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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัย ความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2560 

ประเภทของงานวจิัย 

นโยบายการศึกษา 

บทคัดย่อ 

เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งยึดหลักการของการจัดการศึกษาส าหรับความทั่วถึงและเท่าเทียมของประเทศไทย 
จุดเริ่มของงานวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการทบทวนสถานศึกษาแบบเรียนรวมของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงระดับโลก  อัน
ได้แก่ ประเทศแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) โดยมีค าถามส าคัญว่ามีกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างไร เมื่อน าเอาฐานคิดของสังคม แนวน าทางของกระแสโลก และความรู้เรื่องการจัดสถานศึกษาแบบเรียนรวมเข้ามา
ปรับใช้แล้ว พบว่า แคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฮ่องกง และมาเก๊า รับรู้และเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาแบบเรียนรวมเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของสังคมพหุเชื้อชาติ เป็นกลไลการขับเคลื่อนส าหรับการสร้างและรักษาลักษณะร่วมทางสังคมที่ก่อให้เกิดความทั่วถึงและเท่า
เทียมของการจัดการเรียนรวม ส่วนประเทศไทยนั้นแม้จะมิได้ย้ าเน้นเรื่องการเป็นพหุเชื้อชาติ แต่ที่ตรงกัน คือ มุ่งไปยังการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่ขยายศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีคุณภาพชีวิตและ
อนาคตที่ดี เป็นความคาดหวังของประเทศที่น าเอาความหลากหลายด้านภูมิหลังและประสบการณ์ของบุคคลมาใช้ให้เกิดคุณค่า จุดเด่น
ของทุกประเทศคือ ใช้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างแทนการใช้แนวคิดเชิงสงเคราะห์ แต่ก็ยังปรากฎ
ในเอสโตเนียและประเทศไทยที่ให้น้ าหนักกับกลยุทธ์การชดเชยความบกพร่องด้านต่างๆ ควบคู่กันไปอย่างชัดเจน จุดเด่นของประเทศ
ไทย คือ มีกฎหมาย แผน และนโยบายที่เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต โดยแผนการศึกษาแห่งชาติมีระยะเวลา 20 ปี ส่วน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลา 5 ปี เท่ากับระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 

ในเรื่องของกระบวนการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาแตกต่างกัน ตรงที่แคนาดา เดนมาร์ก และเอสโตเนีย ก าหนด
กรอบนโยบายจากส่วนกลาง แต่วิธีปฏิบัติให้อิสระกับท้องถิ่น โดยมีข้อแม้เรื่องคุณภาพต้องอยู่ในระดับสูง ขณะที่ฮ่องกง มาเก๊า และ
ไทย มีหน่วยงานที่รับทอดการก ากับดูแลมาจากหน่วยงานกลางจนถึงระดับท้องถิ่น โดยที่ไทยมีหน่วยงานดูแล 2 ระดับก่อนที่จะลงถึง
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สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติ  
ส าหรับปจจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการเป็นสถานศึกษาแบบเรียนรวม ได้แก่  (1) บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและการกระจายภาวะผู้น า (2) การเลือกนักเรียนเข้าเรียนแบบทั่วถึงและเท่าเทียม (3) กลยุทธ์การจัดการชั้น เรียนรวม
แบบเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะหลากหลาย (4) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (5) ครู (6) ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ส่วนอุปสรรคของการท างาน พบว่า มาจากด้าน (1) งบประมาณไม่เพียงพอ (2) เจตคติเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
(3) สถิติ ข้อมูล และงานวิจัยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) นโยบายและวิธีปฏิบัติ (5) การผลิตและพัฒนาครู (6) บริการเพ่ือ
ตอบสนองความแตกต่างยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ 

ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายจ าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก นโยบายระดับชาติ : ก้าวไปข้างหน้า ภายในปี พ.ศ. 2573 
ประชาชนมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพแข่งขันได้ใน
ระดับโลก ระดับที่สอง นโยบายระดับท้องถิ่น : ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง ให้มีการแปลงรูปสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระแสหลักให้เป็น
สถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เน้นความทั่วถึงและเท่าเทียมเต็มรูปแบบ ระดับที่สาม นโยบายระดับสถานศึกษา : ทั่วถึงและเท่าเทียมเต็ม
รูปแบบ โดยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างได้บรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งตนใน
สถานศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติในชุมชนใกล้บ้าน และเป็นการน าเอาสิ่งสนับสนุนจากชุมชนเข้ามาในสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์กับ
นักเรียนทุกคน 

 

ค าส าคัญ 

ความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , สถานศึกษาแบบเรียนรวม , ปรัชญาการจัดการศึกษาแบบ
ทั่วถึงและเท่าเทียม , ภาพของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ในการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากได้พิจารณาผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ค.ศ. 2000 – 2015 ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือให้แต่ละประเทศยกระดับ
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐานประชากรแล้ว ยังได้พิจารณาให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า คือ ค.ศ. 2015 – 
2030 ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาในภาคการศึกษาคือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งส าหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้น าวาระการพัฒนานี้สู่การปฏิบัติใน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มประเทศที่สามารถจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีคุณภาพสูงและมีความเสมอภาคแล้ว จาก
ผลการทดสอบ PISA เมื่อ ค.ศ. 2015 พบว่ามี 4 แห่งที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ข้างต้น ได้แก่ แคนาดา 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ค าว่าเสมอภาคทางการศึกษามี 2 มิติ มิติแรก ได้แก่ ความยุติธรรม ซึ่งโดยพื้นฐาน
แล้วหมายถึงการท าให้มั่นใจได้ว่าภูมิหลังและประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลไม่เป็นอุปสรรคส าหรับการบรรลุถึงศักยภาพในการเรียนรู้ 
และมิติที่สอง ได้แก่ ความทั่วถึงและเท่าเทียม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กลวิธีจัดการศึกษาให้ทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ ร่วมกันตามความ
ต้องการและศักยภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยที่มิติท้ังสองนั้นสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

เพ่ือการปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีความยุติธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา จึงมีนโยบายออกแบบระบบการศึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติทั้งนอกและในสถานศึกษา และปรับปรุงการจัดทรัพยากรส าหรับ
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ความทั่วถึงและเท่าเทียม ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ให้ความสนใจไปยังความทั่วถึงและเท่าเทียม ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าสถานศึกษาแบบเรียนรวมหรือเรียนร่วม ซึ่งในงานวิจัยเล่มนี้เรียกว่า สถานศึกษาแบบเรียนรวม 
โดยต้องการศึกษาว่าในแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไร
เพ่ือจัดสถานศึกษาแบบเรียนรวม  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ทบทวนการน านโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของต่างประเทศ
และประเทศไทย 

2. เสนอแนะนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ด้านเนื้อหา มุ่งวิเคราะห์การน านโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในด้านของวิธี
ปฏิบัติ ปจจจัยแห่งความส าเร็จ และอุปสรรค 

2. ด้านแหล่งข้อมูล ใช้เอกสารปฐมภูมิจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรการศึกษานานาชาติจากแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) และประเทศไทย ในขอบข่ายเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
ร่วมกับงานวิจัยด้านเดียวกันจากนานาประเทศที่น าเสนอในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติและระดับชาติระหว่าง ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
เป็นต้นไป 

3. ด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา และใช้การตรวจสอบข้าม 
(cross check) ระหว่างคณะวิจัย 

4. ด้านเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2560 
 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ฐานคิดส าคัญของสังคมในเรื่องความทั่วถึงและเท่าเทียมทางการศึกษา การศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมมีพัฒนาการมาจาก
การจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กพิเศษเฉพาะด้าน เป็นการจัดแยกในสถานศึกษาที่จัดให้ ต่อมาได้เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเข้าไปเรียนใน
สถานศึกษากระแสหลัก โดยจัดชั้นเรียนพิเศษให้ ถือเป็นการจัดแบบบูรณาการ ส าหรับฐานคิดส าคัญของสังคมในเรื่องความทั่วถึงและ
เท่าเทียมทางการศึกษาท่ีได้ทบทวนในบทนี้ประกอบด้วยฐานคิดด้านปรัญญา จิตวิทยาการศึกษา และกฎหมาย 

2. ฐานคิดด้านจิตวิทยาการศึกษา ที่อ้างถึงในการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมอยู่ในจิตวิทยาสกุลนิรมิตนิยมด้านสังคม 
แนวคิดศูนย์กลางของทฤษฎีนี้คือ การสร้างความรู้ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลและกระบวนการทางสังคม มีฐานคิดว่า พัฒนาการของ
มนุษย์เป็นกระบวนการของเด็กในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมทางสังคม กระบวนการดังกล่าวพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง 
ดังนั้น หากเกิดข้อบกพร่องขึ้นจะต้องไม่รับรู้ว่าข้อบกพร่องนั้นเป็นความผิดปกติ แต่ต้องน าเข้าสู่บริบทของสังคมโดยไม่เปรียบเทียบ 

3. ฐานคิดด้านกฎหมายและแผนพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรวมของแต่ละประเทศจะต่างกันออกไปตามบริบท
ของประเทศ แต่มีความจ าเป็นที่ทุกประเทศจะต้องมีกฎหมายหลายระดับ รวมทั้งมีแผนพัฒนาสถานศึกษาแบบเรียนรวม 
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วธิีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) ด้วยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative methods) แบบหลาย
กรณี จากประเทศที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสูงและมีความเสมอภาค 4 แห่ง อ้างอิงจากผลการทดสอบ PISA เมื่อ ค.ศ. 2015 
ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฮ่องกง และมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่โดดเด่นสะท้อน
ความส าเร็จของประเทศนั้นๆ จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็นดังนี้ 

แบบการวิจัย การวิจัยเอกสารเป็นการวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ โดยที่แหล่งข้อมูลนั้นเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ มีความหมายในประเด็นที่ต้องการศึกษาค้นคว้าชัดเจน โดยที่ต้องมีการร่วมกันประเมินคุณค่าก่อน
น ามาวิเคราะห์ 

แหล่งข้อมูลการวิจัย จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งความรู้ประเภทเอกสารปฐมภูมิเป็นกฎหมาย/นโยบายทางการศึกษา
ซึ่งออกมาจากภาครัฐของแต่ละประเทศ และเอกสารทุติยภูมิที่เป็นบทความวิชาการและผลงานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์
ค าหลัก และแบบบันทึกสาระส าคัญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนการปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้ 
1. ก าหนดกรอบการศึกษา ได้แก่ ความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการ

จัดการเรียนรวมในสถานศึกษา 
2. ก าหนดประเทศเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) เดนมาร์ก และ

เอสโตเนีย 
3. ก าหนดประเด็นการศึกษาแต่ละกรณีศึกษาที่มีขอบเขตตามกรอบการศึกษา 
4. รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาของประเทศที่เป็นกรณีศึกษา 
5. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มของการปฏิบัติร่วมหรือความคล้ายคลึง และที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ประเทศ 
6. ก าหนดข้อเสนอนโยบายของประเทศไทย โดยใช้ช่องว่างระหว่างประเทศต้นแบบกับประเทศไทยในห้วข้อที่วิเคราะห์

แหล่งข้อมูลส าคัญ 
7. ตรวจสอบความตรงเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฏิบัติการการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ยึดหลักการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีหลักการส าคัญ คือ การลดทอนขนาดและปริมาณข้อมูลตามวิธีนิรนัยและ

ลงข้อสรุปผลการวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามวิธีอุปนัย การน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบความเรียง ตาราง 
และแผนภาพ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล 

 

ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(1) ผลการทบทวนการน านโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของ

ต่างประเทศและประเทศไทย 
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เมื่อน าเอาฐานความคิดของสังคม แนวน าทางของกระแสโลก และความรู้เรื่องการจัดสถานศึกษาแบบเรียนรวมเข้ามาปรับใช้
แล้ว พบว่า แคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฮ่องกงและมาเก๊า รับรู้และเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาแบบเรียนรวมเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ
สังคมพหุเชื้อชาติ เป็นกลไกการขับเคลื่อนส าหรับการสร้างและรักษาลักษณะร่วมทางสังคมที่ก่อให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียม การ
จัดการเรียนรวมในประเทศไทยนั้นแม้จะมิได้เน้นเรื่องการเป็นพหุเชื้อชาติ แต่ที่ตรงกัน คือ มุ่งไปยังการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ขยาย
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดี จุดเด่นของ
ทุกประเทศ คือ ใช้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างแทนการใช้แนวคิดเชิงสงเคราะห์ จุดเด่นของประเทศ
ไทย คือ มีกฎหมาย แผนและนโยบายที่เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต โดยแผนการศึกษาแห่งชาติมีระยะเวลา 20 ปี ส่วน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ระยะเวลา 5 ปี เท่ากับระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 20 ปี เป็นเส้นทางของการพัฒนา 

ในเรื่องของกระบวนการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาแตกต่างกัน ตรงที่แคนาดา เดนมาร์ก และเอสโตเนียก าหนด
กรอบนโยบายจากส่วนกลาง แต่วิธีปฏิบัติให้อิสระกับท้องถิ่น โดยมีข้อแม้เรื่องคุณภาพต้องอยู่ในระดับสูง ขณะที่ฮ่องกง มาเก๊า และ
ไทยมีหน่วยงานที่รับทอดการก ากับดูแลมาจากหน่วยงานกลางจนถึงระดับท้องถิ่น โดยที่ไทยจะมีหน่วยงานดูแล 2 ระดับก่อนที่จะลงถึง
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติ กระบวนการสร้างสถานศึกษาของทุกประเทศนั้นใช้การแปลงรูปจากสถานศึกษาในกระแสหลัก โดยการ
ตรากฎหมาย ก าหนดนโยบาย ท าความเข้าใจแนวน าทางและลักษณะส าคัญของสถานศึกษาแบบเรียนรวม เตรียมการส าหรับการแก้ไข
ความขัดแย้งของการรับรู้ที่มาจากการเป็นสถานศึกษาพิเศษและสถานศึกษาแบบบูรณาการก่อนเข้าสู่การเป็นสถานศึกษาแบบเรียน
รวม ส่วนการสอนนั้นทุกประเทศใช้แนวคิดของการร่วมสอนระหว่างครูผู้สอนกับทีมสหวิชาชีพในชั้นเรียนรวม แต่การเข้ าสอนนั้น
แคนาดาและเดนมาร์กส่วนใหญ่ใช้การร่วมสอน ส าหรับฮ่องกง มาเก๊า ไทย และเอสโตเนีย แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมสอนทุกครั้งแต่ก็ท างาน
ร่วมกับผู้ช านาญการด้านต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม ผสมกับการมีหน่วยงาน
หรือองค์กรสนับสนุนจากภายนอก 

ส าหรับปจจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการเป็นสถานศึกษาแบบเรียนรวมได้แก่ (1) บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและการกระจายภาวะผู้น า (2) การเลือกนักเรียนเข้าเรียนแบบทั่วถึงและเท่าเทียม (3) กลยุทธ์การจัดการชั้น เรียนรวม
แบบเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะหลากหลาย (4) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (5) ครู (6) ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ 

อุปสรรคของการท างาน พบว่า มาจากด้าน (1) งบประมาณไม่เพียงพอ (2) เจตคติเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (3) 
สถิติ ข้อมูล และงานวิจัยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) นโยบายและวิธีปฏิบัติ (5) การผลิตและพัฒนาครู (6) บริการเพ่ือ
ตอบสนองความแตกต่างยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ 

(2) ผลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ระดับแรก นโยบายระดับชาติ : ก้าวไปข้างหน้า ภายในปี พ.ศ. 2573 ประชาชนมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพแข่งขันได้ในระดับโลก จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งโดย
ปราศจากการปฏิเสธและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความต้องการที่แตกต่างทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ระดับที่สอง นโยบายระดับท้องถิ่น : ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง ให้มีการแปลงรูปสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระแสหลักให้เป็น
สถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เน้นความทั่วถึงและเท่าเทียมเต็มรูปแบบ เพ่ือบริการนักเรียนที่มีความต้องการหลากหลายและแตกต่างกัน
ในเขตรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแรกให้เร็วที่สุด 

ระดับท่ีสาม นโยบายระดับสถานศึกษา : ทั่วถึงและเท่าเทียมเต็มรูปแบบ โดยเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษที่แตกต่างได้บรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งตนในสถานศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติในชุมชนใกล้บ้าน และเป็นการน าเอา
สิ่งสนับสนุนจากชุมชนเข้ามาในสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์กับนักเรียนทุกคน 
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อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ทบทวนการน านโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของต่างประเทศ
และประเทศไทย 

1. ภาพการศึกษาแบบเรียนรวม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1 ภาพการศึกษาแบบเรียนรวมจากฐานคิดส าคัญของสังคม โดยภาพรวม ทุกประเทศมีฐานคิดการจัดการศึกษาแบบ

เท่าเทียมและท่ัวถึงตามแนวปรัชญา Social Constructivism และ Deconstruction 
1.2 ภาพการศึกษาแบบเรียนรวมตามกระแสโลก หากพิจารณาภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของทุกประเทศ 

พบว่า เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับปฏิญญาการศึกษาเพ่ือปวงชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. วิธีปฏิบัติในการสร้างสถานศึกษาแบบเรียนรวม 

2.1 ท าความเข้าใจแนวคิดน าทางของสถานศึกษาแบบเรียนรวมของประเทศ แนวคิดน าทางของทุกประเทศสอดคล้อง
กับความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นหลักการของสิทธิมนุษยชน  

2.2 แปรแนวคิดน าทางมาสู่ลักษณะส าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวม แคนาดาปฎิเสธความเชื่อที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาพิเศษ หากแต่มีความเชื่อพ้ืนฐานของการศึกษาแบบเรียนรวม คือ ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษสามารถเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ในวิธีที่
คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง 

2.3 พัฒนาหลักการเพ่ือสร้างสถานศึกษาแบบเรียนรวม ข้อนี้พบจากแคนาดาที่พัฒนาความเชื่อ 6 ข้อ ส าหรับการ
ด าเนินการสถานศึกษาแบบเรียนรวม ได้แก่ (1) ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความส าเร็จ (2) จัดการเรียนการสอนตามความแตกต่าง
และให้ความม่ันใจว่าผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (3) วิธีปฏิบัติในการเรียนการสอนที่ประสบ
ความส าเร็จต้องมีพ้ืนบนการวิจัยฐานประจักษ์ (4) พัฒนาครูให้ท างานได้ในชั้นเรียนรวม (5) ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบของการเรียนรู้
เป็นของตนเอง และ (6) ครูผู้สอนต้องการการสนับสนุนจากชุมชนกลุ่มใหญ่เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 

2.4 จัดการการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเรียนรวม การแปลงสถานศึกษากระแสหลักไปเป็นสถานศึกษาแบบเรียนรวม
นั้น ใช้กลวิธีกระบวนการ 

3. ปจจจัยแห่งความส าเร็จ 
3.1 บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า เป็นปจจจัยที่ส าคัญมากที่สุดต่อความส าเร็จของ

สถานศึกษาแบบเรียนรวม 
3.2 การเลือกนักเรียนเข้าเรียนแบบทั่วถึงและเท่าเทียม หัวใจส าคัญของการเรียนรวมคือนักเรียน ดังนั้น ประเด็นส าคัญ

ที่ต้องพิจารณาการเลือกนักเรียนเข้าชั้นเรียนในเดนมาร์กให้ความส าคัญกับความเสมอภาคของนักเรียนในการเข้าศึกษา 
3.3 กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนรวมแบบเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย เป้าหมายของการจัดชั้นเรียนรวม

เป็นไปเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสหลากหลายในการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะทาง
ภาษา ทางปจญญา และการใช้ทักษะทางกาย 

3.4 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งการวัดและการประเมิน 

3.5 ครู ได้รับการยอมรับว่าเป็นปจจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการจัดการเรียนรวม 
3.6 ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน ด้าน
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การบริหารจัดการการเรียนรวม การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. อุปสรรคการจัดสถานศึกษาแบบเรียนรวม 

4.1 งบประมาณไม่เพียงพอ 
4.2 เจตคติเชิงลบ 
4.3 สถิติ ข้อมูล และงานวิจัยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4 นโยบายบางประการ 
4.5 การผลิตและพัฒนาครู 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 
1. นโยบายระดับชาติ มีข้อเสนอให้ก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางของการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียม  
2. นโยบายระดับท้องถิ่น มีข้อเสนอให้ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง โดยมีการแปลงรูปสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระแสหลักให้เป็น

สถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เน้นความทั่วถึงและเท่าเทียมเต็มรูปแบบ 
3. นโยบายระดับสถานศึกษา มีข้อเสนอให้สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมเต็มรูปแบบ หรือเป็นสถานศึกษา

แบบเรียนรวมเต็มรูปแบบ 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบายน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมท่ีเป็นอยู่
ในปจจจุบัน พร้อมทั้งน าข้อแตกต่างเชิงพัฒนามาปรับนโยบายให้เป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามปรัชญา ร่วมกับพิจารณา
ตัวชี้วัดคุณภาพ 7 ตัวจากข้อเสนอ 

2. ผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่นใช้แนวคิดของการบริหารจัดการระดับกลาง ขับเคลื่อนให้มีการแปลงรูปสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระแสหลักให้เป็นสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เต็มรูปแบบตามนโยบายระดับชาติ เพ่ือบริการนักเรียนที่มีความต้องการ
หลากหลายและแตกต่างกันในเขตรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแรกให้เร็วที่สุด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแบบเรียนรวมเต็มรูปแบบ 
4. ครูประจ าการต้องปรับกระบวนทัศน์และสร้างกรอบความคิดเติบโตให้กับการจัดการเรียนรวม โดยใช้การให้ความใส่ใจ 

ร่วมกับการแสวงหาความรู้และทักษะเรื่องการเรียนรวม คู่กันไปกับความรู้เรื่องนโยบายและกฎหมาย คัดกรองนักเรียนโดยให้
ความส าคัญกับจุดแข็งของนักเรียนมากกว่าจ าแนกประเภท 

5. หน่วยงานก ากับการผลิตครูและหน่วยงานผลิตครู ต้องทบทวนหลักสูตรการผลิตครูใหม่ โดยมีหลักการส าคัญ คือ ครูทุกคน
ต้องพร้อมที่จะสอนในชั้นเรียนรวม ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบวิชาชีพครูในหลักสูตรต้องเพ่ิมองค์ความรู้ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรวม 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. หน่วยงานระดับนโยบายของการจัดการศึกษาเรียนรวม ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยขยาย
มุมมองการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แล้วพัฒนาเป็นประเด็นวิจัยส าคัญตามบริบทของประเทศไทย และสนับสนุนให้ท าการวิจัยตาม



8 
 

 

ประเด็นเพ่ือการน ามาใช้งาน 
2. วิจัยและพัฒนาหรือวิจัยปฏิบัติการตามความต้องการเชิงพัฒนาของหน่วยบริหารจัดการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

แบบเรียนรวมโดยใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
3. วิจัยแบบเทียบรอยคุณภาพการจัดสถานศึกษาแบบเรียนรวมภายในประเทศหรือระดับระหว่างประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่ดี 
 

 

 

 

 

 


