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บทคัดยอ 
             การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครู

ประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีตอการ
บริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  3. เพื่อพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
กรณีตัวอยางโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ครูการศึกษาพิเศษ  ครูประจําช้ันเรียน
รวม พี่เล้ียง จํานวน 10 คน ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา จํานวน 28 คน 
และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาจํานวน 28 คน รวม 66 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณ  มีคาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาเทากับ 0.60-1.00  และคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสัมภาษณเทากับ  0.96  การวิเคราะหขอมูล ใชคาความถ่ี และรอยละ  

ผลการวิจัยพบวา 
              1. ความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง ท่ีมีตอการบริหารจัดการ
เรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท พบวา ดานนักเรียน มีการปรับพื้นฐานกอนเรียน 1-2 สัปดาห  นําขอมูล
มาประชุมและจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  ดานสภาพแวดลอม มีการปรับส่ิงแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ทํางานประสานกับชุมชนและหนวยงานตางๆ  ขอส่ือและส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษากับศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  ดานการจัดการเรียนการสอน มีการปรับ
หลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) จัดสอนเสริมใหกับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญาเปนรายบุคคล ดานเคร่ืองมือ พบวางบประมาณไมเพียงพอ ในการจัดซ้ือ
ส่ือสําเร็จรูป คาจางพี่เล้ียง  และงานโครงการอ่ืนๆ  ผูบริหารเนนใหครูทุกคนใหความสําคัญและรวมมือ
ในการจัดการเรียนรวม   ความคิดเห็นของผูปกครอง พบวา ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอม
ผูปกครองไดแก ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การปรับตัวเม่ือลูกมาเรียนรวม สัมพันธภาพครูกับ



ผูปกครองดีมาก ดานสภาพแวดลอม ผูปกครองมีความพึงพอใจทางโรงเรียนจัดส่ิงแวดลอมดี เชน
หองเรียนจัดระเบียบดีสะอาด มีหองน้ําและอางลางหนาสําหรับเด็กอนุบาล ดานการจัดการเรียนการ
สอน ผูปกครองเห็นดวยกับการจัดใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวมกับ
เด็กปกติเต็มเวลา มีพี่เล้ียงคอยชวยดูแล และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดข้ึน
ช้ันไปเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ผูปกครองใหความสําคัญและรวมมือวางแผนIEP  ดานเคร่ืองมือ 
ผูปกครองสนับสนุนใหความรวมมือ ดานงบประมาณในการจางพี่เล้ียง และรับทราบนโยบายของ
ผูบริหาร ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆดี  เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดรับ
ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณทางการศึกษา  
             2. ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา พบวา หลัง
เขาเรียนรวม ดานพฤติกรรม เด็กสวนใหญมีพฤติกรรมดีข้ึน มีการเลนกับเพื่อนมากข้ึน ลดการเดิน
นอยลงไมสงเสียงดัง และมีสมาธิมากข้ึน เปนตน  ดานรางกาย เด็กสวนใหญ มีกลามเนื้อมัดใหญและ
กลามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงข้ึน น้ําหนักลดลง มีการควบคุมน้ําลายดีข้ึน และการเดินเขยงเทาลดลง ดาน
วิชาการ วิชาภาษาและการส่ือสาร เด็กสวนใหญ มีการพูดส่ือสารไดดีข้ึน ปฏิบัติตามคําส่ังมากข้ึน  ดาน
การเขียน เด็กสวนใหญเขียนทับรอยและเขียนพยัญชนะไดมากข้ึน วิชาเลขคณิต เด็กสวนใหญ บวกเลข
หลักเดียวได จําตัวเลข และแทนคาจํานวน1-10 ได เขียนเลข 1-10 ได  รูจักสี และรูจักรูปทรงตางๆ  ดาน
อารมณ จิตใจและสังคม เด็กสวนใหญ เขากลุมเลนกับเพื่อนไดมากข้ึน มีสมาธิทํางานไดนานข้ึน กลา
แสดงออกและกลาพูดโตตอบกับคนแปลกหนามากข้ึน  
                3.การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา  มีองคประกอบสําคัญ 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรวม ตอนท่ี2   
การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท ในคูมือแสดงวิธีการและข้ันตอนการรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาเรียนรวม  เทคนิคการสอน  ตัวอยางกิจกรรม จํานวน 10 กิจกรรมและตัวอยาง
เคร่ืองมือในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรวม 
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ABSTRACT 

 
                        The objectives of this research are 1. To study opinions of guest teachers, class 
teachers, guardians, and parents of children with intellectual and development disabilities, toward 
class management using SEAT Framework 2. To study class results of children with intellectual and 
development disabilities and 3. To develop class manual for children with intellectual and 
development disabilities to study in schools under Office of The Basic Education Commission: Case 
study, Wat Uthaitharam School. Samples include 10 guest teachers, class teachers, and guardians, 28 
parents, and 28 children with intellectual and development disabilities, total 66 persons. Interview is 
used to collect data; content accuracy is 0.60-1.00, confidence level of interview is 0.96. Frequency 
and percentage are used to analyze data. 
 
The research results show that 

1. The opinions of guest teachers, class teachers, guardians, and parents toward class  
management using SEAT Framework demonstrate that 1-2 orientation for basic class is provided for 
student, data are analyzed in the meeting to prepare Individual Education Plan (IEP). Learning 
environments are adjusted both internally and externally. There are coordination between 
communities and departments to request media and learning equipments from Special Education 
Center. In term of teaching, curriculums are adjusted and IEP is provided to support children with 
intellectual and development disabilities individually. In term of equipments, budget is not enough to 
facilitate instant media, guardians’ wages, and many projects. Management encourages all teachers to 



pay attention and cooperate in class management. Parents share that school has well facilitated 
parents in terms of knowledge about child care, how children adapt themselves in class, relationship 
among parents and teachers. In terms of environments, schools have provided organized and clean 
classrooms, with restrooms and sinks for kindergartens. In terms of teaching, parents agree that 
children with intellectual and development disabilities should be participated in full-time class with 
common children, with guardians’ escorts, and these disabled children should be promoted to study 
with classmate in the same ages. Parents pay attention and strongly cooperate in IEP formulation, 
budget support to hire guardians, management’s policies, and various activities. Children with 
intellectual and development disabilities are provided learning media and equipments. 
 
 2. The learning results of children with intellectual and development disabilities show that, 
after class, most children are likely to behave more properly, involve with friends, walk less often, 
keep calm noise, and show high concentration. Physically, most children are likely to have both big 
and small muscles, less weights, control saliva well, and not likely to stand on tiptoe. In terms of 
academic, language, and communication, most children are able to convey effectively and follow 
instructions. In terms of writing, most children can write on spotted pictures and alphabets. In terms 
of Mathematics, most children can add one-digit numbers, remember numbers, replace and write 1-10 
numbers. They can understand colors and shapes. In terms of emotion, mental, and social aspects, 
most children can participate with groups of friends, show more concentration while working and 
courage to show up and speak, and communicate with strangers. 
 3. Development of class management manual for children with intellectual and development 
disabilities consists of 2 important parts which are Part 1 Concept and Principle of Class Management 
and Part 2 Class Management based on SEAT Framework. Manual presents procedures to qualify 
children with intellectual and development disabilities, teaching techniques, 10 activity examples, and 
model tools to be used in class management. 
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เปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
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ความรวมมือในการวิจัย  และขอขอบคุณผูปกครองและเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา ทุกทานท่ีใหความรวมมือ ในการวิจัย  
             สุดทายนี้คุณคาและประโยชนของงานวิจัยเร่ืองนี้ผูวิจัยของมอบแดเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาท่ีเปนแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยคร้ังนี้ 
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บทท่ี1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา10 ไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ โดยการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ระบุวา “ 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ
ส่ือสาร และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไม
มีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 
”  การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย 
และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2545:7) และในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551  หมวด1
เร่ืองสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา7 ไดระบุถึงสถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจัดการเรียนรวม 
สถานศึกษาเอกชนการกุศลท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยการเรียนเฉพาะความ
พิการ  ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ มาตรา8 ให
สถานศึกษาทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความ
พิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด และสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขา
ศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542)  
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาวต้ังแตปพ.ศ.
2542  มีนโยบายการจัดโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาสําหรับเด็กพิการรวมกับเด็กท่ัวไปข้ึนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และ
โรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  แตการดําเนินงานยังพบปญหาหลายประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 82-83)  ไดแก ดานกายภาพและความตองการของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ดานครูผูสอน ดานศักยภาพ และความพรอมของโรงเรียน  



ในการจัดการศึกษา สําหรับคนพิการ ดานหลักสูตร และการเรียนการสอน สําหรับจากการนิเทศและ
ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมและศูนยการศึกษาพิเศษท่ีผานมา
พบวา  ยังไมสามารถขจัดอุปสรรคบางประการในโรงเรียนท่ัวไปท่ีเด็กและเยาวชนพิการเขาไปเรียน
รวม  ท้ังดานเจตคติของผูท่ีเกี่ยวของ กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุผล โดยมีความรวมมือของ
ผูท่ีเกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง  ท้ังนี้จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารมีผลตอการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนและในโรงเรียน ใหยืดหยุน
เหมาะสมท่ีจะจัดการเรียนรวม (เบญจา ชลธารนนท. 2545:3)  นอกจากน้ีมีงานวิจัยหลายเร่ืองพบวา  
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับเปล่ียนนโยบาย  ซ่ึงแตเดิมเนนใหจัดหองสอนเสริมในโรงเรียนเรียน
รวม  เพื่อดึงเด็กและเยาวชนพิการออกจากหองเรียนรวมเขารับบริการพิเศษ ในหองสอนเสริมนั้น  ครู
การศึกษาพิเศษหนึ่งคนสามารถชวยเด็กไดเพียง 12-15 คนเทานั้น  เนื่องจากเด็กและเยาวชนคนพิการมี
ความตองการจําเปนพิเศษหลากหลาย และมาจากช้ันเรียนหลายระดับ  ครูการศึกษาพิเศษท่ีจัดการเรียน
การสอนในหองสอนเสริมมักจะสอนทักษะเปนเร่ืองๆมากกวาการสอนเนื้อหาสาระท่ีเช่ือมโยงกับการ
เรียนในช้ันเรียน ดวยเหตุนี้จึงมีการเปล่ียนนโยบายการจัดการศึกษา สําหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดย
มุงเนนใหเขาไปเรียนรวมในช้ันเรียนท่ัวไปมากกวาจัดหองเสริมแยกออกมาตางหาก  คนพิการแตละคน
ควรมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับตนเอง เพื่อใหสามารถเลือกเรียนตามรูปแบบท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงมีความจําเปนท่ีครูผูสอนจะตองมีความสามารถใน
การปรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของผูเรียนและ
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันได  เปนการปรับกระบวนการและวิธีการเรียนรูในกลุม
ผูเรียน การจัดท่ีนั่ง สภาพแวดลอม แบบเรียนและส่ือชวยในการสอน ขอบขาย เนื้อหาท่ีจะสอน วิธีการ
และเทคนิควิธีการใชสอน รวมท้ังเกณฑการวัดผลใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูท่ีแทจริงของ
ผูเรียน 
            ในปพ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายใหนํา
โครงสรางซีท (SEAT) ซ่ึงเปนแนวคิดในการนํานักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เรียนรวมกับนักเรียน
ปกติ โดยมุงเนนใหโรงเรียนตองปรับและเตรียมการเพ่ือชวยใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในโรงเรียนเรียน
รวมกันได  เร่ิมนํามาใชในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ตางๆทั่วประเทศ โครงสรางซีท (SEAT) มี
องคประกอบ 4 ดานคือ นักเรียน (S-Student) การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
(E–Environment) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม (A-Activities) และเครื่องมือ(T –Tools) 
ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนางานวิจัย เร่ืองการศึกษาสําหรับคนพิการ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรวม  โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหนักเรียนพิการหรือนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียน
รวมในโรงเรียนท่ัวไปไดรับการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการพิเศษของนักเรียน
เปนเฉพาะบุคคล  และเพื่อชวยใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมไดพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ(เบญจา  ชลธารนนท. 2546:1-2)  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 



กลาวถึงปญหาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาวามีหลายดาน ไดแก ดานบุคลากร 
ผูบริหารทุกระดับยังไมเขาใจถึงการจัดการเรียนรวมและคิดวาเปนภาระ ไมสนับสนุน  และขอสง
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะ ครูขาดความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 
ผูปกครองนักเรียนท่ัวไปและผูท่ีเกี่ยวของมีเจตคติไมดีตอการนํานักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษขามา
เรียนรวม  ดานนโยบาย ยังไมมีความชัดเจนและตอเนื่องในการจัดระบบการจัดการศึกษาพิเศษ  รัฐบาล
ไมไดใหความสําคัญเทาท่ีควร โรงเรียนใดพรอมท่ีจะจัดการเรียนรวมไดก็ใหจัด  ซ่ึงเปนปญหามาจน
ปจจุบัน  ขาดการติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูท่ีเกี่ยวของ  ดานชุมชน ผูท่ี
เกี่ยวของในชุมชนยังไมเห็นความสําคัญและคิดวานักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ควรไปเรียนท่ี
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะ ดานงบประมาณ เปนปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรวม  สวนใหญ
ผูบริหารจะรองบประมาณจากทางราชการ จึงทําใหการจัดการเรียนรวมไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรซ่ึง
งบประมาณสวนใหญจะใชไปในดานการจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ และการจัดสรรงบประมาณไม
เหมาะสม ไมสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 
39-43)  และในป2545 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ศึกษาวิจัยทบทวน
ประสบการณในการทํางานและขอคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ ไดสรุปปญหาในการจัดการเรียนรวม
สอดคลองกับปญหาท่ีกลาวมาขางตน   พบปญหาเพิ่มเติมในเร่ืองวิธีการสอนของครู  ที่ยังไม
เปล่ียนแปลงวิธีการสอน  การขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และขาดนโยบายท่ีชัดเจนในระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2545: 57-58)  

 
1.2 ปญหาและมูลเหตุของการวิจัย 
 
            กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน โดยมุงหวังวานักเรียนจะเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน ท้ังดาน
สติปญญา ความสามารถ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม  พรอม
ดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงความมุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของ
บุคลกรทุกคนในโรงเรียน อีกท้ังมีการประสานงานกับพอ แม ผูปกครองอยางใกลชิด รวมถึงหนวยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข   ไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน โดยมุงหวังวาครูทุกคนสามารถใหความดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดท้ังดานการสงเสริมในสวนท่ีดีของนักเรียน ดานการปองกันมิใหปญหาเกิดข้ึนหรือ
ลุกลามมากข้ึนโดยเฉพาะเด็กกลุมเส่ียง และสามารถแกไขปญหานักเรียนในเบ้ืองตนได  (กรม
สุขภาพจิต. 2551: คํานํา) 



             กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและจิตเวชใหมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและขยายผลการดําเนินงานลงสูชุมชนอยางเปนระบบ  เพื่อใหประชาชน
ไดรับการดูแลสุขภาพจิตอยางท่ัวถึงในทุกระดับ โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ  กลุมงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันราชานุกูล เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีนักวิชาการ
ศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี พัฒนาระบบบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาพิเศษแกผู
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  ศึกษาคนควาพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรม  ถายทอดความรู  
และสนับสนุนเครือขายท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานผูบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาท่ีรับบริการในปจจุบัน   
            ในปพ.ศ. 2548 กลุมงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชานุกูล)ไดเร่ิมสรางเครือขายทางการศึกษา
พิเศษ   มีการประสานงานกับเครือขาย เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาการโรค วิธีการสอนเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ  และโรงเรียนเครือขายไดเชิญนักวิชาการศึกษาพิเศษ ไปเปนวิทยากรใหความรู 
ความเขาใจแกครูปกติท่ีสอนเรียนรวมและผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กลุมงานการศึกษาพิเศษไดทําขอตกลงรวมกับเครือขายเกี่ยวกับการสงเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีความสามารถทางสติปญญา ระดับปานกลาง (Moderate 
mental  Retardation) IQ 35-49 เขาเรียนรวม    เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีรับ
บริการฟนฟูดานการศึกษาพิเศษ ท่ีกลุมงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชานุกูล) สถาบันราชานุกูล  
สวนใหญเด็กกลุมนี้จะมีปญหาพฤติกรรม    และภาวะแทรกซอนทางกายรวมดวย  ความสามารถในการ
ชวยเหลือตัวเองทําไดนอย  ตองการการดูแลชวยเหลืออยางมาก มีระดับความสามารถในการเรียนรู
ทักษะตางๆ ตํ่ากวาเด็กปกติมาก     การเรียนการสอนเด็กเหลานี้  นักวิชาการศึกษาพิเศษจะตองใช
เทคนิคการสอนพิเศษ อยางหลากหลาย     เพื่อจูงใจใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาสนใจเรียน สวนใหญพบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญามีปญหาใน
ดานการเรียนวิชาตางๆมาก   การเตรียมความพรอมดานการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา ในชวงอายุ 6-10 ป เพื่อสงเขาเรียนรวม จึงเปนงานท่ีทาทายมากสําหรับ
นักวิชาการศึกษาพิเศษทุกคน    กลุมงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชานุกูล) ไดเตรียมความพรอมเด็ก
และทดลองสงเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเขาเรียนรวมในโรงเรียนเครือขาย
อยางตอเนื่อง  ต้ังแตป2549-ปจจุบัน    การสงเด็กเขาเรียนรวมพบปญหาบางโรงเรียนขอสงเด็กกลับ  
เนื่องจากเด็กมีปญหาพฤติกรรมเชน กาวราว ดื้อ ไมยอมเขาหองเรียน  ทํารายเพื่อน เปนตน ดานการ
เรียน บางโรงเรียนมุงเนนวิชาการมากจึงทําใหเด็กไมสามารถเรียนได   โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เปน
โรงเรียนเรียนรวมท่ีทํางานประสานกับกลุมงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชานุกูล)  สถาบันราชานุกูล 
อยางตอเนื่อง  กลุมงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชานุกูล)  สงเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญาเขาเรียนรวมอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2549 – 2553  มีเด็กจํานวน 13 
คน ท่ียังคงเรียนรวม อยูในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม   เด็กเหลานี้มีพัฒนาการดีข้ึนท้ังทางดานรางกายและ



สติปญญา   ผูบริหารใหการสนับสนุนระบบการเรียนรวม  ครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียน
รวมมีความรูความสามารถดานการศึกษาพิเศษ และท่ีสําคัญครูทุกคนมีเจตคติท่ีดีในการสอนเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  
            ผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษาพิเศษ ของสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต  มีหนาท่ีพัฒนาองค
ความรู และเทคโนโลยีดานการศึกษาพิเศษ เพื่อนําองคความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  และเผยแพรองคความรูแกโรงเรียนและหนวยงานตางๆท่ี
เกี่ยวของ     การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาระบบการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 
ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของในโรงเรียน  ไดแก 
ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม ครูพี่เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญา และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญา  กอนและหลังเขาเรียนรวม  โดยนําขอมูลจากการวิจัยจัดทําเปนคูมือ ซ่ึงจะเปนประโยชน
สําหรับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจะชวยใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีมี
ระดับความสามารถทางสติปญญาปานกลาง IQ 35-49  ไดมีโอกาสเขาเรียนรวมในโรงเรียนใกลบาน 
สามารถพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาการและการปรับตัวใหอยูในสังคมรวมกับเด็กปกติไดอยางมี
ความสุข 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
           การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
                      1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง และ
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัด
อุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
                       2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร         
                     3. เพื่อพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา      โดยใชโครงสรางซีทในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกรณี
ตัวอยาง:โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 



ขอบเขตการวิจัย  
 

        ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยั  กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้
1. ศึกษารายงานการวิจัยการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ประกอบดวย 

องคประกอบ 4 ดาน ไดแก นักเรียน(S-Students)  สภาพแวดลอม(E-Environment) กิจกรรมการเรียน
การสอน (A-Activities) เคร่ืองมือ(T-Tools) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา:
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

2. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง 
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญาท่ีเ รียนในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปการศึกษา 2553  จํานวน 66 คน มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ครูการศึกษาพเิศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพ่ีเล้ียง  จํานวน 10 คน 
2. ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา จํานวน 28 คน 
3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา จํานวน 28 คน  

 
1.4 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา จึงกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะ  เพื่อดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรวมซ่ึงมีเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมช้ันกับเด็กปกติ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยใชโครงสรางซีท (SEAT)  เปนหลักในการบริหารงานในโรงเรียน ท่ีครอบคลุม 4 
องคประกอบ คือ นักเรียน สภาพแวดลอม กิจกรรมการเรียนการสอน และเคร่ืองมือ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้  

       1.1 นักเรียน(S - Student) หมายถึงการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมนักเรียน
ปกติ และนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  นักเรียนปกติมีการเตรียมความพรอมดานการใหขอมูล 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  เกิดการยอมรับโดยจัดสถานการณจําลอง  การพาไปเยี่ยมสถานท่ีดูแลคน
พิการหรือคนบกพรอง  จัดนิทรรศการ  หนังสือหรือเร่ืองราวคนท่ีมีความตองการพิเศษ  สอนทักษะการ
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการเตรียมความพรอม
ดานการชวยเหลือตนเองดานกิจวัตรประจําวัน  ทางดานอารมณ สังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 



1.2 สภาพแวดลอม (E - Environment)   หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวด
ลอมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของนักเรียน  การปรับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพภายนอกและภายในอาคาร  บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของนักเรียน ครู พอแม 
ผูปกครอง ไดรับการประชาสัมพันธเผยแพรเร่ืองการจัดการเรียนรวม มีสวนรวมกําหนดนโยบาย และ
รวมมือในการจัดการเรียนรวม  มีครูไดรับมอบหมายชัดเจนในการดําเนินงาน  ผูปกครองนักเรียน
ยอมรับในการเรียนรวม 

               1.3  การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
ภายในและภายนอกหองเรียน  เปนสวนหนึ่งของการจัดการสอนในโรงเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียนท่ัวไป
และนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนา ประกอบดวย การปรับหลักสูตรท่ัวไป  การจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การ
จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  เทคนิคการสอน โดยการวิเคราะหงาน(Task Analysis)  การสอน
โดยเพื่อชวยสอน (Peer Tutoring) ระบบเพื่อชวยเพื่อน (Buddy System)  การสอนทักษะท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน การตรวจสอบ การายงานความกาวหนาของนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา
เรียนรวม การจัดตารางเวลาสอน 

               1.4  เคร่ืองมือ (T - Tools) หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีนํามาใชชวยในการ
บริหารจัดการเรียนรวม  ชวยใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เปนการสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ไดแก  นโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบบริหารจัดการ การตั้งคณะกรรมการโรงเรียน การจัดระบบขอมูล  
แผนพัฒนาครู  การประสานงานกับหนวยงานอื่น และผูปกครอง ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ ไดแก 
วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม บริการสอนเสริม  การสอนดนตรี และ
ศิลปะ 
               2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท   หมายถึง การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท ซ่ึงประกอบดวย  1) นักเรียน(S-Students) 
2) การจัดการเรียนการสอน (A-Activities)  3) สภาพแวดลอม (E-Environment) 4) เคร่ืองมือ (T-Tools) 
               3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา หมายถึง เด็กท่ีมี  3  กลุมอาการโรค ท่ี
เรียนรวมในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ประกอบดวย  1)เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 2) เด็กออทิ
สติก  และ 3) เด็กสมองพิการ  

                4. คูมือการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา      โดยใช
โครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   กรณีศึกษา:โรงเรียน วัด
อุทัยธาราม  หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ซ่ึงประกอบดวยเนือ้หา
ในคูมือ 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรวม 



          1.1 เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
          1.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรวม 

          1.3 แนวคิดการจัดการเรียนรวมโครงสรางซีท (SEAT)  

ตอนท่ี 2  การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีศึกษาในโรงเรียน 
                                           วัดอุทัยธาราม 

2.1 โครงสรางซีท (SEAT)  ในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม 

2.2 ข้ันตอนการรบัเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
                                              เรียนรวม 

2.3 เทคนิคการสอนท่ีครูการศึกษาพิเศษ ใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
                 พัฒนาการและสติปญญา 

2.4 ตัวอยางกิจกรรมและเคร่ืองมือในการดําเนินงานการบริหารจัด 
       การเรียนรวม 

                     ตัวอยางเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
1. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนการศึกษาพิเศษเขาเรียนในโรงเรียน 

       วัดอุทัยธาราม 

2. ใบสมัครเขาเรียนโรงเรียนวดัอุทัยธาราม 

3. แบบกรอกประวัตินักเรียนช้ันอนุบาล 
4. แบบสัมภาษณผูปกครอง 
5. แบบประเมินความพรอมในการเรียนรวม นักเรียนอนบุาล  
       โรงเรียนวดัอุทัยธาราม 

                 5. ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูการศึกษาพิเศษท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโทดานการศึกษาพิเศษ และปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ปการศึกษา 2553 
                 6. ครูประจําชั้นเรียนรวม หมายถึง ครูประจําช้ันท่ีมีเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา เรียนรวมอยูในช้ันเรียน ต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
ปการศึกษา 2553 
                 7. พี่เล้ียง หมายถึง บุคลากรท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปริญญาตรี 
เปนอัตราจางมีหนาท่ีชวยดูแลเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีเรียนรวมใน
ระดับช้ันตางๆ ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ปการศึกษา 2553 
                 8. ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีบุตรเปน
เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เด็กสมองพิการ หรือ เด็กออทิสติก ท่ีเรียนรวมในโรงเรียนวัดอุทัย
ธาราม ต้ังแตระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2553  



                9. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีการบริหารจัดการเรียนรวม 
ตามโครงสรางซีท  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
1.7  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

1. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท และรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญา ระดับความรุนแรงปานกลาง (Moderate Mental  Retardation) IQ 35-49 เขาเรียนรวม 
สามารถใช คูมือการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา      โดย
ใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กรณีศึกษา:โรงเรียน 
วัดอุทัยธาราม  ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรวม 

การบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท 
(SEAT) 

* นักเรียน(S-Students)  

* การจัดการเรียนการสอน (A–Activities 

* สภาพแวดลอม (E-Environment) 

* เคร่ืองมือ (T-Tools) 

1. ความคิดเหน็ของครูการศึกษาพิเศษ 
ครูประจําช้ันเรียนรวม พีเ่ล้ียง และ 
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา เกีย่วกับการ
บริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสราง
ซีท 

2. ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

3. คูมือการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา โดยใชโครงสรางซีทใน
โรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   กรณตัีวอยาง:
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   



 2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีมีระดับความรุนแรงปานกลาง 
(Moderate Mental  Retardation) IQ 35-49 ไดมีโอกาสเขาเรียนรวม และไดพัฒนาการเรียนรูดาน
วิชาการและดานสังคม  

3.  ผูบริหาร ครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียนรวม มีความรู ความเขาใจการจัดการ
เรียนรวม 

4. ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความรู ความเขาใจและมีเจต
คติท่ีดี ตอโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

             การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพ 
มหานคร ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
กําหนดหัวขอวิจัย ดังนี้ 
             2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมีความตองการพเิศษ 

2.1.1 ปรัชญาของการศึกษาพิเศษ 
2.1.2 ความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
2.1.3 ประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
2.1.4 เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
2.1.5 เด็กออทิสติก 
2.1.6 เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

           2.2 เอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม 
2.2.1 ปรัชญาของการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.2.2 ความหมายของการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.2.3 รูปแบบการจดัการเรียนรวม 
2.2.4 ข้ันตอนการจดัการเรียนรวม 
2.2.5 การเตรียมเพื่อการเรียนรวมและองคประกอบท่ีจะชวยใหการเรียนรวม

ประสบความสําเร็จ 
2.2.6 การบริหารงานการเรียนรวม 
2.2.7 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

          2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 
2.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเกี่ยวของกับ 

                                   โครงสรางซีท (SEAT)    
2.3.2 การดําเนนิงานจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT) 
2.3.3 การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 

         
 



          2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนรวม 
2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
2.4.2 งานวิจยัในตางประเทศ 

ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
        2.1.1  ปรัชญาของการศึกษาพิเศษ 
                เด็กท่ีมีความตองการพิเศษควรมีสิทธิไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติ  เพื่อใหเด็กไดใช
ความสามารถอยางเต็มท่ี ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และไมเปนภาระแกสังคม และในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จะตองเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของ
เด็ก 
                 ผดุง  อารยะวิญู. (2542:17) ไดกลาววา  การจัดการศึกษาต้ังอยูบนพื้นฐานดังตอไปนี้ 

1. เด็กแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม 
2. เด็กแตละคนมีพื้นฐานตางกัน  และแตละคนจะตองเรียนรูเพื่อปรับตัวเขาหากัน

และใหทันโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป 
3. เด็กแตละคนยอมมีความสามารถอยูในตัวมากบางนอยบาง การศึกษาจะชวยให

สามารถของเด็กปรากฏเดนชัดข้ึน 
4. ในสังคมมนุษยนั้นยอมมีท้ังคนปกติและคนพิการ ในเมื่อเราไมสามารถแยกคน

พิการออกจากสังคมของคนปกติได เราก็ไมควรแยกใหการศึกษาแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ดังนั้น
หากเปนไปได ควรใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวม กับเด็กปกติเทาท่ีสามารถทําได 

5. เนื่องจากเด็กเหลานั้นมีความตองการและความสามารถทางการศึกษาท่ีแตกตางไป
จากเด็กปกติ แมวาความตองการพ้ืนฐานไมแตกตางกัน  ดังนั้นการใหการศึกษาควรมีรูปแบบและ
วิธีการที่แตกตางกันไปจากรูปแบบและวิธีการสําหรับเด็กปกติ  ท้ังนี้เพื่อใหเด็กไดมีศักยภาพในการ
เรียนรูไดเต็มท่ี 
                  วารี  ถิระจิตร. (2537:10-11) กลาววา การจดัการศึกษาพิเศษโดยท่ัวไปต้ังอยูบนรากฐานของ
ความเช่ือหรือหลักปรัชญา ดงัตอไปนี ้

1. ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการท่ีจะไดรับบริหารทางกรศึกษาไมวาจะเปนคน
พิการ หรือคนปกติเม่ือรัฐจัดการศึกษา ใหแกเด็กปกติแลวก็ควรจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษดวยหากเด็ก
พิเศษไมสามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดใหแกเด็กปกติได  เปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะจัด
การศึกษาใหสนองตอบตอความตองการของเด็กพิเศษ 



2. เด็กพิเศษควรไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด  การฟนฟูสมรรถภาพทุกดาน  
โดยเร็วท่ีสุดในทันทีท่ีทราบวาเด็กมีความตองการพิเศษ  ท้ังนี้เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียน
ตอไป และมีพัฒนาการทุกดานถึงขีดสุด 

3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยูรวมกับคนปกติอยางมีประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนเด็กเหลานี้จึงควรใหเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  เวนแตเด็ก
พิเศษน้ันมีสภาพความพิการหรือความบกพรองในข้ันรุนแรง จนไมอาจเรียนรวมได  อยางไรก็ตาม  
ควรใหเด็กพิเศษไดสัมผัสกับสังคมคนปกติ 

4. การจัดการศึกษาพิเศษตองปรับใหเหมาะกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กพิเศษ
แตละประเภท โดยใชแนวการศึกษาของเดก็ปกติ 

5. การศึกษาพิเศษ  และการฟนฟูบําบัดทุกดาน ควรจัดเปนโปรแกรมใหเปน
รายบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยางอาจจัดเปนกลุมเล็กสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรอง  หรือมีความตองการคลายคลึงกัน และอยูในระดับความสามารถที่ใกลเคียงกัน 

6. การจัดโปรแกรมการสอบเด็กพิเศษ  ควรเปนท่ีความสามารถของเด็ก และใหเด็ก
ไดมีโอกาสไดประสบความสําเร็จมากกวาท่ีจะคํานึงถึงความพิการ หรือความบกพรองเพื่อทําใหเด็กมี 
ความม่ันใจวาแมตนจะมีความบกพรอง  แตก็มีความสามารถบางอยางเทกับหรือดีกวาคนปกติซ่ึงจะชวย
ใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีข้ึน 

7. การศึกษาพิเศษควรมุงใหเด็กมีความเขาใจ ยอมรับตนเอง  มีความเชื่อม่ัน มีสัจจะ
การแหงตน และมุงใหชวยตนเองได  ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

8. การศึกษาพิเศษ ควรจัดทําอยางตอเนื่อง เร่ิมต้ังแตเกิดเร่ือยไป ขาดตอนไมไดและ
ควรเนนถึงเร่ืองอาชีพดวย 
           จากปรัชญาของการศึกษาพิเศษจะเห็นไดวา เด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนมีความแตกตางกัน
วาจะในดานพัฒนาการทางรางกาย อารมณ  สังคม  และสติปญญา  การฟนฟูความบกพรองใหแกเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ ต้ังแตขวบปแรกจะทําใหเด็กมีการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน และเม่ือถึงวัยท่ีเด็กควร
ไดรับการศึกษา ตองจัดใหมีความสอดคลองกับความตองการของเด็กแตละคน และสนับสนุนใหเด็กได
มีโอกาสเขาเรียนรวมใหไดมากท่ีสุด  เพื่อท่ีเด็กจะไดใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
       2.1.2  ความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
                    เด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีนักวิชาการทางดานการศึกษาพิเศษและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดใหความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไวมากมาย ดังนี้ 
               แอชแมนและเอลกิน้ส. (Ashman and Elkins.1990:5) ไดใหความหมายไววา เดก็ท่ีมีความ
ตองการพิเศษ หมายถึง เดก็ท่ีมีความตองการพิเศษเฉพาะของตัวเอง ซ่ึงจําเปนตองจดัการใหตางไปจาก
เด็กปกติทางดานเนื้อหา หลักสูตร กระบวนการที่ใช และการประเมินผล 



                ผดุง   อารยะวิญู .(2542:13)  ไดใหความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษวา หมายถึง
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษตางไปจากเด็กปกติ การใหการศึกษาสําหรับเด็กเหลานี้จึงควรมีลักษณะ
แตกตางไปขากเด็กปกติ ในดานเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล 
               วารี  ถิระจิตร. (2537:3) กลาววา  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กปกติท่ีมีลักษณะทาง
กายภาพหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากสภาพปกติทางรางกาย สติปญญา อารมณหรือสังคมซ่ึง
เบ่ียงเบนนี้ รุนแรงถึงข้ันกระทบกระเทือนตอพัฒนาการดานตางๆของเด็ก 
              เบญจา  ชลธารนนท. (2538:1) กลาววา บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง ใครก็ตามท่ีไม
สามารถปฏิบัติเหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมท่ัวไปตองทําเพียงสวนใดสวนหนึ่งหรือไมสามารถ
ทําท้ังหมดไดดวยตนเอง  ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางรางกายหรือสมอง  โดยเปนมาแตกําเนิด
หรือไมก็ได 
              ศรียา  นิยมธรรม. (2539:39) กลาววา  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีไมอาจพัฒนา
ความสามารถไดเทาท่ีควร จากการเรียนการสอนตามปกติท้ังนี้สาเหตุมาจากสภาพความบกพรองทาง
รางกาย สติปญญา และอารมณจําเปนตองจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะและความตองการของ
เด็ก 
           จากความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จึงสรุปไดวา เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง 
เด็กที่มีสภาพความบกพรองในลักษณะตางๆ ไมวาจะทางดานพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม 
ภาษา หรือสติปญญา และไมสามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดดังเชน  เด็กปกติท่ัวๆไป  รวมถึง
ทางดานการจัดการศึกษาซ่ึงตองจัดใหมีการเรียนการสอนท่ีตางไปจากเด็กปกติ  เพื่อใหสอดคลอและ
เหมาะสมกับสภาพของความบกพรองของเด็กและประเภทดวย 
 
       2.1.3 ประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
                การแบงประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  มีผูจัดแบงประเภทไวมากมาย ดังนั้นจงึมี
ความแตกตางกันดังนี ้
                ผดุง  อารยะวิญู. (2542:20) แบงเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไว 12 ประเภท ไดแก 

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
2. เด็กปญญาออนท่ีเรียนหนังสือได 
3. เด็กปญญาออนท่ีฝกได 
4. เด็กปญญาออนท่ีมีระดับสติปญญาตํ่ามาก 
5. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา 
6. เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
7. เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 
8. เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 



9. เด็กเจ็บปวยเร้ือรังในโงพยาบาล 
10. เด็กปญญาเลิศ 
11. เด็กออทิสติก 
12. เด็กท่ีมีความบกพรองซํ้าซอน 

                  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู เลมท่ี16. (2534) ไดกําหนดประเภท
ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและใหคํานิยามเด็กแตละประเภท  เพื่อประโยชนในแงการจัดการเรียน
การสอนท่ีสนองตอบความตองการจําเปนเฉพาะของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละคน  ซ่ึงอาจแบง
ประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในทางการศึกษาไดดังนี้ 
          1.  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  อาจแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
                               1.1  เด็กเรียนชา หมายถึง  เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนอันเนื่องมาจากระดับเชาวน
ปญญาตํ่ากวาเด็กปกติ เชน มีการรับรูและเขาใจไดชาหรืออาจเปนเด็กดอยโอกาสทางสังคม ทาง
วัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ  มากจนมีผลกระทบตอเชาวนปญญา  แตไมจัดวาเปนเด็กปญญาออนหาก
ทดสอบจะพบวามีระดับเชาวนปญญาอยูระหวางประมาณ70-90 
                                1.2 เด็กปญญาออน หมายถึง เด็กท่ีมีความสามารถทางสมองหรือสติปญญาและ
ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวาเกณฑปกติ  ซ่ึงความบกพรองนี้จะเกิดข้ึนในชวงเวลา
ใดเวลาหน่ึงของพัฒนาการเด็ก ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหมายถึง  ความสามารถท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับอายุ  เชน  ท่ีบาน ใน
ชุมชนการมีความสัมพันธกับเพื่อน บทบาทหนาท่ีในสังคม   การมีบทบาทในฐานะผูประกอบอาชีพ
หรือผูบริโภค  และการดูแลตนเอง  การที่เราใหความสําคัญกับความสามารถในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และไดกําหนดในคําจํากัดความของเด็กปญญาออนไวดวยนอกเหนือจากการกําหนดดาน
สติปญญาแตเพียงอยางเดียวนั้น  เพราะไดเคยมีการศึกษารายงานวาเด็กบางคนเปนเด็ก "ปญญา
ออน  6  ช่ัวโมง"  กลาวคือ เด็กบางคนเม่ือเรียนอยูในโรงเรียนประมาณวันละ 6 ช่ัวโมงจะมี
ความสามารถเรียนรูในระดับเด็กปญญาออนแตเม่ือกลับไปบานและอยูในชุมชน   เด็กมีพฤติกรรมปกติ
สามารถปรับตัวและมีความสามารถเชนเดียวกับเด็กปกติอีก 18 ช่ัวโมง  จึงทําใหตองมีการตรวจสอบ
ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนอกจากความสามารถทางสติปญญาดวย 
               เด็กปญญาออนในแงการศึกษาอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
                           1. ประเภทเรียนได  เปนปญญาออนขนาดนอย  มีระดบัเชาวนปญญาอยูในระหวาง
ประมาณ50-70 
                           2. ประเภทฝกได  เปนปญญาออนระดบัปานกลาง  มีระดับเชาวนปญญาอยูในระหวาง
ประมาณ 25-50                
                           3. ปญญาออนมากและรุนแรง  มีระดับเชาวนปญญาตํ่ากวา 25 
             2.  เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู หมายถึงเด็กท่ีมีความบกพรองอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง



ในกระบวนการพ้ืนฐานทางจติวิทยาท่ีเกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษา  อาจเปนภาษาพูดและ/หรือ
ภาษาเขียน  ซ่ึงจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง   การพูด   การคิด   การอาน การเขียน  การสะกด  หรือ
การคิดคํานวณ นอกจากนีย้งัรวมถึงเด็กท่ีมีสภาพความบกพรองในการรับรู   สมองไดรับบาดเจ็บ   การ
ปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซ่ึงทําใหมีปญหาในการอาน  และปญหาในการเขาใจภาษาหรือการใช
ภาษาอันเนื่องจากสมองถูกทําลาย 
                          เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูไมรวมเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนเนื่องจากความบกพรอง
ทางการเห็น  การไดยิน  หรือการเคล่ือนไหวเด็กปญญาออน  เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณ  หรือเด็กท่ีดอย
โอกาสเนื่องจากส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 
           3.  เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณหรือเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม หมายถึง  เด็กท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากปกติเปนอยางมากและปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่องไมเปนท่ียอมรับ
ทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
                    เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณรุนแรง  มีลักษณะดังนี้ 
                                1. ไมสามารถเรียนรูแตไมใชเนื่องจากองคประกอบทางสติปญญา  ประสาทสัมผัส
หรือสุขภาพ 
                                    2. ไมสามารถสรางหรือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนและครูได 
                                    3. มีพฤติกรรมหรือความรูสึกท่ีไมเหมาะสม  แมอยูในเหตุการณปกติ 
                                    4. โดยท่ัวไปมีอารมณขุนมัว ไมมีความสุขหรือมีอาการซึมเศรา 
                               5.  มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาอาการทางกายหรือความกลัวท่ีมีความเกี่ยวของกับปญหา
สวนตัวหรือปญหาทางโรงเรียน  นอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กท่ีเปน  "โรคจิตวัยเด็ก"  และ "เด็กออทิสติก" 
(ปจจุบันแยกเด็กออทิสติกออกจากกลุมเด็กโรคจิตวัยเด็ก เพราะออทิสซ่ึม เปนความบกพรองในวยัเดก็ท่ี
เกิดข้ึนในชวงอายุกอน  30 เดือนและมีลักษณะแยกตัวอยูโดดเดี่ยวคนเดียวอยางมาก  ทําการกระตุน
ตนเอง  มีความบกพรองในทางความรู  ความจํา  ความเขาใจ  และภาษาสวนโรคจิตวัยเด็กนั้นโดยท่ัวไป
จะไมเกิดข้ึนกอนเด็กมีอายุ   5  ปหรือมากกวานั้น) 
             4. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด และภาษา อาจแยกอธิบายเปน 2 กลุม ดังนี้ 
                            4.1 เด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดหมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพรองในเร่ืองของการ
ออกเสียงพูด ไดแก  เสียงผิดปกติ เชน คุณภาพเสียง  ระดับเสียง  ความดังของเสียง  เสียงข้ึนจมูก และ
ความคลองของการออกเสียงพูด ไดแก  อัตราความเร็ว  และจังหวะการพูดผิดปกติ 
                           4.2  เด็กท่ีมีความบกพรองทางภาษาหมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพรองหรือพัฒนาการ
เบ่ียงเบนในเร่ืองความเขาใจและหรือการใชภาษาพดู  การเขียน และ/หรือระบบสัญลักษณอ่ืนท่ีใชใน
การติดตอส่ือสาร ความบกพรองอาจจะเกีย่วกับ  (1)  รูปแบบของภาษา ไดแก ระบบเสียงของภาษาและ
กฎของสัทศาสตรท่ีควบคุมการรวมเสียง  ระบบทางสัทศาสตรท่ีเกี่ยวกับโครงสรางของคําและการสราง
คําจากความหมายพ้ืนฐาน  ระบบประโยค คือ ลําดับท่ีและการรวมคําเปนประโยค  ความสัมพันธ



ระหวางหนวยตางๆ ภายในประโยค  (2) เนื้อหาของภาษา  ไดแก  ระบบท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของเน้ือหา
หรือความหมายของการพูดออกมา  ความต้ังใจ  และความหมายของคําและประโยค  (3) หนาท่ีของ
ภาษา  ไดแก  ระบบสังคมวทิยา  ภาษาท่ีจดัรูปแบบการใชภาษาในการติดตอส่ือสารซ่ึงอาจแสดงออก
ทางการเคล่ือนไหว ทางเสียงหรือทางการพูด 
              5. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิหมายถึง  เด็กท่ีสูญเสียการไดยนิต้ังแตระดับรุนแรง
จนถึงระดับนอย อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
                            5.1 เด็กหหูนวก หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผาน
ทางการไดยนิ ไมวาจะใสหรือไมใสเคร่ืองชวยฟงก็ตาม  โดยท่ัวไปหากตรวจการไดยนิจะมีการสูญเสีย
การไดยนิประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป (เดซิเบล เปนหนวยวัดความดังของเสียง)  หมายถึง  เม่ือ
เปรียบเทียบระดับเร่ิมไดยินเสียงของเดก็ปกติเม่ือเสียงดงัไมเกิน 25  เดซิเบล  เด็กหูหนวกจะเร่ิมไดยิน
เสียงท่ีดังมากกวา 90 เดซิเบล 
                             5.2 เด็กหูตึง หมายถึง เดก็ท่ีมีการไดยนิเหลืออยูพอเพยีงท่ีจะรับขอมูลผานทางการได
ยิน  โดยท่ัวไปจะใสเคร่ืองชวยฟง  และหากตรวจการไดยนิจะพบวามีการสูญเสียการไดยินนอย
กวา  90  เดซิเบล  ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล คือเม่ือเปรียบเทียบระดับเร่ิมไดยนิเสียงของเด็กปกต ิ เม่ือเสียง
ดังไมเกนิ 25 เดซิเบล เด็กหตึูงจะเร่ิมไดยนิเสียงท่ีดังมากกวา 26 เดซิเบลข้ึนไปจนถึง  90 เดซิเบล อาจ
แบงออกเปนกลุมยอยดังนี ้ 1.. ตึงเล็กนอย (26-40  เดซิเบล)  2. ตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล)  3. ตึงมาก 
(56-70 เดซิเบล)   และ  4. ตึงรุนแรง  (71-90 เดซิเบล) 
             6. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเหน็ หมายถึง  เดก็ท่ีสูญเสียการเห็นต้ังแตระดบัเล็กนอยจนถึง
ตาบอดสนิท  อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
                           6.1  เด็กตาบอด  หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลล
หรือใชวิธีการฟงเทปหรือแผนเสียง  หากตรวจวดัความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลว  (เชนใชแวน
สายตา)  อยูในระดับ 6/6-0 หรือ  20/200 ลงมาจนถึงบอดสนิท  (หมายถึงคนตาบอดสามารถมองเห็น
วัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 เมตรหรือ 20 ฟุต  ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวตัถุเดียวกันไดใน
ระยะ 60 เมตร หรือ 200ฟุต)   หรือหากตรวจวัดลานสายตาจะมีลานสายตาแคบกวา  20 องศา  หมายถึง
สามารถมองเห็นไดกวางนอยกวา 20๐ องศา 
                           6.2  เด็กเหน็เลือนลาง  หมายถึง  เด็กท่ีสูญเสียการเหน็แตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพ
ท่ีขยายใหญไดหรือตองใชแวนขยายอาน  หากตรวจวดัความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลวอยูใน
ระดับระหวาง  6/18  หรือ  20/60  ถึง 6/60 หรือ    20/200 หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
             7.  เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ  หรือเรียกกวางๆ วา  เด็กพิการทาง
รางกาย  หมายถึง  เด็กท่ีมีอวยัวะไมสมสวนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป  กระดูก
และกลามเนื้อพิการ  เจ็บปวยเร้ือรังรุนแรง  มีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการ
เคล่ือนไหวซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติ   ท้ังนี้ไมรวมพวกพกิารทางประสาท



สัมผัส  ไดแก  ตาบอด  หูหนวก  อาจแบงออกไดเปนประเภทใหญๆ ดังนี้ 
                            7.1  โรคของระบบประสาท  เชน  ซีรีบรัลพัลซี (Cerebral palsy) หรือโรคอัมพาต
เนื่องจากสมองพิการ   โรคลมชัก   มัลติเพลิ  สเคลอโรซีส (multiple sclerosis) 
                            7.2 โรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน  ขออักเสบ  เทาปุก  โรคกระดูก
ออน  โรคอัมพาตกลามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร   ดิสโทรฟ (muscular dystrophy) กระดูกสันหลังคด 
                             7.3 การไมสมประกอบมาแตกําเนิด  เชน โรคศีรษะโต  สไปนา  เปฟฟดา (spina 
bifida) แขนขาดวนแตกําเนดิ  เต้ียแคระ 
                             7.4 สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอ่ืนๆ ไดแก 
                                      7.4.1  สภาพความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ  เชน  ไฟไหม
แขนขาขาด  โรคโปลิโอ  โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเช้ือไวรัส และอันตรายจากการคลอด 
                                      7.4.2  ความบกพรองทางสุขภาพ เชน  หอบ  หืด  โรคหัวใจ  วณัโรคปอด  ปอด
อักเสบ 
             8. เด็กพิการซอน หมายถึง  เด็กท่ีมีความพิการมากกวาหนึ่งอยางข้ึนไป  เชน  เด็กตาบอด และหู
หนวก  เด็กปญญาออนและรางกายพิการเด็กตาบอด  หหูนวกและปญญาออน เปนตน 
                     ศรียา  นิยมธรรม (2541:30) ไดจําแนกสภาวะของความพิการเปน 6 ประเภทคือ 

1. ปญญาออน 
2. บกพรองทางสายตาหรือการไดยิน 
3. ระบบประสาทผิดปกติ 
4. อารมณแปรปรวน 
5. พัฒนาการผิดปกติ 
6. มีปญหาทางการเรียนรู 

                       วารี  ถิระจิต(2541:3)  ไดจําแนกลักษณะของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จะประกอบดวย
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความผิดปกติเกิดข้ึน 
2. ความผิดปกตินั้นตองเบ่ียงเบนไปจากตัวแทนกลุม (Norm) 
3. ความผิดปกตินั้นจะตองเกิดภายในตัวเด็กเอง คือ ดานรางกาย สติปญญา  

อารมณ อาจจะเกิดดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน 
4. ความผิดปกติจะตองอยูในระดับรุนแรง ถึงข้ันกระทบกระเทือนตอชีวิต 

ความเปนอยู พัฒนาการ ความเจริญเติบโตดานดานหนึ่ง หรือหลายๆดาน ท่ีประกอบเปนตัวเด็ก 
 (วารี  ถิระจิตร.2541:3) 
                          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (2548)  ไดกลาวถึง ลักษณะของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ หรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา และทางจิตใจ  แบงออกเปนประเภทตางๆ  



9 ประเภทคือ  
1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
4. เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
5. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
6. เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 
7. เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
8. เด็กพกิารซอน 
9. เด็กออทิสติก 

                                  สรุปไดวา การแบงประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  สามารถแบงได
มากมายหลายประเภท ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชในการจําแนก  แตตามความเปนจริงการจัดแบงประเภทอยู
บนพื้นฐานของการจัดเพื่อใหเกิดความสะดวกในการชวยเหลือเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ เหลานี้  ซ่ึง
เขาควรจะไดรับสิทธิดานการรักษาพยาบาล   การศึกษา และเสรีภาพในดานตางๆเทาเทียมกับเด็กปกติ  
 
                        ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม ซ่ึงใช
โครงสรางซีทในการบริหาร กลุมเด็กท่ีมีความตองการพเิศษ ท่ีเรียนรวมในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม 
ประกอบดวย 1) เด็กบกพรองทางสติปญญา 2) เด็กออทสิติก  และ3) เด็กสมองพิการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ในแตละกลุมดังนี ้
 
2.1.4  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
           1.  ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา 
                         เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  มีการเรียกคําท่ีแตกตางกันไปตามความคิดเหน็  
เชน เรียกวา  เด็กปญญาออน  เด็กสมองออน  เด็กระดับสติปญญาตํ่า  เด็กสมองทึบ  เดก็โง  เปนตน  ถึง
จะเรียกอยางไรก็ตามหากพิจารณาคํานี้แลวจะพบวามีความหมายแตกตางกัน  ดังตอไปนี้ 
                             ผดุง  อารยะวิญู .(2533) ใหความหมายของ เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  
หมายถึง  บุคคลท่ีมีพัฒนาการชากวาคนปกติท่ัวไป  เม่ือวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานแลวปรากฏวามีระดับสติปญญาตํ่ากวาบุคคลปกติท่ัวไป  เม่ือสังเกตจากพฤติกรรมจะพบวา 
บุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบุคคลปกติท่ัวไปในวัยเดียวกัน  
                         สมาคมอเมริกาวาดวยความผิดปกติทางสติปญญา  ไดใหคํานยิามของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาวา “เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กท่ีมีสติปญญาตํ่ากวาเด็ก
ปกติท่ัวไป  ซ่ึงสงผลใหเด็กเหลานั้นมีปญหาในการปรับตัว ทําใหเดก็ไมสามารถปรับตัวไดเหมือนเด็ก



ปกติ พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นไดในชวงพัฒนาการในวยัเดก็ คือแรกเกิด – 18 ป” 
(Grossman.1983 อางถึงใน อรนุช  ลิมตศิริ .2542) 
                            เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง สภาวะท่ีพัฒนาการของจิตใจหยุดชะงัก  
หรือเจริญไมเต็มท่ี  แสดงลักษณะเฉพาะโดย มีระดับปญญาตํ่าหรือดอยกวาปกติ  พัฒนาการทางกาย
ลาชา  ความสามารถในการเรียนรูนอย  มีความสามารถจํากัดในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและสังคม 
(วารี  ถิระจิตร. 2537 อางถึงใน พิมพรรณ  วรชุตินธร.2542) 
                            ความหมายของ DSM III-R (Diagnostic  and  Statistical  Manual  on Mental  
3/rd ed. Revised) เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติทางเชาวน
ปญญาซ่ึงเกิดข้ึนในระยะพฒันาการของสมองต้ังแตบุคคลนั้นปฏิสนธิจนถึงอายุ 18 ป โดยจะปรากฏ
ความผิดปกติในความสามารถดานสติปญญา(Intellectual  Function) และพฤติกรรมการปรับตัว 
(Adaptive Behaviors) เกณฑการวินจิฉัยภาวะปญญาออนโดย DSM III-R ตองครบท้ัง  3 องคประกอบ 
คือ 
                          1) ความสามารถทางดานสติปญญาตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญ คือ IQ.70 หรือ
ตํ่ากวา (สําหรับเด็กวยัทารกใชการตดัสินทางคลินิกเทานั้น เพราะยังไมมีแบบทดสอบท่ีคํานวณคาเปน
จํานวนเลขได) 
                          2)  ความสามารถในการปรับตัวบกพรอง หมายถึง  พฤติกรรมไมเหมาะสมกับวัยใน
วัฒนธรรมนั้นๆ เชน พฤติกรรมทางดานสังคม ความรับผิดชอบ การส่ือความหมาย การประกอบกิจวตัร
ประจําวนั และ การพึ่งตนเอง  
                          3)   แสดงอาการกอนอายุ  18 ป   
                           ความหมายตาม AAMR (The American Association on Mental Retardation)  ภาวะ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา (Mental Retardation)  หมายถึง  ภาวะท่ีมีความจํากัดอยางชัดเจน
ของการปฏิบัติตน (Functioning) ในปจจบัุน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ   
                1)  มีความสามารถทางสติปญญาทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญรวมกัน 
               2)   มีความจํากัดของทักษะการปรับตัว (Adaptive  Skills) อีกอยางนอย 2 ทักษะ จาก 
10 ทักษะ ดังนี ้
                    (1)  การส่ือความหมาย  
  (2)  การดูแลตนเอง  
  (3)  การดํารงชีวิตในบาน  
  (4)  ทักษะทางสังคม  
  (5)  การใชสาธารณสมบัติ 
  (6)  การควบคุมตนเอง  
  (7)  สุขอนามัยและความปลอดภัย  



  (8)  การเรียนวชิาการเพื่อดํารงชีวิตประจําวนั  
  (9)  การใชเวลาวาง  
  (10) การทํางาน  
               3. ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาเกิดกอนอายุ 18  ป   (ดารณี ธนะภูมิ.2542) 
                           สรุปความหมาย  ภาวะความบกพรองทางสติปญญา  หมายถึง  ภาวะท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติทางสติปญญา  ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะพัฒนาการของสมองตั้งแตบุคคลนั้นปฏิสนธิจนถึงอายุ 18  ป  
โดยจะปรากฏความผิดปกติในดานความสามารถทางสติปญญาและพฤติกรรม         
           2.  ระดับความรุนแรงของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา 
                         AAMR(American  Association  on Mental Retardation) แบงตามระดับความรุนแรง
ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ตามความหมายใหมท่ีบัญญัติข้ึน  โดยแบงระดับความรุนแรง
ตามลักษณะความตองการชวยเหลือ  และรูปแบบการใหความชวยเหลือโดยพิจารณาจากความตองการ
เกี่ยวกับการบริการชวยเหลือของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีประเมินแบงเปน  4 ระดบั คือ 
               1) ตองการความชวยเหลือเปนคร้ังคราว 
                         2) ตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                         3)  ตองการความชวยเหลือติดตอตลอดไป 
                         4 )  ตองการความชวยเหลือในทุกๆ  ดานอยางท่ัวถึง  และความตองการมากท่ีสุด 
                        รูปแบบการชวยเหลือเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตองอาศัยการปรับตัว
และความสามารถในการอยูรวมกัน  การใหความชวยเหลืออาจจัดเปนระยะเวลานาน  หรือตามความ
ตองการจําเปนของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดท้ังชีวิตเขา  
                          American  Psychiatric  Association  แบงระดับความรุนแรงของภาวะบกพรองทาง
สติปญญาเปน   4  ระดับ ตามระดับเชาวนปญญา  คือ 
                          1)  ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับนอย  (Mild Mental Retardation) ระดับเชาวน
ปญญา  50-55  ถึง  70 
                          2)  ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ( Moderate   Mental 
Retardation)  ระดับเชาวนปญญา  35-40  ถึง 50 -55 
                          3)  ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง( Severe   Mental Retardation) 
ระดับเชาวนปญญา 20-25 ถึง 35-40 
                          4)   ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก (Profound  Mental 
Retardation) ระดับเชาวนปญญาตํ่ากวา 20-25  
                        ในกรณีท่ีมีภาวะความบกพรองท่ีระบุความรุนแรงไมได ควรใชเม่ือสันนิษฐานอยาง 



หนักแนนวามีความบกพรองทางสติปญญา แตไมสามารถทดสอบเชาวนปญญาตามแบบทดสอบ
มาตรฐานได  เนื่องจากบุคคลนั้นบกพรองมากหรือไมใหความรวมมือในการทดสอบหรือเปนเด็กวัย
ทารก (Diagnostic   and Statistic  of Mental Disorder)  
 

ตารางท่ี 1  การแบงระดับความบกพรองทางสติปญญาตาม DSM III –R 

ระดับความบกพรองทาง
สติปญญา 

ระดับ IQ คาประมาณรอยละของ
ประชากร 

นอย (Mild) 50-70 85 
ปานกลาง(Moderate) 35-49 10 

มาก(Severe) 20-34 3-4 
รุนแรง(Profound) <20 1-2 

 
            องคการอนามัยโลก(WHO)  ไดแบงระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญาตาม International 
Classification  Disease (ICD) ซ่ึงเปนมาตรฐานและใชกันแพรหลายเชนกัน ไดแก ICD 10 (พ.ศ.2536) 
โดยมีการแกไขเปล่ียนแปลงไปจาก ICD 9 การแบงระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญาของ ICD 
10 นี้กลาวถึงการวินิจฉัยอยางถูกตองจะใชการทดสอบเชาวนปญญา      (IQ)โดยผูทดสอบท่ีมีความ
ชํานาญความสามารถทางสติปญญาและการปรับตัวทางสังคมอาจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา   การ
วินิจฉัยจึงควรพิจารณาระดับความสามารถในเวลาปจจุบัน            โดยพิจารณาจากความบกพรอง  2  
ดาน  คือ 
                 1. ระดับความสามารถทางสติปญญา 
                 2. ความสามารถในการปรับตัวความตองการของสังคมและส่ิงแวดลอมปกติ 
           นอกจากนี้ยังกลาวถึงลักษณะ 4 ประการท่ีใชเพื่อบงช้ีพฤติกรรมท่ีบกพรองใน F 70 – F 79 มีดังนี ้
                 .0 ไมมีหรือมีพฤติกรรมบกพรองเล็กนอย 
                 .1 มีพฤติกรรมบกพรองท่ีชัดเจนท่ีตองสนใจหรือรักษา 
                 .8 พฤติกรรมบกพรองอ่ืน ๆ  
                 .9 พฤติกรรมท่ีไมไดระบุ ไมชัดเจน แนนอน 
                          การแบงระดับปญญาออนตาม ICD10 นี้มีการใสรหัส (Code) บอกไววา พรอมท้ังบอก
ภาวะการณอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกบัตัวผูปวยดวย เชน Autism, Epilepsy ฯลฯ 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2 การแบงระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญา ICD 10 ขององคการอนามัยโลก 

ระดับความรุนแรง ระดับเชาวนปญญา รหัส (Code) 
ปญญาออนระดับนอย 
(Mind Mental retardation) 

50-60 F 70 

ปญญาออนระดับปานกลาง 
(Moderate Mental Retardation) 

35-49 F 71 

ปญญาออนระดับรุนแรง 
(Severe Mental Retardation) 

20-34 F 72 

ปญญาออนระดับรุนแรงมาก 
(Profound  Mental Retardation) 

ตํ่ากวา 20 F 73 

ปญญาออนอ่ืน ๆ  
(Other Mental Retardation) 

ไมสามารถประเมินระดับเชาวน
ปญญาได เนื่องจากมีความพกิาร

ทางกายอยางมาก 

F 78 

ปญญาออนท่ีไมสามารถระบุได 
(Unspecified Mental Retardation) 

มีหลักฐานวามีภาวะปญญาออน แต
มีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะจดัไวในขอ

หนึ่งขอใดท่ีกลาวมาแลวได 

F 79 

  
           3.  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญา 
                            ความรูความเขาใจถึงสาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา จะชวยใหมีความ
ตระหนกัในการปองกันเหตุการณสถานการณท่ีจะทําใหเกิดภาวะบกพรองทางสติปญญา และการคนหา
ภาวะความบกพรองทางสติปญญาไดต้ังแตแรกเร่ิม เพือ่ประโยชนตอการจัดการศึกษาใหแกเดก็ไดอยาง
เหมาะสม และทันทวงทีสาเหตุของความบกพรองทางสติปญญาเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 
                        1) ปจจยัดานพันธุกรรม 
                                        ความบกพรองทางสติปญญาท่ีเกิดจากสาเหตุดานพันธุกรรม อาจเปนเพราะมี
ความผิดปกติเกิดข้ึนตรงองคประกอบของยีน (เชน โครโมโซมผิดปกติ) หรือเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีการ
สืบทอดลักษณะของพนัธุกรรมก็ได ในท่ีนี้จะแยกลักษณะความบกพรองทางสติปญญาออกเปน      4 
ประเภท คือ Down syndrome ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติในโครโมโซม และ Fragile syndrome, PKU 
(phenylketonuria)  และ Tay -  Sachs disease ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติในการสืบทอดลักษณะพันธุกรรม 
                                       1. Down syndrome  ประมาณ 5-6 % ของเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
จะเปนลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตเหน็ไดชัดเจน คือ รางกายเล็ก ผิวหยาบ ล้ินจุกปาก              ริมฝปาก
ลางยื่น ล้ินดานบนเปนรองขวาง  มือส้ันปอม มือมีเสนลายมือขาด ตุมบนล้ินโตเห็นไดชัดกวาปกติ 



เพดานปากสูง  เดก็เหลานีมั้กจะมีปญหาทางรางกาย เชน หวัใจพิการแตกําเนดิทําใหการเห็นบกพรอง 
เปนโรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจชวงบน และเปนโรคลูคีเมีย (Leukimia) ซ่ึงเปนโรครายเหลานี้ทํา
ใหชีวติของเด็กเหลานี้ส้ันกวาเด็กปกติท่ัวไป  ระดับความบกพรองทางสติปญญาของเด็ก Down 
Syndrome อยูในระดบัปานกลาง มีเด็ก Down Syndrome หลายคนท่ีไดรับการฝกฝนในระดับการศึกษา
ปฐมวัยอยางเขมงวดสามารถผานการทดสอบสติปญญาในระดบัเล็กนอย (Mildly Retarded  Range) 
Down syndrome  เกิดข้ึนเนือ่งจากเดก็มีโครโมโซมจํานวนเพิ่มมากกวาปกติ อีก 1 ตัวในคูท่ี 21 เรียกวา 
Trisomy 21 ซ่ึงโดยปกติแลวคนเราจะมี โครโมโซม 23 คู เม่ือเพิ่มมา 1 ตัว ทําใหมี 23 คูคร่ึง หรือ 47 ตัว 
แทนท่ีจะมี 46 ตัวตามปกติ 
                        2.  Phenylkitonuria (PKU)  ลักษณะการเกดิความบกพรองทางสติปญญาเกิด
จากการที่รางกายของเด็กไมสามารถยอยสารอาหารท่ีเรียกวา Phenylalanine ใหเปน Tyrosine ได  การ
เพิ่มตัวของ Phenylalanine เปนผลทําใหการพัฒนาของสมองผิดปกติ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการ
ทดสอบเด็กทารกกอนจะออกจากโรงพยาบาลไปถึงอาการลักษณะ PKU ไดมีการคนหาสาเหตุของการ
เกิด PKU โดยการทดสอบพอแมวามีหนวยถายกรรมพันธุ (Gene) PKU หรือไม  
แมวาโอกาสท่ีเกิดลักษณะการเชนนั้นจะนอยมากประมาณ 1 ใน 3,600 รายของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมี
หนวยกรรมพนัธุ PKU ลักษณะ PKU ก็ไมสามารถถายทอดไปยังบุตรหลานได ตองเกิดข้ึนกับท้ังสอง
ฝาย 
                        3.   Fragile X Syndrome (Finucane,1988:14) เปนลักษณะพันธุกรรมท่ีเปน
สาเหตุท่ัวไปของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  เกิดข้ึนท่ีโครโมโซม X ในโครโมโซมเพศคูท่ี 23 
ในเพศชายโครโมโซมคูท่ี 23 จะเปนคูของโครโมโซม X และ Y ในเพศหญิง โครโมโซม คูท่ี 23 จะเปน
คูของ X ท่ีเรียกวา Fragile X Syndrome  เพราะวาท่ีปลายของโครโมโซม X บิดเบ้ียวฉีกขาดไป อาการ 
Fragile X Syndrome จะพบนอยในเพศหญิงแตจะพบมากในเพศชาย  เนื่องจากเพศหญิงในโครโมโซม
คูท่ี 23 เปนโครโมโซม X ท้ังคู แตโครโมโซมคูท่ี 23 ของเพศชายมีโครโมโซม x เพียง  1 ตัว ซ่ึงไปจับคู
กับโครโมโซม Y ฉะนั้น ในเพศหญิง ถาโครโมโซม X ถูกทําลายไปตัวหนึ่ง ก็ยังเหลืออีกหนึ่งเปนการ
ปองกันการเกดิอาการ Fragile X Syndrome คนท่ีมีอาการของ Fragile X Syndrome จะมีลักษณะทาง
รางกาย เชน ศีรษะใหญ หูใหญแบน รูปหนาแคบและยาว หนาผากโหนก จมูกบานกวางคางเหล่ียมและ
ฝามือใหญและมีนิว้มือทู  
                        4.  Tay – Sachs Disease โรคนี้ก็เชนเดียวกบั PKU  สามารถพบเห็นไดเม่ือพอ
และแมตางก็เปนพาหะของโรค เปนเหตุใหเกิดการทําลายของสมองและเสียชีวิตไปในท่ีสุด สามารถ
คนหาไดดวยการตรวจสอบน้ําครํ่า 
                  2. สาเหตุจากการท่ีสมองถูกทําลาย 
                                       การที่สมองถูกทําลายสามารถเปนผลมาจากองคประกอบ 2 กลุม คือ            
การติดเช้ือ (Infections) และอันตรายเนื่องจากส่ิงแวดลอม 



                                       1. การติดเช้ือ (Infections) การติดเช้ือท่ีใหเกิดความบกพรองทางสติปญญาได
สามารถพบในหญิงมีครรภ ทารกและเดก็แรกเกิด โรคไขหัดเยอรมัน ซิฟลิส และเริม ท่ีเปนในหญิงมี
ครรภท่ีสามารถทําใหเกดิสภาวะความบกพรองทางสติปญญาในเด็ก โรคไขหัดเยอรมันเปนอันตราย
มากท่ีสุดในระยะ 3  เดือนแรกของการตัง้ครรภ กามโรค  ซิฟลิส และเริม  มีอันตรายมากในระยะการ
พัฒนาตัวออน  เริม หรือ Herpes simplex จะมีลักษณะเปนตุมใสที่เกดิจากอาการไข คนไขจะมีอาการ
เจ็บคอ หากตุมใสจากอาการไขนี้เกิดท่ีอวยัวะสืบพันธุและหญิงมีครรภไดรับเช้ือในขณะรวมเพศกจ็ะทํา
ใหเปนอันตรายตอทารกในครรภ (เริมไมใชกามโรค) 
                                       2. อันตรายอันเนือ่งมาจากส่ิงแวดลอม  (Environment Hazards) สภาพ 
แวดลอมท่ีเปนภาวะเส่ียงอันอาจสงผลตอความผิดปกติทางสติปญญาของเด็กไดมีหลายประการ เชน 
การไดรับสารพิษ  สารเสพติด รังสี และอาหารท่ีไมครบถวนสมบูรณ  นอกจากนีก้ารเกิดกอนหรือหลัง
กําหนดไปมากๆ ตลอดจนไดรับบาดเจ็บตรงสวนสมองขณะคลอดก็เปนปจจยัเส่ียงท่ีสําคัญ  
               สาเหตุของความบกพรองทางสติปญญาสวนมากท่ีพบเปนสาเหตุทางการแพทย พอจะ
แยกได ดังนี ้
                           1.  สาเหตุกอนคลอด ในระหวางต้ังครรภมารดาอาจเจบ็ปวย โรคบางอยางทําใหเดก็ใน
ครรภกลายเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาได  เชน  โรคหดัเยอรมันในรายท่ีรุนแรงเดก็อาจมี
ความพิการซํ้าซอน(Multiple Handicaps) ไดสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือการรับประทานยาของ
มารดา เชน ยาพวกควินิน มารดาลักลอบทําแทงอยางผิดกฎหมายโดยซ้ือยามารับประทานเอง หรือให
หมอตําแยทําใหแตไมสามารถทําลายเด็กได  ฤทธ์ิของยาท่ีรับประทานเขาไปอาจทําใหเด็กมีความ
บกพรองทางสติปญญา  หรือมีความพิการซํ้าซอนได  มารดาท่ีติดยาเสพติดอาจจะทําใหมีผลในครรภ
เด็กทารกไดเชนเดียวกนั 
                  2. สาเหตุระหวางคลอด การคลอดก็เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกดิความบกพรองทาง
สติปญญาได  การคลอดท่ีผิดปกติ  คลอดยากตกเลือด หรือไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรง
ระหวางคลอด ขาดออกซิเจน  ลวนเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดความบกพรองทางสติปญญาท้ังส้ิน 
                               3.  สาเหตุหลังคลอดท่ีทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญานั้นมีมากมายการไดรับ
บาดเจ็บทางสมองก็เปนสาเหตุหนึ่ง เด็กเล็กท่ีตกจากท่ีสูงและสมองไดรับกระทบกระเทือนอยางรุนแรง 
ไดรับอุบัติเหตุท่ีไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความบกพรองทาง
สติปญญาท้ังส้ิน  นอกจากนี้นักจิตวิทยายังพบวา ความปรวนแปรทางอารมณข้ันรุนแรง และเปน
เวลานานติดตอกันทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญาไดเชนกัน 
                        จากความคิดเห็นดังกลาวขางตน  อาจสรุปไดวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความบกพรอง    ทาง
สติปญญานั้นสาเหตุมี   4  สาเหตุ คือ 
                       1.  สาเหตุมาจากกรรมพันธุ  คือ  เปนความผิดปกติของโครโมโซม เอ็นไซม หรือ 
ฮอรโมนท่ีเปนผลมาจากบิดาหรือมารดา 



                       2.  สาเหตุมาจากมารดาขณะตั้งครรภ  เชน  เปนหัดเยอรมนั หรือติดเช้ือซิฟลิส ครรภเปน
พิษ  ขาดสารอาหาร ติดสารเสพติด กินยาบางอยางขณะต้ังครรภ เปนตน 
                       3.  สาเหตุจากการมีปญหาขณะคลอด  เชน  คลอดยาก เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด เด็ก
สําลักน้ําครํ่า รกลอกตัวกอนกําหนด เปนตน 
                       4. สาเหตุมาจากการเกดิปญหาหลังคลอด  เชน  สมองไดรับความกระทบกระเทือนจาก
อุบัติเหตุ เปนโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ เนื้องอกของสมอง แพสารพิษ  เชน  สารตะก่ัว มีไขสูงมากจนชัก
บอยๆ เปนตน 
 
           4. พัฒนาการของเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา 
                          1)  ความหมายของพัฒนาการ  
                                        พัฒนาการของมนุษยเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนในตัวมนษุย เร่ิมต้ังแต
ปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
พัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญาจะมีความสัมพันธและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเปนลําดับ เด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกตางกนัไปตามวัย โดยท่ี
พัฒนาการเดก็บงบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวเด็กตอเนื่องในแตละวยั เร่ิมต้ังแตปฏิสนธิ 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการและมาตรฐานการศึกษา,2548) 
                                    พัฒนาการ  หมายถึง กระบวนการหรือลําดับข้ันตอนซ่ึงเกิดข้ึนในตัวเดก็ ตลอด
ระยะเวลาท่ีเดก็มีการเปล่ียนแปลงจากเด็กทารกท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนบุคคลท่ีชวยตัวเอง
ได(Massoglia.1977 อางถึงใน เยาวพา  เตชะคุปต,2542)  
                                    สรุปวา พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ              ของ
มนุษยอยางมีระเบียบแบบแผนสืบเนื่องกันไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดานคุณภาพ การพัฒนานัน้ไม
เพียงแตเพิ่มในดานขนาด รูปราง หรือน้ําหนักเทานั้นแตรวมถึงการท่ีตองมีลักษณะใหมๆ เกิดข้ึน และมี
ความสามารถใหม ๆ เกดิข้ึนดวย 
                          2)  องคประกอบของพัฒนาการ 
                                       องคประกอบของพัฒนาการ ประกอบดวย (Massoglia.1977:116อางถึงใน 
เยาวพา  เตชะคุปต,2542)  
                                     1)  การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเพิ่มสัดสวนในดานปริมาณ  เชน 
ความสูง ขนาดของศีรษะ หรือสวนอ่ืนๆ ในรางกาย เปนการพัฒนาการทางดานปริมาณ ตัวอยางเชน 
รางกายของเดก็เม่ืออายุ 3 ป จะเติบโตกวาเม่ืออายุ 3 เดือนหรือเม่ือแรกเกิด 
                                     2) วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเด็ก            
ซ่ึงเดก็จะมีการเติบโต วฒิุภาวะจะแสดงถึงพลังภายในรางกายท่ีจะชวยใหเดก็เกดิการเจริญเติบโตข้ึน 
วุฒิภาวะอาจหมายถึงการเจริญเติบโตในดานคุณภาพของเด็ก  เชน เดก็จะสามารถนั่งไดกอนยืน   การ



นั่งและการยืนเกิดข้ึนเม่ือเด็กมีวุฒิภาวะหรือมีความพรอม วุฒิภาวะทางรางกายจะเปนพืน้ฐานใหเด็ก
สามารถใชพลังของเขาในการทําส่ิงตาง ๆ ได 
                                     3) การเรียนรู (Learning)  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมสนองความตองการของคน และมีความสามารถที่จะจดั         การกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูเปนส่ิงท่ีกระตือรือรนบุคคลจะเรียนรูจากส่ิงท่ีเขากระทําไมใชจาก       การสังเกต
ผูอ่ืน             
                3)  ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                                         1)      พัฒนาการทางสติปญญา 
                                                    (1) ลักษณะท่ีเดนชัดของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอยและเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง คือ ขอจํากัดทางสติปญญาจะเห็นได
จากการที่เด็กเหลานี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการอาน 
                                                    (2)  เดก็ท่ีมีความบกพรองทางดานสตปิญญามีปญหาทางดานการแยก
ประเภท (Classification) เชน ไมสามารถบอกไดวาโตะ  เกาอ้ี  จัดเปนเฟอนิเจอร  มะมวง  มะละกอ 
จัดเปนผลไม  หรือไมสามารถบอกลักษณะที่เหมือนกนัของรถไฟและรถยนต 
                                                   (3)  เดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาทางดานการจําและมี
ความสามารถในการเก็บขอมูลระยะส้ันท่ีจํากัดจึงจําส่ิงท่ีเรียนไปแลวไมได 
                                         (4)  เดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการถายโยงความรู
จึงไมสามารถนําส่ิงท่ีเรียนมาไปประยกุตใชในชีวิตประจาํวัน 
                                       (5)  เด็กทีมีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนส่ิงท่ีเปน
นามธรรมการสอนจึงควรเนนส่ิงท่ีเปนรูปธรรม 
                          2)     พัฒนาการในการใชภาษาและคําพดู 
                                              เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีขอจํากัดทางภาษาและการพูด  เชน  
พูดไมชัด    รูคําศัพทจํานวนจํากัด และเขียนประโยคไมถูกตอง เปนตน การที่เดก็เหลานี้มีปญหาในการ
พูดและภาษาอาจสงผลตอพัฒนาการทางสังคม การปรับตัว และสติปญญา เนื่องจากเนื้อหาวิชาตางๆ 
ตองใชความรูและความเขาใจทางภาษาเปนสวนประกอบสําคัญ  
                                   3)   พัฒนาการทางรางกายและการเคล่ือนไหว 
                                                  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาอาจมีสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉล่ีย
ตํ่ากวาเด็กปกติ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเด็กเหลานี้มีพัฒนาการทางรางกายชากวาเด็กปกติ  ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะดอยกวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน  เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางจะประสบกับปญหาในการทํางานของกลามเนื้อยอย (การ
ใชมือ นิ้วมือ และขอมือ) การประสานงานของกลามเนื้อมือและตา ตลอดจน       การทํางานของ
กลามเนื้อใหญ (นั่ง ยืน เดิน วิ่ง และทรงตัว) เปนตน  



                                  4)    ลักษณะทางบุคลิกภาพและการเขาสังคม 
                                       (1) เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีความสนใจส้ันและเสียสมาธิไดงาย 
                                       (2)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีภาษาจํากัดและสงผลใหเดก็เหลานี้มี
ปญหาในการปรับตัวและเขาสังคมกับผูอ่ืน 
                                       (3) เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามักมีทัศนคติท่ีไมดีตอตนเอง คิดวาตน
ไมมีความสามารถทัศนคติเชนนี้ทําใหเดก็ประสบความลมเหลวในการเรียนและการทํางาน 
                พัฒนาการและระดับความสามารถของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาสามารถสรุปได
ตามระยะชวงอายุ ดังนี ้
                 1) บกพรองทางสติปญญาระดับนอย (Mild Mental Retardation) ระดับ IQ 50-70 
                      วัยกอนเรียน (อายุ 0-5 ป) มักสังเกตไมเห็นความผิดปกติแตจะมีพัฒนาการดานตาง ๆ 
ลาชากวาเดก็วยัปกติเล็กนอย เชน พูด เดิน และชวยเหลือตนเองลาชาบาง 
                      วัยเรียน (อายุ 6-21 ป) จะพบความผิดปกติเม่ือเขาเรียน มักมีปญหาเรียนชากวาเด็กวยัอ่ืนๆ 
ในช้ัน โดยเฉพาะในการอาน เขียน และเลขคณิต ซ่ึงตองสอนโดยการใชหลักการศกึษาพิเศษ สามารถ
ฝกใหทํางานท่ีไมตองใชทักษะหรือฝมือมากนัก หรืองานกึ่งทักษะ(Semi-skilled) 
                      วัยผูใหญ (อาย ุ21 ป ข้ึนไป) มีอายุสมอง 9 ถึง ตํ่ากวา 12 ป สามารถดูแลตนเองในกจิวัตร
ประจําวนัได ประกอบอาชีพหรือทํางานงายๆ ได  แตมักมีปญหาวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมไม
เหมาะสมกับวยั จึงตองการคนชวยเหลือและช้ีแนะในการปฏิบัติตนและการแกไขปญหาท่ียุงยาก  หรือ
ในสภาพสังคมท่ีสับสนและตึงเครียด 
                2) บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation) ระดับ IQ  35-49 
                       วัยกอนเรียน (อายุ 0-5 ป)มีพฒันาการดานการเคล่ือนไหวลาชาท่ีสังเกตเห็นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพดูและการเขาใจภาษาลาชา แตสามารถฝกการชวยเหลือตนเองงายๆ ได และควรไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการเพ่ือเตรียมความพรอมในทักษะเพื่อเขาเรียนตอไป 
                       วัยเรียน(อายุ 6-21 ป) สามารถเรียนรูการส่ือความหมายงายๆในชีวิตประจําวันได 
สามารถฝกการชวยเหลือตนเองและการทํางานงายๆ ได และสามารถฝกทักษะทางสังคมท่ีจําเปนได
พอสมควร แตมีความกาวหนาในการเรียน เขียน อาน และเลขคณิตนอยมาก ตองการการฝกทักษะท่ี
จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันเชนการดแูลตนเอง การรักษาความปลอดภยั และฝกใชมือทํางานงาย ๆ  
                       วัยผูใหญ (อายุ 21 ป ข้ึนไป) จะมีอายุสมอง 6 ถึงตํ่ากวา 9 ป สามารถทํางานงายๆ ใน
สถานท่ีทํางานทีมีคนดูแลและใหความชวยเหลือได สามารถรวมในกิจกรรมนันทนาการงายๆ ได แตไม
สามารถดํารงชีวิตดวยตนเองอยางอิสระไดตองการผูแนะนําชวยเหลือตลอดเวลา 
                    3)  บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation) ระดับ IQ ประมาณ 
20-34  



                         วัยกอนเรียน (อายุ 0 - 5 ป) มีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวลาชาอยางเหน็ไดชัด  ส่ือ
ความหมายไดนอยมากหรือไมไดเลย อาจฝกใหชวยเหลือตนเองเบ้ืองตนงาย ๆ ไดบาง เชน การ
รับประทานอาหาร เปนตน สวนใหญมักพบความพิการซํ้าซอนรวมดวย เชน พิการรางกาย แขนขา หู
หนวก หรือ Cerebral Palsy ตองการการดแูลชวยเหลือตลอดเวลา 
                         วัยเรียน (อายุ 6 -21 ป) มักมีความพิการทางการเคล่ือนไหว เขาใจภาษาและโตตอบได
บาง สามารถฝกกิจนิสัยประจําวันไดบาง ตองการคนดูแลและชวยเหลือตลอดชีวิต 
                         วัยผูใหญ (อายุ 21 ป ข้ึนไป) จะมีอายสุมอง 3 ถึงตํ่ากวา 6 ป สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวนังาย ๆ และสามารถทํากิจกรรมท่ีซํ้า ๆ ไดบาง ตองการคนดูแลและชวยเหลือตลอดชีวิต 
                   4)  บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Mental Retardation) ระดับ IQ ตํ่า
กวา 20 
                         วัยกอนเรียน (อายุ 0-5 ป) มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ ลาชาอยางเหน็ไดชัดและสวนใหญ
มักมีการพิการอยางอ่ืนๆ รวมดวย โดยเฉพาะดานการเคล่ือนไหวและเดินไมได หรือเคล่ือนไหวได
ยากลําบากมาก  ควบคุมตนเองไมได ไมสามารถรับรูและส่ือความหมายได ตองการคนดูแลและ
รักษาพยาบาล 
                         วัยเรียน (อาย ุ6-21 ป) มีพฒันาการดานตางๆ ลาชามาก แสดงอาการโตตอบทางอารมณ
ไดนอยมาก อาจเขาใจการส่ือความหมายดวยทาทางงาย ๆไดบาง และอาจฝกการใชแขน ขา มือ และ
การเค้ียวอาหารไดบาง ไมสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจําวนัได ตองการคนดูแลชวยเหลืออยาง
ใกลชิดตลอดเวลา 
                         วัยผูใหญ (อายุ 21 ป ข้ึนไป) จะมีอายุสมองตํ่ากวา 3 ป อาจฝกใหเดินหรือเคล่ือนไหวได
บาง ไมสามารถพูดได แตอาจเขาใจส่ือความหมายดวยทาทางงาย ๆ ไดบาง ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดตองการคนดูแลชวยเหลือตลอดไป  (ดารณี ธนะภูมิ.2542) 
 
            5.  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา  
                            การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดนั้นตอง
คํานึงถึงระดับความสามารถและความตองการพิเศษของเด็กดวย เพราะเดก็กลุมนี้มีความสามารถท่ีจะ
เรียนวิชาการไดถึงช้ันสูงสุดในระดับประถมศึกษาตนเทานั้น นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาตองเปนไป
ตามหลักการศกึษาพิเศษ โดยใชหลักสูตรพิเศษแบงตามวัย ๆ คือ วยักอนเรียน (ช้ันอนุบาล) วัยเรียน 
(ระดับช้ันประถมศึกษา) วัยรุน(ฝกอาชีพ) (ดารณี ธนภูมิ .2542) 
                             เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับเชาวนปญญาระหวาง 50-70 พวกน้ีมี
ความสามารถเกินเดก็ปกติ 7-10 ป พบประมาณรอยละ 75  มักมีความลาชาในพัฒนาการทางดานภาษา
แตสามารถใชภาษาในการสนทนาซ่ึงเกีย่วของกับชีวิตประจําวนัได แตความรูทางศัพทจํานวนจํากัด 
เขียนประโยคยังไมถูกตองซ่ึงจะเปนปญหาตอการเรียนรูดานเนื้อหาและมีปญหาในการเรียนส่ิงท่ีเปน



นามธรรม ฉะนั้นการสอนจึงควรเนนส่ิงท่ีเปนรูปธรรม โดยท่ัวไปเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
มักมีความสนใจส้ัน  เสียสมาธิงาย และมีปญหาในดานความจํา กิจกรรมการเรียน   การสอนจงึตอง
หลากหลายรวมท้ังส่ือและอุปกรณการสอนตองมีประสิทธิภาพ 
                           สําหรับหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาควรครอบคลุมเนื้อหา  4  
หมวด คือ 
                            หมวดท่ี 1  ความพรอมและเนื้อหาวิชาท่ีจําเปน 
                            หมวดท่ี 2 การส่ือสาร (การติดตอกับผูอ่ืน) ภาษา และพัฒนาการทางความคิด ความจํา 
                            หมวดท่ี 3 ทักษะในทางสังคม การดํารงชีพ นันทนาการ และการพฒันาบุคลิกภาพ 
                            หมวดท่ี 4 พื้นฐานดานการงานและอาชีพ 
                                 เนื้อหาท่ีกําหนดไวนี้เปนขอบขายกวางๆ เนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาท่ีเรียนหนังสือไดมีความตองการแตกตางกัน  และชุมชนแตละแหงสามารถสนองความ
ตองการของเด็กไดในลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังนั้นหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ประเภทนี้อาจมีรายละเอียดแตกตางกันไป  หลักสูตรแตละระดับควรเนนในส่ิงตอไปนี้ 
                             1)  ระดบักอนวยัเรียน หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนความพรอมของเด็กท้ังในดาน
ความคิดความจํา รางกาย อารมณ และสังคมของเด็ก ความพรอมของเด็กเปนพื้นฐานสําคัญใน    การ
เรียนในระดับประถมศึกษา การพัฒนาทักษะของเด็กในระดับนี้ควรเนนทักษะท่ีจะจําเปนท่ีจะชวยให
เด็กมีความพรอมในการเรียน เชน การพัฒนากลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ การฝกใหนักเรียน   
มีความสนใจในบทเรียนนานข้ึน  การฝกความคิดความจํา ฝกภาษา ฝกพูด เปนตน 
                            2) ระดับประถมศึกษา หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนเกีย่วกับการอาน คณิตศาสตร 
ภาษา สวนวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษานั้นมีความสําคัญรองลงไป แตนักการศึกษายงัถกเถียงกันอยู
และยังหาขอยติุไมไดวาควรใหเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาประเภทนี้เรียนวิชาสองหมวดน้ี
หรือไม แตส่ิงท่ีนักวิชาการการเห็นพองตองกันคือ หากจะบรรจุเนื้อหา 2 หมวดหลังนี้ ลงในหลักสูตร
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาควรปรับปรุงเนื้อหา ใหแตกตางไปจากหลักสูตรสําหรับเด็ก
ปกติตลอดจนเอกสารการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความสามารถของเด็ก สวน
เนื้อหาวิชาดนตรี และศิลปะนั้นก็ควรจัดใหเหมาะสมกบัเด็กประเภทนี้เชนเดยีวกัน 
                            3) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาท่ีเรียนหนังสือไดในปจจุบันมีแนวโนมท่ีแตกตางไปจากหลักสูตรในสมัยกอนมาก กลาวคือ 
การจัดหลักสูตรในระดับนี้เนนความตองการและความสามารถของเด็กเปนสําคัญ หากเด็กมี
ความสามารถในการเรียน เด็กควรไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชาท่ีเหมาะสม  หากเด็กไมมี    ความ
พรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตรท่ีเนนวิชาการ ควรใหเดก็เรียนในดานอาชีพ และฝกทักษะท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิต จุดประสงคสําคัญในการศึกษาแกเดก็ในระดับนี้เพื่อเตรียมเด็กใหสามารถดํารงชีพในสังคม
ได ตามสภาพของส่ิงแวดลอมและสังคมในทองถ่ินของเด็กเพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีพในสังคมได ควร



ฝกใหเด็กมีทักษะในดานตอไปนี้ คือ ทักษะดานการงานและอาชีพ การครองเรือน นันทนาการ การดูแล
สุขภาพ การดาํรงชีพในชุมชน (ผดุง  อารยะวิญู.2533) 
 
                            สรุปหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาพอเรียนไดควรจะเนน
พัฒนาทักษะเบ้ืองตน ทักษะทางสังคม  ทักษะในการชวยตนเอง และความพรอมในดานการฝกอาชีพ 
กิจกรรมในการฝกควรแบงเปนหลายระดบั ไดแก ระดับการเตรียมความพรอม ระดับการพัฒนาความ
พรอม ระดับการพัฒนาความรู และประสบการณและระดับการฝกทักษะเพื่อใหมีความชํานาญ การจัด
หลักสูตรตองจัดจากงายไปหายาก (พิมพพรรณ วรชุตินธร.2542) ในการสอนเด็กท่ีมี       ความบกพรอง
ทางสติปญญานั้น ครูผูสอนตองมีความอดทนและพยายามอยางมาก เนือ่งจากเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญามีระดับสติปญญาตํ่า มีความสามารถในการเรียนรูนอย และมักจะมีความพิการอ่ืน ๆ รวมดวย 
เชน ความบกพรองทางรางกาย ทางการพดู และปญหาพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ
และแกไขปญหาดังกลาวดวย ดังนัน้หลักสูตรหรือโปรแกรม        การเรียนการสอนสําหรับเด็กปญญา
ออน ควรจะมีลักษณะดังนี ้
                       1)  เนนหลักสูตรท่ีปรับปรุงเนื้อหางายกวาและนอยกวาของเด็กปกติมาก เพื่อให
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตละระดับช้ัน 
                       2)  เนนเนื้อหาทักษะพื้นฐานท่ีเด็กสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได   เชน         การ
เขาใจส่ือความหมาย การรูจกัคาของตัวเลข ฯลฯ 
                       3)  พัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเรียนรวมในสังคมได เชน การรูจักปรับตัวให
เขากับคนอ่ืนได  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายได(ดารณี ธนะภูมิ.2542) 
 
           6. หลักการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                            เนื่องจากเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีชวงความสนใจส้ัน มีความจําไมดีและ
มีปญหาทางพฤติกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหผลการเรียนตํ่ากวาปกติ ดังนัน้ ครูจึงจําเปนตองใชหลักการสอน
พิเศษกวาเด็กปกติดังนี ้
                            1) ใชส่ือการสอนใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก โดยคํานงึถึงอายุสมอง 
ไมใชอายุตามปฏิทิน 
                   2)  สอนในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับชวงความสนใจของเด็ก 
                         3)  สอนตามข้ันตอนของงานท่ีแยกยอยตามลําดับจากงายไปหายาก และไมซับซอน 
                   4). ในการสอนแตละคร้ัง ควรสอนเนื้อหาวิชาใหนอย 
                   5) สอนบทเรียนใหเหมาะกับสภาพของชีวิตจริงและปฏิบัติไดจริง 
                   6)  สอนซํ้า ๆ และสมํ่าเสมอเพ่ือฝกความจาํ แตพยามหาวิธีการสอนท่ีไมกอใหเกิด
ความเบ่ือหนาย 



                 7)  ใชคําพูดท่ีชัดเจนและประโยคส้ัน ๆ ไมสับสน 
                  8) ใหการเสริมแรงตามความเหมาะสมเม่ือเด็กสามารถกระทําส่ิงตาง ๆ ได เชน       ให
รางวัล ชมเชย หรือแสดงอาการช่ืนชมตางๆ ฯลฯ 
                           9)  สังเกต บันทึกความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาสอน 
                          10) ใหความรวมมือในการแกไขปญหาตาง ๆ รวมกับผูปกครองและนักวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ(ดารณี ธนะภูมิ.2542)  
                           หลักการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีผูสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาท่ัวไปควรยึดถือคือหลัก 3 R’s ไดแก 
                             1. Repetition คือ การสอนซํ้าๆ ซากๆ ทบทวนบอยๆ สอนงายๆ ส้ันๆ และสอนจาก
งายไปหายาก 
                             2. Relaxation คือ การสอนจะตองไมเครงเครียด ใหบรรยากาศผอนคลายดัดแปลง 
การสอนเปนการเลน การรองเพลง การเลานิทาน 
                             3. Routine คือ การสอนจะตองสมํ่าเสมอเปนประจํา 
2.1.5   เด็กออทิสติก 

           1. คํานยิามออทิสติก 

  ออทิสติกมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา Auto (แปลวา Self)  สามารถตรวจและ
วิเคราะหไดวา    เด็กมีพัฒนาลาชาทางดานสังคม    การส่ือความหมายและจินตนาการ  (มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   และกลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  2546: 11)  และแสดงใหเห็นไดโดยมีพฤติกรรมท่ีผิดไป
จากเด็กในวัยเดียวกัน  เชน  การแยกตัวอยูโดยลําพัง  มีโลกสวนตัวเสมือนกับมีกําแพงท่ีมองไมเห็น กั้น
ตัวเด็กเหลานี้ออกจากสังคมรอบดาน   ทําใหเด็กขาดการรับรูจนไมสามารถเรียนรูจากส่ิงแวดลอม
รอบตัวเหมือนเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน   ไมสามารถส่ือความหมายกับบุคคลรอบขาง   เม่ือถึงวัยท่ีควร
จะพูดก็พูดไมได  ท้ังๆท่ีหูไมหนวก  แตอาจจะพูดเลียบแบบเปนคําๆได โดยไมรูความหมายใน
ระยะแรก ตอมาก็เร่ิมพูดภาษาตนเองท่ีมนุษยฟงไมเขาใจ    เด็กไมสามารถเขาใจคําส่ังได   เลนกับใคร
ไมเปน   เลนของเลนไมเปน  เนื่องจากขาดจินตนาการและมีพฤติกรรมซํ้าๆ บางอยาง   ท้ังการกระทํา
และความคิด   อาการดังกลาวบางอยางอาจจะปรากฏใหเห็นต้ังแตในขวบปแรก   และจะพบอาการตาม
ขอบงช้ีอยางชัดเจน   เม่ือเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป   ถามีการประเมินอยางละเอียดเกี่ยวกับความลาชา   
และผิดปกติของการพัฒนาดานสังคม   การส่ือสารความหมายและพฤติกรรมตางๆ   ของเด็กก็จะ
สามารถวินิจฉัยวาเปนเด็กออทิสติกหรือโรคออทิสซึมได (กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร. 2546 : 20)  

บุคคลออทิสติก   หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม  ภาษา   



และการส่ือความหมาย   พฤติกรรม   อารมณ   และจินตนาการ   ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานใน
หนาท่ีบางสวนของสมองท่ีผิดปกติไป   และความผิดปกตินั้นพบไดกอนวัย 30 เดือน   โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของสถานศึกษาใชแบบคัดแยกหรือจําแนก
ประเภทความพิการใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   และจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผูเรียนแตละคน  

            2. ลักษณะพฤติกรรมของเด็กออทิสติก  

  เด็กออทิสติกอาจจะมีพฤติกรรมท่ีจะกลาวตอไปนี้เพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ 
อยางรวมกันก็ได    พฤติกรรมเหลานี้อาจพบไดในเด็กปกติบาง  แตจะเปนเพียงบางคร้ังบางคราวเทานั้น
ไมปรากฏอยูนานเหมือนในเด็กออทิสติก   เนื่องจากเด็กออทิสติกแตละคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ผิดปกติแตกตางกันออกไปมากมาย   และเปนท่ีนาสังเกตวาจะพบพฤติกรรมเหลานี้   “มากเกินไป  หรือ  
นอยเกินไป”   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  
              3. ดานรางกาย  
  ประเมินวารูปรางของเด็กเติบโตสมวัยหรือไม   เคยพบวา  เด็กท่ีมีรูปรางเล็ก  น้ําหนัก
นอยไมสมวัย  แตดูเด็กปราดเปรียว   แข็งแรง  มักจะเปนฝาแฝดหรือเด็กท่ีเกิดกอนกําหนด    สวนตัวเด็ก
ตัวเล็กท่ีไมแข็งแรง มักไดประวัติวา   เปนเด็กท่ีเจ็บปวยบอยหรือเปนเด็กท่ีมีปญหาดานการรับประทาน
อาหารมาต้ังแตเด็ก   เชน  การรับประทานอาหารอยางเดิมซํ้าๆ   ไมมีประโยชนตอรางกาย  รับประทาน
ไดนอย   เนื่องจากไมยอมเค้ียวอาหารทําใหกลืนลําบาก   แตละคําตองปอนขาวทีละ 2 – 3  เม็ด   
มิฉะนั้นเด็กจะทําทาขยอนและอาเจียนบางรายจะอมไวท่ีกระพุงแกมจนอัดแนน   คนดูแลเอาน้ิวแคะ
ออกใหเพราะเด็กคายเองไมเปน   เม่ือตรวจเด็กจะพบวากลามเนื้อท่ีแกมจะไมมีแรงดวย    จึงทําใหไม
สามารถอมน้ํา  เปาลมออกจากปาก    หรือกลืนอาหารไดเหมือนเด็กปกติท่ัวไป   จึงเปนสาเหตุทําใหเด็ก
เหลานี้เปนโรคขาดอาหารรวมดวย   ซ่ึงจะมีอาการทองเสียเปนๆ หายๆ  แทรกซอนได    เด็กบางรายจะ
ไดประวัติการเจ็บปวยบอย   ตองไดรับการดูแลจากกุมารแพทยตลอดเวลา    สวนเด็กที่มีน้ําหนักมาก
เกินไป   มักพกวาเด็กรับประทานอาหารมากเนื่องจากไมรูจักอ่ิม  ไมรูจักพอ   ชอบรับประทานของ
หวาน  น้ําหวาน  น้ําอัดลม  และของขบเค้ียวซํ้าซาก   เด็กท่ีมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองรับประทานสวนมาก
มักจะมีปญหาดานอารมณรวมดวย    

              4. ดานการเคล่ือนไหวรางกาย  

  มีความผิดปกติในการเคล่ือนไหวรางกายอยางใดอยางหนึ่ง  หรืออาจจะมีหลายๆ อยาง
ก็ได  เชน  การเดินหรือวิ่งไปเร่ือยๆ  โดยไรจุดหมาย   ยืนกางขาโยกตัว   กระดิกนิ้ว   โบกมือไปมา  เดิน
เขยงปลายเทา   กระโดดข้ึนลงอยูกับท่ี   วิ่งแบบมายอง   ตีลังกา   ปนปายโดยไมรูจักกลัวอันตราย   เด็ก



บางคนจะมีพลังมากมายจนไมยอมหลับยอมนอน   ถือส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยูในมือ  เชน  หลอดกาแฟ
พลาสติก  หรือเชือกโบกไปมา  หรือถือของเด็กเลน   เชน  ถือของเด็กเลนไวเฉยๆ    เพราะเลนไมเปน  
บางรายอาจจะนิ่งเฉย   เคล่ือนไหวรางกายนอย   ทาทางงุมงาม   เด็กมักจะเดินหรือวิ่งชนส่ิงของหรือหก
ลมบอย  เนื่องจากไมรูจักระมัดระวังตัวเม่ือเจ็บก็ไมรองไห    หรือบางรายอาจจะรองไหเกินกวาเหตุ   

               5. การแสดงออกทางสังคมและความสัมพันธกับบุคคล  

  เม่ือใหผูท่ีคุนเคยกับเด็ก  เชน  พอ  แม   หรือพี่เล้ียง   เรียกช่ือของเด็ก   เด็กมีทาทีไม
ตอบสนอง  ไมหันหาเสียงเรียก  หรือแสดงทาทางหงุดหงิดไมพอใจหรือแสดงทาเฉยเมยเหมือนไมรูไม
ช้ี   เด็กเดินหรือวิ่งหนีแยกตัวไปอยูลําพัง    เด็กแสดงความสนใจส่ิงของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   หรือส่ิงของ
หลายๆ อยางรอบตัวบุคคล  เชน  เด็กบางคนจะชอบปดเปดประตูหรือปดเปดไฟซํ้าๆ  โดยไมสนใจ
บุคคลในหองนั้นเลย   เด็กแสดงทาทางกลัวคนแปลกหนาเหมือนเด็กปกติในวัยเดียวกัน   หรืออาจจะ
แสดงวากลัวมากจนเกินไป   เด็กบางคนยอมใหทุกคนอุม  และเม่ือทําทาจะท้ิงตัวเด็กลง  เด็กจะไมแสดง
ทาทางหวาดกลัวหรือยึดเหนี่ยวตัวคนอุมไวเลย    เด็กท่ีมีความผิดปกติทางดานสังคม   อาจจะมี
พฤติกรรมใหเห็นไดเปน  3  แบบ  ดังนี้  
  -  แยกตัวโดดเดี่ยว   เสมือนมีกําแพงท่ีมองไมเห็นกั้นไว  
  -  สมยอม   จนเหมือนตุกตาที่มีชีวิตแตไมมีจิตใจ   นั่งเฉย เคล่ือนไหวรางกายนอย  
มองเหมอลอยไมสนใจใคร   
  -  มีปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ัวไปมากจนเกินไป  โดยแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติ  เชน  การทักทายบุคคล  โดยการไปดมเส้ือ   ดมกระโปรง   ดึงผม    ลูบผม    แสดงถึงความ
สนใจส่ิงของในตัวคนมากกวาตัวบุคคล  

                 6. การสนองตอการใชตา  

  หลีกเล่ียงการสบตากับบุคคล    เชน  ไมสบตาเลย   หรือมองทางหางตา   มองอยาง
ผิดปกติ  คือมองจองแบบไมละสายตาหรือมองอยางเล่ือนลอย   เม่ือสงของใหเด็กจะไมมองส่ิงของนั้น  
แตเอ้ือมรับส่ิงของท่ีหมุนๆ เชน พัดลมหรือส่ิงของท่ีแกวงไปมา เชน ลูกตุมนาฬิกา ใบไมไหว มานท่ีถูก
ลมพัด  ผูเขียนเคยพบวาเด็กบางคนจะชอบมองริมฝปากคนขณะพูดเหมือนเด็กหูหนวก   ระยะการมอง
ผิดปกติ  สวนมากจะพบการนําส่ิงของมาใกลตามากจนเกินไป   บางรายจะใชมือปดตา  ถาอยูในกลุม
ของคนท่ีเด็กไมสามารถแยกตัวออกไปได   
 

              7. การตอบสนองตอการรับฟง  



  สวนใหญจะพบวา  ไมมีการตอบสนองตอเสียงของบุคคล  เชน   เม่ือเรียกช่ือเด็ก   จะ
ไมหันตามเสียงเรียก  แตในบางรายจะมีการตอบสนองตอเสียงใดเสียงหนึ่งมากเกินไป   เชน   ทนไมได
เม่ือไดยินเสียงบางอยาง  เชน  เสียงสตารทมอเตอรไซด  เสียงเคร่ืองเปาผม   เสียงเคร่ืองจักร  เปนตน   
เด็กอาจจะใชวิธีเอามือไปปดหูหรือกรีดเสียงรองจนเสียงเหลานั้นหยุดไป  

                8. การตอบสนองตอรส   กล่ิน  สัมผัส   

  ถาเด็กไดเห็นส่ิงของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเด็กพอใจแมแตส่ิงนั้นอยูท่ีตัวคน    เด็กจะเขาไป
ดมหรือเลียซํ้าๆ   ท้ังๆ ท่ีไมใชส่ิงของท่ีรับประทานได  เชน  กระดาษ   ดินสอ   โตะ  เกาอ้ี   ของเลน  
รองเทาท่ีคนใสอยู   เด็กออทิสติกจํานวนไมนอยชอบกินข้ีมูกของตัวเอง   หรือส่ิงท่ีตังเองแกะเกาตามตัว
จนโต   แตกลับรังเกียจข้ีมูกหรือน้ําลายของคนอ่ืนอยางมากมาย  แสดงทาทางหมกมุนตอการสัมผัส   
ลูบคลําผาแพร   ผาไหมไทย   ผามาน   กระโปรงอัดพลีส   ผมของคน   กระเปา   รองเทา  เปนตน   แต
กลับไมรับรูการสัมผัสของบุคคล  เชน  เด็กไมชอบใหใครมาถูกตัวหรือกอดรัด   ไมรูสึกเม่ือถูกจั๊กจี้ตาม
ตัว   ไมแสดงอาการเจ็บปวดเกินกวาเหตุ   มีการแสดงออกทางอารมณ  

                 9. การสื่อความหมาย  

  เด็กออทิสติกไมสามารถส่ือความหมายดวยทาทางไดเหมือนเด็กหูหนวก  และไม
สามารถเขาใจทาทางไดเหมือนเด็กหูหนวก  และไมสามารถเขาใจทาทางและสีหนาของผูอ่ืนพูดไมได   
อาจจะเคยพูดไดเปนคําๆ  บางแตก็หายไป   เนื่องจากเด็กพูดเลียนแบบโดยไมเขาใจความหมายของคํา  
เม่ือเด็กโตข้ึนถึงวัยท่ีควรจะพูดได   เด็กกลับไมพูดเลย  ไดแตสงเสียงไมเปนภาษา    เม่ือเด็กออทิสติก
โดยท่ัวไปเร่ิมพูดได   เด็กจะเลียนแบบไดเปนประโยคยาวๆ หรือพูดภาษาตนเองท่ีคนฟงไมเขาใจเด็กจะ
พูดซํ้าซาก  พูดไดนานๆ  อยูคนเดียวบางคนสามารถรองเพลงไดถูกตองท้ังเพลง   เพราะเด็กมีความ
จําเปนเลิศ  จึงสามารถรองเพลงไดเหมือนกับการพูดเลียนแบบนั่งเอง    

             10. พฤติกรรมซํ้าๆ   

  เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมซํ้าซากไมเหมือนกัน  ท่ีพบมากเปนอันดับหนึ่งใน
เมืองไทย คือ  การชอบดูโฆษณาทางทีวีซํ้าๆ   หรือภาพยนตรการตูนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซํ้าไปซํ้ามา   ชอบ
ฟงเพลงใดเพลงหนึ่งไดท้ังวัน   จนผูปกครองตองอัดเทปท้ังมวนเปนเพลงนั้นเพลงเดียว    ชอบการปด
เปดท่ีซํ้าๆ  เชน  ไฟฟา   ประตู  โทรทัศน  วิทยุ   เปนตน    ไมยอมเปล่ียนเสนทางในการเดินจากท่ีหนึ่ง
ไปอีกท่ีหนึ่ง    แมจะมีฝนตกฟารองอยางไรก็ตองเดินในเสนทางเดิม   เด็กบางคนท่ีผูปกครอง
จําเปนตองพาเด็กเดินทางโดยข้ึนรถประจําทาง   เด็กก็จะตองนั่งท่ีเดิมท่ีเคยน่ังทุกคร้ัง   เชน  ท่ีนั่งหลัง
คนขับรถ   ถามีคนอ่ืนอยูแลวเด็กจะเขาไปดึงคนท่ีนั่งอยูท่ีเดิมออกจากท่ีนั้น   ถาไมลุกข้ึนเด็กก็จะวุนวาย   



หงุดหงิด   ทํารายตัวเองหรือบุคคลที่อยูใกลๆทันที ทําใหคนท่ีไมทราบวาเด็กมีปญหา จะโตตอบโดย
การทํารายเด็กเชนกัน  พฤติกรรมซํ้าๆ  นั้นเปนพฤติกรรมไมพึงประสงค  จึงควรชวยเหลือเด็กโดยการ
ปรับพฤติกรรมมิฉะนั้นเด็กจะอยูในสังคมท่ัวไปไดยาก    

             11. การจินตนาการ  

  เด็กออทิสติกไมสามารถสมมติในการเลนเหมือนเด็กปกติในวัยเดียวกัน   จึงเลนของ
เลนไมเปน   แมแตการเลนไถรถวิ่งไป  เด็กจะทําไดเพียงแตถือรถไวในมือ   ดมบาง   เลียบาง  หรือใช
มือหมุนลอรถเลนบางเทานั้น   เด็กออทิสติกจะเลนขายของไมเปน   เลนสมมติใหตุกตาเปนนองไมได   
จะสนใจในสวนประกอบเล็กๆ นอยๆ  เทานั้น   เชน ชอบเอาขาตุกตามาอมและดูด  ชอบเลนซํ้าซาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการหมุนส่ิงของ เด็กไมสามารถแยกส่ิงท่ีมีชีวิตออกจากส่ิงท่ีไมมีชีวิตได  จึงควรระวัง
อันตราย   ถาใหเด็กอยูใกลสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข หรือแมว   เคยมีเด็กออทิสติกอายุ 25  ป  พอแมเล้ียง
สุนัขไวในบาน  เด็กพยายามฉีกหูสุนัขออกจากตัวและกัดจมูกสุนัขเด็กจึงถูกสุนัขกัดตอบ   เม่ือเด็กออทิ
สติกโตข้ึนจนสามารถเรียนไดในระดับอนุบาลเด็กจะไมสนใจฟงนิทาน   เนื่องจากขาดความเขาใจ   
และขาดจินตนาการนั่นเองเด็กจึงชอบดูแตภาพยนตรการตูนซํ้าๆ  หรือยังคงชอบดูโฆษณาซํ้าซาก   
 
               12.  การปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและการแสดงออกทางอารมณ  
  เด็กออทิสติกจะปรับตัวยาก  จึงแสดงกริยาตอตาน  โกรธ  ไมมีความสุขเม่ือมีการ
เปล่ียนส่ิงแวดลอมหรือสถานท่ี  อาจจะแสดงปฏิกิริยารุนแรง   เชน  กลัวต่ืนตระหนกมากหรือนอย
เกินไป   ไมสมเหตุผล  แสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับสถานการณ   การปรับเปล่ียนอารมณยาก
บางทีอาจจะหัวเราะไดท้ังวัน หรือบางคร้ังก็รองใหท้ังวัน   สวนใหญอารมณของเด็กออทิสติกจะ
เปล่ียนแปลงไปอยางมากมายเองโดยไมสมเหตุผล   

              13. ดานสตปิญญา 

  เด็กออทิสติกโดยท่ัวไปมีความสามารถในดานตางๆ  ลาชา   เสมือนเด็กปญญาออน   
แตแตกตางกันท่ีเด็กออทิสติกจะมีความสามารถพิเศษ  ดานใดดานหน่ึงหรือหลายๆ ดานรวมกันก็ได  
เชน  มีความสามารถพิเศษทางดานการจดจํา   มีทักษะในการใชสายตา  มีความโดดเดนในดานดนตรี
ศิลปะตางๆ  การกีฬา   การคิดเลข   เปนตน  
  สรุปไดวา   “เด็กออทิสติก”   มีความลาชาและความผิดปกติ  
    *  ทางดานสังคม  ไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคล  
  *  ทางดานส่ือความหมาย   การพูด  และการใชภาษา 
  *  ทางดานจินตนาการ  



                               จึงมีพฤติกรรมซํ้าซากท้ังดานความคิดและการกระทํา   ปรับตัวและเปล่ียนแปลงยาก
ปญหาทางอารมณ   แตจะมีความสามารถพิเศษทางใดทางหน่ึงโดดเดนอยางชัดเจน      
  จากการศึกษาวิจัยในหลายประเทศ  พบวาถาเด็กออทิสติกไดรับการวินิจฉัยไดเร็ว 
ต้ังแตชวงอายุ 2–3 ป และไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม  การพยากรณของโรค   จะดีกวารอจนเด็ก
อายุ 4 ป    ในเด็กอายุ 18 เดือน  (1 ป   6  เดือน)  ถาพบส่ิงผิดปกติเหลานั้นมากกวา 2 อยาง  ใหนึกถึง
ภาวะออทิซึม  และควรใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมทันที   พฤติกรรมท่ีผิดปกติ  คือ   
  *  ไมสนใจส่ิงแวดลอมและบุคคล  เลนกับเด็กอ่ืนไมเปน  
  *  ไมสามารถช้ีนิ้วบอกความตองการได  
  *  เลนสมมติไมเปน  
  *  ไมสามารถมีพฤติกรรมแสดงความสนใจรวมกับบุคคลอ่ืนได  

             14. การปรับพฤติกรรม 

  เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมไมพึงประสงคหลายอยาง   ท่ีอาจสงผลรบกวนในเร่ืองการ
เรียนรูและการใชชีวิตอยูในหองเรียนรวมกับเพื่อน  เชน   ซน   อยูไมนิ่ง  นั่งไมติดท่ี  ไมมีสมาธิ   มี
พฤติกรรมกาวราว   ปญหาเหลานี้สรางปญหาใหกับครูในการเรียนการสอน  ดังนั้นครูจึงจําเปนตองมี
ความรูในเร่ืองการปรับพฤติกรรม 

            15. หลักการปรับพฤติกรรม  

  1.  กระทําดวยความสม่ําเสมอ   การออกคําส่ัง  หรือขอหามใดๆ  เม่ือใชกับเด็กตองทํา
เปนประจํา   ไมใชวันนี้ทําได   พรุงนี้ทําไมได   เด็กจะเกิดความสับสน    
  2.   ปฏิบัติดวยทาทีหนักแนน   จริงจัง  ท้ังสีหนาทาทาง   ใชคําพูดส้ันๆ  ฟงเขาใจงาย
ดวยน้ําเสียงท่ีหนักแนน    
  3. ปฏิบัติตอเด็กโดยใชการกระทํามากกวาคําพูด ถาเด็กไมทําตามใหผูฝกจับมือเด็ก
กระทํา  

4.   กลาวชมเชยเด็กทันทีเม่ือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   
5. ผูฝกตองมีแนวทางการปรับพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันไมขัดแยงกันตอหนา 

เด็ก  เชน  ครูอีกคนบอกวาทําได  แตอีกคนบอกวาไมได  จะทําใหเด็กเกิดความสับสน   

             16. การประเมินพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  

  การประเมินพฤติกรรมนั้นมีระดับความรุนแรงและตองไดรับวิธีการแกไขอยางไร   
พฤติกรรมท่ีเปนปญหา   ไดแก    



  1.  พฤติกรรมท่ีตองแกไขเรงดวน   เชน  พฤติกรรมทํารายตนเอง  ผูอ่ืน  และส่ิงของ  
  2.  พฤติกรรมท่ีมีผลตอการพัฒนาดานการเรียนรู  เชน   ซน  นั่งไมติดท่ี  
  3.  พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับอายุ เชน  กรีดรอง  นอนด้ินกับพื้นเม่ือไมไดส่ิงท่ี
ตองการ  
 วิธีปรับเปล่ียนพฤติกรรม มี 3 แบบ  คือ  
 1.  ลดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา    โดยการ  
  -  เบ่ียงเบนความสนใจ   เชน  เม่ือเด็กนั่งเฉยๆ  จะจับอวัยวะเพศเลน  ใหเบ่ียงเบนโดย
การใหเลนของเลนแทน    
  -   เขาควบคุมสถานการณ  เชน   ถาเด็กกําลังจะขวางปาส่ิงของ  ใหรีบหยิบของส่ิงนั้น
ออกจากมือเด็ก   หาวิธีระบายอารมณท่ีเหมาะสมใหเด็กแทน  เชน  ปาลูกบอลลงตะกรา   เตะฟุตบอล   
  -เขาไปกอดรัดเพื่อแสดงความรักใหความอบอุน ปลอบโยนดวยน้ําเสียงนุนนวล   
  -  ออกคําส่ัง  เชน “ไมเอา”   “หยุด” และอธิบายวาเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
  -  เมินเฉย   เม่ือใชวิธีขางตนแลวไมไดผล   ใชวิธีเมินเฉยเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม  โดย  ดูแลอยูหางๆ   เม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจึงเขาไปหาเด็กและชมเชย 
   
 2.  สงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม     
  -  วิเคราะหพฤติกรรมและปรับพฤติกรรมน้ัน  ตองประเมินวาเด็กสามารถทํา
พฤติกรรมนั้นไดหรือยัง   หากพบวายังทําไมได  พิจารณาวาเด็กมีทักษะใดบางท่ีจะสงเสริม  ปรับ
พฤติกรรมเปนข้ันตอนจากงายไปหายาก   จากน้ันสอนเด็กตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวจนกระทั่งเด็ก
สามารถทําพฤติกรรมเปาหมายไดอยางคงท่ี   แลวจึงเร่ิมสอนข้ันตอไป   
  -   การใหแรงเสริมดานบวก  เชน  ยิ้ม   พยักหนา   พูดชมเชย   โอบกอด   ใหขนมหรือ
ของเลน   ผูฝกจะใหแรงเสริมประเภทนี้เม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
                 3.  สรางพฤติกรรมใหม   เปนกระบวนการสอนใหเด็กออทิสติกกระทําส่ิงท่ีไมเคยทํามากอน  
เชน  การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   การพูดส่ือสาร   การเลนของเลนอยางถูกวิธี  
  -  การเลียนแบบ   :  ผูฝกแสดงพฤติกรรมใหเด็กดูเปนตัวอยาง  และใหเด็กเลียนแบบ  
เชน  สวัสดี   ตบมือ   
  -  การจับมือทํา  :  ผูฝกชวยจับมือเด็กใหกระทําเปนการกระตุนใหเด็กไดทําพฤติกรรม
ท่ีผูฝกตองการ  เชน   จับมือเด็กไหว 
   -     การแตะนํา          :    ผูฝกใชมือแตะบริเวณมือหรือขอศอกของเด็กใหยกมือข้ึน
พรอมกับ  พูดวา   “ยกมือข้ึน”  
  -  การใชคําส่ังเปนตัวกระตุน  :   ผูฝกบอกพฤติกรรมท่ีตองการใหเด็กทํา  เชน  ผูฝก
บอกใหเด็กสวัสดี  และรอใหเด็กสวัสดีดวยตนเอง 



ขอเสนอแนะ     
                                -   ใหแรงเสริมเปนคําชมเชยเม่ือเด็กรวมมือและทําพฤติกรรมท่ีกําหนดไว   เชน  
โอบกอด   คําชมเชย    
  -  ถาเด็กทํากิจกรรมไมไดหรือไมถูกตอง  ตองไมดุหรือตําหนิเด็ก  ไมใหเด็กเสียความ
ม่ันใจ     

             17. การฟนฟูดานภาษาในเด็กออทิสติก 

  เด็กออทิสติกเปนเด็กท่ีมีพัฒนาการทางดานภาษาและการพูดท่ีผิดปกติ  ลักษณะเดนท่ี
พบได  คือ  เด็กออทิสติกจะเร่ิมพูดชากวาเด็กปกติ  มักเร่ิมพูดเปนเม่ืออายุประมาณ 1 ขวบ    แตเด็กออทิ
สติกยังไมพูดแมเม่ืออายุ 2 ป แลว  ก็อาจยังไมพูดเลย  เด็กอาจสรางคําพูดของตัวเองข้ึนมา  แตไมไดใช
ส่ือภาษากับผูอ่ืน  

ลักษณะภาษาและการพดูของเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกมีความสามารถทางภาษาแตกตางกันไปแตละ
บุคคล   ความผิดปกติทางดานภาษาและการพูดจะมีลักษณะคลายคลึงกนั    ซ่ึงเปนปญหาดาน 

        18. ความเขาใจภาษาและดานการพูด  

            18.1 ดานความเขาใจภาษา  

  เด็กมักมีปญหาเกี่ยวกับการเขาใจคําพูดของผูอ่ืนและปญหาการเขาใจทาทางท่ีผูอ่ืน
แสดงประกอบคําพูด  เด็กออทิสติกจะมีความลาชาของพัฒนาการดานความเขาใจภาษาอยูเปนเวลานาน
กวาจะเร่ิมเขาใจคําพูดของผูอ่ืนได  

            18.2 ดานการพูด  

  เด็กออทิสติกเร่ิมพูดชากวาเด็กปกติ  พบวา  เด็กจํานวน 25 – 50%  ท่ีพูดไมไดเลย
เหมือนเปนใบไปตลอดชีวิตลักษณะการพูดของเด็กออทิสติกสวนใหญเปนการพูดเลียนแบบ   ทําใหเด็ก
ไมสามารถโตตอบหรือใชคําพูดสนทนากับผูอ่ืนได   เด็กไมสามารถตอบคําถามหรือถามคําถามได  การ
พูดเลียนแบบมีท้ังพูดตามทันทีท่ีไดยินคนอ่ืนพูด  หรือเด็กอาจใชคําพูดเลียนแบบเม่ือผานเหตุการณนั้น
ไปแลว  เด็กออทิสติกจะเลียบแบบคําพูดคนไดตรงกันสถานการณท่ีตองใชคําพูดนั้น  ทําใหพอแมของ
เด็กคิดวาเด็กพูดไดแตท่ีจริงเปนบังเอิญมากกวา  
  เด็กออทิสติกบางคนไมพัฒนาผานข้ันพูดเลียนแบบไปสูข้ันใชคําพูดเอง  แตบางคนก็
พัฒนาไปสูการพูดเปนคํา  วลี  และประโยค    ซ่ึงเปนคําพูดท่ีมีความหมายแทจริง     แตอยางไรก็ตาม
เด็กออทิสติกท่ีพูดเองได  ยังมีความบกพรองดานการใชคําพูด  เชน  ใชคําแทนช่ือตัวเองไมถูก   ไมรูจัก



คําตรงกันขาม   สับสนเกี่ยวกับของท่ีเปนคูกัน  เชน  โตะ-เกาอ้ี   ใชน้ําเสียงแสดงความรูสึกไดไมดี   รู
คําศัพท   รูจักความหมายของคําหรือประโยคเฉพาะเม่ืออยูในสถานการณท่ีบงบอกชัดเจน  ความ
บกพรองเหลานี้ทําใหเด็กออทิสติกไมสามารถใชคําพูดไดอยางคลองแคลว   หรือแสดงความคิดอาน
ดวยคําพูดอยางลึกซ้ึง  
  สวนในดานความชัดเจนในการออกเสียงสระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกต  เด็กออทิ
สติกสามารถเปลงเสียงไดชัดเจนดี  เม่ือเทียบกับความสามารถในการส่ือภาษาแลวความสามารถในการ
ออกเสียงไดชัดเจนดีกวามาก   แตอยางไรก็ตามก็ยังพบวาบางรายมีการออกเสียงไมชัดบาง    

              19. หลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติก 

หลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติกควรมุงขจดัความบกพรองของบุคคลประเภทนี้  
และในขณะเดยีวกันก็มุงใหเด็กมีโอกาสเรียนรวมกับเดก็ปกติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได   ดังนั้น  
หลักสูตรในระดับประถมศึกษา  จึงเนนใหเด็กมีพฒันาการเต็มท่ี   สวนในระดับมัธยมศึกษาเนน
ความสามารถของเด็ก  และมุงใหเด็กแสวงหาความรู และพัฒนาทักษะตางๆ ของตนเองใหมากที่สุด
เทาท่ีจะมากได  (ผดุง  อารยะวิญู  2533 : 119 – 120)   

           19.1 หลักการจัดหลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติก  

1. เปนการจัดประสบการณท่ีมุงใหบุคคลออทิสติกสามารถดํารงชีวิตประจําวันได
อยางมีความสุข   

2. เปนการพัฒนาเด็กโดยองครวมท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและ
สติปญญา  ผานกิจกรรมการเลนใหเหมาะกับวัย   วุฒิภาวะ  และความแตกตาง
ระหวางบุคคล  

3. เปนการจัดประสบการณท่ีมุงสงเสริมใหเด็กออทิสติกไดรับการพัฒนาการทักษะ
พื้นฐาน 

4. ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาบุคคลออทิสติก  

            19.2 เปาหมายของหลักสูตร  

  เปนหลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตของบุคคลออทิสติก  ให
มีความพรอมท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และสติปญญาในการดํารงชีวิตอยูในสังคมครอบครัวอยาง
มีความสุขและเปนท่ียอมรับของสังคม   บุคลคออทิสติกมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุข  

           19.3 จุดมุงหมายของหลักสูตร  



  เพื่อใหบุคคลออทิสติกมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดังนี้  
1. รางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  
2. สามารถใชอวัยวะของรางกายไดอยางประสานสัมพันธ  
3. มีความสุข  ราเริง  แจมใส  สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอมได  
4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  และมีวินัยในตนเอง  
5. มีทักษะสังคมในการอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนได  
6. มีทักษะความสนใจสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว  
7. สามารถส่ือสารกับผูอ่ืนได  
8. มีทักษะในการส่ือสารในระดับพอส่ือสารกับผูอ่ืนได  
9. มีทักษะการคิดและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได  
10. สามารถชวยเหลือตนเองได  และมีสุขนิสัยท่ีดี  

                 เนื้อหาของหลักสูตร  
  แบงเนื้อหาออกเปน 9  ทักษะ  และกิจกรรมเสริมพิเศษ 1 กิจกรรม  ดังนี้    

1. ทักษะความเขาใจ  
2. ทักษะการเลียนแบบ  
3. ทักษะการรับรู  
4. ทักษะการชวยเหลือตนเอง  
5. ทักษะดานสังคม  
6. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก  
7. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ  
8. ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ  
9. ทักษะการส่ือสาร  
10. กิจกรรมเสริมพิเศษ  

                   คําจํากัดความ  
  1.  ทักษะความเขาใจ หมายถึง  ความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม ในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง 
  2.  ทักษะการเลียนแบบ หมายถึง  การกระทําตามพฤติกรรมของผูอ่ืนต้ังแตพฤติกรรม
งายๆ ไปจนถึงพฤติกรรมท่ีซับซอน 
  3.  ทักษะการรับรู หมายถึง  กระบวนการแปลความหมายและการตอบสนองตอส่ิงเรา
ท่ีมากระทบประสาทสัมผัสท้ัง 5 
                                          



  4.  ทักษะการชวยเหลือตนเอง หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ในดานตางๆ 
  5.  ทักษะดานสังคม หมายถึง  การมีปฎิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลกลุมรวม 
  6.  ทักษะกลามเน้ือมัดเล็กหมายถึง  การทํางานของมือ  การประสานสัมพันธระหวาง
ตากับมือ 
  7.  ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ หมายถึง   การใชกลามเน้ือ  สวนตางๆ ของรางกายในการ
เคล่ือนไหวอยางมีสมดุลย   
  8.  ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ หมายถึง  ความสามารถในการสังเกต  เปรียบเทียบ  
จําแนก  ความเขาใจการคิดอยางมีเหตุผล   ลีลามือ  จํานวน  สัญลักษณ 
  9.  ทักษะการส่ือสาร หมายถึง  ทักษะการรับ  สงขอมูลโดยใชสีหนา  ทาทาง  คําพูด  
เพื่อส่ือความตองการของตนและรับรูความตองการของบุคคลอ่ืน 
  10.  กิจกรรมเสริมพิเศษ หมายถึง  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมและพัฒนา  ดาน
รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา   โดยจัดเปนกิจกรรมบูรณาการและหรือกิจกรรมเฉพาะตาม
ศักยภาพ  ของแตละบุคคล  เชน  กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมดนตรี   พลศึกษา   นันทนาการ   ทัศนศึกษา  
เปนตน 
 
          20. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติก 

20.1   การปรับหลักสูตร    หลักสูตรควรไดรับการปรับใหสอดคลองกับความตองการและ
ความสามารถของเด็ก  โดยฤทษฏีแลวการจัดการเรียนการสอนควรเนนขบวนการเพ่ือแกปญหาหรือเพื่อ
บรรเทาปญหาความบกพรองของเด็กในดานตางๆ    ดังนั้น  หลักสูตรของบุคคลออทิสติกจึงควรเนน
แกไขส่ิงตอไปนี้   
  1.1  ทักษะในการสรางความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
  1.2  ทักษะในการพูดและการใชภาษา  
  1.3  ทักษะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก  กลามเนื้อมัดใหญ  อารมณ  และสังคม  
  1.4  ทักษะในการปรับตัวเพื่อใหเด็กแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดอยาง 
          เหมาะสม  

20.2 การดํารงชีพในสังคม   หลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติก  ไมควรเนนเฉพาะวิชาการ  ควร
เนนทักษะท่ีชวยใหเด็กสามารถดํารงตนในสังคมไดโดยไมจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคล
อ่ืน   กิจกรรมท้ังหลายท่ีคนปกติปฏิบัติในการดํารงชีพในสังคม   ควรทําการสอนบุคคลออทิสติกดวย  
เชน  ทักษะในการข้ึนรถประจําทาง  การจายตลาด   การไปรวมงานสังสรรค  ฯลฯ   

20.3 การตอบสนองความตองการของเดก็บุคคลออทิสติก  มีปญหาหลายดาน   ท้ังดาน
การแพทย  ดานสังคม  ดานความคิด  ความทรงจํา  ดานการพูดและภาษา  ดานการปรับตัว  และดาน



พฤติกรรม  การจัดการเรียนการสอนจึงควรประกอบดวยบริการในหลายๆ ดาน  ตามท่ีกลาวมานี้  จึง
ตองมีการวางแผนโดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากรหลายฝาย   การจดับริการจึงจะบรรลุเปาหมาย 

20.4  การชวยเหลือเบื้องตน   การชวยเหลือเบ้ืองตนส่ิงจาํเปนนักการศึกษาพิเศษ  มีความเช่ือวา  
ยิ่งเดก็ไดรับการชวยเหลือรวดเร็วเพยีงใด  เม่ือเด็กมีอายุยังนอยโอกาสที่ปญหาเด็กจะบรรเทาลงยิง่มีมาก
ข้ึนเทานั้น  ความชวยเหลือเบ้ืองตนท่ีเด็กควรไดรับ   ความชวยเหลือในดานการส่ือสาร  และการปรับ
พฤติกรรม  ซ่ึงสวนมากมุงขจัดความกาวราวการปรับตัวในการถดถอย   ตลอดจนทักษะในการเขากับ
คนอ่ืนๆ ของเด็ก  

20.5 การทํางานเปนทีม   ครูการศึกษาพิเศษคนเดยีวไมสามารถชวยเหลือเด็กไดเต็มท่ีและเดก็
จําเปนตองไดรับบริการหลากหลาย  จึงตองมีทีมซ่ึงประกอบดวย  ครูการศึกษาพิเศษท่ีสอนเดก็ปกติ   
นักแกไขการพูด  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวทิยา   จิตแพทย  นักกายภาพบําบัด   นักกายภาพบําบัด  
และบุคลากรทางการแพทยท่ีจําเปนอ่ืนๆ  
 
       21. เด็กออทิสติกกับปญหาทางการศึกษา  
 
                 21.1 ปญหาการเรียนรูของบุคคลออทิสติก 
  ปญหาการเรียนรูของบุคคลออทิสติกระยะแรกจะพบวาเปนสวนใหญเด็กเหลานี้จะ
เรียนรูไดนอยและชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน   เนื่องจากเด็กไมยอมรับการเรียนรูแบบซํ้าๆ  ซ่ึงตาง
จากเด็กปญญาออน  ซ่ึงจะทําใหเด็กไดรับการกระตุนท่ีไมถูกตอง  และไมไดรับการเอาใจใสแกไขเปน
รายบุคคลในระยะแรก   ลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะตัวของเด็กออทิสติกในแตละคนมีดังนี้  
  1.  บุคคลออทิสติกจะมีการสนใจเปนระยะท่ีส้ันมาก   เนื่องจากบุคคลออทิสติกมีความ
ผิดปกติทางดานพัฒนาการเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลท่ัวไป   จนเสมือนหนึ่งวามีกําแพงท่ี
เราไมสามารถมองเห็นไดมากั้นระหวางเด็กออทิสติกกับเราไว   เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมตอบสนองตอ
ส่ิงเราไดเปนระยะส้ันมาก   โดยเฉพาะเด็กออทิสติกท่ีมีอายุตํ่ากวา  5  ขวบ   พบวามีพฤติกรรมท่ีไมอยู
นิ่ง  มีการเคล่ือนไหวทุกสวนของรางกายมากผิดปกติ  เปนการเคล่ือนไหวท่ีปราศจากจุดมุงหมาย  ทํา
ใหชวงความสนใจส้ันและวอกแวกงายตอส่ิงแวดลอมตัวเขา   
  แนวทางการสอน   ครูผูสอนจะตองมีความเขาใจพฤติกรรมของเด็กออทิสติก   โดยดู
จากการตอบสนอง  เชน  ครูใหเด็กรอยลูกปดจํานวน 5 ลูก  เด็กทําได 1 ลูก  แลวทําทาจะลุกหนีครู
จะตองรีบชวยจับมือเด็กใหหยิบลูกปดอีกลูกหนึ่งรอยในเชือกตอไป    ถาเด็กยินยอมใหจับมือทํา  
จะตองชมเชยทุกคร้ังเปนการกระตุนใหเด็กทําเองในคร้ังตอไป  การจัดท่ีนั่งใหเด็กนั่งควรเปนท่ีท่ีเด็กลุก
ลําบาก    เชน  ใหเด็กนั่งอยูในมุมจํากัด  หรือโตะท่ีประกอบเปนคร่ึงวงกลม  โดยใหเด็กนั่งตรงกลาง   
หองควรเงียบไมมีคนพลุกพลาน  ซ่ึงจะทําใหเด็กวอกแวกงาย  ควรสอนใหเด็กทํากิจกรรมเฉพาะแตละ
คนกอน  เม่ือเร่ิมยินยอมทําตามไดนานข้ึนจึงจัดใหทํากิจกรรมเปนกลุม  



  2.  ปญหาในการส่ือความหมายและภาษาบุคคลออทิสติก   จะมีปญหาในการส่ือ
ความหมายไมดี   จะไมสามารถเขาใจความหมายของคําพูดหรือคําส่ังไดดีเทากับเด็กปกติในวัยเดียวกัน  
มักถามคําถามท่ีซํ้าซาก   และไมสนใจในคําตอบมีภาษาพูดของตนเองท่ีคนท่ัวไปไมเขาใจ   
  แนวทางการสอน  การส่ังใหเด็กทําอะไร  ควรเปนคําส่ังงายๆ  ขอความส้ันๆ และเปน
คําส่ังเดียว  คําพูดตองไมซับซอน  เด็กจึงจะทําตามได   ขอสังเกต  เด็กออทิสติกสามารถพูดตามไดเปน
ประโยคยาวๆ  หรือรองเพลงไดจนจบเพลง  แตนั่นเปนเพียงแคการลอกเลียนแบบเทานั้น  โดยเด็กจะมีรู
ความหมายหรือเขาใจคําพูดของเขาเลย   การลอกเลียนแบบของเด็กครูสามารถจัดการเรียนการสอน  ให
เด็กเรียนรูไดโดยการแสดงตัวอยางใหเด็กดู  ใชคําส่ังงายๆ  ส้ันๆ  จนเด็กปฏิบัติตามได  จึงเพิ่มคําส่ังให
ยาวข้ึน 
  3.  เด็กออทิสติกจําบุคคลไดโดยการดูเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อคนหา        ซ่ึงเปน
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวท่ีจะพบไดในเด็กออทิสติก  เราควรนําส่ิงเหลานี้มาใชใหเปนประโยชนใน
การสอนเด็กออทิสติก  เพราะเขาจะจดจําภาพตางๆ ไดดี  ควรใชภาพที่เหมือนของจริง   จะไดผลดีกวา
การสอนดวยคําพูดอยางเดียว  เด็กจะเรียนรูไดดีจากรูปธรรมมากกวานานธรรม  เนื่องจากเด็กออทิสติก
จะขาดความสามารถในการสรางจินตนาการ   เด็กออทิสติกจะมีการเลนท่ีซํ้าๆ  ติดตอกันอยูตลอดเวลา
เหมือนเคร่ืองจักร  เด็กๆ ออทิสติกท่ีมีอายุนอย   มักจะมีการเลนท่ีซํ้าๆ  ไดคร้ังละนานหลายช่ัวโมง  เชน  
การเปด – ปดกอกน้ํา   การเลนวิทยุ  เปดเทป  ฯลฯ   
  4. เด็กออทิสติกจะเลนสมมุติไมเปน  การเลนสมมุตินั้นเปนการพัฒนาการท่ีผสมผสาน
กันระหวางความนึกคิด  และการส่ือความหมาย   ซ่ึงจะแกไดยาก  ท่ีเคยใชไดผลดี  คือ  การวาด
ภาพเหมือนของจริงและการเชิดหุนในการเลานิทานจะชวยใหเด็กออทิสติกเลนโดยการสมมุติได   
  5.  ความเขาใจและการแสดงความรูสึกของเด็กออทิสติก  บิดามารดามักจะบอกแพทย
วาลูกเปนออทิสติก  เขาไมสามารถแสดงสีหนาหรือทาทางใหเห็นชัดเจนวามีความสุขหรือมีอารมณ
เศรา  หรือมีความกลัว  หรือมีอารมณโกรธ   เด็กออทิสติกจะยิ้มไมเปน  บางคนรองใหโดยไมมีน้ําตา   
หรือแสดงอารมณไมสมเหตุสมผล  ผูฝกสอนเด็กควรยิ้มใหเด็กบอยๆ   แสดงสีหนาใหเด็กเห็นวาเรา
ยินดี   เม่ือเขากระทํากิจกรรมท่ีสอนได  พรอมท้ังกลาวชมเชย  หรือตบมือให  หรือดึงเขามากอดรัดดวย
ความรักอยางจริงใจ  ไมควรกังวลใจใหเด็กเห็นขณะฝกเด็ก    
  6.  ความจําเปนบุคคลออทิสติก   บุคคลออทิสติกจะมีความสามารถเกี่ยวกับการ
ความจําดีจะจําไดนาน   ฉะนั้น  เขาจะลืมยาก   ถาเขาเรียนรูแลว  เขาจะมีความสามารถท่ีจะเรียงภาพท่ี
ตัดตอไดดีและรวดเร็ว  เลนดนตรีไดดีเพราะสามารถจําโนตเพลงไดอยางแมนยํา   จํารูปภาพตางๆ ท่ีวาง
ไดดี   จําตัวอักษรไดดี   เขียนตัวยากๆ เชน  ฆ  ฑ  ญ  ฐ  ไดอยางถูกตองกวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน  
ฉะนั้น  การชวยเหลือเด็กออทิสติกในการเรียนรูนั้น   ควรจะมีความเขาใจเด็กออทิสติกแตละคนอยางดี
เสียกอน  และนําเอาขอดีตางๆ  ของเด็กเปนส่ิงนําทางในการฝกสอนกอน  เม่ือเด็กเรียนรูไดก็เหมือนกับ
ไดรางวัลท้ังเด็กและผูฝกสอน  ท้ังยังเปนส่ิงลอใจในการจะสอนในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป  



          21.2 เทคนิคการสอน  
  การชวยเหลือบุคคลออทิสติกในการเรียนรูนั้น  ผูสอนจะตองมีเทคนิคการสอนเพือ่
ชวยใหบุคคลออทิสติกมีพัฒนาการไปสูการเรียนรูได  ซ่ึงเทคนิคตางๆ ประกอบดวย  
  1.  ควบคุมพฤติกรรมท่ีผิดปกติ และสงเสริมพฤติกรรมสรางสรรคซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ของสังคม  เชน  เด็กออทสิติกมักชอบทําฤทธ์ิเดชเพราะมีคําพูดซ่ึงใชรองขอส่ิงท่ีตองการ  เด็กจะกรีด
รองเพ่ือเอาทอฟฟ  หรือส่ิงของแปลกๆ  ท่ีอยากได  หรืออาจจะกรีดรองเมื่อส่ิงท่ีเคยทําอยูถูก
เปล่ียนแปลง  มารดามักแกปญหาดวยการเอาใจเด็ก  ยอมหาส่ิงนั้นใหเดก็เดก็จะเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง   ถาตองการจะไดอะไรโดยเร็วตองกรีดรอง  รีบพาเด็กออกจากสถานการณนั้นโดยเร็วท่ีสุด  
หลังจากนัน้สอนวิธีการส่ือสารดวยการใชทาทาง   หรือคําพูดบอกความตองการแทนการรอง   
  2.  การวิเคราะหงาน  (Task  Analysis)   การวิเคราะหงานเปนการจําแนกเนื้อหาท่ีจะ
สอนออกเปนข้ันตอนยอยๆ   หลายข้ันตอน  และจดัเรียงลําดับจากงายไปหายาก  พรอมท้ังกําหนด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละข้ันตอนอยางครบถวน   เชน  การใชโทรศัพทประกอบดวยข้ัน
ตอไปนี้  คือ  การหาหมายเลขโทรศัพทการจําหมายเลขโทรศัพทได  การมองเห็นความเหมือนกัน
ระหวางตัวเลขในสมุดโทรศัพทและตัวเลขบนแปงหมุน  การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการพูดคุย
โทรศัพท  เปนตน  ในการสอนครูตองสอนทักษะทีละอยางตามลําดบัความยากงาย    
  3.  การกระตุนใหเดก็ทําตาม  (Prompting)   หมายถึง  การกระตุนเด็กในขณะประกอบ
กิจการเรียนเพือ่ใหเดก็ไดเรียนรูดีข้ึน  เม่ือการเรียนรูเกิดข้ึนแลวครูอาจจะลดการกระตุนลงเม่ือ
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กคงท่ีแลวครูจึงหยุดกระตุน  การกระตุนอาจทําไดหลายทาง  เชน  การ
กระตุนทางรางกาย ทางวาจา  การเนนและการเลียนแบบ    
   3.1  การกระตุนทางกาย (Phyiscal  Prompting)  เปนการชวยเหลือในการ
เคล่ือนไหว  เชน  การเอ้ือมมือ  หยิบของไมถึง  ครูชวยอุมเด็กข้ึน  จนเด็กหยิบของไดเปนตน  หรือการ
จับมือเด็กเขียนหนังสือในคร้ังแรกครูควรจับมือเด็กแลวลากเสนเปนตัวอักษร  คร้ังตอๆ ไป  ครูลดความ
ชวยเหลือลง  ครูอาจเพียงแตจับมือเดก็และลากเสนเอง  เม่ือเด็กเขียนไดดแีลวครูใหเด็กเขียนหนังสือ  
โดยไมตองจับ   
   3.2  การกระตุนทางวาจา  (Verbal  Prompting)   เปนการกระตุนเด็กโดยใช
เสียง  เชน  ในการเรียนเร่ืองสี  ครูสอนไปแลว 3 สี คือ   สีน้ําเงิน  แดง  เหลือง  เด็กตอบสีเหลืองไมคอย
ได  ครูถามวานี่สีอะไร  เม่ือเด็กไมตอบ  ครูบอกวา  สีเหลืองดวยเสียงชาๆ  ครูถามเชนนี้หลายคร้ัง  และ
ตอบหลายคร้ังในการตอบคร้ังตอๆ มา  ครูลดความดังของเสียงลงทีละนอยจนไมมีเสียงเลย   
   3.3  การเนน  (Highlighting)  เปนการเนนดวยเสียงหรือดวยเสนก็ได  การเนน
ดวยเสียงไดแก  การเปลงเสียงคําตอบดังๆ เปนตน   การเนนดวยเสน  เชน  ขีดเสนรอบส่ิงท่ีเปน
อันตราย แลวอธิบายเด็กใหเขาใจจนกระท่ังเด็กเขาใจดแีลว  จึงลบเสนออกเปนตน  



   3.4 การเลียนแบบ  (Imitation)    ในระยะแรกๆ เด็กจะเลียนแบบมารดา  
ลักษณะเลียนแบบเพื่อนหรือบุคคลท่ีตนชอบ  ซ่ึงไดแกครูโดยครูทําแบบอยางใหเด็กด ู  เพื่อใหเด็กทํา
ตามซํ้าทีละข้ันตอน   และชวยเหลือเทาท่ีจาํเปน   
   3.5  การจัดสภาพแวดลอม  (Classroom   environment)  การจัด
สภาพแวดลอมมีความรวมไปถึงการจัดโตะเรียน  ท่ีทําใหครูกับเดก็ส่ือสารกันไดดี  เชน  จัดโตะเปนรูป
วงกลม  จัดช้ันเรียนใหมีขนาดเล็ก   จดัอุปกรณท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู  ตลอดจนการจัดตารางเวลา
ในการเรียนการสอนท่ีจะเกดิประโยชนตอเด็กมากท่ีสุด 
            21.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ยงัไมมีเกณฑตัดสินเฉพาะ  ซ่ึงในปจจุบันการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเด็กออทิสติกยังคงใชหลักเกณฑเดยีวกันกับการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
ปกติ   โดยวัดจากคะแนนตอบแบบทดสอบซ่ึงจะวัดความสามารถทางการเรียนในวิชาตางๆ  ตาม
หลักสูตรท่ีใชในเกณฑตัดสินของเด็กปกติ    
            21.4 การมีสวนรวมของผูปกครอง  
  ในการใหการศึกษาแกเดก็  พอแมเปนบุคคลท่ีสําคัญอยางยิ่งในการชวยเตรียมความ
พรอมใหเดก็  เพื่อใหเดก็พรอมท่ีจะเรียนเม่ืออายุถึงวัยเรียน  พอแมจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
ถูกตอง  เกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกบุตรของตนใหมี
พัฒนาการเปนไปอยางสอดคลองท้ังท่ีบานและโรงเรียน   ไดมีนักวิชาการหลายทานท่ีเหน็ถึง
ความสําคัญของผูปกครอง  ในการใหการศึกษาเดก็  เชน  เพียรสัน ไดกลาวถึงความตองการตางๆ ท่ีเด็ก
ควรไดรับเพื่อสงเสริมพัฒนาการคือ  เด็กตองการความเอาใจใสดแูลจากผูปกครองและตองการไดรับ
ประสบการณตางๆ  รวมท้ังตองการผูสนับสนุนใหกําลังใจ  เพื่อกอใหเกดิความมั่นใจในการเรียนรู
ตางๆ   

       22. หลักสูตรการจัดการเรียนรวมสําหรับออทิสติก 

              22.1 การจัดการเรียนรวม  
  การเรียนรวม  หมายถึง  การจัดการศึกษาใหเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ   ซ่ึงไดแกเด็ก
พิเศษประเภทตางๆ  ไดเรียนรวมกับเด็กปกติโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล  เพื่อสงเสริม
ใหเดก็กลุมนีไ้ดมีโอกาสเรียนรูรวมกันดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข   
  มนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคมมีความเปนอยูท่ีตองเกีย่วของซ่ึงกันและกัน  และ
ตองการเพื่อน   ในวยัเดก็ตองการเพ่ือนเลน  เพื่อนเรียน  เพื่อนรวมกจิกรรม   เม่ือโตเปนผูใหญกจ็ะตอง
การเพื่อนคูคิด  เพื่อนรวมงาน   มนุษยมีพืน้ฐานความสามารถแตกตางกัน    จึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกัน
และกันอยูตลอดเวลา   เดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  เปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรไดรับความเหน็ใจ  
ความเขาใจ  ความชวยเหลือและโอกาสในสังคมใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได  เชน คนปกติ  



ดังนั้น  การเตรียมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมต้ังแตเยาววยัจะชวยใหเขามี
เพื่อนท่ีมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน  ปรับตัวเขาหากัน   ชวยเหลือเกื้อกลูกันและกันเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ี
จะอยูรวมกนัในสังคม  ไดอยางปกติสุข  การจัดการเรียนรวมจะมีสวนชวยพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ  ใหสามารถปรับตัวและพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยูในสังคมปกติอยางมีความสุข   
          22.2 ประโยชนของการจัดการเรียนรวม  
  1.  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาสไดเรียนในโรงเรียนใกลบาน  หรือไมตอง
เดินทางไปเรียนเฉพาะทางซ่ึงมีนอยและอยูหางไกล   
  2.  ประหยดัคาใชจายของผูปกครอง  ท่ีไมตองสงไปอยูโรงเรียนเฉพาะทาง  
  3.  รัฐบาลใชงบประมาณนอยกวาการจัดโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง  
  4.  สังคมจะเขาใจและยอมรับ  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนสวนหน่ึงของสังคมชวย
ใหเดก็ท่ีมีความตองการพเิศษ  ใชชีวติอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  
           22.3 รูปแบบการจัดการเรียนรวม  
การจัดการเรียนรวมสามารถจัดได  ดังนี้  
  1.  จัดช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  เดก็ท่ีมีความตองการพิเศษจะมีหองเรียนเฉพาะ
แตมีโอกาสรวมกิจกรรมท่ีไมใชการเรียนการสอนในหองเรียน  เชน  การเขาแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรม
ไหวครู  การประชุม  การรับประทานอาหารกลางวัน  กฬีาสี  เปนตน  
  2.  จัดช้ันเรียนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  คูขนานกับช้ันปกติ  เดก็ท่ี
หองเรียนเฉพาะบางวิชา   บางวิชาสงไปเรียนรวมกบัเดก็ปกติ  เชน  พลศึกษา    ขับรอง  ดนตรี  
นาฏศิลป  จริยธรรม  และศิลปศึกษา  เปนตน   
  3.  จัดใหเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมเต็มเวลา   เหมาะสมหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษที่ไดรับการพิจารณาวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีวฒิุภาวะทางอารมณและสังคมดีท่ี
สามารถเรียนรวมกบัเด็กปกต ิ  โดยไมตองกลับไปเรียนในช้ันพิเศษ  
  4.  จัดหองเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ  มีนักเรียนหลายๆ ระดับรวมกนัในหอง
เดียวกัน นกัเรียนอาจเรียนอยูในหองเรียนปกติ    แตมาหองเสริมวิชาการบางวิชา  เชน  คณิตศาสตร  
ภาษาไทย  เปนตน  โดยมีครูเสริมวิชาการหรือครูเดนิสอน  เปนผูเสริมวิชาการใหตามความตองการ
หรือความจําเปนของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
  5.  การจัดช้ันเรียน  หรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล  มีครูการศึกษาพิเศษประจาํ
เพื่อสอนเด็กท่ีเจ็บปวยระยะยาวหรือเด็กท่ีตองไดรับการรักษาระยะยาว   

                   22.4 ความพรอมหรือทักษะฟนฐานท่ีตองเตรียมกอนเขาเรียน   ไดแก  



  1.  ความพรอมดานสังคมของเด็กออทิสติก   การสรางสัมพันธภาพตอผูอ่ืนนั้น
คอนขางลําบากจะมีปญหาดานการส่ือสาร   การสบตา   รูจักการทักทาย   (สวัสดี)  รูจักการรอคอย   
การแบงปน   รูจักช่ือตนเอง   รูจักคนในครอบครัว   ทําตามกฎระเบียบ   มารยาทงายๆ   
  2.  ความพรอมดานพฤติกรรม  เชน  ไมลุกออกจากท่ีนั่งบอย   ใหความรวมมือทํา
กิจกรรมรวมปฏิบัติงานจนสําเร็จ   
  3.  ความพรอมดานการส่ือความหมาย   เชน   รูจักส่ิงแวดลอม   ช่ือส่ิงตางๆ   การทํา
ตามคําส่ังได   พูดโตตอบส้ันๆ   กับเพื่อนไดหรือสามารถส่ือสารโดยใชภาษาทาทาง   รูปภาพได    
  4.  ความพรอมดานทักษะการชวยเหลือตนเอง  เชน   การเขาหองน้ํา  การแตงกาย  การ
รับประทานอาหาร  เปนตน    ทักษะการชวยเหลือตนเองเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเด็กสามารถพัฒนา
ทักษะอ่ืนๆ ควบคูไปดวยและทําใหเด็กเกิดความภูมิใจในตัวเอง  อยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข   
  5.  ความพรอมดานสติปญญาและวิชาการ  เชน   การรูจักสี   จํานวน    ขนาด   การจัด
หมวดหมู   จําแนกประเภท   การลากเสนตรง   ระบายสีอยูในกรอบ   เขาใจภาษาโตตอบงายๆ    
                 เด็กออทิสติกนั้นมีปญหาดานการเรียนรู  อันเปนผลมาจากลักษณะและพฤติกรรม
เฉพาะตัวของแตละคน   เด็กออทิสติกบางคนอาจมีทักษะพื้นฐานดังกลาวมากนอยตางๆกัน  ครูอาจจะ
ใชเกณฑใหเขาเรียน  เม่ือไดรับการฝกทักษะพ้ืนฐานตามศักยภาพ และความสามารถโดยการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
2.1.6 เด็กสมองพิการ 
 
            1. ความหมายเด็กสมองพิการ 
                              สถาบันราชานุกูล .(2006).ออนไลน.http://www.rajanukul.com/ สืบคนวันท่ี 16 
พฤษภาคม  2554   ไดกลาวถึงเด็กสมองพิการดังนี้ สมองพิการ(Cerebral Palsy) หรือคํายอท่ีนิยมเรียก 
คือ ซี พี (C.P.) ไมใชเปนโรคเฉพาะ แตเปนคํารวมของกลุมอาการของผูปวยเด็กท่ีมีความพิการอยาง
ถาวรของสมอง ความพิการนี้จะคงท่ีและไมลุกลามตอไป ซ่ึงมีผลใหการประสานงานของการทํางาน
ของกลามเนื้อบกพรอง สงผลใหรางกายมีการเคล่ือนไหวและการทรงทาท่ีผิดปกติ เชน การเกร็งของ
ใบหนา ล้ิน ลําตัว แขน ขา การทรงตัว การทรงทาในขณะนั่ง ยืน เดิน ผิดปกติหรืออาจเดินไมได    
นอกจากนี้ อาจมีความผิดปกติในการทํางานของสมองดานอ่ืนๆ รวมดวย เชน มีความบกพรองในการ
มองเห็น ไดยิน การรับรู การเรียนรู สติปญญา  และโรคลมชัก เปนตน 
          2. สาเหต ุ
                 อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ประมาณรอยละ 25 หาสาเหตุท่ีชัดเจนไมได แตสวนใหญมักจะ
อยูในชวงระยะเวลาท่ีมีการเจริญเติบโตของสมอง คือ ต้ังแตระยะท่ีทารกอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ 7-
8 ป สาเหตุการเกิดได 3 ระยะ คือ 



                1. ระยะท่ีเดก็อยูในครรภมารดาหรือระยะกอนคลอด(prenatal period) นับต้ังแตมารดา
ต้ังครรภจนถึงอายุครรภ 6 เดือน ซ่ึงไดแก  
                             1.1 ภาวะการติดเช้ือของมารดาระหวางต้ังครรภ  เชน โรคหัดเยอรมัน ซิฟลิส เริม 
มาเลเรีย เอดส เปนตน  
                            1.2 ภาวะการขาดออกซิเจนของทารกในครรภ เชน มารดาท่ีมีเลือดออกระหวาง
ต้ังครรภคลายจะแทง หรือมีการลอกตัวของรกกอนกําหนด มารดาขาดอาหารหรือซีดมาก 
                             1.3 ภาวะขาดสารอาหารที่มีคุณคาของมารดา เชน ธาตุเหล็ก ไอโอดีน วิตามินตางๆ ท่ี
มีอยูในอาหารตางๆ 
                             1.4 มารดามีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน เด็กอาจตัวใหญผิดปกติ ทําใหเกิด
อันตรายจากการคลอดได หรือภาวะครรภเปนพิษ ความดนัโลหิตสูงมาก อาจทําใหมีเลือดออกในสมอง
ของเด็กได 
                              1.5 ยาและสารพิษบางอยางท่ีมารดาไดรับมากเกนิปกติ (ตะกัว่ ปรอท บุหร่ี สุรา) 
                              1.6 ความผิดปกติของสมองโดยกําเนดิ เชน ภาวะน้าํค่ังในกะโหลกศีรษะ สมองไม
เจริญ สมองลีบ สมองเล็ก 
                             1.7 ความผิดปกติของโครโมโซม 
                             1.8 รก และสายสะดือไมสมบูรณ 
           2. ระยะระหวางคลอด (perinatal period)   นับต้ังแต 3 เดือนสุดทายของการต้ังครรภจนถึง
สัปดาหแรกหลังคลอด ไดแก 
                              2.1 เด็กคลอดกอนกําหนด และเด็กท่ีมีน้ําหนกัตัวนอย คือ ตํ่ากวา 2,500 กรัม จะมี
ความเส่ียงสูงท่ีจะสมองพิการ 
                              2.2 ภาวะการขาดออกซิเจนในเดก็ระหวางคลอด จากการคลอดลําบาก คลอดผิดปกติ 
เชน คลอดทากน หรือสายสะดือพันคอ  เดก็สําลักน้ําครํ่า หรือ การคลอดท่ีตองใชเคร่ืองชวย เชน คีมคีบ 
หรือ เคร่ืองดูดศีรษะ 
                              2.3 ภาวะกลุมเลือดมารดาและทารกไมเขากัน ทําใหเด็กคลอดออกมาตัวเหลือง 
                              2.4 การคลอดโดยใชยาระงับปวดบางชนิด เชน มอรฟน หรือการฉีดยาเขาไขสันหลัง 
เพื่อระงับปวดระหวางคลอด อาจเส่ียงกับการขาดออกซิเจนในเด็กได 
            3.ระยะหลังคลอด (postnatal period) ไดแก 
                              3.1 ภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน เชน ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด การวางยาสลบ 
การจมน้ํา หรือมีอาการชัก 
                               3.2 การติดเช้ือของเด็ก เชน โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ โรคสมองอักเสบ โรคหัด  
เปนตน 
                               3.3 อุบัติเหตุท่ีทําใหมีอันตรายตอสมองของเด็ก เชน กะโหลกราว มีเลือดออก 



ในสมอง 
             4. อาการแสดง 
                   สวนใหญพอแมมักพบความผิดปกติไดต้ังแตกอนอายุ 1 ป สังเกตไดจากเด็กจะมีทานอน
ผิดปกติจากกลามเนื้อออนแรงหรือเกร็ง เดก็อายุมากกวา 5 เดือน กํามือมากกวาแบมือ หรือในเด็กท่ีมี
อายุมากวา 2 ปยังไมสามารถเดินได เปนตน จําเปนตองพาเด็กเขารับการตรวจรักษาทันทีเม่ือสังเกตพบ
ความผิดปกติโดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี ้
                      1. กลุมแข็งเกร็ง(สปาสติก : spastic) เปนชนิดท่ีพบมากท่ีสุด โดยกลามเนื้อจะมีความตึง
ตัวมากผิดปกติ ทําใหมีอาการเกร็งรวมกับมีลักษณะทาทางท่ีผิดปกติของรางกายปรากฏใหเห็นไดหลาย
แบบ ดังตอไปนี้ 
                                1.1 แบบคร่ึงซีก จะมีอาการเกร็ง ของแขนและขาขางเดียวกัน(spastic hemiplegia) 
โดยมักพบวาแขนมีอาการมากกวาขา และเห็นลักษณะผิดปกติของแขนชัดเจน คือ มีการเกร็งงอของ
ขอศอก ขอมือ และน้ิวมือกํา สวนขาพบมีเทาเกร็งจิกลง ลักษณะท่ีพบจะคลายในผูใหญท่ีเปนอัมพาต
คร่ึงซีก  
                                1.2 แบบคร่ึงทอน จะมีอาการเกร็งของขาและแขนท้ังสองขาง (spastic 
diplegia)  พบวามีอาการเกร็งในสวนของขามากกวาแขนมากอยางเห็นไดชัด  
                                1.3 แบบท้ังตัว จะมีอาการเกร็งมากท้ังแขนและขาท้ังสองขาง พบวามีอาการเกร็ง
ของสวนของแขนและขาใกลเคียงกัน หรือบางคร้ังอาจพบวามีสวนของแขนมากกวาขา (spastic 
quadriplegia)  
                     2. กลุมท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีเกดิข้ึนเอง(อะธีตอยด : athetoid ; อะแทกเซีย : ataxia)แบงได
ดังนี ้  
                                2.1. อะธีตอยด(athetoid) ความตึงตัวของกลามเนื้อจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และ
ไมแนนอน ทําใหควบคุมการเคล่ือนไหวไมได มีการเคล่ือนไหวมากท่ีมือและเทา บางรายอาจมีคอเอียง 
ปากเบ้ียวรวมดวย  
                                2.2 อะแทกเซีย(ataxia) ความตึงตัวของกลามเนื้อจะนอยจนถึงปกติ ทําใหมีปญหา
การทรงตัว มีความผิดปกติในการทรงตัวของรางกาย กลามเนื้อทํางานไมประสานกนั และอาจเกิด
อาการส่ันขณะเคล่ือนไหวรางกายรวมดวยได 
                     3.กลุมอาการผสมกัน(mixed type) พบมากโดยเฉพาะกลุมแข็งเกร็งรวมกับกลมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเกดิไดเอง   
         5. ปญหาและความผิดปกติท่ีเกิดรวมกับเด็กสมองพิการ 
                      1. ภาวะปญญาออน  เด็กสมองพิการจะมีระดับสติปญญาอยูในทุกระดับ  พบวามีระดับ
สติปญญาตํ่ากวาปกติ คือมีปญญาออนระดบันอย รอยละ 20 และปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรง 
รอยละ 30-40 การทดสอบระดับสติปญญา(psychological test) โดยท่ัวไปอาจไมไดบอกถึงระดับ



สติปญญาท่ีแทจริง  เนื่องจากเด็กสมองพกิารมักจะมีปญหารวมอยางอ่ืน เชน การมองเห็น การไดยนิ 
การพูดและการรับรูภาษา  รวมท้ังอารมณท่ีเปล่ียนแปลงงาย  เด็กขาดการกระตุน ขาดแรงจูงใจและขาด
ประสบการณชีวิต ดังนัน้เม่ือทําการทดสอบระดับสติปญญา เด็กมักจะไดผลท่ีตํ่ากวาปกติเสมอ 
                      2. ดานการรับรู เรียนรูและความคิด เด็กสมองพิการมีความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ี
จํากัด ทําใหการสํารวจและเรียนรูส่ิงแวดลอมตางๆ ไดนอยมาก ทําใหไมสามารถเขาใจความผิดปกติ
ของตําแหนง ทิศทาง ความหยาบ ความละเอียด รูปทรง ความรูสึกรอนหนาว และไมไดเรียนรูเกี่ยวกับ
รูปรางและสวนตางๆของรางกาย (body image)วาอยูในตําแหนงใด และมีความสัมพันธกันอยางไร 
                       3. ดานอารมณและสังคม  จะมีการเปล่ียนแปลงมาก เด็กสมองพิการมักจะมีอาการเศรา
ซึม เนื่องจากทําการเคล่ือนไหวไมไดดังต้ังใจ  บางคร้ังทําได บางคร้ังทําไมได  ไมสามารถวิ่งเลนกับ
เพื่อนได  ชวยตัวเองไมไดเลยทําใหมีปญหาทางอารมณและสังคมได 
                       4. โรคลมชัก พบวาประมาณ รอยละ 20-50 ของเด็กสมองพิการมีอาการชักรวมดวย การ
พยากรณของโรคพบวาคอนขางรุนแรง แตตองแยกจากอาการชักท่ีเกิดในสัปดาหแรกหลังคลอดแลวไม
เกิดอีก หรือการชักจากไขสูงในเด็กเล็กๆ ซ่ึงพวกนี้การพยากรณของโรคจะดีกวา บิดาและมารดาควรพา
เด็กมาพบแพทยอยางสมํ่าเสมอ เพราะเด็กท่ีมีโรคลมชักตองการการดูแลเปนพิเศษและควริปรับยาเปน
ระยะๆ เพื่อใหเหมาะสมกับอาการของเด็กในระยะน้ันๆ  
                        5. ดานการมองเห็น เด็กสมองพิการมักจะมีความบกพรองทางดานการมองเห็น  โดย
พบวามีตาเหลไดบอยถึงรอยละ 20-60 โดยเปนตาเหลเขาในมากกวา ถาท้ิงไวนานตาจะรับภาพเพียงขาง
เดียว ทําใหการรับความต้ืนลึกของภาพผิดปกติดวย ความผิดปกติอ่ืนๆ ทางตาท่ีอาจพบไดในเด็กสมอง
พิการ คือไมสามารถกลอกตาข้ึนบนพรอมกันได หรือ มีตาดํากระตุก(nystagmus) รวมดวย สวนเร่ือง
สายตาส้ันยาวนั้น พบไดมากถึงรอยละ 25-75 เด็กจึงควรไดรับการตรวจจากจักษุแพทยในคร้ังแรก และ
รับการตรวจในวัยเขาเรียนอีกคร้ัง  
                         6. ดานการไดยิน เด็กสมองพิการอาจจะมีความผิดปกติของการไดยินเนื่องมาจากความ
บกพรองของหูสวนกลาง  โดยเฉพาะการแยกเสียงความถ่ีสูง เม่ือมีปญหาในหูช้ันกลางทําใหเด็กไดยิน
เสียงนอยลง  เชน การพูดอยางนิ่มนวล เม่ือพอแมหรือผูเกี่ยวของพูดดวยเสียงระดับนี้ เด็กอาจะไมไดยิน
ตองพูดซํ้าๆ เด็กจะไดยินเม่ือมาพูดใกลๆ   ถาตะโกนอาจทําใหเด็กตกใจกลัว รองไห ทําใหมีผลตอ
อารมณของเด็กได   
                           7. การส่ือความหมาย เด็กสมองพิการจะมีความบกพรองทางดานภาษาพูด  โดยสาเหตุ
ท่ีเด็กไมสามารถควบคุมศีรษะได  ทําใหไมสามารถสังเกตเห็นไดวาอะไรทําใหเกิดเสียงนั้นๆ  และไม
สามารถเลียนแบบเสียง หรือติดตอส่ือสารได  ตัวอยางของความผิดปกติของการพูด ไดแก ไมพูดเลย 
พูดชากวาปกติ หรือมีความยากลําบากในการพูด  ความผิดปกติของกลามเนื้อท่ีใชพูด หรือความผิดปกติ
ในเนื้อสมองท่ีควบคุมเกี่ยวกับการส่ือสารและภาษา  รวมท้ังระดับสติปญญาดวย 



                         8. ดานกระดูก เด็กสมองพิการมักจะพบการหลุดออกจากท่ี(dislocation) หรือการเคล่ือน
ออกจากท่ีบางสวน(subluxation) ของขอตอตางๆของรางกาย เชน ขอสะโพก, ขอไหล เปนตน อาจพบ
ภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis), การหดร้ัง และเทาแปแตกําเนิด(equinus) เปนตน 
                          9. ดานฟนและรองปาก เด็กสมองพิการมักพบปญหาฟนผุไดบอย เนื่องจากการดูแล
รักษาความสะอาดฟนและชองปากทําไดยากลําบาก เด็กไมสามารถอาปากหรือบวนน้ําเองได ซ่ึงถาขาด
การดูแลรักษาความสะอาดฟนและชองปากท่ีดีหรือทําไดไมเพียงพอ อาจทําใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย
ตามมาไดบิดาและมารดาควรพาเด็กไปพบทันตแพทย เปนระยะๆ  การดูแล / รักษา 
                     เนื่องจากเด็กสมองพิการมีหลายชนิด ซ่ึงแตละชนิดประกอบไปดวยปญหาดานตางๆ 
รวมกันหลายอยาง เชน ปญหาดานการเคล่ือนไหว ปญหาดานการใชมือ ปญหาดานการดูดกลืน ปญหา
ดานการส่ือสาร ปญหาดานสติปญญา สังคมและอารมณ รวมถึงสภาพส่ิงแวดลอมและครอบครัว  
                       การใหการดูแลรักษาเด็กสมองพิการนั้นควรไดรับการดูแลรักษาท้ังหมดในทุกๆ ดาน 
โดยอาศัยความรวมมือของเด็ก ครอบครัว และทีมงานผูใหการรักษา 
                        การไดรับความรักและการดูแลรักษาท่ีถูกตองต้ังแตเล็กๆ จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดีข้ึน
ไดดีกวาเม่ือเทียบกับการมารับการรักษาเม่ือมีอายุมาก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดและความรุนแรงของโรคดวย  
         6. การรักษา แบงตามปญหาท่ีพบ ดังนี้ 
                    6.1 การรักษาทางกายภาพบําบัด 
                           การรักษาทางกายภาพบําบัดเร่ิมใหการรักษาต้ังแตแรกเกิด การรักษาไมมีวิธีการที่
แนนอนตายตัว ข้ึนกับลักษณะของความผิดปกติและความรุนแรงของพยาธิสภาพ  โดยโปรแกรมการ
รักษา จะกําหนดข้ึนในผูปวยแตละรายเฉพาะตัว ซ่ึงนักกายภาพบําบัดจะเริ่มจากการตรวจประเมิน
พัฒนาการดานการเคล่ือนไหวและการทรงทา เพื่อวางแผนการรักษาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมีหลักการ
รักษาทางกายภาพบําบัด ดังนี้ 
                         1.ปรับและควบคุมความตึงตัวของกลามเน้ือใหใกลเคียงภาวะปกติมากท่ีสุด และ
ปองกันการผิดรูปของขอตอตางๆ  เม่ือพบวาเด็กมีอาการเกร็งท่ีแขนและขา มากกวาเด็กปกติ สามารถ
ใหการรักษาโดย 
                              1.1. การจัดทาใหสวนตางๆ ของรางกายอยูในแนวท่ีถูกตองเหมาะสม เชน การจัดทา
นอนหงาย  โดยใชหมอนหนุนบริเวณศีรษะและใตสะบักใหอยูในทางอเล็กนอย และรองใตเขาใหมีการ
งอเล็กนอย ใหมีการงอสะโพกและขอเขาเพื่อชวยลดอาการเกร็งของขา 
                              1.2. การเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวของขอตอและความยาวของกลามเน้ือ ทําไดโดย 
การยืดเหยียดกลามเนื้อ เพื่อลดการหดส้ันและนํามาซ่ึงความผิดรูปของขอตอ เชน การยืดแขน โดยใชมือ
กางเหยียดนิ้วหัวแมมือพรอมท้ังนิ้วท้ังส่ีออก กระดกขอมือหงายมือพรอมเหยียดศอกจนเต็มชวงการ
เคล่ือนไหว และการยืดขา โดยจับขอเขาใหงอเล็กนอย อีกมือจับขอเทาใหกระดกข้ึนมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได คอยๆ ดันใหขอเขาและขอสะโพกงอ  



                         2. กระตุนใหเกิดการเรียนรูรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีปกติและสามารถรักษาสมดุลเพือ่
ทรงทาอยูไดโดยการฝกรูปการเคล่ือนไหวและการทรงทาท่ีถูกตองตามพัฒนาการท่ีปกติหรือใกลเคียง
ปกติ เชนการฝกชันคอ พลิกตะแคงตัว การลุกข้ึนนั่ง การนั่งทรงตัว การคืบ การคลาน ยืน และเดนิ  การ
ฝกการทรงตัว เชนการฝกทรงตัวบนบอลเพื่อสงเสริมการทํางานของกลามเนื้อเพื่อควบคุมการทรงทา 
หรือการเดินบนทางแคบ เดนิบนพื้นผิวท่ีมีลักษณะตางกัน 
                            3.  การใชเคร่ืองชวยและอุปกรณพิเศษทางกายภาพบําบัด เพื่อใชในการจัดทาทาง เพื่อ
สงเสริมใหเกิดความแข็งแรงของกลามเน้ือท่ีควบคุมการทรงทา และจํากัดทาทางหรือการเคล่ือนไหวท่ี
ผิดปกติ เชน หมอนรูปล่ิม อุปกรณฝกยืน หรืออุปกรณท่ีชวยในการเคล่ือนท่ี เชน อุปกรณฝกเดินการ
รักษาทางกิจกรรมบําบัด ไดแก การตรวจประเมินพัฒนาการดานใชกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา การ
ฝกการดูดกลืน การฝกทักษะการทํากิจวัตรประจําวัน การแตงกาย การรับประทานอาหารดวยตนเอง 
การฝกการเคล่ือนไหวของแขนและมือเพื่อปองกันขอติดแข็งและการผิดรูปของขอตอ  กระตุนการรับรู
ประสาทสัมผัส การจัดระเบียบการรับรู      และตอบสนอง เปนตน 
การรักษาการแกไขการพูด ไดแก การตรวจประเมินความสามารถทางดานภาษาและการพูด ฝกแกไข
การพูด  
                   6.2  การรักษาดวยยา  
                               -ยากนิ สามารถลดความเกร็งของกลามเนื้อไดในระดับหนึ่งแตผลขางเคียงคือ อาการ
งวงนอน ยามีผลลดความเกร็งของกลามเนื้อทุกมัด ดังนั้นจึงไมสามารถแกความผิดรูปของ 
ขอได 
                               -ยาฉีดเฉพาะท่ี เปนท่ีนยิมมากในปจจบัุน ผลิตจากสารพิษจากเช้ือแบคทีเรียชนดิ
หนึ่ง มีฤทธ์ิทําใหการนําประสาทสวนปลายถูกขัดขวางเม่ือฉีดเขาไปท่ีกลามเนื้อท่ีมีอาการเกร็งได และ
ลดความผิดรูปของขอได แตยาออกฤทธ์ิเพยีงช่ัวคราว ภายใน 3-4 เดือน จะหมดฤทธ์ิ กลามเนื้อจะ
กลับมาเกร็งอีก เด็กสมองพกิาร มีกลามเนือ้ท่ีเกร็งผิดรูปหลายมัด ถาจะแกอาการเกร็งของกลามเนือ้
ท้ังหมด ตองใชปริมาณยามากและยาฉีดในกลุมนี้มีราคาแพงมาก สําหรับคนไขท่ีขอแข็งมาก การฉีดยา
จะไมชวยอะไร  
                      6.3 การรักษาดวยการผาตดั  
                                 -การผาตัดลดความตึงของกลามเนื้อโดยผาคลายเฉพาะกลามเนื้อท่ียึดตึง, การยาย
เอ็น เพื่อสรางความสมดุลของขอ  
                                 -การผาตัดกระดูก ในรายท่ีกระดูกถูกดึงจนผิดรูปแลว ซ่ึงอยูในดุลพินจิของแพทย
ผูทําการรักษาวามีความเหมาะสมในการผาตัดหรือไม 
การรักษาดานอ่ืนๆ  เชน  การผาตัดแกไขตาเหล น้ําลายยดื การใชเคร่ืองชวยฟง การใชยาควบคุมการชัก 
รวมถึงปญหาดานจิตเวช 



                          การใชเคร่ืองมือและอุปกรณเสริมรวมกบัการรักษา   เด็กสมองพิการชนิดเกร็งมักจะมี
อุปกรณพิเศษเขามาชวยในการเคล่ือนไหว เชน เฝอกออนพยุงขอเทา (ankle foot orthoses-AFO) เพื่อ
ปองกันการยดึติดของเอ็นรอยหวายในเด็กท่ีมีขอเทาจิกเกร็งลง และมีการเกร็งแอนของเขาท่ีเปนผลจาก
การจิกเกร็งลงของขอเทา การใชอุปกรณชวยเดิน (walker)  รองเทาตัด เปนตน 
          7. แนวคิดในการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กสมองพิการ   ไดแก 

1. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล โดยจัดทําแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program = IEP )  

2. จัดทําแผนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
3. จัดใหผูเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  

                                เด็กสมองพิการ   ท่ีมีภาวะบกพรองทางสติปญญารวมดวย จะมีระดับสติปญญาตํ่า
กวาเด็กปกติ   เนื่องจากความบกพรองทางระบบประสาทสวนกลาง  เด็กสมองพิการ   จะมีการปรับตัว
และลักษณะทางอารมณใกลเคียงกับเด็กปกติหรือไมข้ึนอยูกับวาเด็กไดรับการฟนฟู ไดรับการเตรียม
ความพรอมทางดานจิตใจเพียงใด อยางไรก็ตามส่ิงท่ีเด็กเหลานี้ดอยกวาเด็กปกติก็คือ ทักษะทางสังคม
เนื่องจากเด็กมีอุปสรรคทางดานรางกายท่ีจะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายจึงควรจัด ดังนี้ 
                                     1. หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กกลุมนี้ควรสอนในส่ิงท่ีเด็กควรรู เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน เชน  การอาน  การเขียน  เลขคณิตในชีวิตประจําวัน   การชวยเหลือตนเอง   
ทักษะทางสังคมท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต 
                                     2. การเรียนการสอน จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับเด็ก ก็คือการ
สอน ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะทางอาชีพเนื่องจากความบกพรอง
ของเด็กไมสามารถใชประโยชนจากการศึกษาเชนคนท่ัวไปไดอยางเต็มท่ี จึงตองจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับสภาพของเด็กในหลาย ๆ กิจกรรมที่เด็กบกพรองทางรางกายและสุขภาพไมสามารถ
กระทําไดเต็มท่ี เชน พลศึกษา การทองเท่ียวศึกษานอกสถานท่ีหรือการใชสถานท่ีตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน โรงเรียนตองหาทางปรับส่ือการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเด็ก 
                                      3. การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กเหลานี้ อาจมีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม มีปญหาทางอารมณไดดังนั้นจึงตองพยายามหาทางปรับพฤติกรรม เพื่อใหเด็กมีการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมและไมกอใหเกิดปญหาตอสังคม 
                                      4. การจัดใหบริการเสริมแกเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ควร
เนนส่ิงตอไปนี้ใหมาก 
                                                       4.1 การใหบริการเคร่ืองใชและเคร่ืองมือตาง ๆ ไดแก โตะ เกาอ้ีนั่ง
พิเศษ เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีเปดหนังสือ ท่ีต้ังหนังสือ ท่ีจับดินสอ หองสุขา โดยเฉพาะ
ทางลาดเพ่ือข้ึนลงอาคาร 



                                                       4.2 การแกไขและบําบัดจากผูเ ช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน แพทย 
จิตแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักแกไขการพูด และนักสังคมสงเคราะห เปนตน 
 

 2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
                     2.2.1  ปรัชญาของการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
                                 วิมลรัตน  สุนทรโรจน. (2547:3-4)  ไดสรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาพิเศษ และ
ปรัชญาการศึกษาพิเศษ เพื่อคนพิการดังนี้      
                                 1) แนวคิดในการจัดการศึกษา  คนพิการเปนทรัพยากรบุคคลของสังคม  หากไดรับ
การสงเสริมอยางถูกตอง ยอมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพท่ีจะประกอบอาชีพ  พึ่งพาตนเอง และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  รวมท้ังการชวยสรางสรรคสังคม ไดเชนเดียวกับคนท่ัวไป  การ
สงเสริมพัฒนาคนพิการไดเต็มศักยภาพตองดําเนินการอยางเปนระบบ ต้ังแตคนพบความพิการ  การ
บําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การใหการศึกษา  การพัฒนาทักษะทางสังคม การฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ มุงเนนการพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพของ
แตละบุคคล  โดยการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม ต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ให
การศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิและหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถดําเนนิชีวิตในสังคม
อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม ชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ   
                                  2) ปรัชญาการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ   การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคน
พิการในสหัสวรรษใหมจะมีแนวทางการจัดท่ีชัดเจนข้ึน กลาวคือ มุงจัดในลักษณะการศึกษาแบบเรียน
รวม (Inclusive education) ซ่ึงหมายถึง การจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดยไม
แยกวาเปนเด็กพิการตองไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ รวมทั้งเด็กนั้นตองไดรับการสนับสนุนทุกดาน 
ท้ังดานการแพทย วิชาการ ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ และความเช่ียวเหลืออ่ืนทางการศึกษา 
สถานท่ี ฯลฯ            
รวมท้ังจัดใหมีบุคลากรสนับสนุน ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดเรียนรวมในสถานศึกษาเดียวกัน 
                                   เบญจา  ชลธารนนท. (2543)  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาพิเศษไววา “ในปจจุบัน
นี้ถึงแมนวาประเทศไทยจะจัดการศึกษาใหกับคนพิการในลักษณะเรียนรวม (Inclusive education or 
mainstreaming) แลการศึกษาพิเศษเฉพาะความตองการแตก็ถือวาประเทศไทยนั้นไดพยายามจัด
การศึกษาใหเด็ก โดยสนับสนุนส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลือทางการศึกษา” 
                      2.2.2 ความหมายของการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
                             บพิตร  โสมณวัตน. (2548:19-21) ไดรวบรวมและสรุปรวมความคิดเห็นของ
นักวิชาการดานการศึกษาพิเศษ เกีย่วกับความหมายการศึกษาพิเศษเรียนรวม ดังนี ้
                                  วิมลรัตน  สุนทรโรจน. (2547:1) ใหความหมายการศึกษาพิเศษ หมายถึง การ
จัดการศึกษาใหกบบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษซ่ึงไมเหมือกับการจัดการศึกษา สําหรับคนปกติท่ัวไป 



และใหความหมายของคําวา เด็กพิเศษ (exceptional children)  หมายถึง เด็กท่ีมีสภาพรางกายและ
สติปญญาแตกตางไปจากเด็กปกติหรือเรียนกวาเด็กนอกระดับ ไดแก เด็กปญญาเลิศ เด็กปญญาออน เด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางสายตา เด็กท่ีมีความเก่ียวของกับระบบประสาท เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู และ
เด็กพิการซํ้าซอน ซ่ึงสอดคลองกับ วารี  ถิระจิตร. (2541:1)  ไดใหความหมายของคําวา การศึกษาพิเศษ 
เปนการศึกษาท้ังดานการเรียนการสอนและบริการท่ีจัดใหแกเด็กพิการท่ีมีความบกพรองดานตางๆ 
ไดแก เด็กปญญาออน เด็กพิการทางกายและสุขภาพ เด็กพิการทางสายตา ทางหู เด็กท่ีมีปญหาทางการ
พูด รวมท้ังเด็กปญญาเลิศใหไดรับความรูในสวนท่ีขาดไป ตัดทอนความรูท่ีไมจําเปน ในทํานอง
เดียวกัน สิริมา  หมอนไหม. (2543:6) ไดใหความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษทางการศึกษา และตองการความชวยเหลือแตกตางไปจากเด็กปกติ เนื่องจากตุ
บกพรองทางกายและสติปญญา จิตใจ และอารมณ ความดอยโอกาสตางๆ รวมถึงเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษดวย 
                                   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2548:5)  ได
ใหคําจํากัดความของการศึกษาพิเศษเรียนรวม (Intergated education)  หมายถึง การจัดใหเด็กและ
เยาวชนพิการท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนแกติ และยังให
ความหมายของคําวา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive education)  หมายถึง การศึกษาสําหรับ
ทุกคน (education for all)  โดยรับเด็กและเยาวชนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเขามาเรียนต้ังแตเร่ิมเขา
รับการศึกษากับนักเรียนท่ัวไป และจัดใหมีบริการตามความสามารถรวมท้ังผลิตครูการศึกษาพิเศษ ท่ี
จําเปนตองใหมีทักษะท่ีจะออกไปทํางานกับครูในระบบการศึกษาท่ัวไปดวย 
          กองการศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการ  กรมสามัญศึกษา.(2542: 23) ไดสรุปความหมายของ
การเรียนรวมไววา การเรียนรวม หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความบกพรองระดับท่ี
สามารถพัฒนาและสามารถเรียนรูได โดยมีขีดจํากัดนอยที่สุด เด็กพิการประเภทตาง ๆ จะไดเรียนรู
รวมกับเด็กปกติโดยคํานึงถึงความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพรองของแตละคน เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
         คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา. (2543:17) ไดกลาวถึง 
ความหมายของการเรียนรวมไววา การเรียนรวม หมายถึง การจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็ก
พิการเขาไปในระบบการศึกษาท่ัวไป มีการรวมกิจกรรมและใชเวลาชวงใดชวงหนึ่งในแตละวันระหวาง
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็กพิการกับเด็กท่ัวไป 
          ผดุง  อารยะวิญู.  (2533: 5) ใหคําจํากัดความของการเรียนรวม คือ วิธีการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษวิธีหนึ่ง ซ่ึงเด็กเหลานี้จะไดรับการจัดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ อาจเปน
การเรียนรวมในช้ันเดียวกันกับเด็กปกติหรือการจัดช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติได  ตอมากองการศึกษา
พิเศษ. (2538:8) ระบุในคูมือการจัดการเรียนรวมวา การจัดการเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษา
ใหแกนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไดแกเด็กพิการประเภทตางๆ ไดเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป โดย



คํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล เพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูและดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางปกติสุข  ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2543:21) ไดอธิบาย
ความหมายของการจัดการเรียนรวมวา เปนการนําเด็กพิเศษเขาในระบบการศึกษาปกติ มีการรวม
กิจกรรม และใชเวลาวางชวงใดชวงหนึ่งในแตละวัน หรือเขาเรียนเหมือกับนักเรียนท่ัวไปซ่ึงความหมาย
ของการจัดการเรียนรวมมีความหมายตรงกับศัพทในภาษาอังกฤษ 3 ความหมายคือ เมนสตรีมม่ิง 
(Mainstreaming)หมายถึงการจัดการเรียนรวมเต็มเวลา โดยเด็กพิเศษจะเขาเรียนในหองปกติโดยไมมี
บริการเพิ่มเติมพิเศษ  สวนอีกความหมายหนึ่งก็คือ อินทีเกรชั่น (Integration) หมายถึงการจัดการให
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เขาเรียนรวมในช้ันปกติบางวิชา และรวมถึงการจัดช้ันพิเศษในโรงเรียน
แกติ และความหมายสุดทาย อินคลูช่ัน (Inclusion) หมายถึงการจัดการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมช้ันกับนักเรียนท่ัวไป  โดยวิธีการรับเขาเรียนรวมกันต้ังแตเร่ิมเขารับ
การศึกษา  โดยมีพื้นฐานเชื่อวาเด็กในทองถ่ินทุกคน ไมวาจะเปนนักเรียนท่ัวไปหรือนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  เม่ือถึงอายุเขาเรียนก็ควรไดเขาเรียนในโรงเรียน  ตอมาพิพัฒน  ชูชัย.(2548:11) ได
กลาวถึงความหมายของการเรียนรวมวา เปนการจัดการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษใหมี
โอกาสเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปตามความสามารถของแตละบุคคล  และมีการกําหนดแบงหนาท่ี
รับผิดชอบกัน ระหวางฝายบริหาร ฝายสอน และฝายสนับสนุนท้ังในดานการศึกษาปกติและดานการ
เรียนรวม 
                        วารี  ถิระจิตร.(2534:11) ไดใหความหมายของการเรียนรวมไววา การเรียนรวม หมายถึง 
การรวมเด็กพิเศษไวกับเด็กปกติในดานเวลา ดานการเรียนการสอน และดานสังคม ภายใตพื้นฐานการ
จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมท้ังการปรับตัวทางสังคม 
เพื่อใหเด็กมีประสบการณตรง และสามารถพัฒนาตนเองไปใหมากท่ีสุด 
          หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา. (2544:1) ไดใหความหมายของการเรียนรวมไววา 
การเรียนรวม คือ การจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและพิการเขาไปในระบบการศึกษาท่ัวไป มีการ
รวมกิจกรรมและใชชวงเวลาชวงใดชวงหนึ่งแตละวันระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็กพิการ
กับเด็กท่ัวไป 
          การเรียนรวมในแนวคิดใหม  เปนความรวมมือและรับผิดชอบรวมกันระหวาง  ครูท่ัวไป
และครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  เพื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการตาง ๆ ใหกับ  
นักเรียนในความดูแล   
            ผดุง  อารยะวิญู. (2542 : 1 - 3)  ไดใหความหมายของการเรียนรวมไว  3  ลักษณะดังนี้ 
                       1. การเรียนรวมบางเวลา  (Integration)  หมายถึงการท่ีเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

เขาเรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ  แตเด็กเหลานี้อาจถูกจัดใหอยูรวมกันเปนช้ันพิเศษในโรงเรียน

ปกติ  เด็กเรียนวิชาหลักในชั้นพิเศษ  โดยมีครูประจําชั้นเปนผูสอน  แตในบางวิชาท่ีสวนมากไมใชวิชา



ทักษะเด็กมีโอกาสไปเรียนรวมกับเด็กปกติ  เชนวิชาพลศึกษา  ดนตรี  เปนตน  หรือเด็กอาจมีอาจสวน

รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กีฬาสี  งานแสดงตาง ๆ ของ

โรงเรียนโดยคาดหวังวา  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษจะไดแสดงออกและมีปฏิสัมพันธกับเดก็ปกติ 

                      2. การเรียนรวมเต็มเวลา  (Mainstreaming)  หมายถึง การจัดใหเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ  ไดมีโอกาสไดเรียนช้ันเดียวกันกับเด็กปกติตลอดเวลาท่ีเด็กอยูในโรงเรียน  เด็กปกติ

ไดรับบริการการเรียนการสอนและบริการการนอกหองเรียนอยางไร  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษก็ไดรับ

บริการเชนเดียวกัน  จุดประสงคสําคัญของการเรียนรวมเต็มเวลา คือ  เพื่อใหเด็กเขาใจซ่ึงกันและกัน

และตอบสนองความตองการซ่ึงกันและกันและมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษกับเด็กปกติ  เด็กปกติจะยอมรับความหลากหลายของมนุษย  เขาใจวาคนเราเกิดมาไมจําเปนตอง

เหมือนกันทุกอยาง  ทามกลางความแตกตางกัน  มนุษยเราก็ตองการความรัก  ความสนใจความเอาใจใส

เชนเดียวกันทุกคน 

                      3. การเรียนรวม  (Inclusion)  หรือการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม  (Inclusive  

education)  เปนแนวคิดทางการศึกษาอยางหนึ่งท่ีวา  โรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคน  โดย

ไมมีการแบงแยกวา  เด็กคนใดเปนเด็กปกติหรือคนใดเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  เด็กทุกคนท่ี

ผูปกครองพามาเขาเรียน  ทางโรงเรียนจะตองรับเด็กและจะตองจัดการศึกษาใหเขาอยางเหมาะสมการ

เรียนรวมยังหมายถึง  การศึกษาท่ีไมแบงแยกระดับช้ัน  เชน  อนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  

อุดมศึกษา  ตลอดจนการดํารงชีพของคนในสังคมหลังจบการศึกษาจะตองดําเนินไปในลักษณะรวมกัน

ท่ีทุกคนตางเปนสวนหน่ึงของสังคม  และเขาเหลานั้นตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีตองใชชีวิต

รวมกันกับคนปกติโดยไมมีการแบงแยก 

        วารี  ถิระจิตร. (2537 : 16)  กลาววาการเรียนรวม  หมายถึง  การรวมเด็กพิเศษไวกับเด็ก
ปกติ  ในดานเวลา  ดานการเรียนการสอน และดานสังคม  ภายใตพื้นฐานการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รวมท้ังการปรับตัวทางสังคม  เพื่อใหเด็กมีประสบการณตรง
และสามารถพัฒนาตนเองไปใหไดมากท่ีสุด 
          สุกัญญา  ขําเพชร. (2538 : 9)  ใหความหมายของการเรียนรวมวา  หมายถึง  การเปด
โอกาสใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  เจริญเติบโตเต็มท่ีตามความสามารถของตนในการรวมกิจกรรม    
ตาง ๆ กับเด็กปกติท้ังกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อสงเสริมวุฒิภาวะทางดาน
รางกาย  จิตใจ  อารมณ และสังคม 
          ศรียา  นิยมธรรม.(2541 : 36)  กลาววา  การเรียนรวมนั้นมิไดหมายเพียงแตวาจัดเด็กพิการ
ไปนั่งเรียนรวมกับเด็กปกติในหองเรียนเดียวกัน  การเรียนรวมมีความหมายมากกวานั้นเพราะยัง



หมายถึง  การเรียนรู และการเจริญเติบโตในส่ิงแวดลอมซ่ึงเด็กพิการจะไดมีปฏิสัมพันธกับเด็กปกติใน
การรวมกิจกรรมตาง ๆ  ทุกดาน ท้ังดาน  รางกาย  ภาษา  สังคม  สติปญญาและหมายถึง  การจัด
โปรแกรมการศึกษาเปนรายบุคคลตามความตองการและความสามารถของเด็ก  โดยการจัดกิจกรรมเปน
กลุมใหญและกลุมเล็กอยางเหมาะสม  โดยเด็กแตละคนไดมีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกิจกรรมตาง ๆ 
อยางท่ัวถึง 
         กระทรวงศึกษาธิการ. (2543: 1) กลาววาการเรียนรวม หมายถึง การจัดใหเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษและพิการเขาไปในระบบการศึกษาท่ัวไป มีการรวมกิจกรรมและใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในแตละวัน ระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับเด็กท่ัวไป 
         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2543: 21) ไดกลาวถึงการเรียนรวม
ไวดังนี้ 
                      การเรียนรวมเต็มเวลา  หมายถึง  การจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาส
เรียนในช้ันเดียวกันกับเด็กปกติทุกอยางตลอดเวลาท่ีเด็กอยูในโรงเรียน  และไดรับบริการการเรียนการ
สอน  และบริการนอกหองเรียนเชนเดียวกับเด็กปกติ 
                      การเรียนรวมบางเวลา  หมายถึง  การจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนใน
โรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ  แตเด็กเหลานี้อาจถูกจัดใหอยูรวมกันเปนช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติและ
ในบางรายวิชาท่ีไมใชกลุมทักษะ  เด็กมีโอกาสไดเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน วิชาพลศึกษา วิชาดนตรี 
เปนตน  หรือเด็กอาจมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ  กีฬาสี  งานแสดง
ตาง ๆ  โดยคาดหวังวา  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษจะไดมีโอกาสแสดงออกและมีปฏิสัมพันธกับเด็ก
ปกติ 
                     การเรียนรวม หมายถึง การท่ีโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุก ๆ  คน  
โดยไมมีการแบงแยกวา  เด็กคนใดเปนเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  เด็กทุกคนเรียนรวมเต็ม
เวลาในหองเรียน  ตลอดจนรับบริการเสริมท่ีเหมาะสมและจําเปนและการใชชีวิตรวมกันกับคนปกติใน
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
                    กลาวโดยสรุป  การเรียนรวม  หมายถึง  การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษดานตาง ๆ ไดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ  โดยมีท้ังการเรียนรวมเต็มเวลา
และเรียนรวมบางเวลา  โดยไดรับความชวยเหลือตามความจําเปนพิเศษ  เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส
เรียนรูตามความสามารถของตนเองและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
  

                2.2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรวม  
           หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.(2544: 8) ไดกลาวถึง 
รูปแบบการจัดการเรียนรวมไววา การเรียนรวมอาจจัดในลักษณะ ดังนี้ 
                         1.ช้ันเรียนปกติเต็มวัน 



                      นักเรียนในช้ันเรียนปกติเต็มเวลา โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ันและ
นักเรียนไมไดรับการบริการทางการศึกษาพิเศษโดยตรง แตครูท่ัวไปและเด็กไดรับการบริการทางออม 
โดยบริการทางออมสําหรับครู ไดแก การฝกอบรมครูประจําการดานตาง ๆ ครูการศึกษาพิเศษอาจรวม
ประชุมกับครูประจําช้ันเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับความพิการ สําหรับบริการทางออมสําหรับ
นักเรียน ไดแก เด็กพิเศษอาจไดรับบริการ ส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีจําเปน 
                        2. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ 
                     นักเรียนเรียนในช้ันเรียนปกติเต็มเวลา โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ัน
แตมีผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีประสบการณท้ังในเร่ืองการศึกษาปกติและการศึกษาพิเศษรวมใหการ
ปรึกษาหารือ เชน นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปนครูเดินสอนหรือครูการศึกษาพิเศษ ทําหนาท่ี
ครูเดินสอนในโรงเรียนบุคคลเหลานี้จะไมสอนเด็กโดยตรง แตทําหนาท่ีเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือครู
ประจําช้ัน ครูประจําวิชา และจัดหาบริการ ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
                        3. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน 
                      นักเรียนเรียนในช้ันเรียนปกติเต็มเวลา โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจํา
ช้ัน แตไดรับการชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงจากครูเดินสอน ตามตารางท่ีกําหนดหรือเม่ือมีความจําเปน 
ครูเดินสอนอาจเปนนักกายภาพบําบัด ครูแกไขการพูด หรือ ครูการศึกษาพิเศษ ท่ีเดินทางใหบริการตาม
โรงเรียนตาง ๆ บางคร้ังครูเดินสอนเปนผูชวยเหลือครูปกติในกรณีท่ีเด็กบางคนตองการการสอนเสริม 
หรือ ปรับพฤติกรรม 
                       4. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม 
                       นักเรียนเรียนในช้ันเรียนปกติเต็มวันโดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ัน
แตไดรับการสอนเพิ่มเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษท่ีประจําหองสอนเสริมตามกําหนด
ตาราง การเรียนโดยใหเด็กมาเรียนกับครูสอนเสริมบางวิชาและบางเวลา ครูสอนเสริมอาจสอนเนื้อหาท่ี
เด็กมีความบกพรองหรือทักษะท่ีเด็กมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยอาจสอนเฉพาะบุคคลหรือกลุมเล็ก 
ๆ ได ในปจจุบันครูสอนเสริมจะใชเวลาสอนเด็กรวมกับครูในช้ันเรียนมากกวาท่ีจะนําเด็กออกมาสอน
ในหองสอนเสริม 
                        5. ช้ันเรียนพิเศษและช้ันเรียนปกติ 
                                นักเรียนเรียนในช้ันเรียนพเิศษและเขาเรียนรวมในช้ันเรียนปกติมากนอยตามความ
เหมาะสม โดยอาจเรียนรวมในบางวิชา เชน พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี – นาฏศิลป การงานพื้นฐาน
อาชีพ จริยศึกษา ครูการศึกษาพเิศษ และครูปกติ รวมกนัทํางานรวมกนัรับผิดชอบ 
                    6. ช้ันเรียนพเิศษในโรงเรียนปกติ 
                        นักเรียนเรียนในช้ันเรียนพิเศษเต็มเวลารวมกับเพื่อนพิการ ประมาณ 5-10 คน มี
ครูประจําช้ันเปนผูสอนเองทุกวิชา เด็กจะมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับเด็กท่ัวไป เชน การเขาแถวเคารพ
ธงชาติ สวดมนตไหวพระ การรับประทานอาหาร เปนตน 



                          การจัดการเรียนรวมท้ัง 6 ลักษณะ มีขอดีตาง ๆ กัน จะจัดแบบใดข้ึนอยูกับการ
พิจารณาอยางรอบคอบของหลาย ๆ ฝาย ไดแก ผูปกครอง ตัวเด็ก ผูบริหาร ครู แพทย หรือ ผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีเกี่ยวของ 
 
                    รูปแบบท่ี 1 ช้ันเรียนปกติเต็มวัน 
     รูปแบบท่ี 2 ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ 
     รูปแบบท่ี 3 ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน 
     รูปแบบท่ี 4 ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม 
     รูปแบบท่ี 5 ช้ันเรียนพเิศษและช้ันเรียนปกติ 
     รูปแบบท่ี 6 ช้ันเรียนพเิศษในโรงเรียนปกติ 
 

                ภาพประกอบท่ี 2   รูปแบบการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

           ผดุง อารยะวิญู. (2541: 221 - 223) กลาวถึงรูปแบบการจดัการเรียนรวมไวดงันี้ 
                     1. การเรียนรวมในช้ันเรียนปกติ เปนการจดัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ และเรียนเหมือกับเด็กปกติทุกอยาง และเปนเด็กท่ีมีความพิการนอย มีความฉลาดความพรอมใน
ดานการเรียน วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
          2. การเรียนรวมในช้ันปกติและมีครูการศึกษาพิเศษคอยใหคําแนะนําปรึกษา จัดใหเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลาแตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําช้ันและ
ครูประจําวิชา ในดานการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมจัดใหเหมาะสมกับความตองการและ
ความสามารถของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ รวมท้ังชวยในการประเมินผลการเรียนรูดวย 
          3. การเรียนรวมในช้ันปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน เปนการจัดใหเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษรวมกับเด็กปกติใกลบานและไดรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึง
ครูการศึกษาพิเศษจะเดินทางไปใหความชวยเหลือแกเด็กในแตละโรงเรียนเม่ือครบสัปดาหก็จะเวียนมา
สอนเด็กกลุมเดิมในโรงเรียนเดิมอีก 
          4. การเรียนรวมในช้ันปกติและรับบริการเสริมจากครูเสริมวิชาการท่ีหองสอนเสริม
วิชาการ วันละ 1-2 ช่ัวโมง หรือมากกวานี้ตามความตองการพิเศษของเด็ก เด็กท่ีเขามาเรียนในหองเรียน
นี้จะตองมีตารางเรียนกําหนดไวแนนอน การจัดการเรียนการสอนจะทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
และสอนในเน้ือหาท่ีเด็กไมไดรับการสอนในช้ันเรียนปกติหรือเนื้อหาท่ีเด็กมีปญหา นอกจากน้ันครู
เสริมวิชาการยังมีหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษาแกครูปกติในการปฏิบัติตอเด็กประเภทนี้ดวย 



          5. ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษไวในช้ันเรียนเดียวกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีครูประจําช้ันสอนแทบทุกวิชา ยกเวนบางวิชาท่ีเด็กตองไป
เรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืน ๆ 
          6. ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความบกพรองประเภทเดียวกันไว
เปนกลุมเดียวกันและเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในช้ันเรียนพิเศษตลอดเวลา ครูประจําช้ันเรียน
พิเศษทุกวิชา การเรียนประเภทนี้เหมาะกับเด็กท่ีมีความพิการคอนขางมาก 
                   วารี ถิระจิตร. (2537: 16 – 18) ไดกําหนดรูปแบบการเรียนรวมไว 5 รูปแบบ ดังนี้  
                   รูปแบบท่ี 1 การเรียนรวมในช้ันเรียนปกติเต็มเวลา การจัดบริการสําหรับเด็กพิเศษ
ลักษณะนี้จัดใหกับเด็กท่ีมีความพิการไมมาก หลังจากเด็กไดรับการบําบัดรักษา หรือ ฟนฟูสมรรถภาพ
ท่ีจําเปน ก็สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ท้ังนี้อาจมีอุปกรณเคร่ืองมือพิเศษชวยทางดานการศึกษา 
เชน เคร่ืองชวยฟง รวมท้ังการใหบริการแนะแนวแกครูในช้ันเรียนปกติดวยในกรณีเด็กปญญาเลิศ เด็กท่ี
มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง และเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคก็สามารถเรียนรวมในลักษณะนี้ 
เพียงแตปรับโปรแกรมการสอนและวิธีการใหเหมาะกับสภาพความสนใจและความสามารถของเด็กแต
ละประเภท 
                    รูปแบบท่ี 2 การเรียนรวมในช้ันปกติโดยไดรับการบริการพิเศษ การจัดบริการโดย
ใหเด็กพิเศษเรียนรวมในช้ันปกติเปนเวลาโดยไดรับบริการตาง ๆ เพิ่มเติม เชน ไดรับการสอนเสริมบาง
วิชาจากครูการศึกษาพิเศษ เชน ฝกพูด ฝกใหคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว และ
โปรแกรมพิเศษของเด็กปญญาเลิศ เปนตน โดยเด็กไดรับบริการเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
                     รูปแบบท่ี 3 การเรียนในช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติจัดใหกับเด็กท่ีมีความบกพรอง
คอนขางมาก รวมท้ังเด็กท่ีมีความสามารถคอนขางสูงจนไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดควร
จัดบริการพิเศษให เชน กายภาพบําบัด อาชีวะบําบัด การแกไขการพูด การฝกฟง ตลอดจนการเพ่ิม
ความรูสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถสูง เปนตน 
                        รูปแบบท่ี 4 การจัดโรงเรียนพิเศษ เด็กท่ีมีความบกพรองมากและไมสามารถ
เรียนรวมกับเด็กปกติได ครูท่ีสอนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและสอนประจําในโรงเรียน
พิเศษ 
                            รูปแบบท่ี 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาพิเศษใน
โรงพยาบาล สถานพักฟน หรือสถานท่ีรับเล้ียงดูแลเด็กและท่ีบาน เปนการจัดใหแกเด็กพิการทางกาย
และสุขภาพ หรือเด็กปญญาออน 
                              กระทรวงศึกษาธิการ. (2537: 2) กลาวถึงการจัดการเรียนรวมวาในปจจุบันการ
จัดการเรียนรวมท่ีจัดในประเทศไทย มีอยู 5 รูปแบบ คือ 



                             1. จัดช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กพิการมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ไมใชการ
เรียนการสอนในหองเรียน เชน เขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมไหวครู การสวดมนตไหวพระ การ
ประชุมสุดสัปดาห การรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียน และการแขงขันกีฬาสี เปนตน 
                           2. จัดช้ันพิเศษสําหรับเด็กพิการคูขนานกับช้ันปกติ แตสงเด็กพิการไปเรียน
รวมกับเด็กปกติในช้ันปกติบางเวลา เชน พลศึกษา ขับรอง – ดนตรี – นาฏศิลป จริยศึกษา และ ศิลปะ 
เปนตน เม่ือหมดคาบเรียนกลับมาเรียนในช้ันพิเศษตามเดิม 
                           3. จัดนักเรียนพิการเรียนรวมเต็มเวลา เด็กพิการที่ไดรับการพิจารณาวามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคมดีพอในทุก ๆ กลุมวิชาจะไดรับการ
พิจารณาสงเขาเรียนในช้ันปกติ โดยไมตองกลับไปเรียนในช้ันเรียนพิเศษอีก 
                          4. จัดหองเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ หองเสริมวิชาการควรมีลักษณะเปน 
non – graded คือ มีนักเรียนหลาย ๆ ระดับช้ันรวมกัน หรือ นักเรียนอาจอยูหองเรียนปกติและสงเขามา
เรียนท่ีหองเสริมวิชาการบางเวลาและบางวิชา โดยมีครูเสริมวิชาการหรือครูเดินสอนเปนผูเสริมวิชาการ
ใหตามความจําเปนของผูเรียนเปนรายบุคคล 
                          5. จัดเปนช้ันเรียนหรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล มีครูการศึกษาพิเศษ
ประจําเพื่อสอนเด็กเจ็บปวยระยะยาว ครูการศึกษาพิเศษจะสอนตามจุดประสงคและประเมิน
จุดประสงคท่ีไดสอนไปแลว ทํารายงานใหเด็กนําไปแสดงแกครูเม่ือออกจากโรงพยาบาล 
                               สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา ศึกษาแหงชาติ. (2543:23–25) ไดกําหนด
รูปแบบการเรียนรวมไว 6 รูปแบบ ดังนี้ 
                         1. เรียนรวมในช้ันปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนกับเด็ก
ปกติเต็มเวลา และเรียนเหมือนเด็กปกติทุกประการ เด็กท่ีจะเขาเรียนในช้ันเรียนในช้ันนี้ได ควรเปนเด็ก
ท่ีมีความบกพรองเพียงเล็กนอย และมีความพรอมในการเรียน ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
                         2. เรียนรวมในช้ันปกติและมีครูพิเศษใหคําแนะนําปรึกษา เปนการจัดนักเรียนท่ี
มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําช้ัน
และครูประจําวิชา ครูการศึกษาพิเศษอาจเรียกวาครูท่ีปรึกษา ครูประเภทนี้ไมทําการสอนโดยตรง แตให
คําแนะนําแกครูท่ีสอนเด็ก เชน แนะนําใหครูท่ีสอนช้ันเรียนรวมเขาใจความตองการและความสามารถ
ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ชวยกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสอน
ตลอดจนการปฏิบัติตอเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
เปนตน 
                        3. เรียนรวมในช้ันเรียนปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน เปนการจัดเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติและรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึง
จะเดินทางไปตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกเด็ก เนื่องจากมีจํานวนเด็กในแตละโรงเรียน



ไมมากนัก (2-3 คน ตอ โรงเรียน) ครูจึงเดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังโรงเรียนหนึ่งเม่ือครบสัปดาหก็
วนกลับมาสอนเด็กกลุมเดิมในโรงเรียนเดิมอีก จึงเรียกครูประเภทนี้วาครูเดินสอนหรือครูเวียนสอน 
                       4. เรียนรวมในช้ันเรียนปกติ และรับบริการจากครูเสริมวิชาการ เปนการจัดใหเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ เขามาเรียนกับครูเสริมวิชาการวันละ 1-2 ช่ัวโมง หรือมากกวานี้ ข้ึนอยูกับความ
ตองการของเด็ก เด็กทุกคนท่ีเขามาเรียนในหองนี้จะตองมีตารางท่ีกําหนดไวแนนอน ครูเสริมวิชาการ
อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ไดข้ึนอยูกับจํานวนเด็กและประเภทของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การ
สอนเด็กอาจกระทําเปนรายบุคคล หรือ สอนเด็กเปนกลุม ๆ ก็ไดและสอนในเน้ือหาท่ีเด็กไมไดรับการ
สอนในช้ันปกติ หรือ เนื้อหาท่ีเด็กมีปญหา นอกจากน้ีครูเสริมวิชาการยังมีหนาท่ีในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกครูปกติในการปฏิบัติตอเด็กดวย 
                        5. ช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษไวในช้ันเดียวกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีครูการศึกษาพิเศษสอนทุกวิชา ยกเวนบางวิชาท่ีเด็กตอง
ไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ศิลปะหรือกิจกรรมหลักสูตรอ่ืน ๆ 
                        6. ช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีมีความ
บกพรองประเภทเดียวกันไวเปนกลุมเดียวกัน และเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในช้ันพิเศษ
ตลอดเวลา มีครูประจําช้ันสอนทุกวิชา การเรียนรวมลักษณะนี้เหมาะสําหรับเด็กท่ีความบกพรอง
คอนขางมาก 
        ในปจจุบันนี้โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดจัดการเรียนรวมใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
               1. จัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมช้ันเรียนปกติเต็มเวลา 
               2. จัดเปนช้ันเรียนพิเศษเฉพาะและเขารับการเรียนรวมกับเด็กปกติบางวิชา 
               3. จัดเปนช้ันเรียนพิเศษเฉพาะแตใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีกิจกรรมทางสังคม
รวมกับเด็กปกติในโรงเรียน 
     สรุป รูปแบบการจัดการเรียนรวมท่ีกลาวมาขางตน มีหลักการและวิธีการท่ีตางกันแตการที่
จะจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในรูปแบบใดนั้นควรจัดใหเหมาะสมกับระดับความพิการ
และความพรอมของเด็กและโรงเรียน รวมถึงความรูความสามารถ ประสบการณของผูบริหาร ครู หรือ 
นักวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ จึงจะทําใหการจัดการเรียนรวมไดผลดียิ่งข้ึน 
 
               2.2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรวม 
            สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.(2542:26 - 43) ไดกลาวถึงข้ันตอนการ
จัดการเรียนรวมมีลําดับข้ัน ดังนี้ 

      1.  การเตรียมการ 
1.1 การจัดเตรียมสภาพแวดลอม 



                   อาคารสถานท่ี  ผูบริหารควรวางแผนจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อความสะดวก

และเหมาะสมกับความตองการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  หองเรียนอาจใชหองเรียนเหมือนเด็ก

ปกติได  โดยใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษนั่งหนาช้ันเรียนและจัดมุมสําหรับวางเคร่ืองใชตาง ๆ และ

อุปกรณโดยเฉพาะ  การจัดอาคารสถานท่ีอาจจําเปนตองจัดสราง  หรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ  เชน  พื้นควรปูดวยกระเบื้องยาง  การทําทางลาด  การจัดสรางหองน้ํามีราวจับใกล

โถสวมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย  การจัดหองเรียนและท่ีนั่งเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ  การจัดหองเรียนไมวาจะจัดเปนช้ันพิเศษโดยเฉพาะหรือจัดแบบใหเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ  โดยหองเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไมเกิน  3  

คน  หรือแลวแตกรณี  ควรเปนหองท่ีไมมีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวนนอยท่ีสุด  ไมควรจัดหองท่ีอยู

ติดถนนหรือหองท่ีอยูติดกับหองดนตรี  เพราะจะมีเสียงรบกวนทําใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางการได

ยินมีปญหาในการรับฟงเสียงครูผูสอน  และเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาขาดสมาธิและความ

สนใจ  รูปแบบของการจัดหองเรียน  จัดเหมือนการจัดหองเรียนเด็กปกติ  คือจัดใหมีโตะครูจัดไวมุม

หนึ่งของหอง  เพราะบทบาทของครูตามหลักสูตร  ครูควรไดรวมกิจกรรมกับนักเรียนและเดินดูนักเรียน

อยางใกลชิด  กระดานดําจัดไวหนาหองเรียน  กระดานปายนิเทศ  แผนภูมิ แผนท่ี รูปภาพตาง ๆ ติดไวท่ี

ผนังหองเรียน  โตะและเกาอ้ีเรียนความเหมาะสมกับวัยของเด็กและการจัดโตะเรียนควรจัดใหเหมาะสม  

และเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม  ตูเก็บเอกสาร  คูมือครู  ตลอดจนส่ือและอุปกรณ  

แฟมขอมูลประจําตัวเด็ก  แบบกรอกขอมูลความกาวหนารายบุคคลและผลงานนักเรียน  เปนตน 

   1.2 การจัดเตรียมบุคลากร ควรมีการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ใหพรอม

ท่ีจะยอมรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมอยางเพียงพอและ

เขาใจการปฏิบัติงานท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน ส่ิงท่ีจะตองพิจารณาจัดเตรียมมี ดังนี้ 

          ผูบริหารตองมีเจตคติ  มีหลักการบริหารจัดการการเรียนรวม  ทําความเขาใจกับ
บุคคลทุกฝายในโรงเรียน  จัดหาบริการสนับสนุนเพื่อเสริมงานเรียนรวม  สงเสริมใหกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
           ครูประจําช้ันเรียนรวมกับเด็กปกติ  ครูประจําวิชา  ควรจะไดรับการฝกใหมีความรู
พื้นฐานและวิธีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองในช้ันเรียนของตน  ควรเขาใจวิธีการประสานงานกับบุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรวม 
           ครูการศึกษาพิเศษ  เปนครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  หรือไดรับการอบรมทาง
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรวม  มีความเช่ือวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูไดและมี
ความตองการพัฒนาตนเอง 



           ครูเสริมวิชาการ  เปนครูท่ีทําหนาท่ีสอนเพิ่มเติมจากการท่ีเด็กไดเรียนในช้ันเรียน
ปกติ  เปนผูประสานและใหคําแนะนําครูใหปฏิบัติตอเด็กท่ีมีความบกพรองไดถูกตอง 
 1.3 การจัดเตรียมเด็ก 

            เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  การเตรียมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  เปนข้ันตอนท่ี
สําคัญอยางยิ่งและหากเด็กไดรับการเตรียมความพรอมกอนสงเขาเรียนรวมแลว  จะชวยใหลดปญหาท่ี
จะเกิดข้ึนในช้ันเรียนรวม  นอกจากนี้ยังลดความยุงยากใหกับครูประจําช้ันเรียนรวม 
            เด็กปกติ  เพื่อใหเด็กปกติเขาใจการปฏิบัติ  หรือวิธีการชวยเหลือเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษท่ีถูกตองเหมาะสม  มีเจตคติท่ีดี  ไมลอเลียนและยอมรับความสามารถของเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  โดยอาจจัดในรูปกิจกรรมตาง ๆ  

1.4  การจัดเตรียมผูปกครอง  โดยดําเนินการดังนี้  ปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียน 

มีการนัดหมายและพบปะเปนระยะ ๆ สนับสนุนผูปกครองใหรวมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร 

สนับสนุนผูปกครองใหรวมกลุมต้ังสมาคมผูปกครอง-ครู 

1.5   การเตรียมแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

1.6 การจัดเตรียมการวัดและประเมินผล 

2. การคัดแยกเด็กสําหรับการคัดแยกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  มีนักการศึกษาพิเศษหลายทาน

ไดนําเสนอวิธีการคัดแยก  ซ่ึงก็สามารถดําเนินการไดหลาย ๆ วิธี เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ  การ

ทดสอบ   การตรวจผลงาน   เปนตน   เคร่ืองมือท่ีใชมีหลายชนิดเชน   แบบทดสอบมาตรฐาน  

แบบทดสอบเฉพาะ  แบบคัดแยกเด็กแปนหมุน 1 แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู แบบทดสอบ

ท่ีครูสรางข้ึนเอง การใชแบบคัดแยกเด็กอยางใดอยางหนึ่ง ไมสามารถสรุปไดวา เด็กจะเปนเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษดานใด ดังนั้นในการคัดแยกเด็ก จึงจําเปนตองใชเคร่ืองมือหลาย ๆ แบบและหลายวิธี

ประกอบกัน 

3. การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan)   

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  หรือท่ีเรียกวา  IEP  เปนแผนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
เปนรายบุคคล  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการและ
ความสามารถของเด็กโดยเฉพาะ  จะเปนแผนในระยะ  1  ป  และมีการทบทวนทุกภาคเรียน  ประโยชน
ของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ชวยใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถมีโอกาสพัฒนาตามความ
แตกตางของแตละบุคคล  ครูรูวาจะสอนอะไร  เด็กรูวาจะเรียนอะไรผูปกครองทราบวาจะสอนอะไรแก
เด็ก 
  4. การประเมินผลการเรียนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติ การประเมินผล

สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอาจกระทําได  ดังนี้  กําหนดลําดับข้ันของทักษะไมเปรียบเทียบ



ผลสัมฤทธ์ิกับเด็กอ่ืน  การใหเกรด  ครูรวมกันใหเกรด  ใหเกรดจากคะแนนรวมในการใหเด็กทํา

ขอสอบ  ไมวาจะเปนขอสอบยอย  ขอสอบกลางภาค  หรือขอขอสอบปลายภาค  ครูควรใชวิธีการ

ยืดหยุนในการทดสอบเด็ก  ครูอาจใชวิธีการ หลาย ๆ วิธีการเชน  ใหเด็กสอบปากเปลา  ใหเด็กทํา

ขอสอบโดยไมจํากัดเวลา  ใหเด็กตอบโดยการบันทึกเสียง  กําหนดเกณฑในการทําขอสอบใหม  ใหเด็ก

สอบในหองพิเศษ 

              2.2.5 การเตรียมเพื่อการเรียนรวมและองคประกอบท่ีจะชวยใหการเรียนรวมประสบ
ความสําเร็จ 
                    การจัดดําเนินการจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น หาก
ไดมีการจัดเตรียมหรือปรับเปล่ียนบางส่ิงบางอยาง เพื่อใหเกิดความพรอมในการจัดการเรียนรวมแลว
เทากับการจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จแลวสวนหนึ่ง ท้ังนี้เพราะการเตรียมการและการ
ปรับเปล่ียนเปนผลมาจากกระบวนการของการวางแผน ซ่ึงหากไดมีการวางแผนไวเปนอยางดีแลว
ผูบริหาร หรือ หนวยงานท่ีจัดดําเนินการเรียนรวมก็จะสามารถจัดเตรียมและปรับเปล่ียนบางส่ิง
บางอยาง เพื่อใหบริการแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดอยางเหมาะสม (สุรินทร อินทรคําแปง. 2542. 
:183) 
                   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ .(2544:27-37) ไดกลาวถึง การเตรียมความ
พรอมเพ่ือการจัดการเรียนรวมวา ในการจัดการเรียนรวม ควรเตรียมการดังตอไปนี้ 
        การเตรียมบุคลากร 
         เปนการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ ใหมีความรูความเขาใจที่จะรับเด็กเขา
เรียนรวม จึงควรเตรียมงาน ดังนี้ 
              1. ผูบริหารสถานศึกษา ตองศึกษานโยบายการจัดการเรียนรวม พรอมท้ังกําหนด
โครงการจัดการเรียนรวมไวในธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ,  แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการเรียนรวม โดยผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการพรอมท้ังมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินงานและประสานงานดานตาง ๆ , จัดประชุมครูและเตรียมบุคลากรครูของโรงเรียน
และท่ีสําคัญผูบริหารทําหนาท่ีบริหาร จัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 
             2. ครูประจําช้ันเรียนรวม / ครูประจําวิชา ทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวม
จัดส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ระบุไวในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมท้ังประสานงานกับบุคลากรอ่ืน ๆ สงเสริมและใหกําลังใจนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองพรอมท้ังสนับสนุนการเรียนใหเปนท่ียอมรับของนักเรียนท่ัวไป 
            3. ครูสอนเสริม ทําหนาท่ีสอนเพิ่มเติมใหคนพิการซ่ึงเรียนอยูในช้ันท่ัวไปเต็มเวลา
รวมท้ังสอนทักษะพื้นฐานตามความตองการจําเปนของคนพิการแตละประเภท 



            4. ครูประจําช้ันพิเศษ ทําหนาท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองในช้ันเรียนพิเศษควรมีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษหรือไดรับการอบรมทางการศึกษาพิเศษ และทําหนาท่ีปรับหลักสูตรหรือจัดทําแผนการ
สอนท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยยึดหลักสูตรของคนท่ัวไปเปนหลักและปรับ
เนื้อหาวิชาหรือกระบวนการเรียนการสอนพรอมท้ังจัดส่ืออุปกรณใหเหมาะสม 
             5. เตรียมผูเรียนท่ัวไป เพื่อใหการเรียนรวมไดผลดี บุคคลที่มีความบกพรองมีโอกาส
สรางความสัมพันธกับผูเรียนท่ัวไป และรวมในกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ โดยการใหความรูแกผูเรียน
ท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีความบกพรอง ขอควรปฏิบัติตอบุคคลท่ีมีความบกพรอง การยอมรับความ
หลากหลายของมนุษย การสรางความเขาใจและการชวยเหลือเบ้ืองตนแกบุคคลท่ีมีความบกพรอง 
ดังนั้นการเตรียมตัวของผูเรียนท่ัวไปจึงทําไดหลายวิธี เชน การประชุมช้ีแจง การสัมมนา อภิปราย การ
แสดงนิทรรศการ การใชเอกสาร เผยแพร เปนตน 
            6. เตรียมบุคคลท่ีมีความบกพรองเขาเรียนรวม บุคคลท่ีมีความบกพรองท่ีตองการเขา
เรียนรวมนั้นมี 2 ประเภท คือ 
                 1. เด็กท่ีมีความบกพรองท่ีไดรับการเตรียมความพรอมมาแลว 
                 2. เด็กท่ีมีความบกพรองท่ียังไมไดรับการเตรียมความพรอมมาเลย 
                     เพื่อใหบุคคลท่ีมีความบกพรองสามารถเรียนรวมในโรงเรียนท่ัวไปไดผลดีโรงเรียนจะตอง
จัดเตรียมความพรอมบุคคลท่ีมีความบกพรองในดานตาง ๆ คือ 
 1. บุคคลท่ีมีความบกพรองท่ีไดเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางหรือศูนยการศึกษาพิเศษ
มาแลวจะตองไดรับการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
        - ความพรอมดานรางกาย จัดใหคนพิการไดรับการฟนฟูสรรถภาพตาง ๆ  
        - ความพรอมดานการเรียนไดแก ความพรอมทางการส่ือสาร, ควรรูจักคําศัพทและ
ความพรอมในการใชส่ือการเรียนท่ีจําเปน 
        - ความพรอมทางวิชาการ ควรไดรับการเตรียมความพรอมใหมีความรูพื้นฐานตาม
เกณฑของรายวิชาในแผนการเรียน ท้ังนี้สถานศึกษาควรจัดการสอนเสริม 
        - ความพรอมดานอารมณและสังคม 
  2. บุคคลที่มีความบกพรองท่ียังไมไดรับการเตรียมความพรอมมากอนท่ีจะมาเรียนรวม 
ควรไดรับการทดสอบเบ้ืองตนดานความสามารถพ้ืนฐานตาง ๆ เชน ดานรางกาย ดานอารมณ สังคม 
สติปญญา การชวยเหลือตนเองของเด็กเสียกอน ถาผลทดสอบออกมาวาเด็กมีความพรอมนอยมากก็ควร
ประสานไปยังศูนยการศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษาใหชวยเตรียมความพรอมของเด็กใหกอนถาเด็ก
มีความพรอมพอท่ีจะเรียนรวมไดแตตองจัดการเตรียมความพรอมบางเวลา ทางโรงเรียนก็ควรจัดเตรียม
หองเตรียมความพรอมโดยเฉพาะให หากโรงเรียนไมสามารถจัดใหไดก็ควรจัดเปนบริการเสริมวิชาการ
ในบางเร่ือง 
         การเตรียมผูปกครองของเด็กพิเศษ 



              ในการจัดการเรียนรวม ควรใหผูปกครองของเด็กพิการมีความรูความเขาใจระบบการจัดการ
เรียนรวมอยางถูกตอง ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี เชน 
 - ปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหรับทราบบทบาทและหนาท่ี 
 - พบปรึกษาหารือผูปกครองนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
 - จัดสงเอกสารทางวิชาการใหผูปกครอง 
 - สนับสนุนผูปกครองใหมีสวนรวมกิจกรรมในรูปแบบของอาสาสมัคร 
 - จัดกิจกรรมเยี่ยมบานคนพิการและผูปกครอง 
 - จัดใหผูปกครองเปนกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
              8. การเตรียมผูปกครองของนักเรียนท่ัวไป  
                         ผูปกครองของนักเรียนท่ัวไปบางสวนอาจจะไมเห็นดวยหรือไมพอใจท่ีมีคน
พิการเรียนรวมอยูกับบุตรของตนโรงเรียนจึงควรทําความเขาใจกับผูปกครอง เร่ืองหลักการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ โดยการประชุมผูปกครองประจําป จัดทําสารประชาสัมพันธ เปนตน 
         จัดเตรียมสภาพแวดลอม 
     การเตรียมส่ิงแวดลอม ควรจัดความพรอมของสถานศึกษาใน 3 ดาน คือ 
          1. สภาพท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน ตองปรับสภาพท่ัวไปในบริเวณโรงเรียนใหเอ้ืออํานวย
ตอคนพิการ เชน คนท่ีมีความบกพรองทางรางกายตองมีทางลาด หองน้ําหองสวมจะตองเหมาะสมกับ
สภาพความพิการและไมมีส่ิงกีดขวางท่ีจะเปนอันตรายตอคนพิการ เปนตน 
          2. หองเรียนสําหรับเรียนรวม ควรมีขนาดท่ีเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอสําหรับคน
พิการที่มีความบกพรองทางการไดยินควรลดเสียงรบกวนใหมากท่ีสุด เพื่อเปนการรับฟงจากเคร่ืองชวย
ฟงชัดเจน การจัดท่ีนั่งสําหรับคนพิการใหพิจารณาสภาพความพิการและความสะดวกสําหรับการ
เดินทาง และ การเคล่ือนไหว โตะเกาอ้ีควรจัดใหเหมาะสมกับขนาดและความบกพรองของเด็ก 
อุปกรณเสริมท่ีติดตัวเด็ก เชน รถลอเข็น ไมเทา จะตองจัดใหมีบริเวณที่เด็กสามารถเก็บหรือใชได
สะดวก 
                      3. หองสอนเสริม เปนหองท่ีควรมีส่ืออุปกรณ เอกสาร หนังสือ ท่ีจําเปนเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม เชน ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นจะตองมีชุดคอมพิวเตอร
พรอมโปรแกรมและเคร่ืองพิมพดีดอักษรเบรลเพื่อแปลขอสอบ เอกสาร เปนตน 
                 การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้ควรจัดใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อชวย
ใหการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคนพกิารสามารถดําเนินชีวิตอยางอิสระ เชน ส่ือเพือ่
การศึกษา เปนเคร่ืองมืออุปกรณท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนของคนพิการ,  ส่ือสรางความเขาใจ
เปนส่ือท่ีใชเผยแพรขอมูลขาวสารของคนพิการ เพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคลท่ัวไปกับคนพิการ 
เชน ส่ิงพิมพ วดีีทัศน เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหคนพิการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 การเตรียมหลักสูตร 
          ในโครงการเรียนรวมจะมีการจัดหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม ดังนี้ 
               1. หลักสูตร ท่ีใชในการจัดการเรียนรวมเต็มวัน จะใชหลักสูตรตามปกติเหมือเด็กปกติ 
โดยมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหเด็กพิเศษแตละคน 
               2. หลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนรวมในช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ จะใช
หลักสูตรพิเศษเฉพาะประเภทความพิการ ดังนี้ 
             - เปนหลักสูตรเฉพาะบุคคล 
             - เปนหลักสูตรท่ีอาศัยขอมูลอิงเกณฑ 
             - เปนหลักสูตรท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
             - เปนหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับอายุจริง 
             - เปนหลักสูตรท่ีเจาะจงเฉพาะอยาง ครูจะกําหนดงานที่เจาะจงไมสอนครอบคลุม
ทักษะท่ัวไป  
              - เปนหลักสูตรท่ีอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 
              - เปนหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการของทองถ่ิน 
               3. เตรียมงบประมาณบริหารโครงการทางโรงเรียนจะตองจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารโครงการการเรียนรวมในดานอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนตลอดจนการ
บริการพิเศษท่ีจําเปนท่ีตองจัดใหเด็กแตละบุคคล 
 การเรียนรวมจะประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับวิธีดําเนินงานและการวางแผนใน
การจัดการเรียนรวม ซ่ึงกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 38) ไดกลาวถึง การ
ดําเนินงานจัดการเรียนรวมไววามีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
                 1. จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารครู
ท่ีปรึกษาของนักเรียน ผูปกครอง ผูเรียนพิการ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เชน นักจิตวิทยา นักวิชาการ
ศึกษาพิเศษ ครูแกไขการพูด ครูแนะแนว เปนตน 
                 2. จัดทําทะเบียนคนพิการที่เรียนรวมในสถานศึกษา 
                 3. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับคนพิการทุกคนในสถานศึกษาท่ี
เรียนรวม 
                 4. จัดใหมีผูประสานงานการเรียนรวมประจําสถานศึกษา ครูสอนเสริม ครูการศึกษา
พิเศษและบุคลากรอ่ืนท่ีจําเปนตามความสะดวก 
                  5. ในกรณีท่ีคนพิการจําเปนตองไดรับการรักษาและฟนฟูสรรถภาพดานอ่ืน ๆ ให
สถานศึกษาประสานงานสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
                  6. จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือและบริการอื่นใดทางการศึกษาตามความ
เหมาะสม 



                  7. การรับนักเรียนใหเปนไปตามประกาศการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
                  8. การจัดนักเรียนเขาช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของ
นักเรียนพิการใหดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
                9. โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานการจัดการเรียนรวมเปนระยะ ๆ  
  สุกัญญา ขําเพชร. (2538:22-23) ไดใหขอเสนอแนะในการจัดการเตรียมเพ่ือการเรียนรวม ดังนี ้
         1. การจัดเตรียมส่ิงแวดลอม หมายถึง สถานท่ีต้ังของโรงเรียน อาคารเรียน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของเด็กพิเศษแตละประเภท 
         2. การจัดเตรียมบุคลากร บุคคลท่ีมีหนาท่ีดําเนินงานการเรียนรวมนับต้ังแตผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการโรงเรียน และผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูมี
ความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการเรียนรวมในช้ันปกติประสบความสําเร็จได จึงตองไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมเพียงพอ เขาใจการปฏิบัติงานท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนทําความเขาใจกับ
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน และจัดการบริการสนับสนุนเพื่อเสริมการเรียนรวมใหสัมฤทธ์ิผลได  
                  2.1 ครูประจําช้ันปกติ ควรไดรับการฝกอบรมใหมีความรูพื้นฐาน และวิธีสอน
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมในช้ันของตน และเขาใจวิธีการที่จะประสานงานกับบุคลากรอ่ืน 
ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
                  2.2 ครูประจําช้ันพิเศษ ทําหนาท่ีสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในช้ันเรียน
พิเศษ เต็มเวลาหรือบางเวลา ปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีปญหาในโรงเรียน 
                  2.3 ครูประจํา ช้ันพิ เศษนี้ มีวุฒิหรือได รับการอบรมดานการศึกษาพิเศษ
โดยเฉพาะ ครูเสริมวิชาการ ทําหนาท่ีสอนเสริมเพื่อชวยใหการเรียนรวมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยทํา
หนาท่ีชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาดานการเรียน 
                  2.4 ครูอ่ืน ๆ เชน ครูสอนพูด ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูจิตวิทยา ครูสังคม
สงเคราะห และผูชวยครูนั้น โรงเรียนควรจัดหาใหตามความเหมาะสม 
         3. การเตรียมนักเรียน การเตรียมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เปนข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญยิ่งสําหรับโครงการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ หากมีความพรอมแลวปญหาท่ีจะเกิดข้ึน
ระหวางการเรียนรวมจะลดนอยลง เด็กท่ีจะเขาในช้ันเรียนรวมมีอยู 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
                  3.1 เด็กท่ีไดรับการเตรียมความพรอม หรือ ไดรับการพัฒนาความสามารถ
มาแลว 
                 3.2 เด็กท่ีเขามาอยูในช้ันปกติแลว เชน เด็กท่ีเขามาเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ 
โดยผูปกครองไมรูวาเด็กของตนเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
                 3.3 เด็กท่ีมีการสงตอมาจากหนวยงานอ่ืน เชน จากฝายแพทย หรือ มูลนิธิ หรือ
สถานสงเคราะหตาง ๆ เพื่อเขาเรียน 



          4. การเตรียมผูปกครอง เปนการเตรียมสาระทางวิชาการที่ผูปกครองควรทราบ เชน 
ลักษณะทางจิตวิทยาท่ีสําคัญของเด็กพิเศษ วิธีปฏิบัติตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษที่บาน บทบาทของ
ผูปกครองในการใหความรวมมือแกโรงเรียน แนวทางที่ถูกตองในการอบรมเล้ียงดูเด็กพิเศษ 
           5. การเตรียมแผนการสอนและโครงการสอนเด็กท่ีสงเขาเรียนรวมจะตองเรียนหลักสูตร
ปกติ จึงอาจทําใหไมสามารถบรรลุจุดประสงคบางอยางได เชน เด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตาไมอาจ
วาดภาพระบายสีไดแตสามารถเรียนปนได 
           6. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณโรงเรียนควรมีวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเพิ่มจากเด็กปกติตาม
ความเหมาะสมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขามาเรียนรวม 
                     กรมสามัญศึกษา. (2537: 5-8) กลาววา ในการจะเปดโครงการเรียนรวมนั้นควรเร่ิม
จากระดับสูง ซ่ึงไดแกหนวยงานเจาสังกัดหรือผูบริหารโรงเรียนกอน ถาหนวยงานเจาสังกัดยอมรับ
นโยบายการจัดการเรียนรวม ก็อาจประชุมปรึกษาหารือผูบริหารโรงเรียนในสังกัดแจงเหตุผลและความ
จําเปน เพื่อผูบริหารจะไดตัดสินวาควรเปดโครงการหรือไม ท่ีสําคัญก็คือควรใหอิสระแกโรงเรียนได
ตัดสินใจเอง สําหรับขอเสนอแนะในการจัดเตรียมมี ดังนี้  
                    1. เลือกโรงเรียนท่ีมีความพรอม ไดแก ความพรอมในเจตคติของบุคลากรหลักของ
โรงเรียน ความพรอมทางดานกายภาพ จํานวนบุคลากร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีดําเนินการของการเรียนรวม 
                                   2. ประชุมครูและบุคลากรอ่ืนของโรงเรียน เพื่อใหเตรียมตัวเตรียมใจรับโครงการ
และรับความรูในเร่ืองตาง ๆ เชน เหตุผลและความจําเปน วัตถุประสงค ขอบขายของงาน เปาหมาย 
บทบาทหนาท่ีของบุคลากร 
                       3. จัดหาครูประจําโครงการ อาจทําไดโดย 
                     3.1. สรรหาบุคลากรของหนวยงาน/โรงเรียน ท่ีมีวุฒิดานการศึกษาพิเศษ หรือ 
สงเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษ เพื่อทําหนาท่ีสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หรือ 
ครูเสริมวิชาการ 
                     3.2 ประสานกับกองการศึกษาพิเศษ เพื่อขอครูการศึกษาพิเศษไปชวย ครูท่ี
กองการศึกษาพิเศษสงให จะปฏิบัติงานประจําในโรงเรียน 
                       4. จัดหาหองเรียน หองเสริมวิชาการ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ให
เหมาะสมและจําเปนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษตามประเภทท่ีเปดโครงการ 
                      5. เตรียมบุคลากร บุคลากรที่ควรไดรับการเตรียมมี ดังนี้ ครูประจําช้ันพิเศษ ครู
เสริมวิชาการ ครูเดินสอน ครูประจําช้ันเรียนรวมกับเด็กปกติ / ครูประจําวิชา ผูปกครองเด็กปกติ และ
ชุมชน และการเตรียมนักเรียนปกติ 
                      6. เตรียมเอกสาร เอกสารท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานโครงการมีหลายแบบ 
เชน แบบประเมินผลและบันทึกพัฒนาการและพฤติกรรม คํารองของผูปกครองของสงบุตรเขารับ



บริการการศึกษาพิเศษ ใบสงตัวนักเรียนเขารับบริการการศึกษาพิเศษ แบบกรอกขอมูลสวนตัวของ
นักเรียน แบบฟอรมการเชิญผูปกครอง แบบฟอรมขอความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ สมุดบันทึก
การติดตอระหวางผูปกครองและโรงเรียน แบบฟอรมแผนการสอนรายบุคคล 
  ศรียา นิยมธรรม. (2539: 58-59) กลาวถึง การเปดโครงการเรียนรวมวา จะตองมีการเตรียมใน
ส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
                       1. เตรียมส่ิงแวดลอม ต้ังแตสถานท่ีต้ังของโรงเรียน การอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับความบกพรองของเด็กท่ีเราจะเปดรับ โรงเรียนตองไมอยูหางไกลจากชุมชน
มากเกินไป การคมนาคมสะดวกมีสาธารณูปโภคพรอมอาคารเรียนอยูในสภาพใชการไดดี หองเรียนมี
เกาอ้ีเพียงพอ 
                      2. เตรียมบุคลากร หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีจัดดําเนินการในเร่ืองของการเรียนรวมท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ ผูบริหารโรงเรียน นอกจากผูบริหารแลวจะตองเตรียมครูท้ังโรงเรียน ครูทุกคนจะตองมี
การเตรียมความพรอม มีความเขาใจในเร่ืองท่ีจะทําเปนอยางดี 
                            จากท่ีกลาวมาท้ังหมด พอจะสรุปไดวาการจะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามผูท่ีมี
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการจะตองเตรียมการ และปรับเปล่ียนบางส่ิงบางอยาง 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเหลานั้นประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุมคากับการลงทุน 
การจัดการเรียนรวมก็เชนเดียวกัน ผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีควรตองมีการเตรียม และปรับเปล่ียนบางส่ิง
บางอยาง เพื่อนํามาซ่ึงการจัดการเรียนรวมท่ีประสบกับความสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ ซ่ึงองคประกอบท่ีจะชวยใหการเรียนรวมประสบผลสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับ 
                1. ผูปกครองและโรงเรียนตองรวมมือกันทํางานเปนอยางดี 
                2. ประสบการณการเรียนรวมตองไดรับการบันทึกไวในแผนการศึกษารายบุคคล 
(IEP) 
                 3. ครูผูสอนดานการศึกษาพิเศษ และครูผูสอนในช้ันเรียนปกติตองพบปะสนทนากัน
ในเร่ืองการเรียนรวม 
                4. ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมจะไดรับขอมูลจากพื้นฐานของความตองการและ
เทคนิคการพิจารณาประสิทธิภาพของนักเรียนพิการเฉพาะสวนในการศึกษาพิเศษ 
                5. ครูผูสอนการเรียนรวมจะตองแบงเวลาเพื่อปรึกษาหารือกับครูการศึกษาพิเศษเพื่อ
อภิปรายกันในเร่ืองของพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียน 
                6. นักเรียนในช้ันเรียนปกติจะไดรับขอมูลเปนอยางดี เพื่อใหเขาใจความตองการของ
นักเรียนเรียนรวมแตละคน 
                         สรุปแลวการจัดการเรียนรวมจะประสบความสําเร็จไดถาทุกคนทุกฝายท่ี
เกี่ยวของไมวาจะเปนผูเช่ียวชาญ ผูปกครอง ครู นักเรียนพิการ นักเรียนปกติ ตองใหความรวมมือกันใน
การชวยเหลือเด็ก 



 
2.2.6 การบริหารงานการเรียนรวม  
                     การบริหารงานการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เปน
กิจกรรมหน่ึงของการบริหารงานการศึกษา ท้ังนี้เพราะเปนการจัดการท่ีมุงทิศทางการควบคุม และการ
จัดการทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวกับกิจการทางการศึกษา ดังนั้นการบริหารงานการเรียนรวมระหวางเด็ก
ปกติและเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จึงมีลักษณะโดยท่ัว ๆ ไปท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดย
บุคคลหลาย ๆ คนรวมกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาใหเด็กในทุก ๆ ดาน ใหมีความสามารถ ทัศนคติ 
พฤติกรรม  คานิยม  หรือ คุณธรรม  เพื่อการเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดย
กระบวนการตาง ๆ ท่ีเปนแบบแผน 
                    การบริหารงานการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กท่ีมีความตองการพิเศษน้ัน มี
หลักการเชนเดียวกับการบริหารงานการศึกษาท่ัวไปทั้งนี้มีงานหลักอยู 3 ประการ คือ บุคลากร งาน และ
สภาพแวดลอม โดยท่ีพิจารณางานบุคลากรในรูปของ สุขภาพรางกาย ความสามารถทางสติปญญา และ
ประสิทธิภาพทางอารมณ ในขณะท่ีมีการกระทําเกี่ยวเนื่อง และตอบโตกับงาน และสภาพแวดลอมของ
สังคม 
                     บุคลากรในการบริหารงานการเรียนรวม จะตองมีทักษะและประสบการณ มี
ทัศนคติท่ีดีในการเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในกระบวนการทํางานกลุม และ
สามารถช้ีแนะและประเมินผลผูรวมงานได ท่ีสําคัญอยางยิ่งคืองานในสวนท่ีจะตองมีการตัดสินใจ
ผูบริหารงาน การเรียนรวมจะตองปฏิบัติโดยมีพื้นฐานของผลการวิจัย มาตรฐาน และประสบการณท่ี
กวาง เปนหลักการท่ีจะสามารถเปนผูบริหารงานการเรียนรวมไดดีนั้น จําเปนจะตองมีความเขาใจ
ลักษณะธรรมชาติของความรับผิดชอบและความศรัทธาเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ตลอดจน
ความรูในทฤษฏีตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในงานการเรียนรวม 
                     งาน หมายถึง ตัวงานหรือกิจกรรมท่ีจะตองปฏิบัติหรือดําเนินการและหนาท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงงานในการจัดการเรียนรวมนั้น จะตองมีงานหลักสูตร วิธีสอน การจัดช้ันเรียน การรับเด็ก
เขาเรียน การคัดเลือกผูสอน การจัดการบริการพิเศษ การแบงงานใหบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน การ
ดูแลอาคารสถานท่ี เปนตน 
                    สภาพแวดลอมของสังคม เปนแรงกดดันในการจัดการเรียนรวม แนวโนมของการ
จัดและกายบริหารการเรียนรวม จะมีทิศทางมาจากสภาพความตองการของสังคม ปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ปรัชญา หลักการ และการสนับสนุนของสังคม 
                      ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางและกองการศึกษาเพื่อคนพิการ (2543, หนา 46) ได
เสนอบทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนรวมไว ดังนี้ 
                     ผูบริการตองทําความเขาใจกับผูท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาวาเปนหนาท่ีท่ี
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะตองทําความเขาใจใน



เร่ืองกฎหมาย เพื่อใหปญหาท่ีวาการจัดการศึกษาเรียนรวมเปนเร่ืองท่ีส้ินเปลือง เปนภาระหนักเกินไป
ของครูผูสอนท่ีตองรับผิดชอบเด็กปกติเปนจํานวนมากอยูแลว ใหเขาใจเจตนารมณในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ อยางแทจริง 
                     การใหโอกาสเด็กเรียนรวมนั้น ไมใชเพียงแตไดช่ือวาเด็กพิการไดเขามาเรียน
รวมกับเด็กปกติเทานั้น ยังตองคํานึงถึงคุณภาพท่ีเด็กแตละคนจะไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของแต
ละคนดวยซ่ึงหากทําสําเร็จก็เทากับลดจํานวนคนพิการในสังคมใหนอยลงอีกดวย บทบาทของผูบริหาร
ในการจัดการเรียนรวมท่ีสําคัญมี ดังนี้ 
                      1. ตองสนับสนุนและจัดใหมีการเรียนรวมในสถานศึกษา โดยรวมมือกับบุคลากร
และผูปกครอง ตลอดจนบุคคลในชุมชนท่ีใหความสนใจกับเด็กพิการ ซ่ึงเปนผูมีการตัดสินใจท่ีดี มี
วิสัยทัศน รวมเปนตัวแทนของเด็กพิการ 
                     2. ผูบริหารตองวางแผน จัดระเบียบวาระการประชุม กําหนดเปาหมายใหชัดเจน
และเห็นความสําคัญในบทบาทของผูเช่ียวชาญแตละดาน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
พิการอยางเทาเทียมกับทุกคน 
                    3. ผูบริหารตองจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกและรวมมือกับผูเช่ียวชาญจากหลาย
สาขาในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตารางตาง ๆ แผนการจัดการศึกษารายบุคคลและเทคนิคการชวยเหลือ
เด็ก ตลอดจนการจัดขนาดของช้ันเรียนใหเหมาะสม 
                     4. จัดหาผูชวยครู 
                      5. อบรมบุคลากรและสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอเนื่อง พัฒนาความเปน
ผูเช่ียวชาญเทาท่ีโอกาสจะอํานวย 
                     6. สนับสนุนใหครูท่ีสอนเด็กปกติในโปรแกรมเรียนรวมไดมีความรูความสามารถ
ในการสอนแบบตาง ๆ และจัดตารางในการประชุมปรึกษาหารือ แกปญหารวมกันเปนทีมกับครู
การศึกษาพิเศษ 
                      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.(2534:6-7) ใหความเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ หนาท่ีของ
ผูบริหารก็คือการทําใหเกิดการปฏิบัติงานตามหนาท่ี เพื่อใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยดี ท้ังปริมาณและ
คุณภาพซ่ึง ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการดําเนินการบริหาร 4 ดาน ดังนี้ 
                         1. การบริหารงาน คือ การควบคุมดูแลใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพซ่ึงมีงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
                      1.1 การวินิจฉัย และการตัดสินใจเลือกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
                      1.2 การรับนักเรียน 
                      1.3 การคัดแยกนักเรียน 
                      1.4 การจัดช้ันเรียน 



                      1.5 การจัดเวลาเรียน และการใหบริการพิเศษแกนักเรียน 
                      1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                      1.7 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
                        2. การบริหารงบประมาณ คือ การจัดการทางดานงบประมาณ เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการ คือ 
                      2.1 เงินงบประมาณ 
                      2.2 เงินนอกงบประมาณ 
                       2.2.1 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค 
                                  2.2.2 การจัดหารายได 
                                  2.2.3 เงินจากองคกร หนวยงานอ่ืนท้ังในและนอกประเทศ 
                         3. การบริหารบุคลากร คือ การดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหเอ้ืออํานวยใน
การจัดการเรียนรวม ไดแก 
                        3.1 การเตรียมบุคลากร 
                        3.2 การสรางทัศนคติตอการเรียนรวม 
                        3.3 การฝกอบรมระหวางทํางานเฉพาะเร่ือง 
                        3.4 การสรางขวัญและกําลังใจ 
                        3.5 การนิเทศและติดตามผล 
              4. การบริหารอาคาร สถานท่ี และเคร่ืองมือ หมายถึง การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ ในการทํางาน ประกอบดวย การจัดอาคารสถานท่ี โดยจัดสรางหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การจัดการและผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีจําเปนตองใชตาง ๆ 
ตลอดจนจัดหาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ ท่ีจําเปนตองใชดวย 
                    การจัดการเรียนรวมจะเกิดข้ึนหรือไมและจะสามารถจัดไดบรรลุวัตถุประสงค
เพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูกับผูบริหารองคการเปนสําคัญ บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในการการจัดการ
เรียนรวมจึงเปนส่ิงจําเปน เพราะผูบริหารสามารถจัดหาตัวกระตุนและบริการสนับสนุนเพื่อทําใหเกิด
การเรียนรวมข้ึน รวมท้ังเปนผูประสานงานกับคณะทํางานและผูปกครอง ผูบริหารตองคํานึงถึงวาบุคคล
เชนไรที่จะทําใหเด็กกลายเปนเพื่อนท่ีดี ขยันขันแข็ง กระตือรือรน และเปนผูตัดสินใจดวยตนเองได อัล
เพอร .(Alper. 1995:1) นอกจากน้ีแลว อัลเพอรยังไดรวบรวมแนวคิดท่ีกลาวถึงบทบาทของผูบริหารใน
ดานตาง ๆ ไวอีก คือ 
                   วิสัยทัศนของผูบริหาร ผูบริหารตองสามารถกําหนดวิสัยทัศน วาจะใหโรงเรียนเปน
อยางไรถามีการจัดการศึกษาใหแกเด็กเรียนรวม และจากตรงนี้ผูบริหารสามารถชวยในการวางแผนการ
ประชุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น ในการกระทําเชนนี้ไดผูบริหารตองเขาใจภารกิจบทบาทในการ
จัดการศึกษา ท่ีตองจัดใหนักเรียนทุก ๆ คนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน  



                    โครงสรางและองคกร ผูบริหารสามารถจัดโครงสรางองคกรไดงายข้ึนโดยเอา กฏ
ระเบียบตาง ๆท่ีเปนอุปสรรคออกไป แลวจัดโครงสรางภายในโรงเรียนข้ึนใหมวางแผนตามตารางเวลา
สําหรับบุคลากร การเปล่ียนแปลงตารางเวลาและรูปแบบตาง ๆ วางแผนชวยเหลือทางเทคนิค เชน ลด
ขนาดของช้ันเรียน จัดหาผูชวยท่ีเปนมืออาชีพเพื่อเปนการชวยเหลือ 
                     การใหการฝกอบรมคณะทํางาน การใหการศึกษาอยางตอเนื่องและการพัฒนาดาน
อาชีพมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูบริหารสามารถสนับสนุนครูในโรงเรียนเรียนรวม โดยจัดหาบริการให
การฝกอบรม ภายใน ซ่ึงระบุความจําเปนของผูสอน จางบุคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือนําเขามาชวย
ฝกอบรมเสนอแรงกระตุนแกนักการศึกษาในการมีสวนรวม ใชกลวิธีท่ีหลากหลาย และประสานงาน
การฝกอบรมกับแหลงอ่ืน ๆ หรือสถาบันอ่ืน ๆ นักการบริหารตองจัดสรรหาเวลา จัดตารางของ
ครูผูสอน เพื่อใหบุคลากรครูสามารถแกปญหารวมกัน มีการเจรจากันในกลุมไดรับคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญและมีการปรับปรุงในเร่ืองเนื้อหาการสอนตาง ๆ 
                      จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ผูบริหารตองมีบทบาทในทุก ๆ ดานในองคกรไมวาจะ
เปนการสรางวิสัยทัศน การจัดโครงสรางขององคกร การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู
ไดรับพัฒนาโดยใหการฝกอบรมหรือการศึกษา ถาผูบริหารคํานึงถึงบทบาทเหลานี้และสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทไดแลวการจัดการเรียนรวมก็จะประสบกับความกาวหนาและประสบความสําเร็จในท่ีสุด 
 
2.2.7 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
                จากการจัดการศึกษาท่ีผานมาพบวามีปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมหลายประการซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2541:39-40) ได
สรุปไว ดังนี้ 
                             ดานบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนทุกระดับยังไมเขาใจถึงการจัดการเรียนรวม
และคิดวาเปนภาระจึงไมใหการสนับสนุน โดยจะสงไปเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะ ครูขาด
ความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และมีเจตคติท่ีไมดีตอการนําเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขามาเรียนรวม
ผูปกครองเด็กปกติ มีเจตคติท่ีไมดีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษซ่ึงคิดวาถามาเรียนกับลูกของตนเองจะ
ทําใหลูกของตนเองพิการไปดวย หรือลูกของตนเองจะมีผลการเรียนท่ีตํ่าลง ผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน 
นักการภารโรง แมครัว แมคาในโรงเรียน จะมองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนเด็กท่ีมีปญหาและเปน
ภาระ 
                             ดานชุมชน ผูเกี่ยวของในชุมชนยังมองไมเห็นความสําคัญและคิดวาเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษจะตองไปเรียนท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
                              ดานงบประมาณ งบประมาณเปนปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรวม สวน
ใหญผูบริหารโรงเรียนจะรอรับงบประมาณจากทางราชการ จึงทําใหการจัดการเรียนรวมไมประสบ



ผลสําเร็จเทาท่ีควร ซ่ึงงบประมาณสวนใหญจะใชไปในดานการจัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณและการ
จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับความเปนจริง 
           นอกจากนี้จากการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม
จํานวน  413 คน  จากทุกจังหวัดในปการศึกษา 2541 ซ่ึงจัดการประชุมสัมมนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
          ผูบริหาร ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ขาด
งบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปน ไมมีท่ีปรึกษาและขาดความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการ แตถาผูบริหารไดรับการอบรมเชนนี้จะมีเจตคติตอการจัดการศึกษา
พิเศษดีข้ึน เพราะรูวิธีแกปญหา 
          ครูผูสอน จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด
ผลสัมฤทธ์ิเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ท่ีพบวาตํ่ากวาปกติ เพื่อนรวมช้ันไมยอมรับ เปนการเพ่ิมภาระ ครู
มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนรวม แตถาครูไดรับการอบรม รูแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็ก
พิเศษ คิดวาครูจะสบายใจและเต็มใจท่ีจะสอนเด็กมากข้ึน 
          ผูปกครองเด็กปกติ กลัววาครูจะไมมีเวลาใหลูกเพราะตองดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
เด็กอาจจะเบ่ือและทําใหเสียการเรียน หรือ เด็กอาจเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมถูกตองจากเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ แตถาผูบริหารมีความเขาใจ มีเจตคติท่ีดีก็เช่ือวาจะสามารถจัดการเรียนรวมไดสําเร็จ 
         ผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ กลัววาครูจะไมสามารถสอนลูกได ไมมีส่ือ อุปกรณ 
ซ่ึงสรางความลําบากใหครูผูสอน กลัวลูกจะเรียนไมทันเพื่อน เปนท่ีดูถูกเหยียดหยามและอาจถูกรังแก
ไดรับอันตราย จึงอยากใหผูปกครองมีความรูเร่ืองการดูแลและสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อนํา
ความรูไปใชกับลูก นอกจากนี้ยังมีความตองการพบผูบริหารและครูเพื่อทราบปญหาซ่ึงจะชวยครู ชวย
ลูกไดอีกแรงหนึ่ง ปญหาดังกลาว สอดคลองกับผลการสัมมนาครูการศึกษาพิเศษ ในปงบประมาณ 2545 
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน (2545:9) ซ่ึงพบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอน สวนใหญไมไดจบทางการศึกษาพิเศษ จึงทําใหครูผูสอนขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน ปญหาภาระงานมาก จึงไมมีเวลาทุมเทใหกับการศึกษาพิเศษ โรงเรียนขาดแคลนครู ขาดวัสดุ 
อุปกรณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลทําไดนอย 
เนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองเวลา และ ตองจัดทําแผนการสอนปกติดวย ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาดังกลาว 
ครูผูสอนเห็นวาศึกษานิเทศกควรจัดหา จัดทําเอกสาร หรือ สรุปยอเร่ืองราวท่ีเปนประโยชนตอครูผูสอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดทําในลักษณะเอกสารนิเทศทางไกลสงใหครูผูสอนไดศึกษา 
      
2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 
 
 



            2.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเก่ียวของกับโครงสรางซีท (SEAT)    
 
                        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. (2548:133)  ไดกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานดานการศึกษาพิเศษ ของประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางซีท (SEAT)  มีดังนี ้
                          มาตรา 15 การจัดการศึกษา มี3 รูปแบบ คือ 

1. การศึกษาในระบบ 
2. การศึกษานอกระบบ 
3. การศึกษาตามอัธยาศัย 

                           นโยบายจากมาตรา 15  
1. ใหจัดการศึกษาแกคนพิการอยางหลากหลายรูปแบบ 
2. ใหดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนเรียนรวมมาตรฐาน รวม 390 โรงเรียน 

โดยใชโครงสรางซีท (Seat Framework) ในการบริหารจัดการ  
                            มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ 
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต 
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูตางๆอยางไดสัดสวน สมดุล  
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการ 
เรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
                            มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระกับตางๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาคนควา สําหรับ
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ใหจัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ  
                               นโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28  

1. ใหมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับคนพิการระดับมาก 



2. ใหเพิ่มเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีตองสอนใหแกคนพิการเปนเฉพาะบุคคล 
เพื่อ 

ตอบสนองความตองการจะเปนพิเศษของคนพิการแตละคน 
3.  ใหปรับเนื้อหาสาระท่ัวไปใหสอดคลองกับคนพิการแตละประเภท 
4. ใหใชโครงสรางซีท (SEAT framework) ในการบริหารจัดการเรียนรวม 

                                                 นักเรียน(S-Students)  

                                                 การจัดการเรียนการสอน (A – Activities) 

                                                 สภาพแวดลอม (E-Environment) 

                                                  เคร่ืองมือ (Tools) 

           2.3.2 การดําเนินงานจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT) 

                        พัชน ี สืบประสงค.(2527) ไดกลาวถึงการดําเนินงานจัดการเรียนรวมโดยใช 
โครงสรางซีท มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

1. ประชุมบุคลากรท้ังหมดท้ังโรงเรียน  เพื่อสรางความรู  ความเขาใจ  เจตคติ  และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
      1. ต้ังคณะกรรมการโครงการเรียนรวม มีองคประกอบ 8-10 คน ไดแก 
          1.1 ผูบริหาร/หรือผูชวยท่ีไดรับมอบหมาย 
          1.2 พอหรือแมหรือผูปกครองของเด็กท่ัวไป 
          1.3 พอหรือแมหรือผูปกครองของเด็กพิการ 
          1.4 ตัวแทนครูท่ีอยูในระบบโรงเรียน 
          1.5 ตัวแทนศูนยการศึกษาหรือจังหวัด 
          1.6 ตัวแทนเขตพื้นท่ี 
          1.7 ตัวแทนชุมชนท่ีอยูในคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนจัดทําวิสัยทัศน กําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของ 
โรงเรียน 

3. พัฒนาบุคลากรตามความตองการจําเปนของบุคลากรในแตละสถานศึกษา โดยอาจทํา 
รวมกับท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด และหรือหนวยงานอ่ืนท่ีจัด 

4. ประสานบุคลากรและประสานเขตพ้ืนท่ี ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัดในเร่ืองการ 
รับเด็ก ท้ังเด็กท่ีมีอยูในโรงเรียนและเด็กท่ีเขาใหม 

5. โรงเรียนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
6. การดําเนินงานตามโครงสรางซีท 

 



             2.3.3 การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 
                           โรงเรียนตองบริหารองคประกอบหลัก 4 ประการตามโครงสรางซีท (SEAT) เพื่อทํา
ใหการจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
             
                                                                   
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี3 แสดงการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 

ท่ีมา เบญจา  ชลธารนนท (2546:3) 
 
 

เตรียมความพรอมนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพรอง 

เตรียมความพรอมนักเรียน

S - Student E - Environment 
กายภาพ 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 

SEAT 

นโยบายวิสัยทัศน   พันธกิจ  

งบประมาณ  

ระบบการบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการหลักสูตร  

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

กฎกระทรวง 

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ

ส่ิงอํานวยความสะดวก  

ส่ือ 

บริการ 

การตรวจสอบทางการศึกษา  

เทคนิคการสอน 

การรายงานความกาวหนาของนักเรียน  

การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและชุมชน 

การประกันคุณภาพ 

การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ

ตํารา 

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชพีอื่น 

การจัดตารางเรียน  

การประสานความรวมมือ  

การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุง

T-Tools A- Activities 



1. นักเรียน (S-Student)   
      นักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองและนักเรียนท่ัวไป โรงเรียนควร
เตรียมความพรอมขอนักเรียนท้ัง2กลุม ดังนี้ 
                              1.1 เตรียมความพรอมนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรอง ในดานรางกาย วิชาการ 
อารมณและสังคม และการชวยเหลือตนเอง หากพิการตั้งแตแรกเกิดจําเปนตองไดรับบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมหรือเตรียมความพรอมทันทีท่ีพบความพิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกดานซ่ึงในการ
ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมนั้น  เปนชวงสําคัญท่ีสุดท่ีเด็กควรไดรับการเตรียมความพรอม เพราะ
ชวงอายุ 0-3ป เปนชวยท่ีสมองเจริญเติบโตมากท่ีสุด การเตรียมความพรอมทําไดโดยกระตุนพัฒนาการ
ในสวนท่ีเหลืออยู  เม่ือไดรับการพัฒนาระดับการทํางานตางๆ (function level) จะสูงข้ึน และในทาง
กลับกันหากไมไดรับการพัฒนาการกระตุนหรือการสงเสริมสวนท่ีเหลืออยูอยางมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการทํางานตางๆ จะเลือนหายไปทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรูทันที ดังนั้น การ
ชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ยิ่งทําไดทันทวงทีต้ังแตแรกเกิดและทําไดอยางถูกตองจะสามารถ
ฟนฟูสมรรถภาพความพิการไดอยางเห็นผลชัดเจน 
                                   1.2 การเตรียมความพรอมนักเรียนท่ัวไป  ทางโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอม
สําหรับนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียน โดยการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจ เกิดการ
ยอมรับสามารถใหความชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองอยางถูกวิธี และ
เทาท่ีจําเปน ท่ีผานมาพบวาคนสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอคนพิการ หรือท่ีมีความบกพรอง เชน 
สมเพช เวทนา สงสาร กลัว ไมไววางใจ โดยมักเกิดจากความไมรูหรือไมมีขอมูลท่ีถูกตอง 
2. สภาพแวดลอม (E - Environment) 
                                    2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ควรจัดใหนักเรียนพิการหรือบกพรองในการ
เรียนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีขีดจํากัดนอยท่ีสุด (Least Restrictive Enviroment , LRE) โรงเรียนควร
พยายามใหเด็กไดเรียนรวมในช้ันเรียนท่ัวไปใหมากท่ีสุด หากไมสามารถจัดใหเด็กเรียนรวมไดเต็มเวลา
ก็อาจจัดแบงเปนบางเวลาได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนพิการ หรือท่ีมีความ
บกพรองเปนเฉพาะบุคคลได 
                                        2.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ไดแก พอแม ผูปกครอง ครู
และบุคคลอ่ืนในโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไปที่มีการจัดการเรียนรวมของผูบริหารจะเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในโรงเรียนท่ีจะเปนผูนํา และสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรอง
เรียนรวมในโรงเรียน  หากทางโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไวแลว  ผูบริหารจะตอง
นําเสนอเร่ืองการจัดการเรียนรวมใหคณะกรรมการโรงเรียนทราบ และพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน  ซ่ึงควรประกอบดวยผูบริหาร ผูเชียวชาญ ครูท่ัวไป ครูการศึกษาพิเศษ 
พอแม ผูปกครองและบุคลากรภายนอกเพื่อกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม แนวทางการ
ดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณ 



3. กิจกรรมการเรียนการสอน (A - Activities) 
                              กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกหองเรียนเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนในโงเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ
บกพรองไดรับการพัฒนา ท้ังในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงประกอบดวย 
              การบริหารจัดการหลักสูตร 

1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program,IEP) 
2. แผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan, IIP) 
3. การตรวจสอบทางการศึกษา (Education Assessment) 
4. เทคนิคการสอน 
5. การรายงานความกาวหนาของนักเรียน 
6. การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและชุมชน 
7. การประกันคุณภาพ 
8. การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเขาเรียน 
9. การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริม 

4. เคร่ืองมือ (T - Tools) 
                     เคร่ืองมือหมายถึง ส่ิงท่ีนํามาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนรวมชวยใหนักเรียน
พิการหรือท่ีมีความบกพรองเกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการ
สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองมือดังกลาวหมายถึงสิงตอไปนี้ 

1. นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปนการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน และระบบ 
การใหบริการที่ชัดเจน 

2. งบประมาณ โรงเรียนจําเปนตองจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะ เพื่อการ 
จัดการเรียนรวมใหกับเด็กพิการหรือท่ีมีความบกพรอง 

3. ระบบการบริหารจัดการ 
4. กฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวงกําหนดกลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธื 

ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พุทธศักราช 2545  
5. เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก (Assistive Technology ,AT) 
6. ส่ิงอํานวยความสะดวก (Accessibility) 
7. ส่ือ หมายถึง ส่ือทางการศึกษา ไดแก วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. บริการ หมายถึง บริการตางๆ ท่ีชวยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ แตละ 

ประเภท 
9. ตํารา อาจจัดทําในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากตัวพิมพ 
10. ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากส่ิง 



อํานวยความสะวก ส่ือ บริการ ท่ีชวยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู ของคนพิการ 
11. ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึงครูท่ีไดรบการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษในระดับ 

ปริญญาตรี ข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนรวม 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 เกษม ทองสัมฤทธ์ิ. (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการการนิเทศงานวิชาการของครู
โครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา 
 1. ความตองการการนิเทศของครูโครงการเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตองการการนิเทศดานวิชาการ
อยูในระดับมาก โดยมีความตองการการนิเทศดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน และ การวัดผลประเมินผล ตามลําดับ  
 2. ความตองการการนิเทศงานดานวิชาการของผูบริหารและครูผูปฏิบัติการสอนโครงการเด็ก
พิการเรียนรวมกับเด็กปกติ ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ท้ัง
โดยรวมและรายดาน 
 3. ความตองการการนิเทศของครูโครงการเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ ในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณในการทํางาน ระหวาง 1-5 ป และมากกวา 5 ป ไม
แตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน ดานวัดผล
และประเมินผล แตดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา ครูท่ีมีประสบการณ 1-5 ป ท่ีมีความ
ตองการมากกวาครูท่ีมีประสบการณมากกวา 5 ปข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ทนันชัย  อินทนาชัย.(2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
แบบเรียนรวมกับเด็กปกติในจังหวัดพิษณุโลก โดยทําการศึกษาจากประชากรท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม คือ ประชากรท่ีเปนผูบริหารโรงเรียน 119 คน เด็กพิการเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ 423 คน และสุมตัวอยางเด็กพิการจํานวน 30 คน สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. สภาพของเด็กพิการที่เรียนรวมกับเด็กปกติ สวนใหญเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
(29.20%) และศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (78.51%) 
 2. ความตองการทางการศึกษาของเด็กพิการ ตองการเรียนรวมโดยใหมีการสงเสริมทางดาน
การศึกษา การสอนซอมเสริม การมีสวนรวมทางดานวิชาการ การกีฬาและสงเสริมการเรียนวิชาชีพและ
สถานท่ีทํางาน 
 3. สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกับเด็กปกติ พบวา 



 3.1 ดานอาคารและส่ิงแวดลอม สวนใหญยังไมไดมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกแกคน
พิการ สาเหตุเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณและความไมเขาใจในการดัดแปลงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม 
 3.2 ดานบุคลากร ไมมีบุคลากรดานการศึกษาพิเศษและบุคลากรขาดทักษะในการสอนเด็ก
พิการ 
 3.3 ดานหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนใชหลักสูตรปกติสอนเด็กพิการ
และจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 3.4 ดานวิชาการ ขาดแคลนแหลงความรู และผูใหความรูแกครูผูสอนเด็กพิการ 
 3.5 ดานการเรียนการสอน โรงเรียนสวนใหญจัดการสอนรวมช้ันใหเด็กพิการ 
 3.6 ดานส่ือการเรียนการสอน ขาดส่ือการสอนเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอและ
ครูผูสอนขาดความรู ความเขาใจและทักษะการใชส่ือการสอนเด็กพิการ 
              ณัชพร นกสกุล.(2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การใชหลักสูตรของครูผูสอนเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาเรียนรวมในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวา1. ครูผูสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรวมในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สวนใหญอยูในกลุมโรงเรียนทวารวด ี มีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน ๆ มีประสบการณการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
เรียนรวมระหวาง 1 – 5 ป เคยสอนเด็กปกติกอนท่ีจะมาสอนเดก็เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
เรียนรวมมากกวา 10 ป ครูสวนใหญเคยผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ2. ครูผูสอนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเตรียมสอนโดยรวมอยูในระดับท่ีเห็นดวยมากในดานการเตรียมนักศึกษาครู มีความคิดเห็น
ดวยมากท่ีสุดในเร่ืองนักศึกษาควรเปนผูท่ีมีความอดทนและมีเมตตา เปนผูท่ีมีอารมณดียิ้มแยมแจมใส มี
ความรูดานจติวิทยาพัฒนาการเด็ก สําหรับครูประจําการตองการไดรับความรู เพิ่มเติมในดานการศึกษา
พิเศษ และลดภาวะปญญาออนและตองการใหสถานศึกษามีการเตรียมผูบริหาร ครูทุกคน ผูปกครอง 
และผูท่ีเกีย่วของทุกฝายใหมีความรูความเขาใจ เจตคติ และการมีสวนรวมในการพฒันาเด็ก3. ในดาน
การปฏิบัติการของผูสอนโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง การเรียนการสอนเนนเนื้อหาท่ี
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน มีการปรับหลักสูตรใหความเหมาะสมกับเด็กจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการเคล่ือนไหวและการใชเทคนิคการสอน
อยาง หลากหลาย ปญหาท่ีพบ ไมมีครูพี่เล้ียงชวยสอน ขาดครูท่ีมีความรูดานการศึกษาพิเศษ ครูผูสอน
ใชหลักสูตรเด็กกลุมพิเศษ (กลุม ก) อยูในระดับปานกลางใชเกณฑการประเมินผลเด็กปกติในการ
ประเมินเด็กท่ีมีความ บกพรองทางสติปญญา ไมมีการวางแผนการสอนรวมกบัครูการศึกษาพิเศษ4. 
ครูผูสอนท่ีมีอายุ 26 – 35 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาพเิศษมีความ คิดเห็นและ
การปฏิบัติการใชหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก ในดานประสบการณครูผูสอนเด็กเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางสติปญญาเรียนรวม 6 – 10 และเด็กปกติกอนท่ีจะมาสอนเด็กเด็กท่ีมีความบกพรองทาง



สติปญญา 1 – 5 ป มีความคิดเห็นและการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก ครูผูสอนท่ีผานการอบรมดาน
การศึกษาพเิศษมีความคิดเหน็และการปฏิบัติอยูในระดบัมาก กลุมทวารวดีมีความคิดเห็นในดานการ
เตรียมผูสอนอยูในระดับ มากท่ีสุด และกลุมโรงเรียน 
อโยธยามีการปฏิบัติการของผูสอนมากกวากลุมอ่ืน 
               กันยา   จันทรใจวงศ. (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษในระดับอนุบาล ผลการวิจยัพบวา การจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดตางท้ัง4โรงเรียนนั้น  แตละโรงเรียนมีรูปแบบและแนวทางใน
การจัดการเรียนรวมท่ีคลายคลึงกัน  ท้ังนี้จุดมุงหมายเพื่อใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนา
ในทุกดาน ใหใกลเคียงกับเด็กปกติ  โดยเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขามาเรียนรวมในโรงเรียนนั้น 
จะตองมีการเตรียมความพรอมและกระตุนพัฒนาการดานตางๆ มากอนท่ีจะเขาโรงเรียน และโรงเรียน
จะตองมีการเตรียมการในดานบุคลากรตางๆ  เตรียมในเรื่องอาคารสถานท่ีและงบประมาณ  เตรียมใน
ดานการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรวม  เพื่อท่ีจะทําใหการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตาท่ีกําหนดไว 

                วินัย รูปขําดี. (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในการบริหารงานกับผลการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผูเก่ียวของในโรงเรียนเรียนรวมโดยใช
โรงเรียนเปนฐานตามแนวคดิโครงสรางซีท (SEAT) ในจังหวัดกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา 2549 
การวิจยัคร้ังนีมี้จุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนเรียนรวม 
2) ผลการดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม และ 3) ความสัมพันธของสภาพการมีสวนรวมในการ
บริหารงานกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามแนวคิดโครงสราง
ซีท (SEAT) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก บุคคลท่ีเกี่ยวของในโรงเรียนเรียนรวมในจงัหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 22 โรงเรียน ผลการวจิัยพบวา 1) สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน
เรียนรวมตามแนวคิดโครงสรางซีท ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษและเดก็ปกติ ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการ
สอน และ ดานการกําหนดนโยบาย กฎหมาย ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง 2) ผลการดําเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม โดยประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
2 ดาน ไดแก พัฒนาการทางดานสังคมและพัฒนาการทางดานการเรียน ผลในภาพรวมอยูในระดับมาก 
3) สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดาํเนินงานท่ีเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทั้ง 4 ดาน  

             วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน. (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



ชลบุรี การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจดั การเรียนรวมภายใต
โครงสรางซีท ( SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศกึษาชลบุรี ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณ และขนาดโรงเรียน ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดการเรียนรวมจาํนวนท้ังส้ิน 32 โรงเรียน เปนผูบริหารโรงเรียน และ
ครูผูสอน รวมท้ังส้ิน 251 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา ที 
ผลการวิจัย พบวา 1. สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํจัดการเรียนรวม ภายใตโครงสรางซีท (SEAT 
Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชลบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานนกัเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานเคร่ืองมือ และ
ดานกิจกรรมการเรียนรู 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใต 
โครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชลบุรี ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง ประสบการณ และ ขนาดโรงเรียน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเหน็ตอสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมภายใตโครงการซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศกึษา
ชลบุรี แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน แกนนําจดัการ
เรียนรวม ท่ีมีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารโรงเรียน แกนนําจัดการเรียนรวม
ภายใตโครงการซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม ท่ีมีขนาดโรงเรียน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 
(SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาชลบุรีแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีมี ประสบการณ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
ท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํจัดการเรียนรวมภายใต
โครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี แตกตางกัน
อยางไมมี นยัสําคัญยกเวนดาน T - tool (เคร่ืองมือ) แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ 

              นพมาศ  สุทธิวิรัช. (2551) ไดศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ใน
โรงเรียนแกนนําสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต1  พบวา 1.การบริหารจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนแกนนาํจัดการเรียนรวม  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณารายดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดบัจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม และดานเคร่ืองมือ 2. ปญหาในการจัดการ



เรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ดานนักเรียนพบวา การเตรียมความพรอมนกัเรียนท่ัวไป มีการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง  การเตรียมความพรอมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ปฏิบัติไดไมท่ัวถึง  ดาน
สภาพแวดลอม พบวาไมมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
พบวาปญหาในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพะบุคคล(IEP) และการจัดทําแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล(IIP) และดานเคร่ืองมือ พบวางบประมาณไมเพียงพอ  ในการจัดซ้ือส่ือสําเร็จรูป คาจางพี่เล้ียง 
คาตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก และโครงการฝกอาชีพ  ครูไมเพียงพอตามภาระงาน  ขาดการทํา
วิจัยในช้ันเรียนและขาดการประสานงานกบัหนวยงานทางการแพทย 3. ความตองการการบริหารจัดการ
เรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ดานนักเรียนพบวา ควรมีหนวยงานในการสํารวจและคัดแยกเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ และเตรียมความพรอมเด็กกอนเขาเรียน ควรจางพี่เล้ียงชวยดแูลนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  ดานสภาพแวดลอม ควรสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม ดนกจิกรรม
การเรียนการสอน ควรจัดใหมีการรวมกลุมในการชวยกนัจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และการจดัทําแผนการสอนที่จัดข้ึนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล(IIP) ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการจัด
การศึกษา อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ควรมีครูการศึกษาพิเศษ ชวยสอนและแนะนํา และดานเคร่ืองมือ 
ควรมีการสนบัสนุนดานงบประมาณเพ่ิมข้ึน และมีระบบสงตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับหนวยงาน
ทางการแพทย 

                       ดนัย  อันฤดี. (2551) ไดศึกษาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท (SEAT Framework) ผลการวิจยั
พบวา 1.ระดับการดําเนนิงานการจดัการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท อยูในระดับปานกลาง ท้ังโดยรวมและรายดาน 
โดยเรียงสําหรับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานส่ิงแวดลอม ดานนกัเรียน ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานเคร่ืองมือ 2.ผลการเปรียบเทียบ 2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการดําเนนิงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ.
01 และเม่ือพจิารณาเปนรายคูก็พบวามีความแตกตางกนัทุกคู 2.2 กลุมตัวอยางท่ีเคยผานการอบรมและ
ไมผานการอบรม มีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01 ท้ังโดยรวมและรายดาน 2.3 กลุมตัวอยางไดรับและไมรับคูปองการศึกษา
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับการดําเนนิงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.01 3. กลุมตัวอยางตองการกการสนับสนุนจากศูนยการศกึษาพิเศษ ประจําจังหวดัมหาสารคาม 
เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย 5 อันดับดังนี้ 3.1 อยากใหมีการจดัอบรมบุคลกรทุกคนในโรงเรียน 



ใหมีความรู เขาใจในการปฏิบัติงาน/ดานการวัดผลประเมินผลอยางตอเนื่อง 3.2 อยากใหจดัการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําส่ืออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเคร่ืองมือชวยเฉพาะทาง 3.3 อยาก
ใหจดังานพบปะสังสรรคระหวางผูบริหาร และครูผูรับผิดชอบท้ังจังหวัด เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ประสานงานกนั 3.4 อยากใหจัดอบรม/มีครูเฉพาะทางสําหรับนักเรียนกลุมนี ้ 3.4 ของบประมาณ
สนับสนุนเพื่อเติมใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

                     วิชัย  ชัยโกศล และคณะ.(2552:บทคัดยอ)รูปแบบของกระบวนการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เขตตรวจราชการท่ี 14   
ผลการวิจัยพบวา 
 1. การดําเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนรวมใหแกนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ
บกพรองในภาพรวมผานเกณฑการประเมิน (ไมตํ่ากวา 3.50) อยูในระดับมาก ( X  = 3.96) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักการจัดการเรียนรวม ( X  = 4.02) โดย
นักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองปฏิบัติตนเชนเดียวกับนักเรียนปกติท่ัวไปมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
( X  = 4.26) รองลงมา คือ ดานแนวทางดําเนินงานจัดการเรียนรวม ( X  = 3.98) โดยมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรอง
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
สิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 และมีการจัดต้ัง
ผูรับผิดชอบดําเนินงานใหนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองแตละคนไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยางสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแต
ละคนตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.04) ดาน
ปจจัยของความสําเร็จ ( X  = 3.95) โดยผูบริหาร บุคลากร ผูปกครอง นักเรียนท่ัวไป และผูท่ีเกี่ยวของมี
เจตคติเชิงสรางสรรคตอการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรอง โดยมีความ
เช่ือม่ันวานักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองทุกคนสามารถมีความกาวหนาทางการศึกษามีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.22) และดานกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรวม ( X  = 3.86) เปนลําดับ
สุดทาย โดยการสงเสริมใหครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม 
เพื่อใหมีความรู และความ สามารถอยางกวางขวาง ลุมลึก เปนสากล และทันสมัยอยูเสมอมีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 3.93)  
 2. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Frame work) ใน
ภาพรวมผานเกณฑการประเมิน (ไมตํ่ากวา 3.50) อยูในระดับมาก ( X  = 3.96) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณภาพสภาพแวดลอม ( X  = 4.09) โดยครูผูสอนเอา
ใจใสตอพัฒนาการของนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองในทุกดานมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 



4.23) รองลงมา คือ ดานคุณภาพนักเรียน ( X  = 4.02) โดยมีการเตรียมความพรอมใหนักเรียนปกติท่ัวไป
ในช้ันเรียนใหการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนพิการหรือมีความบกพรอง และการสงเสริมใหนักเรียน
พิการหรือท่ีมีความบกพรองไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดดําเนินการ มีคะแนนเฉล่ีย
มากท่ีสุด ( X  = 4.14) ดานคุณภาพเครื่องมือ ( X  = 3.92) โดยมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อชวย
ใหนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองไดปฏิบัติงานและดํารงชีวิตใหมีประสิทธิภาพตามความจําเปน
ของแตละบุคคลมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.10) และดานคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 
3.90) เปนลําดับสุดทาย โดยมีการสํารวจสภาพปญหา คัดแยก คัดกรอง เพื่อรูจักนักเรียนเปนเฉพาะ
บุคคล โดยใชแบบคัดกรองตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ
ทางการศึกษา เร่ือง กําหนด หลักเกณฑและวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ พ.ศ.
2548 มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.09) 
 3. ดานครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมและการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในภาพรวมผานเกณฑการประเมิน (ไมตํ่ากวา 3.50) อยูในระดับมาก ( X  = 3.91) เม่ือพิจารณาเปน 
รายดานโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานองคความรู ( X  = 4.02) โดยมีการพัฒนา
ตนเองทางดานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ
บกพรองมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.09) รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ( X  = 3.88) โดยกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษเพื่อนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ
บกพรอง โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมทุกคนท่ีมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการวางแผนประเมินผล
และการปรับปรุงพัฒนามีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 3.95) ดานประสิทธิภาพความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ( X  = 3.87) โดยสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับ
นักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเปนเฉพาะบุคคลไดครอบคลุมทุกองคประกอบมีคะแนนเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ( X  = 3.97) และดานเจตคติ ทัศนคติ ( X  = 3.85) เปนลําดบัสุดทาย โดยการมีเจตคติท่ีดีตอการจัด
การศึกษาพเิศษสําหรับนักเรียนพกิารหรือท่ีมีความบกพรองมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 3.94) 
 4. สภาพปญหา อุปสรรค แนวทางในการพัฒนา และขอเสนอแนะในกระบวนการ
บริหารจัดการระบบการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เขต
ตรวจราชการท่ี 14 พบวา ดานนักเรียน (S : Student) เห็นวานักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองมีเจต
คติท่ีผิด ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเทาที่ควร มีมากที่สุด ดาน
สภาพแวดลอม (E : Environment) เห็นวาครูผูสอนมีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบมาก ท้ังงานประจําและ
งานพิเศษท่ีนอกเหนือจากการสอน มีมากท่ีสุด ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) เห็นวา
บุคลากรไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแบบวิเคราะห หลักสูตร แผนกลยุทธในการบริหารจัดการ 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีมากท่ีสุด และดาน
เคร่ืองมือ ส่ิงอํานวยความสะดวก (T : Tools) เห็นวาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนอยเกินไป 
ไมเพียงพอมีมากท่ีสุด  



 5. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของ
กระบวนการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเหน็วาควรให
ความรูความเขาใจ การจัดฝกอบรม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมากยิ่งข้ึนมีมากท่ีสุด 
 6. ขอเสนอแนะอ่ืนเพิ่มเติม เห็นวาควรจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการและ
ติดตามแกไขปญหาการจัดการเรียนรวมใหเพียงพอมีมากท่ีสุด  

 

 

 

                     วัลยา สุวรรณธาตรี. (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษา การวิจัยเร่ือง การประเมินการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนรวม ตามโครงสรางซีท(SEAT  FRAMWORK)    ผลการวิจัยพบวาการประเมินงานการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนวัดทรัพยสโมสร  มีดังนี้ 1) การดําเนินงานจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม ปการศึกษา2550 เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 2) 
ประเมินการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา
พิเศษเรียนรวม ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนวัดทรัพยสโมสร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
ครูผูสอน 18 คน คณะกรรมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 12 คน ผูปกครองเด็กพิเศษ 42 คน และ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 14 คน รวมท้ังส้ิน 86 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการแบงช้ันภูมิ 
(Stratification) รวมกับวิธีแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามโควตา (Quota Sampling) จนครบ
จํานวน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบประเมินการดําเนินงานจัดการพิเศษเรียนรวมท่ีปรับมาจากแบบ
ประเมินตนเอง ในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ปการศึกษา 2547 ของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การ
วิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูล มาคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
กับเกณฑท่ีกําหนด  ผลการศึกษาพบวา การดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมมีนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาการเรียนรูรอยละ  72.22 รองลงมา คือ ความบกพรองทางพฤติกรรมรอยละ 
11.11สําหรับกระบวนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมดานการจัดการส่ิงแวดลอมและดานเคร่ืองมือถือวา
อยูในเกณฑดี โดยไดคะแนนในระดับ 3.00 และ 2.45 ตามลําดับ รองลงมาคือดานการเรียนการสอนท่ี
อยูเกณฑพอใชมีคะแนนในระดับ2.30 แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวากิจกรรมการสอนนอก
หองเรียน การรับนักเรียนพิการหรือมีความบกพรองเขาเรียน การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริมอยู
ในเกณฑดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานท่ีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน การ



เสริมสรางทักษะการปฏิบัติของครูและผูท่ีเกี่ยวของ การมีทีมงานเฉพาะใหคําแนะนําปรึกษาชวยเหลือ
อยูในเกณฑดีท่ีคะแนน 2.50 2.66 และ 3.00 ตามลําดับ  
 

 2.4.2  งานวิจัยในตางประเทศ 

 อีเวนส. (Evans.1981:125) ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโครงการเรียนรวม
ระหวางเด็กพิเศษ กับนักเรียนปกติ ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา พบวา ผูปกครองเด็กทีความ
คิดเห็นวา โครงการเรียนรวมเปนโครงการท่ีอํานวยประโยชนทางการศึกษาใหแกเด็กผูปกครองสวน
ใหญ มีทัศนคติในทางบวกตอเด็กพิเศษ  ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีทําใหทัศนคติของผูปกครองของเด็กแตกตาง
กัน ไดแก ระดับการศึกษาของผูปกครอง อายุของเด็กพิเศษ และความรูของผูปกครองเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
                  วารดานี .(Wardani.1988:21)  สํารวจเจตคติครูการศึกษาพิเศษกับครูท่ีสอนเด็กปกติในเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และการเรียนรวม การสํารวจพบวา ครู
การศึกษาพิเศษมีเจตคติท่ีดีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ในทางบวกมากกวาครูท่ีสอนเด็กปกติ ครูท่ีมี
ประสบการณในการสอนตั้งแต 3ปข้ึนไปที่มีเจตคติในทางบวกตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ มากกวา
ครูท่ีมีประสบการณในการสอน 1-2ป  ครูชายมีเจตคติในทางบวกตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมากกวา
ครูสตรี โดยภาพรวมแลวครูสวนมากในเกาะบาหลีมีเจตคติในทางบวกตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
และตอการเรียนรวมระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็กปกติ  
                    ลัทธแฮม. (Latham,1997:245) ไดศึกษาเจตคติและความเชื่อเก่ียวกับการเรียนรวมของครู
และผูบริหารสถานศึกษาในดานการใหบริการ พบวา ครูปกติ ผูบริหารและครูการศึกษาพิเศษ มีเจตคติ
ตอการจัดการเรียนรวมและมีความเช่ือตรงกันวา นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีสิทธ์ิไดรับการ
บริการทางการศึกษา ครูปกติและครูการศึกษาพิเศษ มีความเช่ือวา การจัดการเรียนรวมจะสําเร็จได ตอง
ไดรับความรวมมือท้ังวิธีการจัดการเรียนการสอน ขอมูล ขาวสารและประชาสัมพันธ  
                      ทัลเมอร .(Palmer ,1998:76)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม พบวา ผูปกครองมีความเห็นตรงกันวาพัฒนาการสวนบุคคลของ
เด็กดีข้ึน  บุคลิกภาพและความสัมพันธกับผูอ่ืนดีข้ึน โดยพัฒนาการตางๆ จะดีข้ึนมากเทาไรขึ้นอยูกับ
การท่ีผูปกครองและครอบครัวเห็นคุณคาและการมีสวนรวมในการจัดช้ันเรียนรวม  และบทบาทของ
โรงเรียนดวย 

                          จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเรียนรวม ตามโครงสราง
ซีท ท่ีไดศึกษามาท้ังหมดสรุปไดวา  การท่ีจะจัดการบริหารจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จนั้นผูท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษทุกฝายจะตองมีความรูดานการศึกษาพิเศษอยางเขาใจและถูกตองชัดเจน มี
ความเขาใจพื้นฐานการจัดการศึกษาพิเศษ การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรวมท่ีสอดคลองกับบริบท



ของโรงเรียนการจัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีตองวางแผนการจัดการกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ตองใหความสําคัญกับบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรวมเปนอยางดี  องคประกอบสําคัญท่ีจะ
ทําใหการเรียนรวมสําเร็จพอสรุปไดดังนี้  

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี3 
                                                      ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
                                 การวิจัย เ ร่ืองการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา:โรงเรียนวัดอุทัยธารามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร     เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1. 



เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดาน
การเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนวัด
อุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร        3. เพื่อพัฒนาคูมือการ
จัดการเรียนรวม สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา      โดยใชโครงสรางซีทใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกรณีตัวอยาง:โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

                   ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
                           ตอนท่ี1 ศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง และ
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม 
                         ตอนท่ี2 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 
                         ตอนท่ี3 ศึกษาการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   
 
 3.1 ตอนท่ี1 ศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวม พี่เล้ียง และผูปกครอง
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม 
                   การศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง และผูปกครอง
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ในข้ันตอนนี้มี
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย  1)ประชากรท่ีใชในการวิจัย  2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 3)  การเก็บ
รวบรวมขอมูล และ4) การวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
                                  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และ
พี่เล้ียงจํานวน 10 คน  ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา จํานวน 28 คน เด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา จํานวน 28 คน ท่ีเรียนอยูในโรงเรียนวัดอุทัย-ธาราม ใน
ภาคเรียนท่ี2  ปการศึกษา 2553  รวมประชากรท่ีใชในการวิจัยท้ังส้ิน 66 คน  
 
2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 



                 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรวม โดยใชโครงสรางซีทในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือใน
การวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามปลายเปดท่ีนักวิชาการไดศึกษา 
ไว เชน สหภัทร  เจริญยศ(2540:124-150) อมร  อินทนนท (2534:175-180) และนิตยา  นิลคูหา 
(2538:81-83) 

2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวม  เด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
พัฒนาการและสติปญญา และโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 1) ดานนักเรียน (S-Student)  2) 
ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)   3) ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities)    และ4) ดาน
เคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T - Tools) ท่ีนักวิชาการไดศึกษาไว เชน นพมาศ   สุทธิวิรัช .(2551). การศึกษาการ
บริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต1  ดนัย  อันฤดี.(2551).การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต1และเขต2 ตามโครงสรางซีท   วิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน.(2550). สภาพการ
บริหารโรงเรียนแกนนําตัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (Seat Framework) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี   พงษศักดิ์  ใจหาญ.2550).การพัฒนาการจัดการเรียนรวมแบบให
ทุกคนมีสวนรวม โรงเรียนบานอางหิน(เพียรพิทยาคาร)  และสมยศ    สุขพัฒนธี.(2550). การศึกษาการ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก 
                              3. การสรางแบบสัมภาษณ นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในขอท่ี1และ2  มาสรางแบบ
สัมภาษณ  แบงออกเปน 3 ตอนคือ           
              ตอนท่ี1 เปนแบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง  แบบสัมภาษณ
ประกอบดวย  2 สวนคือ 
                          สวนท่ี1 สัมภาษณขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับ  อายุ  วุฒิการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกับการ
เรียนรวม  และประสบการณในการสอนเรียนรวม  
                          สวนท่ี2 สัมภาษณขอมูลการจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 
1)ดานนักเรียน (S-Student)  3 ขอ  2)ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)   4 ขอ  3)ดานการจัดการ
เรียนการสอน (A - Activities)    8 ขอ และ4)ดานเคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T - Tools) 5  ขอ รวม  20 ขอ 
               ตอนท่ี2 เปนแบบสัมภาษณผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา แบบ
สัมภาษณ ประกอบดวย  2 สวนคือ 
                           สวนท่ี1 สัมภาษณขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับอายุ  วุฒิการศึกษา  ประเภทความบกพรอง
และประวัติการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 



                            สวนท่ี2 สัมภาษณขอมูลตามโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 1)ดานนักเรียน (S-
Student)  4 ขอ 2) ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)   4 ขอ  3)ดานการจัดการเรียนการสอน (A - 
Activities)    8 ขอ และ4)ดานเคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T - Tools)  
                   ตอนท่ี3  เปนแบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ /ครูประจําช้ันเรียนรวมเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  แบบสัมภาษณประกอบดวย 5 หัวขอคือ 1) ดานพฤติกรรม 2) 
ดานรางกาย 3) ดานทักษะการชวยเหลือตนเอง 4) ดานวิชาการ 5) ดานอารมณ จิตใจและสังคม 
                               4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  วิธีการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ  ใชวิธีการ
หาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ซ่ึงเปนการลงความเห็นและ
ใหคะแนนแบบสัมภาษณทุกขอ  ไดคาดัชนี IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 จึงถือวาเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชในงานวิจัย (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2536:89)  
 

สูตรท่ีใช คือ      IOC   =                   
 
                    เม่ือ  IOC    แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับความคิดเห็น 
                             ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญของเนื้อหาท้ังหมด 
                               N      แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
                       วิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญระหวางคําถามกับความ
คิดเห็น 
                               +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท 
                               0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท 
                               -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท 
                          ถาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทนของ
ลักษณะขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียนรวมในดานนักเรียน ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา0.5 ขอ
คําถามนั้นก็ถูกตัดออกไปหรือนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน ซ่ึงคร้ังนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางคําถามกับขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ได คาIOC อยูระหวาง 
0.6-1.0   
                              5. นําแบบสัมภาษณไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รายช่ือผูเช่ียวชาญมีดังนี้ 
                                  5.1 รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา   วิหคโต  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเวสเทริน 

∑ R 
N 



                                  5.2 ผูชวยศาสตราจารย พันธณีย    วิหคโต  อาจารยมหาวิทยาลัยพระนคร    
                                  5.3 รองศาสตราจารย ดร.. สุวพิชชา       อาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                  5.4 นางวนิดา    ชนินทรยุทธวงศ  นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ หัวหนากลุมภารกิจพัฒนา
วิชาการ สถาบันราชานุกูล  
                                   5.5 นางอําไพพิศ    บุญนาค   หัวหนาบริการการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดอุทัย
ธาราม                              
                                5. นําแบบสัมภาษณมาแกไขปรับปรุงความสมบูรณของเนื้อหา ตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ 
                                 6. นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครูการศึกษาพิเศษ 
2 คน ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 2 คน ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง ท่ี
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสัมภาษณ   

                     7. วิเคราะหคาความเช่ือม่ัน    
การวิเคราะหคาความเช่ือม่ันดวย คาความเช่ือม่ัน (reliability) ของครอนบาค    

สูตรท่ีใช คือ    α = 

 

                          เม่ือ  α   เทากับ  คาความเช่ือม่ัน 
                                  k    เทากับ  จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

                             ∑Si
2    เทากับ  ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                                 St
2    เทากับ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามไดเทากับ  0.86  

          8. ปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ (ดังปรากฏในภาคผนวก ก หนา174) 

 
3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
                   การวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้ 
                       1.การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ การแสดงความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครู
ประจําช้ันเรียนรวมและผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยผูวิจัยและ
คณะทํางานทําหนาท่ีเปนผูสัมภาษณและใชแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนในการสัมภาษณ  
                      2. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหขอมูลเพื่ออภิปรายผลในบทท่ี4ตอไป 
 

 
( 1 -            )     ∑Si

2    
       St

2 
 

   k   
 k-1            



4. การวิเคราะหขอมูล 
                      ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลจากแบบสัมภาษณ มารวบรวม จัดความถ่ี และหาคา
รอยละ  
 
3.2 ตอนท่ี2 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 
                     การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญา กอนและหลังเรียนรวม  โดยใชโครงสรางซีท ในข้ันตอนนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 1)ประชากรท่ีใชในการวิจัย 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 3)  การเก็บรวบรวมขอมูล  และ
4) การวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
                 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
จํานวน 28 คน ท่ีเรียนอยูในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  ในภาคเรียนท่ี2  ปการศึกษา 2553   
 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก แบบสัมภาษณการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีทในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ดังนี้ 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามปลายเปดของ  
สหภัทร  เจริญยศ. (2540:124-150) อมร  อินทนนท. (2534:175-180) และนิตยา  นิลคูหา .(2538:81-83) 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
                                2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
เด็กออทิสติกและเด็กสมองพิการ ของ ทิพยวัลย   ศรีจันทร. (2547:102-118) สุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ. 
(2550:175-218)และ ผดุง  อารยะวิญู .(2543:55-66) เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเปนแนวทางในการสราง
ขอคําถามในการสัมภาษณ  

     3. การสรางแบบสัมภาษณ นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในขอท่ี1และ2 มาสรางแบบ 
สัมภาษณ ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพี่เล้ียง เกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา   ซ่ึงอยูในตอนท่ี3 ของแบบสัมภาษณ  มีรายละเอียดดังนี้           



                          ลักษณะของแบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวมเกี่ยวกับพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ประกอบดวย ดานพฤติกรรม  ดานรางกาย    ดานทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง   ดานวิชาการ ประกอบดวย ภาษาและการส่ือสาร  เลขคณิต  และดานอารมณ จิตใจ 
และสังคม กอนและหลังเขาเรียนรวม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หนา298) 
 
4. การวิเคราะหขอมูล  
                          การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําขอมูลกอนและ
หลัง มาวิเคราะหรวบรวมจดัความถ่ี และจัดเรียงลําดับเนื้อหา และหาคารอย นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบ
ในรูปกราฟแทง 
 
3.3 ตอนท่ี3 ศึกษาการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี
ตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   
 
                      ศึกษาการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณี
ตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   ในข้ันตอนนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย1)ประชากรที่ใชในการ
วิจัย 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 3)  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
                  ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ท่ีเกีย่วกับการจัดการ
เรียนรวมตามโครงสรางซีท  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย                  
                 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
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                                                   ไมถูกตอง 
 
 
   
 
                                                                                                  ถูกตอง 
 
 

2. การสัมภาษณ 

1. การคนหาเอกสาร 

3.การสังเกตแบบมีสวนรวม 

4.รางคูมือ  

5.ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

6.ตรวจสอบ
ความถูก 
ตอง 

3.คูมือฉบับสมบูรณ 

1.การรวบรวมขอมูล

2.รางคูมือและหา
คุณภาพ 

7.ปรังปรุง 

คูมือการบริหารจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอทัยธาราม 



 
 
 
 
 
                                ภาพประกอบท่ี4    ขั้นตอนการสรางคูมือ 
          1.การรวบรวมขอมูล 

                        ผูวิจัยมีรายละเอียดในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยัเร่ือง การบริหารจัดการเรียนรวม  เด็กท่ีมีความตองการ 

พิเศษ  และโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 1)ดานนักเรียน (S-Student)  2) ดานสภาพแวดลอม (E 
- Environment)   3)ดานการจดัการเรียนการสอน (A - Activities)    และ4)ดานเคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T - 
Tools) เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหใชในคูมือ 

2. ศึกษาเอกสารขอมูลจาก แบบสัมภาษณรายงานการวิจยัการบริหาจัดการเรียนรวม  
โดยใชโครงสรางซีท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกรณีศึกษา:โรงเรียนวดัอุทัยธาราม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

3. การสังเกตการณการรวมกิจกรรมกับโรงเรียนวัดอุทัยธารามของผูวิจัยและ 
คณะทํางาน 
 
          2.รางคูมือ 

                         ผูวิจัยมีรายละเอียดการรางคูมือตนแบบ ดังนี ้
1. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม ของผูวิจัย 

และคณะทํางาน  นําขอมูลมารวบรวมจดัทํารางตนแบบคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณตัีวอยาง:โรงเรียนวดัอุทัยธาราม คูมือแบงออกเปน 2 ตอนคือ  
                                 ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจดัการเรียนรวม 
                                 ตอนท่ี2   การบริหารจดัการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีตัวอยางโรงเรียน 
วัดอุทัยธาราม 
                                    2.1 ตัวอยางกิจกรรม  จํานวน 10 กิจกรรม 
                                         2.2 ตัวอยางเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน 
                                 2.. นํารางตนแบบคูมือไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 5 คน  พิจารณา
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รายช่ือผูเช่ียวชาญมีดังนี้ 
                                   2.1 รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา   วิหคโต  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเวสเทริน 



                                   2.2 ผูชวยศาสตราจารย พันธณีย    วิหคโต  อาจารยมหาวิทยาลัยพระนคร    
                                   2.3 รศ.ดร. สุวพิชชา       อาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                   2.4 นางวนิดา    ชนินทรยุทธวงศ  นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ หัวหนากลุมภารกิจ
พัฒนาวิชาการ สถาบันราชานุกูล  
                                     2.5 นางอําไพพิศ    บุญนาค   หัวหนาบริการการศึกษาพิเศษ โรงเรียน 
วัดอุทัยธาราม        
                       
         วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
                                 วิธีการหาคุณภาพของคูมือ ใชวิธีการหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยอาศัยดุลย
พินิจของผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ซ่ึงเปนการลงความเห็นและใหคะแนนทุกขอ  ไดคาดัชนี IOC มากกวาหรือ
เทากับ 0.5 จึงถือวาเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในงานวิจัย (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2536:89)  
 

สูตรท่ีใช คือ      IOC   =                   
                                                                                         
                    เม่ือ  IOC    แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับความคิดเห็น 
                             ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญของเนื้อหาท้ังหมด 
                               N      แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
                       วิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญระหวางคําถามกับความ
คิดเห็น 
                               +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท 
                               0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท 
                               -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนของ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท 
                          ถาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทนของ
ลักษณะขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในดานนักเรียน ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา0.5 ขอคําถาม
นั้นก็ถูกตัดออกไปหรือนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน ซ่ึงคร้ังนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
คําถามกับขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  ไดคา IOC อยูระหวาง 0.6-1.00  
                      3. ปรับปรุงคูมือตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
                               ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อใหผูวิจัยนําไปปรับปรุงใช
ในคูมือใหมีความเหมาะสมและสมบูรณมากข้ึนดังนี้ 

∑ R 
N 



                                     1. ผูเช่ียวชาญแนะนําใหเนนขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางซีท ตามหลักการของ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมนําไปใชในเร่ืองใด 
                                     2. ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และจากการสังเกตในการรวมกิจกรรมของผูวิจัย
กับบุคลากรท่ีโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ผูเช่ียวชาญแนะนําใหรวมรวมจุดเดนท่ีพบ ท่ีตางจากโรงเรียนอ่ืนๆ 
                                     3. ใหเนนรายละเอียดกิจกรรม และเคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารจัดการเรียนรวม 
แตละข้ันตอน 
                                4. ใหนําเทคนิควิธีการท่ีโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ใชในการดแูลเดก็ท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา ระดับปานกลาง(Moderate mental  Retardation)  IQ 35-49 ท่ีทางสถาบัน
ราชานุกูล สงเขาเรียนรวม  
                                5. ใหปรับสํานวนภาษาการเขียน 
                    4.. ตรวจสอบความถูกตอง 
                             ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของเนือ้หา ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
 
          3. คูมือฉบับสมบูรณ 
                            ผูวิจัยรวบรวม ออกแบบและจัดพิมพคูมือฉบับสมบูรณ   ไดคูมือการจัดการเรียนรวม
ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กรณตัีวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (ดังปรากฏใน
ภาคผนวก  ก หนา161) 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                    ผลการวิเคราะหการวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา:โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 



                           ตอนท่ี1 ผลการวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ัน
เรียนรวม พี่เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
                         ตอนท่ี2 ผลการวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร                          
                          ตอนท่ี3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
4.1 ตอนท่ี1 ผลการวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวม พี่
เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เก่ียวกับการบริหารจัดการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา : 
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
  ผลการวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษาพเิศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม พี่เล้ียง 
และ เกีย่วกับการจัดการบริการจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท  จํานวน 10 คน จําแนกตามตวัแปรท่ี
ศึกษา ดังตารางท่ี 3-7 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวม 
                 และพี่เล้ียง 

รายการ จํานวน รอยละ 
1.อายุ 1. ตํ่ากวา 30ป 

2. 31-40ป 
3. 41-50ป 
4. มากกวา50ป 

5   
2   
3   
- 

50.00 
20.00 
30.00 

- 
2.วุฒิการศึกษา 1.ตํ่ากวาปริญญาตรี  2  20.00 



รายการ จํานวน รอยละ 
2. ปริญญาตรีและวุฒิบัตรดานการศึกษาพเิศษ               
3. ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
4. สูงกวาปริญญาตรี   

2  
5  
1  

20.00 
50.00 
10.00 

3. การอบรม
เกี่ยวกับการเรียน
รวม 

1.ไมเคยไดรับการอบรม   
2. เคยไดรับการอบรม                     

2  
8  

20.00 
80.00 

4.ประสบการณ
ในการสอนเรียน
รวม 

 1.นอยกวา 6 ป        
 2.ต้ังแต 6-10 ป           
 3.มากกวา 10 ปข้ึนไป 

4  
4  
2  

30.00 
50.00 
20.00 

                  
          จากตารางท่ี 3 แสดงวาครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวมและพี่เล้ียง รอยละ50 มีอายุตํ่า
กวา30ป ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ รอยละ50 จบปริญญาตรีและมีวฒิุบัตรดานการศึกษา
พิเศษ  รอยละ20 ไดรับการอบรมดานการเรียนรวม รอยละ 80 และมีประสบการณการสอนเรียนรวม  
ต้ังแต 6-10 ป รอยละ50 
                    
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของความคดิเห็น การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท 
                 ดานนักเรียน (S-Student) ของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวมและพี่เล้ียง 

รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.การเตรียมความพรอมผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
       1.ประชุมผูปกครองช้ีแจงรายละเอียดการใหบริการและรูปแบบการจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนใหผูปกครองทราบ 

6  60.00 

       2  ประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน.  5  50.00 
       3. ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติตางๆใหผูปกครองทราบ 4  40.00 
       4. เขาคายเตรียมความพรอมผูปกครอง 4  40.00 
2. การเตรียมความพรอมเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
       1.กอนเปดเทอมจะมีการปรับพื้นฐานนักเรียน 1-2 สัปดาห 8  80.00 



รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
       2.ใหพี่เล้ียงชวยดูแล มีหองส่ือการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรู 5  50.00 
       3. มีการจัดทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนของเด็กเปนรายบุคคล 3  30.00 
3.การเตรียมความพรอมครูสอนเด็กปกติ 
       1. มีการประชุมใหความรูเร่ืองการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 8  80.00 
       2. มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

5  50.00 

       3. มีการอบรมใหคําแนะนําในการดแูลเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญาวิธีการปรับพฤติกรรม 

5  50.00 

       4. มีการประชุมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญากับครูปกติกอนท่ีจะรับเด็กเรียนรวม 

4  40.00 

       5. มีการประชุมเร่ืองหลักสูตรการสอน และการประเมินผลการเรียนตามIEP 3  30.00 
2. ทานพบปญหาท่ีเกีย่วกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญากับเด็กปกติอยางไร 
       1. เด็กปกติไมเขาใจเด็กพิเศษ ชอบลอเลียน 6  60.00 
       2.ชอบแยงของเลนกัน 5  50.00 
       3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาบางคนรบกวนสมาธิ
เพื่อนทําใหเดก็ปกติไมมีสมาธิในการเรียน 

4  40.00 

       4. เด็กปกติบางคนกลัวเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 3  30.00 
       5. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไมนอนกลางวัน นั่งเลนของเลน  
ทําใหเด็กปกติไมนอน 

3  30.00 

3. สัมพันธภาพของทานกับผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเปนอยางไร 
       1. ผูปกครองใหความเคารพนับถือครูการศึกษาพิเศษดี 10  100.00 
       2. มีการส่ือสารในสมุดการบาน  10  100.00 
       3. มีการติดตอส่ือสารกันประจํา ครูจะรายงานพฤติกรรมตางๆในแตละวนัให
ผูปกครองทราบ 

10  100.00 

       4. มีการส่ือสารกันสวนใหญจะพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองพฒันาการของเด็ก 10   100.00 
       5. มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับครูอยูเสมอ 9  90.00 

                        
          จากตารางท่ี 4 แสดงวาการเตรียมความพรอมผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญารอยละ60 มีการประชุมผูปกครองช้ีแจงรายละเอียดการใหบริการและรูปแบบการจัดการเรียน
รวมของโรงเรียนใหผูปกครองทราบ รองลงมาเปนการประชุมประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการเรียนรวม



ของโรงเรียน รอยละ 50  การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญารอย
ละ 80 กอนเปดเทอมจะมีการปรับพื้นฐานนักเรียน 1-2 สัปดาห การเตรียมความพรอมครูสอนเด็กปกติ 
รอยละ80  มีการประชุมใหความรูเร่ืองการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  สําหรับ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญากับเด็กปกติ รอยละ60 ปญหาท่ีพบ
เด็กปกติไมเขาใจเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาชอบลอเลียน  รองลงมาเปนเร่ือง
ชอบแยงของเลนกัน รอยละ50 และสัมพันธภาพของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพ่ี
เล้ียง กับผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาสวนใหญมีความสัมพันธท่ีดีใน
เร่ืองผูปกครองใหความเคารพนับถือครูการศึกษาพิเศษดีมาก มีการติดตอส่ือสารโดยใชสมุดเปนประจํา 
ครูจะรายงานพฤติกรรมตางๆในแตละวันใหผูปกครองทราบ มีการบานและการส่ือสารกันสวนใหญจะ
พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองพัฒนาการของเด็กรอยละ100 
                                                                       
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท 
                 ดานสภาพแวดลอม (E - Environment) ของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวม 
                 และพี่เล้ียง 

รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.โรงเรียนของทานมีการเปล่ียนแปลงอะไรเพ่ือจัดการเรียนรวม 
       1. มีการจัดหองสงเสริมพัฒนาการ   หองการศึกษาพเิศษ  หองเรียนรวม
และ หองส่ืออุปกรณกระตุนพัฒนาการเดก็ 

10  100.00 

      2. ปรับหองน้ําสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

10  100.00 

      3. เพิ่มราวจับเวลาข้ึน-ลงบันได 10  100.00 
      4. ปรับทาสีอาคารเรียน ลอมร้ัวเพื่อเพิม่ความปลอดภัยใหกับเด็ก 10  100.00 
      5. เพิ่มสีสันอาคาร ระบายสีผนังตึกบางสวนเปนภาพการตูน 9  90.00 
      6. ปรับโตะ เกาอ้ี แสงไฟในหองเรียน 8  80.00 
      7. ปรับสวนหยอม สนามเด็กเลน 8  80.00 
2.ทานจัดหองเรียนใหมีความเหมาะสมในการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
       1. จัดหองใหโลง ไมใหมีส่ิงของตางๆไปกระตุนเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา 

10  100.00 

       2. จัดท่ีเกบ็ส่ือการสอน ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาเพ่ือสะดวกในการนํามาใชสอน 

10  100.00 



รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
       3.จัดใหเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญานั่งใกลครู
เพื่อจะไดคอยชวยเหลือ 

9  90.00 

       4. จัดใหเด็กนั่งใกลเพื่อนท่ีไมรังแกกนั 8  80.00 
       5. จัดมุมสําหรับการเรียนรูใหกับเด็ก 8  80.00 

3.โรงเรียนจัดใหมีหองเสริมวิชาการ (Resource Room) และหองกิจกรรมบําบัด เชน หองศิลปะ หรือ 
หองดนตรีบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาหรือไม 
       1. มีหองส่ือการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

10  100.00 

       2. มีหองสอนเสริมสอนเด็กเปนรายบุคคล 10  100.00 
       3. มีหองเสริมวิชาการ  10  100.00 
       4. มีหองฝกพูด 7  70.00 
4.ทานทํางานรวมกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกโรงเรียนอยางไร 
       1. ประสานงานเก่ียวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาขอมูลทางวิชาการ และรวมกิจกรรม เชน การประชุม อบรม กับ
ทางสถาบันราชานุกูลอยางตอเนื่อง 

10  100.00 

       2. ประสานขอคําแนะนาํงานดานการเรียนรวม การขอส่ือและส่ิง
อํานวยความสะดวกทางการศึกษากับศูนยการศึกษาพเิศษ สวนกลาง 

10  100.00 

       3.ไปจัดกจิกรรมรวมกับหนวยงานและโรงเรียนตางๆท่ีเชิญเขารวม 10  100.00 
         
      จากตารางท่ี 5 แสดงวาการเปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมเพื่อจัดการเรียนรวม ครูการศึกษาพิเศษ ครู
ประจําช้ันเรียนรวม และพ่ีเล้ียง สวนใหญเห็นวา ทางโรงเรียนมีการจัดหองสงเสริมพัฒนาการ หอง
การศึกษาพิเศษ  หองเรียนรวมและ หองส่ืออุปกรณกระตุนพัฒนาการเด็กปรับหองน้ําสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เพิ่มราวจับเวลาข้ึน-ลงบันไดปรับทาสีอาคารเรียน ลอมร้ัว
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับเด็กรอยละ100  การจัดหองเรียนจัดหองใหโลงไมใหมีส่ิงของตางๆไป
กระตุนเด็ก จัดท่ีเก็บส่ือการสอน ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเพื่อ
สะดวกในการนํามาใชสอนรอยละ100 นอกจากน้ีไดจัดหองส่ือการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา หองสอนเสริมสอนเด็กเปนรายบุคคล หองเสริมวิชาการ รอยละ100 และ
ทํางานรวมกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เชน การรวมกิจกรรม การประชุม อบรม กับ
ทางสถาบันราชานุกูลอยางตอเนื่อง และประสานขอคําแนะนํางานดานการเรียนรวม การขอสื่อและส่ิง
อํานวยความสะดวกทางการศึกษากับศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง รอยละ100 



ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท                       
                  ดานการจัดการเรียน การสอน (A - Activities)  ของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้น 
                  เรียนรวมและพี่เล้ียง 

                     รายการความคดิเห็น จํานวน รอยละ 
1.การจัดการเรียนการสอน  ขอดี 
       1. มีการปรับหลักสูตรใหเอ้ือตอเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

5  50.00 

       2.มีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาตางๆท่ีเกีย่วกับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา 

4  40.00 

       3. การจัดกิจกรรมเนนใหครูทุกคนทํางานรวมกนั 3  30.00 
       4. จัดตารางสอนเสริมใหกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาเรียนรวม 

3  30.00 

       5. จัดใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญาเรียนรวมกับ
เด็กปกติ ทําใหเด็กมีพัฒนาการดีข้ึนเกดิการเลียนแบบ 

1  10.00 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 
       1.ควรเพิ่มครูการศึกษาพเิศษใหมากข้ึน 10  100.00 
       2. ควรเพิม่พี่เล้ียงชวยดแูลเด็กในช้ันเรียนรวม 8  80.00 
       3. ครูประจําช้ันเรียนรวม ยังตองการเพิ่มความรูและวิธีการดูแลเดก็ท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีถูกตอง 

8  80.00 

โรงเรียนของทานมีการจัดการเรียนรวมเปนรูปแบบใด และมีวิธีการอยางไร 
       1. เรียนรวมเต็มเวลา มีพี่เล้ียงชวยดูแล 10  100.00 
       2. เรียนรวมเต็มเวลา มีบริการเสริมวิชาการ 1ช่ัวโมงตอสัปดาห 9  90.00 
ทานมีวิธีการประเมินผลการเรียนสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาอยางไร 
       1. ประเมินผลตามแผนIEP โดยครูการศึกษาพิเศษ เปนผูประเมิน 10  100.00 
ทานมีเกณฑในการพิจารณาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเขามาเรียนรวมใน
โรงเรียนอยางไร และรับเด็ก ประเภทใดบาง 
1  เกณฑการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
       1. เด็กมีความพรอมในการเรียนพอสมควร 10  100.00 
       2. ไมมีปญหาพฤติกรรมกาวราว ทํารายเพื่อน 10  100.00 
       3. ชวยเหลือตัวเองได เชนการเขาหองน้ํา ทานอาหาร ลางหนา แปรงฟน
เปนตน 

10  100.00 



                     รายการความคดิเห็น จํานวน รอยละ 
       4. ไมมีปญหาสุขภาพท่ีเปนอันตรายในการเรียนรวม 9  90.00 
       5. ผูปกครองเขาใจถึงนโยบายของโรงเรียน 1  10.00 
2.โรงเรียนรับเด็กประเภทใดบาง 
       1. เด็กบกพรองทางสติปญญา 10  100.00 
       2. เด็กออทิสติก 10  100.00 
       3. เด็กสมองพิการ 10  100.00 
3.โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาอยางไร 
       1. จัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาช้ันอนุบาลและประถมศึกษา 

10  100.00 

       2.  จัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

5  50.00 

       3. มีหลักสูตรท่ัวไปแตปรับบางวิชาใหเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา 

4  40.00 

4.โรงเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)อยางไร 
1. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหกับเด็กท่ีมีความ

บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาทุกคน 
10  100.00 

       3. จัดทํารายละเอียดเกีย่วกับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหกับเด็ก 

8  80.00 

5.โรงเรียนมีการจัดตารางเรียน และตารางสอนเสริมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
       1. จัดสอนเสริมใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
เปนรายบุคคลคนละ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

10  100.00 

       2. จัดตารางเรียนใหเหมือนเด็กปกติ 9  90.00 
       3. จัดตารางสอนเสริมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเด็ก 9  90.00 
6.โรงเรียนจัดใหเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญารวมกิจกรรมภายนอกอยางไร 
       1. สงเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาแขงขันงาน
วิชาการตางๆ 

10  100.00 

       2. จัดเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไปรวมกจิกรรม
ท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนรวมกับเด็กปกติ 

10  100.00 

         



          จากตารางท่ี 6 แสดงวา ขอดีการจัดการเรียนการสอนคือรอยละ50มีการปรับหลักสูตรใหเอ้ือตอ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ส่ิงท่ีตองปรับปรุงคือรอยละ100แสดงความคิดเห็น
ควรเพิ่มครูการศึกษาพิเศษใหมากข้ึน รอยละ100 มีการจัดการเรียนรวมเต็มเวลา และมีพี่เล้ียงดูแลเด็ก 
การประเมินผลการเรียน รอยละ100 ประเมินผลตามแผนIEP โดยครูการศึกษาพิเศษเปนผูประเมิน 
เกณฑในการรับเด็กเรียนรวมรอยละ100 แสดงความคิดเห็นเด็กมีความพรอมในการเรียนพอสมควร ไม
มีปญหาพฤติกรรมกาวราว ทํารายเพื่อ ควรชวยเหลือตนเองได เชน การเขาหองน้ํา ทานอาหาร ลางหนา 
แปรงฟน การรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา เรียนรวม รอยละ100 รับเด็กท่ี
บกพรองทางสติปญญา เด็กออทิสติก และเด็กสมองพิการ รอยละ100จะทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ในช้ันอนุบาลและประถมศึกษา มีการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาทุกคน มีการ
ประชุมรวมกัน 3 ฝายคือ ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการ และสติปญญา รอยละ100 โรงเรียนมีการจัดสอนเสริมใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา เปนรายบุคคลคนละ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห รอยละ100 และทางโรงเรียนสงเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา แขงขันงานวิชาการตางๆและจัดเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการ และสติปญญา ไปรวมกิจกรรมท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนรวมกับเด็กปกติ  
 
ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท  
                 ดานเคร่ืองมือ  (T - Tools) ของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําชั้นเรียนรวม และพี่เล้ียง 

รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.ผูบริหารกําหนดนโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรวมอยางไร 
       1. มีการปรับนโยบายวิสัยทัศนพนัธกิจของผูบริหารใหเอ้ือตอเดก็เรียนรวม 10  100.00 
       2. ใหนโยบายจัดใหเด็กเรียนรวมไดเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียนรวม 9  90.00 
       3. ผูบริหารเนนครูทุกคนใหความสําคัญและรวมมือในการจดัการเรียนรวม 9  90.00 
2.ทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการการใชงบประมาณดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
       1. ไดรับเงินจากงบประมาณรายหัวท่ีรัฐจัดใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา 

10  100.00 

       2. ขอรับเงินสนับสนุนจากผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ 
และสติปญญา จางครูการศึกษาพิเศษและพีเ่ล้ียงชวยดูแลเด็ก 

10  100.00 

       3. จัดหางบประมาณจากผูบริจาค หนวยงานเอกชน ผูมีจิตศรัทรา  8  80.00 
3.โรงเรียนจัดส่ือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับครูการศึกษาพิเศษและครูประจําช้ันเรียน
รวมอยางไร 



รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
       1. จัดหาส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูการศึกษาพเิศษแนะนํา 10  100.00 
       2. จัดเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณการพิมพใหใชผลิตส่ือการสอน  5  50.00 
       3.จัดทําฐานขอมูลความรู และเวปไซคของโรงเรียน 5  50.00 
4.โรงเรียนมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
อยางไร 
       1. ขอส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาใหกบัเด็กตามIEP 

10  100.00 

       2. ครูการศึกษาพิเศษ จะติดตามและใหคําแนะนําการใชส่ือบริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหผูปกครอง 

10  100.00 

5. ทานไดรับการพัฒนาความรูดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
       1. ไดเขาอบรมดานการศกึษาพิเศษท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัด 
 

10  100.00 

       2.ไดเขาอบรมความรูเกีย่วกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ
สติปญญา ท่ีสถาบันราชานุกลูจัด 

10  100.00 

       3. ไดเขาอบรมเร่ืองการจัดการความรูท่ีสถาบันราชานุกูลจัด 10  100.00 
       4. จัดอบรมพี่เล้ียงทุกปการศึกษา กอนเปดภาคเรียน 9  90.00 
       5. ไดรับความรูจากการสอบถามปรึกษากับครูการศกึษาพิเศษ 9  90.00 

                      
         จากตารางท่ี 7 แสดงวาการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท ดานเคร่ืองมือ รอยละ100
ผูบริหารมีการปรับนโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจของผูบริหารใหเอ้ือตอเด็กเรียนรวม รองลงมา
ผูบริหารมีนโยบายจัดใหเด็กเรียนรวมไดเรียนเต็มเวลาในช้ันเรียนรวมและผูบริหารเนนใหครูทุกคนให
ความสําคัญและรวมมือในการจัดการเรียนรวมรอยละ90 ดานงบประมาณรอยละ100ไดรับเงินจาก
งบประมาณรายหัวท่ีรัฐจัดใหกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา และขอรับเงิน
สนับสนุนจากผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา จางครูการศึกษาพิเศษและ
พี่เล้ียงชวยดูแลเด็ก รอยละ100ทางโรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามท่ีครูการศึกษาพิเศษแนะนํา 
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา รอยละ100ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหกับเด็กตามIEP และครูการศึกษาพิเศษ จะติดตามและ
ใหคําแนะนําการใชส่ือบริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหผูปกครอง การพัฒนาความรู
ดานการศึกษาพิเศษ รอยละ100 ไดอบรมดานการศึกษาพิเศษท่ีกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชานุกูล
จัด และอบรมการจัดการความรู ท่ีสถาบันราชานุกูล รองลงมา พี่เล้ียงไดรับการพัฒนาความรูดาน



การศึกษา กอนเปดภาคเรียนทุกปการศึกษา และไดรับความรูจากการสอบถามปรึกษากับครูการศึกษา
พิเศษ รอยละ90 
 
              ผลการวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา เกี่ยวกับการจัดการบริการจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท จํานวน 28 คน จําแนกตามตัว
แปรที่ศึกษา ดงัตารางท่ี 8-12 
 
 
        ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
                          ท่ีใหสัมภาษณ   จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

รายการ จํานวน รอยละ 
1.อายุ  1. ตํ่ากวา 30ป 

2. 31-40ป 
3. 41-50ป 
4. มากกวา50ป 

3 
11 
10 
4 

10.71 
39.29 
35.71 
14.29 

2.อาชีพ 1.คาขาย /ธุรกิจสวนตัว  
2.ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
3.รับจาง 
4.เกษตรกรรม 
5.แมบาน              

5 
4 
6 
- 

13 

17.86 
14.28 
21.43 

- 
46.43 

3. วุฒิการศึกษา 1.ไมไดเรียนหนังสือ 
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
4. อนุปริญญา 
5.ปริญญาตรี   
6.สูงกวาปริญญาตรี   

1 
10 
8 
5 
4 
- 

3.57 
35.71 
28.57 
17.86 
14.29 

- 
4. ประเภทความบกพรอง 1.บกพรองทางสติปญญา 

2.เด็กดาวนซินโดรม 
3.เด็กออทิสติก 
4.บกพรองทางดานรางกาย 

8 
8 
10 
2 

28.57 
28.57 
35.71 
7.14 

5.ประวัติการเรียน 1.โรงเรียนราชานุกูล (สถาบันราชานุกูล) 10 35.71 



รายการ จํานวน รอยละ 
2.ศูนยการศกึษาพิเศษสวนกลาง 
3.โรงเรียนเอกชน 
4.โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

7 
4 
7 

25.00 
14.29 
25.00 

                        
            จากตารางท่ี 8 แสดงวา ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา สวนใหญ 
รอยละ 39.29 มี อายุ 31-40ป   รอยละ46.43  มีอาชีพแมบาน รอยละ35.71 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ประเภทความบกพรอง เปนเด็กออทิสติก  รอยละ35.71 ดานประวัติการเรียนกอนเขาเรียน
รวม เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา สวนใหญ มาจากสถาบันราชานุกูล รอยละ
35.71 
 
          ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท  
                 ดานนักเรียน (S-Student)   ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา 

รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมทานกอนนําเด็กเขาเรียนอยางไร 
        1.ประชุมผูปกครองใหความรูเกี่ยวกบัเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา 

28 100.00 

        2.ใหคําแนะนําผูปกครองปรับตัวเม่ือลูกมาเรียนรวม 28 100.00 
        3.ใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรวม 25 89.26 
        4. คาใชจายครูพี่เล้ียง 20 71.43 
2. ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา กอนเขา
เรียนอยางไร 
        1.เขาคายเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน1-2 สัปดาห 28 100.00 
        2.สอบถามขอมูลเกี่ยวกบัเด็กเชน ส่ิงท่ีเด็กชอบ กลัว การทานยา ฯลฯ 28 100.00 
        3. ไมมีการเตรียม 6 21.43 
        4.มีการประเมินเด็กกอนเรียน 22 78.57 
        5.ใหครูประจําช้ันเรียนรวมอยูกับเด็ก 1สัปดาหกอนเปดเรียน 20 71.43 
3.ทานพบปญหาเกีย่วกับการเรียนรวมของเด็กปกติ และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ
สติปญญา อยางไร 
        1.ไมมีปญหาเด็กมีความสุขดี 28 100.00 
        2. เด็กออทิสติกเลนแรง 5 17.86 



รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
4.สัมพันธภาพของทานและครูประจําช้ันเรียนรวมเปนอยางไร 
       1. สัมพันธภาพดีมาก 28 100.00 
       2. เวลามารับลูกครูจะแจงพฤติกรรมเด็กในแตละวันใหทราบ 20 71.43 
       3. ครูใหคําปรึกษาเกีย่วกับเด็กเวลามารับ 18 64.29 

 
         จากตารางท่ี 9 แสดงวาการเตรียมความพรอมทานกอนนําเด็กเขาเรียน รอยละ100โรงเรียนมีการ
ประชุมผูปกครองใหความรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา และให
คําแนะนําผูปกครองปรับตัวเม่ือลูกมาเรียนรวม รองลงมารอยละ 89.26 ใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรวม 
และรอยละ71.43 ใหขอมูลคาใชจายครูพี่เล้ียงในการชวยดูแลเด็ก  การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา กอนเขาเรียนรอยละ100 เด็กไดเขาคายเตรียมความพรอมกอน
เปดเรียน1-2สัปดาห และสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเด็กเชน ส่ิงท่ีเด็กชอบ กลัว การทานยา ฯลฯ มี
ผูปกครองรอยละ21.43 ท่ีลูกไมไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน ผูปกครองรอยละ100 แสดง
ความคิดเห็นลูกมีความสุขดี มีเพียงรอยละ17.86 ท่ีพบวา เด็กออทิสติกเลนรุนแรง  สัมพันธภาพของ
ผูปกครองกับครูประจําช้ันเรียนรวม รอยละ100 สัมพันธภาพดีมาก เวลามารับลูกครูจะแจงพฤติกรรม
เด็กในแตละวันใหทราบ รอยละ71.43 ครูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเด็กเวลามารับ รอยละ64.29 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท 
                ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)    ของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรอง 
                ทางพัฒนาการ และสติปญญา 

รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.โรงเรียนมีการปรับสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรวมในโรงเรียนอยางไร 
       1. ปรับสภาพแวดลอม มีสวนหยอม ทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเลน 28 100.00 
       2. สรางหองน้ําและอางลางหนาสําหรับเด็กอนุบาล 28 100.00 
       3. สะอาดเปนระเบียบดมีาก 20 71.43 
       4. จัดสถานท่ีเปนสัดสวนด ี 19 67.86 
2.การจัดหองเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ

สติปญญา อยางไร 
       1. หองเรียนกวาง แสงสวางดีและ สะอาด 22 78.57 
       2. การจัดมุมในหองเรียนเพ่ือใหเดก็ไดเรียนรู 20 71.43 
       3. หองเรียนเดก็อนุบาลรอนมาก 6 21.43 



รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
3.มีการจัดเตรียมหองเสริมวชิาการ (Resource Room) และหองกจิกรรมบําบัด เชน หองศิลปะ 
หรือหองดนตรีบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา หรือไม 
       1. มีหองเสริมวิชาการใหเด็กมาฝกอาทิตยละ1ช่ัวโมง 26 92.86 
       2. มีหองดนตรีไทย 17 60.72 
4.โรงเรียนขอความรวมมือจากทานเกีย่วกบักิจกรรมหรือขอขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา ท่ีบุคคลภายนอกขอศึกษาอยางไร 
 
       1. ใหเขาประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับเร่ืองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา 

27 96.43 

       2. ใหผูปกครองไปรวมกจิกรรม เชนทัศนะศึกษา แขงขันกีฬา 25 89.29 
       3. ตอบแบบสอบถามตางๆ 16 57.14 

 
           จากตารางท่ี 10 แสดงวาโรงเรียนมีการปรับสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรวมในโรงเรียน รอยละ
100 ปรับสภาพแวดลอม มีสวนหยอม ทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเลน และใหสรางหองน้ําและอางลาง
หนาสําหรับเด็กอนุบาล การจัดหองเรียน รอยละ78.57 เห็นวาหองเรียนกวาง แสงสวางดีและ สะอาดมี
การจัดมุมในหองเรียนเพ่ือใหเด็กไดเรียนรู และรอยละ21.43 เห็นวาหองเรียนเด็กอนุบาลรอนมาก การ
จัดเตรียมหองเสริมวิชาการ (Resource Room) รอยละ92.86 ผูปกครองทราบวามีหองเสริมวิชาการให
เด็กมาฝกอาทิตยละ1ช่ัวโมง และรอยละ60.72 ท่ีโรงเรียนมีหองดนตรีไทย โรงเรียนขอความรวมมือจาก
ผูปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมโดยรอยละ96.43ผูปกครองไดเขาประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับเร่ืองเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ  รอยละ89.29ไปรวมกิจกรรม เชนทัศนะศึกษา แขงขันกีฬาและรอยละ57.14 
ผูปกครองไดตอบแบบสอบถามตางๆ 
 
 ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท                               
                  ดานการจัดการเรียนการสอน (A-Activities) ของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง    
                  พัฒนาการ และสติปญญา  

   รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.การจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเปนอยางไร 
ขอดี   
       1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ไดเรียนกับเด็กปกติ
เต็มวัน 

26 92.86 



   รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
       2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ไดข้ึนช้ันไปเรียนกับ
เพื่อนในวยัเดยีวกัน 

24 85.71 

       3.เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีพัฒนาการดีข้ึนมาก 22 78.57 
ส่ิงท่ีตองปรับปรุง   

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการ และสติปญญา ไมคอยมีสมาธิ 
 

10 35.71 

       2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ควรไดเรียนเสริม
เพิ่มข้ึน 

7 25.00 

       3. ตองการใหสอนการบานท่ีโรงเรียน 5 17.86 
2.โรงเรียนจัดการเรียนรวมใหกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา เปนรูปแบบใด และ
มีวิธีการอยางไร 
      1. จัดใหเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเดก็ปกติเต็มเวลา มีพี่เล้ียงคอย
ชวยดแูล 

28 100.00 

3.ทานเห็นดวยกับการประเมินผลการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา 
อยางไร 
       1. เห็นดวยรับสภาพความเปนจริงของลูกได 28 100.00 
       2. ถาเด็กไมดีข้ึนครูควรเพิ่มการสอนเสริม 12 42.86 
4. ทานทราบเกณฑในการพจิารณารับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา เขาเรียนรวมใน
โรงเรียนอยางไร  
เกณฑการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา   
       1. เกณฑการรับ   1. อายุ 6ปข้ึนไป 28 100.00 
                                  2. ใบวดัIQ ตองไมตํ่ากวา50สมุดคนพิการ   
                                  3. ชวยเหลือตัวเองไดบาง   
                                  4. มีคาพี่เล้ียง   
        2.ทางโรงเรียนไมดIูQ จะดพูัฒนาการของเด็กมากกวา 25 89.29 
5.โรงเรียนรับเด็กประเภทใดบาง 
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการ และสติปญญา ในโรงเรียนมี 3 ประเภท 28 100.00 
       1. เด็กบกพรองทางสติปญญา   
       2. เด็กออทิสติก   
       3. เด็กสมองพิการ   



   รายการความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
หลักสูตรท่ีทางโรงเรียนใชสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา เปนอยางไร 
       1. ครูประจําช้ันเปนคนวางแผนการสอน 20 71.43 
       2. ใชหลักสูตรระดับอนบุาล 5 17.86 
       3. ใชหลักสูตรปกติ 3 10.71 
ทานมีสวนรวมในการจดัทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)อยางไร 
       1. โรงเรียนจะใหผูปกครองรวมวางแผนIEPกับครูประจําช้ัน 28 100.00 
โรงเรียนมีการจัดตารางเรียน และตารางสอนเสริมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ
สติปญญา อยางไร 
       1. มีตารางเรียนเหมือนเด็กปกติ และไดเรียนเสริมบางวิชา 28 100.00 
โรงเรียนจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษรวมกิจกรรมภายนอกอยางไร 
       1. ไปทัศนศึกษา กับเดก็ปกติ 28 100.00 
       2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา จะตองมีผูปกครอง 28 100.00 

 
           จากตารางท่ี 11 แสดงวา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเรียน
กับเด็กปกติเต็มวัน รอยละ92.86 รองลงมา รอยละ85.71เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ
สติปญญา ไดข้ึนช้ันไปเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกันส่ิงท่ีตองการปรับปรุงคือ รอยละ35.71 เด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ไมคอยมีสมาธิ และ รอยละ100 ผูปกครองเห็นดวยกับการจัดให
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา เรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา และมีพี่เล้ียงคอยชวย
ดูแล  นอกจากนี้ รอยละ100 ผูปกครองยอมรับสภาพความเปนจริงของลูกไดรอยละ100 และรอยละ100 
ผูปกครองทราบเกณฑการรับและประเภทความบกพรองท่ีทางโรงเรียนรับมี 3 ประเภท หลักสูตรท่ีทาง
โรงเรียนใชสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา รอยละ71.43 ผูปกครอง
ทราบวาครูประจําช้ันเปนคนวางแผนการสอน และรอยละ100 ผูปกครองรวมวางแผนIEPกับครูประจํา
ช้ัน และมีตารางเรียนเหมือนเด็กปกติ และไดเรียนเสริมบางวิชา การจัดใหเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา รวมกิจกรรมภายนอก รอยละ 100 ไปทัศนศึกษา กับเด็กปกติซ่ึงตองมี
ผูปกครองไปดวย 
 
ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละความคิดเห็นการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท 
 ดานเคร่ืองมือ (T - Tools)  ของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการ และสติปญญา 

                   รายการความคดิเห็น จํานวน รอยละ 
1.ทานไดรับทราบนโยบายของผูบริหารเกี่ยวกับการเรียนรวมอยางไร 



                   รายการความคดิเห็น จํานวน รอยละ 
       1. จากวนัปฐมนิเทศ 25 89.29 
       2. จากเอกสารแผนพับของโรงเรียน 20 71.43 
       3. จากกระทรวงศึกษาธิการ 6 21.43 
2. โรงเรียนเกบ็คาใชจายจากทานอยางไร 
       1. คาจางครูพี้เล้ียงเปนเทอมๆละ 7,200 บาท 28 100.00 
       2. คาจางพี่เล้ียงเปนเดือนๆละ1,200บาท 28 100.00 
3. ทานไดรับขอมูลขาวสารของทางโรงเรียนอยางไร 
       1. จดหมาย 28 100.00 
       2. การสนทนา 23 82.14 
       3. ปายประกาศของโรงเรียน 22 78.57 
       4. โทรศัพท 14 50.00 
4.เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกเกีย่วกบัส่ือ อุปกรณทางการศึกษา
อยางไร 
       1. ไดรับส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกเกีย่วกับอุปกรณทางการศึกษา 28 100.00 
       2. ไดอุปกรณการเรียนสมุด ดินสอ ดินสอสีท่ีทางโรงเรียนแจกให 20 71.43 
       3. ไดคูปองสอนเสริมวิชาการ 18 64.29 
5.ทานไดรับความรูดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
       1. ครูท่ีประจําในโครงการเด็กพิเศษ เร่ืองการดูแลเดก็ การปรับพฤติกรรม  25 89.29 
       2. ครูประจําช้ันแจงขาว ถาผูปกครองสนใจใหไปรับฟง 10 35.71 

 
          จากตารางท่ี 12 แสดงวาผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา สวนใหญ
รับทราบนโยบายของ ผูบริหารเกี่ยวกับการเรียนรวมจากวันปฐมนิเทศ รอยละ89.29 รับทราบจาก
เอกสารแผนพับของโรงเรียน รอยละ71.43 การเก็บคาจางครูพี้เล้ียงชวยดูแลเด็ก รอยละ100 ผูปกครอง
ทราบวาตองจายเปนเทอมๆละ 7,200 บาท หรือจายเปนเดือนๆละ1,200 บาท การติดตอส่ือสาร รับทราบ
ทางจดหมาย รอยละ100 และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา รอยละ100ไดรับส่ือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณทางการศึกษา และผูปกครองไดรับความรูดานการศึกษาพิเศษ 
รอยละ89.29 ไดรับจากครูท่ีประจําในโครงการเด็กพิเศษ      เร่ืองการดูแลเด็ก การปรับพฤติกรรม 
 
4.2 ตอนท่ี2 ผลการวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน



คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร                          
 
              ผลการวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา กอนและหลังเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา 28 คน จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา ดังตารางท่ี 13-18 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา 
                    ท่ีมีความบกพรองดานพฤติกรรม   ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   

ความบกพรองดานพฤติกรรม 
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ไมมีปญหาพฤติกรรม 8 28.57 8 28.57 
2. มีปญหาพฤติกรรม   20* 71.43  20* 71.43 
    1. เดินไปมา สงเสียงดัง  11 55.00 4 20.00 
    2. ไมมีสมาธิ 10 50.00 3 15.00 
    3. ไมเลนกบัเพื่อน  10 50.00 2 10.00 
    4. ไมคอยเช่ือฟงดื้อมาก 4 20.00 1 5.00 
    5 . เลียนแบบการตอสูจากการดTูV VDO และเกมตางๆ 4 20.00 1 5.00 
    6. ไมคอยพูด 3 15.00 0 0.00 
    7. ทํารายตัวเอง 2 10.00 1 5.00 
    8. ทํารายเพื่อน 2 10.00 1 5.00 
    9. วิ่งออกนอกหอง 2 10.00 0 0.00 
  10. กระโดดกระทืบเทา 2 10.00 1 5.00 
  11. ชอบกอดเด็กผูชาย 1 5.00 0 0.00 

                 *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 

  จากตารางท่ี 13 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีไมมีปญหา
พฤติกรรมกอนและหลังเขาเรียนรวม มีรอยละ 28.57 สวนเด็กท่ีมีปญหาพฤติกรรมกอนและหลังเขา
เรียนรวม มีรอยละ 71.43 โดยมีความบกพรองดานพฤติกรรมสวนใหญกอนเรียน ไดแก มีพฤติกรรม
เดินไปมา สงเสียงดัง (รอยละ55.00)  รองลงมาคือ ไมมีสมาธิ และไมเลนกับเพื่อน(รอยละ 50.00 



เทากัน) ไมคอยเชื่อฟงดื้อมาก และเลียนแบบการตอสูจากการดูTV VDO และเกมตางๆ (รอยละ20.00 
เทากัน) ไมคอยพูด (รอยละ15.00) มีพฤติกรรมทํารายตัวเอง ทํารายเพื่อน วิ่งออกนอกหอง และชอบ
กระโดดกระทืบเทา (รอยละ 10.00) และ ชอบกอดเด็กผูชาย(รอยละ5.00) และภายหลังเม่ือเขาเรียนรวม
พบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดานพฤติกรรมสวนใหญ
ลดลงและมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนไดแก มีพฤติกรรมเดินไปมา สงเสียงดัง(รอยละ
20.00) โดยมีเด็ก 7 คนใน 11 คนลดพฤติกรรมเดินไปมานอยลงและไมสงเสียงดัง รองลงมาคือ ไมมี
สมาธิ(รอยละ15.00) โดยมีเด็ก 7 คนใน 10 คนมีสมาธิมากข้ึน และไมเลนกับเพื่อน(รอยละ 10.00) โดยมี
เด็ก 8 คนใน 10 คนเลนกับเพื่อนมากข้ึน ไมคอยเช่ือฟงดื้อมาก และเลียนแบบการตอสูจากการดูTV 
VDO และเกมตางๆ (มีรอยละ 5.00 เทากัน) โดยมีเด็ก 3 คนใน 4 คน ปฏิบัติตามท่ีครูส่ังมากข้ึน มีการ
เลนรุนแรงลดลง สวนพฤติกรรมทํารายตัวเอง ทํารายเพื่อน และกระโดดกระทืบเทา(รอยละ 5.00 
เทากัน)โดยมีเด็ก 1 คนใน 2 คนมีพฤติกรรม ลดการทํารายตัวเอง ไมรังแกเพื่อน ไมกระโดด สวนเด็กท่ี
มีพฤติกรรมไมคอยพูด วิ่งออกนอกหอง และชอบกอดเด็กผูชายหมดไป โดยเด็กมีการโตตอบมากข้ึน 
อยูในระเบียบมากข้ึน สวนพฤติกรรมชอบกอดเด็กผูชายเปล่ียนเปนการนั่งใกลๆแทน ซ่ึงจํานวนเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีมีความบกพรองดานพฤติกรรมตางๆ เหลานี้สามารถ
แสดงเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 5  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 ภาพประกอบท่ี 5 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา  

ท่ีมีความบกพรองดานพฤติกรรมเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม 

 
                    ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา  
                                      มีความบกพรองดานรางกายระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   



ความบกพรองดานรางกาย 
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ไมมีปญหาดานรางกาย 11 39.29 11 39.29 
2. มีปญหาดานรางกาย   17 60.71 17 60.71 
       1. กลามเนื้อมัดใหญไมแข็งแรง  6 35.29 1 5.88 
       2. กลามเนื้อมัดเล็กไมแข็งแรง 5 29.41 1 5.88 
       3. น้ําหนักเกิน 2 11.76 1 5.88 
       4. น้ําลายไหล 2 11.76 1 5.88 
       5. เดินเขยงปลายเทา 2 11.76 1 5.88 
       6. ขาและเทาผิดรูป 1 5.88 1 5.88 

               *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 

จากตารางท่ี 14 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ไมมีปญหาดาน
รางกาย ในการเขาเรียนรวม  รอยละ39.29  และมีปญหาดานรางกายกอนเขาเรียนรวม รอยละ 60.71  
โดยมีความบกพรองดานรางกายสวนใหญกอนเรียน ไดแก กลามเน้ือมัดใหญไมแข็งแรง(รอยละ 35.29) 
รองลงมา คือ กลามเนื้อมัดเล็กไมแข็งแรง(รอยละ 29.41) น้ําหนักเกินน้ําลายไหล และเดินเขยงปลายเทา 
(รอยละ 11.76) และขาและเทาผิดรูป(รอยละ 5.88) และภายหลังเม่ือเขาเรียนรวมพบวาเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดานรางกายลดลงโดยมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนไดแก  กลามเนื้อมัดใหญไมแข็งแรง และกลามเนื้อมัดเล็กไมแข็งแรง(รอยละ 5.88 เทากัน) 
โดยเด็กจํานวน 5 คนใน 6 คนมีกลามเน้ือมัดใหญแข็งแรงข้ึน และเด็กจํานวน 4 คนใน 5 คนมีกลามเน้ือ
มัดเล็กแข็งแรงข้ึน รองลงมา คือ  น้ําหนักเกิน น้ําลายไหล และเดินเขยงปลายเทา (รอยละ 5.88 เทากัน) 
โดยเด็กจํานวน 1 คนใน 2 คนมีน้ําหนักลดลง น้ําลายไมไหลและการเดินดีข้ึน สวนขาและเทาผิดรูป
(รอยละ 5.88) เปนความบกพรองดานรางกายท่ีคงท่ีไมสามารถปรับเปล่ียนได  ซ่ึงจํานวนเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีมีความบกพรองดานรางกายเหลานี้สามารถแสดงเปรียบเทียบ
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 6  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
ภาพประกอบท่ี 6 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา  

 ท่ีมีความบกพรองดานรางกาย เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม 
               ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา  
                   มีความบกพรองดานการชวยเหลือ ตัวเอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   

ความบกพรองดานการชวยเหลือตัวเอง 
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ไมมีปญหาดานการชวยเหลือตัวเอง 15 53.57 15 53.57 
2. มีปญหาดานการชวยเหลือตัวเอง  13 46.43 13 46.43 
       1. ใสเส้ือ กางเกง และกระโปรงยังไมได 7 53.84 2 15.38 
       2.  ทําความสะอาดหลังการขับถายยังไมได 7 53.84 2 15.38 
      3. ใสรองเทา ถุงเทายังไมได 5 38.46 1 7.69 
       4. เขาหองน้ําเองยังไมไดมีพี่เล้ียงพาเขาหองน้ํา 5 38.46 2 15.38 
       5. แปรงฟนยังไมได 4 30.77 2 15.38 
       6. ลางหนาดวยตัวเองยังไมได 3 23.08 2 15.38 
      7. รูดซิบกางเกงยังไมได 2 15.38 1 7.69 
       8. ใสเข็มขัดยังไมได 2 15.38 1 7.69 

 



ความบกพรองดานการชวยเหลือตัวเอง 
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
       9. ควบคุมการถายปสสาวะยังไมได 2 15.38 1 7.69 
      10. หยิบจับส่ิงของไมคอยได 2 15.38 0 0.00 

                 *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 
 

            จากตารางท่ี 15 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ไมมีปญหาดาน
การชวยเหลือตัวเองในการเขาเรียนรวม รอยละ53.57  และมีปญหาดานการชวยเหลือตัวเองกอนเขา
เรียนรวม รอยละ 46.43  โดยมีความบกพรองดานการชวยเหลือตัวเองสวนใหญกอนเรียนไดแก ใสเส้ือ 
กางเกง และกระโปรงยังไมได และทําความสะอาดหลังการขับถายยังไมได(รอยละ 53.84 เทากัน) 
รองลงมาคือ ใสรองเทาถุงเทา ยังไมได และเขาหองน้ําเองยังไมไดมีพี่เล้ียงพาเขาหองน้ํา(รอยละ 38.46)  
แปรงฟนยังไมได(รอยละ30.77) ลางหนาดวยตัวเองยังไมได(รอยละ 23.08) และรูดซิบกางเกงยังไมได 
ใสเข็มขัดยังไมได ควบคุมการถายปสสาวะยังไมได และหยิบจับส่ิงของไมคอยได (รอยละ 15.38) 
ตามลําดับ และภายหลังเม่ือเขาเรียนรวมพบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มี
ความบกพรองดานการชวยเหลือตัวเองลดลงโดยมีการชวยเหลือตัวเองดีข้ึนไดแก ใสเส้ือ กางเกง และ
กระโปรงยังไมได และทําความสะอาดหลังการขับถายยังไมได (รอยละ 15.38 เทากัน)โดยเด็ก 3 คนใน 
5 คนใสเส้ือ กางเกง และกระโปรงได และทําความสะอาดหลังการขับถายได รองลงมาคือ ใสรองเทา 
ถุงเทายังไมได(รอยละ7.69) โดยเด็ก 4 คนใน 5 คนใสรองเทา ถุงเทาได  สวนเขาหองน้ําเองยังไมไดมีพี่
เล้ียงพาเขาหองน้ํา  และแปรงฟนยังไมได (มีรอยละ 15.38 เทากัน) โดยเด็ก 3 คนใน 5 คนเขาหองน้ําได
เอง และเด็ก 2 คนใน 4 คน แปรงฟนได  สวนลางหนาดวยตัวเองยังไมได(มีรอยละ 15.38) โดยเด็ก 1 
คนใน 3 คนลางหนาดวยตัวเองได  สวนรูดซิบกางเกงยังไมได ใสเข็มขัดยังไมได ควบคุมการถาย
ปสสาวะยังไมได และหยิบจับส่ิงของไมคอยได (มีรอยละ7.69) โดยเด็ก1 คนใน 2 คน รูดซิบกางเกงได 
ใสเข็มขัดได ควบคุมการถายปสสาวะได และหยิบจับส่ิงของไดมากข้ึน ซ่ึงจํานวนเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีมีความบกพรองดานการชวยเหลือตัวเองเหลานี้สามารถแสดง
เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 7  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 7 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดานการ
ชวยเหลือตัวเองเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม 

 

               ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา  
                   มีความบกพรองดานภาษาและการส่ือสาร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   

ความบกพรองดานภาษาและการส่ือสาร 
กอนเรียน (N=28) หลังเรียน 

(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. พูดส่ือสารไมได 11 39.29 2 7.14 
2. ปฏิบัติตามคําส่ังยังไมได 9 32.14 1 3.57 
3. เขียนตามรอยประยังไมได 8 28.57 3 10.71 
4. เขียนพยัญชนะยังไมได 7 25.00 3 10.71 
5. พูดเสียงเบา  6 21.43 2 7.14 
6. พูดไมชัด 5 17.86 1 3.57 
7. ไมคอยพูด 3 10.71 1 3.57 

                     *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 

 



            จากตารางท่ี 16 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรอง
ดานภาษาและการส่ือสาร กอนเรียนรวมสวนใหญ พูดส่ือสารไมได(รอยละ 39.29) รองลงมา ปฏิบัติ
ตามคําส่ังยังไมได(รอยละ 32.14) เขียนตามรอยประยังไมได(รอยละ 28.57) เขียนพยัญชนะยังไมได
(รอยละ 25.00) พูดเสียงเบา (รอยละ 21.43) พูดไมชัด(รอยละ 17.86) และไมคอยพูด(รอยละ 10.71) 
และภายหลังเม่ือเขาเรียนรวมพบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรอง
ดานภาษาและการส่ือสาร ลดลงโดยพูดส่ือสารไมได(รอยละ 7.14) โดยเด็ก 9 คนใน 11 คน พูดส่ือสาร
ไดดีข้ึน รองลงมาคือ ปฏิบัติตามคําส่ังยังไมได(รอยละ 3.57) โดยเด็ก 8 คนใน 9 คนปฏิบัติตามคําส่ัง
มากข้ึน สวนเขียนตามรอยประยังไมได และเขียนพยัญชนะยังไมได (รอยละ 10.71 เทากัน) โดยเด็ก 5 
คนใน 8 คนสามารถเขียนตามรอยปะได  และเด็ก 4 คนใน 7คนสามารถเขียนพยัญชนะไดมากข้ึน สวน
เด็กพูดเสียงเบา(รอยละ7.14) โดยเด็ก 4 คนใน 6 คนพูดเสียงดังข้ึน สวนเด็กพูดไมชัด และไมคอยพูด (มี
รอยละ 3.57 เทากัน) โดยเด็ก 4 คนใน 5 คนพูดชัดข้ึน และเด็ก 2 คนใน 3 คนมีการโตตอบมากข้ึน ซ่ึง
จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีมีความบกพรองดานภาษาและการส่ือสาร
เหลานี้สามารถแสดงเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 8 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 8 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา ท่ีมีความบกพรองดาน

ภาษาและการส่ือสารเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม 
 
                 ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา                    
                              มีความบกพรองดานวิชาเลขคณติ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   

 



ความบกพรองดานวิชาเลขคณิต  
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 1. บวกเลขหลักเดียวไมได 13 46.43 4 14.28 
 2. แทนคาจํานวน1-10 ยังไมได 11 39.29 2 7.14 
 3. เขียนตัวเลข 1-10 ไมได 8 28.57 0 0.00 
 4. จําตัวเลข1-10ไมได 6 21.43 0 0.00 
 5. ไมรูจักสี 5 17.86 1 3.57 
 6. ไมรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม 5 17.86 1 3.57 
 7. นับเลข 1-10 ไมคลอง 3 10.71 1 3.57 

                 *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 

          
จากตารางท่ี 17 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดาน

วิชาเลขคณิต กอนเรียนรวมสวนใหญ บวกเลขหลักเดียวไมได(รอยละ 46.43) รองลงมา แทนคาจํานวน
1-10 ยังไมได(รอยละ 39.29) เขียนตัวเลข 1-10 ไมได(รอยละ28.57) จําตัวเลข1-10ไมได(รอยละ 21.43) 
ไมรูจักสี และไมรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม (รอยละ 17.86 เทากัน) และ นับเลข1-10 ไม
คลอง(รอยละ 10.71) ตามลําดับ และภายหลังเม่ือเขาเรียนรวมพบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ และสติปญญา  มีความบกพรองดานวิชาเลขคณิต ลดลง คือ บวกเลขหลักเดียวไมได(รอยละ 
14.28) โดยเด็ก 9 คนใน 13 คนบวกเลขหลักเดียวได รองลงมา แทนคาจํานวน1-10 ยังไมได(รอยละ 
7.14) โดยเด็ก 9 คนใน 11 คนแทนคาจํานวน1-10 ได เขียนตัวเลข 1-10 ไมได และจําตัวเลข1-10ไมได
(รอยละ 0.00) โดยเด็กสามารถเขียนตัวเลข 1-10 ได และจําตัวเลข 1-10ได  และไมรูจักสี ไมรูจักรูปทรง 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม และ นับเลข 1-10 ไมคลอง(รอยละ 3.57 เทากัน) โดยเด็ก 4 คนใน 5 คน
รูจักสี และรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม และเด็ก 2 คนใน 3 คนนับเลข 1-10 ไดดีข้ึน ซ่ึง
จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดานวิชาเลขคณิต เหลานี้
สามารถแสดงเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 9 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 9 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรอง 
                                   วิชาเลขคณิตเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
                ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา   
                   มีความบกพรองดานอารมณ จิตใจและ  สังคม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม                   

ความบกพรองดานอารมณ จิตใจและสังคม 
กอนเรียน 
(N=28) 

หลังเรียน 
(N=28) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ไมมีปญหาดานอารมณ จิตใจและสังคม  8 28.57 8 28.57 
2. มีปญหาดานอารมณ จิตใจและสังคม  20 71.43 20 71.43 
       1. ไมมีสมาธิ 9 45.00 2 10.00 
       2. ไมเลนกับเพื่อน 9 45.00 1 5.00 
       3. หงุดหงิด อารมณรอน 7 35.00 2 10.00 
        4. สงเสียงดังเวลาโกรธ 4 20.00 1 5.00 
        5. ขัดใจจะรองไห ทํารายตนเอง 4 20.00 1 5.00 
       6. กลัวคนแปลกหนา 3 15.00 1 5.00 

                *หมายเหตุ : เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา บางคนมีความบกพรอง
มากกวา 1 เร่ือง 

            จากตารางท่ี 18 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรอง
ดานอารมณ จิตใจและสังคมกอนเรียนรวมสวนใหญ ไมมีสมาธิ และไมเลนกับเพื่อน(รอยละ 45.00 



เทากัน) รองลงมา หงุดหงิด อารมณรอน(รอยละ 35.00) สงเสียงดังเวลาโกรธ และขัดใจจะรองไห ทํา
รายตนเอง(รอยละ 20.00) และ กลัวคนแปลกหนา(รอยละ 15.00) ตามลําดับ และภายหลังเม่ือเขาเรียน
รวมพบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดานอารมณ จิตใจและ
สังคมลดลง คือ ไมมีสมาธิ(รอยละ 10.00) โดยเด็ก 7 คนใน 9 คนมีสมาธิทํางานไดนานข้ึน และไมเลน
กับเพื่อน(รอยละ 5.00) โดยเด็ก 8 คนใน 9 คนเขากลุมเลนกับเพื่อนไดมากข้ึน เด็กหงุดหงิด อารมณรอน
(รอยละ 10.00)โดยเด็ก 5 คนใน 7 คนสงบนิ่งไดนานข้ึน มีความอดทน เด็กสงเสียงดังเวลาโกรธ และขัด
ใจจะรองไห ทํารายตนเอง(รอยละ 5.00 เทากัน) โดยเด็ก 3 คนใน 4 คน เวลาโกรธจะรองไห แตไมสง
เสียงดัง และลดการรองไห การทํารายตัวเองลง และเด็กกลัวคนแปลกหนา(รอยละ 5.00)โดยเด็ก 2 คน
ใน 3 คนกลาพูดโตตอบกับคนแปลกหนามากข้ึน ซ่ึงจํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และ
สติปญญา ท่ีมีความบกพรองดานวิชาเลขคณิต เหลานี้สามารถแสดงเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน ไดดังภาพประกอบท่ี 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 10 จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญา มีความบกพรองดาน 

อารมณ จิตใจและสังคมเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนรวม 
 
4.3 ตอนท่ี3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กรณีตัวอยาง  : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 

 



                 ผลการวิเคราะหการศึกษาการพัฒนาคูมือการบริหารจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   
 
          1)  โครงสรางของคูมือ  
                โครงสรางของคูมือการบริหารจัดการเรียนรวมเลมนี้ แบงออกเปน 2 ตอน เพื่อใหงายตอ
การศึกษา ทําความเขาใจและการนําไปใช ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรวม 
ตอนท่ี 2  การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีศึกษาในโรงเรียน 
               วัดอุทัยธาราม 

           2) องคประกอบของคูมือ ในแตละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
                    ตอนท่ี 1  แนวคดิและหลักการการจัดการเรียนรวม 

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
2. ความสําคัญของการจัดการเรียนรวม 

3. แนวคิดการจัดการเรียนรวมโครงสรางซีท (SEAT)  

                    * นักเรียน(S-Students)  
                    * การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
                    * สภาพแวดลอม (E-Environment) 
                    * เคร่ืองมือ (Tools) 
 

                      ตอนท่ี2   การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีตัวอยางโรงเรียน 
                                     วัดอุทัยธาราม 

1. โครงสรางซีท (SEAT)  ในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม 

                    * นักเรียน(S-Students)  
                    * การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
                    * สภาพแวดลอม (E-Environment) 
                    * เคร่ืองมือ (Tools) 

2. ข้ันตอนการรบัเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม 
3. เทคนิคการสอนท่ีครูการศึกษาพิเศษ ใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
       พัฒนาการและสติปญญา 



                       * การวิเคราะหงาน ( Task analysis ) 
                       * การทําตัวอยางใหดู (Modelling) 
                       * การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 
                       * การชวยช้ีแนะ (Prompts)  
                       * การปรับพฤติกรรม ( Behaviour  modification)   
                       * คุณลักษณะของครูท่ีจะทําใหการจดัการเรียนรวมประสบ 

                                                     ความสําเร็จ 
 
        3)  ตัวอยางกิจกรรมในการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม 
               ตัวอยางกิจกรรม  จํานวน 10 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 พบกันสวัสด ี
กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนใหมของหน ู
กิจกรรมท่ี 3 ครูหนูนารัก 
กิจกรรมท่ี 4 เพื่อนใหมของฉัน 
กิจกรรมท่ี 5 พฒันากลามเนื้อเล็กๆๆใหแข็งแรง 
กิจกรรมท่ี 6 เคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง 
กิจกรรมท่ี 7 ฝกประสาทสัมผัส 3 ฐาน 
กิจกรรมท่ี 8  ผอนคลายดวยสปา 
กิจกรรมท่ี 9 ของเลนฉันอยูไหน 
กิจกรรมท่ี 10 แมครัวตัวนอย 
 

             4)  ตัวอยางเคร่ืองมือในการดําเนนิงานการจัดการเรียนรวม 
                    1.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนการศึกษาพิเศษเขาเรียนในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

      2.ใบสมัครเขาเรียนโรงเรียนวดัอุทัยธาราม 

                    3. แบบกรอกประวติันักเรียนช้ันอนุบาล 
                    4. แบบสัมภาษณผูปกครอง 
                    5. แบบประเมินความพรอมในการเรียนรวม นักเรียนอนบุาล โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
                    6. แบบรายงานขอมูลการปรับพื้นฐานนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

      7. แบบทดสอบความสามารถเบ้ืองตนของนักเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยแบบทดสอบ                                     

อรูปนัยทางการศึกษา ระดับอนุบาล              

      8.  แบบทดสอบความสามารถเบ้ืองตนของนักเรียนการศึกษาพเิศษ ดวย แบบทดสอบ 



อรูปนัยทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา1-6 

      9.  ตัวอยางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

      10. ตัวอยางแผนการสอนรายบุคคล (IIP) 

11. แบบคําขอส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด 

ทางการศึกษา 

                    12. แบบประเมินการอบรมพี่เล้ียงนักเรียนเรียนรวม 
                    13.  แบบรายงานผลพัฒนาการดานการเรียน 

14. ตัวอยางแบบทดสอบกอน/หลังการอบรมความรูเบ้ืองตนทางการ 
ศึกษาพิเศษ   (ดังปรากฏในภาคผนวก ก หนา 161) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

                            การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวม สําหรับ โดยใชโครงสรางซีท 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีศึกษา:โรงเรียนวัดอุทัยธารามสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัย1. เพื่อศึกษาความคิดเห็น แนวทาง 
และความตองการของครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท โรงเรียนวัดอุทัย
ธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  2. เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
เรียนรวมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3. เพื่อพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม   2. วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพ่ีเล้ียงจํานวน 10 คน  และ
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาจํานวน 28 คน และเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญาจํานวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2553  รวมประชากรท่ีใชใน
การวิจัยท้ังส้ิน 66 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย  
3  ตอนคือ ตอนท่ี1 เปนแบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวม  แบบสัมภาษณ
ประกอบดวย  2 สวนคือ สวนท่ี1 สัมภาษณขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับ  อายุ  วุฒิการศึกษา  การอบรม
เกี่ยวกับการเรียนรวม  และประสบการณในการสอนเรียนรวม สวนท่ี2 สัมภาษณขอมูลการจัดการเรียน
รวมตามโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 1)ดานนักเรียน (S-Student)  3 ขอ  2)ดานสภาพแวดลอม 
(E - Environment)   4 ขอ  3)ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities)    8 ขอ และ4)ดานเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือ (T - Tools) 5  ขอ รวม  20 ขอ ตอนท่ี2 เปนแบบสัมภาษณผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาแบบสัมภาษณ ประกอบดวย  2 สวนคือสวนท่ี1 สัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
เกี่ยวกับอายุ  วุฒิการศึกษา  ประเภทความบกพรองและประวัติการเรียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา สวนท่ี2 สัมภาษณขอมูลตามโครงสรางซีท ประกอบดวย 4 ดานคือ 1)ดาน
นักเรียน (S-Student)  4 ขอ 2) ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)   4 ขอ  3)ดานการจัดการเรียนการ
สอน (A - Activities)    8 ขอ และ4)ดานเคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T -Tools) 5 ขอ รวม 21ขอ ตอนท่ี3 เปน
แบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวมเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ประกอบดวย ดานพฤติกรรม  ดานรางกาย    ดานทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง   ดานวิชาการ ประกอบดวย ภาษาและการส่ือสาร  เลขคณิต  และดานอารมณ จิตใจ 



และสังคม   การวิเคราะหขอมูลของผูใหสัมภาษณ คือครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพ่ี
เล้ียง จํานวน 10 คน และผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา28 คน และเด็กท่ี
มีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาจํานวน 28 คนโดยหาคารอยละ และนําขอความจากการ
สัมภาษณ  มาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุมของเน้ือหาการตอบท่ีไปในทิศทาง
เดียวกัน และมาเรียบเรียงภาษา จัดจํานวนความถ่ีของผูใหสัมภาษณ และเรียงลําดับขอมูลจากมากไปหา
นอยสุด 

 
   5.1 สรุปผลการวิจัย 
              1.ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครูการศึกษาพิเศษ  ครูประจําชั้นเรียนรวมและพี่เล้ียง 
                            ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครูการศึกษาพิเศษ  ครูประจําช้ันเรียนรวมและพ่ีเล้ียง   
    พบวาสวนใหญมีอายุ ตํ่ากวา30ป จบปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ   จบปริญญาโทดานการศึกษาพิเศษ  1 คน 
สวนใหญไดรับการอบรมดานการเรียนรวม และมีประสบการณการสอนเรียนรวม  ต้ังแต 6-10 ป  

 
             2.ขอมูลการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ของครู   
    การศึกษาพิเศษ  ครูประจําชั้นเรียนรวมและพี่เล้ียง 
 

2.1 ดานนักเรียน (S-Student)   
                       - โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมผูท่ีเกี่ยวของการเรียนรวม ไดแก ผูปกครองเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ครูประจําช้ันเรียนรวม และเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาดวยการ  การเตรียมผูปกครองจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดการใหบริการและ
รูปแบบการจดัการเรียนรวม   การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
จะใหเดก็เขาคายเตรียมความพรอมปรับพื้นฐานนักเรียน 1-2 สัปดาห  และครูปกติจดัประชุมใหความรู
เร่ืองการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และใหขอมูลพื้นฐานสวนตัวของเดก็ท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเพ่ือใหครูประจําช้ันเรียนรวม เขาใจเดก็   
                      - สัมพันธภาพของครูการศึกษาพิเศษ  ครูประจําช้ันเรียนรวม และพี่เล้ียง สวนใหญมี
ความสัมพันธท่ีดี มีการใชสมุดติดตอส่ือสารกับผูปกครอง ครูจะรายงานพฤติกรรมตางๆในแตละวันให
ผูปกครองทราบ สวนใหญจะพูดคุยเกีย่วกับเร่ืองพัฒนาการของเดก็ และเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญากับเด็กปกติสวนใหญ ชอบลอเลียน   
 
                2.2 ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)  

- การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมภายใน   สวนใหญพบวา ทางโรงเรียนมีการจัดหอง 



สงเสริมพัฒนาการ   หองการศึกษาพิเศษ  หองเรียนรวมและ หองส่ืออุปกรณเพื่อกระตุนพัฒนาการเด็ก  
มีการปรับหองน้ําสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาระดับอนุบาล เพิ่มราวจับ
เวลาข้ึน-ลงบันไดการจัดหองเรียนจดัหองใหโลงไมใหมีส่ิงของตางๆไปกระตุนเด็ก จัดท่ีเก็บส่ือการ
สอน ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

- การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมภายนอก พบวามีการปรับทาสีอาคารเรียน ลอมร้ัวเพื่อ 
เพิ่มความปลอดภัยใหกับเดก็ 

- ทํางานรวมกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกโรงเรียน พบวามีการรวมกิจกรรม  
การประชุม อบรม กับทางสถาบันราชานุกลู ประสานขอคําแนะนํางานดานการเรียนรวม การขอส่ือและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษากับศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง 
 
                2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities)    

- หลักสูตรท่ีใชสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม  
พบวาโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรของเด็กปกติ เพื่อใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาในช้ันอนุบาลและประถมศึกษา และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) การ
ประเมินผลการเรียน ประเมินผลตามแผนIEP โดยครูการศึกษาพิเศษเปนผูประเมิน  

- จํานวนครูการศึกษาพิเศษ พบวา ควรเพิ่มจาํนวนครูการศกึษาพิเศษใหมากข้ึน  
การจัดการเรียนรวม จัดเรียนเต็มเวลา และมีพี่เล้ียงชวยครูดูแลเด็ก  
                    -      ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และพ่ีเล้ียง  ทุกคนเขาใจเกณฑการรับเด็ก
เรียนรวม  คือเด็กไมมีปญหาพฤติกรรมกาวราว ทํารายเพือ่น ควรชวยเหลือตนเองได เชน การเขาหองน้าํ 
ทานอาหาร ลางหนา แปรงฟน  และโรงเรียนรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเขา
เรียนรวม พบวา สวนใหญรับเด็กท่ีบกพรองทางสติปญญา เด็กออทิสติก และเด็กสมองพิการ  
                        -      การจัดการเรียนการสอน พบวาโรงเรียนจัดสอนเสริมใหกับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญาเปนรายบุคคลคนละ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห และทางโรงเรียนสงเดก็ท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาแขงขันงานวิชาการตางๆและจัดเด็กเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาไปรวมกิจกรรมท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 
                  2.4 ดานเคร่ืองมือ (T - Tools)  
                      -      ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญการเรียนรวม พบวา นโยบายวิสัยทัศน และ 
พันธกิจของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรวมอยูดวย และผูบริหารเนนใหครูทุกคนใหความสําคัญและ
รวมมือในการจัดการเรียนรวม 
                      -       ดานงบประมาณ พบวาทางโรงเรียนไดรับเงินจากงบประมาณรายหัวท่ีรัฐจัดใหกับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา และอีกสวนหน่ึงไดรับการสนบัสนุนจากผูปกครอง



เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา จางพี่เล้ียงชวยดแูลเด็ก  ไดรับส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหกับเดก็ตามIEP 
                      -       การพฒันาความรูดานการศึกษาพิเศษ พบวาครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียน
รวม ไดอบรมดานการศึกษาพิเศษท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันราชานุกูล จัดและ พี่เล้ียง กอนเปด
ภาคเรียนทุกปการศึกษา ทางโรงเรียนจะเชิญวิทยากรหรือครูการศึกษาพิเศษท่ีโรงเรียนใหความรู
เกี่ยวกับการดแูลเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
          3. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
                           ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา พบวาสวนใหญ มี อาย ุ
31-40ป  มีอาชีพแมบาน  การศึกษาระดับประถมศึกษา  สวนใหญ ลูกเปนเดก็ออทิสติก    กอนเขาเรียน
รวม สวนใหญ พบวาเคยไดรับการเตรียมความพรอมทางการศึกษาจาก สถาบันราชานุกูล  
 
4. ขอมูลการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
ของผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา 
 

4.1 ดานนักเรียน (S-Student)   
- การเตรียมความพรอมผูปกครอง พบวา สวนใหญทางโรงเรียนใหความรูเกี่ยวกับ 

การดูแลเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา และใหคําแนะนําเร่ืองการปรับตัวเม่ือลูกมา
เรียนรวม และทําความเขาใจเร่ืองคาใชจายการจางพี่เล้ียง ชวยครูดูแลเด็ก 

- การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาพบวาสว 
ใหญ กอนเขาเรียน เด็กตองไดรับการปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน1-2สัปดาห และ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับเด็กเชน ส่ิงท่ีเด็กชอบ กลัว การทานยา ฯลฯ  

- สัมพันธภาพของผูปกครองกับครูประจําช้ันเรียนรวม พบวาสวนใหญ สัมพันธภาพดี 
มาก มีการส่ือสารใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กเวลามารับ-สง 
  

4.2 ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)   
- การปรับสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 

พัฒนาการและสติปญญาสวนใหญ พบวา มีการจัดสวนหยอม ทาสีอาคารเรียน  มีสนามเด็กเลน   
- การปรับสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 

พัฒนาการและสติปญญา 
สวนใหญ พบวา มีการสรางหองน้ําและอางลางหนาสําหรับเด็กอนุบาล   หองเรียนกวาง มีแสงสวาง 
สะอาด มีการจัดมุมในหองเรียนเพื่อใหเด็กไดเรียนรู   มีการจัดเตรียมหองเสริมวิชาการ (Resource 
Room) มีหองดนตรีไทย  



- โรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรมสวนใหญ ผูปกครองได 
เขาประชุมหรืออบรมเกี่ยวกบัเร่ืองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ไปรวมกจิกรรม 
เชนทัศนะศึกษา แขงขันกฬีา และ ผูปกครองไดตอบแบบสอบถามตางๆ 

 
4.3 ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities)   

- การจัดการเรียนการสอน สวนใหญพบวา ผูปกครองเห็นดวยกับการจดัใหเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา มีพี่เล้ียงคอยชวยดูแล และ เดก็ท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา ไดข้ึนช้ันไปเรียนกับเพื่อนในวัยเดยีวกัน  นอกจากนี้พบวา ผูปกครองเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาสวนใหญ มีความเขาใจในความบกพรองของเด็กยอมรับ
สภาพความเปนจริงของลูกได              

-  หลักสูตรท่ีทางโรงเรียนใชสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ 
สติปญญาพบวาผูปกครอง สวนใหญ ทราบวาผูปกครองตองรวมวางแผนIEPกับครูประจําช้ัน เด็กได
เรียนเสริมบางวิชา ไดไปรวมกิจกรรมภายนอก ตองมีผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และสติปญญาไปดวย 
 

4.4 ดานเคร่ืองมือ (T - Tools) 
                       - ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาพบวา สวนใหญรับทราบ
นโยบายของ   ผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมในวันปฐมนิเทศ  ทราบเหตุผลการเก็บ
คาจางครูพี้เล้ียงชวยดูแลเด็ก จายเปนเทอมๆละ 7,200 บาท หรือจายเปนเดือนๆละ1,200บาท 
                       -   ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาพบวา สวนใหญมีการ
ติดตอส่ือสาร กับครูทางจดหมาย และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดรับส่ือส่ิง
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณทางการศึกษา และ ผูปกครองไดรับความรูดานการศึกษาพิเศษ จาก
ครูท่ีประจําในโครงการเด็กพิเศษ  เร่ืองการดูแลเด็ก และการปรับพฤติกรรม 
 
 5. พัฒนาการการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
            5.1ดานพฤติกรรม    
                       -  ปญหาพฤติกรรมกอนเขาเรียนรวม ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาพบวา ในจํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 28 คน มีเดก็ท่ีไมมีปญหา
พฤติกรรม 8 คน เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาอีก 20 คน มีปญหาพฤติกรรม
แตกตางกัน บางคนมีปญหาพฤติกรรมมากกวา1ปญหา พบวาสวนใหญมีปญหาพฤติกรรมชอบเดินไป
มา สงเสียงดัง  ไมมีสมาธิ และไมเลนกับเพื่อน ไมคอยเช่ือฟงดื้อมาก ชอบเลียนแบบการตอสูจากการดู



TV VDO และเกมตางๆ ไมคอยพูด มีพฤติกรรมทํารายตัวเอง ทํารายเพื่อน วิ่งออกนอกหอง ชอบ
กระโดดกระทืบเทา และ ชอบกอดเด็กผูชาย 

                           - พฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา หลังเขาเรียน
รวม พบวาสวนใหญ มีพฤติกรรมดีข้ึน มีการเลนกับเพื่อนมากขึ้น ลดการเดินนอยลงไมสงเสียงดัง  และ
มีสมาธิมากข้ึน ปฏิบัติตามท่ีครูส่ัง มากข้ึน  การเลนรุนแรงลดลง และ มีการโตตอบมากข้ึน อยูใน
ระเบียบมากข้ึน และ ลดการทํารายตัวเอง ไมรังแกเพ่ือนไมกระโดด และเปล่ียนพฤติกรรมจากการกอด
เปนการนั่งใกลๆ 
 
            5.2 ดานรางกาย 
                      - ปญหาดานรางกายของเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา กอนเขาเรียน
รวม พบวา ในจํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 28 คน มีเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา 11 คน ท่ีไมมีปญหาดานรางกาย  อีก 17 คนมีปญหาดานรางกาย พบวา 
สวนใหญ กลามเนื้อมัดใหญและ กลามเนื้อมัดเล็กไมแข็งแรง  น้ําหนักเกนิ  มีความบกพรองในการ
ควบคุมน้ําลาย    เดินเขยงปลายเทา และ ขาและเทาผิดรูป 
                      - เดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีพัฒนาการดานรางกายดีข้ึนหลัง
เรียนรวม  พบวาสวนใหญ กลามเนื้อมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็กแข็งแรงข้ึน น้ําหนักลดลง  มีการ
ควบคุมน้ําลายดีข้ึน    และการเดินเขยงเทาลดลง 
             5.3 ดานการชวยเหลือตัวเอง 

-  เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญากอนเขาเรียนรวม พบวาไมมีปญหา 
ดานการชวยเหลือตนเอง จํานวน 15 คน และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีเหลือ
จํานวน 13 คนท่ีมีปญหาดานการชวยเหลือตนเอง พบวาสวนใหญ ใสเส้ือ  กางเกง และกระโปรงยัง
ไมได   ทําความสะอาดหลังการขับถายยังไมได ใสรองเทา ถุงเทายังไมไดเขาหองน้าํเองยังไมไดตองมีพี่
เล้ียงพาเขาหองน้ํา  แปรงฟนยังไมได  ลางหนาดวยตัวเองยังไมได รูดซิบกางเกงและ ใสเข็มขัดยังไมได 
ควบคุมการถายปสสาวะยังไมได และหยิบจับส่ิงของไมคอยได  

                      -  เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาหลังการเขาเรียนรวม มีการ
ชวยเหลือตนเองดีข้ึน    พบวาสวนใหญ ใสเส้ือ  กางเกง และกระโปรงได และทําความสะอาดหลังการ
ขับถายได  รองลงมา   เขาหองน้ําไดเอง  ใสรองเทา ถุงเทาได แปรงฟนได และหยิบจับส่ิงของไดมาก
ข้ึน รูดซิบกางเกงและใสเข็มขัดได  ควบคุมการถายปสสาวะได และ ลางหนาดวยตัวเองได  
 
           5.4  ดานวิชาการวชิาภาษาและการส่ือสาร                                                       



                     - เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความบกพรองดานภาษาและการ
ส่ือสาร กอนเรียนรวม พบวาสวนใหญ  พดูส่ือสารและ ปฏิบัติตามคําส่ังยังไมได  พดูเสียงเบา พูดไมชัด 
และ ไมคอยพดู    การเขียนเขียนตามรอยประยังไมได เขียนพยัญชนะยงัไมได   
                     - เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความบกพรองดานภาษาและการ
ส่ือสาร หลังเรียนรวม  พบวาสวนใหญ พดูส่ือสารไดดีข้ึน ปฏิบัติตามคําส่ังมากข้ึน  พูดชัดและพดูเสียง
ดังข้ึน และ มีการโตตอบมากข้ึน ดานการ เขียนเขียนพยญัชนะไดมากข้ึน  
 
           5.5  ดานวิชาการวชิาเลขคณิต 
                     - เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความบกพรองดานเลขคณิต กอน
เรียนรวม พบวาสวนใหญ บวกเลขหลักเดียวไมได แทนคาจํานวน1-10 ยังไมได  เขียนและนับเลข 1-10 
ไมได จําตัวเลข1-10สับสน ไมรูจักสี และไมรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม 
                      - เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความบกพรองดานเลขคณิต หลัง
เรียนรวม พบวาสวนใหญ บวกเลขหลักเดียวได  แทนคาจํานวน1-10 ได  เขียนและนับเลข 1-10 ได  จํา
ตัวเลข 1-10 ได  รูจักสี  และรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม  
 
          5.6 ดานอารมณ จิตใจและสังคม 
                      -  เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ไมมีความบกพรองดานอารมณ 
จิตใจ และสังคม กอนเขาเรียนรวม จํานวน 8คน และเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเหลือจํานวน 20 พบวา
สวนใหญ มีปญหา หงุดหงิด อารมณรอน สงเสียงดังเวลาโกรธ และขัดใจจะรองไห ทํารายตนเอง ไมมี
สมาธิ และไมเลนกับเพื่อน หงุดหงิด อารมณรอน สงเสียงดังเวลาโกรธ และขัดใจจะรองไห ทําราย
ตนเอง และ กลัวคนแปลกหนา  
                     - เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ และสติปญญาหลังการเรียนรวม พบวาสวนใหญ 
เขากลุมเลนกบัเพื่อนไดมากข้ึน มีสมาธิทํางานไดนานข้ึน สงบนิ่งไดนานข้ึน เวลาโกรธจะรองไห แตไม
สงเสียงดัง และลดการรองไหและการทํารายตัวเอง และ กลาพูดโตตอบกับคนแปลกหนามากข้ึน  
  
          5.2 อภิปรายผล 
                           จากการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนวัด
อุทัยธาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประเด็นสําคัญควรแกการนํามาอภิปรายดังนี้ 

1. การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  



                          การจัดการเรียนรวมของเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ใน
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม เพื่อตองการใหโอกาสเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา ไดอยูรวมในสังคมกับคนปกติ  และตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 
ท้ังนี้สอดคลองกับมาตรา 10 หมวดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษา 2542. ( 
2542:7) ท่ีวาการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
พิเศษ โดยจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย  เบญจา  ชลธารนนท. (2535:64) 
กลาววา การเรียนรวมเปนการรวมเอาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเขามาใน
การศึกษาปกติ มีการรวมกิจกรรมและใชเวลาวางชวงใดชวงหนึ่งในแตละวนั ระหวางเดก็ท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา กับเด็กปกติ และวารี ถิระจิตร. (2537:16) กลาววา เปนการรวม
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ กบัเด็กปกติ ในดานเวลา ดานการเรียนการสอน และดานสังคม โดยคํานงึถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล การปรับตัว เพื่อใหเด็กมีประสบการณตรงและสามารถพัฒนาตนเองใหได
มากท่ีสุด  

ดานนักเรียน (S-Student)    
       จากการศึกษาจะพบวา โรงเรียนวัดอุทัยธาราม มีการวางแผนการเตรียมความพรอม 

บุคคลท่ีเกี่ยวของการการเรียนรวมอยางเปนระบบ จากการสัมภาษณผูปกครอง โรงเรียนมีการเตรียม
ความพรอมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลลูกท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาและให
คําแนะนําเร่ืองการปรับตัวเม่ือลูกมาเรียนรวม สอบถามขอมูลเกี่ยวกับเด็กเชน ส่ิงท่ีเด็กชอบ กลัว การ
ทานยา ฯลฯ และบอกวัตถุประสงค ในการใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษปรับพื้นฐานเตรียมความพรอม
กอนเขาเรียนรวมเรียน1-2สัปดาห การชี้แจงทําความเขาใจแกผูปกครองกอนท่ีจะใหเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ เขาเรียนรวม เปนจุดเดนของโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ซ่ึงสามารถทําใหผูปกครองเขาใจ
และเห็นความต้ังใจของทางโรงเรียนท่ีจะใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา สามารถ
เรียนรวมได สัมพันธภาพของผูปกครองกับครูประจําช้ันเรียนรวม พบวาสวนใหญ สัมพันธภาพดีมาก มี
การส่ือสารใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กเวลามารับ-สง แมแตเร่ืองคาใชจายการจางพี่เล้ียง ทางโรงเรียนมีความ
ชัดเจนในเร่ือง การเก็บเงินนํามาจางพี่เล้ียง เพื่อชวยครูในการดูแลเด็ก  จะชวยแบงเบาภาระของครูและ
ผูปกครองได   ทําใหผูปกครองเขาใจและยอมรับ   การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
เรียนรวมในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ทางโรงเรียนรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
เรียนรวม  ไดแกเด็กท่ีมีความบกพรองทาสติปญญา เด็กออทิสติก และเด็กสมองพิการ   มีเกณฑการรับ
เด็กเรียนรวม  คือเด็กไมมีปญหาพฤติกรรมกาวราว   ทํารายเพื่อน ควรชวยเหลือตนเองได เชน การเขา
หองน้ํา ทานอาหาร ลางหนา แปรงฟน  จะเห็นไดวาทางโรงเรียนไมเนนในเร่ืองระดับความสามารถทาง
เชาวนปญญา(IQ)ของเด็กตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดคือIQ ตองมากกวา50  แตจะเนนในเร่ือง
การชวยเหลือตนเอง และเร่ืองพฤติกรรมเปนสําคัญ  จึงทําใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาท่ีมีระดับIQตํ่ากวา50 สามารถเขาเรียนรวมได   สอดคลองกับเกณฑการรับเด็กเขาเรียนรวม



ของกรมสามัญศึกษา.(2537:17-18) ท่ีวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีเขามา
เรียนรวมควรไดรับการเตรียมความพรอมมากอน โดยเด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดในกิจวัตร
ประจําวันได  และเด็กตองไมมีความพิการซอนหรือไมมีพฤติกรรมท่ีมีปญหาอ่ืนๆ จนเปนอุปสรรคตอ
การเรียนรู  สําหรับการเตรียมความพรอมเด็กปกติ ครูประจําช้ันเรียนรวม จะเปนผูท่ีใหขอมูลเร่ืองเด็กท่ี
มีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาและดูแลใหเด็กเลนและอยูรวมกันอยางมีความสุข ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของ ผดุง อารยะวิญู. (2542:66-68) ที่กลาววา นักเรียนท่ัวไปทางโรงเรียนตอง
เตรียมความพรอม โดยการใหขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจ ยอมรับ   และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ สวนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษตองไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ 
สังคมและวิชาการ  กอนสงเขาเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป และสอดคลองกับเบญจา ชลธารนนท 
(2546:3)  ท่ีกลาวถึงการใชโครงสรางซีทในการจัดการเรียนรวมในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมนักเรียนท่ัวไปใหมีความรูความเขาใจ และเกิดการยอมรับ ใหความชวยเหลือเด็กพิการเรียนรวม
ได  
            ดานสภาพแวดลอม (E - Environment)    

 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหเหมาะสม 
กับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญามีการจัดหองสงเสริมพัฒนาการ   หองการศึกษา
พิเศษ  หองเรียนรวมและ หองส่ืออุปกรณเพื่อกระตุนพัฒนาการเด็ก  มีการปรับหองน้ําสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ระดับอนุบาล   สอดคลองกับสมศักดิ์   
โสรถาวร. (2543:บทคัดยอ) ท่ีกลาวถึงขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรวมใหมีหองน้ํา หองสุขาอยูใกล
กับหองเรียน และจัดใหเหมาะกับเด็กอนุบาล มีการ เพิ่มราวจับเวลาขึ้น-ลงบันไดการจัดหองเรียนจัด
หองใหโลงไมใหมีส่ิงของตางๆไปกระตุนเด็ก จัดท่ีเก็บส่ือการสอน ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมภายนอก มีการปรับทาสีอาคารเรียน ลอมร้ัว  เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับเด็ก    ซ่ึงสอดคลองกับกัญญารัตน      วองศิริกุล. (2550:บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองแนว
ทางการสงเสริมการจัดการเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พบวา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมตอบสนองความตองการของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
และดานบุคลากรมีการสรางความเขาใจในเร่ืองการจัดการเรียนรวมแกบุคลากรในโรงเรียนมากท่ีสุด 
และสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2544. :27-37)  ท่ีกลาวถึงการเตรียม
ส่ิงแวดลอม ควรจัดความพรอมของสถานศึกษาใน 3 ดาน   คือ 1. สภาพท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน ตอง
ปรับสภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอคนพิการ เชน คนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย
ตองมีทางลาด หองน้ําหองสวมจะตองเหมาะสมกับสภาพความพิการและไมมีส่ิงกีดขวางท่ีจะเปน
อันตรายตอคนพิการ เปนตน 2. หองเรียนสําหรับเรียนรวม ควรมีขนาดท่ีเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับคนพิการที่มีความบกพรองทางการไดยินควรลดเสียงรบกวนใหมากท่ีสุด เพื่อเปนการรับฟงจาก
เคร่ืองชวยฟงชัดเจน การจัดท่ีนั่งสําหรับคนพิการใหพิจารณาสภาพความพิการและความสะดวกสําหรับ



การเดินทาง และ การเคล่ือนไหว โตะเกาอ้ีควรจัดใหเหมาะสมกับขนาดและความบกพรองของเด็ก 
อุปกรณเสริมท่ีติดตัวเด็ก เชน รถลอเข็น ไมเทา จะตองจัดใหมีบริเวณที่เด็กสามารถเก็บหรือใชได
สะดวก และ3. หองสอนเสริม เปนหองท่ีควรมีส่ืออุปกรณ เอกสาร หนังสือ ท่ีจําเปนเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม เชน ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นจะตองมีชุดคอมพิวเตอร
พรอมโปรแกรมและเคร่ืองพิมพดีดอักษรเบรลเพื่อแปลขอสอบ เอกสาร เปนตน โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคน และขอส่ือและส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาจากศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง   สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544:27-37)  ท่ีกลาววา การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้ควรจัดให
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคนพิการสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางอิสระ เชน ส่ือเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมืออุปกรณท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนของคน
พิการ  ส่ือสรางความเขาใจเปนส่ือท่ีใชเผยแพรขอมูลขาวสารของคนพิการ เพื่อสรางความเขาใจระหวาง
บุคคลทั่วไปกับคนพิการ เชน ส่ิงพิมพ วีดีทัศน เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหคนพิการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                     ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities)     

       การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  จัดการเรียนรวมในระดับ 
ปฐมวัยเปนการเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดรับการพฒันาในทุกๆดาน ไดแก ดาน
รางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา ซ่ึงผดุง  อารยะวิญู. (2533:7) กลาววาการจัด
ประสบการณท่ีดีใหเด็กต้ังแตปฐมวยัจะทําใหเดก็สามารถพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหใกลเคียงกบัเด็ก
ปกติไดมากท่ีสุด  และสอดคลองกับ ศรียา  นิยมธรรม. (2549:34-36) ท่ีวา ชวงปฐมวัยคือต้ังแตแรกเกิด
จนถึง 6 ขวบ เปนชวงเวลาท่ีสําคัญยิ่งของการพัฒนาในเดก็ทุกคน  จากการสัมภาษณ  ครูการศึกษาพิเศษ 
ครูประจําช้ันเรียนรวมและพี่เล้ียง  เห็นวาการเรียนรวมชวยใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดมีโอกาส
เรียนรูและอยูรวมกับเดก็ปกติ  เรียนรูกฎระเบียบของโรงเรียน รูจักการชวยเหลือตนเอง ไดเรียนรูการ
เลียนแบบเด็กปกติ ในเร่ือง การเลน  การปฏิบัติตนในสังคม และการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม และ
ผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหความไววางใจครูผูสอนวาจะสามารถชวยใหเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน มากกวาท่ีผูปกครองจะสอนเดก็ดวยตนเอง    การเรียนรวมในโรงเรียน
วัดอุทัยธาราม จัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา ซ่ึงสอดคลองกับ ผดุง
อารยะวิญู. (2542:221-223)ไดกลาววา การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้นข้ึนอยูกับสภาพความ
พิการและความพรอมของเด็ก  เด็กท่ีมีความพิการนอยและมีความพรอมสูงอาจจัดใหเรียนรวมเต็มเวลา  
เด็กท่ีมีความพกิารมากข้ึนและมีความพรอมนอยอาจจดัใหเรียนในรูปแบบอ่ืน   ผูปกครองสวนใหญเห็น
ดวยกับการจดัรูปแบบนี้มีความเขาใจในความบกพรองของเด็กยอมรับสภาพความเปนจริงของเด็กได  
และใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการจางพี่เล้ียงชวยดูแลเด็ก เพื่อชวยแบงเบาภาระครู การจดัให



เด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเดก็ปกติเต็มเวลา และไดข้ึนช้ันไปเรียนกับเพื่อนในวยัเดยีวกัน  
หลักสูตรท่ีทางโรงเรียนใชสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใชหลักสูตรท่ีทางโรงเรียนปรับใหเหมาะกับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และใหผูปกครองมีสวนรวม และให
ความยินยอม ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะบรรจุเนื้อหาส่ิงท่ีเด็กจะตองเรียน สําหรับส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ทางโรงเรียนไดจัดทําIEP และขอการ
สนับสนุนส่ือจากศูนยการศกึษาพิเศษ สวนกลางเพื่อนาํไปจัดใหกับเด็ก  พบวาผูปกครอง สวนใหญ
ทราบวาผูปกครองตองรวมวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลกับครูประจําช้ัน สอดคลองกับ ศรียา  นิยม
ธรรม(2541:64-79) กลาววา แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเด็กไดเรียนเสริมบางวิชา ไดไปรวมกิจกรรม
ภายนอก ตองมีผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไปดวยโรงเรียนมีการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักดิ์  โสรถาวร. (2543:บทคัดยอ) 
ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนะการเรียนรวมกับของเด็กปกติกับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน 
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการในการจัดการเรียนรวมกันของเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
ดานเทคนิควิธีการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
                     ดานเคร่ืองมือ (T - Tools) 
                             การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม  ไดรับการสนบัสนุนจากผูบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหการจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารไดกาํหนด  
นโยบายวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน ในเร่ืองการเรียนรวมอยูดวย และผูบริหารเนนใหครูทุกคน
ใหความสําคัญและรวมมือในการจดัการเรียนรวม  สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. (2543:6) ใหความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหการ
จัดการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ  หนาท่ีของผูบริหารก็คือการทําใหเกิดการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินไปดวยดี ท้ังปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถใน
การดําเนนิการบริหาร ดานงบประมาณ พบวาทางโรงเรียนไดรับเงินจากงบประมาณรายหัวท่ีรัฐจัด
ใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และอีกสวนหน่ึงไดรับการสนบัสนุนจากผูปกครองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ จางพี่เล้ียงชวยดูแลเด็ก  การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม ทางโรงเรียน
สงบุคลากรอบรมความรูดานการศึกษาพิเศษ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  และสถาบันราชานุกูลจัด สําหรับ
พี่เล้ียงจะจัดอบรมใหความรูการดูแลเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษกอนเปดภาคเรียนทุกปการศึกษา ทาง
โรงเรียนจะเชิญวิทยากรใหความรูเกี่ยวกบัการดูแลเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ สอดคลองกับDepartment 
of Education c. (1994:2) มีนโยบายในการฝกอบรม และพัฒนาวิชาชีพใหกับบุคลากรท่ีทํางานดานการ
จัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และวางแผนการฝกอบรมนี้ กอใหเกิดความรวมมือในกลุม
ผูสอนและผูท่ีเกี่ยวของในโรงเรียนไดอยางตอนื่อง  โรงเรียนวดัอุทัยธารามการบริหารจัดการผูปกครอง



เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ พบวา สวนใหญรับทราบนโยบายของ   ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนรวมในวนัปฐมนิเทศ  ทราบเหตุผลการเก็บคาจางครูพี้เล้ียงชวยดูแลเด็ก จายเปนเทอมๆละ 7,200 
บาท หรือจายเปนเดือนๆละ1,200บาทการติดตอส่ือสาร กับครูทางจดหมาย และเดก็ท่ีมีความตองการ
พิเศษไดรับส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกเกีย่วกับอุปกรณทางการศึกษา และ ผูปกครองไดรับความรูดาน
การศึกษาพเิศษ จากครูท่ีประจําในโครงการเด็กพิเศษ  เร่ืองการดูแลเดก็ และการปรับพฤติกรรม 
 
2. ผลการศึกษาการเรียนรูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวมในโรงเรียน
วัดอุทัยธาราม  
                          โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม ในปจจบัุนมีเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียน
รวมท้ังหมด 28 คน ประกอบดวย เดก็ท่ีบกพรองทางสติปญญา จํานวน  16 คน  เดก็ออทิสติก จํานวน  
10 คนและเดก็สมองพิการ จํานวน 2 คน ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเหลานี ้
ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑท่ีทางโรงเรียนกําหนด คือเด็กไมมีปญหาพฤติกรรมกาวราว ทํารายเพื่อน 
ควรชวยเหลือตนเองได เชน การเขาหองน้าํ ทานอาหาร ลางหนา แปรงฟน  ทางโรงเรียนไมเนนเร่ือง
ระดับความสามารถทางเชาวนปญญา เดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีไดเขาเรียน
รวม จึงมีความบกพรองในดานตางๆรวมดวย เชน ดานพฤติกรรม ดานรางกาย  ดานการชวยเหลือตัวเอง 
ดานวิชาการ และดานอารมณ จิตใจและสังคม  กลุมงานการศึกษาพเิศษ สถาบันราชานุกูล สงเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญา และเด็กออทสิติกเขาเรียนรวมท่ีโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  ปจจุบันเรียนอยู
ในระดบัช้ันตางๆจํานวน 10 คน แมนวาเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เหลานีจ้ะมี
ความบกพรองแตทางโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีมีคุณภาพ เด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา จงึสามารถอยูในระบบเรียนรวมได  ผูปกครองไมตองหาท่ีเรียนใหกับเด็ก ซ่ึง
บางคร้ังตองเสียคาใชจายมาก อาจตองสงเด็กไปเรียนไกลจากบาน หรือสงเขาโรงเรียนประจํา  การ
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ชวยใหผูปกครองท่ีอยูในเขตพื้นท่ีและมีลูกเปนเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ สามารถนําเด็กเขาเรียนรวมได ชวยลดปญหาใหกบัครอบครัวและสังคม  สอดคลอง
กับพิพัฒน  ชูชัย (2548:11) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรวมวา เปนการจัดการศึกษา ใหนักเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษใหมีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปตามความสามารถของแตละบุคคล และมี
การกําหนดแบงหนาท่ีรับผิดชอบกัน ระหวางฝายบริหาร ฝายสอน และฝายสนับสนุนท้ังในดาน
การศึกษาปกติและดานการเรียนรวมและสอดคลองกับ คณะอนกุรรมการโครงการการศึกษาโครงการ
พัฒนาศึกษาอาเชียน. (2529:29)  กลาวถึงวัตถุประสงคการจัดการเรียนรวมไว 5 ประการดังนี้ 1) 
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาสเขาเรียนรวมในโรงเรียนใกลบาน หรือไมตองเดินทางไป
โรงเรียนพิเศษที่อยูหางไกลมากจนเปนภาระของผูปกครองท่ีจะตองรับสง  ท้ังเปนการประหยดัพลังงาน
และเวลาของเด็กท่ีจะตองใชในการเดินทาง  โดยนําเวลาน้ันๆมาใชฝกหัด หรือฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือ



พัฒนาความรูความสามารถท่ีจําดํารงชีวิตในส่ิงปกติท่ีดท่ีีสุด 2) เปนการประหยดัคาใชจายของ
ผูปกครอง ไมตองเสียเงินสงบุตรพิการไปอยูโรงเรียนประจํา 3) เดก็พิการไดมีชีวิตอยูในครอบครัวกับ
บิดามารดาและญาติพี่นองตามปกติ  มีโอกาสประพฤติปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัว  
โดยไมเกิดความรูสึกวาถูกแยกออกไปดวยเหตุผลแหงความพิการ 4) นกัเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มี
โอกาสเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเขากบัสังคมได  ซ่ึงนับวาเปนประสบการณตรงเปนประโยชนใน
การเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล 5) ลดภาระของรัฐบาลเพราะการจัดต้ังโรงเรียนพิเศษเฉพาะ 
ตองใชงบประมาณมาก และสอดคลองกับสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543:5) ได
กลาวถึงวัตถุประสงคการจัดการเรียนรวมวา เปนการจดัการศึกษาในรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายท่ีมุง
ไปสูแนวคิดของการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  โดยมีการเปล่ียนแปลงองคประกอบ
ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ท้ังในดานอาคารสถานท่ี  การบริการของโรงเรียน รูปแบบ
การเรียนการสอน การวดัผล ประเมินผล การจัดบุคลากรดําเนินงาน เพื่อใหระบบการศึกษาท่ียดืหยุน 
สามารถตอบสนองความตองการที่แตกตาง ของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดเปนอยางด ี
        ดานพฤตกิรรม   
                    เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา ท่ีมีปญหาพฤติกรรมกอนเขาเรียนรวม
จํานวน 20 คน สวนใหญมีปญหาพฤติกรรม  ซ่ึงปญหาพฤติกรรมท่ีพบเปนปญหาตามภาวะอาการโรค
ของเด็ก   เด็กบางคนมีปญหาพฤติกรรมมากกวา1ปญหา พบวาสวนใหญมีปญหาพฤติกรรมชอบเดนิไป
มา สงเสียงดัง  ไมมีสมาธิ และไมเลนกับเพื่อน ไมคอยเช่ือฟงดื้อมาก ชอบเลียนแบบการตอสูจากการดู
TV VDO และเกมตางๆ ไมคอยพูด มีพฤติกรรมทํารายตัวเอง ทํารายเพื่อน วิ่งออกนอกหอง ชอบ
กระโดดกระทืบเทา และ ชอบกอดเด็กผูชาย   การแกไขปญหาพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
หลังเขาเรียนรวม พบวาสวนใหญ มีพฤติกรรมดีข้ึน มีการเลนกับเพื่อนมากข้ึน ลดการเดินนอยลงไมสง
เสียงดัง  และมีสมาธิมากข้ึน ปฏิบัติตามท่ีครูส่ัง มากข้ึน  การเลนรุนแรงลดลง และ มีการโตตอบมากข้ึน 
อยูในระเบียบมากข้ึน และ ลดการทํารายตัวเอง ไมรังแกเพื่อนไมกระโดด และเปล่ียนพฤติกรรมจากการ
กอดเปนการนัง่ใกลๆ  จากขอมูลการสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และผูปกครอง
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา พบวาเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา มีพฤติกรรมดีข้ึน   แสดงวาครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม มีประสบการณ ความรู
และความเขาใจเกี่ยวกบัความบกพรองของเด็ก และใชความรูความสามารถในการแกไขปญหาจนเด็กมี
พฤติกรรมดีข้ึน สอดคลองกับสุรินทร  ยอดคําแปง. (2542:154 ; อางอิงจาก 
Connor.1966:Administration of Special Education Programs) ใหความเหน็วาบุคลากรในการ
บริหารงานการเรียนรวม จะตองมีทักษะ และประสบการณ มีทัศนคติท่ีดีในการเปนผูนํา ท่ีสําคัญอยาง
ยิ่งคือ งานในสวนท่ีจะตองมีการตัดสิน ผูบริหารงานการเรียนรวมจะตองปฏิบัติ  โดยมีพื้นฐานของ
ผลการวิจัย มาตรฐาน และประสบการณท่ีกวาง เปนหลัก การที่จะสามารถเปนผูบริหารงานการเรียน



รวมไดดนีั้นจะเปนจะตองมีความเขาใจลักษณะธรรมชาติของความรับผิดชอบ และความศรัทธาเกี่ยวกับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ตลอดถึงความรูในทฤษฎีตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในงานการเรียนรวม 
 
      ดานรางกาย 
                             เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา สวนใหญจะมีความบกพรองดาน
รางกาย  ปญหาดานรางกายของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา กอนเรียนรวม 
จํานวน  17 คน พบวา สวนใหญ กลามเนือ้มัดใหญและ กลามเนื้อมัดเล็กไมแข็งแรง  น้ําหนกัเกนิ  มี
ความบกพรองในการควบคุมน้ําลาย    เดนิเขยงปลายเทา  และขาและเทาผิดรูป   เม่ือเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดเขาเรียนรวมทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสุขภาพรางกายของเดก็  โดยเฉพาะวิชาพลศึกษา  ทางโรงเรียนจะใหครูพลศึกษาจัด
กิจกรรมการฝกกลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญ  เชน การออกกาํลังกายดวยการเดิน วิ่ง กระโดด  
การทรงตัวเดนิบนกระดาน การหยิบจับส่ิงของ เชนลูกบอล วิ่งเก็บของ การบีบลูกบอลขนาดเล็ก เปน
ตน  ทางโรงเรียนไดสงครูพลศึกษาอบรมดานการสอนพลศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา ทักษะและวิธีการสอนท่ีครูไดไปศึกษา ครูไดนํามาใชสอนเด็ก จึงทําให
หลังจากท่ีเด็กเขาเรียนรวมเดก็มีพัฒนาการดานรางกายดข้ึีน พบวาสวนใหญ กลามเนื้อมัดใหญและ
กลามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงข้ึน น้ําหนกัลดลง  มีการควบคุมน้ําลายดีข้ึน    และการเดินเขยงเทาลดลง 
 
      ดานการชวยเหลือตัวเอง 
                      เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา สวนใหญจะมีความบกพรองดานการ
ชวยเหลือตนเอง จึงจําเปนท่ีผูปกครอง  และครูตองฝกเดก็ใหสามารถชวยเหลือตัวเองในเร่ืองตางๆ  การ
ฝกดานการชวยเหลือตัวเองจาํเปนตองใชระยะเวลา และความตอเนื่องในการฝก เด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ กอนเขาเรียนรวมพบวาสวนใหญ ใสเส้ือ  กางเกง และกระโปรงยังไมได   ทําความสะอาดหลัง
การขับถายยังไมได ใสรองเทา ถุงเทายังไมได เขาหองน้ําเองยังไมไดตองมีพี่เล้ียงพาเขาหองน้ํา  แปรง
ฟนยังไมได  ลางหนาดวยตัวเองยังไมได รูดซิบกางเกงและ ใสเข็มขัดยังไมได และหยิบจับส่ิงของไม
คอยได  ปญหาดานการชวยเหลือตัวเองนี้ ทางโรงเรียนไดแกไขปญหาอยางเปนระบบ  โดยมีการปรับ
หองน้ําใหมีความเหมาะสมกับเด็กในระดับประถมศึกษา  และสรางหองน้ําสําหรับเด็กอนุบาล ใกลกับ
หองเรียน   ครูการศึกษาพเิศษ ครูประจาํช้ันเรียนรวม และพ่ีเล้ียงสามารถนําเด็กไปฝกการชวยเหลือ
ตัวเองไดสะดวกกวาเดิม  และในกรณีท่ีเดก็มีปญหาดานอารมณหรือเส้ือผาเปล้ือน พี่เล้ียงสามารถพาเด็ก
ไปอาบน้ํา ทําใหเดก็มีอารมณดีข้ึน ส่ิงหนึง่ท่ีทางโรงเรียนใหความสําคัญและฝกเดก็ทุกวันคือการฝกการ
แตงกาย ครูจะใหเด็กฝกการแตงตัว ใสรองเทา ถุงเทา ทุกวันกอนกลับบาน และใหขอมูลผูปกครองใน
การฝกลูก ใหสามารถชวยเหลือตัวเองในดานตางๆได เดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา หลังการเขาเรียนรวม มีการชวยเหลือตนเองดีข้ึน    พบวาสวนใหญ ใสเส้ือ  กางเกง และ



กระโปรงได และทําความสะอาดหลังการขับถายได  รองลงมา   เขาหองน้ําไดเอง  ใสรองเทา ถุงเทาได 
แปรงฟนได และหยิบจับส่ิงของไดมากข้ึน รูดซิบกางเกงและใสเข็มขัดได  ควบคุมการถายปสสาวะได 
และ ลางหนาดวยตัวเองได  
 
     ดานวิชาการวิชาภาษาและการส่ือสาร                                                       
                     เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา มีความบกพรองดานภาษาและการ
ส่ือสารเกือบทุกคน ปญหาท่ีพบคือ เด็กบางคนพูดไดแตพูดไมชัด บางคนพูดไมไดใชภาษากายในการ
ส่ือสารกับบุคคลอื่น   กอนเรียนรวม พบวาสวนใหญ  พดูส่ือสารและ ปฏิบัติตามคําส่ังยังไมได  พดูเสียง
เบา พูดไมชัด และ ไมคอยพูด    เขียนตามรอยเสนประและเขียนพยัญชนะยังไมได  ลักษณะความ
บกพรองทางภาษาและการส่ือสารนี้ เปนลักษณะความบกพรองปกติของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม จําเปนท่ีจะตองพัฒนาครูใหมีความรูและความ
เขาใจ เกีย่วกบัเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา และเขาใจวิธีการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ซ่ึงมีวิธีการสอนท่ีแตกตางจากเดก็ปกติ ดังนั้นการเตรียม
ครูผูสอนจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก จากการสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม ครูทุกคน
ตางไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสงครูอบรมหลักสูตรดานการศึกษาพิเศษ อยางตอเนื่อง  และทาง
โรงเรียนมีระบบการวางแผนการบริหารงานที่ดี คือครูการศึกษาพเิศษ ทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงสําหรับครู
ปกติ โดยการใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาในกรณีท่ีเด็กมีปญหารบกวนช้ันเรียนมาก ครูการศึกษา
พิเศษ จะนําเด็กมาปรับพฤติกรรมกอนจึงจะสงเขาหองเรียนรวม  การบริหารจัดการเรียนรวมท่ีดทํีาให
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญาหลังเรียนรวม  พบวาสวนใหญ พูดส่ือสารไดดีข้ึน 
ปฏิบัติตามคําส่ังมากข้ึน  พูดชัดและพูดเสียงดังข้ึน และ มีการโตตอบมากข้ึน ดานการ เขียนเขียน
พยัญชนะไดมากข้ึน สอดคลองกับจรัล   ทองปยะภูมิ. (อางถึงใน ณชัพร  นกสกลุ.2545:51) กลาวถึง
บทบาทหนาท่ีของครูการศึกษาพิเศษวา 1) ใหขอมูลความคิดเห็นแกผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
พิเศษ 2) ประเมินความตองการจําเปนทางการศึกษาพิเศษ3) มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกบั
การศึกษาพเิศษ 4) ใหความชวยเหลือสนับสนุนแกครูปกติ โดยใหความรู ขอมูล คําแนะนําและส่ือวัสดุ
อุปกรณ 5) ใหบริการ โดยตรงนักเรียนพิเศษ 
 
      ดานวิชาการวิชาเลขคณติ 
                      เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญามีความบกพรองดานเลขคณิต กอน
เรียนรวม พบวาสวนใหญ บวกเลขหลักเดียวไมได แทนคาจํานวน1-10 ยังไมได  เขียนและนับเลข 1-10 
ไมได จําตัวเลข1-10 สับสน ไมรูจักสี และไมรูจักรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม หลังเรียนรวม 
พบวาสวนใหญ บวกเลขหลักเดยีวได  แทนคาจํานวน1-10 ได  เขียนและนับเลข 1-10 ได  จําตัวเลข 1-
10 ได  รูจักสี  และรูจกัรูปทรง สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม  การพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีมีความ



บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีดีข้ึนนี้ แสดงวา ครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียนรวม 
มีความรูความเขาใจ ในดานการสอน สามารถพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
ซ่ึงแตละคนตางมีความบกพรองเหมือนและแตกตางกัน ความบกพรองในทักษะดานวิชาการเนื่องจาก
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา มีระดับสติปญญาและระดับความสามารถในการ
เรียนรูทักษะตางๆ ตํ่ากวาปกติมาก ซ่ึงเกิดจากการบกพรองในดานตางๆ เด็กจึงไมสามารถเรียนได
เทากับเดก็ปกติ และประการสําคัญ การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเน้ือหาในช้ันเรียนรวมนั้น  
ตองจัดหลักสูตรท่ีใชสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา การเรียนการสอนตอง
มีความยืดหยุนและสอดคลองกับลักษณะความพิการหรือความบกพรองของเด็ก  ครูประจําช้ันเรียนรวม
จะตองมีความรูความเขาใจในหลักหารและวิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา เชน ใชวิธีการสอนในข้ันตอนแยกยอย สอนเปนรายบุคคล ตองเอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิด  
สรางแรงจูงใจใหเดก็สนใจการเรียน ตลอดจนการใชส่ือการสอนท่ีสรางแรงจูงใจใหแกเด็ก และการให
แรงเสริมเพื่อกระตุนและใหกําลังใจเดก็ใหมีความพยายามในการเรียนรู และแกไขปญหาเดก็เปน
รายบุคคล ตลอดจนใหความรู และคําแนะนําแกผูปกครองในการมีสวนรวมแกไขปญหา และควรจัดครู
การศึกษาพเิศษ เพื่อใหสอนเสริมแกเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเปนรายบุคคล 
 
       ดานอารมณ จิตใจและสังคม 
                         เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไมมีความบกพรองดานอารมณ 
จิตใจ และสังคม กอนเขาเรียนรวม จํานวน 8คน และเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
ท่ีเหลือจํานวน 20 พบวาสวนใหญ มีปญหา หงุดหงิด อารมณรอน สงเสียงดังเวลาโกรธ และขัดใจจะ
รองไห ทํารายตนเอง ไมมีสมาธิ และไมเลนกับเพื่อน หงุดหงิด อารมณรอน สงเสียงดังเวลาโกรธ และ
ขัดใจจะรองไห ทํารายตนเอง และ กลัวคนแปลกหนา เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา หลังการเรียนรวม พบวาสวนใหญ เขากลุมเลนกับเพื่อนไดมากข้ึน มีสมาธิทํางานไดนานข้ึน 
สงบนิ่งไดนานข้ึน เวลาโกรธจะรองไห แตไมสงเสียงดัง และลดการรองไหและการทํารายตัวเอง และ 
กลาพูดโตตอบกับคนแปลกหนามากข้ึน ปญหาดานอารมณ จิตใจและสังคม สําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เปนปญหาท่ีตองรวมมือกันระหวางผูปกครองและครู แมวาทาง
โรงเรียนจะแกไขปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาในดานอารมณ จิตใจ
และสังคมไดดีข้ึน และยังคงใหเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาอยูในระบบเรียนรวม
ตอไป แตพฤติกรรมดังกลาวครูจะตองศึกษาสาเหตุและแกไขรวมกับผูปกครอง  และถามีพฤติกรรม
ดังกลาวรุนแรงจนไมสามารถท่ีจะควบคุมได  จําเปนท่ีจะตองไดรับการบําบัดแกไขจากจิตแพทย และ
นักจิตวิทยาผูเช่ียวชาญ  ทางโรงเรียนควรสงตอเพื่อปรึกษาหาทางแกไข  ปญหาดานอารมณ จิตใจและ
สังคม  หากครูเปนคนชางสังเกตและดูแลเด็กอยางใกลชิดจะทําใหพบปญหาไดเร็ว  อีกปญหาหนึ่งท่ีทํา
ใหครูไมสามารถดูแลเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดมาก   เนื่องจากมีเดก็ในช้ันท่ี



จะตองรับผิดชอบมีจํานวนมากเกินไป เชน บางโรงเรียนมีเด็กในช้ันเรียน 45-5 คน  และเม่ือเดก็มีปญหา
พฤติกรรมากจนครูไมสามารถแกไขและควบคุมได  โรงเรียนก็จะใหผูปกครองลาออกนําเดก็ไปเขา
โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง  และถาโรงเรียนพิเศษเฉพาะทางไมรับ เด็กก็ไมไดเรียนตองอยูกับครอบครัว 
ซ่ึงมีเด็กจํานวนมากท่ีประสบปญหานี ้
 
                จากการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เปนโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ บริหารโรงเรียนตามโครงสรางซีท  ผูบริหารโรงเรียนมีความมุงม่ันใน
การจัดการเรียนรวม และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ไดแกครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ัน
เรียนรวม และพี่เล้ียงใหมีความรูความสามารถในการสอนและการดูแลเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญาและปรับสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนใหมีความเหมาะสมกับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง ทําใหการแกไขปญหา
ของเด็กในเร่ืองตางๆ เปนไปดวยดี และส่ิงท่ีแสดงใหเห็น ถึงคุณภาพของโรงเรียนคือ เด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ มีพัฒนาการดีข้ึน ทุกดาน  
 

3. คูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสราง
ซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีตัวอยาง : โรงเรียนวัดอุทัย
ธาราม 

                     คูมือการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา โดยใช
โครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีตัวอยาง : โรงเรียน
วัดอุทัยธาราม   ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนํามาจัดทําเปนคูมือ เพื่อใหผูบริหารและครูการศึกษา
พิเศษ หรือบุคคลท่ีทํางานเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา สามารถนํา
คูมือนี้ไปใช เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรวมในโรงเรียนได ซ่ึงคูมือมีองคประกอบท่ีสําคัญ
ดังนี้ 
                        องคประกอบของคูมือ   คูมือการจัดการเรียนรวมของเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา โดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กรณตัีวอยาง : โรงเรียนวดัอุทัยธาราม    มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 ตอนดังนี ้
                             ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรวม 
                             ตอนท่ี2   การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีตัวอยาง 
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
                     รายละเอียดในแตละตอนมีดังนี้ 
           ตอนท่ี 1  แนวคิดและหลักการการจดัการเรียนรวม 

1.1 เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 



1.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรวม 

1.3 แนวคิดการจัดการเรียนรวมโครงสรางซีท (SEAT)  

                    1) นักเรียน(S-Students)  
                    2) การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
                    3) สภาพแวดลอม (E-Environment) 
                    4) เคร่ืองมือ (Tools) 

               ลักษณะสําคัญของคูมือในตอนท่ี1 ผูวิจัย ไดรวบรวมองคประกอบท่ีสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการจัดการเรียนรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                        1.   การทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
เพื่อใหผูท่ีนําคูมือไปใชไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะความบกพรองและระดับความรุนแรง
ของความบกพรองทางสติปญญา  และระดับเชาวนปญญากับความสามารถในการศึกษาของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาในข้ันแรก  และ เม่ือครูไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาแลว 
จะทําใหครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา สามารถวางแผนการสอนเด็กได
อยางถูกตองตามศักยภาพการเรียนรูของเด็ก ทําใหเด็กไดใชความสามารถอยางเต็ม และมีความเขาใจใน
สิทธิท่ีเด็กควรไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติสอดคลองกับผดุง  อารยะวิญู. (2542:17) ไดกลาว
วา  การจัดการศึกษาต้ังอยูบนพื้นฐานดังตอไปน้ี 1.เด็กแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานรางกาย 
สติปญญา อารมณและสังคม 2.เด็กแตละคนมีพื้นฐานตางกัน  และแตละคนจะตองเรียนรูเพื่อปรับตัวเขา
หากันและใหทันโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป 3.เด็กแตละคนยอมมีความสามารถอยูในตัวมากบางนอย
บาง การศึกษาจะชวยใหสามารถของเด็กปรากฏเดนชัดข้ึน 4.ในสังคมมนุษยนั้นยอมมีท้ังคนปกติและ
คนพิการ ในเม่ือเราไมสามารถแยกคนพิการออกจากสังคมของคนปกติได เราก็ไมควรแยกใหการศึกษา
แกเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ดังนั้นหากเปนไปได ควรใหเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษไดมีโอกาสเรียนรวม กับเด็กปกติเทาท่ีสามารถทําได 5.เนื่องจากเด็กเหลานั้นมีความตองการและ
ความสามารถทางการศึกษาท่ีแตกตางไปจากเด็กปกติ แมวาความตองการพ้ืนฐานไมแตกตางกัน  ดังนั้น
การใหการศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีการที่แตกตางกันไปจากรูปแบบและวิธีการสําหรับเด็กปกติ  ท้ังนี้
เพื่อใหเด็กไดมีศักยภาพในการเรียนรูไดเต็มท่ี 

2. ความสําคัญของการจัดการเรียนรวมและแนวคิดการจัดการเรียนรวม ตามโครงสราง 

ซีท (SEAT)  ผูวิจัยเสนอใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรวม ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2548:133)  ไดกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานการศึกษาพิเศษ ของ
ประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี
2) พ.ศ. 2545  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางซีท (SEAT)  ในมาตรา 15 1.ใหจัดการศึกษาแกคนพิการ



อยางหลากหลายรูปแบบ 2. ใหดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนเรียนรวมมาตรฐาน รวม 390 
โรงเรียนโดยใชโครงสรางซีท (Seat Framework) ในการบริหารจัดการ ในมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 1.จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล 2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต ความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา 3.จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 3.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู
ตางๆอยางไดสัดสวน สมดุล รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกวิชา 4. สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และส่ิง
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ และในนโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28  1.ใหมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับคน
พิการระดับมาก 2.ใหเพิ่มเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีตองสอนใหแกคนพิการเปนเฉพาะบุคคล เพื่อ
ตอบสนองความตองการจะเปนพิเศษของคนพิการแตละคน 3.ใหปรับเนื้อหาสาระทั่วไปใหสอดคลอง
กับคนพิการแตละประเภท 4.ใหใชโครงสรางซีท (SEAT framework) ในการบริหารจัดการเรียนรวม 
นักเรียน(S-Students)   การจัดการเรียนการสอน (A – Activities)สภาพแวดลอม (E-Environment) และ
เคร่ืองมือ (Tools) 
 
         ตอนท่ี2   การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีตัวอยางโรงเรียน 
                        วัดอุทัยธาราม 

2.1 โครงสรางซีท (SEAT)  ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

                    1) นักเรียน(S-Students)  
                    2) การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
                    3) สภาพแวดลอม (E-Environment) 
                    4)  เคร่ืองมือ (Tools) 
การจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท ของโรงเรียนวัดอุทัยธาราม มีการจัดการ 

เรียนรวมท่ีสอดคลองกับ โครงสรางซีท  แตมีลักษณะเดนท่ีกิจกรรมในแตละหัวขอของโครงสรางซีท 
ทางโรงเรียนมีวิธีการดําเนินกิจกรรมที่ไดผล เชน กิจกรรมการเตรียมความพรอมเด็กกอนเขาเรียนรวม 
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด ทําใหเด็กมีความคุนเคยกับครูและโรงเรียนเร็วข้ึน และผูปกครองมีความพึง
พอใจมาก เนื่องจากไดเห็นความต้ังใจของทางโรงเรียน ท่ีจะทําใหเด็กและผูปกครองมีความพรอมใน
การเรียนรวม  ครูและผูปกครองมีความรวมมือกันในการดําเนินงานตางๆ การขอความรวมมือทาง
โรงเรียนไดรับความรวมมือท่ีดี ท้ังเร่ืองงบประมาณคาใชจายในการจางพี้เล้ียง ไดรับการสนับสนุน และ



เขาใจความตั้งใจท่ีดีของทางโรงเรียน ดานสัมพันธภาพของครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียน
รวม มีการประสานการทํางานท่ีดีจากการวิจัยพบวา ครูการศึกษาพิเศษ เปนผูท่ีมีศักยภาพสูงในการ
ทํางานประสานกับครูปกติในโรงเรียน กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัด จะเนนใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
ไดรวมกิจกรรมกับเด็กปกติ ครูประจําช้ันเรียนรวมจะไดรับการชวยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ เชนการ
เตรียมความพรอมกอนสงเด็กเขาช้ันเรียนรวม การใหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเด็ก เปนตน       ผูวิจัย ได
รวบรวมขอมูลการบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีทของโรงเรียนวัดอุทัยธารามซ่ึงผูท่ีสนใจ
ศึกษา สามารถนําวิธีการจัดกิจกรรมไปปรับใชในการจัดการเรียนรวมได  สอดคลองกับแบรี และ ฟราน
ซิน. (Barry and Francine.1995:2) ไดกลาววา กระบวนการจัดการเรียนรวมจะประสบความสําเร็จนั้น
ข้ึนอยูกับ1. ผูปกครองและโรงเรียนตองรวมมือกันทํางานเปนอยางดี2. ประสบการณการเรียนรวมตอง
ไดรับการบันทึกไวในแผนการศึกษารายบุคคล (IEP)3. ครูผูสอนดานการศึกษาพิเศษ และครูผูสอนใน
ช้ันเรียนปกติตองพบปะสนทนากันในเร่ืองการเรียนรวม4. ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมจะไดรับขอมูล
จากพ้ืนฐานของความตองการและเทคนิคการพิจารณาประสิทธิภาพของนักเรียนพิการเฉพาะสวนใน
การศึกษาพิเศษ5. ครูผูสอนการเรียนรวมจะตองแบงเวลาเพื่อปรึกษาหารือกับครูการศึกษาพิเศษเพ่ือ
อภิปรายกันในเร่ืองของพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียน 6. นักเรียนในช้ันเรียนปกติจะไดรับ
ขอมูลเปนอยางดี เพื่อใหเขาใจความตองการของนักเรียนเรียนรวมแตละคน 

2.2 ข้ันตอนการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม ใน 
คูมือไดแสดงข้ันตอนการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม และให
รายละเอียดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในแตละข้ันตอน ซ่ึงมีตัวอยางแสดงในภาคผนวก ก หนา........ผูท่ี
สนใจศึกษา จะสามารถนําเคร่ืองมือไปปรับใชเพื่อใหเหมาะกับโรงเรียนได 

2.3 เทคนิคการสอนท่ีครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ใชสอนเด็กท่ีมี 
ความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  เปนเทคนิคท่ีตางจากครูในโรงเรียนเรียนรวมอ่ืนๆ 
เนื่องจากกลุมเด็กท่ีทางโรงเรียนวัดอุทัยธารามรับเขาเรียนรวม มีความสามารถทางสติปญญา ระดับปาน
กลาง IQ 35-49  ในคูมือจึงประกอบดวยรายละเอียดในการใชเทคนิคตางๆ ไดแก  1.การวิเคราะหงาน ( 
Task analysis ) 2. การทําตัวอยางใหดู (Modelling) 3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 4. การ
ชวยช้ีแนะ (Prompts) และ5 การปรับพฤติกรรม ( Behaviour  modification) ซ่ึงจะชวยใหครูท่ีรับเด็ก
เรียนรวมนําวิธีการเหลานี้ ไปใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาตอไป 

2.4 คูมือไดแสดงตัวอยางกิจกรรม จัดการเรียนรวม ประกอบดวยตัวอยางกิจกรรม   
จํานวน 10 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 พบกันสวัสดีกิจกรรมที่ 2 โรงเรียนใหมของหนู   กิจกรรมท่ี 3 
ครูหนูนารัก   กิจกรรมท่ี 4 เพื่อนใหมของฉันกิจกรรมท่ี 5 พัฒนากลามเนื้อเล็กๆๆใหแข็งแรง    กิจกรรม
ท่ี 6 เคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง   กิจกรรมท่ี 7 ฝกประสาทสัมผัส 3 ฐาน   กิจกรรมท่ี 8  ผอนคลาย
ดวยสปากิจกรรมท่ี 9 ของเลนฉันอยูไหน และกิจกรรมท่ี 10 แมครัวตัวนอย ในแตละกิจกรรมจะมี



รายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงคของกิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม สรุปแนวคิดท่ีไดจากกิจกรรม และ
วิธีการประเมินผล     
                               2.5 เคร่ืองมือในการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม มีจํานวน 14 เคร่ืองมือ ไดแสดง
ตัวอยางเคร่ืองมือตางๆ  เพื่อใหงายตอการศึกษาและการนําไปปรับใช ในการดําเนินงานการจัดการเรียน
รวมตอไป  
 
ขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษาคนควา 

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีเขาเรียนรวม ความ 
ไดรับการเตรียมความพรอมในดานตางๆ กอนจึงจะสามารถเรียนรวมได 

2. การรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ท่ีมีระดับ 
ความสามารถทางสติปญญา ตํ่ากวา 50 หากทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีดี เด็กเหลานี้
สามารถเรียนรวมได ซ่ึงจะชวยลดปญหาเด็กตองเดินทางไปเรียนไกลบาน 

3. บทบาทของผูบริหารโรงเรียน มีมุมมอง และวิสัยทัศนท่ีชัดเจนใน 
เร่ืองการเรียนรวม ทําใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรจนทําให
ครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาทําใหการเรียนรวม
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ครูการศึกษาพิเศษ เปนบุคคลสําคัญท่ีประสานในเร่ืองการศึกษา 
พิเศษ กับผูบริหาร ครูประจําช้ันเรียนรวมและผูปกครอง  

5. ครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียนรวม มีความต้ังใจในการสอน  
ยอมรับในความบกพรองของเด็ก และพรอมท่ีจะทุมเทเวลาและความสามารถเพ่ือใหเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา มีความเต็ม 
ใจเม่ือผูวิจัยขอสัมภาษณ   ซ่ึงผูปกครองหลายทานเปนผูปกครองเด็กท่ีรูจักกับผูวิจัย เพราะเด็กเคยไดรับ
การเตรียมความพรอมท่ีสถาบันราชานุกูล ผูปกครองทุกทานมีความรูสึกท่ีดี ตอโรงเรียนวัดอุทัยธารา
มมาก  เหตุผลที่ผูปกครองรูสึกพอใจมากคือ เด็กมีการพัฒนาการเรียนรูดีข้ึนมาก และครูการศึกษาพิเศษ
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง เม่ือมีปญหาจะไดรับการชวยเหลือทําใหผูปกครองทุกทานรูสึกดีกับ
โรงเรียนมาก 

7. ในปจจุบันโรงเรียนวัดอุทัยธารามรับเด็กออทิสติกเขาเรียนรวมมากข้ึน  
ทําใหครูการศึกษาพิเศษตองเพิ่มภาระงานและตองเตรียมความพรอมครูประจําช้ันเรียนรวมและพ่ีเล้ียง
ในการสอนและการดูแลเด็ก  จากการสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ ครูทุกทานยินดีรับเด็กออทิสติกเขา
เรียนรวม แมนวาจะทราบวาเด็กออทิสติก เปนกลุมเด็กท่ีมีปญหาทางสังคม การส่ือสารมาก ตองใช



ความรูความสามารถและความอดทนในการฝกเด็ก แตครูการศึกษาพิเศษ ทุกทานก็ยินดีท่ีจะรับเด็กออทิ
สติกเขาเรียน 

8. ในอนาคตโรงเรียนวัดอุทัยธาราม จะตองรับเด็กท่ีความตองการพิเศษ 
เรียนรวมมากข้ึน จึงควรวางแผนเพ่ิมครูการศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับจํานวนเด็กท่ีเพิ่มมากข้ึน 

9. การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีทของโรงเรียนวัดอุทัย 
ธาราม จะเปนตนแบบการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีนาสนใจ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจะจัดการเรียน
รวมสามารถนําไปใชได  

10. จุดเดนของโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คือ การมีครูการศึกษาพิเศษ ท่ีมี 
คุณภาพ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สามารถจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
กับเด็ก มีวิธีการบริหารจัดการตามโครงสรางซีทไดอยางมีคุณภาพ และมีความสามารถในการ
ประสานงานกับผูบริหารระดับสูงและครูสอนเด็กปกติไดอยางดี จึงทําใหการบริหารจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียนมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
         5.3 ขอเสนอแนะ 
            1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                  1.โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ท่ีจัดการเรียนรวม  ควรนําขอมูลไปใชเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนของตน 
                  2. หนวยงานตนสังกัดควรนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรวมอยางตอเนื่อง และประสาน
ใหความชวยเหลือ 
                  3. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ควรพิจารณารับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาท่ีมีระดับความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวา50  เขาเรียนรวม 
            2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
                  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรวมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน 
                   2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีทกับการเรียนรวม
รูปแบบอ่ืน 
                    3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเทคนิคหรือวิธีการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ในโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนรวม เพื่อนําเทคนิคหรือวิธีการสอนมาพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหพัฒนาท้ังดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
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ตอนที่1 
แนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรวม 

 

 เด็กที่มีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
 ภาวะความบกพรองทางสติปญญา มีการใชความหมายท่ีแตกตางกันไปตามความ
คิดเห็น เชน เรียกวา เด็กปญญาออน เด็กสมองออน เด็กระดับสติปญญาตํ่า เด็กปญญาทึบ เด็กโง เปนตน 
ถึงจะเรียกอยางไรก็ตามหากพิจารณาจากคําเหลานี้แลวจะพบวามีความหมายท่ีไมแตกตางกัน แตเปน
การใชเจตคติทางดานลบกบัเด็ก ในปจจุบันจึงนิยมใชคําวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา     ซ่ึงมีผูใหความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญาไว ดังนี้ 
 - ความหมายตามระบบ AAMD (The American Academy of Mental Deficiency) 
ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ระดับสติปญญาท่ีดอย หรือตํ่ากวาปกติ เนื่องจาก 
พัฒนาการของสมอง หรือจิตใจหยุดชะงัก เจริญเติบโตไมเต็มท่ี ทําใหความสามารถจํากัดในดานการ
เรียน    ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคม และมีการเจริญเติบโตไมสมวัย (ศรียา นิยมธรรม. 2534 : 23)   

     - สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมท่ี 16   ไดกําหนดประเภทของเด็กท่ีมีความ 
ตองการพิเศษและใหคํานิยามเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  เพื่อประโยชนในแง
การจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอบความตองการจําเปนเฉพาะของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษแตละ
คน  ซ่ึงอาจแบงประเภทเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  ออกไดเปน 
                       1.   เด็กเรียนชา หมายถึง  เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนอันเนื่องมาจากระดับเชาวนปญญาตํ่า
กวาเด็กปกติ เชน มีการรับรูและเขาใจไดชาหรืออาจเปนเด็กดอยโอกาสทางสังคม ทางวัฒนธรรมและ
ทางเศรษฐกิจ  มากจนมีผลกระทบตอเชาวนปญญา  แตไมจัดวาเปนเดก็ปญญาออนหากทดสอบจะ
พบวามีระดับเชาวนปญญาอยูระหวางประมาณ 70-90 
                       2.  เด็กปญญาออน หมายถึง เดก็ท่ีมีความสามารถทางสมองหรือสติปญญาและ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตํ่ากวาเกณฑปกติ  ซ่ึงความบกพรองนี้จะเกดิข้ึนในชวงเวลา
ใดเวลาหน่ึงของพัฒนาการเด็ก 
           เด็กปญญาออนในแงการศึกษาอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
                1) ประเภทเรียนได  เปนปญญาออนขนาดนอย  มีระดบัเชาวนปญญาอยูในระหวาง
ประมาณ 50-70 
                 2) ประเภทฝกได  เปนปญญาออนระดับปานกลาง  มีระดับเชาวนปญญาอยูใน
ระหวางประมาณ 25-50                
                 3) ปญญาออนมากและรุนแรง  มีระดับเชาวนปญญาตํ่ากวา 25 

 



            ระดับความรุนแรงความบกพรองทางสติปญญา 
 

                     ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา แบงตามหนวยงานที่ให
ความหมาย ตอไปนี้ 
 1. การแบงระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสตปิญญาตาม ICD 10 

 
ระดับความ
รุนแรง 

คะแนนของ
แบบทดสอบทาง
สติปญญา IQ 

 
ลักษณะเฉพาะ 

ระดับนอย 
(Mild mental 
Retardation) 

50-69 มีพัฒนาการทางดานภาษาชา สามารถพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาในชีวติประจําวนัได  และสามารถพึ่งตนเองในเร่ืองการดูแล
ตนเอง เชน การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา การแตงตัว และการ
ควบคุมการขับถาย  รวมถึงทักษะท่ีใชในชีวิตท่ัวๆไปและงานบาน  
มักจะพบปญหาในเร่ืองการศึกษาในโรงเรียน  โดยเฉพาะการอานและ
การเขียน  มีความสามารถในการทํางานเชิงปฏิบัติมากกวาเชิงวิชาการ  
สําหรับปญหาทางดานสังคม อารมณ พฤติกรรมและความตองการใน
การแกไขการสนับสนุนชวยเหลือจะมีลักษณะคลายคลึงกบับุคคลท่ีมี
สติปญญาปกติ 

ปานกลาง 
(Moderate 

mental   
Retardation) 

35-49 มีพัฒนาการทางดานภาษาคอนขางจํากัด  ระดับการพัฒนาของแตละคน
ก็จะมีความแตกตางกัน  บางคนสามารถรวมสนทนางายๆได บางคนทํา
ไดแตเพียงใชภาษาเพื่อส่ือความตองการข้ันพื้นฐาน  บางคนพอเขาใจ
คําส่ังงายๆ เทานั้น  มีผลสัมฤทธ์ิในการดูแลตนเอง และทักษะดานการ
เคล่ือนไหวลาชา  มีความกาวหนาในการเรียนรูจํากดั  แตพอจะเรียน
ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนในการอานเขียนและนับจํานวนได โปรแกรม
ทางการศึกษาสามารถจัดใหแตละคนไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู
อยางจํากดั  เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานบางอยางท่ีจําเปน  บุคคลระดับปาน
กลาง วัยผูใหญสามารถทํางานเชิงปฏิบัติงายๆได  ถางานนั้นมีการวาง
แนวทางการปฏิบัติท่ีรอบคอบและจัดใหมีคําปรึกษาแนะนําอยางดี  
โดยท่ัวไปจะไมสามารถพึ่งตนเองไดเต็มท่ีและสวนใหญจะสามารถ
พัฒนาความสามารถทางสังคมในการสรางปฏิสัมพันธ  ส่ือความหมาย
กับผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรมทางสังคมงายๆได 
 
 



 
ระดับความ
รุนแรง 

คะแนนของ
แบบทดสอบทาง
สติปญญา IQ 

 
ลักษณะเฉพาะ 

ระดับความ
รุนแรง 
(Severe   

20-34 มีลักษณะคลายคลึงกับบุคคลท่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปาน
กลางมาก แตมักจะพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ และมีสภาวะท่ีเกดิรวม
ดวย  บุคคลกลุมนี้สวนใหญจะมีปญหาของความบกพรองดานอ่ืนท่ีเกิด 

Mental 
Retardation) 

 รวมดวยอยางชัดเจนมีลักษณะคลายคลึงกบับุคคลท่ีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับปานกลางมาก แตมักจะพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ และ
มีสภาวะที่เกิดรวมดวย  บุคคลกลุมนี้สวนใหญจะมีปญหาของความ
บกพรองดานอ่ืนท่ีเกิดรวมดวยอยางชัดเจน 

อ่ืนๆ 
(Other  
Mental 

Retardation) 

ทําการประเมิน
เชาวปญญาตาม
วิธีปกติไดยาก
หรือไมสามารถ

ทําได 

มักมีความบกพรองทางกายหรือทางประสาทรับรูเกิดข้ึนรวมดวย เชน 
ตาบอด หูหนวก หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรมอยางรุนแรง  หรือ
พิการทางกาย 

ระบุประเภท
ไมได 

(  Mental 
Retardation 
Unspecified) 

 มีหลักฐานวาเปนบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาแตมีขอมูลไม
เพียงพอท่ีจะแยกประเภท เชนขางตน 

 2.  การแบงระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสตปิญญาตามระบบ                 
                                         AAMD(The American Academy on Mental Deficiency)  

 
ระดับความรุนแรง 

คะแนนของแบบทดสอบทางสตปิญญา การแบงตาม 
การจัดการศึกษา Stanford Binet Wechler (WISC) 

ก้ํากึ่ง (Borderline) 69-84 70-84 Dull Normal 
นอย (Mild) 52-68 55-69 Educable 
ปานกลาง (Moderate) 35-51 40-54 Trainable 
มาก (Severe) 20-35 25-39 Dependent 
รุนแรงมาก (Profound) < 20 < 25 Dependent 

  
                                             ท่ีมา : จากหนงัสือ Mental Retardation in School Context. 1989 : 24 



                                      3. ระดับเชาวนปญญากับความสามารถทางการศึกษา 

 
ประเภท 

 
ระดับสติปญญา 

 
ความสามารถรับการศึกษา 

 
เด็กเรียนชา 71-90 เชาวปญญาตํ่าท่ีสมารถรับการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กเรียนชาและประกอบ

อาชีพชางฝมือได 
ปญญาออน
ขนาดนอย
พอเรียนได 

50-70 เชาวปญญาตํ่า หรือายุสมองขนาดเล็กประมาณ 6-11ป การปรับตัวทาง
สังคมทําไดขนาดเด็กวยัรุนในดานท่ัวๆไป แตขาดความสามารถในการ
วางแผน  และคาดการณลวงหนา  อาจพอรับการศึกษาในระดับประถมตน 
หรือการศึกษาพิเศษ (แตจะมีปญหาในการเรียนทุกกลุมวิชา) และประกอบ
อาชีพท่ีไมตองใชความรับผิดชอบสูง หรืองานประเภทชางฝมือ 

ปญญาออน
ขนาด 

ปานกลาง 

35-49 เชาวปญญาตํ่า  หรืออายุสมองขนาดเล็กประมาณ 4-7 ป สามารถอาน เขียน 
และคิดเลขไดเพียงเล็กนอย เรียนรูไดชาถาไดรับการฝกสอนท่ีเหมาะสม  
อาจพอดูแลตนเองในชีวิตประจําวนัได และทํางานงายๆภายใตการ
ควบคุมดูแล 

ปญญาออน
ขนาดหนัก 

ตํ่ากวา 34 เชาวปญญาตํ่า หรืออายุสมองขนาดเด็กไมเกิน 3 ป มีความบกพรองอยาง
เห็นไดชัด  ในพฤติกรรมการปรับตัว และอาจมีพัฒนาการบกพรองในดาน
ภาษา การรับรู และการเคล่ือนไหว การดํารงชีวิตตองอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลเชนเดียวกับเด็กเล็ก 

                     
  3.  เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู หมายถึงเด็กท่ีมีความบกพรองอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจติวิทยาท่ีเกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษา  อาจเปนภาษาพูด
และ/หรือภาษาเขียน  ซ่ึงจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง   การพูด   การคิด   การอาน การเขียน  การ
สะกด  หรือการคิดคํานวณ นอกจากนีย้งัรวมถึงเด็กท่ีมีสภาพความบกพรองในการรับรู   สมองไดรับ
บาดเจ็บ   การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซ่ึงทําใหมีปญหาในการอาน  และปญหาในการเขาใจ
ภาษาหรือการใชภาษาอันเนือ่งจากสมองถูกทําลาย 
                เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูไมรวมเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนเนื่องจากความบกพรอง
ทางการเห็น  การไดยนิ  หรือการเคล่ือนไหวเด็กปญญาออน  เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณ  หรือเดก็ท่ีดอย
โอกาสเนื่องจากส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ  
 



 ความสําคญัและความจําเปนของการจัดการเรียนรวม 

 
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   เร่ืองสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ระบุ
วา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม  การ
ส่ือสาร และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ  หรือทุพลภาพ   หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา      ข้ัน
พื้นฐานเปนพิเศษ”   และระบุเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาไววา  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กรมสามัญ
,2542)   ดังนั้นครูและผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษจะตองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการท่ีจําเปนของเด็กพิเศษแตละประเภท  ความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มท่ี และพัฒนาความสามารถตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย  ดานสติปญญา  ดานอารมณและ
ดานสังคมเปนสําคัญ 
     

 แนวคิดการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 
การดําเนนิการจัดการเรียนรวมเปนการดําเนนิงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปน้ี 

6. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ 
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

7. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต 
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิด 
เปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

9. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูตางๆอยางไดสัดสวน สมดลุ รวมท้ัง 
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดงีามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

10. สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน  
และส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ 



              มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระกบัตางๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาคนควา สําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดบั โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคคลใหเหมาะสมกบัวัยและศักยภาพ  
 
                  กระทรวงศึกษาธิการ พบปญหาในการดําเนินงานหลายประการ ทําใหการดําเนินการจัดการ
เรียนรวมไมมีประสิทธิภาพ ในปพ.ศ. 2546 ดร.เบญจา  ชลธารนนทรักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดาน
การศึกษาพิเศษ และผูดอยโอกาส ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาสําหรับคนพิการ : การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปน คูมือการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีท  (SEAT Framwork) นํามาใชในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแตปงบประมาณ 2547 เปนตนมา 
                   โครงสรางซีท เปนการปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนรวม โดยการจัดการท้ังระบบใน
โรงเรียน ครอบคลุมองคประกอบท่ีสําคัญ ท้ังนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และนักเรียนท่ัวไป  
สภาพแวดลอมทางกายภาพบุคคลท่ีเกี่ยวของในสภาพแวดลอม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการเรียนรวม       

            จุดมุงหมาย : 
                   1. เพื่อใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนท่ัวไป ไดรับการศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียนเปนเฉพะบุคคล 
                   2. เพื่อชวยใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมไดพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
องคประกอบหลัก 4 ประการคือ 

      - นักเรียน (S-Students)  
- การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 

            - สภาพแวดลอม (E-Environment) 
            - เคร่ืองมือ (Tools) 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี1 แสดงการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 
ท่ีมา เบญจา  ชลธารนนท (2546:3) 

 

 

การบริหารจัดการเรยีนรวมโดยใชโครงสรางซีท 

เตรียมความพรอมนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพรอง 

เตรียมความพรอมนักเรียน

S - Student E - Environment 
กายภาพ 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 

SEA
T

นโยบายวิสัยทัศน   พันธกิจ  

งบประมาณ  

ระบบการบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการหลักสูตร  

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

กฎกระทรวง 

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ

ส่ิงอํานวยความสะดวก  

ส่ือ 

บริการ 

การตรวจสอบทางการศึกษา  

เทคนิคการสอน 

การรายงานความกาวหนาของนักเรียน  

การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและชุมชน 

การประกันคุณภาพ 

การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความ

ตํารา 

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชพีอื่น 

การจัดตารางเรียน  

การประสานความรวมมือ  

การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุง

T-Tools A- Activities 



                  เบญจา ชลธารนนท (2546 : 7-47) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียน
พิการหรือท่ีมีความบกพรองโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Frame work)  

1)  นักเรียน (S.Students) มี2กลุมคือ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนท่ีมีความตองการ 
พิเศษ โรงเรียนเตรียมความพรอมเด็กท้ัง 2 กลุมดังนี้  
                                      กลุมท่ี1 เตรียมความพรอมนักเรียนท่ัวไป ทางโรงเรียนจะตองเตรียมความ
พรอมนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียน โดยการใชขอมูลเพื่อใหนักเรียนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจ เกิดการ
ยอมรับ สามารถใหความชวยเหลือและปฏิบัติตอเด็กพิการหรือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางถูก
วิธี  ครูควรทําความเขาใจและอธิบายลักษณะความพิการใหนักเรียนท่ัวไปรูจัก จัดสถานการณจําลอง 
การพานักเรียนไปเยี่ยมชมสถานท่ีดูแลคนพิการ จัดกิจกรรมการสอนทักษะใหนักเรียนในการชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
                                     กลุมท่ี2  เตรียมความพรอมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เด็กควรดั้บการ
เตรียมความพรอมทันท่ีท่ีพบความพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดาน  โดยการกระตุนพัฒนาการในสนท่ี
เหลืออยูฟนฟูสมรรถภาพความพิการ  การเตรียมความพรอม  องเตรียมท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม
และวิชาการ  รวมท่ังการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน  เตรียมทักษะท่ีจะเปนตอการดํารงชีวิต  
เชน การทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในการเคล่ือนไหว  เพื่อใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
ชวยเหลือตนเองใหไดมากท่ีสุด  และอยูรวมกับนักเรียนท่ัวไปไดอยางปกติสุข 
 

2) สภาพแวดลอม (E : Environment) เปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง 
ภายภาพและบุคคลท่ีเกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก  การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายนอก
และภายในอาคาร  บุคคลที่ เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ครู พอแมผูปกครองไดรับการ
ประชาสัมพันธเผยแพรเร่ือการจัดการเรียนรวม มีสวนรมกําหนดนโยบาย และรวมมือในการจัดการ
เรียนรวม  มีครูผูไดรับมอบหมายชัดเจนในการดําเนินงาน ผูปกครองนักเรียนยอมรับในการเรียนรวม 
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
                                      2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ภายนอกอาคาร ไดแก สถานท่ีต้ัง ตัวอาคาร 
ทางเขา ทางเดิน ตนไม เปนตน และภายนอกอาคาร ไดแก พื้น ประตู บันได ทางลาด ทางเดินภายใน
อาคาร ซ่ึงควรจัดใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  เพื่อใหมีสภาพแวดลอมท่ีมี
ขีดจํากัดนอยท่ีสุด  โรงเรียนควรพยายามใหเด็กไดเรียนรวม ในช้ันเรียนท่ัวไปใหมากท่ีสุด 
                                       2.2 บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ไดแก พอ แม ผูปกครอง ครู
และบุคลากรอ่ืน โรงเรียนท่ัวไปท่ีมีการจัดการเรียนรวม ผูบริหารจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
โรงเรียน จะเปนผูนําและสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมใน
โรงเรียน ผุบริหารโรงเรียนจะตองพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน ซ่ึง
ควรประกอบดวย ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ครูท่ัวไป ครูการศึกษาพิเศษ พอแม ผูปกครองและบุคลากร



ภายนอก  เพื่อกําหนดนโยบายในการจัด การเรียนรวม แนวทางการดําเนินงาน บทบาทและหนาท่ีของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียนรวม ครูท่ัวไปและครูการศึกษาพิเศษ ตอง
เปนท่ีปรึกษาซ่ึงกันและกัน โดยทํางานกันเปนทีม 
 
                      3) การจัดการเรียนการสอน (A - Activities)  เปนการปฏิบัติงานเกีย่วกบักิจกรรมภายใน
และภายนอกหองเรียน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียน
ปกติและนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนา ท้ังในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
ซ่ึงมีรายละเอียด 10 ขอดังนี ้
                             3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร แบงเปน การปรับหลักสูตรท่ัวไป คือปรับหลักสูตรท่ี
ใชกับนกัเรียนปกติมาใชกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ การจัดทําหลักสูตรเฉพาะ คือหลักสูตรท่ี
เปนแนวทาง (หลักสูตรสํารับหรือหลักสูตรคูขนาน)   ซ่ึงถือเปนหลักสูตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจาก
ระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคลของนักเรียน 
                              3.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program :IEP)  เปน
แผนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนของเด็กพกิาร หรือท่ีความบกพรอง ซ่ึงมี
รายละเอียดเกีย่วกับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ี
นักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองตองการ เรียนช่ือยอวา IEP วัตถุประสงคในการใช IEP  เพื่อเปน
การจัดการศึกษาท่ีเขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษรสําหรับเด็กคนหนึ่ง โดยเฉพาะ IEP จะมีขอมูลในการ
จัดเดก็เขารับบริการศึกษา และบริการที่เกีย่วของอ่ืน และเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจดักระบวนการการ
ตรวจสอบและกระบวนการสอนท้ังหมด ฉะนั้น IEP ในแงท่ีเปนสวนสําคัญของกระบวนการตรวจสอบ
และกระบวนการสอน จะมีสวนเกีย่วของกับการประเมินผลและวิธีการสอน 
                              3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล( Individual Implementation Plan : IIP)  เปนแผนการ
สอนท่ีจัดข้ึนเฉพาะเจาะจง สําหรับเดก็พกิารหรือท่ีมีความบกพรองคนนั้นๆ ในวิชาหรือทักษะท่ีเปน
จุดออน  แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดทําข้ึนเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไวใน IEP   
                               3.4 การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Assessment) เปนกระบวนการใช
วิธีการตางๆหลายวิธี ในการรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีเกีย่วกับนกัเรียน โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนด
ปญหาและหาขอเท็จจริงเกีย่วกับปญหา วชิาการ การวางแผนการสอน และกาประเมินความกาวหนา
ของนักเรียน 
                              3.5 เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนท่ีควรนํามาใชกับนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ มี 3เทคนิคคือ  
                                      - เทคนิคแรก เปนการวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนเทคนิคการสอน และ
เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบหรือประเมินเด็กวา มีทักษะในเร่ืองนั้นๆ แลวหรือไม  



                                      - เทคนิคท่ีสอง เปนการสอนโดยเพ่ือชวยสอน (Peer Tutoring)เปนเทคนิค
วิธีการสอนท่ีใหเพื่อนกัเรียนชวยสอนใหเพือ่ใหเกดิการเรียนรูในเร่ืองตางๆ แบบตัวตอตัว  โดยเอชวย
สอนอาจเปนนักเรียนช้ันสูงกวาหรือนักเรียนช้ันเดียวกนั  อายุเทากันแตมีความสามารถสูงกวามาชวย
สอน 
                                      - เทคนิคท่ีสามเปน เทคนิคระบบเพื่อนชวยเพือ่น (Buddy System) ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเพื่อชวยเพื่อน ในดานวิชาการยงัตองอาศัยความรวมมือของเพ่ือนักเรียนทุกคน
ในการสงเสริมกําลังใจ และชวยเหลืออํานวยความสะดวกเพ่ือนนกัเรียนท่ีมีความตองการพิเศษในเร่ือง
ท่ัวไป เชน นําไปหองเรียน หองน้ํา และโรงอาหาร อานหนังสือบนกระดานหรือแผนใส ส่ือสารกับ
ผูอ่ืน 

3.6  การรายงานความกาวหนาของนักเรียน ในปจจุบันใชวิธีการทบทวนและปรับ 
IEP ปละอยางนอย 2 คร้ัง รวมท้ังมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนโดยสรุปจากIIP ท่ีใชสอนเด็ก
ในแตละสาระการเรียนรู ทักษะ และกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะมีการระบุวาจะประเมินโดยใชวิธีใดและใช
เกณฑอะไร โดนอาจนําเสนอในรูปของกราฟแทง กราฟเสนประกอบการบรรยาย หรือคิดเปนคะแนน
และเกรดในช้ันประถมศึกษา 

3.7  การจัดกจิกรรมการสอนนอกหองและชุมชน  นอกจากกิจกรรมการเรียนการ 
สอนท่ีครูจัดภายในช้ันเรียน และภายในโรงเรียนแลว ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนควรมี
การบริหารจัดการในเร่ืองเกีย่วกับความปลอดภัย ยานพาหนะ ท่ีพัก ฯลฯ เพื่อชวยใหการเขารวม
กิจกรรมนอกสถานท่ีของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.8 การประกันคุณภาพ โรงเรียนควรจัดต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพกา 
จัดการเรียนรวม โดยท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ควรประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกบัองคประกอบ 
หรือตัวบงช้ีและเกณฑในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมอยางชัดเจน กําหนดกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน 

3.9 การรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียน  แลวจําแนกและคัดแยกตาม 
ความตองการจําเปนพิเศษ  สงตอคนพิการเขารับการศึกษาตามความสามารถและความตองการจําเปน
ของแตละบุคคล เตรียมพรอมในดานความรูหรือเจตคติใหบุคลากร  เตรียมพรอมในดานส่ืออุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดการเรียนการสอน จัดต้ังคณะจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกบันักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษทุกคน ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีไดจัดทําไว  เพื่อพัฒนาคน
พิการใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

3.10 การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริม การจัดตารางเวลาท่ีจะทําใหทุกฝาย 
ยอมรับเปนส่ิงท่ียาก ฉะนั้นครูสอนเสริมจึงตองคํานึงถึงเด็กวา ตารางเวลาท่ีจัดใหกับเด็กท่ีรับผิดชอบแต
ละคนนั้น เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็กและครูดวย ซ่ึงรูปแบบการจดัตารางเวลามี สาม
รูปแบบคือ  



- รูปแบบแรก เปนการจัดใหนักเรียนแตละคนมารับบริการคร้ังละไม 
เกินคร่ึงช่ัวโมง แตเดก็สามารถมารับบริการไดมากกวา1คร้ังในหนึ่งวนั ในการจัดตารางเวลาการใหการ
บริการนี้  ครูสอนเสริมเนนการใหบริการสอนโดยตรงกบัเด็ก  โดยใชส่ิงเสริมแรงและใหนกัเรียนมี
โอกาสทําแบบฝกหัดดวยตนเอง 

- รูปแบบท่ีสอง หากมีครูผูชวยในหองสอนเสริมอยูดวย จาํทําใหครู
สอนเสริม 

มีโอกาสไดไปสังเกตนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองขณะเด็กอยูในช้ันเรียนปกติ หรืออาจมีเวลา
ตรวจสอบนักเรียนเปนรายบุคคลไดมากข้ึน  
                                              -    รูปแบบท่ีสาม ครูสอนเสริมจะใหบริการแกนกัเรียน 2หรือ3คน ใน
ขณะเดียวกนั เปนเวลาประมาณ 30 นาที โดยเปนการสอนเฉพาะบุคคลถึงแมเด็กนักเรียนในแตละกลุม
แตละกลุมจะคลายคลึงกัน แตก็ไมเหมือนกัน 
 

                 4)  เครื่องมือ (Tools)  การปฏิบัติงานเกีย่วกบัส่ิงตางๆ ท่ีนํามาใชชวยในการบริหารจัดการ

เรียนรวม มี 10 ประการ คือ 
                         4.1 นโยบาย วิสัยทัศน พนัธกิจ เปนการกาํหนดในการปฏิบัติงานและระบบการ
ใหบริการที่ชัดเจน  ทําใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและบุคคลท่ัวไป รวมท้ังพอ แมรับรูวาโรงเรียนมี
โครงการจัดการเรียนรวม 
                         4.2 งบประมาณ โรงเรียนจาํเปนตองจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะ เพื่อการ
จดัการเรียนรวมใหกับเด็กพกิารหรือท่ีมีความบกพรองโดยการสรรหาแหลงเงิน การจัดสรรงบประมาณ  
การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบ และการวิเคราะหงบประมาณ 
                         4.3 ระบบบริหารจัดการ  ทางโรงเรียนควรจัดโครงสรางระบบบริหารการจัดการเรียน
รวม จัดระบบขอมุล เกี่ยวกบันักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร ขอมูลเครือขาย 
ขอมูลเกี่ยวกับส่ือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  โรงเรียนจะตองจดัทําแผนพัฒนาทัพยากรบุคคล  
ทําแผนพัฒนาบคุลากร  การส่ือสารภายในองคกร การประสานงานกับบุคคลอ่ืน แก การประสานงาน
กับผูปกครอง การประสานงานกับนกัวิชาชีพ หรือผูเช่ียวชาญ 
                         4.4 กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจดัสรรงบประมาณทางการศึกษา สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 
                         4.5 เทคโนโลยี  หมายถึงเทคโนโลยีท่ีคนพิการใช ซ่ึงไดรับการพัฒนาและการใช
ประโยชนเทคโนโลยีเพื่อชวยใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษดํารงชีวิตอิสระสามารถปฏิบัติงานและ
ผลิตงานตางๆ ออกมาได 



                         4.6 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก อุปกรณ เคร่ืองมือ โครงสรางทางสถาปตยกรรม  
ส่ิงแวดลอม  เพื่อชวยใหนกเรียนท่ีมีความตองพิเศษ แตละประเภท ไดรับการศึกษาโดยสะดวกและ
สอดคลองตามความจําเปนของแตละบุคคล 
                         4.7 ส่ือ หมายถึงส่ือทางการศึกษา ไดแก วสัดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือ
เคร่ืองมือชวยใหนกัเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  เกดิความเขาใจดีข้ึน
และรวดเร็ว ส่ือสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองหรือพกิารแตละประเภทและแตละระดับ 
                           4.8 บริการ หมายถึง บริการตางๆท่ีชวยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแตละ
ประเภท ไดแก บริการสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น เชนการสอนเสริม การนําทาง การ
ผลิตส่ือ ฯลฯ 
                           4.9 ตํารา  อาจจัดในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจกส่ิงพมิพ เชน หนังสือเสียงสําหรับคน
ตาบอด และนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
                           4.10 ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึงมาตรการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ ท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของคนพิการ เชน การปรับ
เนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลสําหรับคนพิการ การจัดอาสาสมัคร การฝกอบรม
ทักษะดานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 
การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท 

: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
 

การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสรางซีท : กรณีตัวอยางโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
 
             โรงเรียนวดัอุทัยธาราม สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยูเลขท่ี ๑  ถนนกําแพงเพชร ๗  
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  จังหวดักรุงเทพมหานคร  บนท่ีดนิของวัดอุทัยธาราม  จํานวน ๕ ไร ๒ 
งาน  ๓๐  ตารางวา เร่ิมกอต้ังเม่ือวันท่ี ๑ กมุภาพันธ  ๒๔๗๕  เปดทําการสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 
๑  ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  เร่ิมแรกมีจาํนวนนักเรียน ๖ คน  อาศัยบริเวณวดัอุทัยธารามเปนท่ีเรียน  
โดยมี  นายหอมจันทร  เชียงทองยุทธ  เปนผูบริหารคนแรก และนายณรงค  คงสมปราชญ  เปน
ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน  เปดสอนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา 

 

 การบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
 

การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท โรงเรียนวดัอุทัยธาราม จัดการศึกษาสําหรับ
กลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ท่ีเรียนรวมในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ประกอบดวย 1) เดก็บกพรองทาง
สติปญญา 2) เด็กออทิสติก และ3) เดก็สมองพิการ ซ่ึงมีรายละเอียดในกลุมเปาหมายดังนี้ 

 

             1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                      ระดับสติปญญาหรือเชาวนปญญา เปนเกณฑท่ีใชวัดสติปญญา ความคิด ความสามารถ
ของบุคคล เปนระดับปริมาณท่ีช้ีถึงความสามารถของบุคคลวาอยูในเกณฑตํ่ากวาหรือสูงกวาเกณฑเฉล่ีย  
เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กในระดับอายุเดยีวกนัท่ัวๆไปวาระดับไอคิว (IQ)  แบงเปน 2 กลุมคือ 
                        1) เด็กเรียนชา หมายถึง เดก็ท่ีมีความสามารถในการเรียนลาชากวาปกติและมีความ
ตองการในดานการเรียนในรูปแบบของการศึกษาพิเศษ เต็มเวลาหรือบางเวลาในช้ันพิเศษในโรงเรียน
ปกติ และเด็กเหลานี้จะมีระดับไอคิวประมาณ 70-90 จัดเปนพวกขาดทักษะในการเรียนรู หรือมีความ
บกพรองทางสติปญญาเพียงเล็กนอย 



                        2) เด็กปญญาออน หมายถึง เด็กท่ีมีภาวะพฒันาการของจติใจหยุดชะงัก หรือการเรียนรู
นอย  มีพัฒนาการทางกายลาชาไมเหมาะสมกับวยั  มีความสามารถจะกดัในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอม
และสังคม  เดก็ปญญาออนแบงตามระดับเชาวนปญญาได 4 กลุมคือ 
                             (1) ปญญาออนขนาดหนกัมาก มีระดับไอคิวตํ่ากวา 20 ไมสามารถเรียนรูทักษะตาน
ตางๆไดเลยตองการเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเทานั้น 
                             (2) ปญญาออนขนาดหนกั  มีระดับไอคิว 20-34  ไมสามารถเรียนไดตองการเฉพาะ
การฝกหัดการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวนัเบ้ืองตนงายๆ 
 
                             (3) ปญญาออนขนากปานกลาง พอฝกอบรมได มักใชคําวา Trainable Mentally 
Retarded (T.M.R.) มีระดับไอคิว 35-49 พอท่ีจะฝกอบรมและเรียนรูทักษะเบ้ืองตนงายๆไดเชน เรียน
เลขเบ้ืองตน อานเขียนคํางายๆไดบาง  สามารถฝกอาชีพหรือทํางานงายๆท่ีไมตองใชความละเอียดได  
กลุมนี้สามารถเรียนไดในรับช้ันประถมศึกษาไดในช้ันพเิศษ และใชหลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษ  
หรือโรงเรียนพิเศษ 
                             (4) ปญญาออนขนาดนอย  หรือพอเรียนได มักใช วา Educable Mentally Retarded 
( E.M.R.)  มีระดับไอคิว 50-70 เด็กกลุมนีส้ามารถเรียนในรับช้ันประถมศึกษาไดในช้ันพิเศษ  และใช
หลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษ และสามารถฝกอาชีพและงานงายๆได 
                              เด็กปญญาออนและเด็กเรียนชานี่เอง คือเด็กท่ีเราพบในโรงเรียนปกติหรือจัดเปน 
“เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ” โดยท่ีเดก็พอชวยเหลือตนเองได ครูและผูปกครองจึงไมทราบปญหาจน
เขาเรียนไประยะหน่ึงแลวพบวา  เดก็เรียนไมทันเพื่อน ซ่ึงสมัยกอนครูจะลงสมุดรายงานแจงผูปกครอง
วาเดก็มีปญญาทึบ 
                              สําหรับเด็กปญญาออน กลุม1-3 นั้น มักจะมีลักษณะท่ีปรากฏชัดต้ังแตวยัเดก็ เพราะ
มักจะมีความผดิปกติทางดานอ่ืนๆ เชน การเคล่ือนไหว นั่งและเดินไดชากวาปกติ มีปญหาทางการพูด 
เด็กปญญาออนบางคนอาจเดินไมได หรือพูดไมได กลามเน้ือทํางานไมประสานกัน ไมสนใจตอตนเอง 
และสภาพแวดลอม  น้ําลายไหลและอาจมีความบกพรองดานอ่ืนๆอีก  เด็กปญญาออนท้ัง 3 กลุมจึง
มักจะไมพบในโรงเรียนปกติ 
 

           2. เด็กออทิสติก 
                            นิยามของคําวา เดก็ออทิสติก (Autistic Children) อาจแตกตางกันข้ึนอยูกับจุดเนนของ
ผูใหนิยาม สมาคมเด็กออทิสติกของสหรัฐอเมริกา ( Autism Society of America ) ไดใหคํานยิามของ
เด็กออทิสติกวา “เด็กออทิสติก”  มีลักษณะเดน 5 ประการคือ 
                               1. มีพัฒนาการลาชาหรือมีพัฒนาการไปในทางถดถอย 



                               2. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมในลักษณะแปลกๆ อาจหลีกเล่ียงการ
มองหนา มีปฏิกิริยาตอบโตตอเสียงท่ีไดยิน การแตกสัมผัส หรือความเจบ็ปวดในลักษณะท่ีมากเกนิไป 
หรือนอยเกินไป หรือไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบใดๆตอส่ิงเราท่ีกลาวมาแลว           
                              3. แสดงอาการสนใจตอตนองหรือกระตุนตนเอง โดยไมใหความสนใจตอส่ิงท่ีอยู
รอบตัว 
                              4. มีปญหาทางการพูดและภาษา 
                              5. ไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบตอผูคน ส่ิงของหรือเหตุการณตางๆ 
                          อีกนิยามหนึง่ของเด็กออทสิติกคือ เด็กออทิสติกเปนเดก็ท่ีแสดงพฤติกรรมแตกตางไป
จากเดก็ปกติ พฤติกรรมดังกลาวไดแก 
                               1. แสดงทาทางคลายเดก็หูหนวก นั่นคือ ไมแสดงปฏิกิริยาตอเสียงท่ีไดยนิ 
                               2. มีปญหาในการเลนหรือการแสดงปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน 
                               3. ไมกลัวส่ิงท่ีเปนอันตราย 
                               4. ตอตานการเรียนหนังสือ 
                                5. แสดงพฤติกรรมในลักษณะเดมิซํ้าๆ 
                                      ดังนัน้เด็กออทิสติก จึงอาจหมายถึงเด็กท่ีมีความผิดปกติดานพัฒนาการสังคม 
อารมณและการส่ือภาษา อาจมีหรือไมมีภาวะปญญาออนรวมดวยกไ็ด  อาการแรกพบมักยูในชวงอายุ 
30-36 เดือน หรือ3 ขวบแรกของชีวิต สําหรับการพัฒนาการทางรางกายปกติดี  ยกเวนในกรณีท่ีมีภาวะ
ปญญาออนรวมดวยก็จะมีพฒันาการทางรางกายลาชาได 
                                     เด็กท่ีไดรับการชวยเหลือแตเนิน่ๆไมวาจะเปนการรักษาโดยใชยา พฤติกรรม
บําบัด หรือการศึกษาพิเศษ จะมีโอกาสพัฒนาตนเอง จนมีพฤติกรรมท่ัวไปอยูในเกณฑปกติได และมี
ความสามารถในการเรียนรู ในกรณีเชนนี้เด็กจะสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได 
 

            3. เด็กสมองพิการ  
                           3.1)  ซีพี (ซีรีบรัล พัลซ่ี Cerebral palsy)  หมายถึงการเปนอัมพาตเนือ่งจากระบบ
ประสาทสมองพิการ ซ่ึงทําใหเกิดอาการผิดปกติ เชน การเคล่ือนไหว การพูด การไดยินผิดปกติ 
พัฒนาการลาชา ความบกพรองทางสติปญญา เด็ก CP ท่ีพบสวนใหญมี 4 ประเภทคือ 
                                (1) อัมพาตเกร็ง (Spastic) ของแขนขา หรือคร่ึงซีก 
                                         (2) อัมพาตของการเคล่ือนไหวผิดปกติ (Athletic) จะควบคุมการเคล่ือนไหว
และบังคับใหไปในทิศทางท่ีตองการไมได 
                                          (3) อัมพาตสูญเสียการทรงตัว ( Ataxic ) การประสานงานของอวัยวะไมด ี
                                          (4) อัมพาตึงแข็ง (Rigid) การเคล่ือนไหวแข็ง ชา รางกายมีอาการส่ัน กระตุก
บังคับไมได 



                          3.2) มัสคัวลาร ดิสโทรฟ (Muscular Dystrophy) เกดิจากสมองประสาทสวนนั้นๆเส่ือม
สลายตัวโดยไมทราบสาเหตุ กลามเนื้อแขนขาจะคอยๆออนกําลัง  เด็กจะเดนิหกลมบอย เดินเขยงปลาย
เทา ขาไมมีแรง ตองใชทาวโตะ หรือเกาอ้ีเพื่อลุกยันข้ึนอาการอาจเลวลง ชาหรือเร็วตามสภาพของเซล
กลามเนื้อท่ีเส่ือมสมรรถภาพ  ตอมาจะเดนิไมได นั่งไมได ทายท่ีสุดตองนอนอยูกับท่ี จะมีความพกิาร
ซอนในระยะหลัง คือความจําแยลง สติปญญาเส่ือม 
 

 โครงสรางซีท (SEAT)  ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

                  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ไดเร่ิมรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนรวม ในปการศึกษา 
2549 และในปการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนไดตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกาธิการโดยนํา
โครงสรางซีท มาใชบริหารจดัการเรียนรวมในโรงเรียน  

• นักเรียน  (S-Students) 
                      โรงเรียนวัดอุทัยธาราม มีวิธีการเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและ เดก็
ปกติดังนี ้

       การเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
                    1. ทางโรงเรียนใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษที่ผานการทดสอบ เขารวมกจิกรรมการเตรียม
ความพรอมเดก็กอนเขาเรียนรวม 2 สัปดาห 
                    2. สัมภาษณผูปกครองขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อนําไปใชในการดูแล
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
                    3. จัดกิจกรรมเพ่ือใหเดก็ไดสรางความคุนเคยกับโรงเรียน  
                    กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดไดแก 
                                  กิจกรรมที่1 พบกันสวัสด ี
                                  กิจกรรมที่2 โรงเรียนใหมของหน ู
                                  กิจกรรมที่3 ครูหนูนารัก 
                                  กิจกรรมที่4 เพื่อนใหมของฉัน 
                                  กิจกรรมที่5 พัฒนากลามเนื้อเล็กๆๆใหแข็งแรง 
                                  กิจกรรมที่6 เคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง 
                                  กิจกรรมที่7 ฝกประสาทสัมผัส 3 ฐาน 
                                  กิจกรรมที่8  ผอนคลายดวยสปา 
                                  กิจกรรมที่9 ของเลนฉันอยูไหน 
                                  กิจกรรมที่10 แมครัวตัวนอย 



                       4.  ขณะท่ีเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เขารวมกิจกรรม ตลอด 2 สัปดาห ครูการศึกษาพเิศษ 
จะบันทึกพฤตกิรรมของเด็ก   สรุปรวบรวมผลการรวมกิจกรรมตางๆ   
                       5. ครูการศึกษาพิเศษ รายงานผลการรวมกจิกรรมของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษและ
ขอมูลพื้นฐานของเด็กใหครูประจําช้ันเรียนรวมทราบ  

     การเตรียมความพรอมเด็กปกติ 
                    การเตรียมความพรอมเด็กปกติ ทางโรงเรียนเตรียมความพรอมโดยการใหครูประจําช้ัน
เรียนรวม ใหความรู ความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใหเด็กปกติเกิดการยอมรับ 
และใหความชวยเหลือและปฏิบัติตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษดวยความรักและความเขาใจ 
 

1. ทําความเขาใจและอธิบายเกีย่วกับลักษณะของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษให
นักเรียนปกติไดรูจัก 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยใหเดก็ทํากิจกรรมรวมกันใหเกดิการเรียนรูและ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3. จัดกิจกรรมจําลองสถานการณการเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อใหเด็กปกติ
เขาใจถึงความคับของใจ ความไมสะดวกและความลําบากของเพื่อน 

4. เชิญผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับคนพิการมาบรรยายใหฟง การใหดภูาพยนตร  สไลด
หรือส่ิงอ่ืน ๆ หรือการจัดนทิรรศการเร่ืองราวเกีย่วกับเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 

5. การสอนใหเดก็ปกติเรียนรูทักษะการชวยเหลือเพื่อนท่ีมีความบกพรอง  
                          6.    สอนใหเด็กปกติเกิดเจตคติท่ีดีในการอยูรวม กับเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 
                           7.    สรางระบบการจดัการชวยเหลือดูแลเพ่ือน “ระบบเพ่ือนชวยเพือ่น” ท้ังในดานการ
เรียนและ การดํารงชีวิตในโรงเรียน 
                            8.    ใหกําลังใจและประกาศเกียรติคุณ  เด็กปกติท่ีชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

• สภาพแวดลอม (E - Environment)   
                 เนื่องจากโรงเรียนวัดอุทัยธาราม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในเขตวัดอุทัยธาราม  สถานท่ี
คอนขางคับแคบ  แตมีการดาํเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรูและจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการ
เรียนรู จัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคารโรงเรียน ไดอยางดี มีความเปนระเบียบ สะอาด 
และรมร่ืน ดังนี้ 
               การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

การจัดการภายในอาคาร  ทางโรงเรียนมีการดําเนินการดงันี้ 
                                     1. จัดใหเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในช้ันเรียนของเด็กปกติ 



                                     2. จัดสรางหองน้ํา สําหรับเด็กอนบุาลใหอยูใกลหองเรียนอนุบาลเพื่อฝกทักษะ
การชวยเหลือตนเองเบ้ืองตน 
                                     3. จัดหองเรียนใหมีการถายเทของอากาศ แสงสวางเพยีงพอ   
                                     4. จัดมุมหลังหองสําหรับใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ มุมอานเขียนเรียนรู                                     
                                     5. จัดท่ีนั่งใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ นั่งดานหนาและมีพี่เล้ียงคอยประกบ
ชวยดแูลเดก็ 
                                     6. จัดใหมีหองสอนเสริม หองฝกพูด และหองใหคําปรึกษา  
 

การจัดการภายนอกอาคาร  ทางโรงเรียนมีการดําเนนิการดังนี ้
1. จัดทําปายบอกทางเขาโรงเรียน เปนระยะ 
 

                                          2.   ลอมร้ัวรอบบริเวณอาคารเรียนการศึกษาพิเศษ 
                                          3.    ทาสีอาคารเรียน วาดภาพการตูนตามผนังตึก ชวยใหโรงเรียนสวยงาม 
              

               บุคคลท่ีเกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก 
                                   1. ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนผูนํา  โดยใหความสําคัญเร่ืองการจัดการเรียนรวม 
ไดช้ีแจง บุคลากรทุกคนและผูปกครองในเร่ืองการจัดการเรียนรวม 
                                   2. ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรวม จัดประชุมช้ีแจง
นโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ 

        3. จัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะ 
                                   4. ครูสอนเด็กปกติและครูการศึกษาพิเศษมีการทํางานรวมกนัเปนทีม 
                                   5. จัดทําปายประกาศ  เผยแพร โปสเตอร แผนพับ       วีดิโอ  ปายนิเทศ เพื่อการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน 
 

• การจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
                               การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ตองมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน เพื่อท่ีจะชวยใหเด็ก
ปกติและเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนา ท้ังในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  มี
แนวโนมในการพัฒนาท่ีดีข้ึนตามลําดับ  และเด็กเรียนอยางมีความสุข ซ่ึงโรงเรียนวัดอุทัยธาราม มีการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ดงันี้ 

                  1. จัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ   



                       1.1 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเอ้ือกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
โดยจัดทําในลักษณะของการบูรณาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงได
กําหนดไวใน แผนการจัดการศึกษา IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP 
                        1.2 จัดทําหลักสูตรเฉพาะความบกพรอง เชน  หลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก เปนตน 

                   2. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
                         2.1 จัดทํา IEP ใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนเฉพาะบุคคล วางแผนระยะยาว 1ป
การศึกษา 
                         2.2 ครูนําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ไปใชในการจดัการเรียนการสอน 
                         2.3 ครูผูสอนประเมินผลการเรียนและติดตามความกาวหนาของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษจาก IEP นําไปใชในการวางแผนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กตอไป 
                         2.4  ทางโรงเรียนจะนัดผูปกครองเปนรายบุคคล ใหผูปกครองรับทราบและรวมวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  
                         2.5 การวางแผนการสอนรายบุคคล (IIP) จะจดัทํา IIP สําหรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในรายวชิาหรือทักษะท่ีเปนจุดออน จัดการสอนซอมเสริม เพื่อชวยใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
ผานจุดประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวใน IEP 

                    3. การรายงานความกาวหนาของนักเรียน 
                          3.1 ครูทบทวนและปรับ IEP อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
                          3.2 รายงานความกาวหนาของนักเรียนโดยสรุปจาก IIP โดยนําเสนอในรูปกราฟแทง/
เสน ประกอบการบรรยาย 
                           3.3 ครูแตละคนประเมินผลและใหเกรดนักเรียนเฉพาะสวนของตนเอง  พรอมท้ัง
รายละเอียดเกีย่วกับพัฒนาการ 

                     4. การจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริม 
                            4.1 โรงเรียนจัดใหมีบริการสอนเสริมตามจํานวนท่ีตองรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห 
                            4.2 ครูสอนเสริมประสานงานกับครูท่ัวไปทุกช้ันเรียนท่ีเด็กกระจายอยูเพื่อจัดเวลาใน
การสอนเสริมใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็ก 
                            4.3 ครูสอนเสริมและครูท่ัวไปรวมฝกใหนักเรียนสามารถเดินทางไป-กลับ  จากช้ัน
เรียนปกติกับหองสอนเสริมดวยตนเองได 

                      5. จัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและในชุมชน 
                             5.1 จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี โดยมีนกัเรียนพกิารเขารวมฐานการจดัสวนถาด   
                             5.2 จัดใหนักเรียนพิการไดรวมกจิกรรมกับนักเรียนท่ัวไป  เชน  ในสนามเด็กเลน  
หองสมุดเปนตน 



                      6. รบันักเรยีนพิการหรอืท่ีมีความบกพรองเขาเรียน 
                              6.1 ประกาศรับสมัครคนพิการเขาเรียน 
                              6.2 จําแนกและคัดแยกคนพิการตามความตองการจําเปนพิเศษ 
                               6.3  เตรียมความพรอมดานความรูหรือเจตคติใหกับผูบริหาร  ครู  พอ  แม  
ผูปกครองผูเกี่ยวของ 
                               6.4  เตรียมความพรอมดานส่ือ  อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรียนการสอน 
                               6.5  จัดต้ังคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน 
                               6.6  จัดต้ังคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับเดก็ท่ีมีความตองการ
พิเศษทุกคน 

• เครื่องมือ (T - Tools) 
                 การบริหารจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนวดัอุทัยธาราม  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีชวยสนับสนนุใหเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองมือดัง
กลาวคือ 

             1.  นโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ 
                         1.1 ผูบริหารใหทุกคนมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดวิสัยทัศน คือ  ครู    ผูปกครอง  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  
โดยการประชุมปรึกษาหารือและแตงต้ังใหดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ  เพื่อใหการบริหารจดัการ
เรียนรวมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                1.2  โรงเรียนกําหนดนโยบาย  วสัิยทัศน  พันธกิจในการปฏิบัติงานของโครงการเรียน
รวมและระบบการใหบริการท่ีชัดเจนสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

    วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

          โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เปนสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางดานกฬีาอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียนใหมีความสมดุล ทางดานรางกายและจิตใจ ใหมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานกึในการเปนพลเมือง

ดีตามวิถีประชาธิปไตย และใหโอกาสเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเรียนรวม 

          2. ระบบบริหารจัดการ 
              2.1 จัดต้ังคณะกรรมการ เพื่อใหมีระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพ เชน 

                 - คณะกรรมการกจิกรรมบัณฑิตนอย 



                    - คณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียน และการเทียบโอนผลการ
เรียน 

ตาม หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
                     - คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริม 
                     - คณะกรรมการดําเนินงานประชุมผูปกครอง 
                     - คณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
                     - คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมิน การบริหารจัดการศึกษา  

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
                     - คณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน 
                     - คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีการจัดกจิกรรมคลินิกนอกเวลาเรียน 
               2.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม รับทราบนโยบายและทุกคนมีสวนรวม 

ในการสนับสนุนการเรียนรวม 
                2.3 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อหาทุนในการพัฒนา 

โรงเรียนและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียนรวม 
                             2.4 จัดสภาพแวดลอมท่ีมีขีดจํากัดนอยท่ีสุด 

         3. งบประมาณ 
              3.1   โรงเรียนจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากการเรียนรวม อยางรอบคอบ 
              3.2   จัดกิจกรรมหาทุนมาใชจายในโครงการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน  
              3.3   โรงเรียนจัดทําระบบบัญชีและการตรวจสอบเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการการ 

จัดการเรียนรวม 
                             3.4   โรงเรียนประสานกบัทางสถาบันราชานุกูล เพิ่มชองทางดวนในการรับเด็กจาก
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เพื่อสงตรวจ และทําใบรับรองความพิการ 
                              3.5   กลุมผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใหการสนับสนุนการเรียนรวม โดย
ตองการแบงเบาภาระของครูการศึกษาพิเศษและครูประจําช้ันเรียนรวม จัดจางพี่เล้ียงเพื่อชวยครูในแต
ละหองเรียน 

           4. สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอํานวยความสะดวก  บรกิารและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

               4.1 จัดส่ิงอํานวยความสะดวก  เพือ่ชวยใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถ 
ดํารงชีวิตอยูในโรงเรียนได ภายใตความจาํกัดท่ีนอยท่ีสุด 
                            4.2 จัดส่ือการเรียนการสอน สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ แตละประเภท  เพื่อ
ชวยสนับสนนุใหเดก็เกดิการเรียนรู 



               4.3  จัดขอส่ือ  เทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา เบิกในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามความจําเปนท่ีเด็กควรไดรับ  

            5. บุคลากรทางการศึกษา 
               5.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มพูนความรู ดานการศึกษาพิเศษ อยางตอเนือ่ง 
               5.2  มีระบบการทํางานแบบเครือขายทางการศึกษาพิเศษ กับสถาบันราชานุกูล  ทําให 

ครูการศึกษาพเิศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม  พี่เล้ียง และผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดเขารวม
อบรมความรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ อยางตอเนื่อง 
                             5.3 มีระบบการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จากสถาบันราชานุกลูเขาเรียนรวม 
อยางตอเนื่อง 
                             5.4 พัฒนาบุคลากรครู ใหมีความรูดานอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ เชนการฝกพูด  กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัดเบ้ืองตน และการดแูลสุขภาพเดก็ท่ีมีภาวะซับซอน
ของอาการโรค 
 

 ผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยาง  ( Best  Practice) 
1. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  มีผูบริหารที่เปนแบบอยางท่ีดี ในการใหความสําคัญการเรียนรวม  

และมี การบริหารจัดการเพือ่ใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 
2. ครูการศึกษาพเิศษ ของโรงเรียนวดัอุทัยธาราม เปนแบบอยางท่ีดีของครูการศึกษาพเิศษ ท่ีมี 

วิธีการทํางานท่ีทําให ครูประจําช้ันเรียนรวม ยอมรับและใหความรวมมือในการรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษเขาเรียนรวม 

3. ผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เปนแบบอยางท่ีดีของผูปกครองท่ีใหความรวมมือ และ 
สนับสนุนโรงเรียนในเร่ืองตางๆ 

4. บุคลากร ผูปกครองและชุมชนมีความรูความเขาใจ  เจตคติท่ีดีและมีสวนในการจัดการเรียน 
รวม  โดยการสนับสนุนในรูปของทุนการศึกษาและบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมีประโยชน  
 

 ขั้นตอนการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเรียนรวม 
                     การจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนวัดอุทัยธารามท่ีแสดงในแผนภูมิ   เปนการจัดระบบการ
บริหารจัดการเรียนรวม  โดยมีการประสานงานและการสนันสนุนจากผูบริหาร ครูการศึกษาพิเศษ  
ผูปกครอง และนักวิชาการศกึษาพิเศษ จากสถาบันราชานุกูล รวมวางระบบข้ันตอนการดําเนินงาน ดงั
รายละเอียดในแผนภูมิ  
 
 



แผนภูมิภาพ   แสดงขั้นตอนการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ไมผาน                                                                                                 ไมผาน                                                       
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2.1ประเมินนักเรียน 

ประสานสงตอ 

2.2 สัมภาษณผูปกครอง 

2.ดําเนินการคดัเลือก 

ทดสอบ

ความ

พรอม 

ดาน 

เจตคต ิ

ใหคําแนะนําในการ

ดูแล 

1.การรับสมัคร 
 

3.เตรียมความพรอม 

กอนเขาเรียน 

5.ปฐมนิเทศผูป้กครอง 

4.เตรียมครูการศึกษาพิเศษ/พี่เล้ียง 

6.ดําเนินการเรยีนการสอน 

7.ประเมินผล 



ตัวอยางวิธีการและเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
 

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.การรับสมัคร 
     1.1 แตงต้ังคณะทํางาน 
     1.2 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ 
ดําเนินงาน 
     1.3 จัดเตรียมเอกสาร 
             - ใบสมัคร 
             - แบบทดสอบ 
             - แบบบันทึกการทดสอบ 
    1.4 การประเมินผล 
    

   
1) ศึกษาขอมูลการรับสมัคร
นักเรียน 
2) วิเคราะหปญหาการรับสมัคร
นักเรียน 
3) วิเคราะหแบบทดสอบ 
     
     
 

 
1. ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
การศึกษาพเิศษ 
2.ใบสมัครนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
3) แบบประเมินความพรอมใน
การเรียนรวม นักเรียนอนุบาล 
 
 

2.ดําเนินการคดัเลือก 
2.1 ประเมินนักเรียน 
    2.1.1 ทดสอบความสามารถ
เบ้ืองตนของนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 
ดวยแบบทดสอบ 4 สวนคือ 
     - ความพรอมดานการฟงและ
ปฏิบัติตามคําส่ัง 
    - การเขียนตัวเลขอารบิค 
   - การเขียนตัวเลขไทย 
- ความพรอมดานการเขียน และการ
สังเกต 
2.1.2 สังเกตพฤติกรรม 
กรณีทดสอบไมผาน 
 
 
 
 

 
 
1) แตงต้ังคณะกรรมการออกแบบ
ทดสอบ 
2) ศึกษาขอมูลการออก
แบบทดสอบจากแบบทดสอบของ
สถานศึกษาตางๆ 
3) วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนพิเศษ 
 
 
 
1) ใหขอมูลผูปกครองเกี่ยวกับเด็ก 
และแนะนําวิธีการดูแล 
2) ประสานโรงเรียนในเขต
การศึกษาเพื่อสงตอ 
 
 

 
 
1) แบบประเมินความพรอมใน
การเรียนรวม นักเรียนอนุบาล 
2) แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตอประสานงานโรงเรียน
ในเขตพืน้ท่ี 
 
 



กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

กรณีทดสอบผาน 1) ใหขอมูลผูปกครองการเตรียม
เด็กเพื่อเขาเรียนรวม 

2) ใหไปติดตอสถาบันราชานุกูลเ 
พื่อข้ึนทะเบียนคนพิการ และขอใบ

รายงานผล IQ 

 

    2.2 สัมภาษณผูปกครอง 
   2.2.1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของ
ผูปกครอง 
   2.2.2 ขอมูลพื้นฐานของเดก็ 
   2.2.3 เจตคติในการดแูลเดก็ 
 
 
 
กรณีสัมภาษณไมผาน 
 
 
 
 
กรณีสัมภาษณผาน 
 

 
1) แตงต้ังคณะกรรมการออกแบบ
ทดสอบ 
2) วิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ
ของผูปกครองและนักเรียนพเิศษท่ี
ครูการศึกษาพเิศษควรทราบ 
3) วิเคราะหขอมูลดานเจตคติท่ี
สําคัญ เพื่อสรางเปนแบบสอบถาม 

 
1) แบบสัมภาษณผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 

1) ใหคําแนะนาํในการดแูลเดก็ 
2) ประสานโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีท่ี
สามารถรับเด็กได 
2) นัดมารับบริการสอนซอมเสริม 
 
1) ใหขอมูลการเตรียมเด็กกอนเขา
เรียนรวม 
2) ใหขอมูลระเบียบปฏิบัติการสง
เด็กเรียนรวม 

การติดตอประสานงานโรงเรียน
ในเขตพืน้ท่ี 
 
 
 

3.เตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
รวม 
     3.1 แตงต้ังคณะทํางาน 
     3.2 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ 
ดําเนินงาน 
    3.3 จัดเตรียมเอกสาร 
    3.4 จัดเตรียมกิจกรรม 

 
 
1) แตงต้ังคณะกรรมการซ่ึง
ประกอบดวยครูการศึกษาพเิศษ ครู
ประจําช้ันเรียนรวมและพี่เล้ียง 
2) ประชุมจัดเตรียมฐานกจิกรรม 
3) ประสานงานกับผูปกครอง กับ  

 
 
1) เอกสารแบบรายงานขอมูลการ
ปรับพื้นฐานนกัเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
2) แบบกรอกประวัตินกัเรียนช้ัน
อนุบาล 
 
 



กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

 และผูท่ีเกีย่วของ 
4) จัดเตรียมอุปกรณท่ีตองใชใน

กิจกรรม 

3) ตัวอยางกิจกรรม 
 

3.2 การเตรียมเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

 

1) แจงใหผูปกครองทราบ
วัตถุประสงคของการเตรียมความ
พรอมกอนเขาเรียนรวม 
3) ผูปกครองจะไดรับทราบ 
พัฒนาการของเด็กเม่ืออยูกบับุคคล
อ่ืน 
4) ผูปกครองและครูการศึกษาพิเศษ 
จะรวมกันวางแผนแกไขปญหา 
หากเดก็มีปญหาเม่ือเขามาเตรียม
ความพรอม 

1) แบบประเมินความพรอมใน

การเรียนรวม นักเรียนอนุบาล 

2) แบบทดสอบความสามารถ
เบ้ืองตนของนกัเรียนการศึกษา
พิเศษ ดวยแบบทดสอบอรูปนัย
ทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา
1-6 
3)แบบรายงานขอมูลการปรับ
พื้นฐานนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 
4) ตัวอยางกิจกรรม 

3.3 การเตรียมเด็กปกต ิ
 

1) ครูการศึกษาพิเศษ และครูประจํา
ช้ันเรียนรวม ใหขอมูลเกี่ยวกบัเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษ 
2) สรางเจตคตใินการยอมรับและ
เห็นคุณคาของเพ่ือนมนษุย 
3) ใหสมัครเปนเพื่อนชวยเพือ่น 
4) ประกาศเกยีรติคุณ เด็กท่ี
ชวยเหลือเพื่อน 

1) จัดอบรมใหความรูเกีย่วกับเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ 
2) ครูประจําช้ันจดัอบรมกลุมยอย 
สรางเจตคติในการอยูรวมกบั
เพื่อนทีเปนเดก็ท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

. เตรียมครูการศึกษาพิเศษ   
ครูประจําชั้นเรียนรวม/พี่เล้ียง
นักเรียนพิเศษ 
4.1 ใหความรูดานการศึกษาพิเศษแก
ครูการศึกษาพเิศษ ครูประจําช้ันเรียน
รวม และพ่ีเล้ียงนักเรียนพิเศษ 
4.2 ใหขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

 
 
 
1) ประชุมสอบถามความตองการ
เพิ่มพูนองคความรูดานการศกึษา
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษ ครู
ประจําช้ันเรียนรวม และพี่เล้ียง  
2) เชิญวิทยากรจากหนวยงานเพื่อ 

 

 

 
1) แบบประเมินการอบรมพี ่
เล้ียงนักเรียนเรียนรวม 
2) ตัวอยางแบบทดสอบ 
กอน/หลังการอบรมความรู
เบ้ืองตนทางการศึกษาพิเศษ 



กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 
4.3 ประชุมวางแผนการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) รายบุคคล 

4.4 วางแผนกาํหนดเนื้อหาในการ
ประชุมผูปกครอง 

มาใหความรูแกบุคลากร 
  
สถาบันราชานกูุล 
     - ใหความรูเกี่ยวกับกลุมอาการ
โรคของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
กลุมตางๆ 
     - การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) แบบสหวชิาชีพ 
      -การจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
     - การคัดกรองเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
     - การปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 
- การดูแลลูกท่ีมีความตองการพิเศษ  
     - การใหคําปรึกษาดานการศึกษา
พิเศษแกผูปกครอง 
** หนวยงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับเชิญ 

3) แบบประเมินการอบรมพี่เล้ียง

นักเรียนเรียนรวม 

4) ตัวอยางแบบทดสอบกอน/หลัง
การอบรมความรูเบ้ืองตนทาง
การศึกษาพเิศษ 
5) ตัวอยางแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 

6) ตัวอยางแผนการสอน
รายบุคคล (IIP) 

5.ปฐมนิเทศผูปกครอง 
5.1 ผูปกครองรับทราบระเบียบ ของ
ทางโรงเรียน 
5.2 ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ระบบการจัดการเรียนรวม 
5.2 ใหผูปกครองรับทราบเกี่ยวกับ
การใหความรวมมือกับทางโรงเรียน  
 
 
 

 
1) ใหความรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
2) ใหรายละเอยีดระเบียบการของ
โรงเรียนและกจิกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจัด 
3) แนะนําใหผูปกครองมีสวนรวม 
และใหขอมูลท่ีมีประโยชนแกครู 
เพื่อใหครูรูจักเด็ก 
4)ใหผูปกครองมีสวนรวมใน การ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) 
 

 
1)  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
การศึกษาพเิศษ 
2.ใบสมัครนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
3) แบบประเมินความพรอมใน
การเรียนรวม นักเรียนอนุบาล 
4) แบบสัมภาษณผูปกครอง 
 



กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

6.ดําเนินการเรยีนการสอน 
6.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเด็ก เพื่อ
วางแผนการสอน     
        - ทดสอบความสามารถของ
นักเรียนดวยขอสอบอรูปนัย 

         - ครูประจําช้ันเรียนรวม ได
ขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางพัฒนาการและสติปญญา 

 

 

 
วิเคราะหขอมูลแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)ของ
โรงเรียนท่ีเด็กเคยเรียน 
- ศึกษาขอมูลจากประวัติของเด็กใน
ใบสมัคร 
- ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูปกครอง 
-ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเด็กในชวงการ
รวมกิจกรรมปรับพื้นฐานกอนเรียน 

 
 
 

1) แบบทดสอบความสามารถ
เบ้ืองตนของนกัเรียนการศึกษา 
พิเศษ ดวยแบบทดสอบอรูปนัย
ทางการศึกษา ระดับอนุบาล 
2)ใบสมัครนักเรียนพิเศษเรียน
รวม 
3)  แบบรายงานขอมูลการปรับ
พื้นฐานนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 
4)แบบสัมภาษณผูปกครอง 

6.2 วางแผนการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการ
และสติปญญา รายบุคคล 
         - จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
         - วางแผนการสอนรายบุคคล 
(IIP) 
        - ขอส่ือส่ิงอํานวยความสะดวก 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 

 

 

 

 
-วิเคราะหขอมูลแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)ของ
โรงเรียนท่ีเด็กเคยเรียน 
- ศึกษาขอมูลจากประวัติของเด็กใน
ใบสมัคร 
- ศึกษาแบบฟอรมการขอส่ือส่ิง
อํานวยความสะดวก และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

- วิเคราะหปญหาการเบิกส่ือส่ิง
อํานวยความสะดวก และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 

 

 
1) แบบทดสอบความสามารถ

เบ้ืองตนของนกัเรียนการศึกษา

พิเศษ ดวยแบบทดสอบอรูปนัย

ทางการศึกษา ระดับอนุบาล 

2) ตัวอยางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 
3) ตัวอยางแผนการสอน
รายบุคคล(IIP) 
4) แบบคําขอสื่อส่ิงอํานวยความ
สะดวก และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 

7.ประเมินผล 
 7.1 การออกขอสอบ 
 7.2 การวัดผลและประเมินผลการ

 
- ศึกษาขอสอบท่ีใชสอบเดก็ท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

 
1) แบบรายงานผลการเรียน 



เรียนของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ - วิเคราะหปญหาการออกขอสอบ  
กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

 และการวัดผลการเรียนของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

-การสัมภาษณครูการศึกษาพเิศษ 
ครูประจําช้ันเรียนรวม 

 

 

 เทคนิคการสอนท่ีครูการศึกษาพิเศษ ใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา 

                การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เปนเร่ืองยาก เนื่องจาก 
เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีขอจํากัดในการเรียนรู มีความสนใจส้ัน ความจําไมดี   ครู
จําเปนตองใชเทคนิควิธีการสอนทําอยางไรใหเดก็อยากเรียน หันมามองครู มองของเลน ครูจึงตองสราง
แรงจูงใจกอน หลังจากนัน้ใชเทคนิคอ่ืนตามความเหมาะสม    กอนการสอนครูจําเปนตองเรียนรูเร่ือง
พัฒนาการและขอมูลเกี่ยวกบัตัวเดก็กอน ไดแก 
                      * ครูควรรูขีดความสามารถของเด็กท่ีมีอยู 
                      * เด็กมีความสนใจในเร่ืองใด 
                      * เด็กมีปญหาสุขภาพท่ีครูตองชวยเหลืออยางไร 
                      * พัฒนาการของเด็กเม่ือเทียบกับเด็กปกติตางกันอยางไร 
 
             เทคนิคการสอน 

 

• การวิเคราะหงาน ( Task analysis ) 
                        การวิเคราะหงานเปนเทคนคิท่ีเหมาะสําหรับครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียน
รวม เนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา ไมสามาระเรียนรูไดตามข้ันตอนท่ีเด็ก
ปกติเรียน  เดก็กลุมนี้จําเปนตองคอยๆกาวไปท่ีละข้ัน  การวางแผนการสอนท่ีละเอียด แยกยอยเร่ืองท่ีจะ
สอนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ซ่ึงในแตละข้ันตอน ครูจะตองเขาไปชวยเพื่อใหเด็กทําใหได การชวยเหลือนี้ ครู
จําเปนตองใชเทคนิคท่ีเหมาะสม เพื่อใหเดก็ทําไดในระยะแรกครูตองชวยทุกข้ันตอน และลดลงเม่ือเด็ก
ทําไดมากข้ึน 
               ***     วิธีการวิเคราะหงาน ใหผูท่ีจะสอนควรลองปฏิบัตติามเร่ืองท่ีจะสอน  และจดบันทึก
ขั้นตอนยอยตางๆ เพื่อนํามาใชสอนเด็กตอไป 

 



• การทําตัวอยางใหดู (Modeling) 
               การแสดงวิธีการทีถู่กตอง คือวิธีการสอนท่ีครูการศึกษาพเิศษและครูประจาํช้ันเรียนรวมควร
ปฏิบัติ เพราะเด็กไมควรจะตองเลือกวาส่ิงไหนถูกตองและส่ิงใดไมถูกตอง  เด็กควรจะทําส่ิงท่ีถูกตอง
และฝกทําในเร่ืองนั้น  ขอแนะนําสําหรับครูการศึกษาพเิศษ และครูประจําช้ันเรียนรวมในการทํา
ตัวอยาง มีดังนี้ 
                - ครูตองทําตัวอยางใหเดก็ดหูลายๆคร้ัง เด็กจึงจะทําได 
                - ใชภาษาพดูใหชัด ในการอธิบาย แตละข้ันตอน 
                - สีหนาทาทางของครูตองไมตรึงเครียด  
                - ครูตองมีความอดทน ไมลมเลิกความต้ังใจ เพราะเด็กแตละคนจําเปนตองใชเวลาในการ
เรียนรูแตกตางกัน 
                - หากเด็กไมใหความรวมมือในการสอน ครูไมควรเสียเวลาควรรอจนกวาเด็กจะสนใจ 
                - การทําตัวอยางใหเด็กดูครูตองสอนตามข้ันตอนท่ีเหมาะกับระดับความสามารถของเด็ก 
                 *** ใชวิธีการใหเพื่อนท่ีเปนเด็กปกติแสดงตัวอยาง เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีเดก็เรียนรูไดด ี

 

• การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 
                   การแสดงบทบาทสมมติ เปนเทคนิคท่ีชวยใหเด็กเรียนรูไดดี  ผูแสดงเปนครู ตัวเด็กเอง หรือ
เพื่อนๆในหอง  ครูควรนําเนื้อหาเกีย่วกับสังคม  การปฏิบัติตัว การพดูกับบุคคลอ่ืน เปนตน การแสดง
บทบาทสมมติชวยใหเด็กเขาใจถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสม เม่ือตัวเดก็เปนผูแสดงเดก็จะเขาใจและ
สามารถเลียนแบบส่ิงท่ีถูกตองไดในท่ีสุด 
                    - ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ เชน เส้ือผา ของใช ท่ีเกีย่วกับเร่ืองท่ีสอน 
                    - ควรนําเดก็ปกติมารวมการแสดงบทบาทสมมติดวย 
                    - ครูตองใจเยน็และใหโอกาสเสมอเม่ือเด็กทําไมได  
             ***  ตองจําไววา การท่ีเด็กทําไมได ไมใชความผดิ แตเปนส่ิงท่ีทาทายความสามารถของครู
มากกวา 
 

• การชวยชี้แนะ (Prompts) ประกอบดวย 
      - การชวยทางกาย (Physical prompt)   การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และ 

สติปญญา  ครูจําเปนตองชวยเดก็เกือบทุกข้ันตอน การชวยดวยทาทาง จะทําใหเดก็เขาใจวาครูตองการ
ใหเขาทําอะไร เด็กจะเรียนรูวา เม่ือเขาทําสําเร็จครูคือคนท่ีชวยใหเขาทําได 

     *** ครูตองคอยๆลดการชวยเหลือเม่ือเด็กได มิฉะนั้นเด็กจะติการชวยเหลือไมยอมทําเอง 



          - การชวยดวยทาทาง (Guestural prompt)  การใชทาทางเพื่อส่ือใหเดก็ทําตาม เปน
วิธีการที่ใช 

กับเด็กท่ีผานการฝกและครูใชการชวยเหลือทางกายแลว  การลดการชวยเหลือจากการกระตุนใหเด็กทํา
ตาม  
 
กลายมาเปนการใชภาษาทาทาง เชนการช้ีบอกใหหยิบ การพยักหนา การมอง เปนตน  
 

          *** ครูทุกคนท่ีสอนตองใชทาทางการส่ือท่ีเปนแบบเดียวกัน  เพือ่ใหเด็กจําไดไมสับสน  
และใหเด็กปกตแิสดงทาทาง สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  จะชวยใหเด็ก
สนใจเรียนรูไดดีขึน้ 

           - การชวยดวยคาํพูด (Verbal prompt )  การเรียนการสอน ครูจะใชคําพดูเพือ่อธิบาย 
เร่ืองตางๆ แตการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา การพูดของครู มีความสําคัญ
และตองระมัดระวัง ดังนี ้

                      - ครูตองใชคําพูดในเชิงบวก 
                      - ครูตองไมใชคําส่ังท่ียาวเกนิไป 
                      - ครูไมควรบอกใหเด็กเลือกอะไร เชน เลือกส่ิงนี้ดีหรือไม   ถูกหรือไมถูก  แต 

ควรส่ังใหเดก็เลือกส่ิงท่ีถูกตองเทานั้น 
          *** ครูตองควบคุมเสียง ไมใชอารมณลงไปในการพูดกับเด็ก การเนนสําคัญ เชน “ใช”   

“ไมใช” “เกง” เด็กจะเรียนรูจากคําพูดของครูและตอบรับไดอยางถูกตอง 

 
                 - การชวยจัดตําแหนง (Situational prompt )  เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ 

และสติปญญา เปนเดก็ท่ีเรียนรูยาก มีขอจาํกัดในการเรียนรูจําเปนตองใชเทคนิคตางๆเขามาชวย การใช
เทคนิคการชวยจัดตําแหนง  เปนวิธีการใหเด็กสามารถผานการเรียนรูและทําได  โดยครูเปนผูท่ีชวยเด็ก 
การสอนในแตละเร่ืองเด็กอาจพบปญหาในข้ันตอนยอยท่ีทําใหเด็กไมผาน วิธีการชวยจัดตําแหนงคือ
เทคนิคท่ีครูพบวาเดก็มีปญหาในข้ันตอนใด จึงแกไข เชน ครูใหเดก็หยิบเลข 1 แตเดก็หยิบผิดเปนเลข2  
เนื่องจากครูพบวา เดก็มองไมท่ัว คร้ังตอไปครูอาจวางเลข1 ใหใกลตัวเด็กมากกวาเลข2  เด็กจะหยบิของ
ใกลตัว เม่ือฝกคร้ังตอๆไป ครูวางเลขคละกันเด็กก็จะทําได 
                        *** การใชเทคนิคเพื่อใหเดก็เรียนรูได   เปนหนาท่ีสําคญัท่ีครูการศึกษาพิเศษตองมี  

 

• การปรับพฤตกิรรม ( Behavior  modification)   
เด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา  จะมีความบกพรองทางการเรียนรู  



ซ่ึงสงผลถึงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคดวย  
                  -  พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เชน ทํารายตนเอง  ทํารายเพื่อน ทําลายส่ิงของ สง 

เสียงดัง แยกตัว ทําตัวรบกวนผูอ่ืน เปนตน   
                  -  การหยดุพฤตกิรรมท่ีไมพึงประสงค เชน การปลอบโยน  การใชกําลัง การใชสี 

หนาทาทาง น้าํเสียง การใหของท่ีเด็กชอบ เปนตน 
 
               *** เทคนิคท่ีสําคัญคือ ครูตองวินจิฉัยไดวาจะใชเทคนิคไหน จัดการกับพฤติกรรมท่ีไม 
พึงประสงคของเด็ก ซ่ึงไมเหมือกัน หลักการสําคัญคือครูตองศึกษาและใชเวลาในการเรียนรูพฤตกิรรม
เด็กกอน จึงจะสามารถเลือกใชวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กได 
                     

 คุณลักษณะของครูท่ีจะทําใหการจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 
1. ความรู ความเขาใจของครูการศึกษาพิเศษและครูประจําช้ันเรียนรวม ท่ีมีตอการ 

บริหารจัดการเรียนรวม ตองคิดทางบวก 
2. ทัศนคติของครูการศึกษาพิเศษ และครูประจําช้ันเรียนรวม ตอเดก็ท่ีมีความ 

บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา  ตองมีปรัชญาความเช่ือวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ
และ สติปญญา  สามารถเรียนรูและพัฒนาได  

3. มีความรัก เมตตา สงสาร และรูสึกกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ 
สติปญญา เหมือนคนในครอบครัว 

4. มีความเอ้ืออาทรตอเพื่อนมนุษย เขาใจและเหน็ใจ และตองการชวยเหลือ 
ผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

5. จัดสภาพแวดลอม (บรรยากาศ) ในหองเรียนใหเอ้ืออํานวย ตอการเรียนรูของเด็ก 
ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

6. จัดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับการเรียนรูของเด็ก และควบคูกับการรักษา 
ความสะอาด การซอมแซม รักษา 

7. มีความคิดสรางสรรค ในการจัดกิจกรรม โดยเนนความสนุกสนาน สอดแทรก 
ความรูในกิจกรรม และตองใหความสําคัญเด็กทุกคนควรไดรวมกจิกรรม 

8. บันทึก และรายงานขอมูลของเด็ก ใหผูบริหาร ครู และผูปกครองทราบ เปนระยะ 
9. มีความพรอมในการแกไขปญหา โดยการใชความรู ความสามารถในวชิาชีพ ไม 

ผลักภาระโทษท่ีตัวเดก็ เปนเหตุผลในการใหเด็กออกจากโรงเรียน 
                        10.   มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานประสานกับครูสอนเด็กปกติและผูปกครองได 
 
 



 ตัวอยางกิจกรรมและเคร่ืองมือในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรวม 
                   

• ตัวอยางกิจกรรมการเตรียมความพรอมเดก็กอนเขาเรียนรวม 

 
กิจกรรมท่ี 1  พบกันสวัสด ี
กิจกรรมท่ี 2  โรงเรียนใหมของหน ู
กิจกรรมท่ี 3  ครูหนูนารัก 
กิจกรรมท่ี 4  เพื่อนใหมของฉัน 
กิจกรรมท่ี 5  พัฒนากลามเนื้อเล็กๆๆใหแข็งแรง 
กิจกรรมท่ี 6 เคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง 
กิจกรรมท่ี 7  ฝกประสาทสัมผัส 3 ฐาน 
กิจกรรมท่ี 8   ผอนคลายดวยสปา 
กิจกรรมท่ี 9  ของเลนฉันอยูไหน 
กิจกรรมท่ี 10  แมครัวตัวนอย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี1 
พบกันสวัสดี 

 
1. ชื่อกิจกรรม     พบกันสวัสดี 
2. วัตถุประสงค 

1. ฝกมารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 
2. เพื่อใหเขาใจเรือ่งการใชคําพดูและการไหว 
3. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธีการทกัทายผูอ่ืน 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูใหนักเรียนนั่งเกาอ้ีเปนรูปวงกลม 
2. ครูแสดงวิธีการไหวใหนักเรียนด ู
3. ครูใหนักเรียนฝกการไหวท่ีละคน 
4. ครูใหนักเรียนเดนิเขามาหาท่ีละคน และใหนักเรียนพนมมือไหว 
5. ครูใหนักเรียนรวมกันรองเพลงสวัสดี และทําทาทางประกอบ 
6.ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนและรองเพลงสวัสดี 
7. ครูใหนักเรียนเดนิกลับท่ีละคน และพนมมือไหวลาครู 

1.เคร่ืองเลนซีดี 
2.ซีดีเพลง สวัสดี 
 

 
5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                1.การพนมมือไหวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา อาจไมสวยตอง 
                  ใชเวลาในการฝก 

      2. ใหสังเกตสีหนาทาทางของเด็กประกอบดวย ควรบอกใหเด็กยิ้มเวลาไหว 
6. การประเมินผล 

ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี2 
โรงเรียนใหมของหน ู

 
1. ชื่อกิจกรรม     โรงเรียนใหมของหน ู
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเด็ก มีความคุนเคยกับบุคลากรและสถานท่ีในโรงเรียน 
2. เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู ยอมรับส่ิงใหมๆ 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ใหครูทุกคนแนะนําตัว โดยบอกช่ือจริง และช่ือเลน เชน ครูณัชพร  
ช่ือเลน ครูต๋ิม 
2.ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละไมเกิน 5 คน 
3. ครูพานักเรียนเดนิไปท่ีหองตางๆในโรงเรียน(ใหนําไปเฉพาะท่ีเด็ก
จะตองไปเรียนหรือทํากิจกรรมในหองนัน้) 
4. เม่ือครูพาไปสถานท่ีไหน ใหครูอธิบาย เชน 
เม่ือนักเรียนปวดปสสาวะ  อุจจาระ นกัเรียนจะตองมาท่ีหองน้ํานี้ เปน
ตน 
5. ครูนําเด็กมาที่หองเรียน ใหเด็กบอกช่ือครูหรือเดินไปหาครูตามช่ือท่ี
บอก  
6. ครูถามนักเรียนเกีย่วกับสถานท่ีตางๆในโรงเรียน 
 

1.สถานท่ีตางๆในโรงเรียน 
2. ครูการศึกษาพิเศษและพี่
เล้ียง 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูควรกําหนดเสนทางการเดนิไมควรเดนิไกลมากหรือข้ึนบันไดสูงหลายชั้น 

      2. ควรกําหนดจุดพกั และพูดคุยกับเดก็เปนระยะ 
      3. ควรจัดเด็กใหอยูกับครูท่ีจะตองเปนผูดูแล 
      4. สัญลักษณหนาหอง เชนหองน้ํา ควรสอนใหเดก็รูจักสัญลักษณหองน้ําชายและหองน้ํา
หญิง 
      5. ครูช้ีปายหนาหองและอานช่ือปายหนาหองใหเดก็ฟงและพูดตาม และควรอธิบายดวย 

6. การประเมินผล   ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 



กิจกรรมท่ี3 
ครูหนูนารัก 

 
1. ชื่อกิจกรรม     ครูหนูนารัก 
2. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อใหเด็กรูจักครูและพ่ีเล้ียง 
2. เพื่อใหเด็กเกิดความคุนเคยและมีสัมพนัธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม 
2. ครูและพ่ีเล้ียงแนะนําตัว โดยบอกช่ือจริงและช่ือเลน พรอมทําทาทางประกอบ
เวลาแนะนําตัว 
3. ครูนําภาพของครูติดท่ีบอรด 
4. ครูใหนักเรียนอานช่ือตามท่ีครูบอก 
5. ครูใหนักเรียนออกมาช้ีครูตามช่ือท่ีครูบอก 
6. ครูใหนักเรียนหยิบภาพจากบอรด ไปสงใหครูตามภาพ 
7. ครูและนักเรียนรองเพลง และเตนตามจงัหวะเพลง 
 

1.บัตรภาพครูและพ่ีเล้ียง 
2.บอรด 
3.เคร่ืองเลนซีดี 
4.ซีดีเพลง 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
              1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองใจเย็น ไมดุเด็ก เลนกับเด็ก สนุกสนาน และนําเดก็ออกมารวมกิจกรรม 

      2. บัตรภาพครูตองชัดเจนและเหมือนจริง 
      3. การทําทาทางประกอบเวลาแนะนําตัว ควรหาทาทางท่ีตลกใหเด็กขําและจําครูได 
      4. ครูและพ่ีเล้ียง ตองพยายามอยูกับเดก็ท่ีจะตองรับผิดชอบและสรางความคุนเคย 

6. การประเมินผล 
ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 

 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี4 
เพ่ือนใหมของฉัน 

 
1. ชื่อกิจกรรม     เพื่อนใหมของฉัน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญารูจักเพื่อนใหม  
2. เพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เรียนรูทักษะทางสังคมมีการปรับตัว 
    ในการอยูรวมกับผูอ่ืน 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูแบงเด็กออกเปน2กลุม ใหยนืหนัหนาเขาหากัน 
2. ครูบอกใหเด็กแนะนําช่ือ โดยพูดตามครูบอกท่ีละคน 
3. ครูเลือกเด็กท่ีละ1คน โดยบอกช่ือเพื่อนและใหเดก็เดนิไปหาเพื่อนให
จับคูไว 
4.ครูเปดเพลงใหเดก็เตนคูกนั 
5. เม่ือเพลงจบครูใหเดก็แยกคูไปจับคูกับเพื่อนคนใหม 
6.ครูใหเดก็ท่ีจบัคูแนะนําตัว 
7. ครูอธิบายวิธีการเลนเกม รําวงจับคู  
8. ครูนําผาสีมาผูกมือเด็กคูละ1สี 
9.ครูเปดเพลงเม่ือเพลงจบใหเด็กวิ่งจับคูเพือ่นท่ีมีผาสีเดียวกัน 

1.เคร่ืองเลนซีดี 
2.ซีดีเพลง 
3. ผาสี 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองใจเยน็ ไมดเุด็ก เลนกับเด็ก สนุกสนาน และนําเดก็ออกมารวมกิจกรรม 

      2. ครูและพ่ีเล้ียงตองกระตุนใหเดก็รวมกิจกรรม ใหจับมือกัน พยายามใหเด็กไมแยกตัวหนี
จากเพื่อน 
      3. ครูควรใหเด็กท่ีอยูหองเดียวกันไดจับคูกัน 

6. การประเมินผล 
ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 

 
 
 



กิจกรรมท่ี5 
พัฒนากลามเนื้อเล็กๆๆใหแข็งแรง 

 
1. ชื่อกิจกรรม     พัฒนากลามเน้ือเล็กๆๆใหแข็งแรง 
2. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหเด็ก ไดใชกลามเนื้อมัดเล็กมือ 
 2.เพื่อใหเด็กเกิดความสนกุสนาน มีสมาธิในการทํางาน 
3.เพื่อใหเด็กใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูนําแปงโดแจกใหเดก็คนละ2สี 
2. ครูสาธิตการปนแปงโดเปนกอนกลม ครูใหเด็กฝกปนแปงโดเปน

กอนกลมคนละ3 กอน (พรอมเปดเพลงประกอบ) 
3. ครูใหนักเรียนนําแปงท่ีปนมาแลกสีกัน โดยใหทุกคนตองมีกอน

แปงโดท่ีสีไมเหมือนกนั 
4. ครูสาธิตการปนแปง เปนเสนยาว ใหเด็กปนคนละ2เสน 
5. ครูใหเดก็นําปนแปง เปนเสนยาว นํามาแลกกันใหสีไมซํ้ากัน 
6. ครูใหเดก็ดูตัวอยาง แปงโดทรงกลม เม่ือนําแปงมาติดเปนตา หู 

ใสหาง จะไดรูปหมู  
7. ครูใหเดก็ดูตัวอยาง แปงโดเสนยาว เม่ือนําแปงมาติดเปนตา ทํา

ปาก จะไดรูงู 
8. ใหเดก็ดแูบบและตบแตงแปงตามจนิตนาการ 
9. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับรูปทรงท่ีปน 

1.แปงโด สีตางๆ 
2.เคร่ืองเลนซีดี 
3.ซีดีเพลง 
4. กระดาษรองปน 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองเตรียมอุปกรณใหพอสําหรับเด็ก 

      2. แปงท่ีแบงใหเดก็ ตองมีปริมาณมากพอท่ีเด็กจะตองใชแรงในการขยําแปงโด 
      3. แบบท่ีครูสาธิตใหดูตองมีขนาดใหญ พอท่ีเด็กจะทําตามแบบได 
      4. ครูและพ่ีเล้ียง ตองชวยจับมือเดก็ทํากิจกรรม ช้ีแนะดวยวาจาและกระตุนดวยทาทาง 

6. การประเมินผล    ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 



กิจกรรมท่ี6 
เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง 

 
1. ชื่อกิจกรรม     เคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อฝกใหเด็กรูจักการฟงคําส่ัง และการปฏิบัติตามคําส่ัง 
2.  เพื่อใหเด็กเกดิความสนุกสนานและคุนเคยกับครูและเพือ่น 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูเปดซีดีเพลงคาราโอเกะ และใหเด็กทําทาทางตาม

แบบ 
2. ครูอธิบายการเลนเกม เม่ือทุกคนไมไดยินเสียงเพลง 

ใครท่ีเตนอยูจะตองคางทานัน้ไวไมเคล่ือนไหว 
3. ครูเปดเพลงใหเด็กเตน และหยุดเพลง 
4. ครูตรวจดูวาเดก็สามารถทําตามไดหรือไม คนท่ีไม

หยุดจะถูกออกจากกิจกรรม 
5. ครูดําเนินการตามกิจกรรม จนไดผูชนะ ใหรางวัล 
6. ครูเร่ิมตนอีกคร้ังทําตามแบบเดิม และสังเกตวามีเดก็ท่ี

เขาใจคําส่ังและไดรับรางวัลเพิ่มหรือไม 

1.เคร่ืองเลนซีดี 
2.ซีดีเพลง 
4. รางวัลผูชนะ 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองออกมารวมกิจกรรมกับเดก็ กระตุนโดยการจับมือเพื่อใหเดก็เตนตาม 

      2. กระตุนใหเดก็ทําตามคําส่ัง เชนเพลงจบ เนนบอกเด็กไมใหเคล่ือนไหว 
      3. เด็กท่ีออกจากกิจกรรม ใหยนือยูขางๆ สามารเตนไปตามเพลงได อยาแยกเด็กเหมือนเขามี
ความผิดมาก 
      4. การใหรางวัล บอกวาเด็กไดรับรางวลัเพราะอะไร 

6. การประเมินผล 
ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 

 
 
 



กิจกรรมท่ี7 
ฝกประสาทสัมผัส 3 ฐาน 

1. ชื่อกิจกรรม     ครูหนูนารัก 
2. วัตถุประสงค 

1. ฝกการสังเกต และการรีบรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา 
2. ฝกการกลาแสดงออก 
3. ฝกการฟงคําส่ังและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูจัดเตรียมอุปกรณตางๆท่ีจําเปนในการทํากิจกรรม 
2.ครูจัดสถานท่ีแบงเปน 3ฐาน คือฐานฟง ฐานดูและฐานคลํา 
3.ครูจัดใหเด็กเขาฐานท่ีละคน โดยเร่ิมจากฐานฟง ฐานดแูละฐานคลํา 
ฐานฟง 

1. ครูเลานิทานใหนักเรียนฟง โดยใชภาพประกอบการเลานิทาน 
2. ครูพูดคุยกับเดก็ในนิทานท่ีเลา และใหเดก็ตอบคําถาม 

ฐานด ู
1. ครูนําภาพท่ีเตรียมไวใหเด็กดู 
2. ครูอธิบายภาพท่ีนํามาใหนักเรียนด ู
3. ครูพูดคุยกับเดก็จากภาพและใหตอบคําถาม 

ฐานคลํา 
1. ครูนําตุกตาสัตวหลายชนิดนาํมาใสกลองหรือถุง 
2. ใหเดก็คลําตุกตาในกลองหรือถุง และใหเดก็บอกวาเปนสัตวอะไร 
3. ครูบอกช่ือสัตวและอธิบายธรรมชาติของสัตว 

1. ตุกตาสัตวหลายชนิด 
2. หนังสือนทิาน 
3. ภาพประกอบการเลา 
 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองใจเยน็ ไมดเุด็ก เลนกับเด็ก สนุกสนาน และนําเดก็ออกมารวมกิจกรรม 
                 2. ตุกตาสัตวหลายชนิด ควรเลือกตุกตาท่ีคลายสัตวจริง 
                 3 ครูควรเลือกนิทานและภาพประกอบการเลา ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก และนิทานไมควรยาวมาก 

      4. ครูและพ่ีเล้ียงท่ีประจําในฐานตางๆ ตองกระตุนเดก็ใหรวมกิจกรรม 
6. การประเมินผล   ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 



กิจกรรมท่ี 8 
                                                       ผอนคลายดวยสปา 

 
1. ชื่อกิจกรรม     ผอนคลายดวยสปา 
2. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหเด็กมีสมาธิมากข้ึน 
2.เพื่อใหเด็กเกดิความสัมพันธกับเพื่อน ครูและพ่ีเล้ียงมากข้ึน 
3.เพื่อสรางบรรยากาศของการอยูรวมกัน ความไววางใจ 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูกับเด็กจับคูกัน โดยใหเดก็นั่งหนัหลัง

ใหครู 
2. ครูเปดเทปเพลงเบาๆ 
3. ครูใชมือนวดไปตามไหล หลังของเด็ก 

โดยขณะทีครูนวดใหครูบอกเชน ข้ึน
ขางบน ขางลาง ไปทางขวาและไป
ทางซาย 

4. ครูเปล่ียนเปนใหเดก็นวดหลังครู โดย
ขณะท่ีเด็กนวดครูจะบอกใหเด็กเคล่ือนมือ
ไปตามทิศทางตางๆ  

5. ครูจับคูเด็ก และใหผลัดกนันวดหลัง ขณะ
นวดเปดเพลงเบาๆ 

เทปเพลงบรรเลง 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1. ครูและพ่ีเล้ียง ตองรวมกิจกรรมและใหความไววางใจท่ีจะใหเด็กนวด 

      2. ครูตองกระตุนเด็กใหทํากิจกรรม  การพูดคุยขณะนวดสําคัญครูตองพูดลนกับเด็ก หยอก
ลอเพื่อใหเดก็สนุกสนานและมีความสบายใจ 
      3. ขณะท่ีเด็กนวดครูกลาวคําชม เพื่อใหเด็กมีความม่ันใจในการทํากจิกรรม 
      4. การจับคูนวดของเด็กครูตองดูแลใกลชิด ทุกคูควรมีครูดูแลดวย 

6. การประเมินผล     ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 



กิจกรรมท่ี 9 
ของเลนฉันอยูไหน 

 
1. ชื่อกิจกรรม     ของเลนฉันอยูไหน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อฝกใหเดก็รูจักระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
2. เพื่อใหเด็กรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูนํานักเรียนมาท่ีหองซ่ึงมีของวางอยูอยางไมมีระเบียบ 
2. ครูหยิบของท่ีวางท่ีพื้นข้ึนมาและบอกเดก็วาของนี้ควรอยูท่ี
ไหน เชนหนังสือ ตองอยูในช้ันวางหนังสือ ครูหยิบของทุก
อยางและนําไปวางเปนตัวอยาง 
3.กําหนดใหมีครู อยูตามจุดตางๆท่ีเด็กจะตองเอาของไปเก็บ 
4. ครูเปดเพลงเบาๆ 
5. ครูใหเดก็หยิบของและไปเก็บท่ีตามท่ีกําหนด 

1.ของใชในหองเรียน เชน หนังสือ ปากกา 
ฯลฯ 
2. เทปเพลงบรรเลง 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองเตรียมสถานท่ี สมมติใหมีของใชท่ีไมเปนระเบียบ  

      2. กําหนดของใช ไมควรเกิน 5 อยาง 
      3. กิจกรรมจะสนุกครูตองกระตุน ท้ังดวยคําพูดและทาทาง 
      4. เด็กท่ีหยิบของมาเก็บไมถูกท่ี ใหครูตองบอกใหเดก็ไปหาใหถูกตอง 

6. การประเมินผล 
ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 10 
     แมครัวตัวนอย 

 
1. ชื่อกิจกรรม     แมครัวตัวนอย 
2. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหเด็กฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
2.เพื่อใหเด็กรูจักการนําทักษะท่ีสอนนํามาใชในการทํางานอ่ืน 
3.เพื่อฝกใหเดก็เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
4.เพื่อฝกการฟงคําส่ังและไดรับประสบการณใหมๆ 

3. เวลา 50 นาที 
4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
1. ครูเตรียมอุปกรณท่ีใชในการทําขนมบัวลอย 
2. ครูแบงแปงใหเดก็  
3. ครูสาธิตการปนแปงขนมบัวลอย 
4.ครูใหเดก็ปนแปงคนละ20ลูก และนําแปงท่ีปนใสในถวย 
5. ครูนําเด็กท่ีปนแปงเสร็จท่ีละคน นําแปงมาใสในหมอ 
และจับมือเด็กคน และชอนแปงข้ึน 
6. ครูใหเดก็ทานขนมท่ีเดก็ปนแปง 

1.อุปกรณเคร่ืองครัว 
2.แปงขนมบัวลอย 
 

5.สรุปแนวคดิท่ีไดจากกิจกรรม  
                 1.ครูและพ่ีเล้ียง ตองเตรียมอุปกรณในการทําขนมบังลอย 

      2. ครูตองวางแผนการดแูล เนื่องจากมีอุปกรณ ข้ันตอนท่ีอาจมีอันตรายแกเด็ก 
      3. ครูกระตุนและจับมือเด็กปนแปง  
      4. ขณะเดก็ทานขนมใหครูดูแลความเรียบรอย 

6. การประเมินผล 
ประเมินจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกจิกรรม 

 
 
 
 
 



 

       ตัวอยางวิธีการและเครื่องมือในการดําเนินงานการบริหารจัดการเรียนรวม 
                 * ระเบียบการรับสมัครนักเรียนการศึกษาพิเศษเขาเรียนในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

                * ใบสมัครเขาเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

                * แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 

                * แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐานนักเรียนเรียนรวม 

                * แบบรายงานตัวนักเรียนรายบุคคล 

                * แบบกรอกประวัตินักเรียน 

                * แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปจากผูปกครอง 

                * แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนรวม 

                * แบบประเมินความพรอมในการเรียนรวม นักเรยีนอนุบาล โรงเรียนวัดอุทัย

ธาราม                                            

               * แบบรายงานขอมูลการปรบัพ้ืนฐานนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

               * แบบประเมินการอบรมพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนรวม 

               * ตัวอยางแบบทดสอบกอน/หลังการอบรมความรูเบ้ืองตนทางการศึกษาพิเศษ 

               * ตัวอยางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

               * แบบคําขอส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา 

               * ตัวอยางแผนการสอนรายบุคคล (IIP) 

               * แบบสํารวจนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน 

               * แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ 

               * แบบสังเกตพฤติกรรมสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

               * แบบรายงานผลพัฒนาการดานการเรียน 

               * แบบบันทึกขอมูลการประชุมผูปกครองรายบุคคลเพ่ือจัดทําIEP 



               * แบบทดสอบความสามารถเบื้องตนของนักเรียนการศึกษาพิเศษ ดวย

แบบทดสอบอรูปนัยทางการศึกษา ระดับอนุบาล 

              * แบบทดสอบความสามารถเบื้องตนของนักเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยแบบทดสอบ

อรูปนัยทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา1-6 

               * แบบสํารวจนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน 

               * แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ 

               * แบบสังเกตพฤติกรรมสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

               * แบบรายงานผลพัฒนาการดานการเรียน 

               * แบบบันทึกขอมูลการประชุมผูปกครองรายบุคคลเพ่ือจัดทําIEP 

               * แบบทดสอบความสามารถเบื้องตนของนักเรียนการศึกษาพเิศษ ดวย

แบบทดสอบอรูปนัยทางการศึกษา ระดับอนุบาล 

              * แบบทดสอบความสามารถเบื้องตนของนักเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยแบบทดสอบ

อรูปนัยทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา1-6 

 

หมายเหตุ :  ตัวอยางวิธีการและเครื่องมือในการดําเนินงานอยูในงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

สามารถสืบคนไดที่หองสมุดสถาบันราชานุกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข    แบบสัมภาษณการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ 
การวิจัยการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

ในโรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************************* 

 
คําชี้แจง    1.   แบบสัมภาษณเพื่อการวจิยัในคร้ังนี้ ผูวจิัยแบงการสัมภาษณผูท่ีเกีย่วของกับการจัดการ
เรียนรวมออกเปน 3 ตอน คือ 
           ตอนท่ี1 เปนแบบสัมภาษณครูการศกึษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวม 
           ตอนท่ี2 เปนแบบสัมภาษณผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
           ตอนท่ี3แบบสัมภาษณครูการศึกษาพิเศษ/ครูประจําช้ันเรียนรวมเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา 

2.   ผูสัมภาษณดําเนินการถามและบันทึกขอมูลตามท่ีทานใหขอมูลเทานั้น 
3.   ผูสัมภาษณเปนผูถือเอกสารและเก็บรวมรวมขอมูลสงผูวิจัย 
4. ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาใชเพื่อการวิจยัเทานัน้ โดยผูวจิัยจะเก็บเปนความลับจะ 

ไมมีผลกระทบตอผูใหขอมูลแตอยางใด 
 

ตอนท่ี1 แบบสัมภาษณครูการศึกษาพเิศษ/ครูประจําชั้นเรียนรวม 

สวนท่ี1ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ........................................... นามสกุล...................................... อายุ ............. ป 
2. วุฒิการศึกษา  
                  ตํ่ากวาปริญญาตรี   
                  ปริญญาตรี                     
       ช่ือปริญญาท่ีจบ.............................................................................................................................. 
                  สูงกวาปริญญาตรี 
       ช่ือปริญญาท่ีจบ................................................................................................................................ 
                  วุฒิบัตรดานการศึกษาพิเศษ 
        ช่ือวุฒิบัตร...................................................................................................................................... 
3. การไดรับการอบรมเก่ียวกับการเรียนรวม 
                  ไมเคยไดรับการอบรม   
                  เคยไดรับการอบรม                     



 4. ประสบการณในการสอนเรียนรวม 
                  นอยกวา 6 ป   
                  ต้ังแต 6-10 ป                        มากกวา 10 ปข้ึนไป 
 
สวนท่ี2 สัมภาษณการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตามโครงสรางซีท 
 
1. ดานนักเรียน (S-Student) 
1.1โรงเรียนมีวิธีการเตรียมความพรอมผูท่ีเกี่ยวของกับนกัเรียนท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
1.1.1 ผูปกครองนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.1.2 เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.1.3 ครูสอนเด็กปกติ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.2 ทานพบปญหาท่ีเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
กับเด็กปกติอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



1.3 สัมพันธภาพของทานกบัผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
เปนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.4 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
2. ดานสภาพแวดลอม (E - Environment) 
2.1 โรงเรียนของทานมีการเปล่ียนแปลงอะไรเพ่ือจดัการเรียนรวม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.2 ทานจัดหองเรียนใหมีความเหมาะสมในการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.3 โรงเรียนจดัใหมีหองเสริมวิชาการ (Resource Room) และหองกิจกรรมบําบัด เชน หองศิลปะ  
หรือหองดนตรีบําบัดสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาหรือไม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.4  ทานทํางานรวมกับหนวยงานและบุคคลากรภายนอกโรงเรียนอยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 



2.5 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
3.1การจัดการเรียนการสอน 
ขอดี...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่ิงท่ีตองปรับปรุง .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
3.2โรงเรียนของทานมีการจัดการเรียนรวมเปนรูปแบบใด และมีวิธีการอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.3 ทานมีวิธีการประเมินผลการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.4 ทานมีเกณฑในการพิจารณาเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา เขามาเรียนรวมใน
โรงเรียนอยางไร และรับเดก็ประเภทใดบาง 
 1.เกณฑการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.โรงเรียนรับเด็กประเภทใดบาง 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



 3.5 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.6  โรงเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.7  โรงเรียนมีการจัดตารางเรียน และตารางสอนเสริมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.8 โรงเรียนจดัใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญารวมกิจกรรมภายนอกอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.9 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
4. ดานเคร่ืองมือเคร่ืองมือ (T - Tools) 
4.1 ผูบริหารกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน และพันธกจิ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.2 ทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการการใชงบประมาณดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 



4.3โรงเรียนจดัส่ือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับครูการศึกษาพิเศษและครูประจําช้ันเรียน
รวมอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.4 โรงเรียนมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.5 ทานไดรับการพัฒนาความรูดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.6 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี2 แบบสัมภาษณผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

สวนท่ี1ขอมลูสวนบุคคล 
1.ช่ือผูปกครอง....................................................................................................................................... 
2.อายุ ............... ป    อาชีพ ..................................... วุฒิการศึกษา 
.............................................................                           
3.บุตรของทานช่ือเด็กชาย/เด็กหญิง...................................นามสกุล............................ อายุ ...............ป 
4.ประเภทความบกพรอง ...................................................................................................................... 
5.ประวัติการเรียน
.............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
สวนท่ี2 สัมภาษณการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตามโครงสรางซีท 
1. ดานนักเรียน (S-Student) 
 



1.1 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมทานกอนนําเดก็เขาเรียนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.2 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
กอนเขาเรียนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.3 ทานพบปญหาเกี่ยวกับการเรียนรวมของเด็กปกติ และเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
1.4 สัมพันธภาพของทานและครูประจําช้ันเรียนรวมเปนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
1.5 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
2. ดานสภาพแวดลอม (E - Environment) 
2.1 โรงเรียนมีการปรับสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรวมในโรงเรียนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.2  การจัดหองเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนรู สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ

สติปญญาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 



2.3 มีการจัดเตรียมหองเสริมวิชาการ (Resource Room) และหองกิจกรรมบําบัด เชน หองศิลปะ  
หรือหองดนตรีบําบัดสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาหรือไม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.4โรงเรียนเคยขอความรวมมือจากทานเกีย่วกับกิจกรรมหรือขอขอมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีบุคคลภายนอกขอศึกษาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.5 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน (A - Activities) 
3.1 การจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเปนอยางไร 
ขอดี...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่ิงท่ีตองปรับปรุง .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
3.2 โรงเรียนจัดการเรียนรวมใหกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาเปนรูปแบบใด 
และมีวิธีการอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 



3.3ทานเห็นดวยกับการประเมินผลการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา
อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.4 ทานทราบรายละเอียดเกณฑในการพิจารณารับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
เขาเรียนรวมในโรงเรียนอยางไร  
เกณฑการรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพฒันาการและสติปญญา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
โรงเรียนรับเด็กประเภทใดบาง 
................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3.5 หลักสูตรท่ีทางโรงเรียนใชสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 
เปนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.6  ทานมีสวนรวมในการจดัทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.7  โรงเรียนมีการจัดตารางเรียน และตารางสอนเสริมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 



3.8 โรงเรียนจดัใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญารวมกิจกรรมภายนอกอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
3.9 ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4. ดานเคร่ืองมือ (T - Tools) 
4.1 ทานไดรับทราบนโยบายของผูบริหารเกี่ยวกับการเรียนรวมอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.2 โรงเรียนเก็บคาใชจายทานอยางไร 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.3 โรงเรียนเก็บคาใชจายทานอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.4 เด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกเกีย่วกบัส่ือ 
อุปกรณทางการศึกษาอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.5 ทานไดรับความรูดานการศึกษาพิเศษอยางไร 
................................................................................................................................................................... 
 
 



ตอนท่ี3แบบสัมภาษณครกูารศึกษาพิเศษ/ครูประจําชั้นเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา 
ช่ือเด็กชาย/เดก็หญิง ...................................................................................อายุ..................ป 
ช้ัน......................................................................................................................................................... 
 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

1.ดานพฤติกรรม 

พฤติกรรม               มี               ไมมี พฤติกรรม                 มี               ไมมี 
  ถามีโปรดระบุ……........................................... 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

  ถามีโปรดระบุ………………………………. 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

1.ดานพฤติกรรม 
พัฒนาการดานพฤติกรรม 
โปรดระบุ
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

2.ดานรางกาย 
ดานรางกาย                 มี                  ไมมี ดานรางกาย                 มี               ไมมี 
  ถามีโปรดระบุ 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

  ถามีโปรดระบุ 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 



พัฒนาการดานรางกาย 
โปรดระบุ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

3.ดานทักษะการชวยเหลือตนเอง 
การชวยเหลือตนเอง                  มี               ไมมี การชวยเหลือตนเอง                 มี               ไมมี 
  ถามีโปรดระบุ……………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

  ถามีโปรดระบุ…………………………………. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

3.ดานทักษะการชวยเหลือตนเอง 
พัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง 
โปรดระบุ
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

4.ดานวิชาการ 
ภาษาและการส่ือสาร 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

ภาษาและการส่ือสาร 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

เลขคณิต 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

เลขคณิต 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน 

5.ดานอารมณ จิตใจ และสังคม 
ดานอารมณ จิตใจ และสังคม          มี  
ไมมี 

ดานอารมณ จติใจ และสังคม         มี               ไม
มี 



  ถามีโปรดระบุ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

  ถามีโปรดระบุ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และสังคม           
โปรดระบุ
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
                    ผูวิจัยขอขอบคุณครูการศึกษาพิเศษ ครูประจําช้ันเรียนรวม และผูปกครองเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปญญาท่ีใหความกรุณาสละเวลาใหสัมภาษณในคร้ังนี้ 
 
                                                                                                        นางณชัพร  นกสกุล 
                                                                                          นักวิชาการศึกษาพิเศษชํานาญการพิเศษ 
                                                                                         สถาบันราชานุกลู    กรมสุขภาพจิต 
                                                                                                         กุมภาพันธ 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประวัติ    
นางณัชพร  นกสกุล 
นักวิชาการศึกษาพิเศษชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา 

• ศึกษาศาสตรบัณฑิต    มหาวทิยาลัยรามคําแหง    

• ประกาศนยีบัตร  การอบรมครูการศึกษาพเิศษ   กระทรวงศึกษาธิการ 2529 

• ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 

การปฏิบัติงานในปจจุบัน 

• ปจจุบันรับราชการตําแหนง นักวิชาการศึกษาพิเศษชํานาญการพิเศษ  
       กลุมงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต 

• หัวหนากลุมงานการศึกษาพเิศษ   สถาบันราชานุกูล 

• คณะกรรมการบริหารสถาบันราชานุกูล 

• คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ดานการศึกษา 

• คณะทํางานจัดทําแบบประเมินพัฒนาการเด็กอายุ6-18ป กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

• คณะทํางานพัฒนาระบบสรางความตอเนือ่งความเปนผูนําทางการบริหารและวิชาการ  
กรมสุขภาพจติ 

• รองประธานคณะกรรมการประสานงานกลาง(FA)  สถาบันราชานุกูล 

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการผูปวย(PCT) สถาบันราชานุกูล 

• คณะกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล(HRD)  สถาบันราชานุกูล 



• คณะกรรมการการจัดการความรู  สถาบันราชานุกูล  

• คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน สถาบันราชานุกูล 

• ท่ีปรึกษาชมรมเพ่ือผูมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา สถาบันราชานุกลู 

• คณะทํางานศูนยราชการใสสะอาด สถาบันราชานุกูล 
 

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 

• การศึกษาความสามารถในการจําคําภาษาไทยของเด็กบกพรองทางสติปญญา
ระดับช้ันอนุบาล ในโรงเรียนราชานุกูล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(2545) 

• CAI เร่ืองการสอนอานช่ือสัตว ผัก และผลไม(2545) 

• ผลของการใชส่ือเทคโนโลยีทางการเรียนรูทักษะวิชาภาษาไทย สําหรับเด็กสมอง
พิการที่มีภาวะปญญาออนรวมดวย ชวงอาย ุ6-10ป ในโรงเรียนราชานุกลู (2546) 

• ปจจัยท่ีสงผลตอการสอนเพศศึกษาของพอแมเด็กบกพรองทางสติปญญา อาย 6-18 
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร (2547) 

• ศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนCAI เร่ืองสถานท่ีตางๆในชุมชน 
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา (2548) 

• CAI เร่ืองสถานท่ีตางๆในชุมชน (2548)  

• ประสิทธิผลการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาและการเรียนรูในโรงเรียนราชานกุูล (2549) 

• ผลงานวิชาการ การจัดการความรู 
            * คูมือการจัดการความรู การเตรียมความพรอมการสอนอาน สําหรับเด็กท่ีมีความ   
                บกพรองทางสติปญญาอายุ 6-10ป (2552) 
             * คูมือโรงเรียนเรียนรวมมืออาชีพ (2553) 
             * คูมือพอแมหวัใจแกรง(2553) 
             * คูมือบุคลากรยุคใหมใสใจเด็กบกพรองทางสติปญญา อายุ6-15ป (2553) 

      * คูมือการจัดบริการฟนฟูศักยภาพทางการศึกษา สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  
         ทางพัฒนาการและสติปญญา อายุ 6-18ป (2554) 
               

วิทยากร 

• ความรูเกี่ยวกบัเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

• การจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 



 

• การจัดการเรียนรวมเดก็ท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา 

• เตรียมลูกรักเขาเรียนรวม 

• การจัดการความรูสูการปฏิบัติในโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

• รักลูกอยาแรง 

• รักลูกพิเศษดวยความรักแบบพิเศษ 

• เร่ืองเลากับการเรียนรู (Narrative Medicine)  

• วิทยากรรับเชิญ สถานีวิทยุ F.M.92 MHz. และ A.M.1161 KHz. วิทยุออนไลนท่ี 
www.meoradiothai.net   รายการโลกกวางทางการศึกษา 

                                               * เร่ือง” โรงเรียนราชานุกูล ภารกิจหนึ่งของสถาบันราชานุกูล” 
                                               * เร่ือง “เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา” 
                                               * เร่ือง “ส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีบกพรองทางสติปญญา” 
                                               * เร่ือง “ลูกคือดวงใจแม จะดูแลช่ัวนิรันดร” 
                                               * เร่ือง “การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา” 
                                               * เร่ือง “การดูแลเด็กออทิสติก” 

                  * เร่ือง “รักลูกพิเศษดวยความรักแบบพิเศษ” 
 

 
                              **************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


