
2. การเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนปกติ การจัดบริ การในลักษณะนี้ เด็กพิเศษจะมีโอกาสเรี ยนใน
ชั้นปกติ เต็มเวลาโดยได้รับ การบริ การต่ าง ๆ เพิ่มเติ ม เช่ น ได้รับการสอนเสริ มบางวิชาจากครู
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การศึ ก ษาพิ เ ศษ ได้รั บ การฝึ กพู ด และการแก้ไ ขการพู ด ได้รั บ การฝึ กให้ ท าํ ความคุ ้น เคยกับ
สภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว จัดโปรแกรมพิเศษสําหรับเด็กปั ญญาเลิศ เป็ นต้น โดยที่เด็ก
เหล่านี้อาจได้รับบริ การเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้
3. การเรี ยนในชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ควรจัดให้เด็ก
ที่มีความบกพร่ องมาก หรื อเด็กที่พิการซํ้าซ้อน รวมทั้งเด็กที่มีความสามารถสู ง เป็ นพิเศษจนไม่
สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ นอกจากนี้เด็กเหล่านี้ยงั จําเป็ นต้องได้รับบริ การพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น
กายภาพบําบัด กิ จกรรมบําบัดการแก้ไขการพูด การฝึ กฟั งโปรแกรมพิเศษ เป็ นต้น บุคลากรใน
โรงเรี ยนต้องได้รับฝึ กอบรมให้มีความรู ้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ ยวกับเด็กประเภทที่ตน
รับผิดชอบ
4. การจัดโรงเรี ยนพิเศษ เด็กพิเศษที่มีความบกพร่ องและ/หรื อเด็กที่มีความสามารถสู งเกิน
กว่าที่ จะเรี ยนร่ วมกับ เด็กปกติ ได้ ควรได้รับบริ การประเภทนี้ ครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนพิเศษดังกล่ า ว
จํา เป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ พิ เ ศษในแต่ ล ะสาขี่ จ ะไปช่ วยสอนเสริ ม และพัฒนาสมรรถภาพให้แ ก่ เ ด็ ก
ลักษณะของโรงเรี ยนพิเศษนี้จะจัดแบบประจําหรื อไปกลับก็ได้
5. การจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น การจัด บริ ก ารในลัก ษณะนี้ ได้แ ก่ การจัด บริ ก าร
การศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล สถานพักฟื้ น สถานรับเลี้ ยงเด็ก และที่บา้ น เป็ นต้น รู ปแบบนี้ จดั
สําหรับเด็กพิการทางร่ างกาย และที่มีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ หรื อสติปัญญา ซึ่ งจําเป็ นข้องเข้ารับ
บริ การรักษา ฟื้ นฟู บําบัด พักฟื้ น และเลี้ ยงดูตามสถานที่ดงั กล่าวเป็ นระยะเวลานาน เพื่อให้เด็ก
ได้รับการศึกษาโดยไม่ขาดตอน การจัดการศึกษาพิเศษในรู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่มีความยืดหยุ่น
มาก เนื่องจากเด็กที่รับบริ การ เป็ นเด็กที่มีสภาพความพิการ และความต้องการแตกต่างกันมาก
เลวิสและดอร์ ลอค(Lewis and Doorlog, 1982) ได้อธิ บายรู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษไว้
7 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้
1. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวัน ในรู ปแบบนี้ ครู และนักเรี ยนไม่ได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษ
โดยตรง มีเพียงบริ การทางอ้อม เช่น การฝึ กอบรมครู ประจําการ การจัดหาสื่ อวัสดุอุปกรณ์พิเศษ
นักเรี ยนที่ได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง เมื่อไม่มีความต้องการจําเป็ นอีก
ต่อไปก็จดั เข้าในรู ปแบบนี้
2. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวันกับการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําสําหรับครู ปกติ นักเรี ยนใช้เวลาเรี ยน
ตลอดวันในชั้นเรี ยนปกติ โดยไม่ได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษแต่ ครู ปกติจะได้รับบริ การโดยนัก
การศึกษาพิเศษ จะให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับความต้องการจําเป็ นของเด็กพิเศษ การให้คาํ ปรึ กษาอาจ
เป็ นในรู ปต่าง ๆ เช่น การช่วยแก้ไขพฤติกรรมของนักเรี ยน การปรับวิธีสอนวิชาต่าง ๆ การจัดสื่ อ
อุปกรณ์พิเศษ
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3. ชั้นเรี ยนปกติ และห้องสอนเสริ ม และหรื อบริ การเดิ นสอน เด็กพิเศษจะใช้เวลาส่ วน
ใหญ่ในชั้นเรี ยนปกติ และระรับบริ การ การศึกษาพิเศษในห้องพิเศษ เรี ยกว่า ห้องสอนเสริ ม โดยมี
เวลากําหนดที่แน่นอน ครู สอนเสริ มยังให้บริ การคําปรึ กษาแนะนําสําหรับครู ปกติดว้ ย หรื ออาจเข้า
ไปช่ วยเหลื อหรื อเด็กพิเศษในชั้นเรี ยนปกติ เมื่อจําเป็ น ส่ วนครู เดิ นสอนก็มีหน้าที่ เช่ นเดี ยวกับครู
สอนเสริ ม เพียงแต่เดินทางไปสอนในโรงเรี ยนหลายแห่ง
4. ชั้นเรี ยนพิเศษ และชั้นเรี ยนปกติ นักเรี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่ในชั้นเรี ยนพิเศษ และใช้เวลา
บางส่ วนในชั้นเรี ยนปกติ รู ปแบบนี้ถือเป็ นการจัดสภาพแวดล้อมที่จาํ กัดมากที่สุด ของการเรี ยนร่ วม
5. ชั้น เรี ย นพิ เศษเต็ ม วัน รู ป แบบนี้ ไ ม่ ถื อว่า เป็ นการเรี ย นร่ วม นัก เรี ย นอยู่ใ นชั้นพิ เศษ
ตลอดเวลาเรี ยน แต่มีปฏิ สัมพันธ์ กบั เพื่อนปกติเฉพาะในด้านสังคมเท่านั้น ไม่ใช่ ในด้านการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยน
6. โรงเรี ยนพิเศษไปกลับ รู ป แบบนี้ ใช้กบั นักเรี ยนที่ มีความพิการในระดับสู งการจัดใน
ลักษณะนี้ จะเอื้อต่อเมื่อที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญพิเศษมาร่ วมอยูใ่ นโรงเรี ยน
7. โรงเรี ยนประจํารู ปแบบนี้ เหมาะสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็ นในระดับสู งจนไม่
สามารถใช้รูปแบบที่มีสภาพแวดล้อมจํากัดน้อยกว่าได้ หรื อใช้กบั เด็กที่ จาํ เป็ นต้องอยู่ในหอพัก
เพราะในท้องถิ่นของตนไม่มีบริ การด้านการศึกษาพิเศษ
วารี ถิระจิตร (2545) ได้อธิบายรู ปแบบการจัดการเรี ยน 5 รู ปแบบ คือ
รู ปแบบที่ 1 การเรี ยนร่ วมในชั้นปกติเต็มเวลา การจัดบริ การสําหรับเด็กพิเศษ ลักษณะนี้ จดั
ให้กบั เด็กที่มีความพิการไม่มาก หลังจากเด็กได้รับการบําบัดรักษา หรื อฟื้ นฟูสมรรถภาพในด้านที่
จําเป็ นก็สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ ทั้งนี้ อาจมีอุปกรณ์เครื่ องมือพิเศษช่ วยทางด้านการศึกษา
เช่นเครื่ องช่วยฟั ง รวมทั้งการใช้บริ การแนะแนวแก่ครู ในชั้นเรี ยนปกติดว้ ย ในกรณี เด็กปั ญญาเลิศ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางเด็กที่มีความคิดสร้ างสรรค์ก็สามารถเรี ยนร่ วมในลักษณะนี้
เพี ย งแต่ ป รั บ โปรแกรมการสอน และวิ ธี ก ารสอนให้ เ หมาะสมกับ สภาพความสนใจ และ
ความสามารถของเด็ก แต่ละประเภท
รู ปแบบที่ 2 การเรี ยนร่ วมในชั้นปกติ โดยได้รับการบริ การพิเศษ การจัดบริ การโดยให้เด็ก
พิเศษเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติเป็ นเวลา โดยได้รับการบริ การต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ได้รับการสอนเสริ ม
บางวิชาจากครู การศึกษาพิเศษ เช่ น ฝึ กพูด ฝึ กให้คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่ อนไหว
และโปรแกรมพิเศษของเด็กปัญญาเลิศ เป็ นต้น โดยเด็กได้รับบริ การเป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุ่ม
รู ป แบบที่ 3 การเรี ย นในชั้น พิ เ ศษในโรงเรี ย นปกติ จัด ให้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ค่อนข้างมาก รวมทั้งเด็กที่มีความสามารถสู ง จนไม่สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ ควรจัดบริ การ
พิเศษให้ เช่น กายภาพบําบัด
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อาชี วบําบัด การแก้ไขคําพูด การฝึ กฟั ง ตลอดจนการเพิ่มความรู ้สึกสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
สู ง เป็ นต้น
รู ปแบบที่ 4 การจัดโรงเรี ยนพิเศษ เด็กพิเศษที่มีความบกพร่ องมาก และไม่สามารถเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติ ได้ ครู การศึ กษาพิเศษที่ สอนจําเป็ นต้องมี ความรู ้ พิเศษ สอนประจําในโรงเรี ยน
พิเศษ
รู ปแบบที่ 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรี ยน คือ การจัดการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล
สถานพักฟื้ น สถานรับเลี้ยงเด็ก และที่บา้ น เป็ นต้น เป็ นการจัดให้แก่เด็กพิการทางกาย และสุ ขภาพ
หรื อเด็กปั ญญาอ่อน
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวถึง การจัดรู ปแบบการเรี ยนร่ วมไว้ 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. การเรี ยนร่ วมบางเวลา (Integration) เป็ นการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรี ยน ใน
โรงเรี ยนปกติโดยอาจจัดให้อยูใ่ นชั้นพิเศษ และเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในบางวิชา เช่น วิชาพลศึกษา
ดนตรี หรื อร่ วมกิจกรรมตามโอกาสอันควร
2. เรี ยนร่ วมเด็กเวลา (Mainstreaming) เป็ นการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรี ยน ใน
ชั้นเดียวกับเด็กปกติตลอดเวลา ได้รับบริ การเช่นเดียวกับเด็กปกติ จุดประสงค์ของการเรี ยนร่ วมเต็ม
เวลา คือ ให้เด็กเข้าใจ และตอบสนองความต้องการซึ่ งกันและกัน
3. การเรี ยนร่ วม (Inclusion) หรื อการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive education) เป็ น
แนวคิด ในการจัดการศึกษาที่โรงเรี ยน จะต้องจัดการศึกษาให้กบั เด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่า
เด็กคนใดเป็ นเด็กปกติ หรื อเป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรี ยนต้องรับเด็กทุกคน และจัดการ
ศึกษาให้อย่างเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จดั การเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนที่มี
ความต้องการพิเศษรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมใน 5 ลักษณะ คือ (สํานักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 254)
ลักษณะที่ 1 การเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนปกติเต็มเวลา เป็ นการจัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ซึ่ งได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ จนถึ งระดับที่ช่วยตัวเองได้แล้ว และได้รับการพิจารณาว่า มีความ
พร้ อมทางการเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี หรื อค่อนข้างดี ตลอดจนมี วุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคมดีพอในทุก ๆ กลุ่มวิชา
ลักษณะที่ 2 การเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนปกติ และมีบริ การให้คาํ แนะนําปรึ กษาเป็ นการจัดการ
เรี ยนร่ วมเต็มเวลา คล้ายคลึงกับลักษณะที่ 1 แต่จะมีครู การศึกษาพิเศษเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ซึ่ งได้แก่
ครู การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยน ครู เวียนสอนตามโรงเรี ยน หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยครู ประเภท
นี้ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ทาํ การสอนโดยตรง แต่จะเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนําช่ วยเหลื อ ครู ประจําชั้น และครู
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ประจําวิชา ให้เข้าใจถึงความต้องการ และความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่เรี ยนร่ วม
อยู่ ใ นชั้น เรี ย น ช่ ว ยกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเรี ย นรู ้ ตลอดจนการปฏิ บ ัติ ต่ อ เด็ ก การจัด
สภาพแวดล้อม และช่วยประเมินผลการพัฒนาการในการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ลักษณะที่ 3 การเรี ยนร่ วมในชั้นปกติ และรับบริ การจากครู เสริ มวิชาการ เป็ นการจัดการครู
การศึกษาพิเศษประจําอยู่ที่ห้องเสริ มวิชาการ โดยกําหนดตารางเรี ยนให้นกั เรี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เข้ามาเรี ยนกับครู เสริ มวิชาการ การศึกษาพิเศษบางเวลา และตามความมากน้อย
จากที่ กล่ าวข้างต้นประมวลได้ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม เป็ นรู ปแบบที่ ให้บริ การ
ศึกษา ดูแลช่วยเหลือบุคคลพิการให้ได้รับการศึกษาที่ตรงตามความพิการ ความสนใจและสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมอย่างปกติสุข ของความต้องการพิเศษ
หรื อความจําเป็ นของเด็ก และสอนในเนื้ อหาที่ เด็กมี ปัญหา หรื อไม่ได้รับการสอนในชั้นเรี ยน
ปกติ การสอน อาจจะกระทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ ครู เสริ มวิชาการยัง
ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่ครู ประจําชั้น หรื อประจําวิชาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การปฏิบตั ิต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ลักษณะที่ 4 การจัดชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยน และเรี ยนร่ วมบางเวลา เป็ นการจัดนักเรี ยนที่
มีความต้องการพิเศษไว้ในห้องเรี ยนเดียวกัน โดยคู่ขนานกับห้องเรี ยนปกติ และจัดเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ
มีครู การศึกษาพิเศษประจําชั้น และสอนเองเกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชาที่เด็กสามารถไปเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติได้เช่ น พลศึ กษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิ ลป์ การงานพื้นฐานอาชี พ จริ ยศึกษา หรื อ
กิจกรรมพิเศษของโรงเรี ยน
ลักษณะที่ 5 การจัดชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ เป็ นการจัดนักเรี ยนที่มีความต้องพิเศษ ที่
มีความบกพร่ องค่อนข้างมาก ในประเภทเดียวกัน โดยจัดเป็ นกลุ่มขนาดเล็กไม่นอ้ ยกว่า 6 คน เรี ยน
ในชั้นเรี ยนพิเศษร่ วมกันตลอดเวลา มีครู ประจําชั้นเป็ นผูส้ อนเองทุกวิชา แต่อยู่ในโรงเรี ยนปกติ
และมีการเข้าร่ วมกิจกรรม กับทางโรงเรี ยนบ้าง บางโอกาส เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ ประชุ มประจําสัปดาห์ รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกับเด็กปกติ เชี ยร์ กีฬา และร่ วม
กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดจนร่ วมพิธีการกับโรงเรี ยนด้วย
สรุ ปได้ว่า การจัดรู ปแบบเรี ยนร่ วมให้แก่ เด็ก ควรพิจารณาลักษณะของความบกพร่ อง
และความสามารถของเด็กแต่ละคน ตลอดจนต้องคํานึ งถึ งความพร้อมของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู
และความร่ วมมือของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ กครอง ตัวเด็ก ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารจัดการเรียนร่ วม
2.1 ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
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การจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมให้บ รรลุ ต ามเป้ าหมายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้กาํ หนด
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจัด การศึ ก ษาแบบเรี ยนรวมไว้ 3 ยุ ท ธศาสตร์ ดัง ภ าพประกอบที่ 1
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ภาพประกอบที่ 2 แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การเสริมสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนรวม

ผู้เรี ยนทุกคนได้ รับโอกาส
และสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการพัฒนา
ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรี ยนรู้
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพัฒ นาเครื อข่ า ยการจัดการศึ ก ษาแบบเรี ย นเรี ย น
ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
3. การประสานงานองค์กรเพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการประกอบด้วย
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1. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
2. การจัดอาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
3. การใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
4. การพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนเพื่อการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
5. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรี ยน
ร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริ ง
4. การพัฒนาสื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งอํานวยความสะดวก และนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
จากปรัชญา แนวคิด และหลักการในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมของนักการศึกษา และ
ผลงานวิจยั ต่าง ๆ จะเห็นว่า การดําเนิ นงานการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการให้คนพิการทุกคนได้รับ
โอกาส และสิ ทธิ เท่าเทียมกัน ในการพัฒนาศักยภาพ โดยสอนคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น รู ปแบบวิธีการในแนวคิดใหม่ ของการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่ประสบความสําเร็ จ คือ โรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม โดยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการ
จัด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น ที่ มี ก ารปรั บ สภาพแวดล้อ ม อาคารสถานที่ การบริ ห าร
สถานศึกษา รู ปแบบการเรี ยนการสอน การวัดผล ประเมินผล การจัดบุคลากรดําเนินงาน เพื่อให้
ระบบการศึกษาที่ยดื หยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการจําเป็ นที่แตกต่างของผูเ้ รี ยน
จากสภาพ และปั ญ ญาในปั จ จุ บ ัน การจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว ม จะยัง ไม่ ส ามารถ
ดําเนิ นการได้ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร แต่ในอนาคตเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้เข้า
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนทัว่ ไป การพัฒนาในการจัดการศึกษาแบบเรี ยน ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น และจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
การบริ หารจัดการศึกษา เป็ นบทบาทหน้าที่ ที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทําหน้าที่
อํานวยการส่ งเสริ ม สนับสนุ น ประสานงาน นิ เทศควบคุ ม กํากับ ติดตาม ประเมิน แก้ไข พัฒนา
ปรับปรุ ง การดําเนินงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบโรงเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับ
นโยบาย เป้ าหมาย และวัตถุ ประสงค์ของการจัดการศึ กษา ตามบทบาทหน้าที่ อย่างเหมาะสม
สําหรับในการจัดการศึกษา แบบเรี ยนร่ วม โดยดําเนินการดังนี้
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1. การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ควรมีการจัดเตรี ยมบุคลากรที่เกี่ ยวข้องในระดับต่าง ๆ
ให้พร้อมที่จะยอมรับเด็กที่มีความสามารถ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยนร่ วมอย่างพอเพียง
และเข้า ใจการปฏิ บ ัติ ง านที่ จ ํา เป็ นต่ อ การเรี ย นการสอน เพื่ อ เสริ ม งานเรี ย นร่ ว มให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จ ควรจัดเตรี ยมดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2543)
1.1 ด้านผูบ้ ริ หาร
1.1.1 ต้องมีเจตคติที่ดี
1.1.2 มีหลักการบริ หารจัดการ การเรี ยนร่ วม
1.1.3 ทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน
1.1.4 จัดหาบริ การสนับสนุนเพื่อเสริ มงานการเรี ยนร่ วม
1.1.5 ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจในการปฏิบตั ิของบุคลากร
1.2 ด้านครู ปฏิบตั ิการสอนการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ/ครู ประจําวิชา
1.2.1 ควรจะได้รับการฝึ กให้มีความรู ้พ้ืนฐาน และวิธีสอนเด็กที่มีความพิการ ในชั้น
เรี ยนร่ วมของตน
1.2.2 ควรเข้าใจวิธีการประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 มี เจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนร่ วม มี ความเชื่ อว่าเด็ กทุ กคนสามารถเรี ยนได้และ
ยอมรับให้เข้าเรี ยนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชั้นเรี ยน
1.3 ครู ประจําชั้นพิเศษ เป็ นครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาพิเศษ หรื อได้รับการฝึ กอบรม ทาง
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ และความเป็ นบุคคลที่
1.3.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนร่ วม
1.3.2 มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้และมีความต้องการพัฒนาตนเอง
1.3.3 มีความตั้งใจในการสอน
1.4 ครู เสริ มวิชาการ
1.4.1 เป็ นครู ที่ทาํ หน้าที่สอนเพิ่มเติมจากการที่เด็กได้เรี ยนชั้นห้องปกติ
1.4.2 เป็ นผูป้ ระสานให้คาํ แนะนําครู ให้ปฏิบตั ิต่อเด็กพิการได้อย่างถูกต้อง
การจัดการเรี ยนรวม จะประสบความสําเร็ จ หรื อไม่น้ นั ผูบ้ ริ หารจะคํานึ งถึงความเข้าใจการ
ยอมรับ และทัศนคติที่ดีของครู ในโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน ตลอดจนผูป้ กครอง ที่มีต่อเด็กที่มี
ความต้อ งการพิ เ ศษ ซึ่ งผู ้บ ริ ห ารอาจจัด การบริ ห าร และประชาสั ม พัน ธ์ ดัง นี้ (สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
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1. ครู ในโรงเรี ยน
1.1 ผูบ้ ริ หารควรจัดประชาสัมพันธ์ให้ครู ทุกคน ในโรงเรี ยนเข้าใจถึงความนํา
1.2 เป็ นที่จะต้องจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
1.3 ขอความร่ วมมือจากครู ทุก ๆ คน ในการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรี ยน
1.4 เรี ยนและผูป้ กครองเกี่ยวกับการเรี ยนร่ วมที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
1.5 ขอความร่ วมมือจากครู ในโรงเรี ยนให้มาช่วยสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. ครู ผทู้ าํ การสอน
2.1 ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ครู ผทู ้ าํ การสอน ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะประสบ
ความสําเร็ จได้ เพราะครู ให้ความเมตตาช่วยเหลืออบรมสัง่ สอน และให้ความรู ้
2.2 ให้ความรู ้และความเข้าใจแก่ครู ผสู ้ อน ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาสามารถเรี ยน
และช่วยเหลือตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กทัว่ ๆ ไป
3. นักเรี ยนปกติที่เรี ยนร่ วม
3.1 ให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจแก่นักเรี ยนปกติ ว่า ควรให้ความเอื้อเฟื้ อช่ วยเหลื อ
และไม่ควรรังเกียจเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ
3.2 ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่นกั เรี ยนปกติวา่ เพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ ต้องการความ
ช่วยเหลือมากกว่าที่จะนําปมด้อยของเพื่อนมาล้อ หรื อเยาะเย้ยถากถาง
3.3 มีเจตคติที่ดียอมรับ และมองเห็นคุณค่าความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4. ผูป้ กครอง
4.1 ควรสร้างความเข้าใจกับผูป้ กครองว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ควรได้รับโอกาส
ในการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทวั่ ๆ ไป
4.2 ให้ความรู ้กบั ผูป้ กครองว่าการเรี ยนร่ วม จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อนักเรี ยนไม่วา่
กรณี ใด
4.3 ให้ผูป้ กครองของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษในปกครอง และให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทาํ ได้
4.4 ให้ผปู้ กครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษยอมรับในความผิดปกติ
สรุ ปได้ว่า การบริ หารจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมให้ได้ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายต้องมุ่งเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์กนั ในทุกภาคส่ วน ร่ วมดําเนิ นการ มีการจัดเตรี ยมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และ
งบประมาณสนับสนุ นการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดี โดยความร่ วมมือ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.3 สภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
จากการศึกษาผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาพิเศษของหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโรงเรี ยนร่ วมของเด็กพิการ พบว่า มีสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพิเศษ สรุ ป
ได้วา่ หลายหน่วยงานมีปัญหาด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ ทําให้การ
จัดการศึกษาพิเศษ อีกทั้งผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องส่ วนหนึ่ งยังขาดความรู ้ เจตคติ และทักษะที่
ถู ก ต้องในการจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ วม ส่ วนการจัดบรรยากาศ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ม่
ส่ งเสริ มการเรี ยน และการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเท่าที่ควร การวัดผลประเมินผล
ไม่เป็ นตามสภาพจริ ง และไม่สอดคล้องกับลักษณะของนักเรี ยน นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ยังนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลพร้ อมทั้งส่ งเสริ มบุคลากรในการปฏิ บตั ิงานด้านการศึกษาพิเศษ
น้อย
ซึ่ ง ผลการประเมิ น จากการประเมิ นจากและติ ดตามผลการจัดการเรี ย นร่ วม ในสภาพ
ปั จจุบนั ของประเทศไทย โดยกองการศึกษาพิเศษ (2540) พบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่มาจากครู ประจํา
ชั้น ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ตลอดจนวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือ การใช้เทคนิคการสอนเฉพาะ เช่น การอ่าน เขียน การใช้ภาษามือ การฝึ กพูด และการ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่มีความบกพร่ องอย่างถูกวิธี เป็ นต้น โรงเรี ยน เรี ยนร่ วมของสื่ อการสอนที่
เหมาะสม และครู ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออุปกรณ์ กบั บุคคลที่มีความบกพร่ องประเภท
ต่าง ๆ บุคคลในโรงเรี ยนมีเจตคติไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องในโรงเรี ยนร่ วม ขาดสิ่ ง
อํานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มวิจยั และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อคน
พิการ กองการศึ ก ษาเพื่ อคนพิก าร (2542) โดยการศึ กษาดู ง าน โรงเรี ย นทัว่ ไปที่ จดั เรี ยนร่ วม
สําหรับเด็กพิการ การจัดประชุ มสัมมนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผูส้ อนเด็กพิการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนทัว่ ไปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อครู ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมาย
ในการตอบแบบสอบถามสภาพการดําเนิ นงานของโครงการจัดการเรี ยนร่ วม 757 โรงเรี ยน สรุ ป
ได้วา่
1. การจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนทัว่ ไป เป็ นการจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกัน เด็ก
ทัว่ ไปแบบเต็มเวลา คิดเป็ นร้ อยละ 85.60 เรี ยนรวมบางเวลา คิดเป็ นร้ อยละ 7.66 และจัดเด็ก
พิการเรี ยนในห้องพิเศษเฉพาะ คิดเป็ นร้อยละ 6.74
2. เหตุผลในการจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กทัว่ ไป เพื่อสนองนโยบายของหน่ วยงาน
ต้นสังกัด คิดเป็ นร้อยละ 29.19 จัดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับล่าสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 25.50 ที่เหลือจัดด้วยเหตุผลอื่นหรื อ เพื่อแก้ปัญหาของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงาน
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3. สภาพการบริ หารงานในการจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนทัว่ ไป พบว่า ส่ วนใหญ่
ไม่ มี ก ารปฏิ บ ัติต ามแนวทางที่ ชัด เจน และเหมาะสม ไม่ มี ก ารปรั บ สภาพอาคารเรี ย น อาคาร
ประกอบห้องนํ้า – ห้องส้วม และสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน ให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กพิการ
ที่เข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนไม่ได้ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิการ
แต่ละประเภท ไม่มีการค้นคิดนวัตกรรม เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กพิการที่เรี ยนร่ วมไม่มีการ
จัดอุปกรณ์ ช่วยอํานวยความสะดวกในการเรี ยนของเด็กพิการแต่ละประเภท ไม่มีการคัดแยกเด็ก
พิการเข้าเรี ยนร่ วมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการทดสอบทางการแพทย์ ไม่มีการ
เตรี ยมความพร้ อมแก่เด็กพิการ ก่ อนส่ งต่อเข้าเรี ยนร่ วม ทั้งในด้านการช่ วยเหลื อตัวเอง ด้านสุ ข
นิสัย ด้านการเรี ยน ด้านมารยาท และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ไม่มีการวิเคราะห์หลักสู ตร การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดผล และประเมินผล และปรับให้เหมาะสมกับเด็กพิการที่เรี ยน
ร่ วม ไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะสําหรับเด็กพิการที่เรี ยนร่ วมโดยเฉพาะ
4. ความสําเร็ จของการดําเนิ นงานจัดการเรี ยนร่ วม ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย พบว่า โดยภาพรวมการดําเนิ นงานจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับเด็กพิการใน
โรงเรี ยนทัว่ ไป อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย และมีประสิ ทธิ ผลที่ระดับหนึ่งเท่านั้น.
สภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการจัดการเรี ยนร่ วมของเด็กพิการ ในประเทศไทยที่พบ
ส่ วนใหญ่ จะเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ คือ การคัดแยกเด็กพิการ เพื่อการส่ งต่อเข้าห้องเรี ยนรวม การ
ใช้หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนสอนในชั้นเรี ยนร่ วม สื่ อ และนวัตกรรม
ประกอบการสอนของครู ผสู้ อน แนวทางการวัดและประเมิลผลเด็ก
2.4 การจาแนกความบกพร่ องของบุคคลเพือ่ จัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
การจัดการเรี ยนการสอนแก่เด็กพิการ หรื อผูท้ ี่ มีความบกพร่ อง ย่อมแตกต่างกันไปตาม
ความพิการ หรื อความบกพร่ องของแต่ละประเภท จึงจําเป็ นต้องมีการจําแนกความพิการ หรื อความ
บกพร่ องให้ ชัดเจน เพื่ อให้ก ารจัดการเรี ย นการสอนสอดคล้องตามความต้องการจําเป็ น และ
ศักยภาพของคนพิการ ให้บงั เกิ ดผลในการพัฒนาอย่างแท้จริ ง กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาํ หนด
ประเภท ความพิการไว้ 9 ประเภท ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2543)
1. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสี ยการมองเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อย จนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ตนตาบอด หมายถึ ง คนที่ สู ญเสี ย การเห็ นมากจนต้องสอนให้อ่านอัก ษรเบรลล์
หรื อใช้วธิ ี การฟั งเทปแผ่นเสี ยง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6
ส่ วน 60 หรื อ 20 ส่ วน 200 (20/200) ลงมาจนถึ งตาบอดสนิ ท หมายถึ ง คนตาบอดสามารถ
มองเห็นวัตถุได้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตร หรื อ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุ
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เดี ย วกันได้ ในระยะ 60 เมตร หรื อ 200 ฟุ ต หรื อมี ล านสายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึ ง
สามารถมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา)
1.2 คนเห็ นเลือนราง หมายถึ ง คนที่สูญเสี ยการเห็ นแต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิพม์ ที่
ขยายใหญ่ได้ หรื อต้องใช้แว่นขนยานอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตา ข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่
ระดับระหว่าง 6 ส่ วน 18 (6/18) หรื อ 20 ส่ วน 70 (20/70) ถึง 6 ส่ วน (6/60) หรื อ 20 ส่ วน 200
(20/200) หรื อมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2. บุ คคลที่ มีค วามบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึ ง คนที่ สู ญเสี ย การได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุ นแรง จนถึงระดับน้อยอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคล คนที่สูญเสี ยการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่ หรื อไม่ใส่ เครื่ องช่ วยฟั งก็ตาม โดยทัว่ ไปหากตรวจการได้ยินจะสู ญเสี ย
การได้ยิน ประมาณ 90 เดซิ เบลขึ้ นไป (เดซิ เบล เป็ นหน่ วยวัดความดัง ของเสี ย ง หมายถึ ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระดับเริ่ มได้ยนิ เสี ยงของเด็กปกติ เมื่อเสี ยงดังไม่เกิน 25 เดซิ เบล คนหู หนวกจะเริ่ มได้
ยินเสี ยงดังมากกว่า 90 เดซิ เบล)
2.2 คนหู ตึง หมายถึ ง คนที่ มีก ารได้ยินเหลื ออยู่เพียงที่ จะรั บ ข้อมูล ผ่านทางการได้ยิน
โดยทัว่ ไปจะใส่ เครื่ องช่วยฟัง และหากตรวจการได้ยินจะพบว่า มีการสู ญเสี ยการได้ยินน้อยกว่า 90
เดซิ เบล ลงมาจนถึง 26 เดซิ เบล คือ เมื่อเปรี ยบเทียบระดับ เริ่ มได้ยินเสี ยงของเด็กปกติ เมื่อเสี ยงดัง
ไม่เกิ น 25 เดซิ เบล เด็กหู ตึง จะเริ่ มได้ยินเสี ยงดังมากกว่า 26 เดซิ เบล ขึ้นไป จนถึ ง 90 เดซิ เบล
อาจแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ดังนี้
2.2.1 ตึงเล็กน้อย
(26-40 เดซิเบล)
2.2.2 ตึงปานกลาง
(41-55 เดซิเบล)
2.2.3 ตึงมาก
(56-70 เดซิเบล)
2.2.4 ตึงรุ นแรง
(71-90 เดซิเบล)
3. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพฒั นาการช้ากว่าคนปกติทวั่ ไป
เมื่ อ วัด สติ ปั ญ ญา โดยใช้ แ บบทดสอบมาตรฐานแล้ว มี ส ติ ปั ญ ญาตํ่า กว่ า บุ ค คลปกติ และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรื อมากกว่า เช่น
ชี วิต ในบ้า น การควบคุ ม ตนเอง สุ ข อนามัย และความปลอดภัย การเรี ย นวิช าการเพื่ อ ชี วิต
ประจําวัน การใช้เวลาว่าง และการทํางาน ซึ่ งลักษณะความบกพร่ องทางสติปัญญา จะแสดงอาการ
ก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่ องของสติปัญญา 4 ระดับ ดังนี้
3.1 บกพร่ องระดับเล็กน้อย ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 56-70
3.2 บกพร่ องระดับปานกลาง ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 41-55
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3.3 บกพร่ องระดับรุ นแรง
ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 26-40
3.4 บกพร่ องระดับรุ นแรงมาก ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 20-25
4. บุ คคลที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ หมายถึ ง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่ วน
อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง หรื อหลายส่ วนขาดหายไป กระดู กและกล้ามเนื้ อพิการ เจ็บป่ วยเรื้ อรั ง
รุ นแรง มี ความพิการของระบบประสาท มี ความลําบากในการเคลื่ อนไหว ซึ่ งเป็ นอุ ปสรรคต่อ
การศึกษา ในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีความบกพร่ องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หู
หนวก อาจแบ่งได้เป็ นประเภทดังนี้
4.1 โรคของระบบประสาท เช่ น โรคของระบบประสาท เช่ น ซี รีบรัลพัลซี (Cerebral
Palsy) หรื อโรคอัมพาต เนื่ องจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิลสเคลอโรซี ส (Multiple
Sclerosis)
4.2 โรงทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก เช่น ข้ออักเสบ เท้าปุก โรคกระดูกอ่อน โรค
อัมพาต กล้ามเนื้อลีบ หรื อมัสคิวลาร์ ดิสโทรฟี (Muscular Dystophy)
4.3 การไม่สมประกอบมาแต่กาํ เนิ ด เช่ น โรคศรี ษะโต สไปนา เบฟฟิ ดา (Spina
Bifida) แขนขาด้วยแต่กาํ เนิด เตี้ยแคระ
4.4 สภาพความพิการและความบกพร่ องทางสุ ขภาพอื่น ๆ ได้แก่
4.4.1 สภาพความพิการอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้ แขนขา
ขาด โรคโปลิโอ โรคเยือ่ บุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด
4.4.2 ความบกพร่ องทางสุ ขภาพ เช่น หอบหื ด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง คนที่มีความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจ หรื อการใช้ภาษาอาจเป็ นภาษา
พูด และ/หรื อภาษเขียน ซึ่ งจะมีผลทําให้มีปัญหาในการฟั ง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน
การสะกด หรื อการคิดคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่ องในการรับรู ้ สมองได้รับบาดเจ็บ การ
ปฏิบตั ิงานของสมองสู ญเสี ยไป ซึ่ งทําให้มีปัญหาในการอ่าน และปั ญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่
รวมคนที่มี ปั ญหาทางการเรี ยนเนื่ องจากสภาพบกพร่ อง ทางการเห็ น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
ปั ญญาอ่ อน ปั ญ หาทางอารมณ์ หรื อ ความด้อ ยโอกาส เนื่ องจากสิ่ ง แวดล้อม วัฒนธรรมหรื อ
เศรษฐกิจ
6. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูด และภาษา หมายถึ ง บุ คคลที่มีความบกพร่ องใน
เรื่ องของการออกเสี ยงพูด เช่น เสี ยงผิดปกติ อัตราความเร็ ว และจังหวะการพูดผิดปกติ หรื อคนที่
มีความบกพร่ องในเรื่ องความเข้าใจ และหรื อการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรื อระบบสัญลักษณ์
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อื่นที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งอาจเกี่ ยวกับรู ปแบบของภาษา เนื้ อหาของภาษา และหน้าที่ ของ
ภาษา
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติเป็ นอย่างมาก และปั ญหาทางพฤติกรรมนั้น เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ไม่เป็ นที่ยอมรับทางสังคม
หรื อวัฒนธรรม
8. บุ คคลออทิสติ ก หมายถึ ง บุ คคลที่มีความบกพร่ องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา
และการสื่ อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่ งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานใน
หน้าที่บางส่ วนของสมองที่ผดิ ปกติไป และความผิดปกติน้ ีพบได้ก่อนวัย 30 เดือน

ตอนที่ 3 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบ ความหมาย และประเภทของรู ปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
อุ ท ัย บุ ญ ประเสริ ฐ (2546) ให้ ค วามหมายของรู ป แบบว่ า หมายถึ ง ตัว แบบหรื อ
แบบจําลองที่สะท้อนภาพหรื อปรากฏการณ์ หรื อสภาพที่เป็ นนามธรรมที่เจ้าของแบบจําลองจัดทํา
ขึ้นใช้เป็ นตัวแทน เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ หรื อแสดงองค์ประกอบที่สาํ คัญ ๆ ของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ งที่สามารถช่ วยให้ สามารถเข้าใจแนวความคิด เข้าใจหลักการ
กระบวนการ หรื อ กระบวนทัศ น์ ใ นเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ข้า ใจได้ง่ า ยขึ้ น ช่ ว ยให้ เ ห็ น
องค์ประกอบสําคัญ ๆ ได้ง่าย และชัดเจน
สําหรับบาร์ โด และฮาร์ ดแมน (Bardo and Hartman, 1982) ให้ความหมายของรู ปแบบ
ว่ารู ปแบบ เป็ นสิ่ งที่ เราพัฒนาขึ้ น เพื่อบรรยายคุ ณลักษณะที่ สําคัญ ๆ ของปรากฏการณ์ อย่างใด
อย่างหนึ่ ง เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ รู ปแบบจึงไม่ใช่การบรรยาย หรื ออธิ บายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดของทุกแง่ทุกมุม ส่ วนการที่จะระบุวา่ รู ปแบบหนึ่ ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อย
เพียงใด จึงจะเหมาะสม และรู ปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีขอ้ กําหนดตายตัว
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปรากฏการณ์ แต่ละอย่าง และวัตถุ ประสงค์ของผูส้ ร้ างรู ปแบบที่ตอ้ งการจะอธิ บาย
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ อย่างไร
คัมภีร์ สุ ดแท้(2553) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่สร้างหรื อพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็น ถึง
องคป์ ระกอบสําคัญของเรื่ องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป
ปั ญ ญา ทองนิ ล (2553) ได้ก ล่ า วว่ า รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร้ า งที่ เ กิ ด จากทฤษฎี
ประสบการณ์ การคาดการณ์นาํ เสนอในรู ปของข้อความหรื อแผนผัง
ณัฐศักดิ์ จันทร์ ผล (2552:125) รู ปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรมแบบจําลองหรื อ ตัว
แบบที่จาํ ลองสภาพความเป็ นจริ งที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่า มีสิ่งใดบ้าง ที่
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จะต้องนํา มาศึ ก ษาเพื่ อใช้ท ดแทนแนวคิ ดหรื อ ปรากฏการณ์ ใ ดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง โดยอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรู ปแบบนั้นๆ
มาลี สื บกระแส (2552: 108-109) รู ปแบบมีสองลักษณะคือรู ปแบบจํา ลองของสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรม เช่นระบบการปฏิบตั ิงาน และรู ปแบบที่เป็ นแบบจําลองของสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รู ปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ดว้ ยเส้นโยงแสดงในรู ปแผนภาพหรื อ เขียน
ในรู ปสมการคณิ ตศาสตร์ หรื อสมการพยากรณ์หรื อเขียนเป็ นข้อความ จํานวน ภาพ แผนภูมิหรื อรู ป
สามมิต
ทิศนา แขมมณี ( 2550) ไดก้ล่าวอธิ บายความหมายของรู ปแบบไว้ว่า รู ปแบบ หมายถึ ง
เครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคํา ตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์การใชอุปมาอุปไมย หรื อจากทฤษฎี หลกัการต่างๆ
และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
วิลเลอร์ (Willer, 1967: 125) กล่าวว่ารู ปแบบเป็ นการสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization)
เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rationale)ของระบบรู ปนัย (Formal system)และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการทํา ให้เกิดความกระจ่างชดัของนิยาม ความสัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง
พลอเตอร์ และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายคําคํา ไว้ใน Longman
Dictionary of Contemporary English โดยสรุ ปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model ที่หมายถึงสิ่ งซึ่ ง
เป็ นแบบย่อส่ วนของจริ งความหมายนี้ ตรงกับ ภาษาไทยว่า แบบจําลอง เช่น แบบจําลองของเรื อดา
น้า เป็ นต้น Model ที่หมายถึ งสิ่ งของหรื อคนที่นาํ มาใช้เป็ นแบบอย่างในการดําเนิ นการบางอย่าง
เช่น ครู แบบอย่างนัก เดินแบบหรื อแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็ นต้น Model ที่หมายถึงแบบ หรื อ
รุ่ นของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864X เป็ นต้น
โทส์และคาร์ รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74)กล่าวไว้วา่ รู ปแบบเป็ นนามธรรมของ จริ ง
หรื อภาพจําลองของสภาพการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะมี ต้ งั แต่รูปแบบอย่างง่ ายๆไปจนถึ ง
รู ปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ และมี ทง้ รั ู ปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel) ที่เป็ นแบบ
จําลองของวัตถุเช่ น แบบจําลองหอสมุดแห่ งชาติแบบจําลองเครื่ องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็ นต้น และ
รู ปแบบเชิ งลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิ บายปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรื อสัญลักษณ์ เช่ น
รู ปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์(A Sastem/Contingency Model) ของ บราวน์ และโมเบริ กส์
(Brown and Moberg 1980: 56) และรู ปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ บุญชม ศรี สะอาด (2548)
เป็ นต้น และรู ปแบบการบริ หารซึ่ งกําลังศึกษาและพัฒนาในการวจิยคั รั้งนี้ จะอยูใ่ นกลุ่มของรู ปแบบ
ประเภทหลัง คือรู ปแบบเชิงคุณลกัษณะซึ่ งเป็ นรู ปแบบในความหมายโดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงคํานี้ ใน
วงวิชาการ

116

สรุ ปได้ว่า รู ปแบบหมายถึ ง แนวทางหรื อแบบอย่างใดการดําเนิ นการ ที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
โครงสร้ างทางความคิด โดยอาจเป็ นรู ปแบบเชิ งกายภาพ หรื อเชิ งคุ ณลักษณะ หรื ออาจเป็ นรู ป
แบบอย่างง่าย และอย่างซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยจัดระบบความคิดให้ง่ายขึ้น และเป็ น
ระบบ
3.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรู ปแบบได้ 4 องค์ประกอบดังนี้
ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท(Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี ,2550: 220)
1. รู ปแบบสามารถนําไปสู่ การทา นายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได้
2. มีความสัมพนัธ์เชิ งสาเหตุอธิ บายปรากฏการณ์ เรื่ องนั้น / ปรากฏกลไกลเชิ งสาเหตุที่
กําลังศึกษาและอธิ บายเรื่ องที่กาํ ลังศึกษา
3. รู ปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่กาํ ลัศึกษา / ช่วย
สื บเสาะความรู้
4.รู ปแบบมี ค วามสั ม พนั ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งมากกว่ า ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เชื่ อ มโยงจาก
การศึกษาตวัอย่างของรู ปแบบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พบว่าไม่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ที่เป็ นเกณฑ์
ตายตัวว่ารู ปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไรส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ที่ผูส้ นใจดําเนิ นการศึกษา ส่ วนการกําหนดองค์ประกอบ รู ปแบบในการศึกษาและ
การทําความเข้าใจเกี่ยวกบั การจัดองค์การและการบริ หารจัดการ (The Model of Organization and
Management) ตามความคิดของ บราวน์และโมเบริ กส์ Brown and 13 Moberg (1980: 98) นั้น
Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับ
หลักการบริ หารตามสถานการณ์( Contingency Approach) และ องค์ประกอบตามรู ปแบบของ
Brown และ Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Envvironment) เทคโนโลยี (Technology)
โครงสร้าง(Struccture) กระบวนการจัดการ(Management Process) และการตดัสินใจสั่งการ
(Decision making) รู ปแบบการศึกษาและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริ หาร
ของ Brown and Moberg (1980: 17) มีลกั ษณะดังแผนภาพที่ 1 สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
กระบวนการจัด การ การตัด สิ นสั่ ง การ แผนภาพที่ 1 รู ป แบบเชิ งระบบและสถานการณ์
(Systems/Contingency Model)ของ Brown and Moberg ส าหรับองค์ประกอบของรู ปแบบการ
บริ หารการศึ ก ษาเท่ า ที่ พ บจากการศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้องพบว่า ส่ วนใหญ่ จะกล่ า วถึ ง การจัด
องค์ก ารบริ หารหรื อโครงสร้ า งระบบบริ หารและ แนวทางในการดํา เนิ น งานในภาระหน้า ที่
(Function) ที่ สํา คัญ ๆในการบริ ห ารงานขององคก์า รนั้น ๆ เช่ น การบริ ห ารงานบุ ค ลากร
การบริ หารงานการเงิน การบริ หารงานวิชาการ เป็ นต้น ซึ่ งจะได้ กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ งในตอนที่วา่
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ด้ว ยการกํา หนดองค์ ป ระกอบในการกํา หนดรู ป แบบต่ อ ไปโดยสรุ ป แล้ว ในการกํา หนด
องค์ประกอบของรู ป แบบว่า จะประกอบด้วยอะไรบ้าง จํานวนเท่า ใดมี โครงสร้ าง และความ
สัมพันธ์กนัอย่างไรนั้นอยู่กบั ปรากฏการณ์ ที่เรากําลังศึกษาหรื อจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการพื้นฐานในการกําหนดรู ปแบบแต่ละรู ปแบบนั้นๆเป็ นหลัก
3.3 ประเภทและองค์ ประกอบของรู ปแบบ
1.2.1 ประเภทของรู ปแบบ มีการจําแนกออกเป็ นหลายลักษณะในที่นี่สามารถจําแนกได้
สามรู ป (Smith and Others, 1970 : 46)
1.2.2 รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่ รู ปบคล้ายจริ ง (Iconic model) มี
ลักษณะคล้ายของจริ ง
1.2.3 รู ปแบบเสมือนจริ ง (Analog model) มีลกั ษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง
1.2.4 เชิงรู ปแบบสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่
1.2.4.1 รู ปแบบข้อความ (Verbal model) หรื อเชิงคุณภาพ (Qualitative model)
รู ปแบบนี้พบมากที่สุด เป็ นการใช้ขอ้ ความปกติธรรมดาในการอธิ บายโดยย่อ
1.2.4.2 รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) หรื อรู ปแบบเชิงปริ มาณ
(Quantitative model) การกําหนดประเภทของรู ปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่า ควรมีรายละเอียด
ขององค์ประกอบที่เหมาะสมกับรู ปแบบจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และ
วัตถุประสงค์ในการสร้างรู ปแบบนั้น ๆ
1.2.2 องค์ประกอบของรู ปแบบ มีองค์ประกอบหลักในการดําเนินงาน 4 ประการที่ตอ้ ง
พิจารณา และจัดเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2543) ได้แก่
1.2.2.1 บุคคล หมายถึง ความมีสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะและ พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
1.2.2.2 การปฏิบตั ิงาน (Performance) หมายถึง กระบวนการทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
1.2.2.3 กระบวนการ (Process) หมายถึง การใช้วงจรการบริ หารคุณภาพ
ประกอบด้วย การวางแผน การพัฒนา (Plan) การปฏิบตั ิการพัฒนา (Do) การตรวจสอบการ
พัฒนา (Check) และการปฏิบตั ิการปรับแก้ (Act) อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
1.2.2.4 โปรแกรม (Program)
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การที่จะระบุวา่ รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง จะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใด จึงจะเหมาะสม และรู ปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่มี
ข้อกําหนดที่แน่นอนทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปรากฏการณ์น้ นั ๆ
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คิฟส์(Keeves, 1988) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบทางการศึกษาไว้ 4 ประเภท คือ
1. รู ปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue model) เป็ นรู ปแบบเชิงกายภาพที่ส่วนใหญ่ใช้ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นโดยใช้การเรี ยนเทียบโครงสร้างที่สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกัน ทาง
กายภาพและสอดคล้องกับข้อมูล และความรู ้ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
2. รู ปแบบเชิงภาษา (Semantic model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยาย หรื อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ นั
3. รู ปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้สัญลักษณ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หรื อตัวแปรสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในแต่ละ
ส่ วน รู ปแบบประเภทนี้ แต่เดิ มใช้กนั ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั ได้นาํ มาใช้ใน
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมไปถึงด้านการศึกษาด้วย
4. รู ปแบบเชิงเหตุผล (Casual model) เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากเทคนิคที่เรี ยกว่า Path
Analysis และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กนั เชิงเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บา้ น และระดับ
สติปัญญาของเด็ก เป็ นต้น
Schwirian (อ้างถึงใน Bardo & Hardman 1982: 70-72) นักนิเวศวิทยาคนสําคัญ ได้แบ่ง
ประเภทของรู ปแบบด้วยการอธิ บายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็ นรู ปแบบที่อธิ บายโดย
พื้นที่น้ นั เป็ นจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่า มีลกั ษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone
Model และ Social Area Analysis Model เป็ นต้น สําหรับรู ปแบบที่ใช้อธิ บายคุณลักษณะของ
ประชากรเมื องน้ัน เป็ นรู ปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะของประชากรเมือง
ต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็ นต้น
ึ
จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74) ไดศ้กษาและจั
ดแบ่งประเภทของรู ปแบบ ตาม
แนวคิดหลักการหรื อทฤษฎี ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้นๆ และ ได้แบ่งกลุ่ มรู ปแบบ
การสอนเอาไว้ 4 รู ปแบบ คือ
1. Information–Processing Models เป็ นรู ปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผูเ้ รี ยนและแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการจดัการกับข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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2. Personal Models รู ปแบบการสอนที่จดั ไว้นกลุ่มนี้ ให้ความสําคัญ กับปั จเจกบุคคล และ
การพัฒนาบุ คคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้น กระบวนการที่ แต่ละบุ คคลจัดระบบปฏิ บ ตั ิ ต่อสรรพสิ่ ง
(Reality) ทั้งหลาย
3. Social Interaction Models เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสําคัญกับความสัมพนัธ์ระหว่าง บุคคล
และบุคคลต่อสังคม
4. Behavior Models เป็ นกลุ่มของรู ปแบบการสอนที่ใช้องคค์วามรู้ดา้ นพฤติกรรมศาสตร์
เป็ นหลักในการพัฒนารู ปแบบ จุดเน้นที่สํา คัญคือ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ ของ
ผูเ้ รี ยนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวทิยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 148) รู ปแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1) รู ปแบบเชิง ปฏิบตั ิ(Prectcal Model or Model-of ) รู ปแบบประเภทนี้ เป็ นแบบจําลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจําลองรถยนต์ เครื่ องบิน ภาพจําลอง
2) รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of ) เป็ นแบบจําลองที่สร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อ แบบจําลองเป็ นตัวช่วยให้เกิด
รู ปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆที่สัมพันธ์กนั
บาร์โดและอาร์ ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 141) นักนิเวศวิทยาคนสําคัญ ท่านหนึ่ ง
ได้ให้ทศั นะที่น่าสนใจไวอีกแนวหนึ่งซึ่ งเป็ นแนวคิดหรื อทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนดรู ปแบบ โดย
แบ่งประเภทของรู ปแบบ ด้วยการอธิ บายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็ นรู ปแบบที่ อธิ บาย
โดยลักษณะพื้นที่และรู ปแบบที่อธิ บายโดยลักษณะของประชากร รู ปแบบที่ใช้ในการ อธิ บายโดย
พื้นที่น้ นั มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร เช่ น Concentric Zone
Model และ Social Area Analysis model เป็ นต้น สําหรับรู ปแบบที่ใช้อธิ บาย โดยคุณลักษณะของ
ประชากรนั้น เป็ นรู ปแบบที่เสนอแนวคิ ดในการอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะของประชากรของเมือง
ต่างๆเช่น Sesidential Segregation Model และ Group Location Model เป็ นต้น
สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 215)รู ปแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ(Prectcal Model or Model-of)รู ปแบบประเภทนี้ เป็ นแบบจําลอง ทาง
กายภาพ เช่น แบบจําลองรถยนต์เครื่ องบิน ภาพจําลอง
2. รู ปแบบเชิ งทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็ นแบบจําลองที่สร้ างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อแบบจา ลองเป็ นตวัช่วยให้เกิด
รู ปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆที่สมั พนัธ์กนั รู ปแบบตามความคิดเห็นของ คีพ (Keeves, 1988: 178) จําแนกออก
ได้เป็ นรู ปแบบคือ
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1) รู ปแบบคล้าย (Analogue Models) คือเป็ นรู ปแบบที่มีความสัมพนัธ์กบัระบบกายภาพ
มกัเป็ นรู ป แบบที่ ใ ชใ้้ น วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพเป็ นรู ปแบบที่ น า ไปใช้ อุป มากับ สิ่ ง อื่ น ได้เ ช่ น
รู ป แบบ แบบจํา ลองระบบสุ ริ ย ะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ธนาคารจํา ลองกับ ระบบธนาคารที่ เ ป็ นจริ ง
แบบจําลองการ ผลิตกบัการผลิตจริ ง เป็ นต้น
2) รู ปแบบที่อธิ บายความหมายหรื อให้ความหมาย (Semantic Models) คือ เป็ นรู ปแบบ ที่
ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรู ปแบบชนิ ดนี้ จะใช้วิธี การอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา
มากกว่า ที่จะใช้วธิ ี อุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ
3) รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิแบบแผน หรื อโครงการ (Schematic Models)
4) รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Models) คื อ เป็ นรู ป แบบที่ ก ํา หนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรู ปสมการหรื อฟังชันทางคณิ ตศาสตร์
5) รู ปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือเป็ นรู ปแบบที่มีโครงสร้างเป็ นสมการเชิงเส้น ที่
ประกอบด้ว ยตัวแปรสั ม พัน ธ์ ก ัน เป็ นเหตุ และผลมี ก ารทดสอบสมมุ ติ ฐ านผลของรู ปแบบจาก
ลักษณะการแบ่ งประเภทของรู ป แบบของนักวิช าการต่ างๆ ที่ กล่ าวมาแล้วจะเห็ นได้ว่าการแบ่ ง
ประเภทของรู ปแบบตามแนวคิดที่หนึ่ งนั้น บอกให้ทราบถึงลักษณะการเขียนรู ปแบบที่มีกี่ลกั ษณะ
ส่ วนการแบ่งประเภทของรู ปแบบในแบบที่สองและสามนั้น เป็ นการแบ่งประเภทของรู ปแบบตาม
แนวคิดพื้นฐานในการเสนอรู ปแบบในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์น้ นั ๆเป็ นหลัก
3.3 การสร้ างและตรวจสอบรู ปแบบ
อุทุมพร จามรมาน (2541) กล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการสร้ างรู ปแบบ ก็เพื่อ
ทดสอบ หรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้น ด้วยข้อมูลเชิ งประจักษ์ การตรวจสอบรู ปแบบมีหลายวิธี ซึ่ ง
อาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิ งคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิ งปริ มาณ (Quantitative)
โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐานเชิ งคุ ณลักษณะอาจใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่ วน
การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐานเชิ งปริ มาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่ งการตรวจสอบรู ปแบบควร
ตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่างคือ
1. การตรวจสอบความหมายน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง/เหตุผลระหว่างตัวแปร
2. การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ของความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ซึ่ งการประมาณค่านี้ สามารถ
ประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่างหรื อสถานที่ได้ (Across time, Samples, Sites) หรื ออ้างอิงจาก
กลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบนําไปสู่ คาํ ตอบ 2 ข้อ คือ การสร้างรู ปแบบ
ใหม่ หรื อการปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบเดิม
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อุทยั บุญประเสริ ฐ (2546) กล่าวว่า การพัฒนาแบบจําลองโดยทัว่ ไป อาจแบ่งเป็ น 2 ตอน
ที่สาํ คัญคือ การสร้างแบบจําลอง และการหาความตรงของแบบจําลอง และขั้นตอนการดําเนิ นงาน
ในรายละเอียด ที่สาํ คัญโดยทัว่ ไปมักจะแบ่งเป็ น 5 ขั้น ประกอบด้วย
1. การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดล้อมของระบบปัจจุบนั (การวิเคราะห์เพื่อทํา
ความเข้าใจระบบปั จจุบนั ให้แน่ชดั ให้ชดั เจน)
2. การค้นหาและระบุปัญหา และความต้องการอันจําเป็ น (Needs) ของระบบปัจจุบนั (หา
ว่า ควรจะปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนาอะไร)
3. จัดสร้าง จัดทําแบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรื อเสนอแบบจําลอง ที่เป็ นทางเลือก
(Alternative Model) สําหรับการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนา
4. ทดสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ และการยอมรับโดยเฉพาะของ
คณะผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. ปรับต้นแบบเป็ นแบบจําลองฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการนําไปปฏิบตั ิ
ส่ วนการทดสอบแบบจําลองมีเป้ าหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และการวิเคราะห์ความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแบบจําลองเมื่อจะนําไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง สําหรับการ
ทดสอบแบบจําลองทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มีวธิ ีการที่นิยมใช้ ได้แก่
1. การทดสอบด้วยวิธีการเชิงสถิติ หรื อการทดองด้วยโครงการนําร่ อง ผลของการทดสอบ
จะนําไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธแบบจําลองนั้น และการนําไปสู่ การสร้างเป็ นหลักการแนวปฏิบตั ิ
กระบวนทัศน์ใหม่ ความรู ้ หรื อทฤษฎีใหม่ต่อไป
2. การทดสอบรู ปแบบโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการ
ประเมินจากความเห็น อาศัยความรอบรู ้ การรับรู ้ของผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อการร่ วมประเมินโดยผูท้ ี่มี
ประสบการณ์สูง และมีความรอบรู ้ที่รู้จริ งในภาคปฏิบตั ิในงานสาขานั้น แต่ตอ้ งระมัดระวังในเรื่ อง
ความน่าเชื่อถือของผูท้ ี่ถูกเลือกให้ทาํ หน้าที่ประเมินหรื อให้ความเห็น อีกทั้งต้องระวังในเรื่ องความ
แม่นยํา และความน่าเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ
3. การนํารู ปแบบไปทดลองใช้ลกั ษณะโครงการนําร่ อง เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิ ค้นหาปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิในภาคสนามส่ วนหนึ่ งก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจดําเนินการจริ งในแบบขยายผล หรื อกําหนดเป็ นอย่างอื่นต่อไป
ในงานวิจยั นี้ใช้ประยุกต์ตามแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริ ฐ (2546) ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่ 1. การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดล้อมของระบบปั จจุบนั (การวิเคราะห์เพื่อทําความ
เข้าใจระบบปั จจุบนั ให้แน่ชดั ให้ชดั เจน)
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2. การค้นหาและระบุปัญหา และความต้องการอันจําเป็ น (Needs) ของระบบปัจจุบนั (หา
ว่า ควรจะปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนาอะไร)
3. จัดสร้าง จัดทําแบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรื อเสนอแบบจําลอง ที่เป็ นทางเลือก
(Alternative Model) สําหรับการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนา
4. ทดสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ และการยอมรับโดยเฉพาะของ
คณะผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. ปรับต้นแบบเป็ นแบบจําลองฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการนําไปปฏิบตั ิ
ส่ วนการทดสอบเพื่อความถู กต้องตามความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบที่
สร้างขึ้นจะใช้วธิ ี การสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ
การสร้ างรู ปแบบ คือการกําหนดมโนทัศน์เกี่ ยวขอ้งสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ เพื่อช้ให้
เห็ น ชั ด เจนว่ า รู ปแบบเสนออะไร เสนออย่ า งไร เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ ะไร และสิ่ ง ที่ ไ ด้ น้ ั น อธิ บ าย
ปรากฏการณ์อะไร และนําไปสู่ ขอ้ ค้น พบอะไรใหม่ๆ (Steiner, 1969; Keeve, 1988: 172) ขั้นตอน
การสร้างรู ปแบบเขียนไว้ในแผนภาพที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มโนทัศน์ Concepts
การวัด Measurement ตัวแปร Variables ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ Relating Propositions
สรุ ป ได้ว่า รู ปแบบที่จะนํา ไปใช้ใ ห้ไ ด้ป ระโยชน์ สูง สุ ดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่
สําคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทํา นายผลได้ สามารถขยายความผล ทํานายได
กว้างขวางขึ้นและสามารถนํา ไปสู่ แนวคิดใหม่ๆ สําหรับการพัฒนารู ปแบบนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎี ในการสร้ างรู ป แบบนําเอาข้อมูล ที่จ ดั เก็ บมาวิเคราะห์ และสัง เคราะห์ เพื่ อกํา หนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบกําหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรู ปแบบอย่างชัดเจน
เพื่อนําไปสู่ ผลสรุ ปเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่มุ่งหวังของการวิจ ยั มีการทดสอบ และปรับปรุ ง
รู ปแบบก่อนนํารู ปแบบไปใช้งานจริ งและมีการประเมินผลหลังจากการนํารู ปแบบไปใช้งานจริ ง
คีพ (Keeves, 1988: 67) ได้กล่าวถึ งหลักการอย่างกว้างๆเพื่อกํากับการสร้างรู ปแบบไว้
4 ประการ คือ
1) รู ป แบบควรประกอบขึ้ นด้วยความสัมพันธ์ อย่า งมี โครงสร้ างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามการเชื่ อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ ไป
นั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ
2) รู ปแบบควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ ผลที่ จะเกิ ดขึ้ น จากการใช้รูปแบบ ได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3)รู ปแบบควรจะตอ้งระบุหรื อชี้ ให้เห็นถึงกลไกเชิ งเหตุผลในเรื่ องที่ศึกษาดังนั้น นอกจาก
จะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
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4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมาแล้ว รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์
ใหม่และการสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายองค์ความรู ้ ในเรื่ องที่
เรากําลังศึกษาด้วย
3.4 คุณลักษณะของรู ปแบบทีด่ ี
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีขอ้ กําหนด (Requirement)
4 ประการ คือ
1.รู ปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อยี่างมีโครงสร้ าง (Structural Relationship)
มากกว่า ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship)
2.รู ปแบบ ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถถูกตรวจสอบ ได้
โดยการสังเกต ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ป แบบ ควรจะตอ้ง ระบุ หรื อชี้ ใ ห้เห็ นถึ งกลไกเชิ งเหตุ ผลของเรื่ องที่ ศึ ก ษา ดั ง นั้น
นอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบ ควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างมโนทัศน์ใหม่และสร้ างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลกัษณะใหม่ซ่ ึ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาํ ลังศึกษา
3.5 การตรวจสอบรู ปแบบ
จุ ดมุ่งหมายที่ สําคัญ ของการสร้ างรู ป แบบก็เพื่ อทดสอบหรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้นด้วย
ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ การตรวจสอบรู ปแบบมี หลายวิธี ซึ่ งอาจใช้ก ารวิเคราะห์ จากหลัก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะ(Qualitative) และเชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐาน
เชิ ง คุ ณลัก ษณะอาจใช้ผู้เชี่ ย วชาญเป็ นผูต้รวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบโมเดลจากหลัก ฐานเชิ ง
ปริ มาณใช้เทคนิ คทางสถิ ติซ่ ึ งการตรวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุ ณลักษณะ 2อย่าง (อุ ทุมพร
จามรมาน, 2541: 23) คือ
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ ความเกี่ยวข้อง / เหตุผลระหว่าง
ตัวแปร
2.การประมาณค่ าพารามิ เตอร์ ข องความสัม พนัธ์ ดงั กล่ าว ซึ่ งการประมาณค่ านี้ สามารถ
ประมาณข้ามกาลเวลากลุ่มตวัอย่าง หรื อสถานที่ได้(Across Time, Samples, Sites)
Eisner (1976: 192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผทู้ รงคุณวุฒิในบาง เรื่ อง
ที่ตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่า การวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยเชื่ อว่า การรับรู ้ ที่เท่ากันนั้น เป็ น
คุณสมบัติพน้ ฐานของผูร้ ู้และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผทูร้ งคุณวุฒิไวดังนี้
1.การประเมิ นโดยแนวทางนี้ มิ ไ ด้เ น้นผลสั ม ฤทธิ์ ของเป้ าหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ ตาม
รู ปแบบการประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปั ญหา และความ
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ต้องการของผูเ้ กี่ ย วข้องตามรู ป แบบการประเมิ นแบบสนองตอบ (Responsive model) หรื อ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างลึ กซึ้ งเฉพาะในประเด็นที่นาํ มาพิจารณา ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้อง
เกี่ ยวโยงกับ วัตถุประสงค์หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัด สิ นใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน
ปั จจัยในการพิจารณาต่างๆ เขาด้วยกัน ตามวิจารญาณของผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อให้ไ ด้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับ
คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ หรื อความเหมาะสมของสิ่ งที่ทาํ การประเมิน
2. เป็ นรู ปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่ องที่จะ
ประเมินโดยที่พฒั นามาจากรู ปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดลึกซึ้ ง และ
ต้องอาศัย ผูเ้ ชี่ ย วชาญระดับ สู ง มาเป็ นผูว้ ินิจฉัย เนื่ องจากเป็ นการวัดคุ ณค่ า ไม่ อาจประเมิ นด้วย
เครื่ องวัดใดๆ ได้และต้องใช้ค วามรู้ ความสามารถของผู้ป ระเมิ นอย่างแท้จริ ง ต่อมาได้มีก ารนํา
แนวคิดนี้มาประยุกตใช้ในทางการศึกษาระดับ สู งในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ตอ้ ง
อาศัยผูร้ ู้ผเู้ ล่นในเรื่ องน้นจั ริ งๆ มาเป็ นผปู้ ระเมินผล ทั้งนี้ เพราะองคค์วามรู ้เฉพาะสาขานั้นผูท้ ี่ศึกษา
เรื่ องนั้นจริ งๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
3. เป็ นรู ปแบบที่ ใช้บุคคล คือ ผูท้ รงคุ ณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เชื่อถือว่าผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดีท้ งั นี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้นจะ
เกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชํานาญของผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เอง
4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทํา งานของผูท้ รงวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ ล ะคน นับ ตั้ง แต่ ก ารกํา หนดประเด็ นสํา คัญที่ พิ จ ารณา การบ่ ง ชี้ ข้อมู ล ที่
ต้องการการเก็บรวบรวม การประมวลผลการวินิจฉัยขอ้มูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ ทั้งนี้ การเลือก
ผูท้ รงวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชี พ ประสบการณ์และการเป็ นที่เชื่ อถื อ (High Credit)ของ
วิชาชีพนั้นเป็ นสําคัญ
3.6 พัฒนารู ปแบบความหมายของพัฒนารู ปแบบ
รุ่ งนภา จิตรโรจนรักษ์(2548) พัฒนารู ปแบบหรื อพัฒนาแบบจํา ลอง (Model Development)
หมายถึง กระบวนการสร้างหรื อพัฒนาแบบจํา ลองตลอดจนการทดสอบรู ปแบบที่ดี ให้มีคุณภาพ
การจะนําไปสู่ สภาวการณ์ ที่ดีในการศึ กษาวิจยั จากการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
รู ปแบบพบว่า การพัฒนารู ปแบบนั้น อาจจะมีข้ นั ตอนในการดําเนิ นงานแตกต่างกัน ไป แต่โดยทัว่
ไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็ นสองตอนใหญ่ ๆ คือ การสร้างรู ปแบบ(Construct) และการหาความตรง
(Validity) ของรู ปแบบ ส่ วน รายละเอียดในแต่ละขั้น ตอนว่ามีการดําเนิ นการอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่ ง เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้น ๆ ตวัอย่างงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการ
พัฒ นารู ป แบบ ได้ แ ก่ การพัฒ นารู ปแบบซึ่ งเป็ นรู ปแบบการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
บุญชม ศรี สะอาด (2535: 13) ซึ่ งไดแบ่งการดําเนินการออกเป็ น 2ขั้น ตอน คือการพัฒนารู ปแบบ
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และการทดสอบ ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ ในส่ วนการพัฒนารู ป แบบนั้น
ดําเนินการ โดยวิเคราะห์ ลําดับในการทําวิทยานิพนธ์หลักการเขียนรายงานการวิ จยั จุดบกพร่ องที่
มักจะพบในการทํา วิท ยานิ พนธ์ฯลฯ แล้วนําองค์ประกอบเหล่ า นั้น มาสร้ างรู ปแบบการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ตามลําดับ ขั้นในการทํา วิทยานิพนธ์หลังจากนั้นจะเป็ นขั้นตอนที่ 2 นํารู ปแบบดังกล่าว
ไปทดสอบและ ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบอีกวิธีหนึ่ งตามแนวทางการศึกษาของ รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ(2548: 92-93) ได้
พัฒนารู ปแบบการบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษา
การ
พัฒนารู ป แบบการบริ หารคุ ณ ภาพทั้งองค์ก ารของสถานศึ ก ษาสังกดั สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่ งในการศึกษามีรายละเอียดในการดําเนินการ 5ขั้น ตอน คือ ขั้น
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาและสํา รวจข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ แนวคิ ด และหลัก การบริ ห าร
คุณภาพทั้งองคก์าร โดยสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้อนที่ไดร้ั บเลือกเป็ นโครงการนํา
ร่ องการวิจยัและการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เพื่อคุ ณภาพการศึ กษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจ ัยที่
เกี่ ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริ งจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรี ยนที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการสร้างรู ปแบบจําลองเพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารคุณภาพทั้ง องค์การ
โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ จากการศึกษาในขั้นตอนที่1 นํามาสร้างรู ปแบบจําลอง ระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพทั้ง องค์ก ารด้ ว ยการสร้ า งเป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ท รงวุ ฒิ แ บบ
เลือกตอบ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย ใหผูท้ รงคุณวฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ขั้นตอนที่3 เป็ นการพัฒรู ปแบบระบบบริ หารคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้เทคนิคเดล ฟายจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิโดยการใช้รูปแบบจํา ลอง จาก
ขั้นตอนที่ 2 นํามาวิเคราะห์ และกําหนดรู ปแบบระบบการบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิ ค
เดลฟาย 3 รอบ
ขั้นตอนที่4 เ ป็ นการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรู ปแบบการบริ หารคุณภาพทั้งอั งค์การ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษาคือ ผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา
ครู ผสู้ อน และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นตอนที่5การสรุ ปและนํารู ปแบบการบริ หารคุณภาพทั้งองค์กรและจัดทําเป็ นรายงานผล
การวจิยตั ่อไป
สมุทร ชํานาญ (2546) ได้พฒั นารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน โดยมุ่งศึกษารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคม โดยได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้น ตอน คือ
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ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการศึกษาเอกสารงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
บริ หารโรงเรี ย นที่ ใ ช้ โรงเรี ย นเป็ นฐาน และสั มภาษณ์ ผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา เพื่ อกํา หนดกรอบ
ความคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่2 เป็ นการสร้างรู ปแบบจําลองเพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หารโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้ างเป็ นแบบสอบถามชนิ ด
เลือกตอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อถามความคิดเห็นของผทูร้ งวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นการพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาที่บริ หาร โดยใช้โรงเรี ยนฐาน
โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา
ครู ผสู้ อน และกรรมการสถานศึกษา จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่ องนี้ พอสรุ ปได้วา่ การสร้างรู ปแบบ
ั มีขอ้ กําหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องการทํา อะไรบ้าง แต่โดยทัว่ ไปจะเริ่ มต้น
(Model) น้นไม่
จากการศึกษาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) เกี่ ยวกับเรื่ องที่เราจะสร้างรู ปแบบให้
ชัดเจน จากนั้น จึงหาสมุมติฐาน และหลักการของรู ปแบบที่จะพัฒนาแล้วสร้างรู ปแบบตามหลักการ
ที่กาํ หนดขึ้ นและนํารู ปแบบที่ สร้ างขึ้ นไปตรวจสอบและประเมิ นผลหาคุณภาพของรู ปแบบ โดย
สรุ ปแล้วการพัฒนา รู ปแบบมีการดําเนิ นการเป็ นสองขั้นตอนใหญ่ คือการสร้างรู ปแบบและการหา
คุณภาพของรู ปแบบ
ตอนที่ 4 ประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนร่ วมของต่ างประเทศและประเทศไทย
การจัดการศึกษาประเทศไทย รวมทั้งต่างประเทศต่าง ๆ ซึ่ งครอบคลุ ม นโยบาย แนวคิด
การจัดการเรี ยนร่ วม เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบในการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
จัดการเรี ยนร่ วม
4.1 การจัดการศึกษาในประเทศไทย
การจัดการศึกษาในประเทศเริ่ มต้นมาช้านานแล้ว แต่มิได้มีการบังคับให้เด็กไทยทุกคน
ต้อ งเข้า เรี ยน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ที่ มี ค วามพิ ก าร จนกระทั่ง มี ก ารตราพระราชบัญ ญัติ
ประถมศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ. 2475 ยกเว้นให้เด็กพิการไม่ตอ้ งเข้าเรี ยน อันเป็ นเหตุให้คนพิการ
ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อมา เมื่อเปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523 ทําให้ผู้
พิการมีสิทธิ เท่าเทียมเด็กปกติ โดยผูป้ กครองที่ไม่ตอ้ งการให้เด็กพิการเข้าเรี ยนจะต้องไปขอยกเว้น
ในการเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้เป็ นเพราะกระทรวงศึกษาธิ การได้ทดลองสอนเด็กพิการมาทุกประเภท
โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ในช่วงระยะเวลาที่ทาํ การสอนเด็กพิการทุกประเภทมาร่ วม 40 ปี เศษนี้ พบว่า
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เด็ก พิก ารสามารถเรี ยนได้ ไม่ว่า จะเป็ นความพิก ารด้วยเหตุ แห่ งร่ างกาย หรื อทางสติ ปัญญาการ
จัดการเรี ยนร่ วมในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิ การได้จดั ให้มีการทดลองจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
ปกติข้ ึนเป็ นครั้งแรกในโรงเรี ยนประถมศึกษา 7 แห่ ง ในกรุ งเทพมหานคร คือ ที่โรงเรี ยนพญาไท
วัดชนะสงคราม วัดพญายัง วัดหนัง วัดนิ มานนรดี สามเสนนอก และวัด ชัยชนะสงคราม การ
ทดลอง กาเรี ยนร่ วม ที่จดั ครั้งนี้จดั ให้เด็กเฉพาะที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาเท่านั้น ต่อมาในปี
พงสง 2507 กระทรวงศึกษาธิ การได้รับการสนับสนุ นด้านวิทยากร จากมูลนิ ธิช่วยคนตาบอดโพ้น
ทะเลแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Foundation for the Blind) ให้มีการจัดการสอนคนตาบอด
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติข้ ึน ดังนั้นจึงทําให้การเรี ยนร่ วมเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในหมู่ผปู ้ กครองที่มี
บุตรหลานเป็ นเด็กพิการ การจัดการเรี ยนร่ วม ได้พฒั นาเรื่ อยมาจนมีการจัดการเรี ยนร่ วมในกลุ่มเด็ก
พิการประเภทที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินขึ้นที่โรงเรี ยนพญาไทอีกตามลําดับ จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2520 ได้มีก ารประกาศใช้แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบับ ใหม่ ข้ ึ นทําให้มีก ารเปลี่ ย นแปลง
สาระสํา คัญเกี่ ย วกับเด็ กพิ ก ารว่า “เป็ นการศึ ก ษาที่ จดั ให้แก่ บุ ค คลที่ มีล ัก ษณะพิ เศษ หรื อจัดตั้ง
โรงเรี ยนธรรมดาก็ได้ตามความเหมาสม”
จากนโยบายดังกล่ าว จึงเกิ ดแบบแผนการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนปกติข้ ึ น โดยมี
เหตุผลหลายประการ
1. เด็กพิการมีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น หรื อไม่ตอ้ งเดินทางไปโรงเรี ยนพิเศษที่
อยู่ห่างไกลมากจนเป็ นภาระผูป้ กครองที่จะต้องรับส่ ง ทั้งเป็ นการประหยัดพลังงาน และเวลาของ
เด็กที่จะต้องใช้ในการเดินทาง โดยนําเวลานั้น ๆ มาฝึ กหัด หรื อฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถที่จะดํารงชีวติ ในสิ่ งปกติให้ดีที่สุดได้
2. เป็ นการประหยัดค่ า ใช้จ่ายของผูป้ กครอง ไม่ ต้องเสี ยเงิ นส่ ง บุ ตรพิ ก ารไปโรงเรี ย น
ประจํา
3. เด็กพิการได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัว กับบิดา มารดา และญาติพี่น้องตามปกติ มีโอกาส
ประพฤติปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิ กของครอบครัว โดยไม่เกิ ดความรู ้สึกว่าถูกแยกออกไป
ด้วยเหตุแห่งความพิการ
4. เด็ ก พิ ก ารจะมี โ อกาสเรี ย นรู ้ แ ละสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สั ง คมได้ ซึ่ งนับ ว่า เป็ น
ประสบการณ์ตรง เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. เป็ นการลดภาระของรัฐบาล เพราะการจัดตั้งโรงเรี ยนพิเศษเฉพาะต้องใช้งบประมาณ
มาก
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6. สังคมเข้าใจ และยอมรับเด็กพิการว่า มีความสามารถเช่ นเดียวกับเด็กปกติ และช่วยให้
เด็กพิการอยูร่ ่ วมในสังคมอย่างเป็ นประโยชน์ได้
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว เห็ น ว่ า การเรี ย นร่ ว มของเด็ ก พิ ก ารในโรงเรี ย นปกติ เป็ นการจัด
การศึ กษาที่ เหมาะสม และให้ความเสมอภาคแก่ เด็กที่ มี ลกั ษณะพิเศษ หรื อผิดปกติ ท างร่ า งกาย
สติปัญญา หรื อจิตใจ มีโอกาสเรี ยนได้มากที่สุด แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคํานึ งถึงความสามารถของแต่ละบุคคล
และมี การจัดบริ การพิเศษให้ตามความจําเป็ น เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเหล่ า นี้ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ และ
ดํารงชี วิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้รับความร่ วมมือในการสอน การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การ
เรี ยนวิชาชี พในบุคคลในสาขาการศึกษา การแพทย์ และอื่น ๆ จากหน่ วยงานของรัฐ และเอกชน
แต่การจัดการเรี ยนร่ วม จะกระทําได้สําเร็ จจะต้องได้รับความร่ วมมือ และการยอมรับของครู ผสู ้ อน
และผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนต่ า ง ๆ ตลอดจนทุ ก ฝ่ ายที่ ท ํา งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก เหล่ า นี้ ดั ง นั้ น
คณะอนุ กรรมการพัฒนาศึ กษาอาเซี ยน ว่าด้วยการศึ กษาพิเศษ จึ งตกลงร่ วมกันให้มีการประชุ ม
จัดทําคู่มือการจัดการเรี ยนร่ วมขึ้น ตามหลักการสอนเด็ก ที่มีลกั ษณะพิเศษนั้น จะต้องเริ่ มสอนให้
เร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยเฉพาะต้องมีการกระตุน้ พัฒนาการก่อนวัยเรี ยน ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมเด็กให้
พร้อมที่จะเข้าเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนปกติได้ต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารการศึกษามีความรู ้และความเข้าใจในการจัดการเรี ยนร่ วม
2. เพื่อให้ครู ผสู ้ อนมีความเข้าใจระบบการคัดเลือก และส่ งต่อเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ
3. เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องการกระตุน้ พัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรี ยน
ต่ อมาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 กําหนดไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ ให้อย่าง
ทัว่ ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” วรรคสอง กําหนดว่า “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่
มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสาร และการเรี ยนรู้ หรื อมี
ร่ างกายพิการ หรื อทุ พพลภาพ หรื อบุ คคลที่ ไ ม่สามารถพึ่ง ตนเองได้ หรื อไม่ มีผูด้ ู แล หรื อด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ” วรรค
สาม กําหนดว่า “การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดั ตั้งแต่แรกเกิด หรื อพบความ
พิการ และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง” ซึ่ งสอดคล้องกับที่กาํ หนดใน
มาตรา 43 และมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 พร้อมนี้ ได้
มี ก ารออกกฎหมายรั บ รองสิ ท ธิ และการออกกฎกระทรวงที่ มี ส าระเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารทาง
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การศึกษา แก่คนพิการในมาตรา 10 อย่างสอดคล้อง ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศ
ให้ “พ.ศ. 2542 เป็ นปี การศึกษาคนพิการ” โดยมีนโยบายว่า “คนพิการทุกคนที่อยากเรี ยน ต้องได้
เรี ยน” และปี ต่อมายังให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ อย่างต่อเนื่ อง โดยกําหนดนโยบายว่า “คนพิการทุก
คน ต้องได้เรี ยนโดยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม” ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ประกันโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กพิการทุกคน โดยให้ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และ
มีคุณภาพ นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานไว้รวม 3 ด้านคือ
ด้า นการประกันสิ ท ธิ และโอกาสทางการศึ ก ษา ด้า นพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา และด้า นพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการบริ หาร และการจัดการศึกษา
จากสภาพการจัดการศึกษา สําหรั บเด็กพิการเรี ยนร่ วมเด็กปกติ กระทรวงศึกษาธิ การได้
ประกาศให้ปีการศึกษา 2547 เป็ นปี แห่ งการศึกษา เพื่อคนพิการ และกําหนดให้ “ผูพ้ ิการทุกคนที่
อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน” ส่ งผลให้นกั เรี ยนพิการเข้าเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็ นว่ารัฐ ได้
พยายามจัดการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น ทําให้เด็กพิการ ได้รับสิ ทธิ ทางการศึกษาตามที่ควรจะเป็ นโดย
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งในการเรี ย นรู ้ เ ข้า รั บ การศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จํานวน 7,616 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 801 คน และ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ สํานักบริ หารงาน การศึกษาพิเศษ จํานวน 1,043 คน รวมทั้งสิ้ น 9,460
คน โดยมี ส าระสํา คัญ ในการจัด การศึ ก ษา ประกอบด้ว ยกฎหมายรองรั บการปฏิ รูป และสิ ท ธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายได้แก่
- กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ ยวข้องกับคนพิการ คือ พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 กําหนดให้มีการพิทกั ษ์คุม้ ครองสิ ทธิ คนพิการ ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการ
ศึกษาอาชี พทางการแพทย์ ทําให้คนพิการได้รับการจดทะเบียนได้รับสิ ทธิ ผลประโยชน์ รวมทั้ง
การพัฒนา และฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ
- แผนพัฒนาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2535 กํา หนดว่า “การศึ ก ษาพิ เศษเป็ น
การศึกษา ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องได้เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม กับสภาพความบกพร่ อง”
- แนวทางในการปฏิรูปการศึกษากําหนดไว้ 4 ด้าน คือ 1) ปฏิ รูปสถานศึกษา 2) ปฏิ รูป
บุคลากรทางการศึกษา 3) ปฏิรูปหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน 4) ปฏิ รูประบบการ
บริ หารจัดการศึกษา
- กําหนดกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการประกันสิ ทธิ และโอกาสทางการศึกษา 2) ด้าน
การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 3) ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ได้เน้นในการมี
ส่ วนร่ วมโดยกระจายอํานาจ โดยความร่ วมมือจากเครื อข่ายทุกฝ่ าย การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ในรู ปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน ครู การศึกษาพิเศษนัก
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วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่จาํ เป็ นต่อการวางแผนพัฒนา นักเรี ยนพิการแต่ละคน เพื่อสนองความ
ต้องการของผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องให้ไ ด้รับ การพัฒนาเต็มตามศัก ยภาพ (สํา นัก บริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2554)
สรุ ปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายคือ พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนด
นโยบาย และกลยุทธ์ ใ นการจัดการศึ กษา 3 ด้านดัง กล่ าว สําหรั บกลุ่ มเป้ าหมาย สํา หรั บการจัด
การศึกษา สําหรับเด็กพิการ หรื อที่มีความบกพร่ องนั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือก และจําแนกความ
พิการ เพื่อรับการศึกษาได้กาํ หนดบุคคลที่มีความบกพร่ องที่ตอ้ งการ การศึกษาพิเศษไว้ 9 ประเภท
ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน 3)
บุ คคลที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา 4) บุ ค คลที่ มีค วามกบพร่ องทางร่ างกาย 5) บุ คคลที่ มี
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ 6) บุคคลที่ มีความบกพร่ องทางการพูด และภาษา 7) บุคคลที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมหรื ออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก 9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
4.2 การจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กาประกอบด้วย มลรัฐ 50 มลรัฐ การจัดการศึกษาเป็ นหน้าที่ของรัฐแต่ละรัฐ
รัฐบาลกลางมีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ น และเป็ นผูค้ วบคุม ที่จดั การศึกษา แต่อาํ นาจในการควบคุม
ทั้ง การกํา หนดหลัก สู ตร ตํา ราเรี ย น กระบวนการเรี ย นการสอน และรู ป แบบการจัดการศึ ก ษา
ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 6 ปี การจัดการศึกษาเน้นความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดการเรี ยนการสอนจึงมีความ
หลากหมาย และยืดหยุน่ มาก สาระการเรี ยนรู ้ที่เด็กได้เรี ยน จึงเป็ นการผสมผสาน ระหว่างทฤษฎี
ทางวิชาการ และภาคปฏิบตั ิที่ใช้ ประโยชน์ได้จริ งตามต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ส่ วนการศึกษามี
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งต่างหาก แยกออกไปจากฎหมายการศึกษาสําหรับเด็กปกติ
ในช่วงคริ สต์ศกั ราชที่ 1960 เมื่อกฎหมาย PL 85-926 กําหนดให้มีการฝึ กหัดครู สาํ หรับเด็ก
ปั ญญาอ่อน และเด็กหูหนวกต่อมาสหรัฐอเมริ กา ออกกฎหมายฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในการ
ประกอบอาชีพ (Section 504 the Vocational Rehabilitation Act of 1973) และกฎหมายการศึกษา
สําหรับเด็กพิการเป็ นครั้งแรก ซึ่ งรู ้จกั ในชื่อ (Section 504 the Vocational Rehabilitation Act of
1973) กฎหมายดังกล่าวสะท้อนจุดยืนของรัฐบาลอเมริ กนั ว่า คนพิการทุกคนสามารถมีชีวติ ที่
สมบูรณ์ได้ และเปิ ดโอกาสให้คนพิการ ได้รับการศึกาโดยให้เรี ยนร่ วมกับเด็กทัว่ ไปมากที่สุด ทั้งนี้
มีการประเมินเพื่อตรวจสอบผูเ้ รี ยน และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และยังได้รับสิ ทธิ
ที่จะปกผิดผลการเรี ยนเป็ นความลับ กฎหมายการศึกษาพิเศษได้รับการปรับปรุ งในปี ค.ศ. 1983
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และ 1990 เป็ น Americans with Disabilities Act (ADA) กําหนดให้คนพิการได้รับสิ ทธิ เท่าเทียม
กัน ในด้านการมีงานทํา การสงเคราะห์สิ่งอํานวยความสะดวก การบริ การ และการเดินทาง ทั้งนี้
การศึกษาพิเศษ เน้นในรู ปแบบการจัดห้องสอนเสริ ม และให้มีบุคลากรที่ได้รับการฝึ กฝนมาเป็ น
พิเศษ หลักสู ตรไม่กาํ หนดตายตัวสําหรับเด็กพิการ แต่ให้โรงเรี ยน จัดทําหลักสู ตรสําหรับเด็กแต่
ละคน โดยมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational Program : I.E.P)
หลังจากมีการปรับปรุ งกฎหมายชื่อ Individuals with Disability Education Act,
Amendment การศึกษาอย่างเหมาะสม โดยมี OF 1997 ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันในชื่อ IDEA; 97
สาระสําคัญคือการจัดการศึกษา สําหรับเด็กพิการให้ได้รับความแตกต่างจากหลักสู ตรปกติให้นอ้ ย
ที่สุด รู ปแบบการจัดการเป็ นแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ (Mainstreaming) และการเรี ยนร่ วม
(Inclusion) และกําหนดให้มีการจัดทําแผน IEP โดยมีคณะกรรมการร่ วมกันจัดทํา คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ครู สอนเด็กเรี ยนร่ วม ครู การศึกษาพิเศษ ผูป้ กครอง นักวิชาการด้านหลักสู ตร
นักจิตวิทยา ผูบ้ ริ หาร การวินิจฉัยความพิการ และการเห็นชอบ Individualized Educational
Program : I.E.P อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเขตการศึกษา นอกจากนี้กฎหมายฉบับ
นี้ได้เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิการ และครอบครัว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เพื่อ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านร่ างกายด้านความคิด ความจําด้านการสื่ อสาร/สื่ อความหมาย ด้าน
อารมณ์สังคม และด้านการปรับตัว โดยจัดทําแผนการให้บริ การแก่เด็กพิการ และครอบครัว
(Individualized Family Service Plan : IFSP)
ต่ อ มามี ก ารเสนอแนวคิ ด ในการจัด การศึ ก ษาแบบเรี ยนรวมอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ (Full
Inclusion) สําหรับเด็กทุกคนไม่วา่ จะเป็ นเด็กทัว่ ไป หรื อเด็กพิการ โดยเด็กพิการ จะได้รับบริ การ
และความช่ วยเหลื อทางการศึ กษา ในห้องเรี ยนปกติ ตามความต้องการจัดเป็ นพิเศษเป็ นเฉพาะ
บุคคลอย่างเหมาะสม ครู ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุ น และความช่วยเหลือในการจัดการเรี ยน
การสอนโดยไม่แบ่งแยกว่า เป็ นครู สอนเด็กกลุ่มใด (Lewis and Doorlag, 1995) แนวคิดนี้ เป็ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย PL.94142 และ IDEA 97 ซึ่ งเป็ นการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้กบั
ผูเ้ รี ยนที่ มีค วามสามารถแตกต่า งกันหลายระดับ อย่า งไรก็ตามแนวคิ ดนี้ ย งั เป็ นที่ โต้เถี ย งกันอยู่
เพราะอาจมี ผ ลเสี ย หายกับ เด็ ก ในชั้นเรี ย นร่ วมไม่ ไ ด้รับ การบริ ก าร และความช่ ว ยเหลื ออย่า ง
เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการจําเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ มีโครงการให้ความสําคัญในการ
ทํางานร่ วมกัน ระหว่างองค์ก รที่ จดั การศึ ก ษาพิ เศษกับครอบครั ว และชุ ม ชน เป้ าหมายคื อการ
เผยแพร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และการ
บําบัดตามความพิการในทุกรู ปแบบ เช่นนันทนาการบําบัด กายภาพบําบัด และพฤติกรรมบําบัด
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ครู สอนในชั้นเรี ยนร่ วมมักไม่ได้รับการสนับสนุ นเท่าที่ควร ทําให้
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การทํางานยากลําบากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ครู สอนในชั้นเรี ยนร่ วมต้องการให้ช่วยเหลือด้านสื่ อ อุปกรณ์ ใน
ห้องเรี ยนเพิ่มขึ้น ต้องการมี เวลาในการวางแผนช่ วยเหลื อเพิ่มเติ ม อี กทั้งครู จาํ นวนมาก ต้องการ
ได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม เพื่อสอนชั้นเรี ยนร่ วม
ส่ วนการจัดทํา Individualized Educational Program : I.E.P สําหรับเด็กพิการทุกคน
นับว่าเป็ นนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยทําคําอธิ บายแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่าจัดทําขึ้น ตามความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษของนักเรี ยนเป็ นเฉพาะบุคคล โดยต้องระบุความต้องการไว้ในแผนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ได้แก่เป้ าหมายระยะยาวหนึ่งปี จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์ระยะสั้น
บริ ก ารทางการศึ ก ษาอื่ น วัน เริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด การใช้แ ผน ทั้ง นี้ ต้อ งมี ก ารประชุ ม คณะจัด ทํา
Individualized Educational Program : I.E.P ซึ่ งประกอบด้วยเด็กพิการ (กรณี นกั เรี ยนสามารถเป็ น
ตัวแทนได้) ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พ่อแม่ และนักวิชาชี พ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนักเรี ยน
จะต้องทําเป็ นคณะก่อนที่จะจัดทํา Individualized Educational Program : I.E.P โดยจะไม่ใช้ผล
การประเมิ น ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง มาตัด สิ น ว่ า เด็ ก และเยาวชนพิ ก าร หากมี ก ารจัด ทํา
Individualized Educational Program : I.E.P ก่อนที่จะจัดประชุ ม ถือว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ครอบครัวมีหน้าที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลพื้นฐาน และข้อมูลเกี่ยวข้อง หากจําเป็ นต้องให้นกั เรี ยนได้รับการ
ประเมิ น และตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญเพิ่ ม เติ ม ด้วย นอกจากนี้ ย งั มี ก ารกํา หนดให้ มี ก ารจัดทํา
Individualized Educational Program : I.E.P อย่างน้อยทุก 3 ปี สําหรับพ่อแม่ และครอบครัว
จะต้องมีส่วนร่ วมในการประเมิน และต้องมีการทบทวนแผนทุกปี พ่อแม่ ต้องรู ้ เกี่ ยวกับนักเรี ยน
และควรปฏิบตั ิตามข้อแนะนําของโรงเรี ยนที่ได้จดั เตรี ยมให้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมี
การแจ้งให้พอ่ แม่ และผูเ้ กี่ยวข้องทราบทุกครั้ง
สํ า หรั บ รู ป แบบการจัด การศึ ก ษา สํ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารเป็ นการจัด ควบคู่ ไ ปกับ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ โดยมี สํานักงานสั งกัดหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ ชื่อ Office of Special
Education and Rehabilitative (OSDERS) รับผิดชอบในการดําเนิ นงาน นอกจากนี้ ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบการบริ หาร จัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด จนอายุ 21 ปี และมีการสนับสนุ นโครงการต่าง
ๆ เช่ น การฟื้ นฟูสมรรถภาพ วิชาชี พ จิตวิทยา การแพทย์ และอื่น ๆ การให้ความช่ วยเหลื อส่ งต่อ
(Transition) ตลอดจนมีก ารวิจยั เพื่อแสวงหา และพัฒนาวิ ธีก ารจัดการศึ ก ษา รวมทั้งการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ และการใช้เทคโนโลยีช่วยเสริ มให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้น ทําให้
การศึ กษาพิเศษก้าวหน้าไปมาก เป้ าหมายการพัฒนาในอนาคต คือ การอยู่รวมกันของบุคคลใน
สังคมไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีชนชั้น
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ไม่มีพิการหรื อไม่พิการ เพราะคนที่คิดว่าปกติกอ็ าจมีความพอการ หรื อความไม่ปกติ อยูบ่ า้ งไม้มาก
ก็นอ้ ย ดังนั้นจึงเป็ นสังคม ในลักษณะที่ทุกคนยอมรับความหลากหลาย (Diversity) และเกิดการ
ยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
นอกจากนี้ บุ ค ลากร ที่ ใ ห้บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา และบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้องประกอบด้วยครู
การศึ ก ษาพิ เศษ นัก แก้ไ ขการพู ด นัก โสดสั ม ผัส วิท ยา นัก กิ จ กรรมบํา บัด นัก กายภาพบํา บัด
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักโภชนาการ นักบําบัดทางครอบครัว ครู สอนทักษะ
การเคลื่ อ นไหว และการคุ ้น เคยกับ สภาพแวดล้อ ม แพทย์แ ละจิ ต แพทย์ เป็ นต้น ทั้ง นี้ ต้อ ง
จัดบริ การให้สอดคล้องตามความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยนเป็ นเฉพาะบุคคล ต้องมีครู ผชู ้ ่ วยใน
การประสานงาน
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดการศึกษา การจัดการเรี ยนร่ วม ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นการ
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยจัดการศึกษาควบคู่
ไปกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่ อง จัดให้มีห้องสอนเสริ ม และมีบุลากรให้ความ
ช่วยเหลือตลอดจนส่ งต่อเด็กเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
4.3 การจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
ในอดี ต นิ ว ซี แ ลนด์ เ คยอยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของอัง กฤษ ปั จ จุ บ ัน ได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ปกครอง ตนเอง ก่อนปี ค.ศ. 1989 การจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อาํ นวยอยูส่ ่ วนกลาง ซึ่ งมีผลทํา
ให้เกิดปั ญหาในการตัดสิ นใจ และผลการจัดการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น รัฐบาล
ดําเนิ นการปฏิ รูปการศึ กษาครั้ งใหญ่ใ นปี ค.ศ. 1988 โดยรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากประชากร (ใช้
แบบสอบถาม 20,000 ชุด) และทําการประชาพิจารณ์ ผลจากการปฏิรูปได้นโยบายที่เน้นให้การ
ช่ วยเหลื อมากกว่า สั่งการ และ ให้ความสําคัญกับการทํางานร่ วมกันระหว่างครู ผสู ้ อน และบิดา
มารดา เพื่อเด็กพิการได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการเรี ยนการ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิ การยังเน้น
การบูรณาการระหว่างนโยบายการศึกษานโยบายสาธารณสุ ข และสวัสดิการด้วย
นิวซี แลนด์ที่มีกฎหมายด้านการศึกษา จํานวน 16 ฉบับ ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเด็กพิการ
แต่มีพระราชบัญญัติการศึกษา Education Act 1964 และ Education Act 1989 เป็ นกฎหมายหลัก
ในการจัดการศึกษา ซึ่ งครอบคลุมถึงเด็กพิการด้วย โดยกําหนดให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 5 – 19 ปี ต้อง
เรี ยนไม่มีการยกเว้น ไม่วา่ จะเป็ นเด็กพิการ หรื อไม่ก็ตาม และมีการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับคนพิการด้วย เช่นการบริ หารงานการศึกษาพิเศษ มีคณะกรรมการ การศึกษา
คณะกรรมการโรงเรี ยน การส่ งเด็กเข้าเรี ยนบริ หารบุคลากร มีการตรวจสอบ โรงเรี ยน มีโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ชั้นพิเศษ และมีหน่วยงานให้บริ การ การศึกษาพิเศษ (Special education service)
โดยมีท้ งั นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด ครู เดินสอน ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชานในการให้บริ การความ
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ช่วยเหลือ ระยะเริ่ มแรก (Early Intervention : EI) ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรวมถึงการศึกษา
พิเศษด้วย เริ่ มให้ความสําคัญกับ EI
และการจัดหลักสู ตรในโรงเรี ยนให้เหมาะกับระดับ
ความสามารถ และความต้องการของเด็กพิการ แต่ละคนรู ปแบบการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
(Inclusion school) โดยมีบุคลากรหลายฝ่ ายทํางานร่ วมกัน การดําเนินงานปฏิรูปแบบการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ โดยกําหนดนโยบายการศึกษาพิเศษปี ค.ศ. 2000 (Special Education 2000) และ
เริ่ มประกาศใช้ในปี 1999 เป้ าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาปี 3 ประการคือ 1) การพัฒนา ผล
การเรี ยนรู ้ของเด็กพิการทุกคน 2) การประกันการกระจายทรัพยากรสําหรับเด็กพิการอย่างเสมอภาค
3)ประกันว่าเด็กพิการทุกคนได้เข้าเรี ยน(http://minedu.govt.nz/school/specialeducation
2000/amouncement.thm)
สรุ ปได้วา่ ประเทศนิวซี แลนด์มีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม โดยมีบุคลากรหลายฝ่ ายร่ วมกัน
มีหน่ วยงานให้บริ การการศึ กษาพิเศษ ให้ความสําคัญต่อการจัดหลักสู ตรในการจัดการศึ กษาใน
โรงเรี ยนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ และความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่
ละคน
4.4 การจัดการศึกษาในประเทศอังกฤษ
การจัด การศึ ก ษาของประเทศอัง กฤษคํา เนิ น การโดยรั ฐ เป็ นผู ้ก ํา หนดหลัก สู ต รและ
โครงสร้างของระบบการศึกษา โดยมีเป้ าหมายการศึกษาที่สร้างคนให้เป็ นสุ ภาพบุรุษ (Gentleman
serene in Moral certitude and uprightness) การจัดการเรี ยนการสอนแม้วา่ มีหลักสู ตรเป็ นกรอบแต่
ครู ผสู ้ อนมีอิสระในการกําหนดเนื้อหาสาระในการสอนได้ ซึ่ งดูเหมือนว่าจะไม่เอกภาพในการสอน
แต่ดา้ นผลสัมฤทธิ์ พบว่า อังกฤษมีเอกภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่ดีมาก
ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 จึงมีการออกกฎหมายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เป็ นครั้ง
แรกในกฎหมายการศึกษาชั้น Education Act 1944 ซึ่ งมีการจําแนกเด็กพิการออกเป็ น 11 กลุ่ม
ต่อมาพบว่า การจําแนกกลุ่มไม่เหมาะสม และเกิดปั ญหาในการจัดเด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กทัว่ ไป
จึงมีการปรับปรุ งกฎหมายการศึกษา Education Act 1981 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1983 เป็ นผลให้
มีการจัดการศึกษาแบบไม่จาํ แนกกลุ่ม รู ปแบบการจัดการศึกษามี 3 รู ปแบบคือ การเรี ยนร่ วมใน
ชั้นปกติ การเรี ยนในชั้นพิเศษในโรงเรี ยนทัว่ ไป และการเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษเฉพาะความพิการ
ในการจัดการศึกษาไม่มีหลักสู ตรเฉพาะสําหรับเด็กพิการ โรงเรี ยนกําหนดหลักสู ตรสําหรั บเด็ก
ทัว่ ไป ทั้งนี้ มีการจัดทํา IEP ให้กบั เด็กพิการ โดยความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานอื่น
ๆ ทางสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์ (Ashman and Elkins, 1990 : UNESCO, 1990)
รู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการอยูใ่ นความดูแลของ Department for Education
and Employment (DFEE) โดยมีศูนย์สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา หรื อ
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Center for Special Education Needs (SEN) เป็ นองค์กรที่รับผิดชอบกําหนดนโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดําเนินงาน รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม (Mainstreaming) และมีความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ การดําเนิ นงานอยู่ภายใต้กฎหมาย
Education Act 1993 และ Education (Special Education Needs) Regulation 1994 และจากการ
ประชุมจัดทําโครงการปฏิบตั ิการ ชื่อ Excellence for all : Meeting Special Education Needs สรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี้
1. นโยบายการจัดการศึกษาเน้นความเป็ นเลิศ โดยยกระดับมาตรฐานการศึกษาสําหรับเด็ก
ทุกคน รวมทั้งเด็กพิการ เป้ าหมาย คือ จํานวนเด็กพิการที่ตอ้ งการ การศึกษาพิเศษระยะยาวลดลง
เนื่องจากการวินิจฉัย และให้การบําบัดรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มแรกปริ มาณเพิม่ ขึ้น
2. การดําเนิ นงานที่เป็ นรู ปธรรม และต่อเนื่ องในการค้นหา วินิจฉัยและบําบัดความพิการ
ตั้งแต่แรกเริ่ ม
3. โรงเรี ยน บิดา มารดาของเด็กพิการคาดหลัง ในมาตรฐานการศึกษาของเด็กให้สูงขึ้ น
กว่าเดิม
4. มี ก ารใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารในการค้น หา วิ นิ จ ฉั ย และฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการมากขึ้น ทั้งในโรงเรี ยน เรี ยนร่ วม และในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความ
พิการ
ในการดํา เนิ น งานรั ฐจะสนับ สนุ น ให้ บิ ด า มารดาของเด็ ก พิ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิการ โดยจัดให้คณะกรรมการศึก ษาท้องถิ่น (Local Education Authorities :
LEA) เพื่ อให้บิ ดา มารดามี ฐานเป็ นหุ ้นส่ วน ซึ่ ง สามารถขอความช่ วยเหลื อ และคําแนะนํา ได้
สะดวก รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการประชุ มหารื อระหว่างเจ้าหน้าที่ของ LEA โรงเรี ยน และบิดา
มารดา เพื่อลดปั ญหาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิ การ นอกจากนี้ รัฐยังได้กาํ หนดให้ IEA
จัดพิมพ์และเผยแพร่ นโยบายสารสนเทศ และมาตรการปฏิ บตั ิ (Code practice) ในการป้ องกัน
ความพิการ และส่ งเสริ มการจัด การศึกษาสําหรับเด็กพิการ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษ ส่ งเสริ มการเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนมากขึ้นกว่าเดิ ม โดยลดการ
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน เฉพาะความพิการให้น้อยลง แต่สนับสนุ นให้โรงเรี ยนเฉพาะ ความพิการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับโรงเรี ยนปกติมากขึ้น ทั้งนี้ เด็กพิการเหล่านี้ ควรได้รับการสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้
ได้รับ การพัฒนาศักยภาพโดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อนัก เรี ย นทัว่ ไป และต้องมี การใช้ทรัพ ยากร ที่
เหมาะสม รัฐต้องสนับสนุ นการทํางานร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนทัว่ ไป โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
สถาบันผลิตครู เจ้าหน้าที่ของ SEN ในการพัฒนาครู ก่อนประจําการ เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ
ในการสอนเด็กพิการ ทั้งนี้ โรงเรี ยน ต้องสนับสนุ นนักเรี ยน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
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จําเป็ นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล และครู ผสู ้ อนจะต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับนักเรี ยนเหล่านี้ ใน
การนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่ ในท้องถิ่ น จะต้องกําหนดนโยบาย วางแผนการ
จัดการเรี ย นร่ วม และการช่ วยเหลื ออย่า งชัดเจนเน้นการประสานงานกับ หน่ วยงานต่ า ง ๆ และ
ครอบครัวให้พ่อแม่ ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินความต้องการจําเป็ นพิเศษ ของนักเรี ยน
และเห็ นความสําคัญของการนําไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ การ
ดําเนิ นการให้เด็กพิการ ได้รับสิ ทธิ ในการดูแลช่ วยเหลือตามกฎหมาย นอกจากนี้ รายงานประจําปี
ของแต่โรงเรี ยนต้องบรรจุนโยบาย แต่ละด้านของโรงเรี ยนที่สามารถสนองความต้องการ จําเป็ น
พิเศษของเด็กพิการ ซึ่ งจะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวข้องกับเด็กพิการอยูด่ ว้ ยคือ
1. นโยบายการรับเด็กพิการ รวมทั้งขั้นตอนการช่ วยเหลื อเด็กพิการ ที่ถูกเลื อกปฏิ บตั ิการ
พยายามให้เด็กพิการเข้าถึงบริ การ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
2. การให้ขอ้ มูลแก่ พ่อ แม่ผปู ้ กครองที่มีลูกพิการ โดยกําหนดแนวปฏิ บตั ิว่า ต้องแจ้งให้
ทราบว่า ทางโรงเรี ยนต้องประเมิน และตรวจสอบผูเ้ รี ยน ให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับการติดตามผล แจ้ง
รายชื่อในผูท้ ี่มีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และแจ้งให้รู้สิทธิ ของลูกที่จะต้องได้รับการประเมิน
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ หากพบว่า มีความจําเป็ นต้องวางแผนช่วยเหลือ และรายละเอียดบริ การ
ทางการศึกษา ที่นกั เรี ยนจะได้รับ รวมทั้งรายชื่ อโรงเรี ยน ซึ่ งสามารถให้บริ การทางการศึกษาพิเศษ
แก่นกั เรี ยนได้ เป็ นต้น (Osborne, 1996; Osborne, 2004; Thomas & Davies, 1999; เบญจา ชลธา
รันนท์, 2548)
สรุ ป มีการจัดการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม 3 รู ปแบบ คือ 1) การเรี ยนร่ วม ในชั้นเรี ยนปกติ
โดยทัว่ ไป 2) การเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนพิเศษ ในโรงเรี ยนทัว่ ไป 3) การเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษ
เฉพาะความพิเศษ ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม จะอยู่ในความดูแลของ Department for
Education and Employment (D.F.E.E.) โดยมีศูนย์สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็ นองค์กร
ที่รับผิดชอบ กําหนด นโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินงาน การจัดการเรี ยนร่ วม
4.5 การจัดการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
การจัดการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย มีจุดมุ่งหมายให้ประชากรมีคุณภาพ มีงานทํา และ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ โดยไม่เลือกเชื่ อชาติ รวมทั้งเด็กพิการทั้งทาง
ร่ างกาย และจิตใจต้องได้รับการศึกษาที่ดี และเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีงานทํา และมีส่วนสร้าง
ความเจริ ญให้แก่ประเทศชาติ ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการจ้างงาน การศึ กษา การฝึ กอบรม
กิจกรรมและเยาวชน (Department of Employment, Education, Training and Youth Affair :
DEETYA) กํา หนดโครงสร้ า งและขอบข่ า ยของหลัก สู ตรและระบบการศึ ก ษา โดยให้อ าํ นาจ
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โรงเรี ยน และท้องถิ่นโรงเรี ยน และท้องถิ่นพัฒนาหลักสู ตร และระบบงานให้มีความยืดหยุน่ และ
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้
รัฐกําหนดเป้ าหมายการจัดการศึ กษา 10 ประการให้ดา้ นต่าง ๆ และมี การออกกฎหมาย
บังคับหลายฉบับได้แก่ Employment, Education, Training, and Training Act 1988 ซึ่ งกําหนดให้
มี ค ณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยการมี ง านทํา การศึ ก ษาและการฝึ กอบรม รวมทั้ง การจัด ตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลการศึกษา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในแต่ละมลรัฐทั้ง 6 มลรัฐ
และเขตการปกครอง 2 เขต แม้ว่าจะมีกรอบการดําเนิ นงานเดี ยวกัน แต่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
เพราะแต่ละมลรั ฐสามารถดําเนิ นการได้โดยอิ สระภายใต้กรอบที่ กาํ หนด การจัดการศึ กษาจึ งมี
หลายรู ปแบบ ทั้งการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการแบบประจํา และไปกลับ การ
จัดแบบชั้นเรี ย นพิ เศษในโรงเรี ย นปกติ และการจัดการศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ วมในโรงเรี ย นทัว่ ไป
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ State Department ซึ่ งรับผิดชอบด้านการพื้นฟูคนพิการใน
โรงพยาบาล และ State Education Department ซึ่งรับผิดชอบการศึกษาสําหรับคนพิการ
ปั จจุบนั ออสเตรเลียมีโครงการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนรวม (Inclusive School Programs)
โรงเรี ย นจัดโปรแกรมเฉพาะสํา หรั บ เด็ ก พิ เศษ ซึ่ ง เน้น การส่ ง เสริ ม ให้มี ห ลัก สู ตรร่ ว มที่ ท าํ ให้
นัก เรี ย น สามารถเรี ย นร่ ว มชั้น ได้ แม้ว่ า จะมี ค วามสามรถที่ แ ตกต่ า งกัน หลายระดับ โดยใช้
ยุท ธศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อให้ค วามช่ วยเหลื อเด็ก เป็ นพิเศษ เช่ น การสอนเป็ นที ม การเรี ย นแบบ
ร่ วมมื อ เพื่อสอนเพื่อนและการให้คาํ ปรึ กษา (Consultation) โดยมีหน่ วยงานที่เรี ยกว่า District
superintendents รับผิดชอบในการติดตามกํากับรายงานผล และประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานทั้งใน
ด้า นระบุ ค วามพิ ก าร การจัดเข้า เรี ย นในโรงเรี ย นการสอนเสริ ม รวมทั้ง การให้ค าํ ปรึ ก ษาผ่า น
เครื อข่าย คือ District and School-based Networks and Initiatives. (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
สรุ ป การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมมี หลายรู ปแบบทั้งการจัดการศึ ก ษาพิเศษในโรงเรี ย น
เฉพาะความพิการแบบประจําและไป-กลับ การจัดแบบชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ และการจัด
การศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนทัว่ ไป ตลอดจนมี โครงการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม จัด
โปรแกรมเฉพาะเด็ก ซึ่ งเน้นการส่ งเสริ มให้มีหลักสู ตรร่ วมที่ทาํ ให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรวม
ในชั้นได้ แม้วา่ เด็กจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน
4.6 การจัดการศึกษาในประเทศแคนาดา
ในระยะแยกการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศแคนาดา จัดในโรงเรี ยน เฉพาะสําหรับเด็ก
พิการบางกลุ่ม ระยะหลังเปลี่ ยนนโยบายการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติรัฐบาล
ดําเนินงาน โดยมีหน่วยงานชื่ อ Student Services Department ของกระทรวงศึกษาธิ การรับผิดชอบ
ดูแลเรื่ องการจัดการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ รู ปแบบการดําเนิ นงานการจัดการศึกษามีการกระจาย
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อํานาจจากส่ วนกลางไปถึงระดับเขตโรงเรี ยน (School districts) และกฎหมายโรงเรี ยน (School
Act)
กําหนดให้มีคณะกรรมการโรงเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการบริ หาร
โรงเรี ยน และร่ วมผิดชอบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการอย่างแท้จริ ง โดยในบางกรณี อาจมี
การประสานงานระหว่างเขตโรงเรี ยน ในระดับโรงเรี ยนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มีหน้าที่สนับสนุ นการ
จัดการศึ ก ษาพิเศษสํา หรั บ เด็ กพิ การเรี ย นร่ วม ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิ เศษ
เฉพาะบุคคล โรงเรี ยนต้องจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบ ในการให้บริ การคําแนะนําปรึ กษา และประเมินผล
การเรี ยนของนักเรี ยนทุกคนในชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้สามารถคัดแยกนักเรี ยนที่ มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษได้ ครู ในโรงเรี ยน มีหน้าที่ออกแบบ แนะแนว จัดการเรี ยนการสอน และ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนรายบุคคล งานสําคัญของครู คือการประสานงานกับพ่อแม่ หรื อผูป้ กครองใน
การจัดทํา และทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualized Educational Program:
I.E.P ของเด็กแต่ละคน ร่ วมกันหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบความพิการ
ระบุความพิการ และอาจส่ งต่อไปยังหน่ วยงานอื่น เพื่อขอรับฟื้ นฟูสมรรถภาพต่อไป ทั้งนี้ ตอ้ งมี
ผูร้ ับผิดชอบการจัดการศึกษาตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของนักเรี ยนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย
เนื่ องจากรัฐบาลใช้นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแบบชุ มชนเป็ นฐาน จึงมี
กระทรวงที่ ดู แ ลในเรื่ องสุ ขภาพ บริ การสั ง คม และกระทรวงอื่ น ร่ วมดํ า เนิ นงานกั บ
กระทรวงศึกษาธิ การด้วยการเข้าถึ งสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใด
ทางการศึกษา ตั้งแต่แรกพบ ความพิการ นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดมีกฎหมายและแนวปฏิบตั ิใน
การสนองตอบความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ โดยรัฐบาลท้องถิ่ นกําหนดขึ้นเองได้ เช่ น
ที่บริ ทิช โคลัมเบีย (British Columbia) ซึ่ งกําหนดนโยบายชัดเจนว่า ต้องการให้เด็กพิการมีส่วน
ร่ วมอย่างเต็มรู ปแบบในระบบการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม โดยรัฐต้องสนับสนุ นให้เด็กพิการได้รับการ
พัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการจัดการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนมีพฒั นาการทางสติปัญญาทักษะ
ทางสังคมรวมทั้งการพัฒนาด้านอาชี พ สําหรับหลักในการจัดการศึกษาพิเศษของรัฐมี 3 ประการ
คือ ความเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษา (Equitable access) กําหนดมาตรฐานไว้อย่างสู ง
เหมาะสม (Appropriately high standard) โดยกระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าที่จดั หางบประมาณ
พัฒ นาหลัก สู ต ร ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอน จัด ทํา ระเบี ย บการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย น
ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาคนพิการบรรลุเป้ าหมาย ทั้งด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ
นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุ ไว้ว่าแต่ละท้องถิ่ นจะต้องจัดทําแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะ
บุคคล Individualized Educational Program : L.E.P สําหรับเด็กพิการทุกคนในทุกกลุ่มอายุใน
โรงเรี ยนรวมทั้งแผนการจัดการเรี ยนร่ วมกับเด็กทัว่ ไปในโรงเรี ยนด้วย ส่ วนการจัดการเรี ยนร่ วม
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ของโรงเรี ยน ในแต่ละท้องถิ่น คือ การที่เด็กพิการ ได้เรี ยนร่ วมกับเด็กทัว่ ไปในวัยเดียวกัน ซึ่ งจะ
เป็ นการช่วยส่ งเสริ ม ให้รู้จกั ปรับตัวเข้าหากัน และเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ สําหรับเด็กพิการที่ตอ้ ง
ไปโรงเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษเฉพาะความพิการ ซึ่ งมักจะอยูไ่ กลบ้าน เพราะโรงเรี ยนทัว่ ไปท้องถิ่น
ไม่สามารถช่ วยเหลือได้น้ นั โรงเรี ยนพิเศษเฉพาะความพิการต้องมีการทบทวนแผนปฏิบตั ิการเดิ ม
ของโรงเรี ยน และเพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม โดยโรงเรี ยนต้องจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล Individualized Educational Program : L.E.P และทํางานร่ วมกับโรงเรี ยนทัว่ ไปใน
ท้องถิ่น รวมทั้งท้องถิ่นอื่นด้วย ถึงแม้วา่ แต่ละโรงเรี ยนจะอยูห่ ่ างไกลกันมากก็ตาม เพื่อให้การจัด
การศึกษาพิเศษบรรลุผล อีกทั้งโรงเรี ยนต้องมีคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่ วางแผนและประสานงาน
ให้เด็กพิการได้รับการสนับสนุ น และบริ การอื่น ๆ ที่ จาํ เป็ นทั้งนี้ ครู ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรม
และมีการพัฒนามาตรฐานนักวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบําบัด นักแก้ไขการพูด ล่ามภาษามือ เป็ น
ต้น การให้ทุ นของรั ฐบาล เพื่ อสนับ สนุ นเด็ ก พิ การ และบุ ค ลากร ที่ เกี่ ย วข้องได้แก่ นักจิ ตวิท ยา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครู สอนเสริ มการเรี ยนรู้ ครู ผชู ้ ่วยสอน ตลอดจนผูส้ นับสนุ นทรัพยากรการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
เป็ นต้น รั ฐบาลมี หน้าที่ สนับสนุ นงบประมาณ และช่ วยพัฒนาบุ คคลให้สามารถบริ การอย่างมี
มาตรฐาน (Tanner, 2004 : Online)
สรุ ปประเทศแคนาดา ที่ มีนโยบายชัดเจนว่า ต้องการให้เด็กพิการได้รับบริ การในระบบ
การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มโดยรั ฐ ให้ ก ารสนับ สนุ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้รั บ การพัฒ นาเต็ ม ศัก ยภาพ
ดําเนิ นการดังนี้ 1) จัดให้มีการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในท้องถิ่ น 2) สําหรับเด็กพิการที่ตอ้ ง
ไปเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษเฉพาะความพิการต้องมีการทบทวนแผนปฏิบตั ิการเดิมของโรงเรี ยน และ
เพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม โดยโรงเรี ยนต้องจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (L.E.P) และ
ทํางานร่ วมกันกับทุกภาคส่ วน ในการให้ความดูแลช่วยเหลือ
4.7 การจัดการศึกษาในประเทศญีป่ ุ่ น
ระบบการศึ ก ษาของญี่ ปุ่ นเป็ นระบบ 6-3-3-4 สํ า หรั บ เด็ ก อายุ 6-15 ปี เรื่ องจาก
ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษา 6 ปี และอุดมศึกษา 4 ปี โดยการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อัตราการ
เข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายร้ อยละ 95 ส่ วนอัตราการรู ้หนังสื อเท่ากับร้ อยละ 99 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
ครั้งล่าสุ ด เมื่อ ค.ศ. 1988 ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยน การศึกษาตลอดชี วิต
ประชากรทุ ก คนมี โอกาสที่ จะเรี ย น และกลับ มาเรี ย นใหม่ ไ ด้ รวมทั้งการส่ ง เสริ ม บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และโรงเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา และการบริ หาร การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
การปฏิ รูปการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Hashimoto Administrations 6 points reform program
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มุ่งเน้นความสําคัญที่ตวั เรี ยนให้โอกาสพัฒนาตนเองทุ กด้าน กฎหมายการศึกษาของญี่ปุ่น ครอบ
คลุ่มการศึกษาของเด็กพิการด้วย และกําหนดให้ทุกจังหวัด จัดตั้งโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษขึ้น 1 โรง
และรั บ เด็ กในบริ เวณเข้าเรี ย น โดยไม่ มีก ารยกเว้นการเข้าเรี ย น โดยเจ้าหน้า ที่ ท ้องถิ่ นจะทํา การ
สํารวจเด็ก และจะให้คาํ แนะนําให้ผปู ้ กครองส่ งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่เหมาะสม
ซึ่ งเด็กพิการที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการมีประมาณร้อยละ 43
และอี กร้ อยละ 57 เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการจัดแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
ทัว่ ไป โดยเริ่ มดําเนินการในรู ปการจัดชั้นเรี ยนพิเศษ (Special classes) ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1959 สําหรับชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนพิเศษ ทั้งนี้หากพบเด็กพิการไม่รุนแรงจะจัดในระบบเรี ยน
ร่ วม และมีห้องเสริ มวิชาการ โดยมีครู สอนเป็ นกลุ่มย่อย หรื อรายบุคคลในส่ วนที่เด็กเรี ยนไม่ทนั
ระบบนี้มีมากขึ้นในญี่ปุ่น รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ (Special education centers) ขึ้น
หลายแห่ งมีหน้าที่ศึกษาวิจยั อบรมครู จัดทําคู่มือ สําหรับครู ในด้านการเรี ยนการสอนเด็กพิการ
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดําเนิ นงานการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
พิการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนในด้านหลักสู ตรนั้น นอกจากกระทรวงศึกษาธิ การญี่ปุ่น
ได้กาํ หนดให้มีหลักสู ตรนั้น นอกจากกระทรวงศึกษาธิ การญี่ปุ่นได้กาํ หนดให้มีหลักสู ตรแห่ งชาติ
สําหรับเด็กปกติ ยังมีคู่มือการใช้หลักสู ตรสําหรับเด็กพิการในโรงเรี ยนเฉพาะด้วย คู่มือเหล่านี้ จะให้
คําแนะนํา และแนวทางในการสอนเด็กพิการ ตลอดจนเนื้ อหาวิชาในหลักสู ตร ที่จะนํามาสอนเด็ก
พิ ก ารซึ่ ง มี ข้ นั ตอน และวิธี ก ารที่ ก ฎหมายกํา หนด รู ป แบบการจัดการศึ ก ษาสํา หรั บ เด็ ก พิ ก าร
นอกจากจะเน้นที่การเรี ยนการสอนแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ด้วย จะเห็นได้จากสถาบันผลิตครู ที่ฝึกผูท้ ี่จะเป็ นครู การศึ กษาพิเศษ โดยให้ความสําคัญกับความรู ้
ทางการแพทย์ดว้ ย
สรุ ปประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายที่ชดั เจนโดย 1) กําหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งโรงเรี ยนการศึกษา
พิเศษขึ้น 1 โรงเรี ยน รับเด็กนักเรี ยนโดยไม่มีการยกเว้นการเข้าเรี ยน 2) การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
ในโรงเรี ย นทั่ว ไปโดยมี ช้ ัน เรี ย นพิ เ ศษ (Special classes) 3) ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
ตอนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนํามาเชื่อมโยงและเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
ในครั้งนี้ ซึ่ งมีสาระผลวิจยั ดังต่อไปนี้

141

งานวิจัยภายในประเทศ
นิ ลบล ทูรานุ ภาพ (2540) ทําการวิจยั เรื่ องการประเมินโครงการพัฒนารู ปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ
พบว่ า การจัด โครงสร้ า งบริ หาร การจัด บุ ค ลากรประจํา โครงการ การอํา นวยการสั่ ง การ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล และการสนับสนุ นด้านงบประมาณ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ส่ วนการคิดเห็นด้านการวางแผนโครงการอยูใ่ นระดับมาก ด้านการเงินและงบประมาณ
ที่ได้รับ มีความเหมาะสมกับการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ของโครงการน้อย ส่ วนการประเมนิ ด้าน
โปรแกรมเสริ ม หรื อกิ จกรรมพิเศษให้แก่เด็ก ที่เรี ยนร่ วมนั้น การปฏิ บตั ิอยู่ในระดับปานกลางใน
ด้านความคิดเห็นของผูป้ กครองเห็นว่า โครงการเรี ยนร่ วมมีประโยชน์
ฉันทนา จันทร์บรรจง (2541) ได้ทาํ การวิจยั รู ปแบบการจัดการเรี ยน การสอนและรู ปแบบ
ความร่ วมมือที่พึงประสงค์ ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง โดย
การใช้เทคนิค
เดลไฟ สํารวจความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 2 ครั้ง ครั้งแรกได้รับคําตอบ 20 ท่าน ครั้งที่สอง
14 ท่ า น แลคํา นวณทางสถิ ติโ ดยใช้ม ธั ยฐาน ฐานนิ ย ม ผลต่ า งระหว่า งมัธ ยฐานกับ ฐานนิ ย ม
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่พึงประสงค์ คือ รู ปแบบที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของผูพ้ ิการแต่ละคน โดยเน้นการปรับปรุ งหลักสู ตร และมีแผนการเรี ยนสําหรับ
แต่ละบุคคล อุปกรณ์ที่จาํ เป็ น การจัดการที่ได้มาตรฐานสากล การเรี ยนใกล้บา้ น ความเสมอภาค
กับจังหวัดอื่ น ๆ การสนับสนุ นแก่ ครอบครั วเด็กพิการที่ เรี ยนไม่ได้ให้ความสามารถดู แลเด็กได้
และการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ
2. รู ป แบบความร่ วมมื อที่ พึ งประสงค์ คื อ รู ป แบบที่ เชื่ อมโยงทั้งระดับ ประเทศ ระดับ
จังหวัด และผูเ้ กี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย โดยหน่วยงานกลางที่ระดับจังหวัด มีระบบข้อมูลที่ดี สนับสนุน
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการรับผิดชอบเฉพาะทั้งในระดับชาติ และจังหวัด มีศูนย์บริ การ
สําหรับเด็กพิการในจังหวัด มีการบริ การคัดแยกเคลื่ อนที่ มีการสอนด้านการศึกษาพิเศษ โดย
สถาบันราชภัฎ มากขึ้น มีการสัมพันธ์กบั คณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการดียิ่งขึ้น และมี
ห้องสมุดที่เอื้อต่อคนพิการจังหวัดละ 1 แห่ง เป็ นอย่างน้อย
กรมสามัญศึกษา (2542) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับเด็กพิการในโรงเรี ยน
ปกติในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดให้เด็กพิการเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติแบบเต็มเวลา

142

2. เหตุผลในการจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่จดั เพื่อสนอง
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และหรื อเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน
3. สภาพการบิหารงานในการจัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ โดยภาพรวมแล้ว
พบว่ายังไม่มีการปฏิบตั ิตามแนวทางที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน และเหมือนกัน
4. โรงเรี ย นปกติ ที่ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนร่ วม ให้แก่ เด็ก พิก าร ส่ วนใหญ่ ไม่ มีก ารปรั บ
สภาพอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องนํ้าห้องส้วม และสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพของเด็กพิการ ที่เข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
5. โรงเรี ยนปกติที่ดาํ เนินการจัดการเรี ยนร่ วมให้แก่เด็กพิการส่ วนใหญ่จดั การเรี ยนการสอน
โดยไม่มีการใช้สื่อการเรี ยนการสอน และการจัดอุปกรณ์ ช่วยอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
6. โรงเรี ยนปกติที่ดาํ เนินการจัดการเรี ยนร่ วมให้แก่เด็กพิการส่ วนใหญ่ ไม่มีการคัดแยกเด็ก
พิการเข้าเรี ยนร่ วมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการทําสอบทางการแพทย์
7. โรงเรี ย นปกติ ที่ ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนร่ วมให้แก่ เด็ก พิก ารไม่ไ ด้มี ก ารปฏิ บตั ิใ นการ
เตรี ยมความพร้อมแก่เด็กพิการก่อนส่ งตัวเข้าเรี ยน
8. โรงเรี ยนปกติที่จดั การเรี ยนร่ วมให้แก่เด็กพิการ ส่ วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์หลักสู ตร
และปรับให้เหมาะสมกับเด็กพิการที่เรี ยนร่ วม ยกเว้นในเรื่ องของการวัดผลและประเมินผล
9. การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการจัดใช้เทคนิ ค
วิธีสอนเกือบทุกเรื่ อง
10.การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน พบว่า ไม่ค่อยมีการใช้สื่อ
และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของเด็กพิการที่เรี ยนร่ วม
พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2542) ได้ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ การจัดการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ และร้อยเอ็ด พบว่า
สภาพปั ญหาการจัดการศึกษาพิเศษ ทั้ง 7 ด้าน คือด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านนิเทศการศึกษา ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประ
เมนิ ผ ล โดยรวมมี ปั ญ หาอยู่ม าก และสภาพความต้อ งการ การจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษทั้ง 7 ด้า น
โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง
วิมาลา ชโยดม (2543) ได้ศึกษาปั ญหาจากการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน ทั้งในโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีทรรศนะ
ต่อปั ญหาการจัดการสอน และบุคคลการทางการสอน ด้านการจัดงบประมาณ ด้านภูมิหลังของ
ครอบครั วเด็ ก ที่ มี ค วามต้องการพิ เศษ และความร่ ว มมื อการจัดการศึ ก ษาสํา หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วาม
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ต้องการพิเศษอยูใ่ นระดับมาเป็ นส่ วนใหญ่ ยกเว้นเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ การทํางานพบว่ามี
ปัญหาระดับปานกลาง ในภูมิหลังของครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการจัดการศึ ก ษาสํา หรั บเด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษตาม
ทรรศนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน ด้านงบประมาณ ด้านภูมิหลังของครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และด้านความร่ วมมือการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อพิจารณาตามตําแหน่ง
พบว่ามีทรรศนะต่อปั ญหาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจาณาตามประสบการณ์การ
ทํา งานพบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา และมัธ ยมศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ ทาํ งานต่างกันมากทรรศนะต่อปั ญหาในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิสิทธิ์ เตชะคําภู (2544) ได้ศึกษาปั ญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานกาประถมศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หาร
จัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดประเมินผล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผรู ้ ับผิดชอบในโครงการ และศึกษานิ เทศก์ พบว่า
โดยรวมและรายการด้านทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง และข้อที่มีปัญหาสู งสุ ดในแต่ละด้าน คือ
ด้า นการนิ เ ทศการศึ ก ษา ปั ญ หาที่ พ บคื อ โรงเรี ย นมัก ไม่ เ ชิ ญ นัก วิ ช าการเฉพาะมาช่ ว ยฟื้ นฟู
สมรรถภาพเด็กพิเศษ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า จํานวนครู การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยน
มี ไ ม่ เพี ย งพอกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สํา หรั บ ด้า นการบริ ก ารจัดการ คื อ จํา นวน
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและสําหรับด้านการวัด
ประเมินผล คือ โรงเรี ยน ไม่ค่อยจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเด็กพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การติดตามผลการ
ดําเนิ นงานตามนโยบายการจัดการศึ กษาสําหรั บคนพิก าร กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร และครู ใ น
สั ง กัดสํา นัก งาน คณะกรรมการ การประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สั ง กัดกรมสามัญศึ ก ษาและสั ง กัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการยังไม่ทวั่ ถึ ง
บุคลากรผูม้ ีคุณวุฒิทางการศึกษาพิเศษโดยตรงในโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในรู ปแบบเรี ยนร่ วมมีนอ้ ย
มาก ศักยภาพ ความพร้ อมของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในด้านบุคลากร งบประมาณ
อาคาร สถานที่ วัสดุปกรณ์ หลักสู ตรและการสอน ความร่ วมมือ ระหว่างชุ มชนและหน่ วยงาน
เป็ นตัวแปรที่แสดงศักยภาพที่เป็ นคุณภาพ ของผลการดําเนินงานในมิติเดียวกัน
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บุญทัน วัฒนศักดิ์ สุรกุล (2545) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปี การศึกษา 2543
โดยศึกษาตามรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP) ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ของผูบ้ ริ หารซึ่ งจากการวิจยั
พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารที่ มี ตาํ แหน่ งต่ า งกัน มี สภาพโดยร่ วมเท่ านั้นที่ แตกต่า งกัน โดยผูอ้ าํ นวยการ
แตกต่า งจากอาจารย์ใหญ่ อย่า งมี ความสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.5 สํา หรั บผูบ้ ริ หารต่างกัน ที่ มี
ระยะเวลาในการดํา รงตํา แหน่ ง ต่ า งกัน มี ด้า นสภาพแวดล้อม ผลการผลิ ต และสภาพโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในผูบ้ ริ หารที่มีอายุแตกต่างกัน ปรากฏว่ามีดา้ น
สภาพแวดล้อมด้า นกระบวนการดํา เนิ นงาน ด้า นปั จจัย เบื้ องต้นในการดํา เนิ นงาน และสภาพ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 35-40 ปี มีสภาพทั้ง
4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 35 – 40 ปี มีสภาพทั้ง
4 ด้าน แตกต่างจากช่วงอายุอื่น ๆ มีดา้ นผลผลิตทางด้านเดียวที่ไม่แตกต่าง สําหรับผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิ
การศึ กษาแตกต่างกัน มีสภาพแวดล้อมด้านเดี ยวเท่านั้นที่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิระดับปริ ญญาตรี การผ่านการอบรมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สภาพด้านกระบวนการ ดําเนิ นงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 แต่ ผูบ้ ริ ห ารที่ อยู่ใ นโรงเรี ย นที่ มี ข นาดใหญ่ มี ส ภาพด้านการจัดการเรี ย นร่ วม ด้า น
กระบวนการดําเนิ นงาน ด้านผลผลิ ต และสภาพโดยรวมแตกต่างจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่มีระยะเวลาในการจัดการเรี ยนร่ วม
7-9 ปี มี สภาพการจัดการเรี ย นร่ วมด้า นสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิ ต และสภาพโดยรวมมากว่า
ผูบ้ ริ หาร ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนร่ วมเพียง 1-3 ปี
2. เปรี ย บเที ย บการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปี การศึกษา 2543 ของครู ผรู้ ับผิดชอบโครงการที่ มีตาํ แหน่ ง
ต่างกัน มีสภาพโดยรวมเท่านั้นที่ต่างกัน โดยอาจารย์ 2 แตกต่างจากอาจารย์ 1 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และครู ผูร้ ับผิดชอบโครงการที่มีอายุราชการต่างกัน ปรากฏว่าทุ กด้านไม่
ต่ า งกัน แต่ ค รู ที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี ด้า นปั จ จัย เบื้ อ งต้น ในการดํา เนิ น งาน ด้า นกระบวนการ
ดํา เนิ นงาน ด้า นผลผลิ ต และสภาพโดยรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
สําหรับครู ที่ผ่านการอบรมมีสภาพการจัดการเรี ยนร่ วมด้านปั จจัยเบื้องต้นในการดําเนิ นงาน และ
สภาพโดยรวมแตกต่างจากผูไ้ ม่เคยอบรมแต่ศึกษาด้วยตนเอง และผูไ้ ม่เคยอบรม และไม่ศึกศึกษา
ด้วยตนเอง ส่ วนขนาดของโรงเรี ย นไม่ มี ผ ลต่ อสภาพการจัดการเรี ย นร่ วมของครู ผูร้ ั บ ผิดชอบ
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โครงการ แต่ครู ที่มีระยะเวลาในการรับผิดชอบโครงการ 1-2 ปี มีสภาพการจัดการเรี ยนร่ วม ด้าน
กระบวนการดําเนิ นงาน และด้านผลผลิต แตกต่างจากครู ที่มีระยะเวลาที่รับผิดชอบโครงการ 3-4
ปี และ 5 ปี ขึ้นไป
3. ผูบ้ ริ หาร และครู ที่รับผิดชอบโครงการ มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปี การศึกษา 2543
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปั จจัยเบื้องต้นในการดําเนินงาน ด้านผลผลิตและโดยรวมไม่แตกต่างกัน
วิรัตน์ วิทยานุ วฒั น์ (2545) ทําการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ
รู ปแบบการเรี ยนร่ วมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึ กษา จังหวัดนครราชสี มา พบว่าปั ญหาด้านอาคารสถานที่ คื อ สภาพอาคารเรี ยนไม่
เหมาะสมไม่เอื้อต่อการเรี ยนร่ วมโดยเฉพาะนักเรี ยนที่พิการ ปั ญหาด้านบุคคลครู ส่วนใหญ่มีวุฒิ
หรื อ ไม่ ผ่า นการอบรมด้า นการศึ ก ษาพิ เศษ เรี ย นไม่ ท ันเพื่ อน ไม่ ส นใจการเรี ย น อายมากถ้า
แสดงออก ไม่ยอมร่ วมกิจกรรม มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ปั ญหาด้านผูป้ กครอง ผูป้ กครองไม่มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องเรี ยนร่ วม ไม่มนั่ ใจว่าบุตรหลาน จะเรี ยนได้กลัวจะถูกเพื่อนรังเกียจฐานะยากจน
ต้องออกไปหารายได้เลี้ยงครอบครัว จึงมอบภาระการดูแลนักเรี ยนแก่โรงเรี ยน ปั ญหาด้านแผนการ
สอน และโครงการสอนครู ไม่เข้าใจจัดทําแผนการสอนและโครงการสอน ครู มีภาระงานมาก
กันยา จันทร์ ใจวงศ์ (2546) ได้ทาํ วิจยั เรื่ องการจัดการเรี ยนร่ วมของเด็กที่มีความต้องการ
พิ เ ศษ ในระดับ อนุ บ าลของโรงเรี ยนในสั ง กัด สํ า นั ก งานสถาบัน ราชภัฎ สั ง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่ งชาติ สังกัดสํานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร และสังกัด
สํานักงานการศึ กษาเอกชน พบว่า แต่ละโรงเรี ยนมี รูปแบบ และแนวทางการจัดการเรี ยนร่ วมที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทุก ๆ
ด้านให้ใกล้เคี ยงกันกับเด็กปกติ ที่มีความต้องการพิเศษที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนร่ วม จะต้องมีความ
พร้อม และได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ มาก่อนที่จะเข้าโรงเรี ยนจะต้องมีการเตรี ยมการ
ในด้านบุคลากรต่าง ๆ เตรี ยมในเรื่ องสถานที่งบประมาณ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรี ยนร่ วม เพื่อที่จะทําให้การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนด
สรุ ปงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง จากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่า ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ปเกี่ ย วกับ แนวการ
จัดการเรี ยนร่ วมที่ดี และมีคุณภาพ และจะต้องเตรี ยมความพร้อมที่สาํ คัญ คือ
1. ผูบ้ ริ หารจะต้องมีวสิ ัยทัศน์และเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนร่ วม
2. เตรี ยมความพร้ อมบุคลากร ก่อนที่ จะให้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนร่ วมทั้งในด้านความรู ้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วม ตลอดจนความพร้อมทางด้านจิตใจ จะต้องมีเจตคติ
ที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคน
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3. สถานศึกษาจะต้องเตรี ยมความพร้ อมอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ
จัดการเรี ยนร่ วม
4. บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย จะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วมอย่าง
เต็มความสามารถ
บุษบา ตาไว (2550) ได้ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดย
ใช้โครงสร้ างซี ทของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยร่ วมจังหวัดสุ โขทัย พบว่า ผลการดําเนิ นงานมี
ระดับการปฏิบติงานทุกด้านอยูในระดับปานกลางการศึกษาแนวทางการดําเนิ นงานจัดการเรี ยน
ร่ วมด้านผูแรี ยนควรจัดให้เมื่ออายุยงั น้อยและจัดทันทีเมื่อพบเด็กพิเศษ ส่ วนสภาพแวดล้อมควรจัด
สภาพโรงเรี ยนให้มีหอ้ งสอนเสริ มวิชาการ ผูบ้ ริ หาร ครู ต้องมีความรู้และประสบการณ์ มีทศั นคติที่
ดี ส่ วนกิจกรรมการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนควรปรับหลักสู ตรให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็ก
พิเศษเป็ นรายบุคคล ด้านเครื่ องมือ รัฐบาลควรกําหนดนโยบายให้ชดั เจนสามารถนําไปปฏิบติได้
จริ ง ควรมีบุคลากรการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือ
อัจฉริ ย า กุ ดหอม (2550) ได้ศึ ก ษาการปฏิ บติ งานที่เป็ นเลิ ศของโรงเรี ย นแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม : การวิจยั พหุ กรณี ศึกษาซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การพัฒนา นักเรี ยน ตามศักยภาพสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองอยู่ว มกับ ผูอ้ ื่ น ในสั ง คม และผู้ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจ นอกจากนี้ ปั จ จัย ที่
สนับสนุนการปฏิบติงานในครั้งนี้ ได้แก่ ขนาดชั้นเรี ยน มีความเหมาะสม ได้รับ การสนับสนุนจาก
หน่ วยงานอื่นทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานของผู้ร่วมงาน การสนับสนุ นของ
ผูป้ กครอง ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีของนักเรี ยนปกติ ปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบติงาน คือ ขนาด
ชั้น เรี ย นทีั ่ เหมาะสม การสนับ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่ น เจตคติ ที่ ดี แ ละ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
การปฏิบติงานของบุคลากร การสนับสนุนของผูปกครอง ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี ของนักเรี ยน
ปกติ ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค คื อ ครู มีภาระงานมากเกิ นไป ขาดครู การศึกษาพิเศษ ผูป้ กครองไม่มี
เวลาดูแลและขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรี ยน และครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจตํ่า สุ ดท้าย
คือ กระบวนการพัฒนาการศึก ษาของโรงเรี ย นเป็ นไปตามวงจรคุ ณภาพ คื อ มี การวางแผนการ
ทํางาน มีการทํางานตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพการทํางานอย่างต่อเนื่ อง
วิวฒน์ไชย ศรี วิพฒน์ ( 2550) กล่าวถึงผลการวิจยซึ่ งเป็ นดังต่อไปนี้ 1) สภาพการบริ หารภายใต้
โครงสร้างซี ทอยูในระดับปานกลาง โดยด้านที่มากที่สุ ดคือด้านนักเรี ยนแต่ดานกิจกรรมการเรี ยน
การสอนนั้นน้อยที่สุด2)ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจะทําให้ทราบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05ด้ านตําแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดโรงเรี ยน ของครู และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
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สมศรี พนมวิจิตร (2546 : 89 - 91) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน ที่จดั
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนที่ จดั การศึกษา สําหรับเด็กที -มี
ความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกบเด็กปกติมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ด้านหลักสู ตรและการนําหลักสู ตร
ไปใช้มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมี ปัญหา อยูในระดับมาก
ด้านสื -อการเรี ยนการสอนมีปัญหาอยู่ ในระดับมาก และด้านการวัดผลและประเมินผล ้่ มีปัญหา
อยู่ในระดับมากที่ สุด เปรี ยบเที ยบปั ญหาจําแนกตามขนาดโรงเรี ยนมี ความแตกต่างกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
อารี ย ์ เพลินชัยวานิ ช (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จในการ
บริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดี เด่ นของภาคเหนื อตอนล่ าง ปี การศึ กษา 2548 พบว่า
สภาพปั จ จัย ในการบริ ห ารโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มดี เ ด่ น ของภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ปี
การศึกษา 2548 ทั ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะที่ ดีและจําเป็ นของผูบ้ ริ หาร ด้าน
คุ ณลักษณะ ที่จาํ เป็ นของครู ด้านการจัดหรื อใช้สิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา และด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT) ทั
งในภาพรวมและ รายด้านอยูใ่ นระดับมาก สภาพความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมดีเด่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน คือ ด้านความพึงพอใ ้่ จที-มี
ต่อสภาพการจัด การเรี ยนร่ วมและความกาวหน้าของเด็กทีมีความต้องการพิเศษอยู่ ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นใน
ภาพรวม คือ ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT) และด้านคุณลักษณะที่
จําเป็ นของครู (TEACHER)
จีรนันท์ อคบาล (2553) ได้ศึก ษาวิจยเรื่ องปั ญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนิ นงาน
การศึกษาพิเศษโรงเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยพบว่า
ด้านคุ ณภาพนักเรี ยน ควรจัดกิ จกรรมให้นกเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าร่ วมกิ จกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันของทั้งสองฝ่ ายเพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้ธรรมชาติซ่ ึ งกันและกัน
จะทําให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถเรี ยนร่ วมกันอย่างมีความสุ ขได้ ด้านการเรี ยนการสอน ควรส่ งเสริ มให้มี
การบริ การสื่ อมาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่
ละคน ซึ่งในปัจจุบนั สามารถหาสื่ อมาได้ไม่ยากแต่ตอ้ งมีงบประมาณที่เหมาะสมเพราะโรงเรี ยนต้อง
อํานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนให้ทวั่ ถึ งทุ กคนไม่ให้เกิ ดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ ด้านการ
บริ หารจัดการควรจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมอย่างถูกต้องและทันสมัย
เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรื อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของนักเรี ยนที่มีความพิการมา
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เรี ยนร่ วมได้ดงนั้นทุกโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนที่มีความพิการมาเรี ยนร่ วม ควรทําข้อมูลตรงนี้ ดว้ ย ด้าน
ปั จ จัย ควร มี ก ารประสานงานขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารทั้ง จากภาครั ฐ และเอกชนในการ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และในการสนับสนุนในโครงการที่มีการจัดให้มีการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนพิการที่เรี ยนร่ วมกันได้อย่างมีคุณภาพโดยที่ทางโรงเรี ยนต้องอาศัยการบริ หารจัดการให้มี
งบประมาณอย่างเพียงพอ
วีระศักดิ์ ตันเจริ ญรัตน์( 2553) กล่าวว่า 1) ผูบริ หารโรงเรี ยนและครู ผสอนเด็กพิ การเรี ยน
ร่ วมที่มีตาํ แหน่งต่างกันในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจังหวัดราชบุรี มีปัญหาแตกต่างกันโดย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการวางแผนด้านการจัดสรรทรัพยากรและ
ด้านการประสานงาน จะมีค่าเท่ากับ .05 ส่ วนด้านการกระตุน้ การทํางานและด้านการประเมินผล
งานไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้าน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มี อายุงาน ในการทํางาน แตกต่างกัน ใน
จังหวัดราชบุรี พบว่า การที่ทาํ งานที่มีอายุงาน น้อยกว่า 2 ปี และ 2-5 ปี โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันแต่เมื่อประเมิน เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านประเมินผลงาน ด้านการกระตุ ้นการทํางานและ
ด้านการวางแผน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญส่ วนด้านการจัดสรรทรัพยากรและด้าน
การประสานงาน มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาที่ จดั การศึ ก ษาสํา หรั บเด็ก พิ ก ารในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ ว ม โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) ได้ทาํ การศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการดําเนินการบริ หาร
จัดการเรี ยนร่ วมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบว่า แนวทางการดําเนิ นการ
บริ หารจัดการเรี ยนร่ วม พบว่า จากการสัมภาษณ์ผบริ หารโรงเรี ยนคือ การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
ให้ประสบผลสําเร็ จนั้นต้องให้ผบริ หารคือ ผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง บริ หารแบบมี ส่วนร่ วมกําหนด
ยุทธศาสตร์ ท้ งั หมดให้ครอบคลุ มถึงเด็กพิการเรี ยนร่ วม มีการนิ เทศและติดตามงานอย่างเป็ นระบบ
มีการกําหนดหน้าที่การทํางานโดยการออกคําสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา โปร่ งใสตรวจสอบได้ส่วนการ
บริ หารจัดการเรี ยนร่ วมในด้านของนักเรี ยนนั้นต้องเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนทัวไปและนักเรี ยนที่
มีความพิการที่เรี ยนร่ วมให้มีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนและมีวฒ
ุ ิฉลาดทางอารมณ์และเข้ากับเพื่อนได้ดีพอ
ในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เหมาะสมในการเข้าชั้นเรี ยนต่อไป ด้านสภาพแวดล้อมมีการ
จัดบริ เวณโรงเรี ยน ทางกายภาพให้มีขอจํากัดสําหรั บเด็กพิการเรี ยนร่ วมให้น้อยที่สุด ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่ อสารให้รู้ว่าโรงเรี ยนมี เรื่ องการจัดการเรี ยนร่ วมให้ผูป้ กครอง ชุ มชน
รับทราบ เพื่อเป็ นการบริ การและอํานวยความสะดวกไม่ตองไปเรี ยนที่ไกล ๆเพราะว่าพอชุ มชน
รั บ ทราบก็ จะได้นํา เด็ ก มาเข้า เรี ย นได้ ด้า นกิ จกรรมการเรี ย นการสอน มี ก ารทํา หลัก สู ตรขึ้ นมา
โดยเฉพาะ จากนั้น จะต้อ งลงลึ ก ไปในรายละเอี ย ดทั้ง การจัด ชั้น เรี ย น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ัด ให้

149

เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเป็ นเฉพาะคนๆไปส่ วนในด้านเครื่ องมือจะต้องมีการจัดทําแนวนโยบาย พันธกิจ
วิสยทัศน์ ทีั ่มีความสัมพันธ์กบการจัดการเรี ยนร่ วม จัดสรรงบประมาณเพียงพอ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือโดยต้องคํานึงถึงผูเ้ รี ยนจะต้องได้ประโยชน์มากที่สุด
สชาสิ ริ วัชรานุรักษ์ (2557) ได้มีการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้าง
ซีท (SEAT)ในจังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ได้ออกความคิดเห็นพบว่าทุกด้านของ
โครงสร้างซี ทมีผลอยูในระดับมากส่ วน ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยน และครู ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา
พิเศษ แตกต่างกันนั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท
แตกต่างกันอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ส่ วนที่ มีเพศ อายุและระดับ การศึ กษาต่างกัน
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท ไม่แตกต่างกันและ
สุ ดท้ายผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู เสนอปั ญหา อุ ปสรรค ข้อเสนอแนะ โดยเห็ นว่าควรส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนปกติ มีส่วนร่ วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิการที่ เรี ยนร่ วม โดยอาจทําการเรี ยนรู ้ที่จะ
อยู่กนั เป็ นกลุ่มเพื่อช่ วยเหลื อกันและจัดบริ เวณนอกและในโรงเรี ยน ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และให้
สอดคล้องกับความต้องการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลาย ตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้ โดยเน้นทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ควรมีเครื่ องมือ สื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับใช้กบนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมอย่างจําเพาะเจาะจง
งานวิจัยต่ างประเทศ
ไบร์ ท (Bright. 1986 : 47 - 48 ; อ้างถึงใน เกษม ทองสัมฤทธิ n. 2540 : 45) ได้ ศึกษา
วิจยั เกี- ยวกบคุณลักษณะของโครงการเรี ยนร่ วมที่ประสบผลสําเร็ จ โดยได้จดั ทํา แบบสอบถามแบ่ง
เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกถามเกี่ ยวกบคุณลักษณะของโครงการที่ ประสบผลสําเร็ จ ซึ่ งได้รวบรวม
ลักษณะที่สาํ คัญ 6 ประการ คือ 1) การฝึ กเตรี ยมเพื่อการเรี ยนร่ วม 2) เจตคติเชิงบวกต่อ การเรี ยนร่ วม
3) การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการฝึ กเพื -อทําความคุน้ เคย 4) สัดส่ วนของ จํานวนครู และ
นักเรี ยนที-เหมาะสม 5) การจัดให้มีบริ การเสริ มเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนร่ วมและ 6) การประเมินเด็ก
ได้เร็ วที่ สุ ด และการควบคุ ม ติ ดตามผล ส่ วนที่ สอง เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ เจตคติ ที่มี ต่อ
โครงการเรี ยนร่ วมผลการศึกษา พบว่า โครงการศึกษาที่ประสบผลสําเร็ จนั้น จะมี ลักษณะทัว่ ไป 3
ประการ คือ 1) เจตคติที่ ดีต่อการเรี ยนร่ วม 2) การจัดประสบการณ์ ให้ได้รับการ ฝึ กเพื่อทํา
ความคุน้ เคย 3) การจัดให้บริ การเสริ มเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม และนอกจากนั้น พบว่า การจัด
ประสบการณ์ให้ได้รับการฝึ กเพื่ อทําความคุ น้ เคย สัดส่ วนของครู ต่อจํานวน นักเรี ยนที่ เหมาะสม
(ซึ่ งไม่แตกต่างจากชั้นเรี ยนปกติ) และการประเมินเด็กได้เร็ วที่ สุด และการ ควบคุมติดตามผลที่ใช้
อยูใ่ นโครงการยังจัดอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
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แบลคแมน (Blackman. 1990 : 53 ; อ้างถึงใน มัจฉรี โอสถานนท์. 2538 : 29) ได้ศึกษา
ทัศนคติของครู จากโรงเรี ยนในชนบท โรงเรี ยนในเขตชานเมือง และโรงเรี ยนในเขตชั้นใน ต่อเด็ก
ที-มีความต้องการพิเศษและพบว่าครู จากโรงเรี ยนทั ง 3 เขต มีทศั นคติต่อเด็กที-มี ความต้องการ
พิเศษไม่แตกต่างกน เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอนของครู พบว่า ครู ที่มี ประสบการณ์
ในการสอน 5 ปี ขึ้นไป มีทศั นคติในทางบวกมากกวาครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน ต่ากว่า 5 ปี
ผูว้ จิ ยั ยังพบว่าครู ที่สอนในโครงการเรี ยนร่ วมต้องการข้อมูลตลอดจนความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น การเปิ ดอบรมครู ก่อนเปิ ดดําเนิ นการโครงการเรี ยนร่ วม จึงเป็ นสิ่ ง
จําเป็ น
จัฟเฟอร์ (Juffer. 1991 : 135 ; อ้างถึงใน ทองคํา ผดุงสุ ข. 2531 : 51) ได้ศึกษาทัศนคติ ของ
ผูป้ กครองของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษที่ มีต่อการเรี ยนร่ วมในรัฐวิสคอนซิ น สหรัฐอเมริ กา และ
พบวาผูป้ กครองส่ วนใหญ่ พอใจในโครงการเรี ยนร่ วมที่โครงการจัดให้ ซึ่ งเป็ นโครงการเรี ยนร่ วม
ระหวางเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ แต่ยงั มีผปู ้ กครองส่ วนหนึ่ งซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยไม่พอใจ
กบโครงการเรี ยนร่ วมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และต้องการให้บุตรธิ ดาของตนเรี ยนในชั้น
พิเศษ สําหรับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะผูว้ ิ จยั ยังพบอีกว่า ทัศนคติต่อการเรี ยนร่ วมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อวิธีอบรมเลี ยงดูบุตรของผูป้ กครอง กล่าวคือ ผูป้ กครองที่เลี ยงลูกแบบ
ตามใจ มี ท ัศ นคติ ใ นทางลบต่ อ การเรี ยนร่ วมเต็ ม เวลา มากกว่ า ผู ้ป กครองที่ เ ลี้ ยงลู ก แบบ
ประชาธิ ป ไตย ผูป้ กครองกลุ่ ม แรกมี ค วามประสงค์จ ะให้บุ ตรเรี ยนในห้องพิ เ ศษ ซึ่ งเป็ นห้อ ง
สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ส่ วนผูป้ กครองกลุ่มหลังต้องการให้บุตรของตน เรี ยน
ร่ วมเต็มเวลา
แมทธิ วส์ ( Mathews. 1984: 9) ได้ศึกษาทัศนะคติของครู ต่อเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย และปั ญญา ในมลรัฐสลังงอ ประเทศมาเลเซี ย ได้ผลการศึกษา ดังนี้ ครู ที่มีวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ให้การยอมรับเด็กมากกว่าครู ที่ไม่มีวุฒิหรื อมีวุฒิในระดับอื่นๆ หากพิจารณา
ระหว่างเชื้อชาติแล้วพบว่าชาวมาเลเซี ยเชื้อสายมาเลเซี ยและอินเดีย ครู มีพ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ
ให้การยอมรั บเด็กมากกว่าครู ที่ ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึ กษาพิเศษ หากพิจารณาโดยส่ วนรวมแล้ว
พบว่าครู ส่วนมาก ยังมีทศั นคติในทางลบต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและให้ความเห็ นต่อไปว่า
การให้การศึ กษาแก่ เด็กที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกายและปั ญญานั้นควรแยกจากเด็ก ปกติ อย่า ง
เด็ดขาด
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วิลเลียมส์ (Williams. 1988 : Abstract ; อ้างถึงใน จุฑาภัค มีฉลาด. 2546 : 58) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื่ องการรับรู้ของครู ในชั นเรี ยนปกติในเรื่ องการเตรี ยมตัว เพื่ อทํางานในชั้นเรี ยนร่ วม ในฐานะ
เป็ นรายวิชาที่เตรี ยมก่อนการเข้าปฏิบตั ิงาน พบว่า ครู ที่จะปฏิบตั ิงานในชั้นเรี ยนร่ วมของ เด็กพิการ
เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติจะต้องมีความเข้าใจ ความต้องการของเด็กพิการเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านของความต้องการแสดงความสามารถให้คนอื่ นได้ประจักษ์ ความต้องการความก้าวหน้าทาง
วิชาการและอาชีพ ความต้องการเพื่อน ครู ที่รักและเอาใจใส่ ตลอดจนความต้องการ ความช่วยเหลือ
ทางด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลความพิการของตน
แบลนด์ชาร์ด(Blanchard, 1991) ได้ทดลองจัดกิจกรรมเชิงปฐมนิเทศสําหรับนักเรี ยนปกติ
ระดับ ประถมศึ ก ษา เพื่ อให้มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจต่ อเด็ ก ที่ มี ค วามต้องการพิ เศษก่ อนดํา เนิ นการ
โครงการเรี ยนร่ วม ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ ผลการทดลองพบว่า เด็กปกติมี
ทัศนคติ ในทางบวกบ่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผูร้ ายงานจึงได้เสนอแนะว่า โรงเรี ยนควรจัดให้
มีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนทนี่ จะจัด
ให้มีการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ
รี เดล (Riedel, 1991) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนร่ วมของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษในเกรด 5-9 ของโรงเรี ยนในรัฐเวอร์ จิเนี ย พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการ
รับรู ้ในทางบวกสู งกว่านักศึกษา โดยผูบ้ ริ หารเห็นว่าระดับการสนับสนุ นทางการบริ หารทรัพยากร
หรื อบริ การที่ได้รับการวางแผนการสอน และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสอนเป็ นองค์ประกอบที่เอื้อ
ต่อกระบวนการเรี ยนร่ วม แต่นกั ศึกษามีความเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นสิ่ งขวางกระบวนการ
เรี ยนร่ วม
อีโคลศ์(Echols, 1992) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครู ประถมศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
ร่ วมของเด็กปั ญญาอ่อนในการศึกษาปกติ จากโรงเรี ยนบางโรงเรี ยนในรัฐเท็กซัล พบว่า ครู มีอายุ
น้อยกว่า มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรี ยนร่ วมมากกว่าครู ที่มีอายุมากกว่า ครู ที่มี วุฒิต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อการเรี ยนร่ วมไม่แตกต่างกับครู ที่มีประสบการณ์ สอนน้อยกว่า มีความคิดเห็ น ใน
ทางบวกต่อการเรี ยนร่ วมมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอนมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ ใน
การสอนเด็กปั ญญาอ่อนมาก่อนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนร่ วมไม่ต่างจากครู ที่มีประสบการณ์ และ
ครู ประถมศึกษา ไม่มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรี ยนร่ วม
มิลลินิกซ์(Milinix, 1994) ได้ศึกษาทัศนะคติของครู ใหญ่ที่มีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และต่อการเรี ยนร่ วมพบว่าครู ใหญ่ ที่มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Style)
มี ทศั นคติ ในทางบวกต่ อเด็ กที่ มีค วามต้องการพิ เศษ และต่อการเรี ยนร่ วมระหว่า งเด็กที่ มีค วาม
ต้องการพิเศษกับเด็กปกติ แต่ครู ใหญ่ที่มีความเป็ นผูน้ าํ แบบผูกขาดรวมอํานาจ (Athenian) มี
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ทัศนคติในทางลบต่อเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ และต่อการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกับเด็กปกติ
ลัทธ์แฮม (Latham, 1997) ได้ศึกษาเจตคติ และความเชื่ อเกี่ยวกับการเรี ยนร่ วมของครู และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในด้า นการให้บ ริ การ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจยั เป็ นครู ปกติ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และครู การศึกษาพิเศษ ซึ่ งสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 15 โรงเรี ยนของ
ชุ มชนทัสคาลู ซ าเค้าตี้ (Tuscaloosa County) เครื่ องมือในการวิจยั ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ พบว่า ครู ปกติ และครู การศึกษาพิเศษที่ มีความเชื่ อว่า การจัดการเรี ยนร่ วมจะสําเร็ จได้
ต้องได้รับความร่ วมมือทั้งวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
จากการศึ ก ษางานวิจยั ต่ า งประเทศสรุ ป ได้ว่า การจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ บุ ค คลที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามโครงการโรงเรี ยน เรี ยนร่ วม ควรเป็ นรู ปแบบของการ
รวมพลังประกอบด้วย ครอบครัว ชุ มชน สถานศึกษา และทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมกันใน
การจัดการศึกษา ทั้งนี้ ทุกฝ่ ายต้องมีเจตคติที่ดีต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การฟื้ นฟู ให้ความ
ช่ วยเหลื อในทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดการศึ กษา ควรสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพการจัดการศึกษารู ปแบบการเรี ยนร่ วม จึงมีความเหมาะสม

