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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ . ดร.บุญจันทร์  สีสันต์   
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางท่ีถูกต้องตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี 
เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ทุกท่านที่ให้การศึกษาให้ค าแนะน าและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในทุก ๆ ด้านจนส าเร็จ
การศึกษา 
 ขอขอบพระคุณนายรุ่งโรจน์  นิ่มนวลเกตุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
1 จังหวัดนครปฐม นายช านาญ  ทัดมาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐ
ประสาท) และพระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ทุกท่านที่กรุณาให้การสัมภาษณ์และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม   
 ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย์  ผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงเพ่ือน ๆ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา 
  
  

         ธัญญ์นลิน  กิติวัฒณ์กนกโชติ 
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5620140432022 : สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา;  ศษ.ม.  

ค าส าคัญ  : การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม/โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
  
 ธัญญ์นลิน  กิติวัฒณ์กนกโชติ  : การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ 
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม (THE MANAGEMENT BASED ON THE INCLUDIVE EDUCATION 
STANDARDS OF LEADING INCLUSIVE SCHOOLS IN NAKHON PATHOM PROVINCE). คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. บุญจันทร์ สีสันต์, พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, ดร.  170 หน้า.       
ปี พ.ศ. 2559. 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาระดับ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 โรงเรียนเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คนรวม 50 คน 
เครื่องมือที่ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Sigma)  
 ผลการวิจัย 
   1. ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินผลระยะสั้น
ระยะยาวตามแผนปฏิบัติได้น้อย จึงวัดและประเมินผลเป็นภาคเรียน และระดับการบริหารจัดการ 
ตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูมคีวามรักความเมตตาเข้าใจความแตกต่าง ของเด็ก 
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาให้
มีทักษะในการจัดการเรียนร่วมอยู่เสมอทั้งในหน่วยต้นสังกัดและนอกหน่วย ครูมีการจัดท าแผน IEP 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามที่กระทรวงก าหนด แต่ยังขาดวิทยากรจาก
สถาบันต่าง ๆ มาให้ความรู้เรื่องของการท าสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ และระดับการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 3. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
เรียนร่วม ให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนในระบบท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาเท่า
เทียมกับเด็กปกติ มีการบริหารวางแผนและก าหนดเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน แต่การ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และการติดป้ายโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมยังมีการปฏิบัติน้อย และ
ระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับการ
บริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
จัดให้เหมือนกับเด็กปกติท่ัวไปใช้การประเมินผลในภาพรวม ส่วนการติดตามประเมินผลดูจากรายงาน
โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงานยังมีการปฏิบัติได้น้อย และระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 
 5. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน พบว่า ไม่มีผลกระทบที่รุนแรงครูรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และช่วยเหลือเด็กพิเศษ ชุมชนผู้ปกครองที่เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้การชื่นชมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและรู้สึกดีท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ ส่วนผู้ปกครองที่ยังไม่
เข้าใจค าว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษคิดว่าเป็นเด็กพิการอย่างเดียวจึงไม่ให้ความร่วมมือ และระดับ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนได้รับชื่อเสียงในด้านดี ผู้ปกครอง      
มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนเนื่องจากเด็กได้รับการพัฒนาฯ ท าให้ช่วยเหลือตนเองและท าประโยชน์
ให้กับสังคมได้ และระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัด     
การเรียนร่วม มีระดับประโยชน์จากการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 7. ด้านความคิดเห็นอ่ืนๆ ในการการบริหารจัดการ พบว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดการเรียนร่วมมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร จึงต้องการให้
หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน รัฐบาลควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามาช่วยเหลือดูแลมากขึ้น
รวมถึงโรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษโดยตรงมาช่วยดูแล และระดับการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีระดับความคิดเห็น
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 

 



ง 
 

5620140432022 : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION; M.Ed. 

 (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

KEYWORDS  : THE MANAGEMENT BASED ON THE INCLUDIVE EDUCATION STANDARDS  
/LEADING INCLUSIVE SCHOOLS 

 
  THUNNALIN KITIWATKANONCHOT : THE MANAGEMENT BASED ON THE INCLUDIVE 
EDUCATION STANDARDS OF LEADING INCLUSIVE SCHOOLS IN NAKHON PATHOM PROVINCE : 
DR. BOONCHAN SISAN, PHRAMAHA  KRAIWAN CHINTHATAYO .Dr 170 P.B.E. 2559 (2016). 
 The purposes of this research were 1) to study the management based on 
the inclusive education standards of leading inclusive schools in  Nakhon Pathom 
Province, and  2) to study the situation of the management of the leading inclusive 
schools as earlier mentioned. The population consisted of 50 administrators of 50 
primary schools situated in Nakhon Pathom Province. The tools used for data 
collection were interview and constructed questionnaire. The statistic devices used 
for data analysis comprised frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The results of study were as follows:  
 1. Quality of learners: It was found that the pupils’ potential in terms of 

both intelligence and skills had been developed to meet with the objectives as 

defined in the individualized education plan. The measurement and evaluation in 

the short and long term was found to work ineffectively, the semester-based 

method was therefore used instead. On an overall aspect, the learners’ quality was 

found to stand at a high level. 

 2. Teaching management: The teachers were found to have a sense of 

loving-kindness and realize the concept of individual difference, and they also 

adopted  a good attitude towards the inclusive education and treated the pupils in 

an appropriate manner. Moreover, the training program about the inclusive education 

was organized regularly both inside and outside, and an IEP lesson plan was worked 

out to meet with the ministry requirements. But what was found in need was the 
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out-resource to teach and train how to invent instructional media and innovation. On 

an overall aspect, the teaching management was found to exist at a high level. 

 3. Situation of management:  The administrators were found to have a good 
attitude and vision about the inclusive education management. The special children 
were provided with a wider opportunity to study in the inclusive school, and their 
intelligence and skills were developed as equally as the ordinary children. The 
school’s action plan and goal setting were designed, but few public information in a 
website and the school boards were found. On an overall aspect, the management 
based on the inclusive education standards was found to remain at a high level. 

 4. Building knowledge-based society :  The exchanging of views about the 
inclusive education among the teachers inside and outside was promoted by the 
administrators. The development of learning resources for special children was 
implemented as similarly as those arranged for ordinary children. The assessment of 
their performances was carried out on an overall basis. However, very few progress 
was found in the assessment of the school’s action plan.  On an overall aspect, the 
building of knowledge-based society was found to remain at a high level. 

 5. Impacts caused by management: Positive impacts were found as the 
teachers fostered a sense of hospitality and took a proper care for the special 
children. The guardians and the community members appreciated and supported the 
school’s activities, despite somewhat non-cooperation expressed by a fraction of 
those without right understanding. On an overall aspect, the positive impacts caused 
by the management of inclusive education were found to remain at a high level. 
  6. Benefits of management :The school was found to win public recognition 
and fame. The guardians’ attitude towards the school was positive in view of their 
children’s great development to the extent that they could help themselves and 
render social service to community. On an overall aspect, the benefits generated by 
the management of inclusive education were found to remain at a high level. 

 7. Recommendations : The number of special children was found to be 
ever-increasing, thus causing an insufficient budget allocation which needs financial 
support from local administrations as well as more budgeting by the government. 
Another important problem was the lack of teachers who graduated with major in 
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the field of special education. On an overall aspect, the recommendations for the 
management of inclusive education to meet with the inclusive education standards 
as set by the Ministry of Education were found to remain at a high level. 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือการจัดการศึกษาพิเศษ เริ่มต้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศฝรั่งเศส โดยในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 มีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับสอนคนหูหนวกและ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1785 มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดหลังจากนั้นจึงได้มีการขยายการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาพิเศษขึ้นในประเทศอ่ืน ๆ และได้มีการขยายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการมาก
ขึ้น โดยในช่วงทศวรรษที่ 1960 กระแสการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญกับนโยบายความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาพิเศษจากการจัดการศึกษาพิเศษ
เฉพาะทางเป็นการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม (mainstreaming) ในโรงเรียนปกติการศึกษาพิเศษใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากต่างประเทศโดยในระยะแรกเป็นการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเฉพาะความพิการมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 หลังจากนั้น
ได้มีการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทเพ่ิมขึ้นจนในปี พ.ศ. 2505 ได้มีการพัฒนา
การศึกษาในรูปแบบการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเป็นครั้งแรก 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงได้มีการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม ส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน (นงลักษณ์ วิรัชชัย 2542, หน้า29-36 อ้างจาก Ashman and Elkins 1990, Wang 
Reynolds and Walberg 1990, Haskell and Barrett 1993) 
 ตลอดระยะเวลาคนพิการและองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการในประเทศไทยได้พยายาม
ผลักดันในเรื่องสิทธิของคนพิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องจนในปี พ.ศ. 
2534 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการพุทธศักราช 2534 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะส าหรับคนพิการฉบับแรกของประเทศไทยที่เห็นว่าคนพิการเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศ 
แต่เนื่องจากสภาพของความพิการเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพและในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสังคม พระราชบัญญัตินี้จึงได้ถูกตราขึ้นเพ่ือให้คนพิการได้รับการคุ้มครองการ
สงเคราะห์ การพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์ทางการศึกษา ทางสังคมและ
การฝึกอาชีพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนพิการ 
รวมทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการเกื้อกูลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการพุทธศักราช 2534, หน้า 8) จะเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่พระราชบัญญัตินี้
ให้ความส าคัญและจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ อีกหลาย



2 

 
ฉบับเพ่ือให้เกิดกระบวนการวิธีการและมาตรการที่พอเพียงต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในทุก
ด้าน 
  งานช่วยเหลือผู้ที่พิการนี้มีความส าคัญยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากพิการและอยาก
ช่วยตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว 
จะท าให้เกิดสิ่งหนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวมฉะนั้น นโยบายที่จะช่วยให้ตนเองได้เพ่ือประโยชน์
ต่อสังคม (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) 
 คนพิการจัดว่าเป็นคนด้อยโอกาสทางสังคมเนื่องจากสภาพความพิการท าให้ขาดโอกาสทาง
การศึกษาและขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพคนพิการบางส่วนจึงเป็นภาระของสังคมและถูกมอง
ว่าไม่เท่าเทียมกับคนทั่วไปกระบวนการส าคัญที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้คนพิการคือ
การศึกษา แต่เนื่องจากคนพิการมีข้อจ ากัดบางประการการบริหารสถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนร่วม
จ าเป็นต้องใช้การบริหารจัดการที่แตกต่างจากการบริหารทั่วไปเพ่ือให้คนพิการที่ส าเร็จการศึกษา
สามารถน าความรู้และทักษะความสามารถที่ได้รับจากระบบการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ มี
ชีวิตอิสระและไม่เป็นภาระสังคม ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาท่ีมีคนพิการเรียนร่วมจึงเป็นการบริหาร
ที่ท้าทายและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก 
 จากแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มตื่นตัวขึ้นในช่วงต้นของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาครั้งใหญ่ โดยมี
การยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 หมวด 1 บททั่วไปได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาส าหรับคน
ไทยทุกคนไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้ง
ทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนาธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และยังได้กล่าวถึงคนพิการทุกประเภทไว้ในหมวด 2 ว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กล่าวว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ วรรคสาม กล่าวว่า การศึกษา
ส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548, 
หน้า 133)   
 ต่อมาได้มีการออกกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาพุทธศักราช 2545 เพ่ือให้คนพิการได้รับ
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สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง   
(กฏกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545, หน้า 5) และปรับปรุงแก้ไขในปีพุทธศักราช 
2550 เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น (กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา พ.ศ.2550, หน้า 11) 
 ในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดสิทธิของผู้
พิการหรือทุพลภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษามาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้
พิการหรือทุพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจาก
รัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550, หน้า 15) แสดงให้เห็นว่าคนพิการหรือทุพลภาพมีสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไปที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและในปีเดียวกันนี้ยังได้มีการออกพระราชบัญญัติส่ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือ
กระบวนการอ่ืนใดเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอ
ภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้ยังก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างานตาม
จ านวนที่ก าหนดต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถ้านายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนอาจถูกอายัดทรัพย์สินได้(พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550) 
 ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในมาตรา 5 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
(1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือก
บริการ ทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษและ (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  มาตรา 8 วรรค 5 
กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
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กฎหมาย (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551, หน้า 3) จะเห็นว่า
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับระบบและรูปแบบการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การทดสอบที่เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ
แตล่ะคนซึ่งเป็นเรื่องท่ีท้าทายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 
 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการของ
องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีเนื้อหายุติการแบ่งแยกและกีดกันผู้พิการทั้งทางร่างกาย
และจิตใจในด้านการศึกษาการท างานและชีวิตประจ าวันรวมถึงต้องการให้ประเทศต่าง ๆ รับประกัน
เสรีภาพของผู้พิการจากการแสวงหาผลประโยชน์และทารุณกรรมต่าง ๆ ตลอดจนปกป้องสิทธิที่มีอยู่ 
ซึ่งจะมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 
เป็นต้นไป (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ 2551) นอกจากนี้ประเทศไทยยังร่วมลงนามใน
อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟ้ืนฟูอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) พ.ศ.2526 โดยอนุสัญญา
ฉบับนี้คุ้มครองบุคคลพิการทุกประเทศ ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูอาชีพและการมีงานท ารวมทั้งการ
ส่งเสริมโอกาสการมีงานท าในตลาดแรงงานเปิดและตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน (กระทรวงแรงงาน 
2550) การลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2551 จะ
เห็นว่าการร่วมลงนามของรัฐบาลไทยในอนุสัญญาระหว่างประเทศท้ังสองฉบับดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้
รัฐบาลต้องเตรียมการและด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาและ
การมีงานท าของคนพิการ 
 จากสาระส าคัญที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ  รวมทั้งกฎหมาย  
กฎกระทรวงนโยบายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและระบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกันคือ การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยเป็นการจัดการศึกษาแบบให้
เปล่า ทั้งนี้ส าหรับเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่องทุกประเภทนั้นรัฐต้องจัดให้เป็นพิเศษ กล่าวคือ
การจัดให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  
โดยต้องขจัดปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากความพิการและจัดให้ได้เข้าเรียนในสภาพแวดล้อมที่มี
ขีดจ ากัดน้อยที่สุดซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงจัดให้เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ร่วมกับนักเรียนทั่วไป  
ยกเว้นในกรณีที่มีความพิการมากจนโรงเรียนไม่สามารถสนองต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาของนักเรียนที่พิการให้เป็นเฉพาะบุคคลได้เท่านั้น จึงจ าเป็นต้องจัดให้เรียนในรูปแบบอ่ืน  
นอกจากนี้ต้องจัดให้บริการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
พ.ศ. 2550 โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล  เพ่ือให้คน
พิการมีโอกาสรับการศึกษาเช่นเดียวกับคนทั่วไปสามารถ 



5 

 
1.2 ปัญหาการวิจัย 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, หน้า 
2) แต่คนพิการมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ดังที่พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการพุทธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายว่าคนพิการหมายความว่า บุคคลซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความ
บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การ
เรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง  ๆ และมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการพุทธศักราช 2551, หน้า 2) ดังนั้น ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคและ
เป็นสาเหตุให้นักเรียนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการส ารวจ
สถานภาพของผู้พิการส่วนใหญ่ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการส ารวจ
สถานภาพของผู้พิการไทยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2550 พบว่า คนพิการที่ไม่มีการศึกษา
มีถึงร้อยละ 81.72 ก าลังเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาร้อยละ 11.41 ก าลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 3.52 ก าลังเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 2.48 ก าลัง
ศึกษาระดับอนุปริญญาร้อยละ 0.15 ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ  0.53 ก าลังศึกษาในระดับ
อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.19 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2550) และจากสถิติจ านวนนักเรียนพิการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2551 มีถึง 10,340 คน แต่จ านวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีการศึกษา 2551 มีเพียง 3,000 คน (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552, 
หน้า 271) และเมื่อนักเรียนพิการออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพ พบว่ายังมีทักษะไม่เพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 2542, หน้า 42) และจาก
การศึกษาความต้องการการศึกษาด้านอาชีพของเด็กพิเศษในระดับมัธยมศึกษาของ มานัส  คชารัตน์ 
และบังอร ต้นปาน (2542,) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการศึกษาอาชีพดังนี้ นักเรียนร้อย
ละ 97.82 ผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ผู้สอนร้อยละ 95.07 ผู้ปกครองร้อยละ 78.60 นอกจากนี้ 
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หลังส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนพิการ ใน
ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจ้างงาน การอยู่อาศัย การเดินทาง และการพักผ่อน พบว่า 
สัดส่วนของนักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถไปได้ถึงการศึกษาต่อที่สูงขึ้นในอนาคตและมักจะไม่ได้รับการ
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สนับสนุนและไม่ได้รับบริการหลังส าเร็จการศึกษาตามความต้องการและในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อเทียบ
กับประชากรส่วนใหญ่ (Blackorby and Wagner, 1996, p. 399-414) ผลจากการศึกษานี้น าไปสู่
ข้อสรุปที่ว่าการพัฒนานักเรียนพิการนั้น แผนการศึกษาต้องครอบคลุมเรื่องการมีชีวิตอยู่ในชุมชน การ
ท างานและสิ่งแวดล้อมทางสังคม จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนพิการส่วนใหญ่
เมื่อส าเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้วจะออกไปจากระบบการศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อและมักไม่ได้รับ
การสนับสนุนหลังส าเร็จการศึกษาทั้ง ๆ ที่นักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษามีความต้องการด้านอาชีพ
ด้วยสัดส่วนที่สูง ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนพิการและผู้เกี่ยวข้อง  
 จากปัญหาดังกล่าวมีคนพิการจ านวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารับบุคคลดังกล่าวเข้าเรียนร่วม
จัดการศกึษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเรียนร่วมของผู้บริหารจึงมีความส าคัญ
ในการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการส่ง
ต่อไปยังช่วงชั้นที่สูงขึ้นการวิจัยนี้ท าให้รู้ถึงผลการบริหารจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ว่าผู้บริหารวางแผนและก าหนดนโยบายในการบริหารอย่างไรเพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนร่วมอีกทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมต่อไปได้ 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่าในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมยังไม่มีการท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมาก่อน ผู้วิจัยฐานะท่ีเป็นครูในโรงเรียนจึง
สนใจท าวิจัยเรื่องนี้เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม 
 

1.4 ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามของการวิจัยต่อไปนี้  
 1. การบริหารจัดการของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม เป็นอย่างไร 
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 2. การใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียน
แกนน าการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
 

1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิด
มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)  
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3. ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  
 4 .ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 5. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 6. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน 
 7. ด้านความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมีมาตรฐานการเรียนร่วม  เพ่ือการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
               1. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
 ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม จ านวน 
50 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 50 คน 
  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษามาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย  
 1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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 2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3.  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  
 4 . ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 5.  ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 6.  ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน 
 7.  ด้านความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม  ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 
คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอนคร
ชัยศรี และอ าเภอพุทธมณฑล 
 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและขอบเขตของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อย่างชัดเจน
และตรงกันผู้วิจัยได้ก าหนดค าศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม หมายถึง การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เอ้ือและ
ข้อจ ากัดภายใต้บริบทเฉพาะของแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนร่วม 7 ด้าน คือ 1. 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 5. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน 6. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน 7. ด้าน
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 2.  การเรียนร่วม  หมายถึง  การจัดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องเข้าไปเรียนร่วมกับเด็ก
ทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
เพ่ือส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3.  โรงเรียนจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม หมายถึง 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป  
 4. โรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนน าร่องด้านการจัดการเรียนร่วมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ เข้าเรียนรวมกับนักเรียนปกติ โดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 
 5. เด็กพิเศษ  หมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบ่งเป็น 10 ประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ  เด็กบกพร่องทางการมองเห็น  เด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ 
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เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  เด็กออทิสติก  เด็กสมาธิสั้น  เด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน  เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม โดยมี
รายละเอียดเรียงล าดับ ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
      2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 

   2.1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  2.1.3 ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

  2.2 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
  2.3 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  2.4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
  2.5 หลักการแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
    2.5.1 ความหมายของการเรียนร่วม 
    2.5.2 ปรัชญาของการเรียนร่วม 
    2.5.3 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
    2.5.4 แนวทางการจัดการเรียนร่วม 
    2.5.5 ประโยชน์ของการเรียนร่วม 
       2.5.6 การจัดการเรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จ 
  2.6 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
   2.6.1 ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนร่วม 
   2.6.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
  2.7 การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  
  2.8 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management: SBM) 
  2.9 มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการ  
เรียนร่วม 
   2.10 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
   2.10.1 ความหมายของการสัมภาษณ์เชิงลึก 
   2.10.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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     2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 
     2.11.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคมและ
ประเทศชาติ ทั้งนี้หากผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลย่อมส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
 หัวข้อที่จะกล่าวถึงนี้ความหมายของการบริหารการศึกษา ความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืน ฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการบริหารการศึกษาไว้
ดังนี้ 
 สมศักดิ์  คงเท่ียง (2542, หน้า 1)  กล่าวว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านนับตั้งแต่บุคคิลกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือให้มีค่านิยมที่ตรงกับความต้องการของสังคม โดย
กระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 ด ารง  วันนา (2546, หน้า 19) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มี
ความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้านโดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม 
 นพพงษ์  บุญจิตรกุล (2536, หน้า 4 ) กล่าวว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านนับตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของ
สังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้บุคคลพัฒนาได้ตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนด าเนิน
ชีวิตอยู่ 
 กู๊ด (Good, 1973,p.14) กล่าวว่า การบริหารการศึกษามีความหมายเป็น 2 นัยคือ 1) 
หมายถึง การจัดการ ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนให้ด าเนินไปตาม
นโยบายเปูาหมายที่วางไว้ เช่น การจัดครูเข้าสอน การจัดชั้นเรียน การจัดนักเรียนเข้าชั้น การจัด
ตารางสอน การจัดกิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตร การวางแนวการสอน และการจัดการแนะแนว
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เบื้องต้น แต่มิได้หมายถึงงานธุรการด้านต่าง ๆ และ 2) หมายถึง การจัดการ ควบคุม และอ านวยใน
ความสะดวกการด าเนินงานกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง เช่น การเรียน การสอน และงานธุรการต่าง ๆ 
ด้วย เพราะกิจกรรมทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้การบริหารการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
 จากความหมายที่นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาได้กล่าวมาแล้วนั้น สามารถสรุป
ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกิด
จากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลหลายฝุายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีความ
พร้อมและศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้ทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเปูาหมายของ
การศึกษา 

 2.1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการบริหารสถานศึกษา
ไว้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 21 - 22) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาหมายถึง การ
ให้บริการสาธารณะของรัฐที่จัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตาม
หลักการให้บริการสาธารณะของรัฐอย่างเสมอภาคต่อเนื่องและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความ
ต้องการของผู้ให้บริการอยู่เสมอ 
 คิมบรอคและนันเนอรี่ ( Kimbrough and Nunnery, 1983, p.164) ได้แบ่งงานการบริหาร
สถานศึกษาออกเป็น 8 ประการ คือ 1) งานการพัฒนาองค์กรและธ ารงไว้ซึ่งองค์กร 2) งานบริหาร
หลักสูตรและการสอน 3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 4) งานธุรการ 5) งานบริหารบุคคล 6) งาน
กิจการนักเรียน 7) งานสร้างภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและ 8) งานด้านการประเมิน
ผลการวิจัยและสร้างความเชื่อถือจากประชาชน 
 สุรพล  พุฒค า (2544, หน้า 12) กล่าวว่า  การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดหาวิธีการที่
จะท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน
ท าให้เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 พนัส  หันนาคินทร์ (2546, หน้า 3) ไดใ้ห้ความหมาย การบริหารสถานศึกษาหมายถึง การ
จัดการการช่วยเหลือส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 แคมพ์เบลล์ (Campbell, 1997, p. 8) ให้ความหมาย การบริหารสถานศึกษาหมายถึง การจัดแผน
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 จากความหมายที่นักวิชาการบริหารการศึกษา ได้กล่าวมานั้น สามารถสรุปการสร้างความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดข้ึน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามภารกิจและ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 2.1.3 ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผ   ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดภายในสถานศึกษา ซึ่งมีภารกิจหรือขอบข่าย
งานหลายด้านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดด้านภารกิจหรือ
ขอบข่ายงานของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 พนัส  หันนาคินทร์ (2524, หน้า 42) ได้แบ่งภารกิจผู้บริหารออกเป็นสามฝุายคือ ฝุายวิชาการ 
(academic affairs) ได้แก่ การจัดการด้านการเรียนการสอนส่วนรวม เช่น การจัดการสอน การจัดครู
เข้าสอน การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณ์การสอน การด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาแก่
ผู้ปกครองและออกใบส าคัญรับรองการจบการศึกษาของนักเรียน ฝุายธุรการ (business affairs)  
ได้แก่ การจัดการในเรื่องท่ีสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินด้วยความสะดวกเรียบร้อย เช่น 
งานสารบรรณ งานการเงิน งานทะเบียนและพัสดุ การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
ฝุายบริหารนักเรียน (student affairs)  ได้แก่งานช่วยเหลือให้บริการแก่นักเรียนควบคุมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน การจัดเรื่องอาหารกลางวัน การจัดนันทนาการและการแนะ
แนวเบื้องต้น 
 กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532, หน้า 40-41)  ได้แบ่งงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้หกงานคือ งาน
วิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียนและงานสัมพันธ์ชุมชน 
 นิพนธ์  กินาวงศ์ (2533, หน้า 66 - 67) แบ่งภารกิจผู้บริหารโรงเรียนเป็นห้าประการคือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารธุรการ การบริหารกิจกรรมนักเรียนและการ
บริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
 เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2538, หน้า 10 - 14) ได้แบ่งประเภทงานของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา
ว่าควรมีแปดงานคือ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหารกิจการนักเรียน งานธุรการและบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2540, หน้า 1) ก าหนดขอบข่ายงานผู้บริหารโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเป็นเจ็ดด้านดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานวิชาการงานปกครอง
นักเรียน งานบริการ โรงเรียนกับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่ 
 ลิพแฮมและฮ็อค(Lipham and Hock, 1974, p.13) แบ่งภารกิจงานผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ห้าด้าน คือ การเรียนการสอน บริหารบุคคล บริหารนักเรียน งานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่และงานสัมพันธ์ชุมชน 
 คิมบรอชและนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery, 1976, pp. 164-193) แบ่งภารกิจ
งานผู้บริหารโรงเรียนเป็นแปดด้านคือ พัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งองค์การ หลักสูตรและการสอนเศรษฐกิจ
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การศึกษา ธุรการ บุคลากร กิจการนักเรียนสร้างผู้น าความสัมพันธ์ชุมชนและการประเมินผลวิจัยและ
สร้างความเชื่อถือจากประชาชน 
 เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni, 1987, p.10) เสนอขอบข่ายงานผู้บริหารโรงเรียนไว้เก้า
ด้าน คือ พัฒนาโปรแกรมการศึกษา กิจกรรมนักเรียน การบริหาร บุคลากร วางแผน งานธุรการ 
พัฒนาบุคลากร สัมพันธ์ชุมชนและความประพฤตินักเรียน 
 จากความหมายที่นักวิชาการทางบริหารการศึกษาได้กล่าวถึงภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้นั้น กล่าวได้ว่าขอบข่ายและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย การควบคุม 
ก ากับ ติดตาม กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและงบประมาณ งานพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน ธุรการและบริหารทั่วไป 
งานบัญชีและการเงิน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและงานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา 
 

2.2 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตร 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้านคือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงซึ่งท าให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยบริหารงานตามภารกิจ
ในแต่ละด้านดังนี้ (กฏกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550, หน้า 29 - 33)  
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล 
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มทางวิชาการ การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือ
ใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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 2. ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี การ
จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรการขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาการปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการวางแผนพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  การ
จัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สู งขึ้น 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพัก
ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การ
จัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ
ส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและ
แผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโน
ผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การ
ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
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จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย การบริหารตามภารกิจ 4 ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
 

2.3 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2545 มีมาตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553, หน้า 4-17) 
   มาตรา 10 การจัดการศกึษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย          
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม      
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง
มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
ก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่า
จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน 

  มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 (๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 (๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียน ที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และ สถาบันสังคม
อ่ืนเป็นผู้จัด 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น และ
ท าเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ 
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่

2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553  บุคคลพิการได้รับสิทธิทางการศึกษา

ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

2.4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2551 มีสาระที่ส าคัญดังนี้ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2551, หน้า 1-12) 
 มาตรา  3  ได้ก าหนดความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้ 
  “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวกา
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สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่อง อ่ืนใด ประกอบกับมี
อุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน
หนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
  "ผู้ดูแลคนพิการ" หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง 
หรือบุคคลที่รับดูแลอุปการะคนพิการ 
   "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" หมายความว่า แผนซึ่งก าหนด แนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ า เป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี         
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  "ครูการศึกษาพิเศษ" หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
   "การเรียนร่วม" หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุก
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคน
ทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
  "สถานศึกษาเฉพาะความพิการ" หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จั ด 
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะทั้งในลักษณะอยู่ประจ าไปกลับและรับบริการที่บ้าน 
  "ศูนย์การศึกษาพิเศษ" หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตาม
อัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่
ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
  "ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะโดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
  มาตรา 5  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ 
 (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อม
ทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
   (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
  (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
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 มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ครูและคณาจารย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์
ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา  7  ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม  สถานศึกษาเอกชนการ
กุศลที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ 
  มาตรา  8  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและต้อง
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการ
ศึกษาเฉพาะความพิการรวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิต
อิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นการฝึกอาชีพหรือการบริการอ่ืนใด 
 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือ
จ านวนที่เหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
    สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย 
   สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความ
ร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพ เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 

 มาตรา  11  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรอง
ประธานคนที่สอง  กรรมการโดยต าแหน่งสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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คนพิการแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ด้านกฎหมาย ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
และด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ทั้งนี้อย่างน้อยเจ็ดคนต้องมาจาก
องค์การคนพิการแต่ละประเภท และให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและ
ให้แต่งตั้งข้าราชการในส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ   

 มาตรา  12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ แผนการจัดสรรทรัพยากรและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกระบบและทุกระดับต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
  (2) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนด หลักสูตร
การก าหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการการได้มา
และจ านวนเงินค่าตอบแทนของครูการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการของหน่วยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการรวมทั้งอนุมัติโครงการหรือแผนงานที่
จะใช้เงินกองทุนในส่วนที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (4) วางระเบียบข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ การ
อุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการของสถานศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
  (5) ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
การศึกษาส าหรับคนพิการรวมทั้งสนับสนุนโครงการเพ่ือสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 
  (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างบูรณาการ
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ  ครูและคณาจารย์ให้มีองค์ความรู้การศึกษา
ต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  (7) วางระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
  (8) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  (9) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
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  (10) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนการตัดหนี้เป็น
ศูนยโ์ดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  (11) วางระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน ให้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองแก่สถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
  (12) ปฏิบัติงานอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
  มาตรา 18 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท าหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการรวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
สถานศึกษารวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 (2) สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 (3) วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
 (4) ผลิตวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการ 
 (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน 
 (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 (8) ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 (9) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนก ากับดูแลให้ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



22 
 

  มาตรา 19 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานให้การสนับสนุนทรัพยากรองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
  มาตรา 21 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคน
พิการ” ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยกองทุนประกอบด้วย 
 (1) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (3) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) เงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 
 (5) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (6) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (7) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่

กฎหมายก าหนด 
 มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ งประกอบด้วย เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ผู้แทน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านั ก
งบประมาณ ผู้แทนส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนสิบเอ็ดคนในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท
อย่างน้อยเจ็ดคนเป็นกรรมการและให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

 กฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือ
ทางการศึกษาว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550, หน้า 6-12) 
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  ตามความในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลื่ออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิ
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษานั้น 
  เพ่ือให้การขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเป็นไปตามวัตลุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ
ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการ ศึกษาว่าด้วยการขอรับ
เงินอุดหนุนเพ่ือรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือใดทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 

 2. กฎกระทรวง หมายถึง  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการ
ศึกษา 
   คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือ
ทางการศึกษาประจ าสูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับ
สิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 
   สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง
รายการที่ก าหนดตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ  
สิ่งอ านวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ตามบัญชี ข. และ ค. 
 การขอรับเงินอุดหนุน หมายถึง การขอรับคูปองเพ่ือน าไปรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ข. และ ค. 
   คูปอง หมายถึง เอกสารที่ใช้แทนจ านวนเงินอุคหนุนเพ่ือน าไปรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เขตการศกึษา 1 - 12 และศูนย์การศกึษาพิเศษส่วนกลาง 
     ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะให้บริการตามลักษณะกิจกรรมที่ก าหนดแต่
ละประเภทความพิการซึ่งลงทะเบียนสังกัดกับหน่วยบริการและมีใบรับรองจากคณะอนุกรรมการ 
   หน่วยบริการ หมายถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียนการค้ ากับกระทรวงพาณิชย์หรือ          
สถานประกอบการร้านค้า ศูนย์การเรียน สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานซึ่งได้รับใบรับรองจาก  
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คณะอนุกรรมการและได้ลงทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเป็นหน่วยบริการจัดหรือ
ขายสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
  ผู้รับบริการ หมายถึง คนพิการหรือผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยู่ด้วยเป็นประจ า 
    เอกสารหลักฐาน หมายถึง แบบค าขอแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและเอกสารอ่ืน
ตามท่ีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษก าหนด 
   ผู้อนุมัติ หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  1) ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติข้อ 2 ในกฎกระทรวงมีสิทธิรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ 
  2) จ านวนเงินอุดหนุนที่ให้ผู้รับบริการเพ่ือรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแต่ละรายวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
  3) คูปองทีน่ าไปรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาต้องเป็นไปตามรายการและรหัสในบัญชีก าหนดมาตรฐานและรายละเอียดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท้ายระเบียบนี้ 
  4) การน าคูปองไปรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาให้ผู้รับหรือซื้อได้จากผู้ให้บริการตามระเบียบนี้ 
  5) หน่วยบริการต้องลงทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษตามวิธีการที่ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษก าหนด 
  6) ให้หน่วยบริการน าคูปองและบันทึกการให้บริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่ลงทะเบียนไว้ 
  7) ขั้นตอนและวิธีการขอรับคูปองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
         (1) ให้คนพิการหรือผู้ปกครองยื่นค าขอตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา 
ดังนี้ 
            ก) ภายในวันที่ 10 มิถุนายนส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
            ข) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที2่ 
            ค) ภายในวันที่ 10 เมษายน ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน 
            ง) กรณีขอรับบริการตั้งแตแ่รกเกิดแรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถยื่นแบบค าขอได้ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
 



25 
 

  (2) ให้หัวหน้าสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและน าส่ง  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสุดท้ายที่ยื่นค าขอตามท่ีระบุใน (1) 
   (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาค าขอภายใน 5 วันท าการและให้ศูนย์การศึกษาพิเศษมอบคูปอง
แก่สถานศึกษา คนพิการหรือผู้ปกครองภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการอนุมัติ 
    8) รูปแบบคูปองและค าขอให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  วิธีการจ่ายคูปองและ
การเบิกจ่ายเงินตามคูปองให้เป็นไปตามวิธีการที่ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษก าหนดกฎกระทรวง
ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่ อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาพุทธศักราช 2545 และในกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการพุทธศักราช 2545 เป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนร่วมและก าหนดให้แต่ละปีเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับคนพิการในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกิน 5 เท่า ของเงินอุดหนุนด้านสื่อ และวัสดุการศึกษาที่
จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไป 
   นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 10-19) ได้ประกาศนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
  นโยบายข้อที่ 1 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เพ่ิมโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา  
 มาตรการ 
  1. พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ 
  2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ การคัดกรอง การวินิจฉัยและประเมินสมรรถภาพพ้ืนฐาน
ของคนพิการเพ่ือเข้ารับการศึกษา 
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับ 
  4. เพ่ิมจ านวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียน เครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
การศึกษาให้กับคนพิการอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  5. ก าหนดกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการทุกคนได้รับบริการทางศึกษาอย่างทั่วถึง 
  นโยบายข้อที่ 2 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมส าหรับคนพิการ  
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 มาตรการ 
  1. พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการของแต่ละประเภท
ความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  2. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัด
หลักสูตรนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษา การวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
  3. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุน สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และ ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
ในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  4. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การเทียบ
โอนส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
  มาตรการ 
  1. ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ      
ครูการศึกษาพิเศษ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตครูการศึกษาพิเศษให้ครูการศึกษาพิเศษ ครูและคณาจารย์ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
แต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  4. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  
  มาตรการ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีระบบการประกัน 
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได ้
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  3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
  นโยบายข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
  มาตรการ 
  1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง
และการเรียนรู้โดยครอบครัว 
  4. พัฒนากลไกการประสานงานเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
  นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
      มาตรการ 
  1. จัดท าแผนแม่บทในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับและ
ประเภทความพิการ 
  2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาระบบการส่งต่อและระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. เร่งจัดท ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการทีส่อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 

  4. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการพร้อมจัดท า 
แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
  5. ส่งเสริมศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ก ากับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับชาติ 
  6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  7. ยกระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพ่ือการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
  มาตรการ 
  1. เร่งรัดให้มีรายได้จากการออกสลากการกุศล และภาษีของสินค้าที่เป็นต้นเหตุแห่งความพิการเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 

  2. ให้รัฐบาลเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคน
พิการเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการโดยเฉพาะระบบร่วมทุน 
  4. สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการภาคเอกชนให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับค่าใช้จ่ายจริง 
  สรุปความส าคัญของการจัดการศึกษาของคนพิการในประเทศไทยจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐต้อง
จัดการศึกษาให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยรูปแบบที่เหมาะสมค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้นให้มีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความบกพร่องของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง รวมทั้งจะต้องจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 
 

2.5 หลักการแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  2.5.1 ความหมายของการเรียนร่วม 

 ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความหมายของการเรียนร่วม ไว้ดังนี้ 
 ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า 45)  ไดก้ล่าวว่าการเรียนร่วมหมายถึง การจัดการ
ศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคลและเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันให้
มากที่สุด 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, หน้า 40) ได้กล่าวว่า การเรียนร่วมคือ การจัดการศึกษาที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนพิการเข้าเรียนในกระบวนการเรียนการสอน
ตามปกติของนักเรียนทั่วไปโดยให้ท ากิจกรรมตามปกติในชั้นเรียนไม่มีบริการพิเศษยกเว้นนักเรียนบาง
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รายที่จ าเป็นอาจต้องเข้าโปรแกรมพิเศษเฉพาะ เช่น การฝึกพูดหรือเด็กที่มีปัญหามากอาจเข้ามาเรียน
ร่วมกับนักเรียนปกติในบางเวลาบางกิจกรรมได้โดยใช้กระบวนการแบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่
เป็นปกติทั่วไป 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548, หน้า 5) ได้กล่าวถึง การจัดเรียนร่วม
ว่าเป็นการจัดให้เด็กและเยาวชนพิการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปใน
โรงเรียนปกติและในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนี้ต้องให้เด็กและเยาวชนพิการหรือที่มีความบกพร่อง
และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคือ ตั้งแต่แรกเกิดทันทีที่พบความพิการและโรงเรียน
ต้องมีการจัดเตรียมปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งผลิตครูการศึกษาพิเศษที่จ าเป็นต้องให้มี
ทักษะที่จะออกไปท างานกับครูในระบบการศึกษาทั่วไปด้วย ส าหรับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดความหมายของการเรียนร่วมไว้ว่าการเรียนร่วมหมายถึง  การ
จัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบรวมถึงการจัด
การศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
  พีรพัฒน์ ชูชัย (2548, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนร่วมว่า เป็นการจัดการศึกษา
ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลและมีการก าหนดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน ระหว่างฝุายบริหาร ฝุายสอน และฝุายสนับสนุนทั้ง
ในด้านการศึกษาปกติและด้านการเรียนร่วม 
   ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์ (2551, หน้า 4) กล่าวว่า การเรียนร่วมตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า Mainstreaming (บางทีจะเรียกว่าการเรียนร่วมเต็มเวลา) หมายถึงการส่งเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเข้าไปเรียนในชั้นปกติและมีความคาดหมายว่าเด็กที่ส่งเข้าไปเรียนจะต้องบรรลุเปูาหมายทาง
การศึกษาเช่นเดียวกันกับเด็กปกติ นั่นคือเด็กจะต้องเรียนรู้ได้ในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กอ่ืน ๆ  
 กรรวิภาร์  หงส์งาม (2553, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการเรียนร่วม หมายถึง การจัด
ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและเด็กพิการเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปมีการร่วมกิจกรรมและ
ใช้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวันระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กพิการทั่วไป   
 จากความหมายของการเรียนร่วมสรุปได้ว่า เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป โดยอาจจัดได้หลาย
รูปแบบและมีลักษณะการจัดที่แตกต่างกันให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทุก
กลุ่มเปูาหมายรวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือพิการเรียนร่วมนั่นเอง 
 2.5.2 ปรัชญาของการเรียนร่วม 
  นักการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการให้เด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่อง มี
ความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติจะช่วยให้เด็กได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็น
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พ้ืนฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่การเรียนร่วมมีลักษณะเป็นปรัชญาเป็นหลักการแนวคิดนักการศึกษาพิเศษหลายท่านให้
ความหมายปรัชญาของการเรียนร่วมไว้หลายลักษณะเช่น 

    เลอนเนอร์และคณะ (Lernerand others, 1981, อ้างถึงใน ประกฤติ พูลพัฒน์, 2546, 
หน้า 58) กล่าวถึงแนวคิดการจัดการเรียนร่วมสรุป ได้ว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบไม่แยก
ประเภทตามความบกพร่องเป็นการจัดบริการ ให้แก่นักเรียนพิเศษตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่บรรจุนักเรียน
เข้าในความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าปัญหาต่าง ๆ เกิดจากความ
บกพร่องหรือเป็นความล่าช้าทางวุฒิภาวะ ซึ่งสามารถกระตุ้นพัฒนาการให้ เท่าทันนักเรียนปกติใน
เวลาอันควรก่อนที่นักเรียนคนนั้นจะบรรลุวุฒิภาวะเพราะนักเรียนที่มีความพิการซ้อนหรือนักเรียน
ก่อนวัยเรียนในระยะแรกของปัญหาทางพัฒนาการอาจมีลักษณะหลายประเภทแยกได้ยากมี ผลต่อ
ความคาดหวังต่อตนเองในทางลบซึ่งครูหรือผู้ปกครองอาจเกิดความผิดพลาดในการคาดหวังและจัด
ประเภท  
   สมิทและคณะ (Smith and others, 1982, อ้างถึงใน ประกฤติ พูลพัฒน์, 2546, หน้า 
57) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมไว้ว่า การน านักเรียนเข้าสู่ภาวะปกติมากที่สุดเป็น
วิธีการที่เป็นปกติวิสัยของสังคมเพ่ือคงทักษะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนพิเศษไว้ให้มากที่สุด 
ดังนั้น จึงต้องน านักเรียนพิเศษเข้าสู่สภาวะปกติที่สมบูรณโ์ดยให้โอกาสในการรับสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียม
กับคนปกติ ไดร้ับการยอมรับโดยไม่มีกรณีพิเศษใด ๆ ทั้งจากเพ่ือนและบุคคลอื่นในวัฒนธรรมเดียวกัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับเจตคติและการแสดงออกของสมาชิกในชุมชน จัดเป็นการเข้าสู่สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมการออกกฎหมายเป็นเพียงการน าไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะน าเข้าสู่สภาวะปกติ
อย่างสมบูรณ์แต่ไม่ได้ประกันการเข้าร่วมในสังคมอย่างแท้จริงของนักเรียนพิเศษ  
 แพตตันและคนอื่น ๆ (Patton, etal, 1996, อ้างถึงใน ณรงค์ อัมพรภาค, 2550, หน้า 22) 
กล่าวว่าปรัชญาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมคือ การให้โอกาสเด็กพิการได้เรียนอย่างเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับเด็กทั่วไปในสภาพห้องเรียนปกติซึ่งหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแล้วเด็กพิการสามารถ
จะประสบความส าเร็จได้การเรียนร่วมท าให้เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กทั่วไปและรอดพ้นจากการ
ถูกตีตราว่าเป็นเด็กพิการท าให้เด็กทั้งสองกลุ่มยอมรับซึ่งกันและกันและไม่น าผลจากการเรียนมา
ประเมินคุณค่าซึ่งกันและกัน 
 แซนดรา อัลเปอร์ (Sandra Alper, 1999, อ้างถึงใน สมพร หวานเสร็จ, 2543, หน้า 9) 
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษของ UNI กล่าวว่าปรัชญาการจัดการเรียนรวมเกี่ยวข้องกับทักษะการ
สอน การช่วยเหลือ และการร่วมมือกันระหว่างทีมของครูซึ่งสอนเด็กทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียน  
ผู้ปกครองและครูการศึกษาพิเศษการเรียนร่วมจึงหมายถึง การที่เด็กทั้งหมดได้เรียนรวมกันในชั้นเรียนปกติ
ทุก ๆ วันซ่ึงเด็ก ๆ จะมีความแตกต่างกันและมีหลายกลุ่ม เช่น เด็กท่ีมีความก้าวร้าว เด็กที่มีปัญหาทาง
สังคม เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และเด็กที่มีปัญหาด้านทักษะในการท างานเป็นต้น  โดยมีข้อตกลง
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เบื้องต้นของการเรียนรวมคือ เด็กทุกคนต้องเริ่มต้นที่ชั้นเรียนปกติซึ่งเมื่อพบความต้องการส่วนบุคคล
ที่เป็นความจ าเป็นต้องลดข้อจ ากัดออกจากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550, หน้า 45) กล่าวว่า แนวคิด
ของการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนมีหลักการที่ส าคัญคือ การให้สิทธิในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนของตนเองและใช้รูปแบบที่นักเรียนพิการแต่ละคนจะ ได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงรูปแบบต่าง 
ๆ ของการเรียนต้องเหมาะสมยืดหยุ่นโดยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งแยกจากชุมชนของตนน้อยที่สุด โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชนและสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ   
 ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา  เลิศศิลป์ (2551, หน้า 25-26)  นักการศึกษาพิเศษที่เชื่อถือ
ในหลักหรือบัญญัติ 10 ประการของการจัดการเรียนร่วม ดังนี้  
  1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) บุคคลทุกคนควรได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความบกพร่อง มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน
ระดับใดก็ตาม 
  2.ความหลากหลาย (Diversity) ในมวลหมู่มนุษย์ทั้งปวงย่อมมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย 
จะให้มนุษย์เหมือนกันทุกคนไม่ได้การใหก้ารศึกษาจึงต้องยอมรับในความแตกต่างในหมู่ชน การศึกษา
ที่ให้จะต้องแตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องเคารพในความหลากหลาย 
  3.ทุกคนมีความปกติอยู่ ในตัว (Normalization) และต้องยอมรับในความปกตินั้น 
ในประเด็นนี้หมายถึง มนุษย์ทุกคนอยากมีความปกติเหมือนกับคนอ่ืนไม่มีใครอยากผิดปกติ ดังนั้นทุก
คนจึงควรได้รับการศึกษาไปพร้อม ๆ กับผู้อ่ืนโดยไม่มีการแบ่งแยก 
  4. สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Society) ในแต่ละสังคมย่อม
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนในสังคมต้องยอมรับในความหลากหลายนั้น การให้การศึกษา    
จึงต้องค านึงถึงความหลากหลายของคนหลายวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ  
  5. ศักยภาพของบุคคล (Potential) มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรก็ตามย่อมมี
ศักยภาพทั้งนั้นเพียงแต่มีศักยภาพไม่เท่ากัน ดังนั้นการให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุศักยภาพของแต่
ละคนไม่ใช่ให้การศึกษาในปริมาณท่ีเท่ากันคุณภาพเท่ากันซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน 
  6. มนุษยนิยม (Humanism) มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีคนในสังคมควรมีความ
เข้าใจกันเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ 
  7. การเป็นสังคม (Socialization) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถแยกมนุษย์ออกจากกัน
ไดเ้พราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือพ่ึงพากัน การให้การศึกษาโดยการแบ่งแยก 
จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ 
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  8. ความเป็นส่วนบุคคล (Individualization) บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือน
ผู้อื่น ดังนั้นในการจัดการศึกษาควรค านึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล 
  9. การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Dependency) มนุษย์มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน          
การจัดการเรียนรวมท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
  10. สภาวะแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment) การให้
การศึกษาจะต้องให้ในสภาวะที่เด็กเรียนได้และจะต้องน าเขากลับสู่สังคมปกติโดยเร็วที่สุด 
 จากแนวคิดและปรัชญาการจัดการเรียนร่วมดังกล่าว จะเห็นว่าการจัดการเรียนร่วมนั้นเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขท าให้คนในสังคม
ยอมรับเข้าใจในความแตกต่างทั้งนี้โรงเรียนควรปรับแนวคิด หลักสูตร กระบวน การเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและระดับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละประเภท 

 2.5.3 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 

  การจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับ
นักเรียนทั่วไป โดยนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องจะได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อนและ
บริการสนับสนุนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเมื่อเข้าเรียนร่วมซึ่งได้มีนักวิชาการและ
หน่วยงานได้เสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนร่วม  ดังนี้ 
 ศรียา  นิยมธรรมและคณะ (2546, หน้า 18) ได้แบ่งรูปแบบการจัดการจัดการเรียนร่วมไว้  
8 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติและปฏิบัติเหมือนนักเรียนปกติทุกประการ 
  2. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติแต่ได้รับบริการที่จ าเป็นจากครูการศึกษาพิเศษ 
  3. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติบางวิชาและเรียนในชั้นพิเศษเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องบางวิชา 
  4. เรียนในชั้นปกติทุกรายวิชาโดยมีครูการศึกษาพิเศษให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล 
หรือกลุ่มย่อย ๆ ขณะครูประจ าวิชาอธิบาย 
  5. เรียนในชั้นพิเศษโดยให้นักเรียนทั่วไปเข้าไปเรียนร่วม 
  6. เรียนในชั้นพิเศษโดยให้นักเรียนทั่วไปเรียนร่วมในบางวิชาแต่บางวิชานักเรียนทั่วไปแยก
ไปเรียนกับเด็กในท้องถิ่นและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแยกไปเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปใน
ห้องเรียนอื่น 
  7. เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับนักเรียนทั่วไป 
  8. เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเท่าที่จ าเป็น 
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  ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า 45)  กล่าวว่า  รูปแบบการจัดการเรียนร่วมมีหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการจ าเป็นทางการศึกษาของเด็กพิการแต่ละคนตามโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ดังนี้ 
 1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 
  2. ชั้นเรียนปกติเต็มวันที่มีบริการปรึกษาหารือ 
  3. ชั้นเรียนปกติเต็มวันกับบริการครูเดินสอน 
  4. ชั้นเรียนปกติเต็มวันกับบริการห้องสอนเสริม 
  5. ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
  6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
 บพิตร โสมณวัฒน์ (2548, หน้า 32-33) ได้สรุปรูปแบบการจัดการเรียนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. เรียนร่วมในชั้นปกติเป็นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติ โดยเรียนเหมือนนักเรียนปกติทุกประการนักเรียนที่เข้าเรียนในลักษณะนี้ได้ควรเป็นนักเรียน    
ที่มีความพิการน้อยมีความฉลาดและมีความพร้อมในด้านการเรียนตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม 
  2. เรียนร่วมในชั้นปกติและมีครูพิเศษให้ค าปรึกษาแนะน าและปรึกษาการเรียนร่วมวิธีนี้คล้ายคลึง
กับวิธีแรกกล่าวคือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเต็มเวลา แต่มีครู
การศึกษาพิเศษคอยช่วยเหลือครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาครูการศึกษาพิเศษนี้อาจเรียกว่า         
ครูที่ปรึกษาครูประเภทนี้ไม่ท าการสอนโดยตรงแต่ให้ค าแนะน าแก่ครูที่สอนนักเรียน เช่น แนะน าชี้แจง
ให้ครูที่สอนชั้นเรียนร่วมเข้าใจความต้องการและความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษช่วย
ก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีสอนตลอดจนการปฏิบัติต่อเด็ก จัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยประเมินผลการพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  3. เรียนร่วมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน เป็นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วมกับนักเรียนปกติและรับบริการด้านการสอนเพ่ิมเติมจากครูการศึกษาพิเศษ  ซึ่งจะเดินทาง
ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนไม่มาก
นัก (ประมาณ 2-3 คนต่อโรงเรียน) ครูจึงเดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งเมื่อครบ
สัปดาห์ก็วนกลับมาสอนกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเดิมอีกจึงเรียกครูเดินสอนหรือครูเวียนสอน 
  4. เรียนร่วมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชาการ  ครูเสริมวิชาการ คือครูการศึกษา
พิเศษที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในห้องสอนเสริมวิชาการนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะเข้ามาเรียนกับ
ครูเสริมวิชาการวันละ1-2 ชั่วโมง หรือมากกว่านี้ขึ้นกับความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับนักเรียน 
นักเรียนที่เข้าเรียนในห้องนี้จะต้องมีตารางเรียนที่ก าหนดไว้แน่นอน ครูเสริมวิชาการอาจมีคนเดียว
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หรือหลายคนก็ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนและประเภทของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  การสอน
นักเรียนอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเนื้อหาที่นักเรียนมีปัญหา นอกจากสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
แล้วครูเสริมวิชาการยังมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูปกติปฏิบัติต่อนักเรียนประเภทนี้อีก
ด้วยห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) เป็นห้องที่มีขนาดเท่าห้องเรียนหรือมีขนาดใหญ่กว่าหรือ
เล็กกว่าห้องเรียนได้ในห้องนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนเอกสารและหนังสือที่จ าเป็นต้องใช้ในการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หากห้องนี้มีขนาดใหญ่และมีเครื่องมือและอุปกรณ์มากและให้บริการ
แก่นักเรียนอย่างกว้างขวางเรียกว่าเป็นศูนย์วิชาการ (Resource Center) 
  5. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนร่วมบางเวลาเป็นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษไว้ในชั้นเดียวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีครูประจ าชั้นสอนแทบทุกวิชายกเว้นบางวิชาที่นักเรียนต้องไป
เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เช่น พลศึกษา ศิลปะและกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เป็นต้น   
  6. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติเป็นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่องประเภท
เดียวกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกันและเป็นกลุ่มขนาดเล็กนักเรียนเหล่านี้เรียนในชั้นเรียนพิเศษตลอดเวลาครู
ประจ าชั้นสอนทุกวิชาการเรียนร่วมในลักษณะนี้เหมาะส าหรับนักเรียนที่มีความพิการค่อนข้างมาก  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หน้า 10-11) กล่าวว่า  การจัดให้
นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ  
ดังนี้ 
  1. รูปแบบที่ 1 ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 
  2. รูปแบบที่ 2 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการปรึกษาหารือ 
  3. รูปแบบที่ 3 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการครูเดินสอน 
  4. รูปแบบที่ 4 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการสอนเสริม 
  5. รูปแบบที่ 5 ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
  กรรวิภาร์  หงส์งาม (2553, หน้า 9-10) กล่าวว่า การเรียนร่วมในแนวคิดใหม่เป็นความ
ร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนและบริการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในความดูแลรูปแบบการเรียนร่วมอาจจัดได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 
  2. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการปรึกษาหารือ 
  3. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการครูเดินสอน 
  4. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการสอนเสริม 
  5. ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
 6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
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 สรุปได้ว่า  รูปแบบการจัดการเรียนร่วมมีหลายรูปแบบได้แก่ รูปแบบการเรียนร่วมในชั้น
เรียนปกติเต็มเวลา รูปแบบเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติมีบริการให้ค าแนะน าปรึกษารูปแบบเรียนร่วมใน
ชั้นเรียนปกติรับบริการจากครูเสริมวิชาการ รูปแบบชั้นเรียนพิเศษเรียนร่วมบางเวลาซึ่งในแต่ละ
รูปแบบมีความยืดหยุ่นตามความต้องการและความจ าเป็นพิเศษ ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการและความจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพตนเองและ
เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
และเป็นที่ยอมรับของคนปกติ 
 2.5.5 แนวทางการจัดการเรียนร่วม 
  ในการจัดการเรียนร่วมนั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่โรงเรียนต้องค านึงถึงการ
ด าเนินงานต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติซึ่งได้มีนักการ
ศึกษาและหน่วยงานได้เสนอแนะแนวทางไว้  ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 26-43) ได้ก าหนดขั้นตอน
การจัดการเรียนร่วมเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานแก่โรงเรียนในสังกัด มี 4 ขั้นตอน คือ  
  1. การเตรียมการ 
  1.1 การเตรียมสิ่งแวดล้อม 
      1) อาคารสถานที่ต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือความสะดวกและเหมาะสม
กับความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเตรียมห้องเรียนมุมวางเครื่องใช้และอุปกรณ์อาจจ าเป็นต้อง
จัดสร้างหรือดัดแปลงให้เหมาะสม เช่น พ้ืนควรปูด้วยกระเบื้องยาง ท าทาง ลาด ราวจับในห้องน ้า 
ส าหรับเด็กบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
    2) การจัดห้องเรียนและท่ีนั่งห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นพิเศษเฉพาะหรือห้องเรียนร่วม
ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนหรือมีน้อยที่สุดไม่ควรจัดห้องที่อยู่ติดถนนหรือห้องดนตรี 
    3) รูปแบบการจัดห้องเรียนจัดเหมือนการจัดห้องเรียนเด็กปกติคือ จัดให้มีโต๊ะครู ควรสะดวก
ในการเดินดูนักเรียนอย่างใกล้ชิดและสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ กระดานด าจัดไว้หน้า
ห้องเรียน ปูายนิเทศ แผนภูมิ แผนที่ ติดไว้ตามผนังห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ีเรียนควรเหมาะสมกับวัยของ
เด็กจัดให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนตู้เก็บเอกสารคู่มือครูและสื่ออุปกรณ์ แฟูม ข้อมูลประจ าตัวเด็ก 
แบบประเมินความก้าวหน้าโดยจัดชั้นให้มีที่ว่างในการประกอบกิจกรรมและที่ว่างส าหรับเด็กพิการ
ทางกายเคลื่อนไหวสะดวกนอกจากนี้ควรจัดให้มีห้องฝึกพูดหรือห้องเสริมวิชาการไว้ด้วย 
  1.2 การเตรียมบุคลากร 
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  ควรมีการเตรียมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะ รับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ            
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วมเข้าใจการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องการสอนเพ่ือเสริมงาน
เรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จบุคลากรที่ควรเตรียมการได้แก่ 
     1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีเจตคติที่ดีมีหลักการบริหารจัดการเรียนร่วมท าความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน จัดหาบริการสนับสนุนเพ่ือเสริมงานเรียนร่วมและส่งเสริมให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    2) ครูประจ าชั้นเรียนร่วมหรือครูประจ าวิชาควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
พ้ืนฐานและวิธีสอนเด็กที่มีความบกพร่องในชั้นเรียนของตนเข้าใจวิธีการประสานงานกับบุคลากรอ่ืน 
ๆ      ที่เก่ียวข้องและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วมมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้และยอมรับ
ให้เข้าเรียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน 
     3) ครูประจ าชั้นพิเศษเป็นครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษหรือผ่านการฝึกอบรม          
ทางการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะและควรเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วมมีความเชื่อว่าเด็กทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน 
    4) ครูเสริมวิชาการเป็นครูที่ท าหน้าที่สอนเพ่ิมเติมจากการที่เด็กได้เรียนในชั้นเรียน 
ปกตแิละเป็นผู้ประสานให้ค าแนะน าครูให้ปฏิบัติต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ถูกต้อง  
    1.3 การเตรียมเด็ก 
    1) เด็กที่มีความต้องการพิเศษการเตรียมเด็กมีความส าคัญอย่างยิ่งและหากเด็กได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนส่งเข้าเรียนร่วมแล้วจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึน้ในชั้นเรียนร่วมและยังช่วย
ลดความยุ่งยากให้กับครูประจ าชั้นเรียนร่วมเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีพบในโรงเรียนประถมศึกษามี 
3 ลักษณะคือ 
    (1) เด็กท่ีรับเข้ามาใหมแ่ละยังไมม่ีการเตรียมความพร้อม 
    (2) เด็กที่เรียนในชั้นเรียนอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองและครูไม่ทราบว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
     (3) เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาความสามารถแล้วจากศูนย์การศึกษาพิเศษหรือ
จากโรงเรียน/มูลนิธิต่าง ๆ และส่งต่อเพ่ือเข้าเรียนร่วม 
  เด็กที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมควรได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีความพร้อมหรือ
ความสามารถพ้ืนฐานเพียงใดเพ่ือน ามาก าหนดแผนเตรียมความพร้อมโดยใช้แผนจัดการศึกษา
รายบุคคลหรือพัฒนาความสามารถด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และต้องให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนแก่เด็กด้วยเมื่อเด็กมีความพร้อมจึงส่งเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนร่วมเต็มเวลาหรือ 
บางเวลาหากโรงเรียนไม่สามารถจัดเป็นชั้นพิเศษได้อาจส่งเด็กเข้าเรียนในชั้นปกติและจัดเวลาพิเศษ 
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ให้เด็กได้รับบริการเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถในบางเรื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความบกพร่องของ 
เด็กเป็นส าคัญ 
   2) เด็กปกติโรงเรียนด้องท าความเข้าใจกับเด็กปกติเพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติตนหรือให้
การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้สร้างเจตคติที่ดีไม่ล้อเลียนดูหมิ่นโดยจัดในรูปแบบของ 
กิจกรรมต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจยอมรับและเอ้ืออาทรแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษท าให้เด็ก
พิเศษอยู่ในสังคมโรงเรียนด้วยความสุข 
   1.4 การเตรียมผู้ปกครอง 
  สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนการนัดหมายพบ
กันเป็นระยะการสนับสนุนผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร การสนับสนุนให้รวมกลุ่มตั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครูเป็นต้น โดยควรให้ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องสิทธิของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษแนวทางที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูแนวการสอนและการประเมินผลบทบาทในการให้ความ
ร่วมมือแก่โรงเรียนการให้การยอมรับเข้าใจไม่รังเกียจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยควรท าการ
เตรียมทัง้ผู้ปกครองเด็กปกติและผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วย 
   1.5 การเตรียมแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     เด็กที่เรียนร่วมจะเรียนหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่เนื่องจากความบกพร่องท าให้ไม่
สามารถเรียนบรรลุได้ทุกจุดประสงค์จ าเป็นต้องตัดสิ่งที่เด็กไม่สามารถเรียนได้ออกหรือปรับลดหรือ
เพ่ิมเติมสิ่งที่จ าเป็นอ่ืนเข้าไปการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กได้เรียนตาม
ความสามารถและได้รับบริการพิเศษตามความเหมาะสม 
   1.6 การเตรียมการวัดผลประเมินผล 
  การวัดผลประเมินผลควรแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติโดยไม่น า
คะแนนและจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลต้องสอดคล้องกับการ 
เรียนการสอนของเด็กพิเศษแต่ละคน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
และอาจต้องปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลปรับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน  
   2. การคัดแยกเด็ก 
  การคัดแยกเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษมีความส าคัญมากเพราะหากด าเนินการผิดพลาดจะ
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอนและการให้ความช่วยเหลือเด็กสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจสอบผลงานและมีเครื่องมือหลายชนิด เช่น 
แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบเฉพาะ แบบคัดแยกแปูนหมุน แบบคัดแยกเด็กที่ มีปัญหาหา 
ทางการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองการใช้แบบคัดแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถสรุป
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ได้ว่าเด็กจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านใด ดังนั้นการคัดแยกจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ  
และหลายวิธีประกอบกันการคัดแยกเด็กควรด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ครูประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
ว่าเด็กคนใดผิดปกติบ้างหรือไม่เพ่ือเป็นข้อมูลคัดเลือกเด็กเบื้องต้น 
  ขั้นตอนที่ 2 หากครูยังไม่แน่ใจว่าเด็กที่ค้นพบนั้นมีความผิดปกติแน่ชัดหรือไม่อาจท า
ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้งหลังจากได้ค าตอบว่าผิดปกติจริงก็ด าเนินการขัน้ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 ครูและผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ช่วยกันรวบรวมข้อมูลความผิดปกติของเด็กอย่างละเอียด 
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรม ทดสอบมาตรฐาน เยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เป็นต้น 
แล้วบันทึกไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานประเมินว่าข้อมูลที่ได้มาเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่พอให้เก็บข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 3 ใหม่ 
  ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาว่าเด็กที่คัดเลือกนั้นควรได้รับความช่วยเหลือโดยวิธีใดบ้างถ้าถึงขั้น
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแขนงใดจะได้ส่งเด็กไปขอรับบริการพิเศษ 
   ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีตัดสินใจส่งต่อครูต้องเตรียมเอกสารและรายงานตามความจ าเป็นเพ่ือขอรับ
บริการพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 7 ในการปฏิบัติงานครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมต้องศึกษาหลักสูตรปรับ
แผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคลและประสานงานการเรียนที่จัดอยู่ใน 
โรงเรียนต่อไป 
  3. การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan) 
   3.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IEP เป็นแผนจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษรายบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
และความสามารถของเด็กโดยปกติเป็นแผนระยะ 1 ปี มีการทบทวนทุกภาคเรียนโดยทั่วไปควรมี
รายละเอียดดังนี้ 

   1) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ชื่อ อายุ  เพศ  ประวัติ  ประเภทความบกพร่อง 
   2) ระยะเวลาเริ่มใช้และระยะเวลาสิ้นสุดการใช้แผน 
   3) ระดับความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม การรับรู้  การช่วยเหลือตนเอง 
   4) จุดมุ่งหมายระยะยาวโดยทั่วไปก าหนด 1 ปี ครบ 1 ปีแล้วเด็กควรจะเรียนรู้ อะไรบ้าง
และสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง 
   5) จุดมุ่งหมายระยะสั้น 
    6) เด็กเรียนร่วมต้องระบุว่า เรียนร่วมเม่ือใด อย่างไร 
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    7) บริการพิเศษท่ีจ าเป็น 
    8) การประเมินผลต้องระบุว่าจะใช้วิธีใดมีข้ันตอนการวัดและประเมินอย่างไร 
   9) การรับรองแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง  
  3.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IIP เป็นแผนการสอนที่จัดท าในรูปแบบเดียวกันกับ
เด็กปกติอาจมีบางจุดประสงค์ที่ต้องปรับให้เหมาะกับความต้องการจ าเป็นของเด็กในการจัดการเรียน
การสอน อาจต้องปรับการสอน ปรับเพ่ิมเวลา สื่อการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
เหมาะสมตามลักษณะความต้องการพิเศษ 
 4. การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
  การวัดประเมินผลจะแตกต่างไปจากเด็กปกติเพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการ
และความสามารถแตกต่างกันการวัดผลประเมินผลจะถูกก าหนดไว้ในแผน I E Pของแต่ละคนการ
วัดผลประเมินผลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

   4.1 ก าหนดล าดับขั้นของทักษะครูอาจจ าเป็นต้องก าหนดทักษะทางการเรียนของเด็ก
เป็นขั้นย่อย ๆ สอนให้มีทักษะตามข้ันย่อย ๆ แล้ววัดผลโดยการทดสอบด้วยวิธีการหลายวิธีเมื่อเห็น
ว่าเด็กมีทักษะตามข้ันย่อย ๆ แล้วถือว่าสอบผ่าน 
   4.2 ไม่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเด็กอ่ืนเพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนมี
หลักสูตรของตนเองแต่ละคนเรียนไม่เหมือนกันมีความก้าวหน้าไม่เหมือนกันจึงไม่ควรน าผลการเรียนมา
เปรียบเทียบหรือใช้เกณฑ์เดียวกับเด็กปกติควรเปรียบเทียบความก้าวหน้าเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่ามี
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนเพียงใด 
   4.3 การให้เกรดควรก าหนดวิธีประเมินผลและให้เกรดให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละคน เช่น 
    1) ครูร่วมกันให้เกรด ในกรณีเรียนร่วมเต็มเวลากับเด็กปกติและได้รับการสอน
เพ่ิมเติมจากครูการศึกษาพิเศษ เกรดที่ได้ไม่ควรมาจากครูคนเดียว ครูที่สอนควรมีบทบาทในการให้เกรด
เท่า ๆ กัน 
    2) ให้เกรดจากคะแนนรวม ครูควรจ าแนกคะแนนทั้งหมดออกเป็นกิจกรรมย่อยต่าง ๆ 
กันเนื่องจากเด็กมีข้อจ ากัดหลายด้านจึงจ าเป็นต้องให้เกรดเด็กจากกิจกรรมหลายด้านเช่น 20% จาก
การสอบปลายภาค 20% จากการสอบย่อย 20% จากการร่วมกิจกรรม 20% จากการน าเสนอ
โครงการ 20% จากการมาเรียน เป็นต้น 
   5. การสอบ ครูควรใช้วิธีการยืดหยุ่นในการทดสอบโดยอาจใช้วิธีการดังนี้ 
   5.1 ให้เด็กสอบปากเปล่า กรณีเด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียนเด็กอาจเข้าใจแต่อ่านช้า
หรือเขียนไม่ได้จึงควรช่วยเหลือเด็กให้ท าข้อสอบได้โดยให้ตอบด้วยวาจา 
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   5.2 ให้ท าข้อสอบโดยไม่จ ากัดเวลา เนื่องจากปัญหาการอ่านการเขียนอาจไม่ต้องนั่ง
สอบในห้องเดียวกับเด็กปกติก็ได้ 
    5.3 ให้สอบโดยการบันทึกเสียงบางคนมีปัญหาการเขียนมากอาจให้เด็กตอบปากเปล่า
โดยบันทึกเสียงตอบแล้วครูน าไปเปิดฟังอีกครั้ง 
   5.4 ก าหนดเกณฑ์การท าข้อสอบใหม่อาจปรับวิธีการให้คะแนนด้วยการนับจ านวนข้อที่
เด็กท าเสร็จในเวลาที่ก าหนดหรือในเวลาที่ขยายเพ่ิมให้แล้วอาจช่วยให้มีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้นได ้
   5.5 ให้สอบในห้องพิเศษ หรือห้องเสริมวิชาการ เด็กอาจถามครูได้เมื่อมีปัญหาการตัดสินใจ
เลื่อนชั้นควรใช้ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นส าคัญอันดับหนึ่งและผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับรอง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนร่วมควรด าเนินการบน
พ้ืนฐานของแนวคิดและหลักการส าคัญ 3 ประการ คือประการแรกมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียม
กันในโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาจึงจัดบริการทางการศึกษาให้แก่มนุษย์ทุกคน 
โดยไม่แยกความบกพร่องหรือฐานะทางเศรษฐกิจแลสังคมจึงควรจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ประการที่สองมนุษย์ทุกคนย่อมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ดังนั้นการจัดเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและวัยเรียนเพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อยู่ร่วมกับนักเรียนทั่วไปย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมเพราะเด็กเหล่านี้จะมีความเข้าใจ
อันดีต่อกันมีการยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความ
แตกต่างของมนุษย์ในสังคมและ ประการที่สามการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าเรยีนในชั้นเรียนร่วม จึงควร
ได้มีการปรับการเรียนการสอนให้เป็นการสอนเพ่ือบุคคลทั่วไป เพ่ือให้พัฒนาความพร้อมและคามรู้
ความสามารถของผู้เรียนทุกคนให้พัฒนาทุกด้านด้วยวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่จะด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงหลักการที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนรวมว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นนักเรียนปกติหรือนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษการจัดการศึกษาเป็นลักษณะของการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกคน การจัดการเรียนร่วม
เป็นการขจัดการแบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่งเป็นการสอนคนให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันและเด็กเป็นผู้
เลือกโรงเรียนไมใ่ช่โรงเรียนเลือกเด็ก 

 ประกฤติ  พูลพัฒน์ (2546, หน้า 17-18) ได้เสนอหลักพ้ืนฐานของการจัดการเรียนร่วมไว้ 
3 ประการคือ 
  1. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการจัดระบบ
การศึกษาให้แก่มนุษย์ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องหรอฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจึงควร
จัดโครงการและปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
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  2. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นการจัดเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียนเพ่ือให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์ทาง
สังคมเพราะเด็กเท่านี้จะมีความเข้าใจอันดีต่อกันมีการยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อเด็กเล่านี้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษย์ในสังคม 
  3. การเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองความแตกต่างแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดเด็ก
พิเศษเข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมจึงควรได้รับการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการทุกด้านด้วยวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  ศรียา  นิยมธรรม และคณะ (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึงคนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงควร
เตรียมผู้พิการเสียแต่ในขณะเยาว์วัยเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยเชื่อว่าการให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนปกติจะช่วยให้เด็กทั้งสองกลุ่มเรียนรู้
และมีความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลเหล่านี้สามารถด ารงชีพร่วมกันใน
สังคมการจัดการเรียนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเจริญเติบโตเต็มที่ตาม
ความสามารถของตนเพราะว่าการจัดการเรียนร่วมนั้นมิได้จ ากดขอบเขตเฉพาะการเรียนในห้องเรียน
เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนของเด็กอีกด้วย เช่น การแข่งขันกีฬาสีการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเชื่อว่าการที่นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เข้ารว่มกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมทั้ง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไป 
 สรุปได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดการเรียนร่วมที่ให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตั้งแต่แรกเป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้สิทธิที่เท่า
เทียมกันในโอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามปกติเพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทุกด้าน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและควรมีขั้นตอนประกอบด้วยการ
เตรียมการ  การคัดแยกเด็ก  การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมและการสอบโดยใช้วิธีการยืดหยุ่นใน
การทดสอบซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้เด็กเหล่านี้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข  

 2.5.5 ประโยชน์ของการเรียนร่วม 
  ในประเทศที่เจริญมั่นคงและประเทศที่ก าลังพัฒนามีแนวคิดตรงกันว่าการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพอันมีผลต่อการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขแล้วยังท าให้ทุกฝุาย        
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ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อกันเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐเพราะไม่ต้อง
จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติเป็นการจัดการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนพิเศษและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายประการ นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วมมีดังต่อไปนี้ 
 กนกพร  เจริญฤทธิ์ (2546, หน้า 332-33) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วม 
ในประเทศท่ีเจริญมั่งคั่งหรือประเทศก าลังพัฒนามีความเห็นตรงกันว่าการจัดให้เด็กพิการเรียนร่วมกับ
นักเรียนปกติมีผลดีเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นการประหยัดเงินของรัฐ เพราะไม่ต้องตั้งโรงเรียนใหม่ 
กล่าวคือการตั้งโรงเรียนใหม่แต่ละแห่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนเป็น
จ านวนมากการจัดชั้นเรียนร่วมในโรงเรียนปกติจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการศึกษา
อย่างหนึ่ง 

  นุชนาถ สุนทรพันธุ์ (2548, หน้า 199-201)  กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการเรียน
ร่วมกับเด็กปกติและต้องใช้หลักสูตรของเด็กปกติท าให้เด็กพิการได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการเรียน
ร่วม ดังนี้ 
  1. ทางด้านการเรียน เด็กมีโอกาสได้เรียนตามล าดับชั้นในโรงเรียนปกติโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น ถ้า
เด็กเรียนในชั้นพิเศษครูมักจะให้ความพิเศษแก่เด็กมากไปหรือตั้งความหวังไว้ค่อนข้างต่ าเมื่อเด็กท า
อะไรไม่ได้ครูมักจะปล่อยเพราะถือว่าเด็กมีความบกพร่องถ้าเด็กเรียนในโรงเรียนปกติเด็กก็จะต้อง
ปฏิปตตามเด็กปกติ เช่น พยายามท างานให้เสร็จเหมือนคนอ่ืนเด็กจะได้รับทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 
  2. ทางด้านสังคม เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมปกติได้ดีขึ้นมีเพ่ือนมากขึ้นไม่เฉพาะแต่
เพ่ือนพิการเท่านั้นเพ่ือนบ้านเข้าใจเด็กดีขึ้นยอมให้ลูกของตนมาเล่นด้วย เพราะเด็กเรียนอยู่ใน 
โรงเรียนเดียวกันกับลูกของตน 

  3. การเปลี่ยนเจตคติ เด็กปกติจะมีความเคยชินกับเด็กพิการมากขึ้นเพราะให้อยู่ร่วมกันจึง
ไม่เห็นว่าเด็กพิการเป็นมนุษย์ประหลาดน่ากลัวชวนขันในท่าทางและรูปร่างอีกต่อไป นอกจากนี้เด็กยัง
เรียนรู้ว่าเด็กพิการต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างและมีความเข้าใจต่อเด็กพิการดีขึ้นยอมรับและ
แสดงความเอ้ือเฟ้ือมากขึ้น 
  4. ประหยัดงบประมาณของรัฐ เมื่อเด็กพิการสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้รัฐก็ไม่มี
ความจ าเป็นที่จะสร้างโรงเรียนพิเศษเฉพาะส าหรับเด็กพิการจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
ไปมากเพียงแต่เพ่ิมบุคลากรที่จ าเป็นบางอย่างขึ้นในโรงเรียนปกติเท่านั้น เช่น ครูสอนวิชาเสริมหรือครู
เวียนสอนหรือครูการศึกษาพิเศษในด้านการบริหารก็มีผู้บริหารของโรงเรียนเพียงคนเดียวจึงเป็นการ
ประหยัดในด้านงบประมาณของรัฐ 
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  5. เด็กพิการมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านหรือไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนพิเศษที่อยู่
ห่างไกลกันมากจนเป็นภาระของผู้ปกครองที่จะต้องรับส่งทั้งเป็นการประหยัดพลังงานและเวลาของ
เด็กที่จะต้องใช้ในการเดินทางโดยน าเวลานั้น ๆ มาใช้ฝึกหัดหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จะด ารงชีวิตในสิ่งปกติได้ดีที่สุด 
  6. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินเพ่ือส่งบุตรพิการไปอยู่โรงเรียนประจ า 
  7. เด็กพิการได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวกับบิดามารดาและญาติพ่ีน้องตามปกติและมีโอกาส 
ประพฤติตามหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวโดยไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่ง
ความพิการ 
  ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา  เลิศศิลป์ (2551, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนร่วมมีข้อดี
หลายประการดังนี้ 
  1. มีเพ่ือนเป็นแบบอย่างทุกด้านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
  2. สร้างมิตรสัมพันธ์กับเด็กในชุมชนเดียวกัน 
  3. เรียนรู้ทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมจากเพ่ือนซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติท าให้
เด็กมีทักษะติดตัวและสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ 
  4. ให้ทุกคนเข้าใจว่าเด็กที่มีความบกพร่องมีอยู่ในทุกชุมชนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ 
  5. เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กปกติได้เข้าใจความหลากหลายของคนในสังคม  
  6. ห้องเรียนปกติจะต้องปรับตัวเพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องสามารถเรียนร่วมกันได้    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (2555, หน้า 49-50) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วมมีดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านการเรียนนักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติและไม่ต้องเดินทางไป
เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่ห่างไกลมากจนเป็นภาระของผู้ปกครอง 

 2. ด้านครอบครัวนักเรียนได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวกับบิดามารดาและญาติพ่ีน้องนักเรียนมี
โอกาสประพฤติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัวโดยไม่รู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยความ
พิการและเป็นการช่วยให้ครอบครัวเกิดส านึกและตระหนักในการรับผิดชอบนักเรียนพิเศษไม่พยายาม
ผลักภาระให้กับผู้อ่ืน 

 3. ด้านเจตคติการที่นักเรียนปกติมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนพิเศษจะช่วยให้นักเรียนปกติและผู้ปกครอง
ของนักเรียนปกติมองโลกได้กว้างขึ้นและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยลด
ความรู้สึกด้านลบที่มีต่อนักเรียนพิเศษนักเรียนจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการของเพ่ือนรู้วิธีที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและการอยู่ร่วมกัน 
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 4. ด้านสังคมและชุมชนนักเรียนจะสามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ให้เข้ากับสังคมปกติ
ได้การอยู่ร่วมกันจะช่วยให้สังคมได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อนักเรียนพิเศษและผู้ปกครองของ
นักเรียนพิเศษด้วย 

 5. ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลเมื่อนักเรียนพิเศษสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้รัฐก็ไม่
จ าเป็นต้องลงทุนสร้างโรงเรียนพิเศษหรือศูนย์เฉพาะส าหรับนักเรียนพิเศษเพียงแต่เพ่ิมบุคลากรเฉพาะ
ทางท่ีจ าเป็นขึ้นในโรงเรียนปกติเท่านั้น 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วมที่เกิดกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับสภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ช่วยให้เกิดการเกื้อกูลต่อกันของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและนักเรียนทั่วไป 
    2.5.6 การจัดการเรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จ 
  การจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาทั่วไป 
เพราะการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคน ดังนั้นการเรียนร่วมจะประสบความส าเร็จได้ 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยเตรียมการวางแผนให้รอบคอบและประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 58-68) กล่าวว่า การเรียนร่วมจะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญดังนี้ 

 1. เจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนร่วมจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
เจตคติของบุคคลเกี่ยวข้องด้วยทั้งผู้บริหารครูและผู้ปกครองหากบุคคลเหล่านี้ปรับเปลี่ยนเจตคติช่วย
ให้เกิดความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมและสามารถด าเนินการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้นเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรวมประกอบด้วยบุคคลหลายฝุายดังนี้ 
   1.1 ครู  ครูควรมีความเชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความสามารถ
เช่นเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรู้ได้ครูจะต้องสอนนักเรียนด้วยความเต็มใจยอมรับและ
ยินดีบริการ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกับนักเรียนปกติครูเป็นบุคคลส าหรับการเตรียม
นักเรียนให้ยอมรับซึ่งกันและกันให้นักเรียนปกติยอมรับในความแตกต่างของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
   1.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและให้การสนับสนุน
การด าเนินงานที่ใหม่และท้าทายและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้การสนับสนุนล่งเสริมทั้งใน
ด้านงบประมาณการบริการจัดการและการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนกระตุ้นให้การเรียน
ร่วมเกิดขึ้นด้วยการท างานร่วมกับผู้ปกครองและครู นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีความเชื่อเสมอว่าการ
เรียนร่วมเป็นสิทธิและโอกาสของทุกคนจึงควรสนับสนุนให้มีการเรียนร่วมเกิดขึ้น 
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   1.3 พ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปกติหรือ 
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก็ตามควรให้การยอมรับและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนร่วม
ท างานร่วมกับโรงเรียนให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
   1.4 บุคลากรทุกฝุาย บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนต้องมีความเชื่อว่านักเรียนมี 
ความสามารถที่จะเรียนรู้และแสดงออกซ่ึงความสามารถที่จะเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความสามารถใน
สภาพของการเรียนร่วมร่วมกันรับผิดชอบในการด าเนินงานตลอดจนการปรับบทบาทหน้าที่ให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยอมรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนรวมที่มีความหลากหลาย 
  2. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนร่วมแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งคือ 
บุคลากรนอกโรงเรียน ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน
การศึกษาพิเศษ ผู้น าชุมชนและผู้สนับสนุนอ่ืน ๆ การให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายรวมทั้งการรับครูที่ด้อยโอกาสมาเป็นครูต้นแบบให้กับเด็กด้อยโอกาสด้วยกันจะช่วยให้
บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจและมีความม่ันใจในการท างานมากข้ึน 

 ส าหรับครูนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี่ความบกพร่อง 
ครูมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวแบบและก าหนดความคาดหวังในการจัดการเรียนร่วมดังนั้นควร
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกับครูในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนอ่ืน ทั้งนี้ผู้บ ริหาร
ควรจัดเวลาให้ครูได้พบปะกันโดยการประชุมกลุ่มเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน      
(Peer coaching) และปรับสื่อการสอนร่วมกันส่วนการให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาของบุตรหลานและเป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้านในฐานะหุ้นส่วนด้วยผู้ปกครองควรเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนร่วม
เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท้ังที่บ้านและโรงเรียนเป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง
ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยจัดกิจกรรม
เสริมให้กับเด็กและช่วยเหลือเด็กในกรณีที่ครอบครัวของเด็กไม่สามารถท าได้ในลักษณะของการ
กระจายอ านาจและการวางแผนในระดับท้องถิ่น 
  3. การสนับสนุนช่วยเหลือครูและนักเรียน การสนับสนุนช่วยเหลือครูและนักเรียนรวมการ
จัดบริการที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานการศึกษาเฉพาะบุคคลจากเพ่ือนนักเรียนด้วยกันที่
อาจจะช่วยเหลือในลักษณะเครือข่ายการปรับหลักสูตรวิธีการสอนที่เหมาะสมการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกซึ่งการช่วยเหลืออาจจัดเพ่ิมเติมหรือลดลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่
ละคน ส าหรับครูนั้นหมายรวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนจากศึกษานิเทศก์เพ่ือนการสอนเป็นทีมการ



46 
 

รับข้อมูลย้อนกลับจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือการมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการเรียนร่วมการสนับสนุนใน
การพัฒนาวิชาชีพรวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน   
  4. การเลือกใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษา 
ทั่วไปหลายวิธีที่ครูสามารถเลือกและน ามาใช้ในห้องเรียนรวมครูควรพิจารณาใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ เช่น หากครูต้องการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
อาจใช้วิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การเรียนแบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการสอน
ด้วยวิธีเหล่านี้จะช่วยให้ครูมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมกันให้เด็กทุกคนประสบ
ความส าเร็จนั้นต้องมีการปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับความต้องการของเด็กแต่ละคน 
  5. ความเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน กระบวนการที่ส าคัญในการจัดการ
เรียนร่วมคือการมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
บุคลากรที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน (Partnership) ที่เท่าเทียมกันส าหรับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมากที่สุดและต้องท างานใกล้ชิดกับครูประจ าชั้นที่โรงเรียนควรให้
ความส าคัญเป็นกลุ่มแรกคือ พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยทั่วไปพ่อแม่
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมักจะเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถของลูกกับเด็กใน
วัยเดียวกันมากกว่าจะดูความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน ดังนั้นแนวทางที่จะให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนรวมถึงการให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถวางแผนก าหนดหลักสูตรเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคือหุ้นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนานักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
  ความเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการช่วยส่ง
เสรีมให้การจัดการเรียนร่วมประสบความส าเร็จการท างานร่วมกันและช่วยเหลือกันจะน าไปสู่การ 
จัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพการที่หุ้นส่วนใช้จุดเด่นและทักษะพิเศษร่วมกันจะช่วยให้ประสบ 
ผลส าเร็จมากกว่าการท างานตามล าพังโดยหุ้นส่วนจะต้องยอมรับในความรู้ทักษะประสบการณ์และ
สิทธิของแต่ละบุคคลต้องท างานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแบบมืออาชีพและจ าเป็นต้อง 
แลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการท างานแบบหุ้นส่วน
หรือการท างานแบบเป็นทีมได้นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วชุมชนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
ศึกษาอย่างมีความหมายเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมและมีบทบาทในโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องภายใน
โรงเรียนและเรื่องภายนอกโรงเรียนอย่างมีศักยภาพ 
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  การจัดการเรียนร่วมให้ส าเร็จตามเปูาหมายไม่ได้เป็นเรื่องของโรงเรียนเพียงล าพังเท่านั้น
แต่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวผู้ปกครองในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่มีสิทธิพิเศษในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการพิเศษของนักเรียนจึงมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษา
ทั้งที่บ้านและโรงเรียน นอกจากนี้การระดมทรัพยากรจากชุมชนองค์กรและการสนับสนุนจาก
สาธารณชนก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ด้วยเช่นกัน การสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนโดยการจัดท านโยบายทุกระดับให้คงไว้ซึ่ง
หลักการของการอยู่ร่วมกันและการส่งเสริมเจตคติที่ดีโดยระลึกเสมอว่าการจัดการเรียนร่วมเป็นสิ่ง
ส าคัญที่โรงเรียนทั้งหลายไม่ควรเพิกเฉย นักเรียนทุกคนควรจะได้รับการศึกษาไปพร้อม  ๆ กัน
โรงเรียนจึงไม่ควรปฏิเสธการรับเด็กเข้าเรียนส าหรับการจัดการเรียนร่วมบุคลากรอาจมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันบ้างซึ่งควรร่วมมือกันหาหนทางแก้ไขและสร้างความเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนกับชุมชน
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็กในทุกโรงเรียน 
  6. การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม การจัดการเรียนร่วมในโรงโรงเรียนหลายๆ โรงเรียนและอยู่
ใกล้เคียงกันสามารถที่จะร่วมมือกันท างานโดยการวางแผนการท างานร่วมกันแลกเปลี่ยนลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนระหว่างโรงเรียนพิเศษกับโรงเรียนปกติเป็นอีกแนวหนึ่งที่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือกันในการจัดการศึกษาจนกระทั่งทุกโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนร่วมด้วยตนเอง 
  7. การร่วมมือกันท างาน ครูและผู้บริหารต้องท างานประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาพิเศษด้วย ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาโรงเรียน ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไข การ
พูด นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ืนการที่ท าให้การเรียนร่วมมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้นการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
และการท างานต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
     ผดุง  อารยะวิญณู (อ้างถึงใน ณรงค์  อัมพรภาค, 2550, หน้า 45-46) ยังได้เสนอแนะการจัดการ
เรียนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. การเรียนร่วมนั้นควรเริ่มเมื่ออายุยังน้อย (Early intervention) ดังนั้นควรเริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมวัย 
  2. ให้โอกาสแก่ครูที่สอนเด็กปกติในการตัดสินใจว่าจะรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามา
ในชั้นเรียนที่ตนเองสอนหรือไม่ 
  3. สถานศึกษาที่จะบริการการเรียนร่วมต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูผู้ท าหน้าที่สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
  4. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาควรมีการชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจและอบรมครู 
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและนักเรียนให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง 
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  5. สถานศึกษาจะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
   6. ควรมีแผนการศึกษาส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล (IEP) เพราะแผนนี้จะช่วยให้การศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษบรรลุเปูาหมาย 
  7. หากไม่จ าเป็นแล้วไม่ควรแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติในแง่ของการ
ให้บริการการเรียนการสอนทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปกติได้เข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
  8. การประเมินพัฒนาการและผลการเรียนของเด็กต้องกระท าสม ่าเสมอด้วยวิธีการประเมินที่เชื่อถือ
ได้ 
  9. ศึกษาข้อบกพร่องของการจัดการเรียนร่วมอยู่เสมอและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้บริการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
 เรโนลด์และ เบิรช (Reynolds and Birch, 1977, อ้างถึงใน ณรงค์ อัมพรภาค, 2550, หน้า 46-47) ที่
กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะท าให้การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กทีมความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ
ประสบผลส าเร็จมี 10 ประการคือ 
  1. ครูต้องท างานประสานกันและร่วมมือกันอย่างดรีะหว่างครูการศึกษาพิเศษกับครูปกติ 
  2. หากครูที่สอนเด็กปกติมีปัญหาในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางโรงเรียนควร
หาทางแก้ไข 
  3. ครูผู้สอนควรมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนร่วม 
   3.1 มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา 
   3.2 ควรมีความตั้งใจในการสอน 
   3.3 ควรมีการวางแผนการสอนอย่างรอบคอบ 
   3.4 ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นได้รวมทั้งขนาดของชั้นเรียนควรยืดหยุ่น
ตามจ านวนและความต้องการของเด็ก 
   3.5 ควรระลึกว่าพัฒนาการของเด็กในด้านอารมณ์สังคมของเด็กมีความส าคัญ
เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. จัดอบรมครูปกติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
   5. การเรียนร่วมควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 
  6. มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กอย่างสม ่าเสมอ 
  7. ใช้แห่งทรัพยากรจากชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  8. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมและรับรู้เกี่ยวกับการเรียนร่วมในโรงเรียน 
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  9. โรงเรียนควรมีความพร้อมก่อนที่จะจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน 
   10. การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนร่วมควรพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กเป็นส าคัญ 
 เพอร์เตอร์ (Perter. 2004: 18-21) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่เป็นตัวชี้วัดว่าการเรียนร่วม
จะพัฒนาไปอย่างมีสัมฤทธิผลด้วยองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
  1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เชิงบวกได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียนมีประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตในโรงเรียนของเด็กโดยตรงครูจะไม่แบ่งแยกเด็กให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
  2. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองการจัดการเรียนรวมหากผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกับครูจะท าให้การเรียนร่วมประสบความส าเร็จมากข้ึน 
  3. การสนับสนุนการท างานของครู ครูที่ท างานในห้องเรียนร่วมมักเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
ครูจึงต้องการการสนับสนุนการท างานเป็นอย่างมากการเรียนร่วมจึงประสบความส าเร็จทั้งจากครูที่
ท างานร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ปกครองและการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วย 
  4. ผู้ช่วยเหลือในชั้นเรียน นักเรียนบางคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายอาจต้องการความ 
ช่วยเหลือจากผู้ช่วยครูอาจเป็นอาสาสมัครมาเป็นผู้ช่วยเหลือดังนั้นทางโรงเรียนต้องปรับการ
สนับสนุนช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 

สลี (Slee, 2006, p.2) ได้อธิบายถึงตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนร่วมให้
ประสบความส าเร็จไว้หลายด้านดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรียนร่วมด้านระบบการจัดการเรียนร่วมระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนตัวชี้วัดได้แก่ 
   1.1 หลักการของความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการ 
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติและการตัดสินใจในทุกระดับ 
   1.2 ศักยภาพของชุมชนถูกสร้างขึ้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่วนรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 

 1.3 เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมได้จัดท าเป็นเอกสารและท าการเผยแพร่ 
   1.4 แผนงานสะทอ้นถึงการจัดการวัฒนธรรมและคุณค่าโดยอยู่บนหลักการของความ ยุติธรรม
ทางสังคมและกระบวนการของความเป็นประชาธิปไตย 
   1.5 ข้อมูลของการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์น ามาใช้ประเมินความก้าวหน้าวางแผนปรับปรุงและ
สร้างสงคมแห่งการเรียนรู้ 
  2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรียนร่วมด้านการสอนและการเรียนรู้ตัวชี้วัดได้แก่ 
   2.1 ไม่ควรมีวัฒนธรรมการต าหนิเด็กโดยที่ตั้งความคาดหวังไว้สูงส าหรับเด็กทุกกลุ่ม 
   2.2 หลักสูตรการสอนและการประเมินผลต้องจัดขึ้นเพ่ือเด็กที่มีความต้องการหลากหลาย 
    2.3 หลักสูตรมีความท้าทายส าหรับเด็กทุกคนและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเด็กและชุมชน 
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  2.4 ครูเป็นผู้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะที่นักเรียนได้มาจากบ้านและ ชุมชนเพ่ีอ
นักเรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
   2.5 นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนและมีโอกาสในการแสดงความ 
คิดเห็น 
   2.6 การประเมินหลักสูตรการสอนและการประเมินผลต้องอยู่บนความสนใจทักษะการ 
เรียนรู้และประสบการณ์ของกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายที่น ามาออกแบบแผนการเรียนรู้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าดัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรี ยนร่วมมีทั้งด้าน
ระบบการจัดการเรียนร่วม ด้านการสอนและการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังต้องครอบคลุมด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหารการพัฒนาโปรแกรมการฝึกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์การจัด
กิจกรรมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดโปรแกรมส่วนตัวชี้วัดทางอ้อม ได้แก่ 
บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันท างาน การมีส่วนร่วมของครู การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
และมีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษากับเด็กปกติ 
 
2.6 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555, หน้า 11) กล่าวว่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีการและการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนที่มี
เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปซึ่งได้มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมน าร่องกระจายทุกจังหวัด
จ านวน 390 โรงเรียน และขยายผลโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2548 จ านวน 
2,000 โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

 ในปีการศึกษา 2550 ได้มีนโยบายขยายโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมจ านวน 
700 โรงเรียนและในปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมจ านวน 18,370 โรงเรียนด าเนินการ
จัดการเรียนร่วมเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนใกล้เคียงและรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท      
เข้าเรียนร่วมทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการการศึกษาให้กับเด็กพิการได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
มากขื้น 

 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมีเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนดังนี้ 
 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมอยู่แล้ว 

   2. ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นและพร้อมรับนโยบายที่จะด าเนินงานโดยใช้โครงสร้างซีท 
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน 
  3. โรงเรียนมีจ านวนและประเภทของนักเรียนพิการเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นต้นแบบ 
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  4. โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมซึ่งมีความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
การศึกษาพิเศษอย่างน้อย 1 คน 
   5. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/จังหวัดร่วมกับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องกระจายอยู่ทุกจังหวัด ๆ ละ 2 อ าเภอ อ าเภอละ 1 โรง 
ส าหรับสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา ให้จัดทุกอ าเภอ ๆ ละ 1 โรง 
รวมทั้งสิ้น 390 โรง 

 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมีกรอบแนวคิดและกระบวนการ 
น านโยบายสู่การปฎิบัติ 2 แนวทางคือ 

 1. การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โดยมีโครงสร้าง      
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

   1.1 นักเรียน (S: Students) หมายถึง นักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง และ
นักเรียนทั่วไปที่อยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม 
   1.2 สภาพแวดล้อม (E: Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ เรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และบุคคลที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร ครูการศึกษาพิเศษ ครูทั่วไป นักการภารโรง 
พ่อแม่ผู้ปกครอง นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูดและภาษาแพทย์เฉพาะทาง นักสังคม สงเคราะห์ 
เป็นต้น 
   1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตรซ่ึงรวมถึงการ
ใช้การปรับและการพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล 
กระบวนการเรียนการสอน การตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)        
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การด าเนินการสอน เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล
และการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การประกันคุณภาพการรับนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องเข้าเรียนการจัดตารางเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   1.4 เครื่องมือ (T: Tools) หมายถึง นโยบายงบประมาณสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึง
เทคโนโลยีสิ่งอ านวย:ความสะดวกท่ีช่วยนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องในการสื่อสารการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงอาคารสถานที่  สื่อ (อุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์และหนังสือเสียงส าหรับ
นักเรียนตาบอดหนังสือตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับนักเรียนที่เห็นเลือนรางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก)  บริการ (บริการสอนเสริม คือ การสอนทักษะที่คนพิการแต่ละบุคคล         
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น การสอนเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ การสอนภาษามือ การฝึกพูด 
รวมทั้งการสอนเสริมวิชาการต่าง ๆ ) ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (กิจกรรมบ าบัดและ
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กายภาพบ าบัดส าหรับเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การควบคุมดูแลอาหารส าหรับ
นักเรียนที่เป็นโรคเบาหวานในเด็กการแก้ไขการพูดและภาษาส าหรับนักเรียนออทิสติก เป็นต้น) 

   2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management: SBM) 
   หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-basedManagement : SBM) 
เปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน บริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนเอง ปัจจัย
ที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้ 
  2.1 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
   2.2 หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement)  
   2.3 หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People)  
   2.4 หลักการบริหารตนเอง (Self-Management)  
   2.5 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)  
 2.6.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 จากการที่รัฐมีนโยบายเด็กพิการจึงมีโอกาสให้เข้ามาเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนต่าง ๆ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพิการเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตอยู่รวมกับนักเรียนทั่วไปได้รับการยอมรับและ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนนักเรียนทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติได้ท าการวิจัยการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ,หน้า 39 – 84) ซึ่งสามารถอธิบายราย
ด้านได้ดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร พบว่า มีปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือการสอนเด็กพิการพบว่าส่วน
ใหญ่การพัฒนาครูเพ่ือให้ครูมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษโดยการให้ครูได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการ 

 2. การผลิตสื่อส าหรับบริหารหลักสูตร ครูส่วนใหญ่ในทุกสังกัดไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
หัวข้อเหล่านี้มีครูจ านวนน้อยมากในทุกสังกัดที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหัวข้อดังกล่าวประมาณ  1-2 ครั้ง 
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายสังกัดจะพบว่า ครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ
จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าครูในสังกัดอ่ืน ๆ  การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาพิเศษของครูในด้านต่าง ๆ มีภาระค่าใช้จ่ายครูระดับประถมศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
ถึงร้อยละ 40 

 3. ความต้องการความรู้ การเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการในด้าน
ต่าง ๆ แนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเนื้อหาสาระหลักสูตรส าหรับเด็กพิการแบบต่าง ๆ 
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การท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดท าเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ การวัดผลประเมินผล 
การเรียนรู้ของเด็กพิการ หลักและวิธีการบริหารหลักสูตรส าหรับเด็กพิการ การจัดท าแฟูมประวัติและ
ผลงาน การคัดแยกเด็กพิการและการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการสอนเด็กพิการ ครูในโรงเรียนเรียน
รวมทุกสังกัดต้องการความรู้/การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการสอนเด็กพิการด้านศักยภาพพบว่า
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ดังกล่าว  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ในบางที่พบว่า มีนักเรียนพิการเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 4. ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า โรงเรียนเรียนรวมยังไม่ได้มีการเตรียมสถานที่
รองรับคนพิการทุกประเภทโดยเฉพาะคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและต้องใช้รถเข็นเนื่องจากยัง
ไม่มีทางลาดและห้องส้วมที่เหมาะสมกับผู้พิการทางลาดชันบางครั้งชันเกินไปท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งโรงเรียนแก้ปัญหาโดยเอาแผ่นยางนวมมาติดผนังเพ่ือให้นักเรียนใช้เป็นที่หยุดรถ ซ่ึงอาจเกิด
อันตรายได้ ด้านหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนในทุกสังกัดใช้หลักสูตรปกติ 

 5. ด้านการบริหารงบประมาณ ปัญหาที่พบในด้านงบประมาณคือ ด้านครุภัณฑ์ที่ถูกก าหนด
ลักษณะเฉพาะมาจากหน่วยงานส่วนกลางท าให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานหรือสภาพความ
พิการของเด็กโดยเฉพาะการใช้งานหรือสภาพความพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและมีราคา
แพงกว่าต่างประเทศมาก ด้านระเบียบการเงิน ระเบียบการเงินไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานหรือการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น กรณีปัญหาเด็กมาเรียนไม่ต่อเนื่องซึ่งเกิดจากเมื่อเด็กกลับบ้านไปบางคนไม่
กลับมาเรียนอีกทางโรงเรียนเห็นว่าควรมีกระบวนการติดตามหรือให้การแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือโดย
การประสานงานจัดหาสถานที่เรียนใกล้บ้านให้หรือเป็นค่ารถให้เด็กกลับมาเรียนต่อซึ่งในกรณีนี้ 
โรงเรียนมีงบประมาณค่าหัวของนักเรียนนั้น ๆ อยู่แล้วแต่ไม่สามารถน ามาใช้ในกรณีดังกล่าวได้ทาง
โรงเรียนเสนอว่าควรจะได้มีระเบียบการน าเงินดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องเพราะ
งบประมาณในส่วนนี้โรงเรียนมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ 

 6. ด้านการจัดการ ปัญหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนรวมบางโรงเรียน
อาจไม่ส าเร็จเพราะมีนักเรียนพิการบางคนเข้าไปเรียนแล้วต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการตามเดิมเนื่องจากนักเรียนทั่วไปไม่ยอมรับและไม่มีความสุขในการเรียนเกิดจากการที่ผู้บริหาร
ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่ให้ความสนใจที่จะพัฒนาโครงการเรียนร่วมส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนรวมเพราะไม่มีกระบวนการที่สร้างความเข้าใจกับ
นักเรียนทั่วไปผู้ปกครองและครูอย่างเป็นระบบ 

 เทียมจิต ประยูรทอง (อินเทอร์เน็ต, 2545) ได้สรุปปัญหาในการจัดการเรียนร่วมไว้ดังนี้ 
 1) ด้านปัจจัย มีปัญหาในด้านงบประมาณและการมอบนโยบายให้ด าเนินการผู้บริหารระดับสูง

ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้มอบให้ควรจัดสรรอัตราก าลังครูที่มีความรู้



54 
 

ความสามารถในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กพิการควรจะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่วัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อการเรียนการสอนเอกสารหลักสูตรและแบบเรียนมีน้อยอาคารเรียน  อาคารประกอบไม่
เพียงพอกับความต้องการปัญหาส าคัญคือ ควรที่จะมีห้องน้ า ห้องส้วมที่ใกล้และมีลักษณะพิเศษที่จะ
อ านวยความสะดวกให้กับเด็กพิการได้เป็นอย่างดีและเพียงพอ 

 2) ด้านกระบวนการ มีปัญหาในการด าเนินงานในด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานในด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การด าเนินงานในด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน 

 2.6.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 9 -13) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสรุปได้ว่า การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดซึ่งควร
ใช้วิธีบริหารแบบฐานโรงเรียนที่อยู่บนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมตลอดจนการ
แข่งขันด้านคุณภาพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนสวัสดิการที่จัดให้ผู้เรียน
ทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลการประกันคุณภาพการศึกษานับว่ามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมต้องให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
หมวด 6 มาตรา 9 (3) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 (3 ) และ 
มาตรา 12 (2) (11) ที่ได้ระบุเรื่องการประกันคุณภาพและการจัดการเรียนร่วมให้ได้มาตรฐานส าหรับมาตรา 48 
ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
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  6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ 
  ส่วนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 22) ได้พัฒนาแนวคิดและระบบประกัน
คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหลักการส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
  1. การสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝุายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
  3. ความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรบุคลากรในพ้ืนที่ 
  4. การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
  5. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
  6. การรายงานสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ส าหรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (อ้างใน จ ารัส นองมาก, 2544, หน้า 43) ได้น าเสนอแนะแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามแนวคิดวงจรคุณภาพ Deming PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวางแผน (P-Plan) เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บรรลุ
เปูาหมาย 
  2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการวางแผน 
  3. การตรวจสอบประเมิน (C-Check) เป็นการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานว่ามี 
ความเด่นด้อยดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคมากเพียงใดซึ่งสามารถเปรียบเทียบระหว่าง
เปูาหมายที่ตั้งไว้กับสิ่งที่ท าได้จริง 
  4. การปรับปรุงงาน (A-Act) เป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มีคุณภาพ  
  สรุปได้ว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนร่วมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียน
เรียนร่วม พ.ศ.2543 สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้านทั้งด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตมีเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดวงจรคุณภาพ  Deming ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักได้แก่ การวางแผน (P-Plan) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (C-Check) และการปรับปรุงงาน (A-Act) ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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2.7 การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  
  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546, หน้า 7-47) ได้กล่าวว่า โรงเรียนต้องบริหารองค์ประกอบหลัก 4 
ประการตามโครงสรางซีทเพ่ือให้การเรียนร่วมมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยโครงสร้างซีทมีองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการดังนี้ 

 1. นักเรียน (S : Students) 
  นักเรียน หมายถึง นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องและนักเรียนทั่วไปโรงเรียนควร
เตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องในด้านร่างกายอารมณ์และสังคมและ
การช่วยเหลือตนเองหากพิการตั้งแต่แรกเกิดจ าเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ
เตรียมความพร้อมทันทีท่ีพบความพิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกด้านซึ่งในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มนั้นเป็นช่วงส าคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อมเพราะช่วงอายุ 0-3 ปี เป็นช่วงที่
สมองเจริญเติบโตมากที่สุดการเตรียมความพร้อมท าได้โดยกระตุ้นพัฒนาการในส่วนที่เหลืออยู่เมื่อ
ได้รับการพัฒนาระดับการท างานต่าง ๆ (Functional Level) จะยิ่งสูงขึ้นในทางกลับกันหากไม่ได้รับ
การพัฒนาการกระตุ้นหรือการส่งเสริมส่วนที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการท างานต่าง ๆ 
จะเลือนหายไปท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ทันที  ดังนั้นการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ยิ่งท าได้ทันท่วงทีตั้งแต่แรกเกิดและท าได้อย่างถูกต้องจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพความพิการได้อย่าง
เห็นผลชัดเจนยกตัวอย่าง เช่น เด็กคนหนึ่งสูญเสียการได้ยินในระดับ 90 เดซิเบล (db) ตั้งแต่แรกเกิด 
(หหูนวก) และบุคคลภายในครอบครัวกระตุ้นการได้ยินของเด็กตังแต่แรกเกิด โดยเวลาพูดกับเด็กผู้พูด
จะหันหน้าตรงกับเด็กเพ่ือให้เด็กได้เห็นการขยับของริมฝีปาก สีหน้า ท่าทาง เอามือเด็กมาจับคอและ       
ริมฝีปากแล้วลองเปุาลมให้เด็กรู้สึกถึงลมที่ออกมาแสดงให้เด็กรู้ในเวลาที่เด็กตอบสนองได้อย่างถูก
ต้องการที่เด็กได้รับการกระตุ้นเชิงบวกจะท าให้พัฒนาการทางการได้ยินดียิ่งขึ้นไปนั้น มิได้หมายความ
ว่าการได้ยินเพ่ิมขึ้นแต่การได้ยินของเด็กมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจัาวันในกรณีที่เด็กพิการภายหลัง เช่น อยู่ในระดับมัธยมศึกษาแล้วตาบอดการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนในช่วงวัยร่นนั้นต้องค านึงถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือความ
บกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังด้วย เช่น การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation and Mobilities, O&M) เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการด ารงชีวิตอิสระ (Independent Living) 
และช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดและเร็วที่สุด เป็นต้น 

 เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป        
ในโรงเรียนโดยการให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกิดการยอมรับสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธีและเท่าที่จ าเป็นที่ผ่านมาพบว่า
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การที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที่มีความบกพรอ่ง เช่น สมเพช เวทนา สงสาร กลัว 
ไม่ไว้วางใจมักเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมลที่ถูกต้อง ดังนั้นครูควรท าความเข้าใจและอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะความพิการให้นักเรียนทั่วไปในชั้นเรียนได้รู้จักและควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันครูอาจจะจัด
สถานการณ์จ าลองให้นักเรียนทดลองเป็นคนพิการและท ากิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นให้อภิปรายถึง
ความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปได้เข้าใจถึงความคับข้องใจ ความ
ไม่สะดวกและความล าบากของเพ่ือนพิการหรือที่มีความบกพร่องมากขึ้น เช่น การเชิญ ผู้ที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการมาบรรยายให้ฟังพร้อมทั้งให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นภาพ บทความ และสื่อ  
อ่ืน ๆ ประกอบเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ หนังสือและเรื่องราว
เกี่ยวกับคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง  เพ่ือให้นักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ การทัศนศึกษาสถานที่ดูแลคนพิการหรือที่มีความบกพร่องเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นและ
เรียนรู้ว่าคนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีความเป็นอยู่อย่างไร นอกจากนี้ควรสอนทักษะการช่วยเหลือ
เบื้องตน้ในการช่วยเหลือคนพิการหรือท่ีมคีวามบกพร่องเบื้องต้นให้กับนักเรียนทั่วไปด้วย 
 2. สภาพแวดล้อม (E : Environment) 
   สภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพควรจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนใน
สภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment : LRE) โรงเรียนควรพยายามให้
เด็กได้เรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุดหากไม่สามารถจัดให้เด็กเรียนร่วมได้เต็มเวลาก็อาจจัดเป็น
บางเวลาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
เฉพาะบุคคลโดยทั่วไปควรจัดให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปโดยแยกนักเรียนออกไปจาก
เพ่ือนทั่วไปให้น้อยที่สุด โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักวิชาการคือ พิจารณาสภาพความ
บกพร่องของนักเรียนแต่ละประเกทตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีการเห็นเลือนรางควรมีโต๊ะไฟที่โต๊ะเรียน
และจัดให้นักเรียนมานั่งแถวหน้าสุดรวมทั้งไม่ให้แสงสะท้อนจากหน้าต่างมารบกวนขณะที่นักเรียนดู
กระดานด า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรจัดให้นั่งประมาณแถวที่ 2 หรือ 3 โดยนั่งมุม
ใดมุมหนึ่งของห้องเพ่ือให้นักเรียนสามารถมองครูและเพ่ือนนักเรียนในห้องได้ทั่วถึงนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายที่นั่งรถเข็นเมื่อจ าเป็นต้องเรียนวิชาเกษตรและนักเรียนต้องปลูกผักสวนครัว  ครู
ควรยกระดับแปลงผักให้สูงขึ้นจากพ้ืนและอยู่ในระดับเดียวกับที่นั่งเก้าอ้ีรถเข็นเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปลูกผักได้สะดวก  นอกจากนี้ควรค านึงถึงพาหนะที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนจากบ้านไปโรงเรียนและ
จากโรงเรียนไปบ้านไปทศนศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นักเรียนจะต้องเคลื่อนย้าย นอกจากนี้จะต้องมี
การบริหารจัดการตารางเวลาเรียนและห้องเรียน เช่น ห้องเรียนส าหรับการเรียนร่วมควรอยู่ชั้ นล่าง
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ของอาคารพ้ืนห้องเรียนควรราบเรียบและมีการปรับระดับเพ่ือความสะดวกในการใช้รถเข็น ห้องน้ า  
โต๊ะ เกา้อ้ีและค านึงถึงการถ่ายเทของอากาศแสงจากธรรมชาติ แสงไฟ เป็นต้น 
    2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็ก ได้แก่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรอ่ืนในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนร่วมผู้บริหารจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งใน
โรงเรียนที่จะเป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียน
ร่วมในโรงเรียนหากโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไว้แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
น าเสนอเรื่องการจัดการเรียนร่วมให้คณะกรรมการโรงเรียนทราบและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน ซึ่งควรประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ 
พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และบุคลากรภายนอกเพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนร่วมแนวทางการด าเนินงาน 
จัดสรรงบประมาณบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและรูปแบบในการจัดการเรียนร่วม 
เมื่อคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนประชุมก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน  
ในการจัดการเรียนร่วมเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนต้องจัดการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของโรงเรียน 
และมอบหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยให้ถือเป็นปริมาณงานพร้อมทั้งให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมเป็นเจ้าของโครงการนอกจากนี้ทางโรงเรียนต้องจัดท าปูายประกาศน าเสนอในลักษณะของ
โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีโอ หรือจัดปูายนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องอาสาเป็นวิทยากร 
หรือหากมีกิจกรรมการด าเนินงานต้านคนพิการในสังคมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนร่วมจะได้
เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษต้องเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันโดยท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  
  3. กจิกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
  กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องไต้รับการพัฒนาทัง้ในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซ่ึงประกอบต้วย 
  3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
      3.1.1 การปรับหลักสูตรทั่วไป คือ ปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพร่องเช่น ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นอาจปรับจากการวาด
รูปมาเป็นการปั้นแทน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจปรับให้ไม่ต้องอ่านออก
เสียง 
    3.1.2 การจัดท าหลักสูตรเฉพาะคือ หลักสูตรที่เป็นแนวทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรส ารับหรือหลักสูตรคู่ขนาน) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเฉพาะบุคคล
โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียน โรงเรียน
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อาจประยุกต์ตามแนวทางของกรมวิชาการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหลายคนไม่
สามารถเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรทั่วไปจึงจ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเช่น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาทีค่่อนขา้งรุนแรงจะต้องมกีารจัดท าหลักสูตรเฉพาะซึ่งไม่ใช่หลักสูตรตัดต่อหรือ
น าหลักสูตรในระดับประถมศึกษายืดไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาสัดส่วนของเนื้อหาหลักสูตรในชั้น
ประถมศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทักษะพ้ืนฐาน เช่น การอ่านออกเสียง เขียนได้  เลข
คณิต ความเข้าใจในภาษาจะสูงและเมื่ออยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะค่อย ๆ ลดลง แต่ถ้าเป็น
เรื่องของทักษะการด ารงชีวิตทักษะการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพจะต ่าในช่วงแรก ๆ แล้วจะ
ค่อย ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยการจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนทั่วไปให้มีลักษณะคู่ขนานไปกับระดับชั้น
เรียนที่เพ่ือนนักเรียนทั่วไปเรียนอยู่ 
     3.1.3 การจดัท าหลักสูตรเพ่ิมเติมสอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็นให้แก่เด็กนักเรียนพิการ
หรือทึ่มีความบกพร่องเช่น ทักษะการด ารงชีวิต ได้แก่ การรับประทานอาหาร การดูแลบ้านเรือน   
การท าความสะอาดร่างกาย  การไปซื้อของ  การใช้โทรศัพท์สาธารณะ การใช้บริการของไปรษณีย์ 
ธนาคาร ทักษะการอ่านเขียนอักษรเมรลล์ ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
ทักษะการใช้แว่นขยายส่าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียน
ออทิสติก ภาษามือส าหรับนักเรียนทึ่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น 
  3.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็น
แผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องซึ่งมีรายละเอียดเกึ่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องต้องการเรียกชื่อย่อว่า IEP กระทรวงศึกษาธิการได้
ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท า IEP ให้กับนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคลทุกคนโดยต้องตรวจสอบเพ่ือบ่งชี้จุดเด่นและจุดด้อยของ
นักเรียนรวมถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2545 
โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนส าหรับคนพิการในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกิน 5 
เท่าของเงนิอุดหนุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน 
   3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็นแผนการ
สอนที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงส าหรับนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องคนนั้น ๆ ในวิชาหรือ
ทักษะที่เป็นจุดอ่อนแผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP 
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   3.4 การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ที่ไช้วิธีต่าง ๆ หลายวิธีในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักเรียนโดยมีวัตลุประสงค์ในการที่จะ
ก าหนดปัญหาและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ พฤติกรรม และร่างกาย 
รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการส่งต่อการคัดแยกการก าหนดประเภทเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ การวางแผนการสอนและการประเมินความกา้วหน้าของนักเรียน 
  3.5 เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนที่ควรน ามาใช้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง
เป็นพิเศษ มีดังนี้ 
      3.5.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
     3.5.2 การสอนโดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Tutoring) 
      3.5.3 ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Buddy System) 
   3.6 การรายงานความกา้วหน้าของนักเรียน การติดดามความก้าวหน้าของนักเรียนในปัจจุบันใช้
วิธีการทบทวนและปรับ IEP และอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานความกาวหน้าของนักเรียน
โดยสรูปจาก IIP ที่ใช้สอนเด็กในแต่ละสาระการเรียนรู้ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีการระบุว่าจะ
ประเมินโดยวิธีใดและใช้เกณฑ์อะไรโดยอาจน าเสนอในรูปของกราฟแท่งกราฟเส้นประกอบการ
บรรยายหรือคิดเป็นคะแนนและเกรดในชั้นประถมศึกษาครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษที่ร่วมกันสอน
นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนร่วมอาจแยกกันประเมินผลนักเรียนกล่าวคือ ครูแต่ละคน
ประเมินผลและให้เกรดนักเรียนเฉพาะส่วนของตนเองพร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของ
นักเรียนพิการหรือท่ึมีความบกพร่องประกอบต้วยแล้วจึงน าผลการประเมินของครูแต่ละคนมาตัดสินใจ
ร่วมกันวิธีนี้จะท าให้ผลการเรียนของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นที่ยอมรับของทุกฝุายรวมถึง
พ่อแม่ของตัวนักเรียนเอง 
  3.7 การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครู
จัดภายในชั้นเรียนและภายในโรงเรียนแล้วยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนควรมีการบริหาร
จัดการในเรึ่องเกี่ยวกับการความปลอดภัยยานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ เพ่ือช่วยการเข้าร่วมกิจกรรมนอก
สถานที่ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ลักษณะ
กิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ใช้วิชาพลศึกษาจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องได้ร่วมกิจกรรม
กับนักเรียนทั่วไปในสนามเด็กเล่นกิจกรรมห้องสบุดให้มีการปรับห้องสมุดโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information and Communication Technology : ICT) เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้คน
พิการทุกประเภทมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจัดให้มีบริหารหนังสือในรูปแบบของหนังสือเสียง เป็นต้น  

  3.8 การประกันคุณภาพ 

   3.8.1 โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมขึ้นมา 
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   3.8.2 กลไกในการด าเนินงานเมื่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพได้มีการประชุม
และรับทราบนโยบายร่วมกันแล้วการด าเนินงานในเรื่องการก าหนดระบบการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วมนั้นเป็นระบบการประเมินผลภายในโดยให้ความส าคัญกับการประเมินตนเอง (Self- evaluation) 
    3.8.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพนั้นจะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มถือว่าการประชุมหรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเป็นกิจกรรมแรกที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัด          
การเรียนร่วมจะต้องท า จากนั้นควรมีการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรทุกคนให้รับทราบ 
  3.9 การจดัตารางเวลาให้บริการสอนเสริม 
   จ านวนเด็กที่ครูสอนเสริมจะต้องให้บริการควรเริ่มจากจ านวน 5-6 คน ในสัปดาห์แรก ๆ 
แล้วค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนเด็กขึ้นในสัปดาห์ต่อมาทีละสัปดาห์แต่ควรจัดให้บริการตามจ านวนที่ต้อง
รับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห์ยกตัวอย่าง เช่น  ในสัปดาห์แรกให้บริการจัดตารางบริการให้แก่เด็ก 6 คน แล้ว
สัปดาห์ถัดไปเพ่ิมอีก 2 คน รวมเป็น 8 คน และอีกสัปดาห์ถัดไปเพ่ิมอีก 2 คน รวมเป็น 10 คน (หากครูต้อง
รับผิดชอบเด็ก จ านวน 10 คน) การค่อย ๆ  ทยอยจัดบริการให้แก่เด็กเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายความยุ่งยากใน
การทีจ่ะต้องจัดตารางเวลาให้บริการแก่เด็กครูสอนเสริมจะต้องประสานงานกับครูทั่วไปทุกชั้นเรียนที่
เด็กกระจายอยู่และจัดเวลาในแต่ละวันให้กับตนเองให้มีเวลาส าหรับเตรียมการก่อนเด็กมารับบริการที่
ห้องสอนเสริมหรือก่อนที่ครูสอนเสริมจะเข้าไปให้บริการในชั้นเรียนจัดให้มี เวลาที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบเด็กบางกรณีและจัดให้มีเวลาที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาหารือกับครูคนอ่ืน ๆ  

 การจัดตารางเวลาที่จะท าให้ทุกฝุายยอมรับเป็นสิ่งที่ยากฉะนั้นครูสอนเสริมจึงต้องค านึงถึงเด็ก
ว่าตารางเวลาที่จัดให้กับเด็กทึ่รับผิดชอบแต่ละคนนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 
รวมทั้งตัวครูต้วย 
  4. เครื่องมือ (T : Tools) 
  เครื่องมือ หมายถึง สิ่งที่น ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมช่วยให้นักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพร่องเกิดการเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเครื่องมือดังกล่าวหมายถึง สิ่งต่อไปนี้ 
   4.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและระบบการให้บริการ
ที่ชัด เจนท าให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและบุคคลทั่ว ไป รวมทั้ งพ่อแม่รับรู้ว่าโรงเรียนมี
โครงการเรียนร่วมซ่ึงก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
   4.2 งบประมาณ โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพ่ือการจัดการเรียน
ร่วมให้กับเด็กพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง 
   4.3 ระบบการบริหารจัดการ หากทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไว้
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าเสนอเรื่องการจัดการเรียนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนโดย
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น าเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ิม
อย่างนัอย 1 คนและในคณะกรรมการโรงเรียนควรจะมีผู้ปกครองของนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องเขา้ร่วมในคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คนจัดประชุมบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพร่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนโดยให้มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนร่วมเพ่ือน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
ก าหนดแนวทาง  การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนก าหนดรูปแบบในการจัดการเรียนร่วมและร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรกายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข โรงพยาบาลหรือนักจิตวิทยา เป็นต้น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียน
ร่วมแทนหัวหน้าโครงการท าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการจัดการเรียนร่วม    
1 คน แต่งตั้งคณะจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลประมาณ 5 -7 คน ต่อเด็ก 1 คน โดยมี
ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่หรือผู้ช่วยเป็นประธานและมีครูหรือตัวแทนครูที่สอนนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่อง ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา ผู้เชึ่ยวชาญอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไข
การพูดและภาษาและพ่อแม่ของเด็กร่วมเป็นกรรมการโดยให้ครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้ประสานงานในการจัดท า 
IEP และด าเนินการสอนตาม IEP โดยจัดท า IEP ส าหรับนักเรียนพิการหรือที่มคีวามบกพร่อง 
   4.4 กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พุทธศักราช 2545 และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2545 
เป็นเครื่องมือในการก าหนดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนร่วมและก าหนดให้มีการจัดสรร
งบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนส าหรับคนพิการในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกินห้าเท่าของเงิน
อุดหนุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน 
   4.5 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology : AT) เทคโนโลยีที่คนพิการใช้ซึ่ง
มีการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้คนพิการด ารงชีวิตอิสระสามารถปฎบัติงานและ
ผลิตงานต่าง ๆ ออกมาได้ เรียกว่า "เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Assistive 
Technology หรือใช้ชื่อย่อว่า AT โดยอาจจะเป็นเทคโนโลยีระดับพ้ืนฐาน (Low Technology) หรือระดับสูง 
(High Technology) ก็ไดท้ั้งนี้อาจเป็นเครื่องมือที่สามารถหาซื้อได้ตามรา้นค้าทั่วไป เช่น โทรศัพท์ที่หน้าปัดมี
ตัวเลขและตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือช่วยให้คนที่เห็นเลือนรางเห็นได้ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งถึงเครื่องมือทึ่มี
การออกแบบพิเศษให้คนพิการใช้เป็นเฉพาะบุคคล เช่น เก้าอ้ีรถเข็นไฟฟูาที่ใช้ท่อพลาสติกบังคับการ
เคลื่อนไหวโดยคนพิการดูดหรือเปุาลมเข้าท่อแทนการใช้นิ้วมือกดบังคับสวิตช์เล็ก ๆ ที่ติดกับเก้าอ้ี
เหมือนคนพิการร่างกายทั่วไปที่สามารถใช้มือได้ เป็นต้น 
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   4.6 สิ่งอ านวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยให้คนพิการแต่ละประเภทได้รับการศึกษาโดยสะดวกและสอดคล้อง
ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
   4.7 สื่อ หมายถึง สื่อทางการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาหรือ
เครื่องมือช่วยให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเกิดความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็ว 
   4.8 บริการ หมายถึง บริการต่าง  ๆทึ่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท เช่น 
บริการฝึกอบรม บริการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ บริการบ าบัดพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ 
   4.9 ต ารา อาจจัดท าในรูปแบบอ่ืนที่นอกเหนือไปจากตัวพิมพ์ เช่น หนังสือเสียงส าหรับ
คนตาบอดและนักเรยีนที่มีปญัหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น 
   4.10 ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอ่ืนที่นอกเหนือจากสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ 
   4.11 ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูที่ได้รับการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป  หรือผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเดินสอน ครู
สอนเสริม หรือครูสอนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนทั่วไป 
  สรุปไดว้่าโครงสร้างซีทประกอบด้วย 
  1. ด้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนทั่วไป ในโรงเรียนเรียนร่วม  
  2. ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทั่วไป ๆ  ทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในสภาพแวดล้อมของเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ รอบด้าน 
  3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมภายในภายนอกโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไปได้พัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  4. ด้านเครื่องมือ หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมให้นักเรียน
ทีม่ีความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการค ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.8 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) 
 หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเกี่ยวข้องกับมาตรา 39 และ 40 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มากที่สุด
ความส าคัญอยู่ที่การกระจายอ านาจให้โรงเรียนและเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนและตัวแทนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติงานโรงเรียนบริหารจัดการการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนเองท าให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ การกระจายอ านาจให้โรงเรียน
อย่างแท้จริงการบริหารแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาบุคลากร การใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจนและมีการให้รา งวัลอย่างเหมาะสม             
(ดิเรก วรรณเศียร, 2545 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548, หน้า 36)  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2542) ได้สรุปหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ 
5 ประการ ดังนี้ 

 1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจัดการศึกษา 
จากกระทรวงศึกษาธิการและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุดโดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็น
หน่วยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 

 2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาทั้งครู  
ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการ
จัดการศึกษาจะท ากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชนบางแห่งให้วัดหรือองค์กรในท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการต่อมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเอกภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วการ
จัดการศึกษาในส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดเกิดความล่าช้าและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริงจึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถิ่นและประชากรได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

 4. หลักการบริหารตนเอง (Self - Management) ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลางโรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริงส าหรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเปูาหมายและนโยบายของ
ส่วนรวมแต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเปูาหมายนั้นท าได้หลายวิธีการที่ส่วนกลางท าหน้าที่
เพียงก าหนดนโยบายและเปูาหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเองโดยให้โรงเรียน
มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงานซึ่งอาจด าเนินการให้หลากหลายแนวทางด้วย
วิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเดิมที่ทุกอย่างถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานมีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนดและนโยบายของชาติ 
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 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปว่า หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน คือ หลักการกระจายอ านาจการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งหลักการดังกล่าว
ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการบริหารงานที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาอ่ืนที่ผ่านมา 

 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน
โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดเปูาหมายของโรงเรียน 
การก ากับสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไปซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ครู องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรชุมชน ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียน 

 ส าหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทหลักโดยมีสัดส่วน
คณะกรรมการที่มาจากชุมชนมากที่สุดและมีคณะกรรมการจากโรงเรียน คือ ผู้แทนครูและผู้บริหาร
โรงเรียนการให้มีผู้แทนครูในคณะกรรมการโรงเรียนนั้นเป็นเพราะครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดครู
เป็นผู้ปฏิบัติจึงย่อมรับรู้ปัญหาทุกอย่างได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด  การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในด้านการวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาครู  การบริหารบุคคลและการบริหาร
งบประมาณและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน คือ ผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) เป็นผู้น า (Leader) ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นผู้น านวัตกรรมเข้าสู่โรงเรียนและเป็น
ผู้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าการที่ผู้บริหารโรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ  ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 ดังนั้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความมุ่งมั่นผูกพัน 
และความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งจะเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกลยุทธ์ทางการบริหาร 
ตลอดจนการร่วมด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปว่า หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน คือ หลักการกระจายอ านาจการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งหลักการ
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ดังกล่าวท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการบริหารงานที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาอ่ืนที่ผ่านมา 

 

2.9 มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
 มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ .2555 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ    
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา เฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program: IEP)  
  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  
  มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียน
อย่างเหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : 
IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  
  มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร จัดการ
เรียนร่วม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT Framework)  
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  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-based 
management : SBM)  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด ไว้
ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วม 
 ด้านการจัดการเรียนร่วม 
  ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนร่วม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายใน สถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

2.10 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
 2.10.1. ความหมายของการสัมภาษณ์เชิงลึก  
           การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมนุษย์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญที่สุดซึ่ง
นักวิจัยใช้ภาษาในการสื่อสารพูดคุยหรือที่เรียกเป็นทางการว่าการสัมภาษณ์ โดยในการเก็บข้อมูลไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลด้านข้อเท็จจริงข้อมูลความคิดเห็นและเจตคติรูปแบบการสัมภาษณ์นั้นมีตั้งแต่การ
สัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการมีค าถามทั้งที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองเพ่ือ
ค้นหาความหมาย ความจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์หรือท่ีเรียกว่า “การสัมภาษณ์เชิงลึก” 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์ลุ่มลึก การสัมภาษณ์แนวลึก เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมูลโดยไม่ใช้แบบสอบถามจะมีแนวของข้อค าถามให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้สอบถามผู้ให้
สัมภาษณ์ในลักษณะการเจาะลึกและต้องอาศัยความสามารถพิเศษของผู้สัมภาษณ์ในการค้นหา
รายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกมักจะศึกษาในประชากรกลุ่มเล็ก ๆ 
เช่น ผู้บริหาร นักการเมือง ผู้น าทางวิชาการ ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น โดยที่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้นมิได้มุ่งหวังว่าจะให้ถูกสัมภาษณ์เลือกค าตอบที่นักวิจัยคิดไว้ก่อนหรือสั มภาษณ์
เพียงครั้งเดียวแต่ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เลือกค าตอบที่นักวิจัยคิดไว้ก่อนหรือสัมภาษณ์เพียงครั้ง
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เดียวแต่ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นให้ค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความส าคัญของ
เรื่องและสถานการณ์ตลอดจนความเชื่อความหมายต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในแง่มุมต่าง ๆ  
 2.10.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  1. สร้างบรรยากาศ ทักทาย (small talk)  
   2. ชี้แจง แนะน าตัว/อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย/แจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่าเขามีความส าคัญ
อย่างไร 
  3. ด าเนินการสนทนาตามประเด็นวิจัย   
  4. แสดงความเข้าใจเรื่องของเขา   
  5. สนทนาให้ได้ความจริง  

  6. การตั้งค าถามที่ผู้ตอบจะไม่ตอบในภาวะปกติทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลต้องเคารพต่อความจริง
ที่ถูกเปิดเผยขึ้น  

  7. การลดระดับอารมณ์ความรู้สึกหลังพูดคุยแล้ว  
  8. ปิดการสนทนาก่อนยุติการสนทนาควรย้ าถึงการรักษาความลับและขออนุญาตติดต่อ

กลับมาในกรณีตอ้งการข้อมูลเพิ่มเติม  
การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการใช้
แบบฟอร์มที่มีการเตรียมการมีแผนการสัมภาษณ์และการบริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียมไว้อย่าง
ค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้มีลักษณะการดาเนินงานที่เป็น
มาตรฐานหรือเป็นทางการมากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบคาถามเดียวกันและถามคาถามก่อนหลัง
เรียงตามลาดับเหมือนกันผู้สัมภาษณ์จะต้องอ่านคาถามตามลาดับในแบบสัมภาษณ์  

2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview ) เป็นการสัมภาษณ์มีความ
ยืดหยุ่นสูงเป็นการเปิดกว้างและไม่เป็นทางการมากนักผู้สัมภาษณ์จะถามเรื่องใดก่อนหรือหลังก็ได้  
รวมทั้งไม่จาเป็นต้องถามคาถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้  

3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่
ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ในแบบสอบถามแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในค าตอบได้ 
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2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ทัศนีย์ สิทธิวงศ์ (2544) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียน
ร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ การเตรียมการสอน ครูผู้สอน
เตรียมการสอนโดยเตรียมสื่อการเรียนการสอนซึ่งผลิตขึ้นเอง วิธีสอนใช้วิธีสอนเป็นรายบุคคลสอน
แบบใช้ค าถามและสอนแบบบรรยายสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม กิจกรรมการพูดและกิจกรรมการ
อ่านสอนโดยใช้สื่อการเรียนแบบร่วมมือกันและศูนย์การเรียน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมรายบุคคลและการจัดกิจกรรม
กลุ่มครูผู้สอนฝึกทักษะระหว่างเรียนให้นักเรียนโดยการฝึกทักษะเป็นรายบุคคลฝึกทักษะเป็นกลุ่มและฝึก
ทักษะทั้งชั้น การวัดและประเมินผลก่อนเรียนใช้วิธีการถามตอบ (ปากเปล่า) ทดสอบความรู้โดยใช้
แบบทดสอบประเภทปรนัยแบบเลือกตอบและแบบจับคู่วัดและประเมินผลระหว่างเรียนด้วยการตรวจ
แบบฝึกหัดโดยครูตรวจเองสัมภาษณ์นักเรียนและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนวัดและประเมินผลหลัง
เรียนด้วยการตรวจผลงานนักเรียนถามตอบ (ปากเปล่า) ครูผู้สอนน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยน ามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอนและสื่อการเรียนและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนซ่อมเสริมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่
เรียนอ่อนโดยสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือนสอนเพ่ือนและสอนนักเรียนเป็นกลุ่มการสอนเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่งโดยให้งานนักเรียนตามความสามารถให้ค าแนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมด้วย
ตนเองและสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลปัญหาการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ พบว่า เด็กพิเศษมีหลายประเภทเตรียมการสอนยากและซับซ้อน เด็กพิเศษมีหลายระดับชั้นเป็น
ปัญหาในการเตรียมการสอน ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติขาดความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ในการสอนเด็กพิเศษการสอนเด็กพิเศษต้องสอนเด็กเป็นรายบุคคลเด็กพิเศษพิการหลาย
ประเภทต้องใช้เวลามากในการสอนท าให้ครูผู้สอนมีเวลากับเด็กปกติน้อยลง  
  สมสกุล ศรีสวัสดิ์ (2546) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียน
ร่วมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองล าพูน        
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในงานทั้ง 4 ด้าน ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับไว้ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ 
และด้านบริหารทั่วไปตามล าดับและปัญหาส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คือ ครูขาดแคลน
ต้องท าหน้าที่หลายด้าน ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้รับ
ไมเ่พียงพอ ด้านบริหารทั่วไป คือ ขาดการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนข้อเสนอแนะด้าน
วิชาการคือ ควรมีอัตราจ้างครูการศึกษาพิเศษท าหน้าที่ด้านนี้โดยตรง ด้านบุคลากร คือ ควรจัดสรรครู
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เฉพาะด้านที่โรงเรียนต้องการ ด้านงบประมาณ คือ ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้น ด้านบริหารทั่วไป คือ ควรมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบทั่วถึงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการประสานงานกับทุก ๆ ฝุาย 
 อารีย์  เพลินชัยวานิช (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 พบว่าสภาพปัจจัยในการบริหารโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะที่ดีและจ าเป็นของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะที่จ าเป็นของครู ด้านการจัดหรือใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สภาพความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมดีเด่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อแยกเป็นรายด้าน คือ 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนร่วมและความก้าวหน้าของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม
ดีเด่นในภาพรวม คือด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) และด้านคุณลักษณะที่จ าเป็น
ของคร ู 
 เบญจา ชลธาร์นนท์ (2548) ได้ประเมินระดับปฏิบัติงานตามโครงสร้างซีทของโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม 390 โรงเรียน ในการสังเคราะห์งานด้านการจัดการเรียนร่วมสู่ภาคปฏิบัติ 
เพ่ือน าสู่นโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส าหรับเด็กและเยาวชนพิการพบว่า  1) ด้านนักเรียน (S) 
ส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนพิการและนักเรียนปกติ เช่นการประสานงานทาง
การแพทย์ การฝึกทักษะท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การสังคม 
และการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับนักเรียนปกติมีการประชุมท าความเข้าใจ จัดกิจกรรมการสอนร่วมกันจัด
ปูายนิเทศและสอดแทรกในขณะท าการสอน เป็นต้น 2) ด้านสภาพแวดล้อม (E) ส่วนใหญ่ด าเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกอาคาร เช่น ปูกระเบื้อง ทาสี ปูเสื่อ บริการน้ าเย็น ปรับแสงสว่าง 
ทางขึ้นลง มุ้งลวดสนามเด็กเล่น ห้องน้ า แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น ห้องเสริมวิชาการ 
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือความสวยงาม 3) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน (A) ส่วนใหญ่ยังไม่มีการท าหลักสูตรเฉพาะแต่มีการปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน
พิการที่เรียนร่วมแต่ละบุคคลปรับยืดหยุ่นหลักสูตรความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนมีการจัดท า
หลักสูตรเพิ่มเติมเน้นทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่นการแต่งกาย การขับถ่าย  การรับประทานอาหาร 
การใช้อุปกรณ์ของเล่น การพัฒนากล้ามเนื้อ การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหว และ
การอ่านเขียนอักษรเบรลล์ เป็นต้น มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) เก็บข้อมูลนักเรียนใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมจัดกิจกรรมนอกห้องและในชุมชน
รายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพและการจัดตารางบริการเสริม ให้โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติ  
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4) ด้านเครื่องมือ (T) มีการจัดท านโยบาย แผน โครงการ ระบบบริการ ชัดเจนจัดสรรงบประมาณ
เฉพาะบุคคลในโรงเรียนมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจ ากัดน้อยที่สุดจัดสื่อส าหรับนักเรียน
พิการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถด าเนินการได้ระดับมากรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรโดย
การอบรมศึกษาดูงาน ฝึกทักษะเฉพาะด้าน ฝึกกิจกรรมบ าบัดและจัดหาบุคลากรช่วยเหลือ เป็นต้น 
 สุวารินทร์ ถิ่นทวี (2549 )  ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบว่า 
  1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในภาพรวม
เห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในภาพรวม
เห็นว่า มีความพร้อมและความเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ต่ ากว่าเกณฑ์การ ประเมิน 
  3. ด้านกระบวนการของโครงการเพ่ือประเมินการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในภาพรวมเห็นว่าการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลางต่ ากว่าการประเมิน ส่วนการประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
ภาพรวมเห็นว่าการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง
กรรมการศึกษาและนักเรยีนเห็นว่าการปฏิบัติงานทุกรายการอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี
ความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  4. ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผลการ
ด าเนินงานทุกรายการอยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์การประเมินนั่นคือ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วมสามารถด าเนินงานการจัดการเรียนร่วมได้ดีผลผลิตของโครงการจึงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องได้เข้าร่วมเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตาม
ความสามารถ  ผู้ปกครองพึงพอใจในผลการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลก าหนดไว้
นักเรียนพิการ มีพัฒนาการด้านวิชาการอารมณ์สังคม และการช่วยเหลือตนเองที่ดีขึ้น ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความด้องการจ าเป็นพิเศษนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มี
ความบกพร่องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเอง  
นักเรียนได้รับ การจัดกิจกรรมส่งเสรีมการพัฒนาศักยภาพเป็นเฉพาะบุคคลนักเรียนทั่วไปได้รับการ
เตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับการช่วยเหลือเพ่ือนพิการหรือมีความบกพร่องนักเรียนพิการมี
ความสามารถที่จะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพได้และนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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   โสภณ ค าปาเชื้อ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียน
ร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ส าหรับนักเรียนที่มีความด้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการศึกษา 
ด้านนักเรียน (S-Student) มีการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสมมีการคัดกรอง
อย่างเป็นระบบ มีการเตรียมเด็กทุกคนรับรู้ถึงวิธีปฏิบัติต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างเหมาะสม
ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนเพ่ือก าหนดนโยบายการจัดการ
เรียนร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบมีการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของเด็กอย่างเหมาะสม  ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์หลักสูตรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโดยคณะครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยใช้วิธีสอนจากง่ายไปหายากมีการปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพ
ความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภทด้านเครื่องมือ ได้รับสือ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม  การจัดสรรคูปองตรงกับความต้องการส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย นโยบายเกี่ยวกับการรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเรียนร่วมตลอดจนการด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดใน IEP แต่ละคน 
  ณรงค์  อัมพรภาค (2550) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. คุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามทัศนะ
ของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้  

  2. การเปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน

ร่วมตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม โดยภาพรวม พบว่า มี

ทัศนะระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน โดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม กับครูการศึกษาพิเศษ มีทัศนะด้าน

คุณภาพนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับคู่อ่ืน ๆ มีทัศนะแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการ

เรียนร่วม ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม ด้าน

คุณภาพนักเรียน พบว่า มีทัศนะระหว่างกลุ่มแตกต่างกันโดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมกับครู
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การศึกษาพิเศษมีทัศนะด้านคุณภาพนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส าหรับคู่อ่ืน ๆ มีทัศนะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

   3. การศึกษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของ 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2  พบว่า   

ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจในวิธีการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนของโรงเรียนมากเป็น

อันดับแรก รองลงมาคือความพึงพอใจที่เดก็พิเศษได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนร่วมของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กมาก เป็น

อันดับแรกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชนพิการผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1 ผลการประเมินด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
    1) ความทั่วถึงในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าในปีการศึกษา 2548 อัตราการเข้า
เรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานของเด็กและเยาวชนพิการ กลุ่มอายุ 0-24 ปี รวมทั้งสิ้น 255,817 คน 
หรือร้อยละ 62.20 ของค่าประมาณประชากรพิการ และอีกจ านวน 109 ,619 คน หรือร้อยละ 26.65 
ยังไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบใด  
    2) ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าเด็กและเยาวชน
พิการ (อายุ 0-24ปี) สามารถกระจายเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ โดยส่วน
ใหญ่เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น 248 ,191 
คน หรือร้อยละ 97.019 ของจ านวนเด็กและเยาวชนพิการที่เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกนั้นหาก
ความพิการรุนแรงจัดในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการหรือจัดให้เรียนร่วมกับเด็กด้อยโอกาส
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์หรือจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก
พิการ อายุ 0-3 ปี ในทุกประเภทความพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาและประจ าจังหวัด
ทุกจังหวัด รวมทั้งส่วนหนึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาในระบบของเอกชนและการศึกษานอกระบบ 
  3) การเพ่ิมโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมผลการ
ด าเนินงานพบว่าในปี 2547 มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน 390 โรงเรียนและขยายเพ่ิม
ในปี 2548 เป็นจ านวน 2,000 โรงเรียน มีนักเรียนพิการทุกประเภทความพิการจ านวน 8,627 คน 
และ 33,315 คน ตามล าดับ ซึ่งนับว่ายังมีอัตราที่น้อยมาก ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่คือ นักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้คิดเป็น ร้อยละ 49.72 และร้อยละ 50.81 รองลงมา คือ นักเรียนที่บกพร่องทาง
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 24.34 และร้อยละ 17.03 ตามล าดับ 
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 1.2 ผลการประเมินด้านการเข้าถึงการศึกษาและการใช้ประโยชน์ได้ส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ 
พบว่า  มีตัวแปรส าคัญดังนี้ 
   1) การมีกฎหมาย กฎกระทรวงและนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการนับ
แต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกฎกระทรวงและนโยบายที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งการออก
กฎหมายรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนพิการอย่างสอดคล้องกัน ตามที่กฎหมายบัญญัติท าให้เอ้ือต่อ
การจดัให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับสิทธิและความเสมอภาค เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปและสามารถ
เข้าถึงการศึกษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นทั้งด้านการสื่อสาร อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
   2) การจัดงบประมาณเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ พบว่า รัฐจัดสรรให้
ในอัตราเท่ากับเด็กทั่วไปและจัดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนส าหรับให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดซ่ึงต้องสอดคล้องตามที่
ก าหนดใน IEP โดยก าหนดอัตราเฉลี่ยคนละ 2,000 บาท หรือจัดให้เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5 เท่าของ
งบประมาณปกติที่จัดให้กับเด็กทัว่ไป  
   3) การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาพิเศษ พบว่าในปี 2549 ขาดอัตราก าลังครูของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดยขาดครูตามเกณฑ์จ านวน 5,222 คน 
หรือร้อยละ 80 (ครูตามเกณฑ์ 6,527 คน แต่มีครูที่มีอยู่จริง 1,352 คน) โดยยังไม่รวมอัตราการขาด
ครูในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม ซึ่งปัจจุบันมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่ ได้รับการอบรม             
ด้านการศึกษาพิเศษหรือครูที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเด็กพิการโรงเรียนละอย่างน้อย 1 คนซ่ึงไม่
เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพต่อการให้บริการเด็กและเยาวชนพิการที่มีในโรงเรียนเพ่ือให้มี 
คุณลักษณะครบถ้วนตามที่ก าหนดใน IEP เป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้บริการเด็กและ 
เยาวชนพิการอย่างท่ัวถงึและมีคุณภาพ 
  4) การจัดระบบเพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้ร ับบริการตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 พบว่า  มีการด าเนินการ ดังนี้ 1) การจัดระบบการอุดหนุนสื่อและสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามคูปองการศึกษาและให้มีการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการตาม IEP 
ก าหนด 2) การจัดระบบกระจายสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกตาม IEP ให้เด็กพิการรองรับกฎกระทรวง
ในลักษณะเครือข่ายระหว่างศูนย์กระจายสื่อและศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศกับโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนร่วม 3) การกระจายสิ่งอ านวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา ตามบัญชี ก 
(รายละเอียดแนบท้ายกฎกระทรวงฯ) ที่จัดสรรให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือกระจายการให้บริการแก่
เด็กและเยาวชนพิการตามความจ าเป็น 4) การก าหนดแนวปฏิบัติ ในการขอรับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2) 5) การก าหนดขั้นตอนการยืม
สิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาและการขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) และ 6) ก าหนดวิธี การ
เบิกจา่ยเงินตามคูปองเพ่ีอรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
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 1.3 ผลการประเมินด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานที่ เหมาะสม พบว่า 
สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management: SBM) เพ่ีอสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน 
และการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework: โดยที่ S-Students คือ
นักเรียน E-Environment คือสภาพแวดล้อม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอนและ T-tools 
คือเครื่องมือ)  

 ตอนที่ 2 องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม พบว่าประกอบด้วย  
5 ด้าน เป็นตัวร่วมกันก าหนด คือ 1) โอกาสในการเข้ารับการศึกษา 2) การเข้าถึง บริการทาง
การศึกษา 3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของสถานศึกษา 4) ความร่วมมือของชุมชนและ
เครือข่าย และ 5) คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับ 
 ตอนที่ 3 รูปแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชน
พิการ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลซึ่งกันและกันทั้งนี้องค์ประกอบ ตัวแรก คือ 
เด็กและเยาวชนพิการซึ่งเป็นปัจจัยปูอนเข้าเมื่อได้รับโอกาสเข้าศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากนั้นจึงผ่านกลไก
กระบวนการจัดการเรียนร่วมใน 3 องค์ประกอบคือการจัดให้เด็กและเยาวชนพิการเข้าถึงการศึกษา
และการปรับเปลี่ยนกลไกกระบวนการท างานของสถานศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
พิการเป็นเฉพาะบุคคลรวมทั้งความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายซึ่งส่งผลร่วมกันท าให้เกิด
ประสิทธิภาพตัวสุดท้าย คือ สิ่งที่เพ่ิมขื้นจากปัจจัยที่ปรากฎอยู่ในผลผลิตในระยะเวลาหนึ่ง ๆ คือ
สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียนซึ่งจะมีปริมาณและคุณภาพสูงเพียงไรนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านเป็นตัวร่วมกันก าหนด  

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและ
เยาวชนพิการ ดังนื้ 

 ข้อเสนอที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมทั้งระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนร่วมทั้งระบบทุกด้านตามรูปแบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน นอกจากนั้นตัว
แปรส าคัญที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์ประกอบซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะ
ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมมากน้อยแตกต่างกันใน
การจะปรับปรุงและแก้ไขในแต่ละตัวแปรที่เป็นรายละเอียดย่อมเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนร่วม  

  ข้อเสนอที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมในด้านที่เป็นจุดอ่อนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมในด้านที่เป็นจุดอ่อน กล่าวคือ หากตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่า
ยังต้องปรับปรุงในองค์ประกอบส่วนใดจะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงในแต่ละด้านที่พบว่ายังเป็นจุดอ่อน
หรือยังต้องอยู่หรืออาจจัดล าดับตามความส าคัญ  
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 ข้อเสนอที่ 3 เสริมปัจจัยเพ่ือไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานระดับ
นโยบายควรพิจารณาเสริมปัจจัยเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาและ
สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้โดยมีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบในบริบทของแต่
ละสถานศึกษา  

 ข้อเสนอที่ 4 ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จและเปูาหมายในการด าเนินงาน ดังนี้  
  ประการที่ 1 การจัดการศึกษาสู่สังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยู่บนฐาน ของ
สิทธิส าหรับคนพิการ  
  ประการที่ 2 ประกันการเข้าถึงสิทธิในทุกด้าน  
  ประการที่ 3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชน พิการ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  
  ประการที่ 4 กระบวนการเรียนการสอนเน้นที่ตัวผู้เรียน  
  ประการที่ 5 พัฒนารูปแบบการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนแกนน าและโรงเรียน 
เครือข่าย  
  ประการที่ 6 สนับสนุนการท างานโดยมีความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายโดย พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ประการที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพนักเรียนพิการ 
  ประการที่ 8 ก าหนดมาตรฐานไว้สูงอย่างเหมาะสม (appropriately high standard) 
และจัดระบบประกันคุณภาพในทุกมิติขององค์ประกอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม  
  กิตติพงษ์ จุโลทก (2552) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนร่วมให้แก่นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนชุมชนบ้านปุาก่อด า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต2 ผลการวิจัยพบว่า   
 ด้านปัจจัย 
  1. มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 37 คน จ าแนกเป็นผู้มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 
34 คน บกพร่องทางการพูดและภาษา 2 คน และพิการซ้ าซ้อน 1 คน 

 2. สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการเรียนร่วมที่มี 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน 

 3. หลักสูตรการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง “ชีวิตและสังคม” ทั้ง 4 หน่วย 

 ด้านกระบวนการ 
 1. กิจกรรมการบริหาร มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะ 

ในเรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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 2. กิจกรรมการเรียนมีผลการด าเนินกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ชุดโดยมีการชมเชย
เมื่อนักเรียนท างานได้ดีและมีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 

 3. การวัดและประเมินผลมีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ทั้งนี้ยังมี การปฏิบัติ
มากที่สุดในเรื่องการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบมีการปรับเวลาในการวัดและประเมินผล
และมีการปรับวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความต้องการพิเศษท้ัง 37 คน มีพัฒนาการและคุณลักษณะ 
เป็นไปตามจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรายบุคคล  โดยเฉพาะในด้านการอ่านและการคิด
ค านวณ 
   ด้านผลลัพธ์ พบว่า ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกโดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนร่วม รองลงมา คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมและสามารถ
น าความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงและสังคมได้ส่วนรายการที่มีการปฏิบัติยู่ในระดับน้อยคือการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

  สมใจ พิมพ์ภา (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็ก
พิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2  
ผลการวิจัย พบว่า  
  1. สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตน
อ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนจึงต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะเพ่ือจะน าความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
ในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของเด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 
   2. การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตน
อ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 มีวิธีการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
ร่วมของเด็กพิเศษโดยการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ครจูัดอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพของครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนศึกษาดูงาน
โรงเรียนตัวอย่างในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนและการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน
เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน 
  3. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 จากผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน พบว่า 
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   3.1 ผลส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน
บ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ความส าเร็จใน
การพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้แบบคัดกรองเด็กพิเศษ
และการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กพิเศษมีความส าเร็จมากที่สุดส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอน 
การเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลพฤติกรรมของเด็กพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
   3.2 ความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน
บ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจใน
การพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้แบบคัดกรองเด็กพิเศษ
อยู่ในระดับมากที่สุดการใช้สื่อการเรียนการสอนพฤติกรรมของเด็กพิเศษ การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล การวัดผลประเมินผลส าหรับเด็กพิเศษ การเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
   ฉวีวรรณ  เหล่ารอด (2553)  ได้ประเมินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูหัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษและผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 
   2. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้า
โครงการ ครูผู้สอนเด็กพิเศษ  และผู้ปกครองเด็กพิเศษในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่ง
ผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 
  3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูหัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษ และผู้ปกครองเด็กพิเศษในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2543 ง, หน้า 90 – 97) ได้วิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ
พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมครูและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเอ้ือให้กับ
คนพิการสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่วนปัญหาอุปสรรค งบประมาณได้รับไม่สอดคล้องกับ
จ านวนเด็กพิการที่เข้ารับการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นตามเปูาหมายนโยบายท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ
ด าเนินการต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมมากยังไม่ได้เตรียมครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
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การศึกษาพิเศษไว้ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนท าให้จ านวนครูต่อนักเรียนพิการสูงกว่าเกณฑ์มาก  
ส่วนด้านคุณภาพมีการจ าแนกความพิการและส่งต่อเพ่ือการศึกษาควบคู่กับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษในสังกัดกรมสามัญศึกษาและสถาบันราชภัฎทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นและศักยภาพของคนพิการที่สามารถท าให้เด็กพิการได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาพิเศษมากขึ้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545ก, หน้า 39–84) ได้ท าการวิจัยการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กซึ่งสามารถอธิบายรายด้านได้ดังนี้ คือ 1) ด้าน
บุคลากร พบว่า มีปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือการสอนเด็กพิการ พบว่าส่วนใหญ่การพัฒนา
ครูเพ่ือให้ครูมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษโดยการให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมโดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการ 2) การผลิตสื่อ
ส าหรับบริหารหลักสูตรครูส่วนใหญ่ในทุกสังกัดไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อเหล่านี้มีครูจ านวน
น้อยมากในทุกสังกัดที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหัวข้อดังกล่าวประมาณ 1 – 2 ครั้ง และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบเป็นรายสังกัดจะพบว่าครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการจะมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าครูในสังกัดอ่ืน ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาพิเศษของครูในด้านต่าง ๆ มีภาระค่าใช้จ่ายและครูระดับประถมศึกษาต้องออก
ค่าใช้จ่ายเองถึงร้อยละ 4.0 3) ความต้องการความรู้การเรียนรู้ของครูเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการในด้านต่าง ๆ แนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเนื้อหาสาระหลักสูตรส าหรับเด็ก
พิการแบบต่าง ๆ การท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลการจัดท าเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ การ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กพิการหลักและวิธีการบริหารหลักสูตรส าหรับเด็กพิการ การจัดท า
แฟูมประวัติและผลงาน การคัดแยกเด็กพิการ และการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการสอนเด็ก
พิการครูในโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกัดต้องการความรู้/การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการสอนเด็ก
พิการด้านศักยภาพ พบว่าโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการในบางที่
พบว่า มีนักเรียนพิการเพ่ิมมากข้ึน 4) ด้านสถานที ่สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า โรงเรียนเรียนรวมยัง
ไม่ได้มีการเตรียมสถานที่รองรับคนพิการทุกประเภทโดยเฉพาะคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
ต้องใช้รถเข็นเนื่องจากยังไม่มีทางลาดและห้องส้วมที่เหมาะสมกับผู้พิการทางลาดชันบางครั้งชัน
เกินไปท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโรงเรียนแก้ปัญหาโดยเอาแผ่นยางนวมมาติดผนังเพ่ือให้นักเรียนใช้
เป็นที่หยุดรถซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ด้านหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนในทุกสังกัดใช้หลักสูตรปกติ 5) ด้าน
การบริหารงบประมาณ ปัญหาที่พบในด้านงบประมาณ คือด้านครุภัณฑ์ที่ถูกก าหนดลักษณะเฉพาะมา
จากหน่วยงานส่วนกลางท าให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน  หรือสภาพความพิการของเด็ก 
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โดยเฉพาะการใช้งานหรือสภาพความพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและมีราคาแพงกว่า
ต่างประเทศมาก ด้านระเบียบการเงิน ระเบียบการเงินไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน หรือการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ เช่น กรณีปัญหาเด็กมาเรียนไม่ต่อเนื่องซึ่งเกิดจากเมื่อเด็กกลับบ้านไปบางคนไม่กลับมาเรียน
อีกทางโรงเรียนเห็นว่าควรมีกระบวนการติดตามหรือให้การแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือโดยการ
ประสานงานจัดหาสถานที่เรียนใกล้บ้านให้หรือเป็นค่ารถให้เด็กกลับมาเรียนต่อ ซึ่งในกรณีนี้ โรงเรียน
มีงบประมาณค่าหัวของนักเรียนนั้น ๆ อยู่แล้วแต่ไม่สามารถน ามาใช้ในกรณีดังกล่าวได้ทางโรงเรียน
เสนอว่าควรจะได้มีระเบียบการน าเงินดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องเพราะงบประมาณใน
ส่วนนี้โรงเรียนมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ 6) ด้านการจัดการ ปัญหาด้านการจัดการศึกษา
พิเศษในรูปแบบการเรียนรวมบางโรงเรียนอาจไม่ส าเร็จเพราะมีนักเรียนพิการบางคนเข้าไปเรียนแล้ว
ต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการตามเดิม เนื่องจากนักเรียนทั่วไปไม่ยอมรับและไม่มี
ความสุขในการเรียนเกิดจากการที่ผู้บริหารขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษไม่ให้ความสนใจ
ที่จะพัฒนาโครงการเรียนรวมส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนรวม
เพราะไม่มีกระบวนการที่สร้างความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปผู้ปกครองและครูอย่างเป็นระบบ 

 ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2529, หน้า 22–23) ได้ท าการศึกษาวิจัย
ปัญหาในการจัดการเรียนร่วมในความเห็นของครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนพบว่ามีปัญหา ดังนี้ 

 1) สภาพความพิการของเด็กมากเกินไปกว่าที่จะเรียนในชั้นปกติได้ 
 2) ครูขาดความเข้าใจในการจัดชั้นเรียนร่วม 
 3) สื่อและอุปกรณ์การสอนยังมีน้อย ไม่เหมาะสมกับความพิการ 
 4) หลักสูตรไม่เหมาะสมท าให้การประเมินผลไม่ยุติธรรม 
 5) ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการสอนเด็กพิการ 
 6) ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

 ส าหรับปัญหาในการจัดการศึกษาพิเศษ เกิดจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ 
 2) งบประมาณที่ได้มาส าหรับโครงการนี้ยังไม่เพียงพอ 
 3) เทคนิคและวิธีสอนยังไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร 
 4) สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนน้อยไม่พอที่จะให้บริการ 
 ปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการปีการศึกษาเพ่ือ

คนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 ค, หน้า 96 – 97) พบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญคือ 
 1. การน านโยบายสู่การปฏิบัติล่าช้า และระดับปฏิบัติสับสนอันเนื่องจากขาดกระบวนการ

ท าความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน 
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 2.การประกาศปีการศึกษาเพ่ือคนพิการประกาศหลังการขอตั้งงบประมาณการจัด
การศึกษาปีการศึกษา 2542 ไปแล้วท าให้งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับนโยบายการขยายโอกาส 
บริการและกิจกรรมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในปีการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นและยังขาด
ความรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 

 4. ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญในการบริหารการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 สุชาดา ชัยวรศิลป์ (2541, หน้า 176-178) กล่าวว่าครูการศึกษาพิเศษเฉพาะทางส าหรับเด็กพิเศษ
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับการนิเทศจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงควรตรวจสอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกันทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนร่วมโดยไปดู
การปฏิบัติผลการปฏิบัติ เพ่ือน าข้อบกพร่องที่พบมาปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานของโรงเรียนให้
มากขึ้นในเรื่องการด าเนินงานในโรงเรียนเรียนร่วมให้ประสบความส าเร็จผู้ศึกษาสรุปได้ว่า  
องค์ประกอบที่จะท าให้การเรียนร่วมบรรลุเปูาประสงค์และประสบความส าเร็จ ประการแรก ผู้บริหาร
ควรท าให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเกิดการยอมรับมโนทัศน์ของการเรียนร่วม  
ประการต่อมาควรมีการเตรียมบุคลากรทุกฝุายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในด้านการ
จัดการเรียนร่วมตลอดจนผู้บริหารควรจัดการบริหารสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ทั้งด้านสถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อวัสดุอุปกรณ์พิเศษ บริการช่วยเหลือและแหล่งทรัพยากร ทั้งนี้องค์ประกอบที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การเรียนร่วมประสบความส าเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
รวมทั้งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในด้านการเรียนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 
  ต่อมาคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาคนพิการ (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล
การประเมินการด าเนินงานจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการในปีการศึกษา 2542 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษา รวมถึงศึกษา ปัญหา อุปสรรค ให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการให้มี
ประสิทธิภาพผลการด าเนินการพบว่า ในด้านปริมาณบรรลุผลตามนโยบาย คือ ปีการศึกษา 2542 มีจ านวน
นักเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2541 ถึง 3 เท่าตัว (จ านวนเด็กพิการในปีการศึกษา 2541 มีจ านวน 35,000 
คน ปีการศึกษา 2542 เพ่ิมขึ้นเป็น 110,327 คน) เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนประชากรที่ก าลังอยู่ในวัย
เรียนซึ่งมีจ านวน ทั้งสิ้น 2,046,622 คน มีสัดส่วนที่ต่ าอยู่มากการด าเนินการตามนโยบายมีปัญหาและ
อุปสรรค คือ 
  1. การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติล่าช้าผู้ปฏิบัติสับสนเนื่องจากขาดการท าความเข้าใจที่
ชัดเจน 
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  2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสเนื่องจากการประกาศนโยบาย
นี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณไปแล้ว 
  3. ครูและบุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและครูทางการศึกษาพิเศษมี
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
ไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว 
  ประจักษ์ เกษมสุข (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาเด็ก
พิการเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านผู้เรียน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านครูและ
ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านหลักสูตรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้าน
การเรียนการสอนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนประถมศึกษามีปัญหาการจัดการศึกษาเด็ก
พิการเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียน มากกว่าโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทุกข้อโรงเรียนประถมศึกษามีปัญหาการ
จัดการศึกษามากกว่า โรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านผู้เรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา มีปัญหาการจัดการศึกษามากกว่าโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้น การช่วยเหลือของเด็กปกติต่อเด็กพิการ ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุก
ข้อโรงเรียนประถมศึกษามีปัญหาการจัดการศึกษามากกว่าโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กพิการ
เสนอแนะว่าควรส่งเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทางหรือโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  
และถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาต้องจัดฝึกอบรมครู  และผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
  วินัย หนูรัตน์ (2544, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ เรียนร่วมเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมากข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็ก
ปกติ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์
ด้านการอบรมต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ  โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะที่ได้จากการประมวลความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับ การจัดการเรียนร่วมเด็ก
พิเศษกับเด็กปกติ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
เด็กพิเศษตลอดจนมีการอบรมอย่างสม่ าเสมอและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมอาคารสถานที่ ควรจัดให้มี
อาคารทีเ่อ้ือต่อเด็กพิเศษ  โดยการสร้างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้ว สื่อวัสดุอุปกรณ์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีโดยแยกประเภทของเด็กพิเศษมีให้เพียงพอ  การจัดการเรียนการ
สอนควรจัดให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพของเด็กและควรสอนแยกตามประเภทของความ
พิการ การวัดและประเมินผลควรมีการแยกการวัดและประเมินผลระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติหรือ
ถ้าไม่แยกก็ควรใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลต่างจากเด็กปกติ 
  สมศักดิ์ ชุ่มกลัด (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
และด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาเรียนร่วมมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง สภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมส่งเสริมตามทัศนะของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วม มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบสภาพการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนเรียนร่วมจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาร่วมของผู้บริหาร 
พบว่า สภาพการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการและด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเรียน
ร่วมที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีผลการด าเนินงานที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติสภาพการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของผู้บริหารที่ผ่าน
การอบรมและไม่ผ่านการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเรียนร่วมมีผลการด าเนินงานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และด้านกิจ
กรมส่งเสริมของโรงเรียนเรียนร่วมจ าแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมการ
พัฒนาครูการศึกษาพิเศษของครูผู้สอน พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และด้าน
กิจกรรมส่งเสริมของโรงเรียนเรียนร่วมที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีผลการด าเนินงานที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และด้านกิจกรรม
ส่งเสริมของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมและไม่ผ่านการอบรมการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมีผลการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มีสภาพ
การด าเนินงานสูงกว่าครูผู้สอนที่ไม่ผ่านการอบรมพร้อมกันนี้  
  อ านวย ศิริแพทย์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเรียน
ร่วมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนวัดเขาส าเภาทอง ส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาพิเศษรูปแบบเรียนร่วมของโรงเรียนวัดเขาส าเภาทองโดยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู
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การศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนในห้องที่จัดเรียนร่วม บุคลากรที่มิใช่ครูผู้สอนห้องเรียนที่จัดเรียนร่วม 
ผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองนักเรียนปกติ จ านวน 84 คน พบว่า 
  1. สภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนวัดเขาส าเภาทองโดยรวมอยู่ในระดับดี 
  2. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียน
เรียนร่วมในแต่ละกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี 
  3. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษแยกตามกลุ่มมาตรฐานโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับด ีเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพนักเรียนและด้าน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับดี  
  กรองจิตร เตจ๊ะวงค ์(2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การจัดเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมโรงเรียนส่วน
ใหญ่จัดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติโดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่มากกว่าบุคลากร สื่อ
อุปกรณ์การนิเทศและงบประมาณส่วนการคัดเลือกครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ 
นั้น ในระยะแรกมอบหมายให้ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษหรือครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการศึกษา
พิเศษเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษที่เรียนร่วมในชั้นเรียนไป
พร้อม ๆ กันทั้งนี้ความต้องการและข้อเสนอแนะของครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการให้ส านักงาน
ประถมศึกษาอ าเภอได้ติดตามดูแลเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ครูผู้สอนรวมทั้งจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้กับเด็กที่มี
ความบกพร่องทุกประเภทให้เพียงพอ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเรียนร่วม  เข้ารับ
การบอรมความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษและควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การเรียนร่วมอย่างสม่ าเสมอโดยให้ครูผู้สอนได้ฝึกท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้มากขึ้น 
  วิลาวัลย์ วงศ์คุณาโรจน์ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติของครูประจ าชั้นและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตรัง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษ
กับเด็กปกติของครูประจ าชั้นและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ครูประจ าชั้นและผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติทั้งภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ครู
ประจ าชั้นและผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานแตกต่างกันโดยโรงเรียนที่มีขนาดตั้งแต่  12 
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ห้องเรียนขึ้นไปมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติมากกว่า
โรงเรียนที่มีขนาดต่ ากว่า 12 ห้องเรียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ ได้แก่ ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ปกครองเด็กพิเศษและเด็กปกติให้เข้าใจและยอมรับ
การจัดการเรียนร่วมให้มากขึ้นด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายควรอบรมครูก่อนสอนเด็กพิเศษและ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่องควรมีสื่อส าเร็จรูปและอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ
ของเด็กพิเศษให้แก่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่เนื่องจากต้องสอนเด็กปกติด้วยควร
แยกการประเมินผลระหว่างเด็กพิเศษและเด็กปกติและยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลระหว่างเด็ก
พิเศษด้วยกัน 
  ประมวล วันดี (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาโรงเรียนเรียนร่วมสู่
มาตรฐานการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ปัญหาการพัฒนาโรงเรียนเรียนร่วมสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ครูที่ไม่ผ่านการอบรมมีสภาพปัญหามากกว่าครูที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
  สะอาด สุวรรณทา (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ เชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการศึกษา ด้านความพร้อม( อาคารสถานที่ 
บุคลากรและอ่ืน ๆ ) ขาดการจัดท าห้องน้ า ห้องส้วม มุมต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทั้งการ
จัดโต๊ะเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีการติดต่อประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
นักสังคมสงเคราะห์เพ่ือขอความช่วยเหลือน้อยบุคลากรที่จัดการเรียนร่วมไม่ได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนการจัดกิจกรรมก็ไม่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างเต็มที่ ด้านหลักสูตรและแผนการสอนได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าแผนการสอนมีการ
ปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะมีการน าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามศักยภาพโดยคณะครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายวิธีโดยใช้การ
สอนจากง่ายไปหายากจัดกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือเด็ก เช่น การสอนซ่อมเสริมและการมอบหมาย
งานมีวิธีการการเก็บเด็กที่ดีท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ 
ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการด าเนินการน้อยแต่ได้จัดหา
งบประมาณมาสนับสนุน โดยคณะครูมีการผลิตสื่อ มีการจัดหาสื่อและใช้สื่อ ใช้เอกสารคู่มือครูเป็นสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและการ
นิเทศ มีการปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีการประเมินตามสภาพที่
แท้จริงมีการนิเทศโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีการน าผลของการวัดผลประเมินผลและผล
ของการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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  ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการศึกษา ด้านการบริหารจัดการขาดงบประมาณด าเนินการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ขาดสื่อ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีความต้องการ การด าเนินการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมไม่มีการวางแผนด้านต่าง ๆ หรือมีการวางแผนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามแผนด้าน
บุคลากรพบว่า โรงเรียนขาดครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นและครูก็มีภาระงานมากไม่มีเวลาให้เด็กอย่างเต็มที่  ส่วนด้าน
งบประมาณและด้านอาคารสถานที่ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมงบประมาณที่ได้รับหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้ไม่เพียงพอและไม่ตรงกับ
ความต้องการแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
สรุปผลโดยการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการน าผลการวิจัยมาศึกษาระดมความคิดด้วยการ
วิเคราะห์อภิปรายเพ่ือหาแนวทางพัฒนาร่วมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความพร้อม (อาคารสถานที่ 
บุคลากรและอ่ืน ๆ ) ด้านหลักสูตรและแผนการสอน ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลประเมินผลและการนิเทศ ได้สรุปในรูปแผนงานโครงการและกิจกรรมด าเนินการ ที่
ต้องด าเนินการทั้งในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับอ าเภอ 
  เนตรทิพย์ เจริญวัย (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า 
  1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหามากท่ีสุดคือ งานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียน
การสอน รองลงมาคือ งานห้องสมุด งานหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ปัญหาน้อยที่สุดคือ งานจัดการเรียนการสอน 
  2. แนวทางในการบริหารงานวิชาการในแต่ละด้าน 
  2.1 งานหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ควรมีการวางแผนตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้หลักสูตรนั้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.2 งานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการวางแผนและสร้างความตระหนักความเข้าใจ
ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุา ควรมีการจัดท าแผนการสอนรายบุคคล และการจัดโครงการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตลอดจนควรจะต้องมีการจัดท าคู่มือครูในงานวิชาการ 
  2.3 งานประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการใช้สื่อในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับผู้เรียนและควรร่วมมือ
กันในการผลิตสื่อขึ้นใช้เองในโรงเรียนตลอดจนมีการประเมินผลการใช้และปรับปรุงให้มีความทันสมัย
เหมาะกับการใช้งาน 
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  2.4 งานนิเทศภายในควรมีการวางแผนและจัดระบบนิเทศภายในอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการนิเทศอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.5 งานวัดและประเมินผล ควรมีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์เครื่องมือระยะเวลา
ในการวัดผลและประเมินผลและควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่
ละประเภทและควรประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.6 งานห้องสมุด ควรมีการวางแผนการใช้และปรับปรุงห้องสมุดประสานกับแหล่งเรียนรู้
เพ่ือขอเอกสารสิ่งพิมพ์วารสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ในห้องสมุดตลอดจนควรจัดให้มีบรรณารักษ์เพ่ือให้
บริการประจ าห้องสมุด 
  2.7 งานอบรมทางวิชาการ ควรมีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เป็นนโยบายของโรงเรียนควรจัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนร่วม 
  สมสกุล ศรีสวัสดิ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ
เมืองล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในงานทั้ง 4 ด้าน ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับไว้ ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารทั่วไป ตามล าดับ และปัญหาส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ คือ ครูขาดแคลนต้องท าหน้าที่หลายด้าน ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ด้าน
งบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ด้านบริหารทั่วไป คือขาดการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับชุมชนข้อเสนอแนะด้านวิชาการคือ ควรมีอัตราจ้างครูการศึกษาพิเศษท าหน้าที่ด้านนี้
โดยตรง ด้านบุคลากร คือ ควรจัดสรรครูเฉพาะด้านที่โรงเรียนต้องการ ด้านงบประมาณ คือ ควรให ้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น ด้านบริหารทั่วไป คือ ควรมีการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั่วถึงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการประสานงานกับ
ทุก ๆ ฝุาย 
  สุรพล หงษาชาติ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหา
การด าเนินการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามล าดับ ด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ปัจจัย และด้านคุณภาพผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ
นักเรียน ด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ส่วนด้านปัจจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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  ธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ (2546, หน้า 48 - 49) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอปุาซาง  จังหวัด
ล าพูน ผู้บริหารโรงเรียนและครูจ าชั้นมีความต้องการบุคลากรเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนเด็กพิเศษ ทั้งนี้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับ
นักเรียนปกติและมีการใช้หลักสูตรเฉพาะบุคคลอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดโดยมี โรงเรียนที่ท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเกี่ยวกับนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการได้ยินเพียง 1 โรงเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนส่วนมาก
ครูผู้สอนท างานธุรการในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนอกเหนือจากงานการสอน
มาก เช่น งานอนามัยโรงเรียน งานสหกรณ์โรงเรียนเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น การทุ่มเทให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับนักเรียนปกติได้ ซึ่งในส่วนนี้การจัดการศึกษาปัจจุบันที่ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้น
เรียนจึงเป็นแนวทางแก้ไขทางหนึ่งและโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมต้องเสนอรายงานประจ าปี
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง  ๆ ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งบางครั้งการรายงานขาดการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังโรงเรียน  ดังนั้นจึงควรมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาทางส่งเสริมแก้ไขให้ครบกระบวนการ 
  นงลักษณ์ มีศิลป์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และ เขต 2 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม ส่วนใหญ่โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานทั้งในด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการโดยในด้านกระบวนการ
เรียนการสอนมีการด าเนินงานมากที่สุดตามล าดับ คือ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนร่วม วัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และวางแผนพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่วนที่ด าเนินงานน้อยที่สุด คือ จัด
บรรยากาศส่งเสริมการเรียนร่วม ส าหรับการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการมีการด าเนินงานมาก
ที่สุดตามล าดับ คือ สนับสนุนให้ครูการศึกษาพิเศษใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการเรียนร่วมและสนับสนุนให้ครูการศึกษาพิเศษใช้
กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่วนที่ด าเนินงานน้อยที่สุด คือ จัดให้
มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาพิเศษ ส่วนปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 
2 ในภาพรวมส่วนใหญ่ โรงเรียนมีปัญหาการด าเนินงานทั้งในด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้าน
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การบริหารจัดการโดยในด้านกระบวนการเรียนการสอน มีปัญหาการด าเนินงานมากที่สุดตามล าดับ 
คือ วางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนร่วมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียนเพ่ือ
การเรียนร่วม ส่วนที่มีปัญหาการด าเนินงานน้อยที่สุด คือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ส าหรับปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการมีปัญหาการด าเนินงานมากที่สุด
ตามล าดับ คือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ และส่งเสริมการใช้สื่อทางการศึกษา
พิเศษ ส่วนที่มีปัญหาการด าเนินงานน้อยที่สุด คือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันขอความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาด าเนินการในด้านนี้ให้มากขึ้นการ
เสริมแรงทางบวกและการปรับสินไหมสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  บพิตร โสมณวัฒน์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอ านวยศิลป์) อ าเภอเมือง
ยโสธร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียน
ร่วมโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากท่ีได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม  
พร้อมทั้งการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทั้ง 2 วงรอบ พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ
เรียนร่วมเพ่ิมข้ึนมีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิเศษเรียนร่วมมีความสนใจให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทุก
ขั้นตอน 
  ศศิธร ชูอินทร์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า 
  1. ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต
รัตนโกสินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย จ าแนกเป็นรายด้านด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย ด้านการบริหารและด้านบุคลากรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  2. ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนร่วมของบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 58.6) ความพร้อมในการจัดการเรียนร่วม ด้านปรัชญาแนวคิดและด้านการจัดการ
เรียน การสอน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  3. ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีอายุ มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารและวุฒิการศึกษา
ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนร่วมต่างกัน 
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  4. ครูที่มีอายุ ประสบการณ์การท างานอาชีพครูและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความรู้ ความ
เข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนร่วมไม่แตกต่างกันในท านองเดียวกัน 
  ขวัญใจ ธรรมขันโท (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมและชุมชนสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี  ส่วนครูที่
เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารสถานศึกษาในด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมส่งเสริมส่วนชุมชนสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในการศึกษาเชิงลึกมี  21 โรงเรียนที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี คือ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม พบว่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนมีรูปแบบการบริหารทั้งระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับส่วนการจัดการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรวมและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลส าหรับกิจกรรมส่งเสริมมุ่งเน้นบรรยากาศท่ีเอ้ืออาทรและมีเพ่ือนอาสาสมัคร ส่วนชุมชนสัมพันธ์
โรงเรียนมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนมูลนิธิและองค์กรการกุศลทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
ช่วยเหลือและสนับสนุนส าหรับโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองมีการบริหารจัดการที่อาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมตลอดจนการก าหนดหน้าที่โดยคณะกรรมการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการ
ติดตามนิเทศภายในโรงเรียนจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการสังเกต คัดแยก สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านและ
ประเมินจากครูและผู้เชี่ยวชาญและมีการจัดสอนตามบ้านส่วนกิจกรรมส่งเสริมมีการส่งเสริมพัฒนา
ตามศักยภาพของเด็กในโรงเรียน  
  ส าหรับในด้านชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนเป็นตัวกลางในการประสานงานทางการแพทย์และ
ทางการศึกษาในชั้นขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนเครือข่าย
เห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบเรียนร่วมของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนและเห็นด้วยปานกลางกับรูปแบบการ
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองและเห็นด้วยอย่างมากต่อการน ารูปแบบโรงเรียนไป
ด าเนินการได้จริงตามสภาพโรงเรียนซึ่งมีประโยชน์ต่อโรงเรียนเรียนร่วมและท าให้สามารถประสบ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้ 
  อัจฉราภรณ์  บัวนวล (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม จังหวัดล าพูน ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้าน
เครื่องมือ พบว่า ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อม
ในด้านการยอมรับและช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญ
ที่สุด คือ จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านเครื่องมือ 
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การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน 
ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีจ านวนค่อนข้างมาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ 
ควรจัดสรรครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม 
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนจากห้อง
ข้างเคียง ส่วนข้อเสนอแนะคือ จัดระเบียบห้องเรียน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมระดับ
เสียงด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูที่รับผิดชอบงานเรียนร่วมโดยตรงมีไม่พียง
พอ เนื่องจากครูในโรงเรียนมีไม่ครบชั้นเรียน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ขอรับการจัดสรรบุคลากรจากรัฐบาล 
และครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน การสอนให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ด้านเครื่องมือปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ คือประยุกต์ หรือดัดแปลงสื่อ/อุปกรณ์พ้ืนบ้านมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิไล พิพัฒน์มงคลพร (2535, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยวิธี "กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน" กับการ
สอนปกต ิเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยวิธี “กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน” กับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2534 จ านวน 48 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียน ที่สอนโดยวิธี “กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน” สูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01และความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยวิธี “กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน” พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่ม รู้สึกชอบ ตื่นเต้นและสนุกในการเรียน นักเรียนร่วมมือ
ท ากิจกรรมกลุ่มเพราะอยากช่วยเหลือเพ่ือนให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยวิธีสอนปกติ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่ม รู้สึกเฉย ๆ ต่อวิธี
สอนที่ได้รับ นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มเพราะเกรงคะแนนกลุ่มของตนไม่ดี 
 วลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการ
เรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพสูงได้เท่าที่ควร ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแกนน ามาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านนโยบาย โรงเรียนแกนน ายังไม่มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจด้าน
การเรียนร่วม และแผนงาน โครงการด้านการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมยังไม่มี
การก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ส่วนใหญ่ถือว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของ



92 
 

หน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษเรียน
ร่วม แต่การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมอย่างจริงจังยังมีน้อย 
 2. ด้านงบประมาณ โรงเรียนแกนน าเรียนร่วมขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอรวมถึงค่าใช้สอยในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟู
เด็กพิเศษการพัฒนาศักยภาพระดับความสามารถให้เด็กพิเศษช่วยเหลือตนเองและการร่วมอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนไม่เป็นภาระสังคมโรงเรียนแกนน าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จาก
หน่วยงานในท้องถิ่น 
 3. ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่บางท่านยังขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนร่วม โรงเรียนแกนน ามีจ านวน
บุคลากรการศึกษาพิเศษน้อยขาดครูผู้สอนที่มีวุฒิโดยตรงบุคลากรภายในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมผู้ปกครองและชุมชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ
และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
 4. ด้านเครือข่าย โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบการ
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแกนน ากับโรงเรียนแกนน าหรือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีน้อย 
 2.11.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 วิฟเวอร์ (Weave, 1997) วิจัยเรื่อง การน าวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยตนเองไปใช้
ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 แห่ง มีวิธีการกระจายอ านาจ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรทั้งอ านาจรวมและบุคคล เช่นเดียวกันในการน าเอาแนวคิดในเรื่องการบริหาร
จัดการด้วยตนเองโดยน าวิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรทั้งอ านาจรวมและ
บุคคลไปใช้ในโรงเรียนนั้นเกิดจากการศรัทธาและการยอมรับนับถือที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญท า
ให้ครูและผู้บริหารท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการพัฒนาความเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพจะ
กลายเป็นวัฒนธรรมส าคัญที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก
ภายในกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
   มอร์ติมอร์ (Mortimore, 1993) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จและ
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  งานวิจัยเอกสารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่น าข้อมูล
มาจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบต้วยการจัดการสอนที่ประสบผลส าเร็จและ
การจัดการการเรียนที่ประสบผลส าเร็จและบทบาทของกระบวนการให้การสนับสนุนให้โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จนี้  ผู้วิจัยน ามาอภิปรายและตั้งเป็นค าถาม ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้วิจัยทราบเรื่องราวของการเรียนการสอนที่ประลบผลส าเร็จจากอะไร 
   2. การอภิปรายให้การสนับสนุนงานวิจัยในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จอย่างไร 
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  3. วิธีการด าเนินการตามปกติสัมพันธ์กับอะไร 
  4. อะไรที่เป็นดัวอย่างส าหรับการท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
  วิธีการด าเนินการตามปกติของโรงเรียนประกอบด้วยความเข้มแข็ง รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการประสบผลส าเร็จคือ ความเป็นผู้น าที่มั่นคง มีความคาดหวังสูงมีความก้าวหนัาของ
นักเรียนเป็นเครื่องเตือนมีความกระตือรือร้นของนักเรียนเป็นบทบาทโดยมีรางวัลเป็นเครื่องกระตุ้น
เพราะมีผลเกี่ยวพันไปถึงครอบครัวของผู้เรียนด้วยการวางแผนที่สัมพันธ์กันและมีการเรียนเป็นจุด
ศูนย์กลาง บทเรียนจากการเรียนในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องมาจากการวางแผนส าหรับการ
ท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไดัผลส าเร็จที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นวิธีการสุดท้ายของการ
จัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ในอนาคต 
 รีเดล (Riedei, 1991) ได้ศึกษาถึงการรับรู้ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนร่วมของ เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในเกรด 5-9 ของโรงเรียนในรัฐเวอร์จีเนีย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้ใน
ทางบวกสูงกว่าส่วนนักการศึกษาท่ัวไปมีการรับรู้ไนระดับที่ต ่ากว่าการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไป
ในลักษณะที่ว่าผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าระดับการสนับสนุนทางการบริหารทรัพยากรหรือบริการที่
ได้รับการวางแผนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนเป็นองค์ประกอบที่เอ้ือต่อกระบวนการ
เรียนร่วม 

 ไบรท (Bright, 1986, p.124) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการเรียนร่วมที่ประสบ
ความส าเร็จ มีลักษณะส าคัญ 6 ประการ คือ การฝึกเตรียมเพ่ือการเรียนรวมเจตคติเชิงบวกต่อการ
เรียนรวมการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการฝึกเพ่ือท าความคุ้นเคยสัดส่วนของจ านวนครูและ
นักเรียนที่เหมาะสมการจัดให้มีบริการเสริมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรวมและการประเมินเด็กได้เร็วที่สุด
และการควบคุมติดตามผล 

 เบลเดอร์  วิลเลียม (Bender William,1996) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่มีต่อการเรียนร่วมในชั้นเรียนในรัฐวิสคอนซิลสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่
พอใจในโครงการเรียนร่วมที่จัดให้ซึ่งเป็นโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติแต่ยังมี
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจ านวนน้อยไม่พอใจกับการเรียนร่วมแบบเต็มเวลา (full integration) และ
ต้องการให้บุตรธิดาของตนเองเรียนในชั้นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะผู้วิจัยพบ
อีกว่าทัศนคติต่อการเรียนร่วมมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครอง 



 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัด
นครปฐม 2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม จังหวัดนครปฐม โดยใช้โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)  ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารการจัดการเรียนร่วม จ านวน 4 คน ขั้นตอนที่ 2 การตอบแบบสอบถาม ผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document) การสัมภาษณ์เชิงลึก   
(In – depth Interview) ประกอบกับวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม ดังนี้ 
 1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา ข้อมูลสถิติ ปัญหา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์  
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง(Semi-
Structured Interview) 
 3. วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือสรุปผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมและหาฉันทามติเพ่ือน าแนวโน้ม 
ที่ได้มาเขียนในแบบสอบถาม 

 ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์   
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน

ร่วม จ านวน 4 ท่าน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ งมี โครงสร้าง         
(Semi - Structured Interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ไม่ถามชี้น าและวิธีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Interview) 
 การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1 การสร้างเครื่องมือ 
  ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา  ดังนี้ 
        1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
      1.1.2 วิเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม แล้วจัดท าเป็นข้อสรุป 
   1.1.3 วิเคราะห์เอกสาร ขอบเขตเนื้อหาของมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม พ.ศ. 2555  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์มาเป็นข้อสัมภาษณ์ 
 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้     
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนร่วม และได้รับรางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต1 
 3. ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในเรื่องการจัดการการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              1.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสาร ก าหนดประเด็น ขอบเขตเนื้อหาพิจารณา จากมาตรฐาน
การจัดการเรียนร่วม      
  1.2 ผู้วิจัยน าขอบเขตของเนื้อหาที่พิจารณาแล้วในมาตรฐานการเรียนร่วมน ามาสร้าง
เป็นข้อค าถามสัมภาษณ์ 
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     1.3 ผู้วิจัยได้ติดต่อและเข้าไปพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านก่อนเพ่ือขออนุญาตให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
  1.4 ผู้วิจัยท าหนังสือไปยังบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
  1.5 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยพร้อมแบบ
สัมภาษณ์ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
  1.6 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณท์ี่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว น ามาปรับแก้ไขบางค าถามเพ่ือให้
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
  1.7 ผู้วิจัยท าหนังสือไปยังบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  1.8 หลังจากที่ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์ไปยังโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยได้ติดต่อนัดหมายเพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
  1.9 ผู้วิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามวันเวลาที่ได้
นัดหมาย 
  1.10 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) 
  1.11 ผู้วิจัยน าบทสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกไว้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเขียนรายงาน
การวิจัยและสรุปข้อมูล  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามและตัดทอนข้อความที่ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจาก
กรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไปโดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนเป็นภาษาที่สั้นกะทัดรัดโดยพยายาม
รักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากท่ีสุด 
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 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย

น าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม ไปเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. น าผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการเรียนร่วมมาสรุปเป็นรายด้านแบ่งออกเป็น     
7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน ด้านความ
คิดเห็นอื่น ๆ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 2. การสร้างแบบสอบถามน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแบบสอบถาม
การวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบส านวนภาษาและความถูกต้องของข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ
 โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ให้คะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 3 ท่าน แล้วจึงน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์ค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) 
 ผู้ วิ จั ยได้ น าผลการพิ จารณาจากผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน  มาค านวณค่ า IOC 
เป็นรายข้อและคัดข้อรายการที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ผลการพิจารณาพบว่าข้อค าถาม    
ทุกข้อมีค่า IOC อยู่ที่ 1.00 แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  

 เพ่ือให้การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามมาตรฐานเรียนร่วมในสถานศึกษามีคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้  ดังนี้ 
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 1. ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัดนครปฐม            
ปีการศึกษา 2556 - 2557 ทั้งหมด 7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอ
ดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 50  
โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1,2, 2556, ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม) 
 2.  ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดนครปฐม 
 ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา 
 2. เป็นผู้บริหารที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตร 
 3. ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 
 4. ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนปกติไม่น้อย
กว่า 6-10 ปี 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางประชากรและกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม 
 

โรงเรียน 
 

อ าเภอ 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
รวมผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้บริหาร 

เมืองนครปฐม 9 9 9 
ก าแพงแสน 9 9 9 
ดอนตูม 4 4 4 
บางเลน 9 9 9 
สามพราน 7 7 7 
นครชัยศรี 8 8 8 
พุทธมณฑล 4 4 4 

รวม 50 50 50 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 68 ข้อ 
 ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคิร์ธ (Likert’s five nrating scale) (Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2531, หน้า 114–115) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับเป็นเกณฑ์การให้คะแนน            
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
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 คะแนน         ความคิดเห็น 
 5  หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2  หมายถงึ เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

 เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลตามความจริงผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือต่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 โรงเรียน 
 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมส่งคืน จาก
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปยังโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 โรงเรียนโดยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
ด้วยตนเองพร้อมนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน โดยให้โรงเรียนส่งกลับทางไปรษณีย์ในกรณี
โรงเรียนที่อยู่ใกล้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมกลับคืนด้วยตนเอง 
 3. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุก
ฉบับให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุกขั้นตอน
จากแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลซึ่งได้
น าข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสแทนค่าแล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปแบบสอบถามมี    
2 ตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และ ค่า
ร้อยละ (Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและน าเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การวิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมแบบสอบถามส่วนนี้เป็น

แบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (µ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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 ในส่วนของตอนที่ 2 มีการแปลความหมายดังนี้ 
 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) มีดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า(sigma squared) s < 1 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแลว้จึงลงรหัสเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. สถิติที่ใช้วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentages) 

 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม คือคา่เฉลี่ย (µ) และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) 
 3. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน

ร่วมคือ ค่าเฉลี่ย (µ)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จังหวัด
นครปฐม 2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม จังหวัดนครปฐม โดยใช้โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดนครปฐม จ านวน  50 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามประกอบกับวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)   
วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารมาตรฐานการเรียนร่วม พ.ศ. 2555 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
มาตรฐานการเรียนร่วม พ.ศ.2555 ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และ
สัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) มีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการโดยใช้ค าถามแบบเปิดและไม่ชี้น าและใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) น าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) หาฉันทามติ (Consensus) เพ่ือเขียนแนวโน้มใน
แบบสอบถาม  และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล ข้อมูลเชิง
ปริมาณที่ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 
depth Interview) โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา จ านวน 50 โรงเรียน จ านวน 50 ฉบับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 50 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน า
เรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน  4 ท่าน 
โดยผู้วิจัยได้น าผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาสภาพ การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น  7 ด้าน  ดังนี้  
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย ครูวิเคราะห์เด็กว่า
บกพร่องด้านไหนแล้วจัดท าแผน IEP ครูก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กในแผนแล้วประเมินผล
เป็นภาคเรียน โดยก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลประกอบด้วย ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีดต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม ครูมีความรัก ความเมตตา 
เข้าใจในความแตกต่างของเด็ก ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม  
ครูมีความรู้และผ่านกระบวนการอบรมการจัดการเรียนร่วม ครูได้รับการอบรม สัมมนาเรื่องของการ
เรียนร่วมอยู่เสมอ ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนาเพ่ิมเติมจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องจัด ครูศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนร่วม ครูมีการจัดท าแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผน IEP 
เป็นไปตามที่กระทรวงก าหนดเน้นการมีส่วนร่วม ในแผน IEP เน้นการท าสื่อและนวัตกรรม ในแผน 
IEP ผู้ปกครองต้องรับรู้และร่วมมือ การรายงานผลการจัดการศึกษาจะรายงานลงใน SAR ครูจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอน
เฉพาะบุคคล IIP มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อย ๆ ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ใน IEP ครูมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม ใช้เกณฑ์
การวัดประเมินผลที่หลากหลาย  เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะก าหนดอยู่ในแผน IIP มีการประเมิน
ทั้งก่อนและหลังเรียน มีการบันทึกผลส่งต่อไปแต่ละชั้น การให้ข้อมูลย้อนกลับจะท าแฟ้มข้อมูลเด็ก   
มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพร่ขยายผลเป็นต้นแบบ โดยมีวิทยากร
จากสถาบันต่าง ๆ มาให้ความรู้เรื่องจัดท าสื่อ นวัตกรรม มีการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมทั้งระดับเขต 
ระดับประเทศ  ครูต้องท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง มีการเผยแพร่งานวิจัยครู ทั้งระดับเขต       
และระดับประเทศ 
 3. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ประกอบด้วย ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนร่วม  ผู้บริหารมี
เจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร การจัดการเรียนร่วมท าให้สังคมเข้าใจเด็กมากขึ้น การจัดการ
เรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนใน
ระบบ  ประเมินเด็กเรื่องความพิการชี้แจงกับผู้ปกครองว่าเด็กสามารถเรียนได้แค่ไหน เลือกครูที่มี
ความเข้าใจและรับเด็กได้  เรื่องงบประมาณต้องจัดสรรให้เพียงพอหรืออาจจะมากกว่าเด็กปกติในบาง
เรื่อง ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) มีการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management : SBM) และ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับทราบ การติดตาม
ผลกจากโครงการที่โรงเรียนจัดดูจากการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  บริหารวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดป้ายโรงเรี ยน
แกนน าจัดการเรียนร่วมมีการจัดท าแผนการส่งต่อและเปลี่ยนผ่านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การส่งต่อภายในจัดท าแฟ้มข้อมูลเด็กสิ่งที่ต้องช่วยเหลือส่งไปยังชั้นต่อไป การส่งต่อภายนอกจะส่ง
แฟ้มข้อมูลเด็กท่ีมีบันทึกผลการจัดการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลและ
องค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วม การสร้างขวัญและก าลังใจจะให้ค าปรึกษาการชมเชยและ
การพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน 
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 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนร่วม ประกอบด้วย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
ร่วมในโรงเรียนให้ผู้เรียนครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกจัดให้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการ    ที่วางไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SAR มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน ผลกระทบที่รุนแรงไม่มีจะมีในเรื่องของความไม่รู้และไม่
เข้าใจของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ (พิเศษ) คิดว่าเป็นเด็กพิการอย่าง
เดียวจึงไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองเด็กพิเศษคิดว่าโรงเรียนไม่ให้ความใส่ใจในตัวของบุตรหลาน
ตนเอง ผู้ปกครองเด็กปกติไม่เข้าใจว่าท าไมต้องให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ ผลกระทบด้านเด็ก ตัวเด็ก
จะถูกเพ่ือนล้อเลียนในเรื่องของความพิการ ยังมีครูบางคนไม่เข้าใจและปฏิเสธเด็ก เมื่อโรงเรียนเปิด
กว้างมากขึ้นในเรื่องการจัดการศึกษาจึงท าให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปท าให้  ชุมชน ผู้ปกครองรู้สึกดีที่
โรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ เด็กปกติ ครู รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือเด็กพิเศษ
ชุมชนผู้ปกครองให้การชื่นชมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 6. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน ประโยชน์จากการด าเนินงานส่วนมากจะเกิดกับโรงเรียน 
โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านที่ดี ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในด้านจิตใจ
ผู้ปกครองมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนในระบบของโรงเรียนเด็กได้รับ
การพัฒนาและไม่เป็นภาระของสังคมเมื่อเด็กได้รับการพัฒนาถูกทางท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองท า
ประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได ้
 7. ความคิดเห็นอื่น ๆ ปัจจุบันเด็กพิการ (พิเศษ) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดการ
เรียนร่วม ควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามาช่วยเหลือดูแลมากขึ้นเรื่องของงบประมาณในการบริหารยัง
ไม่พออยากให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริม โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษโดยตรงมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนต้องจัดหาครูมาดูแลเด็กเองซึ่งครูเหล่านี้ไม่มีความรู้โดยตรง
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแค่ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จึงท าให้เด็กได้รับการพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีครูจบการศึกษาพิเศษ
โดยตรงดูแลเด็กการจัดการศึกษาและศักยภาพของเด็กจะไม่เท่ากัน ยังต้องปรับทัศนคติของครู      
ครูบางคนยังปฏิเสธเด็กท าให้เด็กถูกละเลย ครูบางคนยังคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระท าให้เด็กไม่ได้รับการ
พัฒนา โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลเด็กพิเศษเพราะประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณ 
ด้านงบประมาณเงินงบประมาณที่ได้มาจะรวมกับเด็กปกติจึงต้องจัดสรรให้เพียงพอส าหรับค่าจ้าง    
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พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเพราะจ านวนของเด็กพิการ (พิเศษ) เพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ดูแลเด็กรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมถ้างบประมาณน้อยก็ไม่เพียงพอที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียน
แกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐมขั้นสอบถามความคิดเห็น  
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2 ผู้วิจัยน าข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารแต่ละคนจ าแนกข้อมูล
เพ่ือค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร ที่ให้ข้อมูล เรื่อง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
 ของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม  
 

รายละเอียด จ านวน ค่าร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 40 80.0 
 หญิง 10 20.0 
 รวม 50 100.0 
อาย ุ    
 21 – 30 ปี 1 2.0 
 31 – 40 ปี 4 8.0 
 41 – 50 ปี 9 18.0 
 51 ปีขึ้นไป 36 72.0 
 รวม 50 100.0 
ประสบการณ์ในการท างาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 

   

 ไม่มีประสบการณ ์ 3 6.0 
 มีประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี 5 10.0 
 มีประสบการณ์  1 – 5 ปี 11 22.0 
 มีประสบการณ์  6 – 10 ปี 8 16.0 
 มีประสบการณ์  11 – 15 ปี 11 22.0 
 มีประสบการณ์ มากกว่า  15 ปี 12 24.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

รายละเอียด จ านวน ค่าร้อยละ 
 รวม 50 100.0 
ระดับการศึกษา    
 ปริญญาตรี 8 16.0 
 ปริญญาโท 42 84.0 
 รวม 50 100.0 
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเรียนร่วม 

   

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
ร่วม 

49 98.0 

 ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
ร่วม 

1   2.0 

 รวม 50 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล เรื่อง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม  พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย ร้อยละ 80.00
มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 20.00 มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป คือ ร้อยละ 72.00 มีอายุ ระหว่าง 21 – 
30 ปี น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.00 ในรายละเอียดหัวข้อประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนร่วม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
คือ ร้อยละ 24.00 และผู้ให้ข้อมูลที่ไม่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม น้อยที่สุด 
คือ ร้อยละ 6.00 ,ในรายละเอียดหัวข้อระดับการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 84.00 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 16 ส่วนในรายละเอียดหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม  คือ 
ร้อยละ 98.00 และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม  คือ ร้อยละ 2.00  
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 2.  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัด
นครปฐม ในภาพรวม  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.2 
  
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ
 เรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม จังหวัดนครปฐมภาพรวม 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม 

µ= σ ระดับ 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  4.14 .60 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  3.92 .54 มาก 

3. ด้านการบริหารจัดการ  4.18 .47 มาก 

4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.17 .50 มาก 

5. ผลกระทบจากการด าเนินงาน 3.54 .62 มาก 

6. ประโยชน์จากการด าเนินงาน 4.26 .58 มาก 

7. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 4.16 .55 มาก 

รวม 4.04 .316 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียน

ร่วม  จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (µ= 4.04,σ= .316)  เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน (µ = 4.26,σ =  .58) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ                

(µ = 4.18,σ = .47) และ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (µ = 4.17,σ = .50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน (µ = 3.54, σ = .62) ตามล าดับ 
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 3.  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมจังหวัด
นครปฐม ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน     

ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านคุณภาพด้านผู้เรียน  

µ= σ ระดับ 

1. ครูวิเคราะห์เด็กว่าบกพร่องด้านไหนแล้วจัดท าแผน IEP 4.30 .83 มาก 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กในแผนแล้วประเมินผล
เป็นภาคเรียน 

4.14 .78 มาก 

3. เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   4.14 .57 มาก 

4. ก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนา 4.00 .80 มาก 

รวม 4.14 .60 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน  ร่วมด้านคุณภาพผู้เรียน โดย

ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  (µ =4.14,σ= .60)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูวิเคราะห์เด็กว่าบกพร่องทางด้านไหนแล้วจัดท า

แผน IEP (µ = 4.30,σ= .83) รองลงมา คือ เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (µ = 4.14,σ = .57)  

และก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กในแผนแล้วประเมินผลเป็นภาคเรียน  (µ = 4.14,σ = .78) ส่วน

ด้านที่มี่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือพัฒนา (µ = 4.0,σ = .80) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน
 ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
µ= σ ระดับ 

1. ครูมีความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม 4.20 .60 มาก 
2. ครูได้รับการอบรม สัมมนา เรื่องของการเรียนร่วมอยู่เสมอ 4.28 .70 มาก 
3. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนร่วม 4.16 .61 มาก 
4. ครูมีความรู้และผ่านกระบวนการอบรมการจัดการเรียนร่วม 4.26 .72 มาก 
5. ครูมีความรัก เมตตา เข้าใจใจความแตกต่างของเด็ก 4.56 .50 มากที่สุด 
6. ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนาเพ่ิมเติมตามที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัด 4.30 .67 มาก 
7. ครูศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนร่วม 3.62 1.0 มาก 
8. แผนIEP เป็นไปตามท่ีกระทรวงก าหนดเน้นการมีส่วนร่วม 4.14 .80 มาก 
9. แผน IEP เน้นการท าสื่อและนวัตกรรม 3.86 .90 มาก 
10. ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 4.42 .67 มาก 
11. ในแผน IEP ผู้ปกครองต้องรับรู้และร่วมมือ 4.14 .85 มาก 
12. การรายงานผลการจัดการศึกษาจะรายงานลงใน SAR 3.92 .80 มาก 
13. การจัดท าแผน IIP ต้องสอดคล้องกับ IEP 4.26 .77 มาก 
14. ครูมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม 4.08 .69 มาก 
15. ใช้เกณฑ์การวัดประเมินผลที่หลากหลาย 4.10 .73 มาก 
16. มีวิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ  มาให้ความรู้เรื่อง จัดท าสื่อ นวัตกรรม 2.96 1.08 ปานกลาง 
17. มีการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมทั้งระดับเขตระดับประเทศ 3.10 1.07 ปานกลาง 
18. เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะก าหนดอยู่ในแผน IIP 4.08 .77 มาก 
19. มีการประเมินทั้งก่อนและหลังเรียน 3.74 .85 มาก 
20. การให้ข้อมูลย้อนกลับจะท าแฟ้มข้อมูลเด็ก 3.72 .85 มาก 
21. มีการบันทึกผลส่งต่อไปแต่ละชั้น 3.88 .91 มาก 
22. ครูต้องท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 3.50 1.03 มาก 
23. มีการเผยแพร่งานวิจัยครูทั้งระดับเขตระดับประเทศ 2.96 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.92 .54 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านการจัดการเรียนการสอน 

โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.92, σ = .54)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีความรัก เมตตา เข้าใจความแตกต่างของ

เด็ก (µ = 4.56, σ = .50) รองลงมา คือ ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล (µ = 4.42, σ = .67)  

และ ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนาเพ่ิมเติมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด (µ = 4.30, σ = .67)  ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มวีิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ มาให้ความรู้  (µ = 2.96, σ = 1.08) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน  
 ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม ด้านการบริหารจัดการ  
 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านการบริหารจัดการ  

µ= σ ระดับ 

1. ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีเป็นหัวใจส าคัญ 4.50 .54 มาก 
2. การจัดการเรียนร่วมท าให้สังคมเข้าใจเด็ก 4.46 .61 มาก 
3. โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 4.44 .76 มาก 
4. การจัดการเรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา 4.62 .56 มากที่สุด 
5. ให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนในระบบ 4.66 .51 มากที่สุด 
6. ประเมินเด็กเรื่องความพิการชี้แจ้งกับผู้ปกครองว่าเด็ก

สามารถเรียนได้แค่ไหน 
4.26 .72 มาก 

7. เลือกครูที่มีความเข้าใจและรับเด็กได้   4.26 .72 มาก 
8. งบประมาณต้องจัดสรรให้เพียงพอหรืออาจจะมากกว่าเด็ก

ปกติในบางเรื่อง 
3.98 .97 มาก 

9. บริหารจัดการโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 3.96 .83 มาก 
10. ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)และบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.24 .62 มาก 
11. มีการเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับทราบ 4.22 .61 มาก 
12. การติดตามผลจากโครงการที่โรงเรียนจัด 4.18 .66 มาก 
13. วางแผนและก าหนดเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 4.26 .72 มาก 
14. มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดป้ายโรงเรียน

แกนน าจัดการเรียนร่วม 
3.22 1.0 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านการบริหารจัดการ  

µ= σ ระดับ 

15. การส่งต่อภายในจัดท าแฟ้มข้อมูลเด็กสิ่งที่ต้องช่วยเหลือ
ส่งไปยังชั้นต่อไป 

3.9 .88 มาก 

16. การส่งต่อภายนอกจะส่งแฟ้มข้อมูลเด็กท่ีมีบันทึกผลการ
จัดการศึกษา 

3.78 .95 มาก 

17. การสร้างขวัญและก าลังใจให้ค าปรึกษา ชมเชยและการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4.14 .72 มาก 

รวม 4.18 .47 มาก 
 
 จากตารางที่  4.5 การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านการบริหารจัดการ  โดย

ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.18, σ = .47) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้า

มาเรียนในระบบ  (µ = 4.66, σ = .51) รองลงมา ผู้บริหารการจัดการเรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา 

(µ = 4.62, σ = .56) และผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีเป็นหัวใจส าคัญ (µ = 4.50, σ = .54) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดป้ายโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม    

(µ = 3.22, σ = 1.09) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน
 ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
µ= σ ระดับ 

1. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกจัดให้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป 4.20 .72 มาก 

2. การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไว้ใน
แผนปฏิบัติงาน 

4.10 .58 มาก 

3. ประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SSR 4.14 .60 มาก 

4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน 4.26 .56 มาก 

รวม 4.17 .50 มาก 

 
 จากตารางที่  4.6 การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (µ = 4.17, σ = .50) โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

ภายในโรงเรียน (µ = 4.26, σ = .56) รองลงมา ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกจัดให้เหมือนกับเด็ก

ปกติทั่วไป  (µ = 4.20, σ = .72)  และประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SSR (µ = 4.14, σ = .60)  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

(µ = 4.10, σ = .58) ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน
ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน  

 
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน  
µ= σ ระดับ 

1. ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ(พิเศษ)จึงไม่ให้ความร่วมมือ 2.56 .97 ปานกลาง 

2. ผู้ปกครองเด็กพิเศษคิดว่าโรงเรียนไม่ให้ความใส่ใจ 3.24 1.04 ปานกลาง 

3. ผู้ปกครองเด็กปกติไม่เข้าใจว่าท าไมต้องให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ 3.10 1.23 ปานกลาง 

4. ด้านตัวเด็กจะถูกเพ่ือนล้อเลียนในเรื่องของความพิการ 3.42 1.24 ปานกลาง 

5. ยังมีครูบางคนไม่เข้าใจและปฏิเสธเด็ก 3.24 1.17 ปานกลาง 

6. ชุมชน ผูป้กครองรู้สึกดีที่โรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ 4.00 .72 มาก 

7. โรงเรียนเปิดกว้างมากขึ้นเรื่องการถูกล้อเลียนก็หมดไป 3.88 .71 มาก 

8. เด็กปกติ ครู รูจ้ักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือเด็กพิเศษ 4.28 .60 มาก 

9. ชุมชน ผู้ปกครองให้การชื่นชม และให้การสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 

4.14 .72 มาก 

รวม 3.54 .62 มาก 

 
 จากตารางที่  4.7  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านผลกระทบจากการ

ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.54, σ = .62)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถ

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เด็กปกติ ครู รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ช่วยเหลือเด็กพิเศษ  (µ = 4.28, σ= .60) รองลงมาชุมชน ผู้ปกครองให้การชื่นชม และให้การสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน (µ = 4.14, σ= .72) และชุมชน ผู้ปกครองรู้สึกดีที่โรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็ก

พิเศษ (µ = 4.00, σ = .72)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ 

(พิเศษ) จึงไม่ให้ความร่วมมือ (µ = 2.56, σ = .97) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน
ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน  

 
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านประโยชน์จากการด าเนนิงาน 
µ= σ ระดับ 

1. โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านที่ดี ชุมชนให้การยอมรับ 4.24 .71 มาก 

2. ด้านจิตใจผู้ปกครองมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน 4.32 .68 มาก 

3. เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนในระบบ 4.46 .61 มาก 

4. เด็กได้รับการพัฒนาและไม่เป็นภาระของสังคม 4.32 .68 มาก 

5. เด็กได้รับการพัฒนาถูกทางท าให้ช่วยเหลือตนเองและท า
ประโยชน์กับสังคม 

4.28 .70 มาก 

6. ชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 4.06 .80 มาก 

รวม 4.26 .58 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านประโยชน์จากการ

ด าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (µ = 4.26,σ =.58) โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนในระบบ (µ = 4.46, 

σ = .61) รองลงมา ด้านจิตใจผู้ปกครองมีความรู้สึกทีดีต่อโรงเรียน และ เด็กได้รับการพัฒนาและไม่เป็น

ภาระของสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (µ = 4.32, σ = .68)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านชุมชน

และผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี (µ = 4.06, σ = .80) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน      
ร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการบริหาร  

 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านความคิดเห็นเพิ่มเติมในการบริหาร 

µ= σ ระดับ 

1. ในการจัดการเรียนร่วม ควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลมากข้ึน 

4.36 .77 มาก 

2. เรื่องของงบประมาณในการบริหารยังไม่พออยากให้  

    หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริม 

4.40 .70 มาก 

3. ต้องปรับทัศนคติของครู ครูบางคนยังปฏิเสธเด็กท าให้เด็ก
ถูกละเลย 

3.58 1.18 มาก 

4. ขาดครูที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง 4.34 .87 มาก 

5. ขาดบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลเด็กพิเศษเพราะประสบ
ปัญหาเรื่องของงบประมาณ 

4.12 1.0 มาก 

รวม 4.16 .55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9  การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการ

บริหารโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (µ = 4.16 ,σ = .55) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถ

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่องของงบประมาณในการบริหาร

ยังไม่พออยากให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริม (µ = 4.40,σ = .70) รองลงมา ในการจัดการเรียน

ร่วม ควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามาช่วยดูแลมากขึ้น (µ = 4.36,σ = .77)และ ขาดครูที่มีความรู้ด้าน

การศึกษาพิเศษโดยตรง (µ = 4.34,σ = .87) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในเรื่องการปรับทัศนคติ

ของครู ครูบางคนยังปฏิเสธเด็กท าให้เด็กถูกละเลย (µ = 3.58 ,σ = 1.18) ตามล าดับ 

  
 
 

 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาระดับ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม  
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis)  ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 50 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนีใ้ช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 การ
สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพมีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินผลระยะสั้นระยะ
ยาวตามแผนปฏิบัติได้น้อย จึงวัดและประเมินผลเป็นภาคเรียน  
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูมีความรัก
ความเมตตาเข้าใจความแตกต่างของเด็ก มี เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียน
อย่างเหมาะสมมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วมอยู่เสมอทั้งในหน่วยต้น
สังกัดและนอกหน่วยครูมีการจัดท าแผน IEP เป็นไปตามที่กระทรวงก าหนดแต่ยังขาดวิทยากรจาก
สถาบันต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องของการท าสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ  
 3. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 
ให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนในระบบจัดการเรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาส
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พัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ มีการบริหารวางแผนและก าหนดเปูาหมายไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และการติดปูายโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมยังมีการปฏิบัติน้อย  
 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก จัดให้
เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปใช้การประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SAR การติดตามประเมินผลดู
จากรายงานโครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงาน ยังมีการปฏิบัติได้น้อย 
 5. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน ไม่มีผลกระทบที่รุนแรงครูรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษ ชุมชนผู้ปกครองที่เข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้การชื่นชมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและรู้สึกดีท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ ส่วนผู้ปกครองที่ยังไม่
เข้าใจค าว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษคิดว่าเป็นเด็กพิการอย่างเดียวจึงไม่ให้ความร่วมมือ  
 6. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน โรงเรียนได้รับชื่อเสียงในด้านดีผู้ปกครองมีความรู้สึก
ที่ดีต่อโรงเรียนเนื่องจากเด็กได้รับการพัฒนาฯ ท าให้ช่วยเหลือตนเองและท าประโยชน์ให้กับสังคมได้  
 7. ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทุกวันนี้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ
ในการจัดการเรียนร่วมมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร จึงต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้า
มาสนับสนุน รัฐบาลควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามาช่วยเหลือดูแลมากขึ้นรวมถึงโรงเรียนยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษโดยตรงมาช่วยดูแล 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูวิเคราะห์เด็กว่าบกพร่องทางด้านไหนแล้วจัดท าแผน IEP เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามแผน IEP  ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประเมินผลเป็นภาค
เรียน การก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาตามล าดับ 

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูมีความรัก เมตตา เข้าใจความแตกต่างของเด็ก 
ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนาเพ่ิมเติมตามที่หน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องจัด มีวิทยากรจากสถาบันต่างๆ มาให้ความรู้ตามล าดับ 
 3. ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนในระบบ 
ผู้บริหารการจัดการเรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีเป็นหัวใจส าคัญ การ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดปูายโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามล าดับ 
 4. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน 
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ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกจัดให้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป ประเมินผลในภาพรวมและรายงาน
ใน SSR การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ตามล าดับ 
 5. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เด็กปกติ ครู รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ ชุมชนผู้ปกครองให้การชื่นชมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชนผู้ปกครอง
รู้สึกดีที่โรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ (พิเศษ) จึงไม่ให้
ความร่วมมือตามล าดับ 
 6. ด้านประโยชน์จากการด าเนินงานโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนในระบบ ด้านจิตใจ
ผู้ปกครองมีความรู้สึกทีดีต่อโรงเรียน และ เด็กได้รับการพัฒนาและไม่เป็นภาระของสังคม ด้านชุมชน
และผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตามล าดับ 
 7. ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เรื่องของงบประมาณในการบริหารยังไม่พออยากให้หน่วยงานใน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริม ในการจัดการเรียนร่วมควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามาช่วยดูแลมากขึ้นและ 
ขาดครูที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง การปรับทัศนคติของครูๆ บางคนยังปฏิเสธเด็กท าให้
เด็กถูกละเลยตามล าดับ 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ทราบ
สภาพปัญหาที่แท้จริงที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียน
แกนน าการเรียนร่วม โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าการ
เรียนร่วม จังหวัดนครปฐม พบว่า การบริหารจัดการตามมาตรฐานของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านประโยชน์
จากการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านผลกระทบ
จากการด าเนินงาน  
  1.1 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานใน
ระดับมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ครู
วิเคราะห์เด็กว่าบกพร่องด้านไหนแล้วจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่เป็นเช่นนี้
เพราะครูต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
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พิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง ซึ่งมีรายละเอียดเกึ่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องต้องการ เพ่ือให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามความต้องการและ
ความสามารถของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
"แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" หมายความว่า แผนซึ่งก าหนด แนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนด เทคโนโลยี   สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546,หน้า 7-47) ได้กล่าวว่า โรงเรียนต้องบริหารองค์ประกอบหลัก 4 ประการตาม
โครงสรางซีท เพ่ือให้การเรียนร่วมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านนักเรียน (S : Students) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็นแผนการสอน ที่จัดขึ้น
เฉพาะเจาะจงส าหรับนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องคนนั้น ๆ ในวิชาหรือทักษะที่เป็น
จุดอ่อน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ใน IEP สอดคล้องกับแนวคิด โสภณ ค าปาเชื้อ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการ
บริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ด้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการจัดการศึกษา ด้านนักเรียน (S-Student) มีการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม มีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ  มีการเตรียมเด็กทุกคนรับรู้ถึงวิธีปฏิบัติต่อคน
พิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างเหมาะสม รองลงคือ  เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า 45)  ได้กล่าวว่าการเรียนร่วม หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  และเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้ และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันให้มากที่สุด สอดคล้องกับ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, หน้า 40) ได้กล่าวว่า การเรียนร่วม คือ การจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนพิการเข้าเรียนในกระบวนการเรียนการสอนตามปกติของ
นักเรียนทั่วไป โดยให้ท ากิจกรรมตามปกติในชั้นเรียน และ ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กในแผน
แล้วประเมินผลเป็นภาค ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, 
หน้า 26-43) การวัดผลประเมินผลควรแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติ โดยไม่น า
คะแนนและจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลต้องสอดคล้องกับการ 
เรียนการสอนของเด็กพิเศษแต่ละคน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
และอาจต้องปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลปรับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน  
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 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือ
พัฒนาผลจากการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่า มีการด าเนินงานในระดับต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการด าเนินงานด้านอ่ืน ซึ่งการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียนการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น
ระยะยาวเพ่ือพัฒนานักเรียนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญโดยทั่วไปจะก าหนด 1  ปี เมื่อครบ 1 ปี เด็กควร
ต้องรู้อะไรบ้างและเด็กต้องสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง เพราะความความพิการหรือความ
บกพร่องของแต่ละบุคคลแตกต่างกันจึงสอดคล้องกับแนวคิด ประกฤติ พูลพัฒน์ (2546, หน้า 17-18) 
การเรยีนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองความแตกต่างแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดเด็กพิเศษเข้าเรียนใน
ชั้นเรียนร่วมจึงควรได้รับการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ทุกคนให้มีพัฒนาการทุกด้านด้วยวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา 
ข้อ 3 ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ  
แต่ละประเภทและบุคคล 

 1.2 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ครูมีความรัก 
เมตตา เข้าใจความแตกต่างของเด็ก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าครูต้องมีเจตคิตที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม
และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสมครูและเสมอภาคจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, 
หน้า 58-68)  กล่าวว่า ครูควรมีความเชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  มีความสามารถ
เช่นเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรู้ได้ครูจะต้องสอนนักเรียนด้วยความเต็มใจยอมรับและ
ยินดีบริการ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกับนักเรียนปกติซึ่งสอดคล้องกับ บพิตร 
โสมณวัฒน์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอ านวยศิลป์) อ าเภอเมืองยโสธร โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิเศษเรียนร่วมเพ่ิมขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิเศษเรียนร่วมมีความสนใจให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมทุกขั้นตอน รองลงมาคือ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ตามความสามารถของและศักยภาพของเด็ก
พิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์ (2551, หน้า 25-26) กล่าวว่า 
ศักยภาพของบุคคล (Potential) มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรก็ตามย่อมมีศักยภาพทั้งนั้น
เพียงแต่มีศักยภาพไม่เท่ากัน ดังนั้นการให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุศักยภาพของแต่ละคนไม่ใช่ให้
การศึกษาในปริมาณท่ีเท่ากันคุณภาพเท่ากันซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคนซึ่งสอดคล้องกับ



122 

 

แนวคิด ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า 45)  ได้กล่าวว่าการเรียนร่วม คือ การจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  
และเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้  และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันให้มาก
ที่สุด และรองลงมา ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนาเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซึ่งสอดคล้อง
กับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างบูรณาการรวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ให้มีองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ซึ่งครูจะต้องมีการพัฒนา อบรมสัมมนาเพ่ิมเติมตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรวมทั้งครูมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
สอดคล้องกับ สมใจ พิมพ์ภา (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของ
เด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ พบว่าศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศักยภาพของครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างในการ
จัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนและการประชุมคณะครูทั้งโร งเรียนเพ่ือวางแผนพัฒนา
ศักยภาพครูและสอดคล้องกับงานวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ (2543 ง,หน้า 90 – 97) ได้วิจัย
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรม
ครูและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเอ้ือให้กับคนพิการสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีวิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ มาให้ความรู้ส าหรับครูนั้น
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี่ความบกพร่อง ครูมีบทบาทส าคัญในการ
เป็นตัวแบบและก าหนดความคาดหวังในการจัดการเรียนร่วมดังนั้นควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมใน
การพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทั้งกับครูในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ประมวล วันดี 
(2545) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาโรงเรียนเรียนร่วมสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษ  ผลการวิจัย
พบว่า ครูที่ไม่ผ่านการอบรมมีสภาพปัญหามากกว่าครูที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับเด็กซึ่งสอดคล้อง
กับสมใจ พิมพ์ภา (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษใน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย) พบว่า สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนร่วม ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน จึงต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะเพ่ือจะน าความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการ
เรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของเด็กพิเศษที่เรียน
ร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนให้มีคุณภาพและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 
 1.3 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  
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ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนในระบบ การจัดการเรียนร่วมเป็นการจัด
การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาทั่วไปเพราะการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กทุกคน ดังนั้นการเรียนร่วมจะประสบผลส าเร็จได้จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับแนวคิด กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546,หน้า 40) ได้กล่าวว่าการเรียนร่วม คือ การจัดการ
ศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนพิการเข้าเรียนในกระบวนการเรียน
การสอนตามปกติของนักเรียนทั่วไปโดยให้ท ากิจกรรมตามปกติในชั้นเรียนสอดคล้องกับแนวคิด กรร
วิภาร์  หงส์งาม (2553, หน้า 9) การจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและเด็กพิการเข้าไปใน
ระบบการศึกษาทั่วไปมีการร่วมกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวันระหว่างเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเด็กพิการทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า
45)  ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลและเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับ
เด็กในชุมชนเดียวกันให้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารการจัดการเรียนร่วมท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์  คงเที่ยง (2542, หน้า 1)  กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน 
นับตั้งแต่บุคคิลกภาพความรู้ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัย
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่
ตนด าเนินชีวิตอยู่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อารีย์  เพลินชัยวานิช (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง  ปีการศึกษา 
2548 พบว่าสภาพปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ดีและจ าเป็นของผู้บริหาร 
ด้านคุณลักษณะที่จ าเป็นของครู ด้านการจัดหรือใช้สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  (SEAT) และ
รองลงมา ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีเป็นหัวใจส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 58-68) ผู้บริหารจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและ
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานที่ใหม่และท้าทายและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้การสนับสนุน
ส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณการบริการจัดการและการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจน
กระตุ้นให้การเรียนร่วมเกิดข้ึนด้วยการท างานร่วมกับผู้ปกครองและครูนอกจากนี้ผู้บริหารควรมีความ
เชื่อเสมอว่าการเรียนร่วมเป็นสิทธิและโอกาสของทุกคนจึงควรสนับสนุนให้มีการเรียนร่วมเกิดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับ กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532, หน้า 40-41)  ได้แบ่งงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้หกงาน คือ 
งานวิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียนและงานสัมพันธ์
ชุมชน ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม  
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 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดปูายโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ด้านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อาจจะมีการ
ประชาสัมพันธ์น้อยแต่จะมีการติดปูายโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึง
ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้ก าลังใจและให้คนอ่ืนเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นปัญหาและสามารถที่
จะพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ การรับเด็กเข้ามาเรียนในระบบทางโรงเรียนจะเปิดรับ
สมัครนักเรียน โดยรับสมัครหมดไม่ได้แยกรวมทั้งหมด เพราะผู้ปกครองจะไม่รู้ว่าเด็กตนเองจะเป็นคน
พิการ (เด็กพิเศษ)  แต่ทางโรงเรียนจะมาท าการคัดกรองเด็กเองภายหลังซึ่งการคัดกรองมีหลาย
ขั้นตอนโดยเฉพาะการที่จะให้ผู้ปกครองยอมรับเรื่องบุตรหลานตนเองเป็นคนพิการ (เด็กพิเศษ) นั้น
เป็นเรื่องที่ยากมากต้องใช้เทคนิควิธีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือท าความเข้าใจ  
 1.4 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน     
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรองจิตร 
เตจ๊ะวงค ์(2544) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการให้ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอได้ติดตามดูแล
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูผู้สอนรวมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทุกประเภทให้เพียงพอ 
นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียน ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเรียนร่วมเข้ารับการอบรมความรู้พ้ืนฐานในการ
จัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษและควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนร่วมอย่างสม่ าเสมอ
โดยให้ครูผู้สอนได้ฝึกท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มากขึ้นรองลงมา 
คือ ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกจัดให้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนตรทิพย์ เจริญวัย (2546) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ  ของโรงเรียนใน
โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ในแต่ละด้าน ด้านงานห้องสมุดควรมีการวางแผนการใช้และปรับปรุงห้องสมุด  ประสานกับแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือขอเอกสาร สิ่งพิมพ์วารสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ในห้องสมุดตลอดจนควรจัดให้มีบรรณารักษ์เพ่ือให้
บริการประจ าห้องสมุดและรองลงมา คือ การประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SSR  ซึ่งสอดคล้อง      
กับ ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์ (2551,หน้า 4) กล่าวว่า การเรียนร่วมตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Mainstreaming (บางทีจะเรียกว่าการเรียนร่วมเต็มเวลา) หมายถึงการส่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เข้าไปเรียนในชั้นปกติและมีความคาดหมายว่าเด็กที่ส่งเข้าไปเรียนจะต้องบรรลุเปูาหมายทาง
การศึกษาเช่นเดียวกันกับเด็กปกติ นั่นคือเด็กจะต้องเรียนรู้ได้ในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กอ่ืน ๆ  
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 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไว้ใน
แผนปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2537,หน้า 25) กล่าวว่า การ
ติดตามงาน คือ กระบวนการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้แล้วใช้ข้อมูล
เหล่านั้นในการแก้ไขปรับปรุงวิ ธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิด อุบล บรรหาศุภวาท (2527,หน้า 454) ที่กล่าวว่า การติดตามงาน 
เป็นการตรวจตราวิธีปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่าได้ผลหรือไม่และมีอุปสรรคปัญหาประการใดบ้าง
เพ่ือทีจ่ะได้แก้ไขปรับปรุงโครงการนั้น ๆ ให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 1.5 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้านเด็กปกติ ครู รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเด็กพิเศษทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน โดย
การให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกิดการยอมรับและสามารถช่วยเหลือและ
ปฏิบัติต่อนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธีและเท่าที่จ าเป็นสอดคล้องกับ ผดุง อารยะ
วิญญู (2542,หน้า 197) การที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เช่น 
สมเพชเวทนาสงสารกลัวไม่ไว้วางใจซึ่งมักเกิดจากความไม่รู้หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นครูควรท า
ความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการให้นักเรียนทั่วไปในชั้นเรียนได้รู้จักและควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด นุชนาถ สุนทรพันธุ์ (2548 ,หน้า 199-201)  กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาให้แก่เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติและต้องใช้หลักสูตรของเด็กปกติท าให้เด็กพิการได้รับประโยชน์
หลายอย่างจากการเรียนร่วมด้านการเปลี่ยนเจตคติ เด็กปกติจะมีความเคยชินกับเด็กพิการมากขึ้น 
เพราะให้อยู่ร่วมกันจึงไม่เห็นว่าเด็กพิการเป็นมนุษย์ประหลาดน่ากลัวชวนขันในท่าทางและรูปร่างอีก
ต่อไป นอกจากนี้เด็กยังเรียนรู้ว่าเด็กพิการต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างและมีความเข้าใจต่อเด็ก
พิการดีขึ้นยอมรับและแสดงความเอ้ือเฟ้ือมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวารินทร์ ถิ่นทวี (2549)  
ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและครู ผลการด าเนินงานทุกรายการอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมินนั่น
คือ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสามารถด าเนินงานการจัดการเรียนร่วมได้ดีผลผลิตของโครงการจึง
อยู่ในเกณฑ์ดี  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องได้เข้าร่วมเรียน
ร่วมกับนักเรียนทั่วไปตามความสามารถผู้ปกครองพึงพอใจในผลการเรียนตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลก าหนดไว้นักเรียนพิการมีพัฒนาการด้านวิชาการอารมณ์สังคมและการช่วยเหลือตนเองที่ดี
ขึ้นผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ นักเรียนพิการ
หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และการ
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ช่วยเหลือตนเอง  นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเป็นเฉพาะบุคคล นักเรียน
ทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับการช่วยเหลือเพ่ือนพิการหรือมีความบกพร่อง  
นักเรียนพิการมีความสามารถที่จะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพได้และนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และรองลงมา ชุมชน 
ผู้ปกครองรู้สึกดีที่โรงเรียนให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 58-68) กล่าวว่า การเรียนร่วมจะประสบความส าเร็จได้จะต้อง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ เจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนร่วมจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตคติของบุคคลเกี่ยวข้องด้วยทั้งผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองเจตคติของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการส่งเสริมการเรียนรวมประกอบด้วย 1. ครู ครูควรมีความเชื่อว่านักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษมีความสามารถเช่นเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรู้ได้ ครูจะต้องสอน
นักเรียนด้วยความเต็มใจยอมรับและยินดีบริการนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกับนักเรียน
ปกติ ครูเป็นบุคคลส าหรับการเตรียมนักเรียนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้นักเรียนปกติยอมรับในความ
แตกต่างของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2. ผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนร่วมและให้การสนับสนุนการด าเนินงานที่ใหม่และท้าทายและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
ให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณการบริการจัดการและการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตลอดจนกระตุ้นให้การเรียนร่วมเกิดขึ้นด้วยการท างานร่วมกับผู้ปกครองและครู นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีความเชื่อเสมอว่าการเรียนร่วมเป็นสิทธิและโอกาสของทุกคนจึงควรสนับสนุนให้มีการ
เรียนร่วมเกิดขึ้น 3. พ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปกติหรือ 
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก็ตามควรให้การยอมรับและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนร่วม
ท างานร่วมกับโรงเรียนให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทั้งที่บ้านและโรงเรียน  
4. บุคลากรทุกฝุาย บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนต้องมีความเชื่อว่านักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้
และแสดงออกซึ่งความสามารถที่จะเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความสามารถในสภาพของการเรียนร่วม 
ร่วมกันรับผิดชอบในการด าเนินงานตลอดจนการปรับบทบาทหน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยอมรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมที่มีความ
หลากหลาย 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ (พิเศษ) จึงไม่ให้
ความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (254, หน้า58-68)  
กล่าวว่า การเรียนร่วมจะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยความเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง
และชุมชน กระบวนการที่ส าคัญในการจัดการเรียนร่วมคือการมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบโรงเรียนบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งได้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน 
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(Partnership) ที่เท่าเทียมกันส าหรับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมาก
ที่สุดและต้องท างานใกล้ชิดกับครูประจ าชั้นที่โรงเรียนควรให้ความส าคัญเป็นกลุ่มแรกคือ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยทั่วไปพ่อแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
มักจะเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถของลูกกับเด็กในวัยเดียวกันมากกว่าจะดู
ความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน ดังนั้นแนวทางที่จะให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละคนรวมถึงการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนก าหนด
หลักสูตรเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าพ่อแม่ 
ผู้ปกครองคือหุ้นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด 
 1.6 ผลที่ได้จากการวิจัย ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนในระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ แพตตันและคนอ่ืน ๆ (Patton; et al. 1996 อ้างถึงใน ณรงค์  อัมพรภาค. 
2550, หน้า 22) กล่าวว่าปรัชญาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมคือ การให้โอกาสเด็กพิการได้เรียน
อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับเด็กทั่วไปในสภาพห้องเรียนปกติซึ่งหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแล้ว
เด็กพิการสามารถจะประสบความส าเร็จได้ การเรียนร่วมท าให้เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กทั่วไป 
และรอดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กพิการท าให้เด็กทั้งสองกลุ่มยอมรับซึ่งกันและกันและไม่น าผล
จากการเรียนมาประเมินคุณค่าซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2550, หน้า 45) กล่าวว่า แนวคิดของการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนมีหลักการที่
ส าคัญ คือการให้สิทธิในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนของตนเองและใช้ รูปแบบที่นักเรียน
พิการแต่ละคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนต้องเหมาะสมยืดหยุ่นโดย
นักเรียนจะต้องถูกแบ่งแยกจากชุมชนของตนน้อยที่สุด  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและท้องถิ่น  
ตลอดจนให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ  
รองลงมา ด้านจิตใจผู้ปกครองมีความรู้สึกทีดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบลเดอร์ วิลเลียม 
(Bender William.1996) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการเรียน
ร่วมในชั้นเรียนในรัฐวิสคอนซิลสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจในโครงการเรียนร่วมที่
จัดให้ซึ่งเป็นโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติแต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจ านวนน้อย
ไม่พอใจกับการเรียนร่วมแบบเต็มเวลา (full integration) และต้องการให้บุตรธิดาของตนเองเรียนใน
ชั้นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะและเด็กได้รับการพัฒนาไม่เป็นภาระของสังคม 
สอดคล้องกับ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการเรียนร่วม หมายถึง การ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติโดยค านึงถึงความสามารถของแต่
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ละบุคคลและเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกนั
ให้มากที่สุด 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  
สอดลคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์  อัมพรภาค (2550) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพการด าเนินงาน
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 
1 และ 2 ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ
เรียนร่วมของ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 
2  พบว่า ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในวิธีการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนของโรงเรียน
มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือความพึงพอใจที่ เด็กพิเศษได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วมของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก
มากเป็นอันดับแรกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายที่
เป็นเช่นนี้เพราะว่า ควรมีการให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาของบุตรหลานและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างที่โรงเรียนกับ
บ้านในฐานะหุ้นส่วนด้วยผู้ปกครองควรเข้าใจระบบกระบวนการจัดการเรียนร่วมเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน นอกจากนี้ชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยจัดกิจกรรม
เสริมให้กับเด็ก 
 1.7 ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการบริหารโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ เรื่องของงบประมาณในการบริหารยังไม่พออยากให้
หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา (2548) ได้
ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ด้านงบประมาณ โรงเรียนแกนน าเรียนร่วมขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอรวมถึงค่าใช้สอยในการด าเนินงานเพ่ือ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูเด็กพิเศษการพัฒนาศักยภาพระดับความสามารถให้เด็กพิเศษช่วยเหลือตนเองและการ
ร่วมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไม่เป็นภาระสังคมโรงเรียนแกนน าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร
อ่ืน ๆ จากหน่วยงานในท้องถิ่นรองลงมา คือ ในการจัดการเรียนร่วมควรมีนโยบายหรือระบบเข้ามา
ช่วยดูแลมากข้ึนสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545,หน้า 58-68) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนร่วมให้ส าเร็จตามเปูาหมายไม่ได้เป็นเรื่องของโรงเรียนเพียงล าพังเท่านั้นแต่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวผู้ปกครองในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่มีสิทธิพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการพิเศษของนักเรียนจึงมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน นอกจากนี้การระดมทรัพยากรจากชุมชนองค์กรและการสนับสนุนจากสาธารณชนก็เป็น
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ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วยเช่นกัน การ
สร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนโดยการจัดท านโยบายทุกระดับให้คงไว้ซึ่งหลักการของการอยู่
ร่วมกันและการส่งเสริมเจตคติที่ดี โดยระลึกเสมอว่าการจัดการเรียนร่วมเป็นสิ่งส าคัญที่ โรงเรียน
ทั้งหลายไม่ควรเพิกเฉยนักเรียนทุกคนควรจะได้รับการศึกษาไปพร้อมๆ กัน โรงเรียนจึงไม่ควรปฏิเสธ
การรับเด็กเข้าเรียนส าหรับการจัดการเรียนร่วมบุคลากรอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างซึ่งควร
ร่วมมือกันหาหนทางแก้ไขและสร้างความเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนกับชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการพิเศษของเด็กในทุกโรงเรียนและรองลงมา คือ ขาดครูที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
โดยตรงสอดคล้องกับงานวิจัย กรองจิตร เตจ๊ะวงค์ (2544) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนร่วมส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การจัดเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมโรงเรียนส่วน
ใหญ่ โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่มากกว่าบุคลากร สื่ออุปกรณ์ การนิเทศและงบประมาณ    
ส่วนการคัดเลือก ครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ นั้นในระยะแรกมอบหมายให้ครูที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาพิเศษหรือครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการศึกษาพิเศษเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษที่เรียนร่วมในชั้นเรียนไปพร้อม ๆ กันสอดคล้องกับงานวิจัย      
วลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา (2548) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแกนน ามาจากด้านบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่บางท่านยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนร่วมโรงเรียนแกน
น ามีจ านวนบุคลากรการศึกษาพิเศษน้อยขาดครูผู้สอนที่มีวุฒิโดยตรงบุคลากรภายในโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัย วินัย หนู
รัตน์ (2544) ได้ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
ร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติข้อเสนอแนะที่ได้จากการประมวลความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็ก
พิเศษกับเด็กปกติ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
เด็กพิเศษตลอดจนมีการอบรมอย่างสม่ าเสมอและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในเรื่องการปรับทัศนคติของครู ๆ บางคนยังปฏิเสธเด็ก
ท าให้เด็กถูกละเลยที่ เป็นเช่นนี้ เพราะว่าครูมีความเชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมี
ความสามารถเช่นเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรู้ได้ครูจะต้องสอนนักเรียนด้วยความเต็มใจ
ยอมรับและยินดีบริการนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ สอดคล้องกับวิจัย  
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บพิตร โสมณวัฒน์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก  (อ่อนอ านวยศิลป์ )อ าเภอเมืองยโสธร โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพบว่า หลังจากที่ได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมพร้อมทั้งการก ากับติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ พบว่า 
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมเพ่ิมขึ้นมีเจตคติที่ดี
ต่อเด็กพิเศษเรียนร่วมมีความสนใจให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมผู้วิจัยได้ท าข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะของการน าผลวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม มีดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมในสังกัด โดยน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูล
จัดการอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมมากขึ้น 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปจัดการอบรม
ให้ความรู้กับครูผู้สอนที่ท าหน้าที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาพิเศษในสังกัด ในด้านการการจัดการเรียนการสอนควรมีวิทยากรจากสถาบันต่างๆ มาให้
ความรู้เรื่องการจัดท าสื่อ นวัตกรรม และมีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมงานวิจัยของครูทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศมากข้ึน 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม น าผลการวิจัยครั้งนี้กระตุ้นและ
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการผู้บริหารควรมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดปูายโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมมากยิ่งขึ้น 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม น าผลการวิจัยด้านผลกระทบจากการ
ด าเนินงานครั้งนี้ไปบริหารจัดการให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษในสังกัดจัด
อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเรื่องของความพิการของเด็ก ผู้ปกครองยัง
ไม่เข้าใจค าว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษและจัดกิจกรรมสร้างเจตคติให้กับโรงเรียน ครอบครัว ผู้น า
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนที่มีการจัด 
การเรียนร่วม  
  2) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูที่ท าหน้าที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม 
  3) ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมที่จัดการศึกษาใน
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์  
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ภาคผนวก  ค 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เรื่อง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรว่ม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม 

………………………………………………………………………………….. 

 

ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(∑ ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

                ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(∑ ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

21 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านการบริหารจัดการ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
42 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน 
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ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(∑ ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

45 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
51 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านประโยชน์จากการด าเนินงาน 
55 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
59 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านความคิดเห็นอื่น ๆ 
60 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
61 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
62 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
63 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
64 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม 
………………………………………………..... 

    เลขที่แบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. กรุณาตอบค าถามทุกข้อ  ค าตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบประการใด 
 3.  ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนร่วม  เพ่ือการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม  ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.  ผู้ให้ข้อมูลรายโรงเรียน 
  4.1  ผู้บริหาร จ านวน  1  คน 
 5.  แบบสอบถามชุดนี้มี  3  ตอน  ดังนี้ 
     ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 
  ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  ในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถามให้
ครบทั้ง 3 ตอน  กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง  เพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                นางสาวธัญญ์นลิน  กิติวัฒณ์กนกโชติ 
                                                        นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ข้อ 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ส าหรับผู้วิจัย 

1. เพศ 
                 ( ) ชาย                             ( )  หญิง       

[ ] 1 

2. อายุ  
              (  )  21  -  30   ปี  
              (  )  31  -  40   ปี 
(  )  41  -  50   ปี 
  (  )  51  ปีขึ้นไป 

[ ] 2 

3. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม หรือสอน
นักเรียนพิการเรียนร่วม 
  (  )  ไม่มีประสบการณ์ 
  (  )  มีประสบการณ์ น้อยกว่า  1  ปี 
  (  )  มีประสบการณ์ 1-5  ป ี  
  (  )  มีประสบการณ์ 6 – 10 ปี  
  (  )  มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี 
  (  )  มีประสบการณ์ มากกว่า  15  ปี    
 

[ ] 3 

4. วุฒิการศึกษา 
  (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี   
  (  )  ปริญญาตรี     
  (  )  ปริญญาโท     
  (  )  ปริญญาเอก   

[ ] 4 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วม 
  (  )  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วม  
  (  )  ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วม 
 

[ ] 5 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  5   หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารจัดการมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารจัดการมาก 
  3   หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารจัดการปานกลาง 
  2   หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารจัดการน้อย 
  1   หมายถึง   เห็นด้วยกับการบริหารจัดการน้อยที่สุด 

ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. คัดกรองเด็กเพ่ือวินิจฉัยว่าเด็กบกพร่อง

ด้านไหนแล้วจัดท าแผน IEP ให้ตรงกับ
ความบกพร่องของเด็ก 
 

     [ ] 6 

2. ครูจะวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและ
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาเด็กลงไป
ในแผนแล้วประเมินผลเป็นภาคเรียนตาม
จุดประสงค์และพฤติกรรมที่ก าหนดเด็ก
ต้องผ่านจึงได้เลื่อนชั้น 

     [ ] 7 

3. เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดย
ดูจากความสามารถเด็กท่ีแสดงออก เช่น
การส่งเด็กเข้าประกวดแข่งขันและได้รับ
รางวัลแสดงว่าเด็กได้รับการพัฒนา 
 

     [ ] 8 

4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเด็กจะเกิดขึ้นได้
ต้องก าหนดจุดประสงค์ระยะสั้นและ
จุดประสงค์ระยะยาวแล้ววัดประเมินผล 

     [ ] 9 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

5. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การจัดการเรียนร่วมเป็นอย่างดี 

     [ ] 10 

6. ครูได้รับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนร่วมอยู่
ตลอดเวลา 

     [ ] 11 

7. ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม ต่อ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและปฏิบัติกับเด็กอย่างมี
เมตตาและเสมอภาค 

     [ ] 12 

8. ครูมีความรู้ความเข้าใจต้องผ่าน
กระบวนการอบรมมาท้ังในเรื่องของการ
จัดการเรียนร่วมและจัดท าแผนให้ตรงกับ
ความบกพร่องของเด็ก 

     [ ] 13 

9. ครูมีความรัก เมตตา เข้าใจและเรียนรู้ใน
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 

     [ ] 14 

10. ครูมีการพัฒนา เช่น อบรม สัมมนา
เพ่ิมเติมตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัด มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูแกนน าเสมอ 
 

     [ ] 15 

11. โรงเรียนจัดพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนที่
ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนร่วม
เพ่ือให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน 
 

     [ ] 16 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

12. การจัดท าแผน IEP เป็นไปตามที่กระทรวง
ก าหนด เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร 

     [ ] 17 

13. ในการจัดท าแผน IEP เน้นการท าสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา และประกอบไปใน
การจัดของบประมาณ 

     [ ] 18 

14. ครูต้องวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลเพราะ
ความพิการต่างกันตามความสารถเด็กเพ่ือ
จัดท าแผนIEP โดยผู้ปกครองต้องรับรู้และ
ให้ความร่วมมือ 

 

    [ ] 19 

15. การรายงานผลการจัดการศึกษาจะ
รายงานลงใน SARของ โรงเรียนด้าน 
มาตรฐานผู้เรียนโดยจัดท าเป็นระบบ 

 
    [ ] 20 

16. การจัดท าแผน IIPต้องสอดคล้องกับIEP 
โดยก าหนดจุดประสงค์ท่ีครูจะพัฒนา
นักเรียนพร้อมเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

 

    [ ] 21 

17 ครูใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เด็กเกิดความเข้าใจมาก
ที่สุดรวมถึงการวัดและประเมินผลครูใช้
วิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เด็กเกิดความเข้าใจมากท่ีสุดรวมถึง
การวัดและประเมินผล 

 

    [ ] 22 

18. โรงเรียนมีการผลิตสื่อและนวัตกรรมตลอด
เพ่ือใช้กับเด็กโดยเชิญวิทยากรจากสถาบัน
ต่าง ๆมาให้ความรู้กับครูเรื่องจัดท าสื่อ 

     [ ] 23 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

19. มีการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมโดยน า
ผลงานไปน าเสนอในงานนิทรรศการทั้ง
ระดับเขต  ระดับประเทศ รวมถึงการมา
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

     [ ] 24 

20. เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะก าหนดอยู่
ในแผน IIP  และประเมินตาม
ความสามารถของเด็ก 

     [ ] 25 

21. มีการประเมินทั้งก่อนและหลังเรียนไม่
เฉพาะเจาะจงแต่ใช้วิธีการที่หลากหลาย 

     [ ] 26 

22. การให้ข้อมูลย้อนกลับจะท าแฟ้มของเด็ก
แต่ละคนเพ่ือเก็บข้อมูลและให้ผู้ปกครองได้
ดูพัฒนาการของเด็กบันทึกการส่งต่อไปแต่
ละช่วงชั้น 

     [ ] 27 

23. ครูต้องท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องเพ่ือ
พัฒนาเด็กเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนเด็กพิเศษ 

     [ ] 28 

24. มีการเผยแพร่งานวิจัยของครูโดยการจัด
อบรม สัมมนาในกลุ่มโรงเรียน ทั้งระดับ
เขต และระดับประเทศ 

     [ ] 29 

ด้านการบริหารจัดการ 

25 ผู้บริหารต้องมีเจตคติท่ีดี วิสัยทัศน์ที่เปิด
กว้าง  มีเมตตาถือเป็นหัวใจส าคัญ 

     [ ] 30 

26. การจัดการเรียนร่วมถือเป็นสิ่งที่ดีให้สังคม
ได้มีการเอื้อเฟ้ือและเข้าใจเด็กกลุ่มนี้มาก
ขึ้น 
 

     [ ] 31 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

27. ต้องดูความพร้อมของโรงเรียน ถ้าโรงเรียน
ไม่มีความพร้อมหรือมีภาระมาก ก็ถือว่า
เป็นปัญหาในการจัดการศึกษา 

     [ ] 32 

28. ถ้าโรงเรียนไม่จัดการเรียนร่วมเด็กจะไป
รวมกับเด็กปกติท าให้เด็กไม่มีความสุขใน
การมาเรียนและขาดโอกาสในการพัฒนา 

     [ ] 33 
 

29. ให้ความเสมอภาคและเปิดโอกาสให้เด็ก
กลุ่มนี้เข้ามาเรียนในระบบโรงเรียนปกติให้
ความรัก เมตตา เอาใจใส่ 

     [ ] 34 

30. ประเมินเด็กเบื้องต้นเรื่องความพิการ 9 
ประเภทแล้วชี้แจงกับผู้ปกครองว่าเด็ก
สามารถเรียนได้แค่ไหน 

     [ ] 35 

31. เลือกครูที่มีความเข้าใจรับเด็กได้และมี
ความรู้เรื่องการจัดการเรียนร่วม 

     [ ] 36 

32. จัดสรรงบประมาณต้องเอ้ือไปถึงเด็กกลุ่มนี้
และต้องจัดสรรให้เพียงพอหรืออาจจะ
มากกว่าเด็กปกติในบางเรื่อง 

     [ ] 37 

33. การบริหารโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework)มีความเหมาะสมและ
ส าคัญอย่างมากในการบริหาร 

     [ ] 38 

34. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)จะใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของครู ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     [ ] 39 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

35. มีการเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้รับทราบและให้ความ
เห็นชอบพร้อมทั้งผู้ปกครองเข้าใจว่าการท่ี
เด็กมาเรียนร่วมด้วยเป็นการช่วยเหลือและ
ให้โอกาสเด็กได้ปรับตัวและช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

     [ ] 40 

36. การติดตามผลการบริหารแบบ  SBM จะดู
จากความสามารถเด็กท่ีปฏิบัติโครงการ
และงบประมาณที่โรงเรียนจัดว่าเกิด
ประโยชน์กับเด็กมากน้อยเพียงใด 

     [ ] 41 

37. การวางแผนและก าหนดเป้าหมายจะ
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

     [ ] 42 

38. มีการประชาสัมพันธ์การเรียนร่วม ทั้งทาง
เว็บไซต์ แผ่นพับ การมาศึกษาดูงาน 
รวมถึงการติดป้ายโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 

     [ ] 43 

39. การส่งต่อภายในสถานศึกษาจะจัดท า
แฟ้มข้อมูลเด็ก เรื่องประวัติ ความบกพร่อง
เด็กท่ีครูต้องช่วยเหลือและเสริมเมื่อสิ้นปี
การศึกษาจะส่งต่อไปยังชั้นต่อไป 

     [ ] 44 

40. การส่งต่อนอกสถานศึกษาจะส่งแฟ้มข้อมูล
เด็ก ประวัติ ความบกพร่องและบันทึกผล
การจัดการศึกษาไปให้สถานศึกษาที่
นักเรียนไปสมัครเรียนต่อ 

     [ ] 45 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

41 การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูที่
จัดการเรียนร่วม คอยให้ค าปรึกษา ยกย่อง 
ชมเชย การพาไปศึกษาดูงานและการ
พิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน 

     [ ] 46 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

42. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกจะจัดให้
เหมือนกับเด็กปกติท่ัวไป จัดรวมกันเพราะ
ถือว่าเด็กเข้ามาเรียนในระบบปกติเด็กควร
ได้รับการพัฒนาที่เหมือนกัน 
 

     [ ] 47 

43. การติดตามประเมินผลดูจากรายงานตาม
โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงาน
โรงเรียนโดยประเมินในภาพรวมไม่ได้แยก
ประเมินและรายงานใน SSR 
 

     [ ] 48 

44. มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคคลากรภายในโรงเรียน ทั้งการจัด
อบรม สัมมนา หรือการส่งครูไปเป็น
วิทยากรแล้วน าประสบการณ์มาถ่ายทอด 

     [ ] 49 

ผลกระทบจากการด าเนินงาน 
45 ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจค าว่าเด็กพิการ

(พิเศษ)จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
     [ ] 50 

46 ผู้ปกครองเด็กพิเศษคิดว่า โรงเรียนไม่ให้
ความใส่ใจกับลูกหลานตนเอง 
 

     [ ] 51 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ผลกระทบจากการด าเนินงาน 

47 ผู้ปกครองเด็กปกติจะไม่เข้าใจว่าท าไมต้อง
ให้ความส าคัญกับเด็กพิเศษ 

     [ ] 52 

48 ด้านตัวเด็กอาจจะถูกเพ่ือนล้อเลียนใน
เรื่องของความพิการหรือบกพร่อง 

     [ ] 53 

49 ยังมีครูบางคนไม่เข้าใจในเรื่องของการ
จัดการเรียนร่วมและปฏิเสธเด็ก 

     [ ] 54 

50 ชุมชน ผู้ปกครองรู้สึกดีที่ โรงเรียนให้
ความส าคัญกับเด็กพิเศษ 

     [ ] 55 

51 
 

ชุมชน ผู้ปกครอง รู้สึกดีที่ลูกหลานตนเอง
ได้มีที่เรียน 
 

     [ ] 56 

52 โรงเรียนเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องการ
จัดการเรียนร่วมปัญหาของเด็กเรื่องการ
ถูกล้อเลียนก็หมดไป 

     [ ] 57 

53 ท าให้เด็กปกติ ครูในโรงเรียนรู้จักการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

     [ ] 58 

54 ชุมชน ผู้ปกครองให้การชื่นชม และให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

     [ ] 59 

ประโยชน์จากการด าเนินงาน 
55 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านที่ดี ชุมชนให้การ

ยอมรับ 
     [ ] 60 

56 ด้านจิตใจผู้ปกครองมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
โรงเรียนที่ลูกหลานของตนได้เรียนอยู่ใน
ระบบ 

     [ ] 61 
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

          ประโยชน์จากการด าเนินงาน 

57 จัดการเรียนร่วมโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้
เข้ามาเรียนในระบบเด็กจะได้รับการ
พัฒนาและไม่เป็นภาระของสังคม 

     [ ] 62 

58 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ดีและ
พัฒนาได้ถูกทางเด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และท าประโยชน์ให้กับสังคม
ชุมชนและครอบครัว 

     [ ] 63 

59 โรงเรียนจัดกิจกรรมจะได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองเป็น
อย่างดี 

     [ ] 64 

         ความคิดเห็นอื่น ๆ  

60 ในการจัดการเรียนร่วม ควรมีนโยบาย 
หรือระบบเข้ามาช่วยเหลือดูแลมากข้ึน 

     [ ] 65 

61 เรื่องของงบประมาณในการบริหารยังไม่
พออยากให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามา
ช่วยเสริม 

     [ ] 66 

62 ต้องปรับทัศนคติของครู ครูบางคนยัง
ปฏิเสธเด็กท าให้เด็กถูกละเลย 

     [ ] 67 

63 ขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษาพิเศษโดยตรง 

     [ ] 68 

64 ขาดบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลเด็กพิเศษ
เพราะประสบปัญหาเรื่องของ
งบประมาณ 

     [ ] 69 
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ภาคผนวก  จ 
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 50 โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 
2. โรงเรียนวัดบางแขม 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
4. โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
5. โรงเรียนวัดหุบรัก 
6. โรงเรียนวัดบ้านบ่อพลับ 
7. โรงเรียนวัดห้วยผักชี 
8. โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง 
9. โรงเรียนวัดหนองดินแดง 
10. โรงเรียนบ้านนาสร้าง 
11. โรงเรียนบ้านบ่อพุ 
12. โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 
13. โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
14. โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
15. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 
16. โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 
17. โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว 
18. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 
19. โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 
20. โรงเรียนวัดบึงสวาย 
21. โรงเรียนวัดตะโกสูง 
22. โรงเรียนวัดโพธิ ์
23. โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 
24. โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 
25. โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 

 26. โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 
27. โรงเรียนวัดบางหลวง 
28. โรงเรียนวัดศิลามูล 
29. โรงเรียนวัดบางน้อยใน 
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30. โรงเรียนวัดนิลเพชร 
31. โรงเรียนวัดบัวหวั่น 
32. โรงเรียนวัดจินดาราม 
33. โรงเรียนวัดหอมเกร็ด  
34. โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 
35. โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 
36. โรงเรียนวัดราษฏร์ศัรทธาราม 
37. โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 
38. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 
39. โรงเรียนวัดละมุด 
40. โรงเรียนวัดศรีษะทอง 
41. โรงเรียนวัดตุ๊กตา 
42. โรงเรียนบ้านลานแหลม 
43. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
44. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
45. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคลฯ 
46. โรงเรียนวัดมะเกลือ 
47. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
48. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
49. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
50. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ฯ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล        : นางสาวธัญญ์นลิน   กิติวฒัณ์กนกโชติ 
วัน เดือน ปีเกิด            : 16  พฤษภาคม  2519 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน         : 239 ถนน 25 มกรา  ต าบลบ่อพลับ  อ าเภอเมือง  
              จังหวัดนครปฐม   
ประวัติการศึกษา 
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 พ.ศ. 2539      : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการบริหารธุรกิจ (บัญชี)   
                      สถาบันราชภฏันครปฐม 
ประวัติการท างาน 
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	1.-ปก.docx_
	หน้าเซ็นอนุมัติ
	2.-ประกาศคุณูปการ-บทคัดย่อ
	3.-สารบัญ
	4- บทที่ 1
	5- บทที่ 2
	6-บทที่ 3
	7-บทที่-4
	8.-บทที่-5
	9.-บรรณานุกรม
	10.-ภาคผนวก-หนังสือขอความอนุเคราะห์-2



