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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
ภายใตโครงสรางซีท  (SEAT Framework)  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังนี้  

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ  
2.1.1 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย 
2.1.2 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
2.1.3 โรงเรยีนแกนนําจัดการเรียนรวม  
2.1.4 การบริหารจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองโดย

ใชโครงสรางซีท  (SEAT Framework) 
2.1.5 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
2.1.6 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรวม 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ  
 

2.1.1  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย 
ความเปนมาของการจัดการเรียนสําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป  

กระทรวงศึกษาธิการ (2543 ก, หนา 6 – 7)  ไดจัดลําดับความเปนมาของการเรียนรวมของเด็กพิการ
ในประเทศไทย มีความเปนมาตามลําดับดังนี้ 
  พ.ศ. 2478  พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ ไดยกเวนสําหรับเด็กพิการ 
ไมตองเขาเรียนตามที่บังคับ และป พ.ศ. 2482  ไดเร่ิมมีการทดลองสอนเด็กพิการทุกประเภท  
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พบวาเด็กพิการสามารถเรียนได ไมวาจะเปนเด็กพิการที่มีความบกพรองทางรางกาย  และเด็กที่มี 
ความบกพรองทางสติปญญา 
 พ.ศ. 2500  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหทดลองสอนเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญาเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไประดับประถมศึกษา 7 แหง ซ่ึงเปนโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวันชนะสงคราม โรงเรียนวัดพญายัง  โรงเรียน 
วัดนิมมานนรดี โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
 พ.ศ. 2507  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการเรียนรวมใหแกเด็กที่บกพรอง 
ทางการเห็นในโรงเรียนทั่วไประดับประถมที่โรงเรียนพญาไท มีมูลนิธิชวยคนตาบอดของ 
สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนซึ่งไดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และไดขยายการจัดการเรียนรวมใหแกเด็ก 
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
  พ.ศ. 2512  วิทยาลัยครูสวนดุสิต ไดทดลองสอนเด็กที่บกพรองทางการไดยิน 
เรียนรวมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนปกติและชั้นพิเศษเฉพาะระดับอนุบาล โดยจัดตั้งหนวยการศึกษา
พิเศษในภาควิชาการอนุบาลศึกษา ตอมาไดแยกออกเปนภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
 พ.ศ. 2519  หนวยการศึกษาพิเศษ ไดขยายเปนโรงเรียนสาธิตการศึกษาพิเศษและ
ไดทดลองสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเด็กที่มีความบกพรองทางอารมณและสังคม
เพิ่มขึ้นจากเดิม ซ่ึงมีประเภทเดียว โดยประสานงานกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ   
เด็กที่สําเร็จแลว พรอมที่จะไปเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไประดับประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงมีโรงเรียน
รวมโครงการ คือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนสามเสน โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู 
สวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 พ.ศ. 2520  แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 ไดมีการกําหนดนโยบาย 
การศึกษาพิเศษไววาเปนการจัดการศึกษาใหแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษหรือบกพรองทางรางกาย 
สติปญญาและจิตใจ อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในโรงเรียนธรรมดาตามความเหมาะสม 
จึงเริ่มมีการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปขึ้นและทําการสอนจนเปนที่ยอมรับวาการเรียนรวม
ของเด็กพิเศษในโรงเรียนทั่วไป มีความเหมาะสม ใหความเสมอภาคแกเด็กพิเศษ เปนแนวทางที่ให
โอกาสทางการศึกษาแกเด็กพิเศษมากที่สุดตามความสามารถของแตละบุคคล เมื่อไดรับการบริการ
พิเศษตามความตองการจําเปน 
 พ.ศ. 2525 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525 – 2529)  ไดกําหนด 
แนวนโยบายในการจัดการศึกษาแกประชากรที่มีความบกพรองทางรางกาย และสติปญญา 
โดยจะเรงขยายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับบางประเภทที่มีความบกพรอง 
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ทางรางกายหรือทางสติปญญาเพื่อใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสรับบริการทางการศึกษาเชนเดียวกับ 
เด็กทั่วไป 
 พ.ศ. 2530 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530 – 2534)  ไดกําหนด 
แนวนโยบายในการขยายการจัดการศึกษาแกประชาชนที่มีความบกพรอง เพื่อพัฒนารูปแบบและ 
วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางรางกาย สติปญญาและจิตใจ 
เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และเสมอภาคทางคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบาย 
ที่กําหนดไว ซ่ึงมีความสําคัญตอสิทธิมนุษยชน และการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย 
 พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูสวนดุสิต ไดจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นและครอบครัว โดยใหคําแนะนําปรึกษาแกครอบครัว 
เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นและครอบครัว โดยใหคําแนะนําปรึกษาแกครอบครัวเด็กที่มี 
ความบกพรองทางการเห็น (ตาบอด และตาบอดเลือนราง)  สําหรับผูที่มารับบริการฝกปฏิบัติ 
เล้ียงดูเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นวัยกอนประถมศึกษา บริการจัดกิจกรรมกลุมเด็กที่มี 
ความบกพรองทางการเห็นอายุระหวางแรกเกิด – 7 ป 
 พ.ศ. 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535 – 2539) ไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษอยางชัดเจน ซ่ึงกรมการฝกหัดครูไดเรง 
ดําเนินการวางแผนงานตางๆ สําหรับสนับสนุนการศึกษาพิเศษหลายโครงการ ขณะเดียวกัน     
กองการศึกษาพิเศษไดจัดชั้นเตรียมความพรอมเด็กพิเศษสําหรับเด็กกอนวัยเรียนใหพรอมที่จะเรียน
รวมในโรงเรียนทั่วไปและยังไดจัดในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในสังกัดอีกหลายแหงใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเปนหนวยงาน 
ที่เร่ิมมีบทบาทในการจัดการศึกษาใหเด็กพิเศษ ในรูปแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดทุกภาค 
 พ.ศ. 2540  แผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ (ดานคนพิการ) ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 
2544)  มีโครงการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ คือ เพิ่มเปาหมาย 
การจัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กพิการและขยายบริการในรูปแบบของการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 
มากขึ้น พรอมทั้งใหกระจายไปในสวนภูมิภาคอยางกวางขวางและทั่วถึง อันจะชวยใหเยาวชนพิการ
ไดรับการศึกษาทัดเทียมกับเพื่อรวมชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามขอกําหนด
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมีการดําเนินการ 2 วิธี  คือ   
จัดชั้นพิเศษในโรงเรียนทั่วไป  จัดช้ันเรียนรวมกับเด็กทั่วไปเพื่อใหการเรียนรวมของคนพิการ 
เปนไปอยางตอเนื่อง 
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 พ.ศ. 2545  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549)   
ไดกําหนดปรัชญาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไววา  “มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพ  หากไดรับโอกาสอยางเสมอภาค เพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
“โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนวา คนพิการมีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและสรางสรรค มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว  7 ดาน คอื ดานการสงเสริมความตระหนักรู
และการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรค ดานสิทธิและหนาที่ ดานการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
ดานการวิจัยการพัฒนา ดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการ เทคโนโลยีและสภาพ 
แวดลอมดานการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร ดานคนพิการ ดานการมีสวนรวมของคน
พิการครอบครัวและชุมชน ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
  พ.ศ. 2547  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดมอบหมายให
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมในสังกัดจัดการเรียนรวม
สําหรับคนพิการขึ้น  โดยวางแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่การศึกษา
นํารอง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรี  ชลบุรี อํานาจเจริญ และภูเก็ต โดยจัดทําฐานขอมูลเด็ก
ดอยโอกาส จัดเจาหนาที่ลงทุกพื้นที่เปาหมายเพื่อเขาถึงเด็กดอยโอกาส รวมกับเครือขายองคกร
ภ า ค เ อ ก ช น  
เพื่อรวมกันคนหาเด็กดอยโอกาส ประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบ ใหบริการทางการศึกษา 
โดยสงเด็กเขาเรียนที่โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมีนโยบายการศึกษาเพื่อคนพิการ (ศูนยสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการ. 
ออนไลน, 2548)  ดังนี้  
 (1)  ดานการบริหาร ใหผูพิการไดเรียนตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
โดยเนนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ใหโอกาสเด็กพิการไดเรียนทั้งดานภาษา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใหหลักสูตรสายสามัญและใหฝกวิชาชีพเพิ่มไปดวย เพื่อใหคนพิการ
สามารถพัฒนาตนเองใหเพียงพอที่ จะพึ่งตนเองได 
 (2)  ดานโอกาสทางการศึกษา ใหผูพิการมีโอกาสไดรับการศึกษาทัดเทียม 
กับเด็กทั่วไปและใหเด็กคนพิการหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 
 (3)  ดานการจัดการศึกษา ตองจัดใหคนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน
โดยขยายการบริการทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต เนนการรวมและการจัด 
ใหสอดคลองกับประเภทความพิการและระดับของความพิการ 
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 (4)  ดานรับนักเรียน ปรับกฎระเบียบใหเอื้อตอการรับเด็กพิการทุกคนและ 
ใหรับตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ โดยรัฐควรเพิ่มบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มใหทั่วถึง
ทั้งในเขตเมืองและชนบท ตองทําทะเบียนเพื่อรับรองความพิการที่ตองไดรับการชวยเหลือ 
ตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย  ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกและความชวยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษาของคนพิการ 
 (5)  ดานหลักสูตร  ตองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและ 
ประเมินผลใหสอดคลองกับประเภทและระดับความพิการ โดยยึดเด็กเปนหลักในกระบวนการ 
การเรียนรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติ ใหเด็กพิการทุกประเภทสามารถสื่อความหมาย ปรับ 
พฤติกรรมใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 (6)  ดานบริหารการศึกษา ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาการจัด 
การศึกษาเพื่อคนพิการเปนหนวยงานประสานงานกลางและกํากับการบริหาร โดยประสานกับ 
กรมและจังหวัด และระดมความรวมมือ โดยประชาสัมพันธใหพอแมผูปกครองเขาใจถึงการบริการ
ทางการศึกษาและฝกอบรมพอแมใหรูจักดูแลลูกพิการตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
 (7)  ดานทรัพยากร ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและวิชาการแก 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและใหภาคเอกชน ชุมชนเขามารวมจัดการศึกษาเพื่อให 
การดําเนินงานมีคุณภาพทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาใหหนวยงาน ดานการศึกษา 
เพื่อคนพิการ    ซ่ึงอาจพัฒนาไปเปนองคกรมหาชนในอนาคต หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (8)  ดานบุคลากร ใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
ใหพอเพียงและมีคุณภาพ และใหมีรายวิชาการศึกษาพิเศษในหลักสูตรการฝกหัดครู นอกจากนี้
พัฒนาครูประจําการใหมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 
 (9)  ดานการประเมินคุณภาพ จัดใหมีเกณฑมาตรฐานคุณภาพสําหรับ 
การศึกษาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะและมีระบบประเมินคุณภาพผูสอนผูบริหารสถานศึกษา โดยมี 
คณะกรรมการรวมประเมิน ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรคนพิการ และผูปกครอง 
 (10)  ดานการสงเสริมเอกชน สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนและองคกร 
เอกชนที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระดับ ทุกระบบและทุกรูปแบบ  
โดยรัฐใหการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรใหเทาเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก, หนา 1 – 2) ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัด 
การศึกษาเพื่อคนพิการไวในแผนพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2545 – 2549 ใหสอดคลองกับ
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แผนทศวรรษแหงคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2545 – 2554  ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการระยะที่ 9  พ.ศ. 2545 – 2549  ของสํานักนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและการจัดการศึกษาพิเศษโดยครอบครัวและ 
ชุมชน ปการศึกษา 2545 – 2547 และแผนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับคนพิการ  
เพื่อใหการดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อคนพิการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเปน 
วิสัยทัศนไววา “คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตในสังคม 
ไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ” 

2.1.2  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
1) ความหมายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

  เดิมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการจัดการเรียนรวม โดยใหเด็กพิการ 
เรียนรวมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเรียนในบางวิชา หรือบางเวลา
ตามความพรอมของเด็ก เรียก อินทีเกรชัน (Integration) และการเรียนเต็มเวลาเรียกวา เมนสตรีมมิ่ง 
(Mainstreaming) โรงเรียนและครูไมมีการเตรียมการเปนพิเศษใหกับเด็กพิการ ตอมานักวิชาการ 
ไดมีความเห็นวาควรจัดการเรียนรวมใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในทุกวิชาโดยโรงเรียน 
ตองเตรียมแผนการเรียนสําหรับเด็กรายบุคคล  ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่ออธิบายความหมาย 
ของการเรียนรวม อินคลูสชัน (Inclusion)  โดยมีผูใหความหมายไวดังนี้  
  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ (2544, หนา 2)  ไดใหความหมายของ 
การเรียนรวมไววา หมายถึง การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเขาเรียนรวมกัน ตั้งแตเขารับการศึกษา
และจัดใหมีบริการพิเศษตามความตองการของแตละบุคคล 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ค, หนา 5 – 6)  ไดใหความหมายของการจัด 
การเรียนรวมวา หมายถึง การจัดการเรียนรวมที่ใหเด็กพิการทุกคนไดรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษาในชั้นเรียนปกติเขาเรียนในโรงเรียนปกติที่อยูใกลบานและในชุมชนที่อาศัยอยู และ 
ไดรับบริการทางการศึกษาตามความตองการพิเศษของเด็ก 
  เบญจา  ชลธารนนท (2536, หนา 10) ไดอธิบายถึง การจัดการเรียนรวมวา 
หมายถึง การศึกษาสําหรับเด็กทุกคนโดยรับเขามาเรียนรวมกันตั้งแตรวมรับการศึกษา และ 
จัดบริการพิเศษตามความตองการของแตละบุคคล ในการจัดใหเรียนรวมตองใหบริการชวยเหลือ
ระยะเริ่มแรกและตองมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ครูตองมีทักษะในการที่จะออกไปทํางานกับ 
ครูประจําชั้นปกติได 
  สรุปไดวาการจัดการเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใหโอกาสเด็กพิการ
ไดเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียน  โรงเรียนตองเปนฝายจัดเตรียมนักเรียน ทั้งนักเรียนทั่วไป
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และนักเรียนพิเศษ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เหมือนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองมี 
การเตรียมเด็กพิการและเด็กทั่วไป จัดใหมีบริการพิเศษตามความตองการจําเปนของเด็กพิการ 
แตละบุคคล 
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2)   ความเปนมาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  ในอดีตเด็กพิการจะขาดโอกาส ไมสามารถเขาสูระบบการศึกษาทั่วไปได  
ซ่ึงตอมาไดมีนักการศึกษาเห็นวาเด็กพิการสามารถใหการศึกษาได จึงไดจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะ
ความพิการใหกับกลุมเด็กพิการ เมื่อจัดไดระยะหนึ่งจึงพบวา มีเด็กพิการกลุมหนึ่งสามารถพัฒนา 
ไดมาก จึงไดมีการทดลองนําเด็กพิการเขาไปเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป และเกิดวิธีการจัด 
การศึกษาแบบเรียนรวมเรียกวาการเรียนรวม (Integrated Education หรือ Mainstreaming)  หลังจาก
จัดการเรียนรวมไประยะหนึ่ง นักการศึกษาไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการกับเด็กที่ในโรงเรียนรวมนั้น พบวา เด็กพิการเรียนรวม 
มีทักษะทางสังคมดีกวาเด็กที่อยูโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ และยังสามารถพัฒนาพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคไดดีกวา 

ในการจัดการเรียนรวม  โรงเ รียนการศึกษาพิ เศษตองเตรียมเด็ก ท่ีมี 
ความตองการจําเปนพิเศษเพื่อเขาเรียนรวมใหพรอมที่จะเขาเรียนรวม โดยโรงเรียนมองวา 
เด็กมีปญหาจึงปรับที่ เด็ก  แตโรงเรียนไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนหลักสูตร เทคนิคการสอน   
การประเมินผล ฯลฯ  โรงเรียนเพียงแตจัดบริการสนับสนุนชวยเหลือเด็กเพิ่มเติม การเรียนรวม 
จึงมีจุดออนตรงโรงเรียนไมไดปรับเปล่ียนอะไร  จึงเกิดปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษา 
ในแนวใหมสําหรับเด็กพิการขึ้น เรียกวา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)   
โดยมีหลักการใหเด็กเลือกโรงเรียนได   ไมใชโรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือนการเรียนรวม และเด็ก 
ทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรวมกัน โดยโรงเรียนและครูตองเปนผูปรับสภาพแวดลอม หลักสูตร  
การประเมินผล วัตถุประสงค ฯลฯ  เพื่อใหครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสนองตอบความตองการของนักเรียนทุกคนเปนเฉพาะบุคคลได 

การจัดการเรียนรวม เรียก อินคลูสชัน (Inclusion)  เปนการจัดระเบียบ 
การเรียนรวมตามความเชื่อวาเด็กพิการตองไดรับการศึกษาในระบบศึกษาทั่วไปในชั้นเรียน
ตามปกติในโรงเรียนที่อยูใกลบานและในชุมชนที่อาศัยอยูอยางเคียงบาเคียงไหลไปกับเพื่อนๆ  ที่
มิ ไ ด 
เปนเด็กพิการ แนวคิดนี้ตางกับแนวคิดสองแบบแรกที่เกิดขึ้นในชวงกลางของศตวรรษที่ 18  คือ 
แนวคิดนี้เชื่อวาเด็กพิการทุกคนไมวาจะพิการรุนแรงมากมายแคไหน ก็ตองไดรับการศึกษา 
แบบที่จัดในชั้นเรียน นักเรียนที่ตองการวิธีสอนแบบพิเศษ เทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก  
การบําบัดหรือการชวยเหลือเฉพาะตัวเปนสิ่งที่จะตองจัดใหในชั้นเรียนปกติ แนวคิดนี้สะทอนให
เห็นถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการที่จะไดรับความเสมอภาคของการศึกษา 
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ความคิดเรื่องการเรียนรวม (Inclusion) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ค, หนา 
4)  
มีทั้งผูสนับสนุนและคัดคาน ผูที่ใหการสนับสนุนมักจะพูดถึงขอดีของการจัดการเรียนรวมแบบนี้ 
ในเชิงประโยชนทางสังคมวาเด็กที่เรียนรวมกับเพื่อนๆ ปกติแบบเคียงไหลกันไปเด็กจะเรียนรู 
การยอมรับซึ่งกันและกัน จะเขาใจถึงความเหมือนและความไมเหมือนในการอยูรวมกันเด็กทั่วไป
จะเรียนรูที่จะยอมรับความพิการ  การดอยความสามารถของเพื่อนซ่ึงเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเขา 
ยิ่งไปกวานั้นอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวันอาจทําใหใครก็ไดที่ประสบกลายเปนคนพิการ 
ไดเหมือนกัน  การยอมรับความพิการ  การไรความสามารถจึงเปนเรื่องจําเปนที่เด็กๆ สามารถเรียนรู
บทเรียนที่สําคัญๆ เกี่ยวกับความพิการในรูปแบบตางๆ จากเพื่อนๆ  ในโรงเรียนนอกจากนี้ 
เด็กที่เรียนรวม จะไดรับประโยชนจากการรวมมือและความรูสึกรับผิดชอบที่จะพัฒนาไปดวยกัน 
ในชั้นเรียน  การมีปฏิสัมพันธกันเชนนี้จะสงผลใหมีการยอมรับกันได  รูสึก เขาใจการพิการ 
ไดมากขึ้น  ดังนั้นการเรียนในระบบเรียนรวม จึงทําใหเด็กพิการไดส่ิงที่ดีกวาการมีที่อยูอาศัย 
มีเครื่องชวยสําหรับความพิการแตละคนจนถึงวัยผูใหญ  ขอสําคัญประการหนึ่งก็คือเด็กที่เรียน 
ในระบบเรียนรวมนั้น  ยังคงไดรับการบริการทางการศึกษาพิเศษตอเนื่องกันไปไมวาจะเปนครู
พิเศษ วัสดุ อุปกรณพิเศษที่จําเปนการเรียนในระบบเรียนรวมนั้น  ไมไดหมายความวาจะลดบริการ
พิเศษตางๆ ลง  หากเพียงแตเปล่ียนวิธีการจัดการและการใหบริการ 

สรุปไดวาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เริ่มมาตั้งแตนักการศึกษาเห็นวา 
เด็กพิการสามารถใหการศึกษาไดจึงจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ  ตอมาพบวาเด็กพิการ
สามารถเรียนรวมกับเด็กทั่วไปได  และสามารถพัฒนาพฤติกรรมใหอยูในสังคมไดดีกวา 
การแยกเฉพาะ จึงใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนทั่วไป โดยปรับที่ตัวเด็กพิการ 
ใหเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ในปจจุบันพบการนําเด็กพิการมาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป  โรงเรียน 
และครูตองปรับหลักสูตรวิธีสอน  สถานที่ ใหพรอมสําหรับเด็กพิการ  เตรียมนักเรียนทั้งนักเรียน 
ทั่วไปและนักเรียนพิการ เพื่อใหเกิดการยอมรับ และจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือบริการและ 
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
ใหสามารถเรียนรวมกับเด็กทั่วไปได จึงเรียกวาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  (Inclusive 
Education)           

3)   ปรัชญาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549)  ไดมีกําหนด
ปรัชญาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไววา “มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน สามารถ 
พัฒนาศักยภาพ หากไดรับโอกาสอยางเสมอภาค เพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี”   สํานักงาน 
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 16 – 17) ไดกลาวถึงปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา แบบเรียนรวมไวดังนี้ 
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  ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
(1)  เด็กทุกคนเรียนได เด็กทุกคนแมจะมีความแตกตางระหวางบุคคล  

มีสภาวะความสมบูรณทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและสติปญญาแตกตางกัน สามารถเรียนรู 
ไดทุกคน และทุกคนมีความตองการคลายกันในการที่จะเรียนรูอานออก  เขียนได  คิดเลขได   
มีความรูมีทักษะจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต มีงานทํา  มีชีวิตที่เปนสุขและทําประโยชนใหสังคม 

(2)  เด็กพิการทุกคนมีสิทธิที่จะไดเรียน  เด็กพิการทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ
โอกาสพัฒนาทางการศึกษา  ทางการแพทย  ทางสังคม  ทางจิตใจ และทางอาชีพ จนสามารถ 
พึ่งตนเองได  มีอาชีพ  ทําประโยชนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเชนเดียวกับเด็กทั่วไป  
รวมทั้งมีทางเลือกในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

(3)  เด็กพิการตองไดรับการฟนฟูเร็วที่สุด การชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการ ยิ่งทําไดเร็วตั้งแตเมื่อแรกเกิดความพิการ และทําไดอยางถูกตอง จะแกไขความพิการ   
เห็นผลไดชัดเจน 

(4)  เด็กพิการจะตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเฉพาะตัว การเรียนรู 
ที่ดีในอุดมคติ  คือ  การเรียนรูที่จัดขึ้นเฉพาะตัวตามความพรอมและความตองการของผูเรียน  
ผูสอนที่ดีในอุดมคติตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนทุกคนไดเรียนตามความเหมาะสม
ของแตละคน 

(5)  การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการตองเปนแบบรวมพลัง   
ครูแตละคนอาจมีความรูความสามารถสอนเด็กทั่วไปและเด็กพิการที่ เรียนรวมกันไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  แตการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นถาครูเปดโอกาสใหบุคคล   
หนวยงานท่ีมีความถนัด ความชํานาญ  เขามารวมกันจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรวม 
แบบรวมพลังที่ดีควรจะตองมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการเรียนของเด็กทุกคน ไมแยกวาเปนเด็กทั่วไป
หรือเด็กพิการ  การจัดการเรียนรวมแบบรวมพลังไมมีรูปแบบตายตัว ครูและโรงเรียนสามารถ 
ปรับวิธีดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพการณ ไดตราบเทาที่วัตถุประสงคยังไมเปล่ียนแปลง 

นอกจากปรัชญาดังกลาวขางตนแลว กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ค,  
หนา 1 – 2)  ไดกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ไดดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เปนการรวมพลังระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน   องคกรชุมชน  องคกรคนพิการ  ผูปกครองคนพิการ  และองคกรเอกชนอื่นๆ   
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา 
เพื่อคนพิการทุกระบบและครบวงจร 
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(2)  การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  มุงปลูกจิตสํานึกและสรางเจตคติ 
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในสังคม  ชุมชน  ผูจัดบริการและประชาชน  
ใหตระหนักถึงศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคลและเฉพาะบุคคล  รวมถึงสิทธิเทาเทียมกัน 
ของบุคคลทุกคน 

(3)  การจัดการศึกษาใหกับเด็กๆ ทุกคนในระบบการศึกษาเดียวโดยไมแยกวา
เด็กพิการตองไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ รวมทั้งเด็กนั้นตองไดรับการสนับสนุนทุกดาน 
ทั้งดานการแพทยกึ่งแพทย  วิชาการ  ส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาโรงเรียนตองปรับหลักสูตร  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  เทคนคิการเรียนการสอน 
สถานที่ รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรสนับสนุน 

จากปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาที่กลาวมาแลว  สรุปไดวาการจัด 
การศึกษาใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป  ตามความเหมาะสมกับเด็กพิการกอใหเกิดคุณคา 
ในตัวเด็กสรางสรรคความเขาใจอันดีตอกัน  อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน 
ในสังคมอยางมีความสุข 

4)   หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การจัดการเรียนการสอนของเด็กพิการมีหลักการวาจะตองจัดใหเด็กพิการ 

ไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกับเด็กทั่วไปมากที่สุด แตเมื่อเปนเรื่องที่เปนขอจํากัด
เฉพาะจะมีการปรับและเสริมเพื่อใหเด็กพิการมีความเขาใจและเกิดทักษะตางๆ  ตามจุดประสงค 
ที่กําหนดซึ่งไดมีผูเสนอหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไวดังนี้ 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ค, หนา 1 - 2)  ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมดังนี้ 

(1)  ความยุติธรรมในสังคม คือ เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษาเปนสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน 

(2)  การเรียนรู เด็กทุกคนสามารถเรียนรูไดไมวาเด็กคนนั้นจะเปนเด็กทั่วไป
หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

(3)  การจัดการศึกษาเปนลักษณะของการศึกษาเพื่อคนทุกคนการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเปนการขจัดการแบงแยกทางสังคมอยางหนึ่ง การเรียนรวมเปนการสอนคนให
ดํารงชีวิตรวมกัน  ดังนั้นการศึกษาจึงควรเปนลักษณะของการศึกษาเพื่อทุกคน 

(4)  เด็กเปนผูเลือกโรงเรียนไมใชโรงเรียนเปนผูเลือกเด็ก โรงเรียนและครู 
จะตองปรับสภาพแวดลอม  หลักสูตร  การประเมินผล เพื่อสนองความตองการพิเศษของนักเรียน 
แตละคน 
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นอกจากกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไวแลว ยังมีนักการศึกษาอื่นไดเสนอหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไวดังนี้ 
 เบญจา  ชลธารนนท  (2543, หนา 55 – 56)  ไดกลาวถึงหลักการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมวา 

(1) ความยุติธรรมในสังคม  (Social Justice)  คือ  เด็กที่มีความตองการพิเศษ
เปนสวนหนึ่งของสังคม   เมื่อเด็กทั่วไปทุกคนไดรับการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป  เด็กที่มี 
ความตองการพิเศษควรไดรับการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปดวย หากกีดกันไมใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป นั่นคือ ความไมยุติธรรมในสังคม 

(2) การคืนสูสภาวะปกติ  (Normalization)  ในชวงที่ผานมาคนพิการมักถูก 
สงเขาไปอยูรวมกันในสถานสงเคราะห  ตอมาการสรางสถานสงเคราะหคนพิการในรูปแบบตางๆ 
ลดลงและหันมาใหบริการแกผูบกพรองในลักษณะตางๆ แทน  โดยใหผูที่มีความบกพรองสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมและเปนสวนหนึ่งของสังคมเชนเดียวกับคนทั่วไป ในระบบการศึกษา 
หยุดการขยายงานโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนพิเศษ  แตหันมาสงเสริมใหเด็กไดเรียน 
ในโรงเรียนทั่วไป 

(3) สภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดนอยที่สุด (Least Restrictive Environment)  
คือ  การจัดใหเด็กเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดนอยที่สุด จึงจะเปนผลดีกับเด็กมากที่สุด  
โดยเด็กไดรับผลประโยชนมากที่สุด แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคนตองเรียนรวมในโรงเรียน 
ทั่วไปการเลือกจะเขาเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนพิเศษควรเปนการตัดสินใจรวมกัน
ของเด็กกับผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพราะบางรายอาจมีความจําเปนตองเรียน 
ในโรงเรียนพิเศษหากสภาพแวดลอมดังกลาวเปนประโยชนตอเด็กมากกวาโรงเรียนเรียนรวม 

(4) การเรียนรู (Learning)  คือ มีความเชื่อวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูได 
ไมวาเด็กคนนั้นจะเปนเด็กทั่วไปหรือเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ในอดีตเชื่อวา
เด็กปญญาออนไมสามารถเรียนหนังสือได  ตอมาสามารถพิสูจนไดวาเด็กปญญาออนประเภท 
เรียนได สามารถเรียนหนังสือได หากเด็กที่มีความพรอมและไดรับการสนับสนุนอยางถูกตอง 
และถูกวิธีก็สามารถเรียนรูได แตการจัดการเรียนการสอนตองจัดใหสอดคลองกับลักษณะการ
เรียนรูของเด็ก และระดับความสามารถของเด็กแตละคน โรงเรียนจึงควรปรับปรัชญาการศึกษา 
หลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูที่แทจริงของเด็ก 
 สวน ผดุง  อารยะวิญู (2533, หนา 5 – 6)  กลาวถึงหลักการจัดการเรียน 
การสอนสําหรับเด็กพิการดังนี้ 
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(1)  การเรียนการสอน ควรเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  เนื่องจากเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูไดดีในรูปธรรม  อาจสอดแทรกนามธรรมไดบาง 

(2)  การเรียนการสอน ควรจัดเปนชวงเวลาสั้นๆ  เนื่องจากเด็กพิการ 
มีความสนใจสั้นและควรสอนเนื้อหานอยๆ พอที่เด็กสามารถรับได 

(3)  เด็กพิการมักมีปญหาในดานการอานและเลขคณิต ครูผูสอนจําเปน 
ที่ตองตระหนักในเรื่องนี้ 

(4)  ครูที่สอนเด็กพิการตองสงเสริมประสาทสัมผัส ซ่ึงเด็กแตละคน แตละ
ประเภทจะเรียนรูไดดี โดยผานการรับรูทางสายตาบาง ทางการฟง หรือการสัมผัสตางกันไป  
ครูจึงตองเปนผูพิจารณาอยางรอบคอบ 

5)   การเตรียมความพรอมเพื่อจัดการศึกษาแบบเรียนรวม            
  ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการเตรียม 
ความพรอมซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดไวนาสนใจ คือ 
  สุรพล  บุญธรรม (ม.ป.ป., หนา 18 – 19)  ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อจัดการเรียนรวม ดังนี้ 
 (1)  การจัดเตรียมบุคลากร 
 ก.  ตองศึกษานโยบาย  การจัดการเรียนรวม พรอมทั้งกําหนดโครงการ 
จัดการเรียนรวมไวในธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏบิัติการของโรงเรียน 
 ข.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวม โดยผูบริหารเปนประธาน 
คณะกรรมการ  พรอมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานและประสานงานดานตางๆ 
 ค.   จัดประชุมครูและเตรียมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อใหมี เจตคติ 
ในเชิงที่สรางสรรคตอการเรียนรวม  ตลอดจนมีความรูความสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
จัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 ง.  ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่บริหารจัดการและสนับสนุนจัดการเรียน
รวม 

(2)  การเตรียมครูประจําชั้นเรียนรวม ครูประจําวิชา  
 ก .   ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม  จัดสิ่ ง อํานวย 
ความสะดวก  ส่ือใหบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ประสานงานบุคคลอื่น 
ตามความจําเปน  
 ข.  สงเสริมและใหกําลังใจเด็กพิการ พรอมทั้งสนับสนุนการเรียนใหเปน
ที่ยอมรับของนักเรียนทั่วไป 
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 ค.  การเตรียมครูสอนเสริม ทําหนาที่สอนเพิ่มเติมใหเด็กพิการ  ซ่ึงเรียน 
อยู ในชั้นทั่วไปเต็มเวลา   ทั้ งสอนทักษะพื้นฐานตามความตองการจํา เปนของเด็กพิการ 
แตละประเภท  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่ือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
แกเด็กพิการ  

(3)  การเตรียมครูประจําชั้นพิเศษ ครูประจําชั้นพิเศษมีบทบาทหนาที่  
ก.  ทําหนาที่สอนเด็กพิการในชั้นเรียน จึงควรมีวุฒิหรือผานการอบรม 

ทางการศึกษาพิเศษ ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของเพื่อขอรับบริการพิเศษ 
ข.  ปรับหลักสูตรหรือจัดทําแผนการสอนที่สอดคลองกับแผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคล   โดยยึดหลักสูตรของนักเรียนทั่วไปเปนหลักและปรับเนื้อหาวิชา 
หรือกระบวนการเรียนการสอนพรอมทั้งจัดสื่อ และอุปกรณการสอนใหเหมาะสมกับความตองการ
จําเปนของผูเรียน 

(4)  การเตรียมเด็กพิการ เขาเรียนรวมเด็กพิการที่จะเขาเรียน มี 2 ประเภท คือ 
เด็กพิการที่ไดรับการเตรียมความพรอมมาแลว และเด็กพิการที่ยังไมไดรับการเตรียมความพรอม 
ตองเตรียมความพรอม ดังนี้  

ก.  ความพรอมทางด านร างกาย  จัดให เด็กพิการได รับการฟนฟู 
สมรรถภาพตางๆ  เชน  กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด เพื่อใหสามารถชวยตนเองเคลื่อนไหว 
เดินทางและใชสถานที่ตางๆ ในสถานศึกษาได  

ข.  ความพรอมดานการจัดการเรียน  ใหเด็กพิการไดรับการเตรียม 
ความพรอมในพื้นฐานดานการเรียน ความพรอมทางการสื่อสาร  โดยไดรับการเตรียมการใชภาษา 
ที่ใกลเคียงกับคนทั่วไป  ควรรูคําศัพทอานออกเขียนได  ส่ือความหมายไดถูกตอง ความพรอม 
ในการใชส่ือการเรียนการสอนที่จําเปน  เด็กพิการควรไดรับการเตรียมความพรอมในการใช
อุปกรณในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  พิมพดีดทั่วไป  เครื่องชวยฟงอุปกรณในการเรียนวิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร 
วิทยาศาสตร และทักษะการใชคอมพิวเตอรเปนตน  

ค.  ความพรอมดานวิชาการ ในเรื่องความรูพื้นฐานตามเกณฑของรายวิชา
ในแผนการเรียน   โรงเรียนตองจัดบริการสอนเสริม เพื่อใหคนพิการสามารถเรียนไดเต็ม 
ตามศักยภาพ  ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและในแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล  

ง.   ความพรอมดานอารมณและสังคม เพื่อใหมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวม
โรงเรียน ครูและบุคคลทั่วไป  
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  เด็กพิการที่ยังไมไดเตรียมความพรอมมากอนที่จะมาเรียนรวมนั้น  
ควรไดรับการทดสอบเบื้องตนดานความสามารถพื้นฐานดานตางๆ  เชน  ดานรางกาย  ดานอารมณ 
สังคม  สติปญญา และประสานกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดใหชวยเตรียมความพรอม 
ของเด็กกอน  

(5)  การเตรียมผูปกครองของเด็กพิการ ในการจัดการเรียนรวม ผูปกครอง 
ของเด็กพิการควรมีความเขาใจระบบการจัดการเรียนรวมอยางถูกตอง ทําไดโดยจัดปฐมนิเทศ  
พบปรึกษาหารือ ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ  สงเอกสารทางวิชาการใหผูปกครอง สนับสนุน 
ผูปกครองใหมีสวนรวมกับกิจกรรมในรูปแบบของอาสาสมัคร ใหผูปกครองรวมเปนกรรมการ 
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(6)  การเตรียมผูปกครองนักเรียนทั่วไป ผูปกครองของนักเรียนทั่วไปบางสวน
อาจไมเห็นดวยหรือไมพอใจที่มีเด็กพิการเรียนรวมอยูกับบุตรของตน เห็นวาเปนการถวงเวลา   
ถวงความกาวหนาในการเรียนการสอน โรงเรียนจึงควรทําความเขาใจกับผูปกครอง  

(7)  การจัดเตรียมสภาพแวดลอม  การเตรียมสิ่งแวดลอม ควรจัดตรียม  
ความพรอมของสถานศึกษาใน 3 ดาน คือ  

ก.  สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน ตองปรับสภาพทั่วไปในบริเวณ 
โรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอคนพิการ  ตองมีทางลาด  หองน้ําหองสวมจะตองเหมาะสมกับความพิการ 

ข. หองเรียนสําหรับการเรียนรวม ควรมีขนาดที่เหมาะสม มีแสงสวาง
เพียงพอ ลดเสียงรบกวน จัดพื้นที่สําหรับลามภาษามือ จัดที่นั่งสําหรบัเด็กพิการ 

ค. หองเรียนเสริม  ควรมีวัสดุ ส่ือ อุปกรณ เอกสาร  
(8)  การจัดเตรียมหลักสูตร ในโครงการเรียนรวมจะมีการจัดหลักสูตร 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม ดังนี้  
ก.  หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนรวมแบบเต็มวัน จะใชหลักสูตร 

ตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป โดยมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ใหเด็กพิเศษแตละคน  
ข.  หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนรวมในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน

ปกติจะใชหลักสูตรพิเศษเฉพาะประเภทความพิการ    
  การจัดเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แนวคิดที่  2   
ศรินธร  วิทยะศิรินันท (2534, หนา 49) ไดสรุปหลักการจัดการเรียนรวมตองอาศัยการจัดเตรียม 
โดยครอบคลุมถึงสิ่งตอไปนี้  
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(1)  การจัดเตรียมสิ่งแวดลอม หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียน อาคารเรียน
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของเด็กพิเศษแตละ
ประเภท 

(2)  การจัดเตรียมบุคลากร บุคคลมีหนาที่ดําเนินงานการเรียนรวมนับตั้งแต 
ผูบริหารโรงเรียน ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญหรือผูอํานวยการโรงเรียน และผูชวยผูอํานวยการ 
โรงเรียนเปนผูมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเรียนรวมในชั้นปกติประสบความสําเร็จได  
จึงตองไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมเพียงพอ เขาใจการปฏิบัติงานที่จําเปน 
ตอการเรียนการสอน ทําความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียน และจัดบริการสนับสนุน 
เพื่อเสริมการเรียนรวมใหสัมฤทธิผลได บุคลากรดังกลาวประกอบดวย  

ก.  ครูประจําชั้นปกติ 
ข.  ครูประจําชั้นพิเศษ 
ค.  ครูอ่ืนๆ  
ง.  การเตรียมผูปกครอง 
จ.  การเตรียมนักเรียน 

(3)  การเตรียมแผนการสอนและโครงการสอน เด็กที่สงเขาเรียนรวม 
จะตองเรียนหลักสูตรปกติ จึงอาจทําใหไมสามารถบรรลุจุดประสงคบางอยางได เชน  เด็กที่มี 
ความบกพรองทางการไดยิน จะมีปญหาดานการอานออกเสียง  เด็กที่มีปญหาทางสายตา ไม
สามารถวาดภาพระบายสีได แตสามารถเรียนปนได  

(4)  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ โรงเรียนควรมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพิ่มจาก 
เด็กทั่วไปตามความเหมาะสมของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขามาเรียนรวม  
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิการ มีหลักการวาจะตองจัดให 
เด็กพิการไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกับเด็กทั่วไปมากที่สุด แตเมื่อเปนเรื่อง 
ที่เปนขอจํากัดเฉพาะ จะมีการปรับและเสริมเพื่อใหเด็กพิการมีความเขาใจและเกิดทักษะตางๆ  
ตามจุดประสงคที่กําหนด ซ่ึงอาจใชวิธีการหรือส่ือตางๆ ใหเด็กพิการขจัดขอจํากัดตางๆ ไดสําเร็จ  

2.1.3  โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศูนยสารสนเทศการศึกษาเพื่อ 

คนพิการ.ออนไลน,  2548)  ดําเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยมีเกณฑ 
ในการเลือกโรงเรียนดังนี้  

1) โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมอยูแลว 
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2) ผูบริหารโรงเรียนมีความมุงมั่นและพรอมรับนโยบายที่จะดําเนินงานโดยใช
โครงสรางซีทและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน 

3) โรงเรียนมีจํานวนและประเภทของนักเรียนพิการเหมาะสมที่จะพัฒนา 
เปนตนแบบ 

4) โรงเรียนมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ซ่ึงมีความรูพื้นฐาน 
ทางดานการศึกษาพิเศษอยางนอย 1 คน 

5) โรงเรียนไดรับการคัดเลือก โดยศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/จังหวัด 
รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

6) โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกตองกระจายอยูทุกจังหวัดๆ ละ 2 อําเภอ  
อําเภอละ 1 โรง สําหรับสี่จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา  
ใหจัดทุกอําเภอ อําเภอละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 390 โรงเรียน 

2.1.4  การบริหารจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองโดยใช
โครงสรางซีท  (SEAT Frame work)  (เบญจา  ชลธารนนท,  2546, หนา 7 – 47) 

โรงเรียนตองบริหารองคประกอบหลัก 4 ประการตามโครงสรางซีท  เพื่อทําให
การจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

1) นักเรียน (S:Students)  หมายถึง นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองและ 
นักเรียนทั่วไป โรงเรียนควรเตรียมความพรอมของนักเรียนทั้ง 2 กลุม ดังนี้  

(1) เตรียมความพรอมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง  ในดานรางกาย   
วิชาการ อารมณและสังคม และการชวยเหลือตนเอง หากพิการตั้งแตแรกเกิดจําเปนตองไดรับ
บริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มหรือเตรียมความพรอมทันทีที่พบความพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ทุกดาน ซ่ึงในการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มนั้น เปนชวงสําคัญที่สุดที่เด็กควรไดรับ 
การเตรียมความพรอมเพราะชวงอายุ 0 – 3 ป เปนชวงที่สมองเจริญเติบโตมากที่สุด การเตรียม 
ความพรอมทําไดโดยกระตุนพัฒนาการในสวนที่เหลืออยู เมื่อไดรับการพัฒนา ระดับการทํางาน
ตางๆ (functional level) จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากไมไดรับการพัฒนาการกระตุนหรือ 
การสงเสริมสวนที่เหลืออยูอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทํางานตางๆ จะเลือนหายไป 
ทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรูทันที ดังนั้น การชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ยิ่งทําได 
ทันทวงทีตั้งแตเมื่อแรกเกิดและทําไดอยางถูกตอง จะสามารถฟนฟูสมรรถภาพความพิการ 
ไดอยางเห็นผลชัดเจน ยกตัวอยางเชนเด็กคนหนึ่งสูญเสียการไดยินในระดับ 90 เดซิเบล (dB)  
ตั้งแตแรกเกิด (หูหนวก) และบุคคลภายในครอบครัวกระตุนการไดยินของเด็กตั้งแตแรกเกิด  
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โดยเวลาพูดกับเด็กผูพูดจะหันหนาตรงกับเด็กเพื่อใหเด็กไดเห็นการขยับของริมฝปาก สีหนา ทาทาง 
เอามือเด็กมาจับคอและริมฝปากแลวลองเปาลมใหเด็กรูสึกถึงลมท่ีออกมา แสดงใหเด็กรูในเวลา 
ที่เด็กตอบสนองไดอยางถูกตองการที่เด็กไดรับการกระตุนเชิงบวกจะทําใหพัฒนาการทางการได
ยินดียิ่งขึ้นไปนั้น มิไดหมายความวาการไดยินเพิ่มขึ้น แตการไดยินของเด็กมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ใชงานไดดีขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน ในกรณีที่เด็กพิการภายหลัง  
เชน อยูในระดับมัธยมศึกษาแลวตาบอด การเตรียมความพรอมนักเรียนในชวงวัยรุนนั้นตองคํานึง 
ถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นภายหลังดวย ซ่ึงถือเปนเรื่องยาก 
และมีผลตอจิตใจมากรวมทั้งตองมีการเตรียมทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน  การทํา 
ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobilities : O & M) เพื่อให
เด็กมีความสามารถในการดํารงชีวิตอิสระ (independent living) และชวยเหลือตัวเองไดมากที่สุด
และเร็วที่สุด เปนตน  

(2)   เตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอม
นักเรียนทั่วไปในโรงเรียน  โดยการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียนทั่วไปมีความรู  ความเขาใจ  
เกิดการยอมรับสามารถใหความชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง 
อยางถูกวิธีและเทาที่จําเปน ที่ผานมาพบวา การที่คนสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอคนพิการหรือ 
ที่มีความบกพรอง เชน สมเพช เวทนา สงสาร กลัว ไมไววางใจ มักเกิดจากความไมรู หรือไมมี 
ขอมูลที่ถูกตอง ดังนั้น ครูควรทําความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการใหนักเรียน 
ทั่วไปในชั้นเรียนไดรูจักและควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกัน 
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ครูอาจจัดสถานการณจําลองใหนักเรียน
ทดลองเปนคนพิการและทํากิจกรรมตางๆ จากนั้นใหอภิปรายถึงความรูสึกของนักเรียนแตละคน  
กิจกรรมเชนนี้จะชวยใหนักเรียนทั่วไปไดเขาใจถึงความคับของใจ ความไมสะดวกและความลําบาก
ของเพื่อนพิการหรือที่มีความบกพรองมากขึ้น กิจกรรมอื่นที่ชวยใหนักเรียนทั่วไปเขาใจและยอมรับ
เพื่อนพิการหรือที่มีความบกพรองมากขึ้น เชน การเชิญผูที่ทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กพิการมาบรรยาย
ใหฟง พรอมทั้งใหดูภาพยนตร สไลด แผนภาพ  บทความ และส่ืออ่ืนๆ ประกอบ เปดโอกาส 
ใหนักเรียนซักถามปญหาตางๆ การจัดนิทรรศการ หนังสือและเร่ืองราวเกี่ยวกับคนพิการหรือที่มี
ความบกพรอง เพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  
การทัศนศึกษาสถานที่ดูแลคนพิการหรือที่มีความบกพรองเพื่อใหนักเรียนไดเห็นและเรียนรูวาคน
พิการหรือที่มีความบกพรองมีความเปนอยูอยางไร นอกจากนี้ควรสอนทักษะการชวยเหลือเบื้องตน 
ในการชวยเหลือเพื่อนพิการหรือที่มีความบกพรองเบื้องตนใหกับนักเรียนทั่วไปดวย 
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2)   สภาพแวดลอม (E : Environment) สภาพแวดลอมแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
 (1)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรจัดใหนักเรียนพิการหรือที่มีความ 
บกพรองเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด (Least Restrictive Environment : LRE)  
โรงเรียนควรพยายามใหเด็กไดเรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด หากไมสามารถจัดใหเด็กเรียน
รวมไดเต็มเวลาก็อาจจดัเปนบางเวลาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพรองเปนเฉพาะบุคคล โดยท่ัวไป ควรจัดใหนักเรียนทุกคนเขาเรียนในชั้นเรียน 
ทั่วไปโดยแยกนักเรียนออกไปจากเพื่อนทั่วไปใหนอยที่สุด โรงเรียนควรปรับสภาพแวดลอมโดยใช
หลักวิชาการคือ พิจารณาถึงสภาพความบกพรองของนักเรียนแตละประเภท ตัวอยางเชน นักเรียน 
ที่มีการเห็นเลือนรางควรมีโปะไฟที่โตะเรียนและจัดใหนักเรียนมานั่งแถวหนาสุด รวมทั้งไมให 
แสงสะทอนจากหนาตางเขามารบกวนเวลาขณะที่นักเรียนดูกระดานดํา นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินควรจัดใหนั่งประมาณแถวที่ 2 หรือ 3 โดยนั่งมุมใดมุมหนึ่งของหอง เพื่อใหนักเรียน
สามารถมองครูและเพื่อนนักเรียนในหองไดทั่วถึง นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย                
ที่นั่งรถเข็น เมื่อจําเปนตองเรียนวิชาเกษตรและนักเรียนตองปลูกผักสวนครัว  ครูควรยกระดับ      
แปลงผักใหสูงขึ้นจากพื้นและอยูในระดับเดียวกับที่นั่งเกาอ้ีรถเข็น เพื่อใหนักเรียนสามารถปลูกผัก
ไดสะดวก นอกจากนี้ควรคํานึงถึงพาหนะที่ใชในการรับสงนักเรียนจากบานไปโรงเรียนและจาก
โรงเรียนไปบาน ไปทัศนศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนจะตองเคลื่อนยาย นอกจากนี้จะตองมี
การบริหารจัดการตารางเวลาเรียนและหองเรียน เชน หองเรียนสําหรับการเรียนรวมควรอยูชั้นลาง
ของอาคาร พื้นหองเรียนควรราบเรียบและมีการปรับระดับเพื่อความสะดวกในการใชรถเข็น 
หองน้ํา โตะ เกาอี้ และคํานึงถึงการถายเทของอากาศ แสงจากธรรมชาติ แสงไฟ เปนตน  

เกณฑมาตรฐานการจัดภายนอกอาคาร มี ดังนี้  
 ก.  สถานที่ตั้ง  จะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการอยางยิ่ง  
ถาปรับระดับพื้นที่ใหอยูในระดับเดียวกับประตูทางเขา เพราะจะชวยใหคนพิการเขาออกไดสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 ข.  ชนิดของตัวอาคาร นิยมอาคารชั้นเดียวมากกวาอาคารหลายชั้นและ 
ถาตัวอาคารมีมากกวา 1 ชั้น ควรมีทางลาดหรือลิฟตเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการที่ตองใช
เกาอี้รถเข็น (Wheel chair) 
 ค.  ทางเขา ควรอยูในระดับเดียวกับประตู ถาอยูคนละระดับควรมีทางลาด
และบันได หากเปนหองชุดทางเขาควรมีทางไปถึงหองโถงชั้นลาง บริเวณทางเขาที่ใชในเวลา
กลางคืน ควรมีแสงสวางไมนอยกวา 5 แรงเทียน เพื่อชวยใหคนที่มีสายตาเลือนรางมองเห็นได
ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้พื้นผิว ทางเขาควรปราศจากใบไม ขยะ และวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่อาจทําใหคนพิการ
ล่ืนหรือสะดุดหกลมได 
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 ง.  ทางเดิน ควรกวางอยางนอย 1.525 เมตร (60 นิ้ว) เพื่อใหเกาอ้ีรถเข็น  
2 ตัวสวนทางกันได ทางเดินไมควรมีทางชันเกินรอยละ 5 และควรเปนพื้นระดับเดียวกันตลอด 
โดยไมมีบันไดคั่น พื้นทางเดินที่ เปนกรวดหรือหินอาจไมปลอดภัยตอคนพิการ สําหรับคน 
ที่มีสายตาเลือนราง สีและลวดลายของทางเดินควรเปนแบบงายๆ เพื่อไมใหเกิดความสับสนควรมี 
ที่สังเกตตรงทางเดินที่ไมสะทอนแสงตลอดแนวขอบทางเดินซึ่งกวางไมต่ํากวา 0.610  เมตร  ควรใช
วัสดุที่มีพื้นผิวแตกตางกันตรงทางแยก จะชวยคนที่มีสายตาเลือนรางไดดีขึ้น และหากทางเดินมา
ประจบกันมีลักษณะเปนรูปตัวที (T)  ใหทําทางลาดจากทั้ง 3 ทิศทาง  
 จ.  ทางขาม ตองมีทางลาดจากทางเดินสูถนน ในบริเวณทางขามไมควรมี
ทอน้ําตรงทางเดินและทางขาม หากจําเปนตองมีควรมีสัญลักษณเตือนที่เห็นไดชัดเจนตรงขอบ 
ทางลาดควรมีพื้นผิวและสีที่แตกตางออกไป อาจไมตองใชสีทา แตใชวัสดุท่ีแตกตางออกไป เชน  
ใชหินแกรนิตสีเทาออนตรงขอบทางลาดบนถนนแอสฟลตสีดํา เปนตน  
 ฉ .   ลานจอดรถ  ควรมีที่จอดรถใหใกลกับตัวอาคารมากที่ สุดและ 
ควรทําเครื่องหมายสากลที่บอกใหคนพิการทราบวาเขาสามารถใชสถานที่นั้นได โดยเฉพาะสําหรับ
คนที่ตองใชเกาอี้รถเข็น ชวงจอดรถสําหรับรถแตละคันควรกวาง 3.660 เมตร (12 ฟุต) เพื่อให 
คนพิการที่ใชเกาอี้รถเข็นเข็นผานได  
 ช.  เกาะกลางถนน ใชเกณฑเดียวกับทางเดิน  
 ซ .   ตนไม   หลีกเลี่ ยงการปลูกตนไมที่ ใหผลหรือเมล็ดที่มีหนาม  
ซ่ึงอาจรวงตกลงพื้น หรือปลูกตนไมที่มีรากโผลเหนือพื้นดินใกลทางเดิน  ควรปลูกตนไมหางจาก
ทางเดิน อยางนอย 2.140 เมตร (7 ฟุต) และมีร้ัว อิฐ ซีเมนต ลอมรอบบริเวณตนไมสูงพอที่จะ 
ปองกันไมใหคนพิการตกลงไปในหลุมปลูกตนไม  
 ฌ.  รองน้ํา ไมควรมีรองน้ําบนทางเดิน หากจําเปนตองมีชองตะแกรงปด
รองน้ํา ชองตะแกรงไมควรกวางเกิน 1.30 ซม. เพื่อปองกันไมใหปลายไมเทา ไมค้ํายันหรือลอ
รถเข็นตกลงไปในชองตะแกรง  
 เกณฑมาตรฐานการจัดภายในอาคาร  
 ก.  ประตู ประตูทั้งหมดควรเปดไดงาย และหากประตูเปนแบบปดเอง 
ก็ควรปดอยางชาๆ เพื่อใหเวลาแกคนพิการไดผานชองประตูเขามา ประตูควรเปดกวางอยางนอย 
0.815 เมตร และควรเปดอาได ประตูสองบานไมเหมาะสําหรับคนที่มีความบกพรองทางรางกาย 
หากจําเปนตองมีก็ควรเปดไดงาย ประตูแตละบานควรกวางอยางนอย 0.815 เมตร นอกจากนี้  
ควรมีวัสดุพวกยางทาบดานลางของประตูสูงขึ้นมาจากพื้น 0.460 เมตร เพื่อสามารถใชไมค้ํายัน  
ไมเทา เครื่องชวยเดินหรือสวนใดสวนหนึ่งของเกาอี้รถเข็นดันได ที่ดึงประตูควรเปนทอนยาว 
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ตามแนวตั้งแทนที่จะเปนลูกบิดทรงกลมเล็กๆ เพื่อชวยใหคนพิการที่ตองใชเกาอี้รถเข็นเปดประตู 
ไดในระดับตางกัน และควรมีสีที่แตกตางจากสวนอ่ืนของประตู เพื่อคนที่มีสายตาเลือนรางเห็น 
ไดงาย หากเปนประตูกระจกควรมีเครื่องหมายบอกไว เชน ใชสีท่ีตัดกับสีของประตู เพื่อชวยให 
คนที่มีสายตาเลือนรางมองเห็นไดชัดขึ้น  ไมควรมีธรณีประตู หากจําเปนตองมีไมควรสูงเกิน  
0.635 ซม. เพราะคนพิการที่ใชเกาอี้รถเข็นไมสามารถเข็นเขาออกไดหากสูงกวานี้ และควรมี
สัญลักษณ เตือนวาเปนธรณีประตู  
 ข.  ทางลาด (ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)  พื้นของทางลาดควรทํา 
ดวยวัสดุที่ไมล่ืน เชน ซีเมนต ความชันสูงสุดควรเปน 1 : 12 กวางอยางนอย 0.815 เมตร ที่จับ 
ควรมีความยาวตลอดทางลาดทั้งดานบนและลางออกไปอีกไมนอยกวา 0.300 เมตร และ             
ปลายราวจับทั้ง 2 ขาง ควรงอเขาหรือลง บริเวณดานลางของทางลาดควรมีพื้นที่ระดับเดียวกัน
ตอไปอีก 1.800 เมตร และดานบน 1.220 เมตร ถาทางลาดยาวมากควรมีพื้นที่ระดับเดียวกันคั่นทุก 
9.145 เมตร หรือเมื่อเปนทางเลี้ยวก็ตองเปนพื้นที่มีระดับเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและ
เพื่อใหคนพิการหยุดพัก ความยาวของพื้นที่ที่คั่นอยางนอย 1.220 เมตร ความกวางเทาทางลาด
สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร 
ที่ตองใชเกาอี้รถเข็นความชันควรเปน 1 :20 ฉะนั้นหากไมสามารถมีทางลาดที่มีความชัน 
ตามเกณฑมาตรฐาน ก็ควรมีทางลาดที่มีความชัน 1 : 20  
 ค.  บันได   หากสามารถเลี่ยงไดไมควรมีบันได สําหรับคนพิการที่
สามารถใชบันไดได ขั้นบันไดควรมีลักษณะมน และสวนยื่นของพื้นขั้นบันไดแตละขั้นไมควรเกิน  
0.040 เมตร (1 3/5 นิ้ว) บันไดแตละขั้นควรสูงไมเกิน 0.190 เมตร (7 ½ นิ้ว) ถาเปนบันไดที่อยู 
ภายในอาคาร และไมเกิน 0.165 เมตร (6 ½ นิ้ว)  ถาเปนบันไดภายนอกอาคาร แตหากนอยกวา 
0.105 เมตร (4 นิ้ว)  ก็จะเปนอันตรายได ขั้นบันไดภายในอาคารควรกวางอยางนอย 0.255 เมตร  
(10 นิ้ว) และภายนอกอาคารควรกวางอยางนอย 0.280 เมตร (11 นิ้ว) ความสูงของบันไดไมควรเกิน 
2.440 เมตร (8 ฟุต) ควรมีสัญลักษณเตือนที่สัมผัสได เพื่อบอกใหทราบวาทางเดินขางหนาจะเปน
บันไดลงไปสูช้ันลาง ควรมีราวจับทั้ง 2 ขางของบันได (ใชมาตรฐานเดียวกับราวจับตรงทางลาด) 
นอกจากนี้ราวจับควรสูงกวาขั้นบันไดประมาณ 0.815 เมตร (2 ฟุต 8 นิ้ว) ถึง 0.915 เมตร (3 ฟุต) 
และหากมีเด็กจํานวนมากที่ตองใชบันได ควรมีราวจับอีกอันที่สูงจากขั้นบันได 0.610 เมตร   
(24 นิ้ว) 
 ง.  ทางเดินสาธารณะภายในตัวอาคาร ควรมีราวจับอยางนอย  1 ดานและ 
2 ระดับ คือ สูงจากพื้น 0.660 เมตร (26 นิ้ว) และ 0.815 เมตร (32 นิ้ว)  เสนผาศูนยกลางของราวจับ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 32 

ไมควรเกิน 0.040 เมตร (1 ½ นิ้ว) และสามารถจับไดสะดวก ควรหางจากฝาผนังประมาณ 0.040 
เมตร (1 ½ นิ้ว) ทางเดินควรกวาง 2.430 เมตร (8 - 12 ฟุต) และไมควรมีส่ิงกีดขวาง  
 จ.  พื้น  ควรเปนพื้นเรียบแตไมล่ืน ทําดวยวัสดุที่ไมกะเทาะหรือหลุดงาย 
พื้นที่ดีที่สุดควรเปนพื้นยาง ไมควรใชวัสดุที่เปนมันและสะทอนแสง และหากพื้นบริเวณใดเปน
อันตรายตอคน ที่มีความบกพรองทางการเห็นก็ควรจะมีสัญลักษณเตือนบอกที่สามารถสัมผัสได  
 ฉ.  แสงสวาง  แสงสวางที่ใชสําหรับคนทั่วไปเพียงพอแลวสําหรับ 
คนพิการทั่วไป แตสําหรับผูมีสายตาเลือนรางตองใชไฟที่มีแสงสวางมากกวาปกติ ควรใชวัสดุ 
ที่พื้นผิวมีคุณสมบัติในการขจัดแสงสะทอน  แสงสองเขาตาหรือเงา  และควรใชแสงสวาง 
บอกตําแหนงบันได ราวจับทางแยก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใชไฟกะพริบ  
 ช.  หองน้ํา ควรกวางอยางนอย 1.525 เมตร (5 ฟุต) และลึก 1.525 เมตร   
(5 ฟุต)  ควรมีราวจับตรงดานขางและดานหลังของโถสวม ซ่ึงทําดวยทอเหล็กยาวอยางนอย  
0.610 เมตร (2 ฟุต) มีเสนผาศูนยกลาง 0.032-0.038 เมตร (1 ¼ - 1 ½ นิ้ว)  เพราะคนพิการจะทิ้ง 
น้ําหนักลงบนราวจับมากเวลาใชสวม ราวจับดานหลังโถสวม ควรสูงจากที่นั่งโถสวมประมาณ 
0.280 เมตร (11 นิ้ว) สําหรับราวจับดานขางใหติดทํามุม 50 องศากับพื้น ที่กดตรงโถสวมควรติดกับ
ฝาผนังหองน้ํา เพราะคนพิการที่ใชเกาอี้รถเข็นสามารถกดไดงาย ที่นั่งโถสวมควรสูงจากพื้น  
0.255 เมตร (10 นิ้ว) สําหรับหองน้ําผูชาย ที่ปสสาวะไมควรสูงเกิน 0.485 เมตร (19 นิ้ว)  จากพื้น 
อางลางมือควรสูงจากพื้น 0.610 เมตร (2ฟุต) กระจกควรสูงจากระดับพื้น 0.915 เมตร (3ฟุต)  
ถาจําเปนควรติดกระจก 2 ระดับ กระดาษเช็ดมือและสบูควรวางในที่ต่ําพอที่คนพิการใชเกาอี้รถเข็น
เอื้อมถึง มีการถายเทอากาศอยางเพียงพอ มีแสงสวางอยางนอย 30 แรงเทียน ก็อกน้ําควรมีสีชัดเจน
หรือตัวอักษรนูนขึ้นมาใหสัมผัสได ในหองน้ําสิ่งสําคัญคือ ประตูหองน้ําควรกวาง 0.815 เมตร  
(32 นิ้ว) ควรเปดออกดานนอก และที่ล็อกประตูควรเปดออกไดจากภายนอกในกรณีเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน พื้นหองน้ําควรเปนระดับเดียวกันทั้งหมด และถามีแตโถสวมแบบนั่งยองๆ ก็อาจดัดแปลง
ทําเปนที่นั่งสูงขึ้นและเลื่อนเขาไปครอมเมื่อใช  
 ซ.  โทรศัพท ควรติดตั้งใหต่ําพอสําหรับคนพิการที่ใช เกาอี้รถเข็น  
เอื้อมไปหยิบหูฟงและหมุนหมายเลขโทรศัพทได โทรศัพทสูงจากพื้นประมาณ 1.625 เมตร  
(64 นิ้ว) หากเปนโทรศัพทสาธารณะควรติดตั้งตรงฝาผนังและหากเปนตูก็ไมควรมีประตูและ 
ไมยกพื้น ซ่ึงทําใหคนพิการที่นั่งเกาอี้รถเข็น เข็นเขาไมได ควรใชแสงสวางอยางนอย 50 แรงเทียน
สองตรงที่หมุนและที่บอกวิธีใช และควรมีตัวเลขนูนเหนืออักษรเบรลลกํากับตรงท่ีหมุนหรือ 
กดตัวเลข 
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 ฌ.  สวิตชไฟและปุมตางๆ ควรใหต่ําพอที่คนพิการที่ใชเกาอ้ีรถเข็น 
เอื้อมเปดปดได และมีอักษรเบรลลกํากับสําหรับคนที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 ญ.  ระบบเตือนภัย ควรเปนระบบที่ทั้งไดยินและมองเห็น เสียงควรดัง 
พอที่คนหูตึงจะไดยิน และระบบเตือนภัยที่มองเห็น ควรจัดเปนแสงกระพริบนอยกวา 5 ครั้ง 
ตอวินาที มีประตูทางออกฉุกเฉินจัดไวใหคนที่มีความบกพรองทางการเห็นสามารถสัมผัสและ
ทราบไดวาเปนประตูทางออกฉุกเฉิน 
 ฏ.  ลิฟต หากคนพิการอาศัยอยูภายในอาคารที่มีสองชั้นขึ้นไป ควรมีลิฟต
ขนาด 2.325 เมตร (25 ตารางฟุต) ปุมกดควรอยูต่ําพอที่คนพิการที่นั่งเกาอ้ีรถเข็นสามารถกดได  
คือ อยูสูงไมเกิน 1.220 เมตร (4 ฟุต) จากพื้น ประตูลิฟตควรเปดกวางไดอยางนอย 0.815 เมตร  
(2 ฟุต 8 นิ้ว) และเปดนาน 3 – 4 นาที ควรมีราวจับทั้ง 3 ดานภายในลิฟตและสูงจากพื้น  0.915 เมตร 
(3 ฟุต) ปุมกดภายในลิฟต ควรอยูสูงจากพื้นไมเกิน 1,500 เมตร (4 ฟุต 11 นิ้ว) และอยูหาง 
จากฝาประตู 0.510 เมตร (1 ฟุต 8 นิ้ว) ควรมีอักษรเบรลลกํากับที่ปุมกดและมีเสียงบอกวาลิฟตขึ้น 
(หนึ่งครั้ง) หรือลง (2 คร้ัง) และลูกศรบอกวาขึ้นหรือลง ควรมีแสงที่เห็นไดชัดเจนเมื่อกดควรมีเสียง
บอกวาลิฟตขึ้นลงชั้นไหนและควรมีแสงสวางภายในลิฟตอยางนอย 5 แรงเทียน 
 (2)  บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ไดแก พอแม ผูปกครอง ครู
และบุคลากรอื่นในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนรวมผูบริหารจะเปนผูมีบทบาท
สําคัญยิ่งในโรงเรียนที่จะเปนผูนําและสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มี 
ความบกพรองเรียนรวมในโรงเรียน หากทางโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไวแลว  
ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรวมใหคณะกรรมการโรงเรียนทราบและ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน ซ่ึงควรประกอบดวย ผูบริหาร  
ผูเชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พอแม ผูปกครอง และบุคลากรภายนอก เพื่อกําหนด
นโยบายในการจัดการเรียนรวม แนวทางการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณ บทบาทและหนาที่ 
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียนรวม เมื่อคณะกรรมการจัด 
การเรียนรวมประจําโรงเรียนประชุมกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการจัด 
การเรียนรวมเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนตองจัดกระประชุมชี้แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและ 
มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใหถือเปนปริมาณงาน พรอมทั้งใหทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรวมเปนเจาของโครงการนอกจากนี้ทางโรงเรียนตองจัดทําปายประกาศ  
นําเสนอในลักษณะของโปสเตอร แผนพับ วีดิโอ หรือ จัดปายนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธโครงการ 
ใหบุคคลที่เกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ประชาสัมพันธใหผูปกครองของเด็กพิการหรือ 
ที่มีความบกพรองอาสาเปนวิทยากร หรือหากมีกิจกรรมการดําเนินงานดานคนพิการในสังคม 
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ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรวมจะไดเผยแพรใหทุกคนรับทราบครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษ
ตองเปนที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน โดยทํางานรวมกันเปนทีม 
 3)   กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities)  
  กิจกรรมการเรียนการสอน  คือ กิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียน 
เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะชวยใหนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพรองได รับการพัฒนา  ทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  ซ่ึง
ประกอบดวย 
  (1)  การบริหารจัดการหลักสูตร แบงออกเปน 
  ก.  การปรับหลักสูตรทั่วไป คือ ปรับหลักสูตรที่ใชกับนักเรียนทั่วไปใช
กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง เชน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น 
อาจปรับจากการวาดรูปมาเปนการปนแทน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
อาจปรับใหไมตองอานออกเสียง 
  ข.  การจัดทําหลักสูตรเฉพาะ คือ หลักสูตรที่เปนแนวทางการศึกษา 
ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรสําหรับหรือหลักสูตรคูขนาน)  ซ่ึงถือ
เปนหลักสูตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของนักเรียน โรงเรียนอาจประยุกตตามแนวทางของกรมวิชาการ สําหรับเด็กที่มีความ
บ ก พ ร อ ง 
ทางสติปญญาหลายคนไมสามารถเรียนรูไดตามหลักสูตรทั่วไปจึงจําเปนตองจัดทําหลักสูตรขึ้นมา
ใหมโดยเฉพาะ เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่คอนขางรุนแรงจะตองมีการจัดทํา 
หลักสูตรเฉพาะ ซ่ึงไมใชหลักสูตรตัดตอหรือนําหลักสูตรในระดับประถมศึกษายึดไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะคอยๆ ลดลง แตถาเปนเรื่องของทักษะการดํารงชีวิต ทักษะการเตรียม 
ความพรอมในดานอาชีพจะต่ําในชวงแรกๆ แลวจะคอยๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดเปนชั้นเรียน
ทั่วไปใหมีลักษณะคูขนานไปกับระดับชั้นเรียนที่เพื่อนนักเรียนทั่วไปเรียนอยู 
  ค.  การจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะที่จําเปนใหแกนักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพรอง เชน ทักษะการดํารงชีวิต ไดแก การรับประทานอาหารการดูแล
บานเรือน การทําความสะอาดรางกาย การไปซื้อของ การใชโทรศัพทสาธารณะการใชบริการของ
ไปรษณีย ธนาคาร ทักษะการอานเขียนอักษรเบรลล ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม
และการเคลื่อนไหว ทักษะการใชแวนขยาย สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น  
ทักษะทางสังคมสําหรับนักเรียนออทิสติก ภาษามือสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
เปนตน 
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  (2)  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : 
IEP)  เปนแผนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มี
ความบกพรอง ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษาที่นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองตองการ เรียกชื่อยอวา IEP  กระทรวง 
ศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจะตองจัดทํา IEP 
ใหกับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเปนเฉพาะบุคคลทุกคน โดยตองตรวจสอบเพื่อบงชี้ 
จุดเดนและจุดดอยของนักเรียน รวมถึงความตองการจําเปนพิเศษ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาสําหรับ
คนพิการ พุทธศักราช 2545 โดยใหมีการจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอุดหนุนสําหรับ 
คนพิการ ในอัตราที่มากกวา แตไมเกิน 5 เทา ของเงินอุดหนุนดานสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรร 
ใหแกนักเรียนทั่วไปตอคน 
  วัตถุประสงคในการใช IEP  มีอยู 2 ประการ คือ 
   ก.  เปนแผนการจัดการศึกษาที่เขียนขึ้นเปนลายลักษณอักษรสําหรับ 
เด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ IEP หรือที่ประชุมเด็กเฉพาะกรณีเกี่ยวกับเด็ก ใน IEP จะมีขอมูล 
ในการจัดเด็กเขารับบริการการศึกษาและบริการที่เกี่ยวของอื่นๆ 
   ข.  เปนเครื่องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและ
กระบวนการสอนทั้งหมด ฉะนั้น IEP ในแงที่เปนสวนสําคัญของกระบวนการตรวจสอบและ
กระบวนการสอนจะมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินผลและวิธีการสอน 
  เหตุผลในการจัดทํา  IEP  
   ก.  เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
พุทธศักราช 2545 และมาตรา 10 วรรค 3 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ซ่ึงกําหนดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และสิทธิ
ในการรับบริการชวยเหลือตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 
   ข.  เพื่อประกันความเหมาะสมในการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ 
หรือที่มีความบกพรองตามความตองการพิเศษทางการเรียนรูของเด็กแตละบุคคล 
   ค.  เพื่อประกันวาไดมีการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษตางๆ ตามที่ระบุ
ไวจริง 
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   ง.  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการควบคุมและติดตามผลการ
ใหบริการ 
  (3)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)  
เปนแผนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองคนนั้นๆ ใน
วิชา 
 
หรือทักษะที่เปนจุดออน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวใน IEP 
  (4)  การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Asessment) หมายถึง 
กระบวนการที่ใชวิธีการตางๆ หลายวิธี ในการรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยมี 
วัตถุประสงคในการที่จะกําหนดปญหาและหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา 3 ดาน คือ ดานวิชาการ 
พฤติกรรม และรางกาย รวมทั้ง ตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการสงตอ การคัดแยก การกําหนด
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความกาวหนาของ 
นักเรียน 
  (5)  เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนที่ควรนํามาใชกับนักเรียนพิการหรือ 
ที่มีความบกพรองเปนพิเศษ มีดังนี้ 
   ก.  การวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนเครื่องมือ 2 อยาง คือ เปน
เทคนิคการสอน และเปนเครื่องมือในการตรวจสอบหรือประเมินเด็กวามีทักษะในเรื่องนั้นๆ แลว
หรือไม การวิเคราะหงาน สามารถใชไดหลายกรณี โดยทั่วไปคนหลายคนเขาใจผิดคิดวา 
การวิเคราะหงานใชสอนเฉพาะทักษะ การดํารงชีวิตหรือการฝมือ เชน การสานนกดวยใบลาน 
เทานั้น ในความเปนจริงสามารถนําเทคนิคการวิเคราะหงานไปใชในดานวิชาการไดดวย ในวิชา
คณิตศาสตร หากตองการสอนทักษะใหม ตองมีการประเมินพื้นฐานความรูเดิมของเด็กกอนที่จะ
เร่ิมสอนทักษะใหม ยกตัวอยางเชน ในการสอนการบวก ซ่ึงการบวกคือการรวมกัน 1 + 1 = 2  
ตองมีทักษะเบื้องตนที่เด็กควรจะรูกอนที่จะมาถึงทักษะตรงนี้ ในการวิเคราะหงานจะชวยใหครู
ตรวจสอบไดวาเด็กจะตองมีพื้นฐานวิชาความรูอะไรกอนมาเรียนเนื้อหานี้ ดังนั้น ในการบวกเลข 
เด็กตองรูจักตัวเลข  0 ถึง 9 และรูความหมายและคาของตัวเลขแตละตัว หากไมรูคาของจํานวนเด็ก
บวกเลขไมได นอกจากนี้เด็กตองรูจักและเขาใจคาประจําหลัก ในการสอนหลักเดี่ยวครูอาจ 
ไมประสบปญหาอะไร เชน 1 + 1 = 2  แตเมื่อเปนเลข 2 หลัก เด็กตองรูจัก หลักสิบ หลักรอย  
หลักพัน จึงบวกเลขเพิ่มเติมขึ้นไปได ทุกอยางมีกระบวนการของการใชทักษะการวิเคราะหงาน 
มาเปนเทคนิคการสอน เพ่ือใหครูตรวจสอบและประเมินดูวาเด็กมีพื้นฐานเพียงพอแลวหรือไม  
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ดังนั้นเวลาครูจะสอนเด็กพิการหรือที่มีความบกพรอง เด็กอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 2  แตมีความรู 
พื้นฐานในวิชาเลขอาจไมถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ยังไมรูคาของแตละตัวเลข การที่ครูจะมาสอน 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จึงเปนไปไมได ส่ิงที่ครูทําได คือ พจิารณาวา
เด็กมีพื้นฐานความรูอยูในระดับใด แลวเร่ิมตนจากจุดนั้นขึ้นมาเรื่อยๆ 
   ข.  การสอนโดยเพื่อนชวยสอน (Peer Tutoring)  การสอนโดยเพื่อน 
ชวยสอน (Peer Tutoring) หมายถึง วิธีการสอนที่ใหนักเรียนชวยสอนใหเพื่อเกิดการเรียนรูในเรื่อง
ตางๆ แบบตัวตอตัว หรือ 1 : 1 โดยเพื่อนชวยสอนอาจเปนนักเรียนชั้นสูงกวาหรือนักเรียน 
ช้ันเดียวกันอายุเทากันแตมีความสามารถสูงกวามาชวยสอน 
   ค.  ระบบเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy System) ในการจัดการเรียนการสอน
โดยเพื่อนชวยเพื่อนในดานวิชาการยังตองอาศัยความรวมมือของเพื่อนนักเรียนทุกคน 
ในการสงเสริมกําลังใจและชวยเหลืออํานวยความสะดวกเพื่อนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง
ในเรื่องทั่วไป เชน นําทางไปหองเรียน หองน้ํา และโรงอาหาร อานหนังสือบนกระดานหรือแผนใส 
ส่ือสารกับผูอ่ืน เขียนตัวอักษรปกติให เปนตน อาจกลาวไดวาระบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการฝก
ทักษะทางสังคมระหวางเพื่อนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองและนักเรียนทั่วไป การจัด 
การเรียนการสอนระบบเพื่อนชวยเพื่อนจะทําใหนักเรียนเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน นักเรียน 
ทั่วไปไดเรียนรูวิธีการชวยเหลือบุคคลพิการหรือที่มีความบกพรองที่ ถูกตองและเหมาะสม  
ในขณะเดียวกัน นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติตอเพ่ือนที่ให 
ความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกตนเองอยางถูกวิธีอยางไรก็ตาม ครูผูจัดการเรียนการ
สอนระบบเพื่อนชวยเพื่อนพึงระมัดระวังปญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นได ตัวอยางเชน นักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพรองรอคอยเวลาที่จะมีผูมาชวยเหลือตลอดเวลา สวนนักเรียนผูปฏิบัติหนาที่
เพื่อนชวยเพื่อนอาจทุมเทเวลาในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหเพื่อนมากเกินไป ในทาง
ตรงกันขามนักเรียนผูนั้นอาจเกิดความรําคาญและมีทัศนคติที่ไมดีตอเพื่อนได ในบางกรณีนักเรียน  
ผูปฏิบัติหนาที่เพื่อนชวยเพื่อนตองการจะชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหเพื่อนอยางเต็มที่  
หรือเกิดความรูสึกวาหากทํางานรวมกันกับเพื่อนอาจตองใชมากกวา จึงทํากิจกรรมตางๆ  แทน
เพื่อนเกือบทุกกิจกรรมอาจสงผลใหนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเกิดความรูสึกวาตนเอง 
ทําอะไรไมไดดีพอและรูสึกวาตนเองดอยคาไปในที่สุด ดังนั้นครูผูจัดการเรียนการสอนระบบ 
เพื่อนชวยเพื่อนจึงควรใหความรูในการปฏิบัติตนระหวางเพื่อนใหเขาใจกอน หากพบวาเกิดปญหา
ใดๆ ครูควรชวยเหลือและแนะนําเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระบบดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริง 
  (6)  การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การติดตามความกาวหนา 
ของนักเรียนในปจจุบันใชวิธีการทบทวนและปรับ IEP ปละอยางนอย 2 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงาน
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ความกาวหนาของนักเรียนโดยสรุปจาก IIP ที่ใชสอนเด็กในแตละสาระการเรียนรู ทักษะ และ 
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะมีการระบุวาจะประเมินโดยวิธีใดและใชเกณฑอะไร โดยอาจนําเสนอในรูป
ของกราฟแทง กราฟเสนประกอบการบรรยาย หรือคิดเปนคะแนนและเกรดในชั้นประถมศึกษา 
ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษที่รวมกันสอนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเรียนรวม 
อาจแยกกันประเมินผลนักเรียน กลาวคือ ครูแตละคนประเมินผลและใหเกรดนักเรียนเฉพาะสวน
ของตนเอง พรอมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง
ประกอบดวยแลวจึงนําผลการประเมินของครูแตละคนมาตัดสินใจรวมกัน วิธีนี้จะทําใหผลการ
เรียนของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเปนที่ยอมรับของทุกฝาย รวมถึงพอแมของตัว
นักเรียนเอง 
  (7)  การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและชุมชน นอกจากกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ครูจัดภายในชั้นเรียนและภายในโรงเรียนแลว ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียน 
ซ่ึงทางโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ยานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ  
เพื่อชวยใหการเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ของนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเปนไปอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ลักษณะกิจกรรมกับนักเรียนทั่วไปในสนามเด็กเลน กิจกรรมหองสมุด
ใหมีการปรับหองสมุดโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication 
Technology: ICT) เขามาใชใหประโยชนเพื่อใหคนพิการทุกประเภทมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร 
จัดใหมีบริการหนังสือในรูปแบบของหนังสือเสียง เปนตน 
  (8)  การประกันคุณภาพ 
  ก.  โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การรวมขึ้นมา โดยที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ควรมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

ก) ประชุมเพื่อแถลงนโยบายกับผูบริหาร ครู บุคลากรอื่นในโรงเรียน
และผูปกครอง 

ข) จัดทําปายนิเทศ แผนพับเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับทราบนโยบาย 
ค) ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับองคประกอบหรือตัวบงชี้ และ

เกณฑในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมอยางชัดเจน 
ง) กําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

(ก) การจัดอบรมบุคลกรในโรงเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรวม 

(ข) จัดหองสอนเสริม 
(ค) จัดประชุมครู/ผูปกครองอยางนอย 2 คร้ัง/ 1 ปการศึกษา 
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(ง) จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(จ) จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
(ฉ) ประเมินผลการดํา เนินกิจกรรมทุกกิจกรรม  รวมทั้ งดู 

ความสอดคลองของวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมดวย 
(ช) นําเสนอผลการประกันคุณภาพใหผูบริหารและบุคลากร

อ่ืนๆ ทราบ 
(ซ) หากมีหนวยงานภายนอกมาขอดูแลผลการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนรวม ก็สามารถนําเสนอผลการประกันคณุภาพใหแกหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
กลไกในการดําเนินงาน 
    ข)  กลไกในการดําเนินงาน เมื่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
ไดมีการประชุมและรับทราบนโยบายรวมกันแลว การดําเนินงานในเรื่องการกําหนดระบบ 
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมนั้นเปนระบบการประเมินผลภายใน โดยใหความสําคัญ 
กับการประเมินตนเอง (Self – evaluation)  กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนในดานการจัดการเรียนรวมนั้น จะตองเร่ิมจากขั้นตอนดังนี้ 

(ก) การวางแผน (Plan) การวางแผนเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับ
การจัดการเรียนรวม เนื่องจากการจัดการเรียนรวมนั้นตองมีบุคคลหลายกลุมเขามาทํางานรวมกัน 
ตั้งแตผูบริหาร ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ ผูปกครองนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือ 
ที่มีความบกพรองซึ่งการทํางานในลักษณะนี้ เราเรียกวา Collaboration 

(ข) การปฏิบัติงาน (Do)  การปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดขึ้น 
ซ่ึงคณะทํางานจะตองมีแผนงานที่เปนรูปธรรม มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละสวนงาน 
อยางชัดเจนอาจจัดทําเปน ปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัน เดือน ป ของการเริ่มตนปฏิบัติงาน
และกําหนดวันสิ้นสุดเพื่อจะไดวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอไป 

(ค) การตรวจสอบ (Check)  การตรวจสอบตนเองนั้นตองมี 
ฐานขอมูลในการรับอยางชัดเจน คณะทํางานตองกําหนดองคประกอบหรือตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ 
ในการชี้วัดที่ชัดเจน คณะทํางานอาจกําหนดองคประกอบและเกณฑในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานดวยตนเอง 

(ง) การปรับปรุงแกไข (Action)  การปรับปรุงแกไขเกิดจาก 
การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการประเมิน แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อให 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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(จ) การรายงานผลการประเมิน คณะทํางานจะตองจัดรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) กําหนดแบบการนําเสนอและรูปแบบการเผยแพร 
โดยตองเผยแพรใหบุคลากรทุกกลุมและทุกคนรับทราบ 
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                              PLAN (การวางแผน) 
 
 
       ACTION (การปรับปรุง)   DO (การปฏิบัติ) 
 
 
                                                                CHECK (การตรวจสอบ) 
 
ภาพ 2  วงจรการทํางานแบบ PDCA    
(ที่มา  : สุวิมล  วองวานิช. 2543, หนา 36) 
 
 
   ค)  กิจกรรมการประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมการประกัน 
คุณภาพนั้นจะตองมีการประชุมเพื่อทําความเขาใจกับบุคลากรทุกกลุม ถือวาการประชุมหรือ 
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมเปนกิจกรรมแรก 
ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมจะตองทํา จากนั้นควรมีการใหขอมูล 
สารสนเทศแกบุคลากรทุกคนใหรับทราบ โดยมีวิธีการดังนี้    

(ก) จัดปายนิ เทศ  เพื่อประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศใน 
โรงเรียนซ่ึงควรจัดเปนระยะๆ แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานของการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

(ข) จัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียน
และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

(ค) จัดประชุมครู/ ผูปกครอง/ นักเรียน เพื่อใหรับทราบในเรื่อง
การประกันคุณภาพของการจัดการเรียนรวม 

(ง) จัดอบรมครูใหมีความรูในเรื่องการจัดการเรียนรวม ความรู
ดานการศึกษาพิเศษ โดยอาจเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 

(จ) สงครู/ บุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความรูในดานการจัดการเรียนรวม การศึกษาพิเศษ ตามหนวยงานตางๆ 
 (9)  การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขาเรียน 
  ปฏิทินงานการรับคนพิการ (คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนก 
ความพิการเพื่อการศึกษา. 2543, หนา 38 – 39) 
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ตาราง  1  ปฏิทินงานการรับคนพิการ 
 

เดือน การปฏิบัติงาน 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ สถานศึกษาประกาศรับสมัครคนพิการเขาเรียนโดยประชาสัมพันธ  

และแจงระยะเวลาใหทราบโดยทั่วกัน 
มีนาคม 1.  จําแนกและคัดแยกคนพิการตามความตองการจําเปนพิเศษ  

โดยรวมมือและประสานงานกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
แพทย นักการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของที่เหมาะสม 
เปนตน 

2.  สงตอคนพิการเขารับการศึกษาตามความสามารถและความตองการ
จําเปนของคนพิการแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความสะดวก และ 
ใกลบานเปนสําคัญ และประสานงานกับสถานพยาบาล เพื่อสงตอ
เขารับการฟนฟูบําบัดในกรณีที่จําเปน 

เมษายน 1. เตรียมพรอมในดานความรูหรือเจตคติใหกับบุคลากร เชน ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน พอแม ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของโดยการอบรม 
หรือประชุม 

2. เตรียมพรอมในดานสื่อ อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน 

พฤษภาคม จัดตั้งคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับเด็กที่มี 
ความตองการพิเศษทุกคน 

พฤษภาคม -  ตุลาคม 1.  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ไดจัดทําไว
เพื่อพัฒนาคนพิการใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

2.  ติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
เพื่อเปนการประกันคุณภาพวาการศึกษาและการบริการที่คนพิการ
ไดรับมีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการแตละ
บุคคล 
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การติดตามและประเมินผล
ตามแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล  
ต.ค. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          ปรับปรุงแผน         
      
 
      

        ภารกิจ 
        กิจกรรมตามภารกิจ 

 
ภาพ 3  ปฏิทินงานการรับคนพิการเขาเรียนในสถานศึกษา 

สถานศึกษา 

รับสมัครคนพิการเขาเรียน 
พ.ย.- ก.พ. 

สงตอ 
มี.ค. 

เตรียมพรอม 
เม.ย. 

จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  

(IEP) 

คณะจัดทํา IEP 
ครู 

ผูปกครอง 

บุคลากร สื่อ อุปกรณ คณะกรรมการจัดการ
ศึกษาพิเศษ 

ต้ังคณะกรรมการคัดแยก ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด แพทย นักจิตวิทยา นักการศึกษา
พิเศษ ผูปกครอง ผูเกี่ยวของที่เหมาะสม ฯลฯ 

กําหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ 

สถานศึกษาเรียนรวมสถานศึกษาเฉพาะทาง
ฟนฟูบําบัดทางการแพทย เชน สถานีอนามัย 

จําแนกและคัดแยกความ
ตองการการศึกษาพิเศษ 

มี.ค. 
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  (10)  การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริม  จํานวนเด็กที่ครูสอนเสริมจะตอง
ใหบริการควรเริ่มจากจํานวน 5 – 6 คนในสัปดาหแรกๆ แลว คอยๆ เพิ่มจํานวนเด็กขึ้นในสัปดาห 
ตอมาทีละสัปดาห แตควรจัดใหบริการตามจํานวนที่ตองรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห ยกตัวอยาง
เชน ในสัปดาหแรกที่ใหบริการจัดตารางบริการใหแกเด็ก 6 คน แลวสัปดาหถัดไป เพิ่มอีก 2 คน 
รวมเปน 8 คน และอีกสัปดาหแตควรจัดใหบริการตามจํานวนที่ตองรับผิดชอบภายใน  6 สัปดาห 
ยกตัวอยางเชน ในสัปดาหแรกที่ใหบริการจัดตารางการบริการใหแกเด็ก 6 คน แลวสัปดาหถัดไป 
เพิ่มอีก 2 คน รวมเปน 8 คน และอีกสัปดาหถัดไปเพิ่มอีก 2 คน รวมเปน 10 คน (หากครูตอง 
รับผิดชอบเด็ก จํานวน 10 คน) การคอยๆ ทยอยจัดบริการใหกับเด็กเชนนี้ เปนการชวยผอนคลาย
ความยุงยากที่ตองจัดตารางเวลาใหบริการแกเด็ก  ครูสอนเสริมจะตองประสานงานกับครูทั่วไป 
ทุกชั้นเรียนที่เด็กกระจายอยูและจัดเวลาใน แตละวันใหตนเองมีเวลาสําหรับเตรียมการกอนเด็ก 
มารับบริการที่หองสอนเสริมหรือกอนที่ครูสอนเสริมจะเขาไปใหบริการในชั้นเรียน จัดใหมีเวลา 
ที่จะใชในการตรวจสอบเด็กบางกรณี และจัดใหมีเวลาที่จะให คําแนะนําปรึกษากับครูอ่ืนๆ  
  การจัดทําตารางเวลาที่จะทําใหทุกฝายยอมรับเปนสิ่งที่ยากฉะนั้น 
ครูสอนเสริมจึงตองคํานึงถึงเด็กวาตารางเวลาที่จัดใหกับเด็กที่มีความรับผิดชอบแตละคนนั้น 
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็ก รวมทั้งตัวครูดวย 
  รูปแบบการจัดตารางเวลา 
    ก.  รูปแบบที่ 1 เปนการจัดใหนักเรียนแตละคนมารับบริการครั้งละ 
ไมเกินครึ่งชั่วโมงแตเด็กสามารถมารับบริการมากกวา 1 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน ในการจัดตารางเวลา
การใหบริการเชนนี้ ครูสอนเสริมการใหบริการการสอนโดยตรงกับเด็ก โดยการสงเสริมแรงและ 
ใหนักเรียนมีโอกาสทําแบบฝกหัดดวยตนเอง ตัวอยางเชน เด็กชายธงชัย อายุ 11 ป มีปญหาในเรื่อง
การอานและเขียน และครูจึงจัดใหธงชัยมาพบเวลา 9.00 น. โดยสอนธงชัยโดยตรงในเรื่องการอาน
และการเขียน รวมกับนักเรียนที่มีปญหาใกลเคียงกันอีก 2 คน หลังจาก 10 นาที แลว นักเรียน 
จะเลื่อนไปนั่งอีกที่หนึ่ง เพื่อทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการอานที่ครูใหอีก 5 นาที ซ่ึงในขณะนั้น 
มีกลุมนักเรียนอีก 3 คน กลุมนี้ 10 นาที ก็ใหทําแบบฝกหัด 5 นาที ซ่ึงในขณะนั้นธงชัยกับเพื่อน 
ก็กลับมาใหครูตรวจแบบฝกหัด หากนักเรียนทําไดถูกตองครูจะใหส่ิงเสริมแรงหลังจากนั้นธงชัย
และเพื่อนก็กลับหองเรียนขณะที่นักเรียน 3 คน กลุมที่ 2 จะยังทํางานตามที่ครูมอบหมายจนถึงเวลา 
11.00 น. หลังจากนั้น เด็กกลุมที่สองกลับเขาชั้นเรียนสําหรับครูสอนเสริมก็อาจใหคําแนะนําปรึกษา
แกครู พอแม ที่ตองการคําแนะนํา สําหรับธงชัยยังมีปญหาเรื่องการเขียนดวย ฉะนั้นหลังอาหารเที่ยง 
ธงชัยจะกลับมาหาครูสอนเสริมอีกเวลา 12.45 น. เพื่อมารับการสอนเสริมเกี่ยวกับลายมือพรอมกับ
เพื่อนๆ ลักษณะการจัดตารางเวลาลักษณะนี้ ครูสอนเสริมอาจจัดตารางแบบฝกหัดใหแกครูทั่วไป 
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นําไปใชกับเด็กทั่วไปคนอื่นๆ  ในชั้นเรียนได   สรุปธงชัยได รับการสอนเสริมครึ่ง ช่ัวโมง               
เพื่อแกปญหาเฉพาะที่เขามีอยู 
   ข. รูปแบบที่ 2 หากมีครูผูชวยในหองสอนเสริมอยูดวยจะทําใหครูสอน
เสริมมีโอกาสไดไปสังเกตนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองขณะเด็กอยูในชั้นเรียนปกติ หรือ 
อาจมีเวลาตรวจสอบนักเรียนเปนรายบุคคลไดมากขึ้น หรืออาจไดคําแนะนํากับบุคลากรอื่น 
ไดมากยิ่งขึ้น 
  ค. รูปแบบที่ 3 ครูสอนเสริมจะใหบริการแกนักเรียน 2 หรือ 3 ใน
ขณะเดียวกันเปนเวลา ประมาณ 30 นาที โดยเปนการสอนเฉพาะบุคคล ถึงแมนักเรียนบางกลุมแต
ละกลุมจะคลายคลึงกันแตก็ไมเหมือนกัน ครูจึงจําเปนตองสอนเปนเฉพาะบุคคล 
  จุดดอยของการจัดตารางเวลาในรูปแบบนี้ คือ ครูสอนเสริมจะไมมีเวลา
ตรวจสอบเด็กเปนรายบุคคลหรือสังเกตเด็กในชั้นเรียนปกติ หรือใหคําแนะนําแกบุคลากรอื่น  
ครูก็จําเปนตองงดใหบริการสอนเสริมแกเด็กนักเรียนบางกลุม ก็จะเกิดผลเสียเด็กนักเรียนเหลานั้น 
ฉะนั้นถึงแมการจัดตารางรูปแบบนี้ เด็กนักเรียนจะไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ แตครูสอน
เสริมจะไมมีเวลาปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ อันอาจทําใหเกิดปญหาในทางการปฏิบัติได   
  แตอยางไรก็ตาม ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ครูสอนเสริมจะมีโอกาสไปสังเกตเด็ก
ในชั้นเรียนปกติและเขาไปชวยสอนเด็กในชั้นเรียนปกติรวมกับครูประจําวิชาไดนอยมาก  
และในปจจุบันนี้นิยมใชรูปแบบใหม คือ การใหครูสอนเสริมไปชวยสอนเด็กพิการหรือที่มี 
ความบกพรองเพียงผู เดียว  ซ่ึงการใชวิ ธีนี้จะชวยใหครูสอนเสริม  รูวาครูทั่วไปสอนอะไร  
สอนอยางไร ซ่ึงครูสอนเสริมสามารถสอนเด็กพิการหรือที่มีความบกพรองใหสอดคลองกับ 
การสอนของครูทั่วไปและนอกจากนี้การสอนในสภาพหองเรียนปกตินั้นจะไดบรรยากาศและ 
อยูในสภาพการณจริง  
 4)   เครื่องมือ (T : Tools)  
 เครื่องมือ หมายถึง ส่ิงที่นํามาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนรวม 
ชวยใหนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเกิดการเรียนรู และดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด เปนการชวยสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  เครื่องมือดังกลาวหมายถึง 
ส่ิงตอไปนี้  
  (1)  นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปนการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน 
และระบบการใหบริการที่ชัดเจนทําใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งพอแม 
รับรูวาโรงเรียนมีโครงการเรียนรวม ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการและรัฐบาล  
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  (2)  งบประมาณ  โรงเรียนจําเปนตองจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะ 
เพื่อการจัดการเรียนรวมใหกับเด็กพิการหรือที่มีความบกพรอง 

ก. การสรรหาแหลงเงิน  อาจไดมาจากงบประมาณจาก ตนสังกัด 
ก) งบประมาณประจําปของโรงเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข) ชมรม/มูลนิธิ/สมาคม 
ค) องคกรเอกชน 
ง) ชุมชน 
จ) ผูปกครอง 
ฉ) การจัดกิจกรรมหาทุน ควรจัดขึ้นเดือนละ 1 คร้ัง ใหผูปกครอง

ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง 
ข. การจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนตองมีการประชุมวางแผนในการใช

จายเงินและมีการจัดสรรงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) ซ่ึงจะไดจากหนวยงานอื่นๆ ที่ให 
การสนับสนุนหรือจากการหาทุนของโรงเรียนเอง 

ค. ระบบบัญชีและการตรวจสอบ โรงเรียนจะตองมอบหมายใหอาจารย 
1 คน  เพื่อดูแลบัญชีรายรับรายจาย โดยคณะกรรมการการจัดการเรียนรวมตรวจสอบทุก 1 เดือน  
และนําเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเปนขั้นตอนสุดทาย 

ง. การวิเคราะหงบประมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ก) วางแผนในการใชจายเงิน 
ข) วิเคราะหการใชจายเงินกอนใชจริง 
ค) นําไปใช 
ง) วิเคราะหการใชจายเงินหลังการใชจริง 
จ) ประเมินการใชจายจริง 

  (3)  ระบบการบริหารจัดการ  หากทางโรงเรียนไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
โรงเรียนไวแลว ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรวม จัดตั้งคณะกรรมการ 
วางแผน  โดยนําเสนอใหมีการแตงตั้งผูแทนผูปกครองนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง 
เขารวมเปนกรรมการเพิ่มอยางนอย 1 คน และในคณะกรรมการโรงเรียนควรจะมีผูปกครอง 
ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขารวมในคณะกรรมการดวยอยางนอย 1 คน จัดประชุม
บุคลากรและผูปกครองนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรอง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวม
ประจําโรงเรียนโดยใหมีอํานาจหนาที่ กําหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวมเพื่อเสนอผูบริหาร 
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โรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน กําหนดแนวทางการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณ กําหนด 
บทบาทและหนาที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน กําหนดรูปแบบในการจัดการเรียนรวม และ 
รวมมือกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวของ แตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรวมแทน
หัวหนาโครงการทําหนาที่ประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการจัดการเรียนรวม 1 คน  
แตงตั้งคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประมาณ 5 - 7 คน ตอเด็ก 1 คน โดยมี 
ผูอํานวยการ/ครูใหญหรือผูชวยเปนประธาน  และมีครูหรือตัวแทนครูที่สอนนักเรียนพิการ  
ครูการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง นักจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญอื่นที่เกี่ยวของและพอหรือแมของเด็ก 
รวมเปนกรรมการ โดยใหครูการศึกษาพิเศษเปนผูประสานงานในการจัดทํา IEP และดําเนินการ
สอนตาม IEP โดยจัดทํา IEP สําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง  
 (4)  กฎกระทรวง  ไดแก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการ 
มีสิทธิได รับ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
พุทธศักราช 2545 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2545 เปนเครื่องมือในการกําหนดใหนักเรียนพิการหรือที่มี 
ความบกพรองมีสิทธิได รับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา เพื่อนํามาใชในการเรียนรวม และกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงิน
อุดหนุนสําหรับคนพิการในอัตราที่มากกวาแตไมเกินหาเทาของเงินอุดหนุนดานสื่อและวัสดุ 
การศึกษาที่จัดสรรใหแกนักเรียนทั่วไปตอคน 
 (5)  เทคโนโลยีอํานวยความสะดวก (Assistive Technology : AT)  หมายถึง 
เทคโนโลยีที่คนพิการใช ซ่ึงไดมีการพัฒนาและการใชประโยชนเทคโนโลยีเพื่อชวยใหคนพิการ
ดํารงชีวิตอิสระสามารถปฏิบัติงานและผลิตงานตางๆ ออกมาได เรียกวา “เทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวก” โดยอาจจะเปนเทคโนโลยีระดับพื้นฐานหรือระดับสูงก็ได ทั้งนี้อาจเปนเครื่องมือ 
ที่สามารถหาซื้อไดตามรานคาทั่วไป เชน โทรศัพทที่หนาปดมีตัวเลขและตัวอักษรขนาดใหญเพื่อ
ชวยใหคนที่เห็นเลือนรางเห็นไดชัดเจนขึ้น  สรุปไดวา เทคโนโลยีอํานวยความสะดวก หมายถึง 
เทคโนโลยีที่คนพิการเลือกใชเพื่อชวยในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตอิสระใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 (6)  ส่ิงอํานวยความสะดวก  (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ 
โครงสรางทางสถาปตยกรรม ส่ิงแวดลอม เพื่อชวยใหคนพิการแตละประเภทไดรับการศึกษา
โ ด ย ส ะ ด ว ก 
และสอดคลองตามความจําเปนของแตละบุคคล 
 (7)  ส่ือ หมายถึง ส่ือทางการศึกษา ไดแก วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หรือเครื่องมือชวยใหคนพิการเกิดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมเกิดความเขาใจดีขึ้นและรวดเร็ว 
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 (8)  บริการ  หมายถึง บริการตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแตละ
ประเภท เชน บริการฝกอบรม บริการเตรียมความพรอมทางการเรียนรู บริการบําบัดฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ  
 (9)  ตํารา  อาจจัดทําในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากตัวพิมพ เชน หนังสือเสียง
สําหรับคนตาบอด และนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู เปนตน  
 (10)  ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอื่นที่นอกเหนือ 
จากสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของคนพิการ 
 (11)  ครูการศึกษาพิเศษ  หมายถึง ครูที่ไดรับการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ 
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผูที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ที่ปฏิบัติหนาที่เปนครูเดินสอน ครูสอนเสริม หรือครูสอนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง 
ในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนทั่วไป 

2.1.5  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเกี่ยวของกับมาตรา 39 
และ 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 มากที่สุดความสําคัญอยูที่การกระจายอํานาจใหโรงเรียน และเปดโอกาสใหบุคลากร 
ของโรงเรียนและตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารและการปฏิบัตงิาน โรงเรียน
บริหารจัดการการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของโรงเรียนเอง ทําใหเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน ไดแก การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางแทจริง การบริหารแบบมีสวนรวม การพัฒนา
บุคลากร การใชสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน
รวมที่ชัดเจน และมีการใหรางวัลอยางเหมาะสม (ดิเรก  วรรณเศียร. 2545  อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548, หนา 36) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  ที่อุทัย  บุญประเสริฐ (2542) ไดสรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว  5 ประการ ดังนี้ 

1)  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจ 
จัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อ
วาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 

2)  หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement)  เปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัด 
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การศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคลากร 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น  

3)  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People)  
ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชน  บางแหงใหวัดหรือองคกร
ในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญกาวหนาตางๆ 
เปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาในสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชากร 
ไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

4)  หลักการบริหารตนเอง (Self - Management)  ในระบบการศึกษาทั่วไป 
มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจ 
อยางแทจริง สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําได 
หลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียน 
มีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจดําเนินการใหหลากหลายแนวทางดวยวิธีการที่แตกตางกันแลวแตความพรอม
แ ล ะ 
สถานการณของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจาก 
สวนกลางไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)  สวนกลางมีหนาที่
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนดและนโยบายของชาติ 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปวา หลักการพื้นฐานที่สําคัญของการบริหาร 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ หลักการกระจายอํานาจการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
ซ่ึงหลักการดังกลาวทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเปนการ
บริหารงานที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษาอื่นที่ผานมา 

กระบวนการบริหารโดยใชโรง เรียนเปนฐาน  เปนการบริหารงานโดย
คณะกรรมการโรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการ
กําหนดเปาหมายของโรงเรียน  การกํากับสนับสนุน  และสงเสริมการบริหารงานวิชาการ 
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวยตัวแทนผูปกครอง  ครู  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรชุมชน  ศิษย เกา 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารโรงเรียน 

สําหรับประเทศไทย  คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชน 
มีบทบาทหลัก โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชนมากที่สุด  และมีคณะกรรมการ 
จากโรงเรียน คือ ผูแทนครูและผูบริหารโรงเรียน การใหมีผูแทนครูในคณะกรรมการโรงเรียนนั้น 
เปนเพราะครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมรับรูปญหาทุกอยางไดดี 
และสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงเปดโอกาสใหครู 
มีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหาร โรงเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานการวาง
แผนการดําเนินงานการพัฒนาครู การบริหารบุคคลและการบริหารงบประมาณและเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ บทบาทของผูบริหารโรงเรียน คือ ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)   เปนผูนํา (Leader)   
ผูสนับสนุน (Supporter)  เปนผูนํานวัตกรรมเขาสูโรงเรียนและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา 
ใหกาวหนา  การที่ ผูบริหารโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวม   มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ 
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ไดแก การปรับโครงสราง 
การบริหารโรงเรียน การกระจายอํานาจสูโรงเรียน โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

ดังนั้นการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะสรางความรู สึกเปนเจาของ 
มีความมุงมั่นผูกพัน และความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุกคน ซ่ึงจะเกิด
ความรวมมือรวมใจกันกําหนด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา มีกลยุทธทางการบริหาร ตลอดจนการรวมดําเนินงานโดยมีสวนรวมในการพัฒนา 
การศึกษาท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน   
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับเจตนารมณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ 

จากกรอบแนวคิดและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2 แนวทางดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดใหนํานโยบายดานการเรียนรวมสูการปฏิบัติ และ
ศึกษาผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติเปนกรณีศึกษาในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่คัดเลือกไว
ตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 390 โรง โดยสรุปกระบวนการในการดําเนินงานตามนโยบาย 
ดานการเรียนรวม ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ และกระบวนการสราง 
ความเขมแข็งของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม 
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 2.1.6  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
         จากการที่รัฐมีนโยบาย เด็กพิการจึงมีโอกาสใหเขามาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป 
ในโรงเรียนตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพิการเหลานี้ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับนักเรียนทั่วไป  
ไดรับการยอมรับ และชวยเหลือจากเพื่อน นักเรียนทั่วไป แตในทางปฏิบัติก็ยังมีปญหาอยูบาง  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดทําการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 ก, 
หนา 39 – 84)  ซ่ึงสามารถอธิบายรายดานไดดังนี้  
  1)   ดานบุคลากร พบวา มีปญหาดานกระบวนการพฒันาครูเพื่อการสอนเด็กพิการ 
พบวาสวนใหญการพัฒนาครู เพื่อใหครูมีศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษาพิเศษ  
โดยการใหครูไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม โดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ ในดานตางๆ ไดแก รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียน 
การสอนสําหรับเด็กพิการ 

2) การผลิตส่ือสําหรับบริหารหลักสูตร ครูสวนใหญในทุกสังกัดไมเคยไดเขา
รวมกิจกรรมในหัวขอเหลานี้ มีครูจํานวนนอยมากในทุกสังกัดที่มีโอกาสไดเขารวมหัวขอดังกลาว
ประมาณ 1-2 คร้ัง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายสังกัดจะพบวา ครูในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการจะมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดังกลาวมากกวาครูในสังกัด
อ่ื น ๆ  
การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษของครูในดานตางๆ มีภาระ 
คาใชจาย ครูระดับประถมศึกษาตองออกคาใชจายเองถึงรอยละ 40  

3) ความตองการความรู การเรียนรูของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการในดานตางๆ แนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เนื้อหาสาระหลักสูตร สําหรับเด็ก
พิการแบบตางๆ การทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทําเอกสารคูมือการสอนเด็กพิการ การ
วัดผลประเมินผล การเรียนรูของเด็กพิการ หลักและวิธีการบริหารหลักสูตรสําหรับเด็กพิการ การ
จัดทําแฟมประวัติและผลงาน การคัดแยกเด็กพิการ และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการ
สอนเด็กพิการ ครูในโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกัดตองการความรู/การเรียนรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา
การสอนเด็กพิการ ดานศักยภาพพบวาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุณวุฒิและประสบการณดังกลาว ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ ในบางที่พบวา มีนกัเรียนพิการเพิ่มมากขึ้น  

4) ดานสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา โรงเรียนเรียนรวมยังไมไดมี 
การเตรียมสถานที่รองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่มีความบกพรองทางรางกายและ 
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ตองใชรถเข็นเนื่องจากยังไมมีทางลาดและหองสวมที่เหมาะสมกับผูพิการ ทางลาดชันบางครั้ง 
ชันเกินไปทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โรงเรียนแกปญหาโดยเอาแผนยางนวมมาติดผนัง เพื่อให 
นักเรียนใชเปนที่หยุดรถ ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได ดานหลักสูตรที่ใชโรงเรียนในทุกสังกัดใชหลักสูตร
ปกติ  

5) ดานการบริหารงบประมาณ ปญหาที่พบในดานงบประมาณ คือ ดานครุภัณฑ 
ที่ถูกกําหนดลักษณะเฉพาะมาจากหนวยงานสวนกลางทําใหไมสอดคลองกับลักษณะการใชงาน 
หรือสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใชงานหรือสภาพความพิการที่มีความบกพรอง 
ทางรางกายและมีราคาแพงกวาตางประเทศมาก ดานระเบียบการเงิน ระเบียบการเงินไมเอื้อ 
ตอการดําเนินงาน หรือการพัฒนาแหลงเรียนรู เชน กรณีปญหาเด็กมาเรียนไมตอเนื่อง ซ่ึงเกิดจาก
เมื่อเด็กกลับบานไปบางคนไมกลับมาเรียนอีกทางโรงเรียนเห็นวาควรมีกระบวนการติดตาม หรือ 
ใหการแนะแนวเพื่อชวยเหลือโดยการประสานงานจัดหา สถานที่เรียนใกลบานให หรือเปนคารถ 
ใหเด็กกลับมาเรียนตอ ซ่ึงในกรณีนี้ โรงเรียนมีงบประมาณคาหัวของนักเรียนนั้นๆ อยูแลว 
แตไมสามารถนํามาใชในกรณีดังกลาวไดทางโรงเรียนเสนอวาควรจะไดมีระเบียบการนําเงิน 
ดังกลาวมาใชแกปญหานี้ไดอยางถูกตอง   เพราะงบประมาณในสวนนี้โรงเรียนมีอยูแลว 
แตไมสามารถนํามาใชได  

6) ดานการจัดการ ปญหาดานการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนรวม 
บางโรงเรียนอาจไมสําเร็จ เพราะมีนักเรียนพิการบางคนเขาไปเรียนแลวตองกลับมาเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการตามเดิม เนื่องจากนักเรียนทั่วไปไมยอมรับและไมมีความสุขในการเรียน 
เกิดจากการที่ผูบริหารขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไมใหความสนใจที่จะพัฒนา
โ ค ร ง ก า ร 
เรียนรวม สงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเรียนรวม เพราะไมมี 
กระบวนการที่สรางความเขาใจกับนักเรียนทั่วไป ผูปกครองและครูอยางเปนระบบ  
 สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2529, หนา 22 – 23) ได
ทําการศึกษาวิจัยปญหาในการจัดการเรียนรวมในความเห็นของครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียน
พบวามีปญหา ดังนี้  

1) สภาพความพิการของเด็กมากเกินไปกวาที่จะเรียนในชั้นปกติได  
2) ครูขาดความเขาใจในการจัดชั้นเรียนรวม 
3) ส่ือและอุปกรณการสอนยังมีนอย ไมเหมาะสมกับความพิการ 
4) หลักสูตรไมเหมาะสมทําใหการประเมนิผลไมยุติธรรม 
5) ครูขาดความรูและประสบการณในการสอนเด็กพิการ 
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6) ผูปกครองไมคอยสนใจและไมใหความรวมมือเทาที่ควร  
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 สําหรับปญหาในการจัดการศึกษาพิเศษ เกิดจากองคประกอบ  ดังตอไปนี้  
1) บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  
2) งบประมาณที่ไดมาสําหรับโครงการนี้ยังไมเพียงพอ 
3) เทคนิคและวิธีสอนยังไมเหมาะสมเทาที่ควร 
4) ส่ือการเรียนการสอนมีจํานวนนอยไมพอที่จะใหบริการ  

  ป 2543  กระทรวงศึกษาธิการไดประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  
ปการศึกษาเพื่อคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 ค, หนา 96 – 97)  พบวา ปญหาอุปสรรคที่
สําคัญคือ  

1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติลาชา และระดับปฏิบัติสับสน อันเนื่องจาก 
ขาดกระบวนการทําความเขาใจที่เปนรูปธรรมใหชัดเจน  

2) การประกาศปการศึกษาเพื่อคนพิการ ประกาศหลังการขอตั้งงบประมาณ 
การจัดการศึกษาปการศึกษา 2542 ไปแลว ทําใหงบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับนโยบาย 
การขยายโอกาส บริการและกิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในปการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ  

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
และยังขาดความรู ประสบการณในการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 

4) ผูบริหารสถานศึกษายังขาดความรู ความเขาใจ และไมใหความสําคัญ 
ในการบริหารการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  เทียมจิต  ประยูรทอง  (อินเทอรเน็ต, 2545)  ไดสรุปปญหาในการจัดการเรียนรวม 
ไวดังนี้  

1) ดานปจจัย มีปญหาในดานงบประมาณและการมอบนโยบายใหดําเนินการ  
ผูบริหารระดับสูงควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดมอบให ควรจัดสรรอัตรากําลัง 
ครูที่มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กพิการ ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู 
วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน เอกสาร หลักสูตรและแบบเรียนมีนอย อาคารเรียน อาคาร
ประกอบไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาสําคัญคือ ควรที่จะมีหองนํ้า หองสวมที่ใกลและ 
มีลักษณะพิเศษ ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับเด็กพิการไดเปนอยางดีและเพียงพอ  

2) ดานกระบวนการ มีปญหาในการดําเนินงานในดานการประสานงานและ 
การประชาสัมพันธการดําเนินงานในดานการเตรียมความพรอมของบุคลากร การดําเนินงาน 
ในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเอกสารที่เกี่ยวของ การดําเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน 
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ยังขาดแคลนบุคลากร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ  ฯลฯ ทําใหครูเกิดความไมเต็มใจที่จะทําการสอน  
เพราะมีความยากลําบากในการสอน การดําเนินงานในดานการวัดผลประเมินผล  
  ปราณี  เกตุแกว (2546, หนา 70 – 75) ไดพบวา ปญหาการจัดการเรียนรวม ดังนี้  

1) ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนมีปญหาในเรื่องการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ และการจัดกิจกรรมโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  

2) ดานการเรียนการสอน มีปญหาในเรื่อง การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรเสริม 
ใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษและการจัดใหมีการสรุปผลการใชส่ือในแตละภาคเรียน  

3) ดานการวัดผลและประเมินผล มีปญหาในเรื่องการวัดและประเมินผล 
หลังการสอนทุกครั้ง และการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับนักเรียน 
  จากที่กลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนรวมมานี้สรุปไดวา อุปสรรคและปญหา 
ในการจัดการเรียนรวมมี 4 ประการ คือ  

1) อุปสรรคและปญหาดานบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการเรียนรวม 
เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน ผูประสานงาน รวมทั้งผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา และวัตถุประสงคของการเรียนรวม    

2) ปญหาดานงบประมาณ ในปจจุบันหนวยงานตางๆ ยังไมไดใหการสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณใหเทาที่ควร 

3) ปญหาดานการจัดการ 
(1) ผูบริหารขาดประสบการณเกี่ยวกับกลวิธีจัดและดําเนินงานโครงการ 

เรียนรวม 
(2)  ผูปกครองยังขาดการจัดระบบในการเลี้ยงดู การสนับสนุนดานตางๆ 

อยางถูกวิธี  
4) ปญหาดานสื่อ  วัสดุอุปกรณที่จําเปนควรนํามาใชกับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษแตละประเภทใหเหมาะสม  
 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

2.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
ฉันทนา  จันทรบรรจง (2541, หนา 67 – 69)  ไดศึกษารูปแบบที่พึงประสงค 

ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง : การศึกษาดวยเทคนิคเดลไฟ  
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พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค คือ รูปแบบที่หลากหลายและสอดคลองกับ
ความตองการกับคนพิการแตละคน โดยเนนการปรับปรุงหลักสูตรและมีแผนการเรียนสําหรับ 
แตละบุคคล อุปกรณที่จําเปน การจัดการเรียนที่ไดมาตรฐานสากล การเรียนใกลบาน ความเสมอ
ภาคกับจังหวัดอื่นๆ การสนับสนุนแกครอบครัวเด็กพิการที่เรียนไมไดใหสามารถดูแลเด็กได  
และการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ รูปแบบความรวมมือที่พึงประสงค คือ รูปแบบที่เชื่อมโยง 
ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยหนวยงานกลางที่ระดับจังหวัดมีระบบ
ขอมูลที่ดีมีการสัมพันธกับคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดียิ่งขึ้น และมีหองสมุดที่เอ้ือตอ
คนพิการจังหวัดละ 1 แหง เปนอยางนอย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2543 ง, หนา 90 – 97)  ไดวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการพบวา หนวยงานตางๆ ไดปรับหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรมครูและนวัตกรรมใหมๆ  
เพื่อเอื้อใหกับ คนพิการสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สวนปญหาอุปสรรค งบประมาณ 
ไดรับไมสอดคลองกับจํานวนเด็กพิการที่เขารับการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตามเปาหมายนโยบาย  
ทําใหคาใชจายตอหัวในการดําเนินการต่ํากวาเกณฑที่เหมาะสมมาก ยังไมไดเตรียมครูและบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถดานการศึกษาพิเศษไวใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําใหจํานวนครู 
ตอนักเรียนพิการสูงกวาเกณฑมาก  สวนดานคุณภาพมีการจําแนกความพิการและสงตอ 
เพื่อการศึกษาควบคูกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยศูนยการศึกษาพิเศษในสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา และสถาบันราชภัฎทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเหมาะสมกับความตองการจําเปน 
และศักยภาพของคนพิการที่สามารถทําใหเด็กพิการไดรับประโยชนจากการศึกษาพิเศษมากขึ้น  

รําไพพร  สาระโบก (2543, หนา 96) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหารและครูที่มี 
ตอการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาพิเศษ ประเภทเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต พบวา  
ระดับทัศนะของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
ประเภทเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
ทัศนะของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาพิเศษ ประเภท
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
ดานการพัฒนาบุคลากรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ  
ไมแตกตางกัน ทัศนะของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ ประเภทเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่มีประสบการณตางกัน โดยภาพรวมและ 
รายดานไมแตกตางกัน  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545ก, หนา 39 – 84)ไดทําการวิจัย
การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก ซ่ึงสามารถอธิบาย 
รายดานไดดังนี้   คือ  1) ดานบุคลากร พบวา มีปญหาดานกระบวนการพัฒนาครูเพื่อการสอน 
เด็กพิการ พบวาสวนใหญการพัฒนาครู เพื่อใหครูมีศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา
พิเศษ โดยการใหครูไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม โดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน  
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ ในดานตางๆ ไดแก รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัด 
การเรยีนการสอนสําหรับเด็กพิการ 2) การผลิตสื่อสําหรับบริหารหลักสูตร ครูสวนใหญในทุกสังกัด
ไมเคยไดเขารวมกิจกรรมในหัวขอเหลานี้ มีครูจํานวนนอยมากในทุกสังกัดที่มีโอกาสไดเขารวม 
หัวขอดังกลาวประมาณ 1 – 2 คร้ัง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายสังกัดจะพบวา  
ครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการจะมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดังกลาว
มากกวาครูในสังกัดอื่นๆ การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
ของครูในดานตางๆ มีภาระคาใชจายและครูระดับประถมศึกษาตองออกคาใชจายเองถึงรอยละ 40   
3) ความตองการความรู การเรียนรูของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในดานตางๆ 
แนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เนื้อหาสาระหลักสูตร สําหรับเด็กพิการแบบตางๆ  
การทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทําเอกสารคูมือการสอนเด็กพิการ การวัดผลประเมินผล 
การเรียนรูของเด็กพิการ หลักและวิธีการบริหารหลักสูตรสําหรับเด็กพิการ การจัดทําแฟมประวัติ
และผลงาน การคัดแยกเด็กพิการ และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการสอนเด็กพิการ  
ครูในโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกัดตองการความรู/การเรียนรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการสอนเด็กพิการ 
ดานศักยภาพ พบวาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ 
ประสบการณดังกลาว ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
ในบางที่พบวา มีนักเรียนพิการเพิ่มมากขึ้น  4) ดานสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา โรงเรียน
เรียนรวมยังไมไดมีการเตรียมสถานที่รองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและตองใชรถเข็นเนื่องจากยังไมมีทางลาดและหองสวมที่ เหมาะสมกับผูพิการ  
ทางลาดชันบางครั้งชันเกินไปทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โรงเรียนแกปญหาโดยเอาแผนยางนวม 
มาติดผนัง เพื่อใหนักเรียนใชเปนที่หยุดรถซึ่งอาจเกิดอันตรายได ดานหลักสูตรที่ใชโรงเรียน 
ในทุกสังกัดใชหลักสูตรปกติ   5) ดานการบริหารงบประมาณ ปญหาที่พบในดานงบประมาณ คือ 
ดานครุภัณฑ ที่ถูกกําหนดลักษณะเฉพาะมาจากหนวยงานสวนกลางทําใหไมสอดคลองกับลักษณะ
การใชงาน หรือสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใชงานหรือสภาพความพิการที่มี 
ความบกพรองทางรางกายและมีราคาแพงกวาตางประเทศมาก ดานระเบียบการเงิน ระเบียบการเงิน
ไมเอื้อตอการดําเนินงาน หรือการพัฒนาแหลงเรียนรู เชน กรณีปญหาเด็กมาเรียนไมตอเนื่อง  
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ซ่ึงเกิดจากเมื่อเด็กกลับบานไปบางคนไมกลับมาเรียนอีกทางโรงเรียนเห็นวาควรมีกระบวน 
การติดตาม หรือใหการแนะแนวเพื่อชวยเหลือโดยการประสานงานจัดหา สถานที่เรียนใกลบาน 
ให หรือเปนคารถใหเด็กกลับมาเรียนตอ ซ่ึงในกรณีนี้ โรงเรียนมีงบประมาณคาหัวของนักเรียน
นั้นๆ อยูแลวแตไมสามารถนํามาใชในกรณีดังกลาวไดทางโรงเรียนเสนอวาควรจะไดมีระเบียบการ
นําเงินดังกลาวมาใชแกปญหานี้ไดอยางถูกตอง เพราะงบประมาณในสวนนี้โรงเรียนมีอยูแลว 
แตไมสามารถนํามาใชได   6)  ดานการจัดการ ปญหาดานการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบ 
การเรียนรวมบางโรงเรียนอาจไมสําเร็จ เพราะมีนักเรียนพิการบางคนเขาไปเรียนแลวตองกลับ 
มาเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการตามเดิม เนื่องจากนักเรียนทั่วไปไมยอมรับและไมมีความสุข
ในการเรียน เกิดจากการที่ผูบริหารขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไมใหความสนใจ 
ที่จะพัฒนาโครงการเรียนรวม สงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเรียนรวม 
เพราะไมมีกระบวนการที่สรางความเขาใจกับนักเรียนทั่วไป ผูปกครองและครูอยางเปนระบบ 
 สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2529, หนา 22 – 23)  ได
ทําการศึกษาวิจัยปญหาในการจัดการเรียนรวมในความเห็นของครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียน
พบวามีปญหา ดังนี้  

1)  สภาพความพิการของเด็กมากเกินไปกวาที่จะเรียนในชั้นปกติได  2) ครูขาด
ความเขาใจในการจัดชั้นเรียนรวม 3) ส่ือและอุปกรณการสอนยังมีนอย ไมเหมาะสมกับความพิการ  
4) หลักสูตรไมเหมาะสมทําใหการประเมินผลไมยุติธรรม  5) ครูขาดความรูและประสบการณ 
ในการสอนเด็กพิการ  6)  ผูปกครองไมคอยสนใจและไมใหความรวมมือเทาที่ควร  
 สําหรับปญหาในการจัดการศึกษาพิเศษ เกิดจากองคประกอบดังตอไปนี้  1) บุคลากรยัง
ข า ด ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ 
ในการจัดการศึกษาพิเศษ  2) งบประมาณที่ไดมาสําหรับโครงการนี้ยังไมเพียงพอ 3)  เทคนิคและ 
วิธีสอนยังไมเหมาะสมเทาที่ควร  4) ส่ือการเรียนการสอนมีจํานวนนอยไมพอที่จะใหบริการ  
 สมศักดิ์  ชุมกลัด (2544, หนา 113 – 115) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ 
การดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา 
สภาพการดําเนินงาน  ดานการบริหารจัดการ และดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธตามทัศนะของ 
ผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สภาพการดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนรู และดานกิจกรรมสงเสริมตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนเรียนรวม มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และ
ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงเรียนเรียนรวมจําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณดาน
การฝกอบรมการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนรวม พบวา สภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 
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และดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงเรียนเรียนรวมที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีผล 
การดําเนินงานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
และดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูบริหารที่ผานการอบรมและไมผานการอบรมการพัฒนา 
ผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมมีผลการดํา เนินงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน ดานการจัดการเรียนรูและดานกิจกรรมสงเสริมของโรงเรียน
เรียนรวม จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณดานการฝกอบรมการพัฒนาครูการศึกษา
พิเศษของครูผูสอนพบวา สภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู และดานกิจกรรมสงเสริม 
ของโรงเรียนเรียนรวมที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู และดานกิจกรรมสงเสริม
ของครูที่ผานการอบรมและไมผานการอบรมการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ มีผลการดําเนินงาน 
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ผานการอบรม มีสภาพการดําเนินงาน 
สูงกวาครู ผูสอนที่ไมผานการอบรม  ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม                  
ดานการบริหารจัดการควรจัดฝกอบรมใหกับครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนอยางทั่วถึง
มากที่สุด ดานการจัดการเรียนรูควรจัดการฝกอบรมครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษทุก
คน 
มากที่สุด ดานกิจกรรมสงเสริมครูควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายและมีความยืดหยุนมากที่สุด  
ดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธควรจัดประชาสัมพันธทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเรียนรวมแกผูปกครองทุกคนมากที่สุด  
 สมศรี  พนมวิจิตร (2546, หนา 89 – 91) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติมีปญหาอยูในระดับมาก ดานหลักสูตร 
และการนําหลักสูตรไปใชมีปญหาอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีปญหา 
อยูในระดับมาก ดานสื่อการเรียนการสอนมีปญหาอยูในระดับมาก และดานการวัดผลและ 
ประเมินผลมีปญหาอยู ในระดับมากที่ สุด  เปรียบเทียบปญหาจําแนกตามขนาดโรงเรียน  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 สรวีย  ดอกกุหลาบ (2548, บทคัดยอ)ไดวิจัยเร่ือง “การศึกษาปญหาและแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี” พบวา ปญหาการจัดการเรียน
รวมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน 
ทุกดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามสถานภาพ ครู นักเรียนทั่วไป และนักเรียน
พิการ โดยรวมทั้ง 4 ดาน นักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการมีความเห็นวามีปญหาอยูในระดับ 
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ปานกลาง สวนครูมีความเห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบปญหาตามสถานภาพ 
ตัวแปร ครู นักเรียนปกติและนักเรียนพิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
เมื่อพิจารณารายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  เชนเดียวกัน และเมื่อ 
เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และเมื่อพิจารณารายดาน ก็แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  เชนเดียวกัน  
 2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ไมซ (Mize. 1984, Abstract)  ไดวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทักษะที่จําเปนสําหรับ 
ผูบริหารโรงเรียนในการบริหารโครงการสําหรับเด็กพิการในรัฐเซาทแคโรไลนา โดยมีจุดมุงหมาย 
ที่จะบงชี้ทักษะที่ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีในการที่จะบริหารโครงการสําหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวมที่ทางรัฐตองจัดขึ้นตามขอกําหนดทางกฎหมาย พบวากลุมทักษะที่มีการระบุถึงมากที่สุด 
คือกลุมทักษะการประชุมจัดทําเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและการจัดเขาเรียนหรือ 
รับบริการ และกลุมทักษะที่มีการระบุนอยที่สุดคือกลุมทักษะในหัวขอความสัมพันธในโรงเรียน
และชุมชน  
 ไบรท (Bright. 1986, p.124)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการเรียนรวม 
ที่ประสบความสําเร็จ มีลักษณะสําคัญ 6 ประการ คือ  การฝกเตรียมเพื่อการเรียนรวม  เจตคติ 
เชิงบวกตอการเรียนรวม การจัดประสบการณใหเด็กไดรับการฝกเพื่อทําความคุนเคย สัดสวน 
ของจํานวนครูและนักเรียนที่เหมาะสม การจัดใหมีบริการเสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรวม และ 
การประเมินเด็กไดเร็วที่สุดและการควบคุมติดตามผล 
 ทโจครอวารโดโจ (Tjokrowarojo. 1989, Abstract)  ไดศึกษาคุณลักษณะ 
ความตองการจําเปน  ปญหา  และความเปนไปไดในการใชการนิเทศการสอนสนองตอบ 
ความตองการและปญหาของโรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษาในจารกาตา และนอรทจารกาตา
ในเกาะชวา พบวา คุณลักษณะของโรงเรียนเรียนรวม คือ มีครูใหคําแนะนําปรึกษาทางการศึกษา
พิ เศษ  มีการสนับสนุนเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือและสื่อการสอนพิเศษ  และมีนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการเรียนรวม สวนดานปญหาและความตองการ คือ หลักสูตร แหลงทรัพยากร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนและครู ส่ือและอุปกรณการสอนที่เหมาะสม งบประมาณ 
ความรูและทักษะของครูผูสอนในโครงการเรียนรวม การติดตอส่ือสารกับผูบริหารในระดับสูง 
ที่รับผิดชอบการดําเนินงานการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา ดานความเปนไปไดในการใช
การนิเทศการสอนสนองตอบความตองการและปญหา พบวา การจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รวมสําหรับเด็กพิการควรจัดใหทั้งกอนและระหวางการดําเนินโครงการเรียนรวม การจัดอบรม 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติของครู ควรจัดผานการปฏิบัติหนาที่ของผูนิเทศ
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การศึกษาพิเศษในโครงการเรียนรวม ผานการประชุมประจําเดือนละ 2 คร้ัง ผานการเยี่ยมโรงเรียน
และช้ันเรียน ผานการประชุมประจําของบุคลากรทางโรงเรียน ผานการทํางานรวมกันในโรงเรียน
และผานการทํางานรวมกันระหวางครูปกติและผูนิเทศทางการศึกษา  

สรุปการศึกษางานวิจัยทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม  
มีรายงานวิจัยที่ศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและเอกชน  เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน  
ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  ปญหาการบริหารงานวิชาการ   รูปแบบ 
ที่พึงประสงคในการจัดการศึกษา  การประเมินผลการจัดการศึกษา  การติดตามผลการดําเนินงาน  
รวมทั้งทัศนะของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรและสภาพการดําเนินงาน 
ในโรงเรียนแตละขนาด  สวนงานวิจัยในตางประเทศ   มีการศึกษาทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนในการบริหารโครงการสําหรับเด็กพิการ  ลักษณะของโครงการเรียนรวมที่ประสบ 
ความสําเร็จ  และการใชการนิเทศการสอนสนองตามตองการและปญหาของโรงเรียน การศึกษา 
งานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  การดําเนินงานจัดการเรียนรวมไดปรับหลักสูตร  ฝกอบรมครู  พัฒนา
นวัตกรรมใหม   สวนที่เปนปญหาและความตองการ  รูปแบบการเรียนการสอนที่พึงประสงค  คือ
รูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับคนพิการแตละคน  ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารเปนทักษะ
การประชุมจัดทําเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล  ควรมีครูใหคําแนะนําปรึกษาทาง 
การศึกษาพิเศษ   ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือและสื่อการสอนที่เพียงพอ  ครูมีความตองการเรียนรู
จิตวิทยาการสอนเด็กพิการ   โรงเรียนไมมีการเตรียมสถานที่รองรับเด็กพิการทุกประเภท  ครุภัณฑ 
ที่ไดรับจากการจัดสรรไมสอดคลองกับการใชงาน  ดานการจัดการมีปญหาที่นักเรียนทั่วไป 
ไมยอมรับเด็กพิการ   ดานการบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับมาก   ทั้งดานหลักสูตร   
ดานการจัดกิจกรรมการสอน   ดานสื่อการเรียนการสอน   และดานการวัดและประเมินผล   
สวนดานความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาขนาดตางๆกัน  ทั้งระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา  ดานการบริหารงานบุคลากรผูบริหารและครูมีทัศนะโดยภาพรวมไมแตกตางกัน   
สวนครู  นักเรียนปกติ  และนักเรียนพิการมีความเห็นตอปญหาการจัดการเรียนรวมแตกตางกัน  
และสภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูและดานกิจกรรมสงเสริมตางๆ ของผูบริหารและครู
จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณดานการฝกอบรมการศึกษาพิเศษ  มีความเห็น 
ที่แตกตางและไมแตกตางกัน  สําหรับหลักการทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ  พบวา ในประเทศ
ไทยมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2482  ยกเวนเด็กพิการไมตองเขาเรียน  ภายหลัง
มีการทดลองใหเขาเรียนพบวาเด็กพิการเรียนได  จนกระทั่งแผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  
2520  ไดกําหนดนโยบายการศึกษาพิเศษขึ้น  รัฐบาล  หนวยงาน และนักการศึกษาไดมี 
การดําเนินงานและพัฒนาการจัดการศึกษาดังกลาวมาเปนลําดับ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียน
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รวมสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองโดยใชโครงสรางซีท  ซ่ึงเบญจา  ชลธารนนท  
(2546, หนา 7 – 47)  ในองคประกอบ  4 ประการ  คือ   1)  นักเรียน 2)  สภาพแวดลอม   
3)  กิจกรรมการเรียนการสอน  และ  4) เครื่องมือ  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดดําเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มี 
ความพรอมเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจการดําเนินงานดังกลาว
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดชลบุรี  จึงนําแนวทาง 
การจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองโดยใชโครงสรางชีท มาเปน 
กรอบการศึกษาสภาพบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสราง  SEAT  และ 
การบริหารโรงเรียนทั้งระบบแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม   
การคืนอํานาจจัดการศึกษาใหทองถ่ิน  การบริหารตนเอง  การตรวจสอบและถวงดุล  ดังภาพ 4 
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การบริหารโรงเรียนทั้งระบบ 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 
การดําเนินงานตามโครงสรางซีท 

การกระจายอํานาจ 
- การแตงตั้งคณะกรรมการ 
- การมอบหมายภารกิจ/บทบาทหนาที่ 

การมีสวนรวม 
- การประชุม/ การฝกอบรม/สัมมนา/ 

การถายทอด/เทคโนโลยี/การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจของบุคลากร

และเครือขายที่เกี่ยวของ 
การคืนอํานาจจัดการศึกษาใหทองถิ่น 

- ระบบการสนับสนุนใหคนพิการไดรับสิทธิ
ชวยเหลือทางการศึกษาตามกฎกระทรวง 

- ระบบสนับสนุนดานการบริหารจัดการ 
- ระบบสนับสนุนดานการจัดกระบวน 

การเรียนรู 
การบริหารตนเอง 

- การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- ระบบขอมูลสารสนเทศ 
- ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ/การเรียนรู 
- การประชาสัมพันธ 
- มาตรการจูงใจ 

การตรวจสอบและถวงดุล 
- การติดตามความกาวหนา 
- การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 

 ดานนักเรียน 
- เตรียมความพรอมนักเรียนพิการหรือที่มี 

ความบกพรอง 
- เตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไป 
- ดานสภาพแวดลอม 
- กายภาพ  -  บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของ 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
- การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
- การตรวจสอบทางการศึกษา 
- เทคนิคการสอน 
- การรายงานความกาวหนาของนักเรียน 
- การจัดกิจกรรมการสอนในและนอกหองเรียน

และในชุมชน 
- การประกันคุณภาพ 
- การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง 

เขาเรียน 
- การจัดตารางเรียน 
- การประสานความรวมมือ 
- การนิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงงาน 

ดานเครื่องมือ 
- นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ  -  งบประมาณ 
- ระบบการบริหารจัดการ - กฎกระทรวง 
- เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ส่ิงอํานวยความสะดวก - ส่ือ - บริการ - ตํารา 
- ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
- ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืน 

 

ภาพ 4  สรุปกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท  

(SEAT  Framework) 


