
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  ระบุถึงความจําเปนใน       
การพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของคน” โดยเนนคนเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ      
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาตลอดจนแกไข

ปญหาตาง ๆ ในสังคมและการศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดสามารถพัฒนาตนเองใน
ดานตาง ๆ ไดตลอดชีวิต (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2543 : 1) ในปจจุบันนโยบายทางดานการศึกษากําหนดไวอยางชัดเจนวา 
เด็กไทยทุกคนตองไดเรียนหนังสือตามวัย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ได
บัญญัติไวถึงสิทธิและหนาที่และทางการศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไวคือ บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐพึงจะตองจัดใหอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและมีสิทธิที่จะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนทางการศึกษา  (พระราชบัญญัติการศึกษา, 2542  : 16) 
 จากแนวนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น    
ช้ีใหเห็นวารัฐไดเห็นความสําคัญของการสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการทุพพลภาพ และ
กลุมดอยโอกาสโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนที่บุคคลพึงจะไดรับอยางเทาเทียมกัน 
 จะเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาวใหการคุมครองเด็กตลอดจนเยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือ
ทุพพลภาพไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือดอยโอกาสใหมีสิทธิและโอกาสในการศึกษาระดับพื้นฐาน

เปนพิเศษดวย ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือการจัดการศึกษาพิเศษนั้น  
ตองมีความเหมาะสมกับเด็กแตละคน เนื่องดวยความความบกพรองทางดานรางกาย    อารมณ   และ
สติปญญาที่อาจทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูปกติ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แหงชาติ    มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมดังกลาวดวย   จึงม ี
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การกําหนดนโยบายการดําเนินงานไว 4 ดาน คือ การประกันโอกาสทางการศึกษา การประกัน     
คุณภาพการศึกษา  การประกันประสิทธิภาพการศึกษา และการประกันความปลอดภัยของนักเรียน  
การดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว มีการประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษทางการศึกษา ซ่ึงไดจัดไวในรูปแบบการเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตั้งแตป  2539  ถึงปจจุบัน  
 สําหรับป 2542 ไดมีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดโดยทุกกลุมโรงเรียนจะมีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมอยางนอย 1โรงเรียน
รวมทั้งส้ิน  4,221 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 69,644 คน จําแนกเปนนักเรยีนทีม่ีความบกพรอง
ทางการเห็น 4,614 คน นักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยิน3,376 คน นักเรียนทีม่ีความบกพรอง
ทางดานสติปญญา 14,964 คน นกัเรียนที่มีความบกพรองทางดานรางกาย 8,145 คน นักเรยีนทีม่ี
ความบกพรองทางการเรียนรู 23,760 คน นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานพฤติกรรม 6,226 คน 
นักเรียนออทสิติก 1,375 คน นักเรียนที่มคีวามบกพรองซ้ําซอน 3,728 คน และนักเรียนที่มีปญหา
ทางการพูดและภาษา 3,456  คน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  2544  : 3) 
 จากแนวทางทีจ่ะมุงเนนในการปฏิบัติตามทิศทางของนโยบายทั้ง 4 ดานไดมีการประกัน
โอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหมโดยเนนเดก็ทีม่ีความตองการพิเศษและเดก็

ดอยโอกาสบนพื้นที่สูงซ่ึงในปจจุบันสามารถใหบริการทางการศึกษาใหแกเดก็พิการเรียนรวมกับ

เด็กปกติรวม  805 คน  ใน 289  โรงเรียน มีเด็กที่มีความบกพรองทางดานการมองเหน็จํานวน 54 คน
เด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยิน 65  คน เด็กทีม่ีความบกพรองทางดานรางกาย 178  คน  
เด็กที่มีความบกพรองทางดานสติปญญา 508 คน (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม, 
2542  : 6)  
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
ที่มีความตระหนักในสิทธิคนพิการในดานการศึกษา ถึงแมวาจะเปนหนวยงานทางการแพทยแตก็มี

การจัดกลุมเดก็เพื่อเตรียมความพรอมเดก็กอนสูระบบโรงเรียนและถอืวาเปนสวนหนึ่งของการฟนฟู

สมรรถภาพทางดานการศึกษา ดวยภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร มีบทบาท

หนาที่ในการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพเด็กที่มพีัฒนาการลาชา เด็กที่มีบกพรองทางดานสติปญญา 
เด็กที่มีปญหาพฤติกรรม เด็กที่มีบกพรองทางดานรางกายและเดก็ทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพจิตดวย

ซ่ึงมีความครอบคลุมทั้ง 17 จังหวดัภาคเหนือ ทั้งนี้ในกระบวนการบําบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
นั้นจะเนนการสงเสริมพัฒนาการและการกระตุนพฒันาการ ผูมารับบริการคือกลุมเด็กที่อยูระหวาง

ชวงอายุ 0-12 ป สวนใหญอยูในวัยกอนเรียนและวยัเรียน (ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื, 
เอกสารแผนพบั  : ม.ป.ป.)           
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 จะเห็นวาการสงเสริมพัฒนาการเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาเดก็ที่มคีวามตองการพิเศษ 
ทางการศึกษาประเภทตาง ๆ เมื่อเด็กไดรับการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาการถึงเกณฑที่
จะตองไดรับการสงตอในระบบโรงเรียน ดังนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรในฐานะที่เปน

หนวยงานในการประสานงานและมีสวนในการสงตอเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา เพื่อ

เขาเรียนในระบบโรงเรียนซ่ึงอาจจะมีทั้งโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนพิเศษเฉพาะใหไดมีโอกาส

ในดานการเรียนรูในระบบโรงเรียนตอไป 
 จากการศึกษาขอมูลยอนหลัง 5 ป คือ ตั้งแตป 2541-2546 (ขอมูลจากแฟมสถิติเด็กที่มา
รับบริการในโครงการเตรียมความพรอมเดก็ที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษากอนสงตอเขาสู

ระบบโรงเรียน, 2541-2546 : ม.ป.ท.)    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทรไดสงเด็กเพื่อเขาเรียนใน
โรงเรียน จํานวนทั้งส้ิน 30 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลการสงเด็กเขาโรงเรียนดังแสดงไวใน
ตารางที่ 1.1  
 
ตารางที่ 1.1  จํานวนเด็กท่ีสงเขาโรงเรียนแยกตามเพศของเด็ก 
 

เพศ 
                ป 

ชาย หญิง 
รวม 

2541 4 1 5 
2542 - 2 2 
2543 5 1 6 
2544 9 2 11 
2545 8 1 9 
2546 1 2 3 
รวม 27 9 36 

  
 จากตารางที ่ 1.1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรสงเด็กไปเรยีนรวมในโรงเรียน

ตั้งแตปพุทธศกัราช 2541-2546 รวมทั้งหมด จํานวน 36 คน แยกเปนเพศชายจํานวน 27 คน เพศหญิง
จํานวน  9  คน  
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ตารางที่ 1.2  จํานวนเด็กท่ีมีความตองการพเิศษท่ีสงเขาเรียนในโรงเรียน แยกตามประเภทโรงเรียน 
 

ประเภทโรงเรยีน 
ป 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนพิเศษ 
รวม 

2541 2 2 1 5 
2542 - 2 - 2 
2543 6 - - 6 
2544 2 7 2 11 
2545 2 7 - 9 

2546 - 3 - 4 
รวม 12 21 3 36 

 

 จากตารางที่ 1.2 สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทรสงไปเรียนรวมและสวนใหญเปน

โรงเรียนเอกชน1 รองลงมาคือโรงเรียนรัฐบาล2

 

ตารางที่ 1.3  จํานวนเด็กท่ีมีความตองการพเิศษท่ีสงเขาโรงเรียนแยกตามสถานที่ตั้ง 
 

ป 
สภาพที่ตั้ง 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 
เขตอําเภอเมือง 3 - 1 4 8 2 

นอกเขตอําเภอเมือง 2 2 4 6 1 2 
นอกจังหวัดเชยีงใหม - - 1 1 - - 

รวม 5 2 6 11 9 3 
 

                                                           
1โรงเรียนเอกชน คือ โรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
2 โรงเรียนรัฐบาล  คือ โรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
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 จากตารางที่ 1.3 โรงเรียนทีส่ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรสงไปเรียนรวมสวนใหญ 
ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง และรองลงมา คือโรงเรียนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม และ
สวนใหญอยูในจังหวัดเชยีงใหม 
 
ตารางที่ 1.4 จํานวนเด็กท่ีสงเด็กเขาโรงเรียนแยกตามโรค1

 
ป  

โรค 2541 2542 2543 2544 2545 
โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) 2 1 - - - 
สมาธิส้ัน (ADHD) 3 - 1 2 2 
ความบกพรองทางสติปญญา 
(Mental  Retardation) 

1 - - 4 1 

พิการซ้ําซอน 
(Moderate MR with Hemiplegia) 

- 1 - - - 

โรคลมชัก (Epilepsy) - - 1 1 - 
บกพรองทางสติปญญาที่มีพฤติกรรม 
อยูไมนิ่งรวมดวย 
(MR  with   Hyperactive) 

- - - 1 - 

เรียนรูชา (Slow Learner) - - 2 1 1 
อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) 1 - - 1 1 
ออทิสซึม (Autism) - - - - 2 
ดาวนซินโดรม  (Down Syndrome) - - - - 1 
พัฒนาการลาชา 
(Delayed Development) 

- - 1 1 - 

รวม 7 2 5 11 8 

                                                           
1 การสงเด็กเขาโรงเรียนแยกตามโรค หมายถึง การใชคูมือ ICD-10 (International Statistical  Classification of 
Diseases and Related Health Problem) เพื่อจําแนกกลุมโรคตางตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ (ตามรายละเอียด
ในนิยามศัพทเฉพาะ)  
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 จากตารางที่ 1.4 พบวาเด็กสวนใหญที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
และผานการเตรียมความพรอมกอนสงตอเขาสูระบบโรงเรียน เด็กสวนใหญมีภาวะอาการสมาธิส้ัน  
รองลงมา คือ ความบกพรองทางสติปญญาและเรียนรูชาตามลําดับ  
 จากขอมูลที่กลาวมา ผูวิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ

เด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหมที่รับเด็กจากสถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทรเขาเรียนรวมในโรงเรียนและในฐานะผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานไดทราบถึงปญหา       
ในการรับเดก็ของโรงเรียนดงักลาว การวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนในดานการศึกษาสภาพการจดั    
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวดัเชียงใหม 
และเพื่อที่จะสามารถขยายผลการจัดการศกึษาไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ทีรั่บเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการศึกษาแบบเรยีนรวมสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษทาง
การศึกษาในเขตจังหวดัเชียงใหม 
 2.   เพื่อสังเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนจังหวดัเชยีงใหม 

3. เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษใน      
โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบ
การเรียนรวมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 
 2. ไดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษทาง        
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหมเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษ

สําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหมและหนวยงานของ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

ขอบเขตการวจัิย 
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 1.  ขอบเขตดานประชากรในขั้นการศึกษาเบื้องตน ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาที่จัด

การศึกษาในรูปแบบเรียนรวมที่รับเด็กจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเขาเรียนรวมโดย    
ไมสงกลับ จํานวน 15 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม โดยถามผูบริหารโรงเรียน  ครู   ผูปกครอง  
 2. กลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงลึก    ไดแก   โรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษารูปแบบ 
เรียนรวมระหวางเดก็ที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาและเดก็ปกตใินโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม

ที่อยูในเกณฑดีโดยเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ซ่ึงประกอบดวย  ผูบริหาร ครูที่เกี่ยวของ       
และผูปกครอง 
 3. ประชากรทีศ่ึกษาในขั้นขยายผล ไดแก  ครูและผูบริหารโรงเรียนเครือขายของสถาบัน
พัฒนาการเดก็ราชนครินทร  จํานวน  30  โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม    
 4. ขอบเขตดานเนื้อหา การจดัการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษแบบเรียนรวม
ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ในดานตอไปนี้ 
                       4.1  การบริหารจัดการ 
                       4.2  การจัดการเรียนรู 
                       4.3  กิจกรรมสงเสริม 
                       4.4  ชุมชนสัมพันธ 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 
  ตัวแปรตน ในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้  คือ การจัดการศกึษาในรูปแบบเรียนรวมใน 
โรงเรียนจังหวดัเชียงใหมที่ครอบคลุมทั้ง 4  ดาน 
  ตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้   คอื สภาพการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมใน  
โรงเรียนจังหวดัเชียงใหมที่ครอบคลุมทั้ง 4  ดาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ผูปวยเด็กที่แพทยวินิจฉัยแยกโรคตามคูมือ

จําแนกโรคตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (ICD-10) และผานการเตรียมความพรอมจากสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร และเขาเรียนรวมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 
2. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   หมายถึง  วิธีการหรือแนวทางจัดการศึกษาสําหรับ 
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เด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหมที่ครอบคลุมการดําเนินการ ทั้ง    
4  ดาน   ไดแก  การบริหารจัดการ     การจัดการเรียนรู    กิจกรรมสงเสริมและชุมชนสัมพันธ  ซ่ึง  
สงผลตอคุณภาพของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางดานการศึกษา 

3. Cerebral Palsy   หมายถึง  โรคสมองพิการในทารก 
4. ADHD เปนกลุมของความผิดปกติ อาการไมอยูนิ่ง เคล่ือนไหวตลอดเวลา ขาดสมาธิ 

รวมกับควบคุมไมได และทําอะไรไดตลอดเวลา หุนหันพลันแลน ไมเขาใจระเบียบ  
 5.   Moderate MR with Hemiplegia    หมายถึง  ภาวะปญญาออนระดับปานกลาง และ
คาเชาวปญญาประมาณ  35-49 และมีอัมพาตครึ่งซีกรวมดวย   
 6.   MR หรือ Mental  Retardation   หมายถึง  ภาวะที่การพัฒนาทางจิตหยุดชะงักหรือ
พัฒนาไมสมบูรณ มีลักษณะเฉพาะคือทักษะไมปกติในระยะของพัฒนาการ    

7. Epilepsy  หมายถึง  โรคลมชัก      
8. MR with Hyperactive  ลักษณะเหมือน MR และมีอาการไมอยูนิ่ง เคล่ือนไหว 

ตลอดเวลา ขาดสมาธิรวมดวย   
9. Slow Learner  หมายถึง  ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู   และมี 

ความผิดปกติในทักษะในระยะแรกของพัฒนาการโดยไมไดเกิดจากการไมเรียนหรือไมไดเกิดจาก

ปญญาออน    
10. Autism  หมายถึง  ความผิดปกติในการพัฒนาการสรางสัมพันธและส่ือความหมาย 
11. Hemiplegia   หมายถึง  อัมพาตครึ่งซีก  
12. Down Syndrome  หมายถึง  ความผิดปกติของโครโมโซม  
13. Delayed Development  หมายถึง  พัฒนาการชา ทําอะไรชากวาคนอื่น  เชน  การพูด 

การเดินหรือการเจริญเติบโต  
14. โรงเรียนเครือขาย  หมายถึง  โรงเรียนที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรสงเด็ก  

ที่มีความตองการพิเศษไปเรียนรวมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ตั้งแตป 2541-2546  
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