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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทุกสังคมย่อมมีเด็กพิการ หรือเรียกในทางการศึกษาว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กเหล่านี้เม่ือ
เติบโตข้ึนถึงวัยที่จะต้องเข้าโรงเรียน ก็จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ผู้ปกครองบางคนอาจส่งเด็กไป
เรียนในโรงเรียนเฉพาะ แต่แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับสากล จะพยายามท าให้โรงเรียนทุกโรงเป็น
โรงเรียนเรียนรวม (inclusive school) เพื่อให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีความบกพร่องหรือไม่ก็ตามให้มีโอกาสเรียน
รวมกัน เพื่อเตรียมเยาวชนให้อยู่รวมกันอย่างกลมกลืนในชุมชนเดียวกันในอนาคต 

โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทย มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมกันอยู่ในโรงเรียนอยู่
แล้ว มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ โรงเรียนไม่ทราบจะจัดการเรียนการสอน
อย่างไร (นิลุบล ทุรานุภาพ 25....) จึงจะท าให้ท้ังเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนกันได้ 
โดยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุศักยภาพสูงสุดทางการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาพัฒนาโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว 1 โรง 
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการเรียนรวมกันระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็น
แบบอย่างเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ

ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพิจารณาว่า โรงเรียนปฏิบัติอยู่แล้วให้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยมุ่งพัฒนา 2 ประการส าคัญ คือ 

1. ข้ันตอนในการจัดการเรียนรวม 

2. รูปแบบในการจัดการเรียนรวม 

ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบคัดเลือก โดย
รับผู้เรียนทุกคนทั้งที่เป็นเด็กปกติ และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน เป็นโรงเรียนของชุมชน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 2 อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มเลือกโรงเรียนจาก 3 โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะผู้วิจัยก าหนด เป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา รับนักเรียนในเขตบริการเข้ารับการศึกษาโดยไม่มีการคัดเลือก มีนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษหลายประเภท 

เครื่องมือที่ใช้ มีทั้งหมด 11 ชุด เป็นเครื่องมือในการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 6 ชุด 
เครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 2 ชุด เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด และแผนการ



 - 2 - 

สอนอีก 1 ชุดใหญ่ เครื่องมือทุกชุดมีค่าความเท่ียงตรง (validity) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ในระดับดี
ทุกชุด 

ในการด าเนินการทดลอง เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2549 และส้ินสุดในปี 2550 โดยเลือกข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรวม น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นจึงน าขั้นตอนมาน าเสนอต่อบุคลากรของ
โรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ ครูทุกคนเห็นด้วยกับข้ันตอนดังกล่าวจึงเริ่มด าเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยการ
อบรมครูจนกระทั่งครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและต่อการเรียนรวม หลังจากนั้นจึงมีการ
คัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การประเมินความต้องการพิเศษของนักเรียน การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล เลือกรูปแบบการเรียนรวม โดยครูเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกและการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง การด าเนินการสอนตามรูปแบบที่ทางโรงเรียนเลือก การจัดบริการที่เก่ียวข้อง การ
ประเมินผลตาม IEP และการปรับ IEP 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test ซ่ึงใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับทัศนคติของครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนร่วม Wilcox on Matched Pairs Signed Ranks Test ในการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญและครูเลือกข้ันตอนในการจัดการเรียนรวม ดังนี้ และมีความเห็นว่าเป็นข้ันตอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. การศึกษาความพร้อม และทศันคติของคร ู

2. การคัดแยกเด็ก 

3. การตัดสินเด็กพิเศษ และการประเมิน
ความต้องการพิเศษ 

4. การจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

5. การจัดรูปแบบการเรียนรวม 

6. การด าเนนิการสอนตาม IEP 

7. การนิเทศติดตามผล 

8. การประเมินผลตาม IEP 

9. การปรับ IEP 

10. การเลื่อนข้ัน การออกหลักฐาน 
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รูปแบบในการเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของโรงเรียนเลือกรูปแบบการเรียนรวม 3 รูปแบบ
ต่อไปนี้ และมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

รูปแบบที่ 1 การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) ใช้กับเด็กแอลดีที่มีความบกพร่องไม่รุนแรง 

โดยก าหนดให้เด็กแอลดีที่ไม่รุนแรงเรียนรวมในห้องเรียนปกติ ห้องเรียนละ 1 คน เด็กแอลดีทุกคนมี IEP ครู

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนแอลดีร่วมกิจกรรมเดียวกันกับเด็กปกติ ครูใช้เวลาท้ายชั่วโมง 

ขณะเด็กอื่นท าแบบฝึกหัด สอนเพิ่มเติมแก่เด็กแอลดี การสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สอบตาม IEP 

รูปแบบที่ 2 การเรียนรวมบางเวลา (Partial Inclusion) เป็นการดึงนักเรียนออกมาสอน (pull-out 

program) ในห้องเสริมวิชาการ (resource room) ในชั่วโมงวิชาภาษาไทย มีครูสอนประจ าในห้องเสริม

วิชาการ สอนตาม IEP และสอบตาม IEP ใช้กับเด็กแอลดีที่มีความรุนแรง 

รูปแบบที่ 3 การจัดให้มีครูผู้ช่วย (Teacher Aid Program) เป็นการส่งผู้ช่วยครูเข้าไปดูแลเด็กใน

ห้องเรียนปกติ ผู้ช่วยครูอยู่กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตลอดเวลาที่เด็กเรียน ผู้ช่วยครู ได้แก่ ผู้ปกครองที่ผ่าน

การคัดเลือกแล้วตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด ผ่านการอบรม และเป็นอาสาสมัคร รูปแบบนี้ใช้กับเด็กออทิสติกและ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ผู้ช่วยครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน เด็กออทิสติกได้รับบริการฝึก

ทักษะพื้นฐานวันละ 1 ชั่วโมง เป็นการฝึกเดี่ยวตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญในห้องเฉพาะ โดยใช้เทคนิคหลายอย่าง 

เช่น TEACCH และ DECS เป็นต้น 

ข้ันตอนในการจัดการเรียนรวมและรูปแบบการจัดการเรียนรวมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่า ตัวแปรตามหลายตัวสูงข้ึนหลังการทดลอง เช่น ทัศนคติของครูสูงข้ึน ความรู้ของ

ครูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสูงข้ึน และอยู่ในระดับดี ทัศนคติของผู้ปกครอง

สูงข้ึน และอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ของเด็กแอลดีสูงข้ึน โดย

ก่อนทดลองเด็กกลุ่มนี้ได้เกรดทั้ง 2 วิชาในระดับ 0 กับ 1 หลังการทดลองได้เกรด 3 กับ 4 ทุกคน เด็กออทิ

สติกมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองสูงข้ึน มีทักษะทางสังคมสูงข้ึน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน มีทักษะ

ทางวิชาการสูงข้ึน นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ครูมีความพึงพอใจและผู้ปกครองเป็นสุขมากขึ้น 

การอภิปรายผล 

ความพร้อมในการจัดการเรียนรวมเป็นส่ิงส าคัญที่ควรพิจารณาเป็นประเด็นแรกก่อนที่จะจัดการเรียน

รวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ความพร้อมมีหลายด้าน หนึ่งในหลายด้านคือ ทัศนคติของ

ครูที่มีต่อการเรียนรวม (Lupart, 2008) ครูควรมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรวมและต่อเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ จึงจะท าให้การเรียนรวมประสบผลส าเร็จด้วยดี หากทัศนคติเป็นลบโรงเรียนควรหาทางพัฒนา

ทัศนคติของครูให้เป็นเชิงบวกเสียก่อน ในการวิจัยนี้ครูมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรวม 

กฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรวมเป็นส่ิงส าคัญ (Amanda et.al., 2008) ใน

ปัจจุบันเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรวม ท าให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรวมได้ แต่ควรมี

กฎระเบียบย่อยๆ เช่น เกี่ยวกับการวัดผล เพื่อให้การเรียนรวมด าเนินไปได้ด้วยดี โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้

ประยุกต์ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรวม จึงท าให้การเรียนรวมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนทั้งหลายยังอาจมองไม่เห็นข้ันตอนและรูปแบบ ตลอดจนแนวทางในการจัดการเรียนรวม

ผลงานวิจัยครั้งนี้ อาจใช้เป็นตัวอย่างได้ในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ข้อเสนอแนะ 
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คณะผู้วิจัยเสนอแนะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการเรียนรวมตามแนวทางของโรงเรียนต้นแบบ โดย

เลือกประยุกต์ตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน 


