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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
 การวิจยันี้ มุงที่จะศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่ความตองการพิเศษทาง
การศึกษาในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหม   ดงันั้นผูวิจยัจึงไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ   เพื่อ
นํามาเปนกรอบความคิดของการวิจยัในครัง้นี้ไวดังนี ้
 1.  ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 2.  ความหมายการเรียนรวม 
 3.  ความเปนมาของการเรียนรวม 
 4.  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับการเรียนรวม 
 5.  รูปแบบการเรียนรวม 
 6.  การจัดการศึกษารูปแบบเรียนรวม 
 7.  นโยบายและการดําเนินงานการจัดการศึกษา 
 8.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
ความหมายของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

 ในอดีตที่ผานมาคนทั่วไปมกัคุนเคยกับคําวา “เด็กพิการ” ปจจุบันไมใชคําดังกลาวแลว
เพราะเหตุที่วาจะทําใหเกดิการตีตราเด็กมากเกินไป กลุมที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษได
พยายามหาคําศัพทอ่ืนเพื่อทดแทนคําดังกลาวคําวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษ” ไดนํามาใชทดแทน
คําวา “เด็กพิการ” ในปจจุบนัมีผูเชี่ยวชาญใหความหมายของคําดังกลาวไว ดังที่ ผดงุ อารยะวิญ ู
(2533 : 1) ไดกลาววา เดก็ที่มีความตองการพิเศษซึ่งมาจากคําภาษาองักฤษวา  “Children with 
Special Need”  หมายถึง  เด็กที่มีความตองการทางการศึกษาแตกตางไปจากเด็กปกติในดานเนื้อหา 
วิธีการ และการประเมินผล 
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 ในความหมายขางตนนั้น ไดใหความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ตองมีความเขาใจในดานเนื้อหา วิธีการ  และ             
การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมตาง ๆ ใน         
การนิยามความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดใหความหมายในเชิงการจําแนกประเภทของ
เด็กกลุมดังกลาวไว  9 ประเภท  ไดแก  เด็กที่มีความบกพรองทางดานการเห็น เด็กที่มีความบกพรอง
ทางดานการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและ    
การเคลื่อนไหว เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กที่มี
ปญหาทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอนและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ(สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2544 : 4)   
 นอกจากการใหความหมายในลักษณะการแบงตามประเภทของเด็กแลว พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (2542 : 16) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี

ความบกพรองทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อความหมายและการเรียนรู 
หรือมีรางกายทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส 
 โดยสรุปแลวความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษหมายถึงเด็กที่ตองการ           
การชวยเหลือพิเศษที่แตกตางไปจากเด็กปกติหรือบุคคลปกติ และรวมถึงเด็กที่มีความบกพรอง    
ทางรางกาย อารมณ  สังคม  สติปญญา การเรียนรู ตลอดจนพฤติกรรมทั้งนี้ตองไดรับการชวยเหลือ
ในดานตาง  ๆ  ทั้งทางการแพทย  การศึกษา และการปรับตัวเขาสังคม 
 
ความหมายการเรียนรวม 
 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถจัดขึ้นไดทั้งในโรงเรียน

พิเศษและสามารถจัดขึ้นในระบบโรงเรียนปกติ การจัดการศึกษาที่จัดขึ้นในโรงเรียนปกติเปน       
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมซ่ึง ผดุง อารยะวิญู (2533 : 188) ให          
ความหมายของการเรียนรวมไววา เปนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษวิธีหนึ่ง ไดนํา
เด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในชั้นเดียวกับเด็กปกติเพื่อทดแทนวิธีเดิมที่จัดการเรียน    
เปนกลุมตามประเภทของความพิการ 
 จากนิยามดังกลาว ไดเนนหลักในการนําเด็กเขาเรียนกับเด็กปกติซ่ึงมีความสอดคลองกับ
ผูเช่ียวชาญทางดานการศึกษาพิเศษ ในการนําเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนโดยอาจเขาไปใน
ลักษณะการทํากิจกรรมรวมกันหรือการเรียนรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ บังอร ตนปาน (2535 : 6-7) 
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กลาววา การเรียนรวมคือการรวมเอาเด็กพิเศษเขาไปในระบบการศึกษาปกติตองมีการรวมกิจกรรม
และใชเวลาในชวงใดชวงหนึ่งในแตละวันระหวางเด็กปกติ กับเด็กพิเศษ 
 นอกจากการนําเด็กเขาเรียนรวมในโรงเรียนเพื่อมุงผลทางดานการเรียนรูแลว ดารณี  
อุทัยรัตนกิจ (2538 : 14) ไดกลาววา การเรียนรวมเปนการจัดเด็กพิการที่เรียนอยูในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาเฉพาะสําหรับเด็กพิการ เพื่อเขาเรียนอยูในโรงเรียนปกติแตการเรียนรวมไมไดมีเพียง

การสงเด็กพิการเขาไปในโรงเรียนปกติเทานั้น แตยังมีความครอบคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ
ทางสังคมอันดีระหวางเด็กปกติและเด็กพิการแต ทั้งนี้ตองมีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน   
รวมกัน ตลอดจนตองมีการจัดเวลาในการเรียนรวมแตกตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับความพิการของเด็ก    
แตละคน 
 ความสัมพันธทางสังคมและการทํากิจกรรมรวมกันเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียน   
เรียนรวมตองตระหนักถึงความสําคัญในการทํากิจกรรมรวมกันซ่ึง ศรียา นิยมธรรม   (2539 : 33)  
ไดกลาววา  เปนการใหโอกาสเด็กพิการในการเรียนรู และในการทํากิจกรรมตาง ๆ เหมือนเด็กปกติ
คนอื่น ๆ การเรียนรวมนอกจากมีองคประกอบในการสงเสริมกิจกรรมรวมกันและการใหโอกาส   
แกเด็กที่มีความตองการพิเศษเหมือนเด็กคนปกติคนอื่น ๆ ดังที่ เบญจา  ชลธารนนท (2544 : 1)     
ไดกลาววา การเรียนรวม คือ การที่เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสที่เขาเรียนรวมกับ        
เด็กปกติทั่วไปโดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหสามารถเขารวม       
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนทางรางกาย 
อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา และการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กสูงสุดและยังไดให    
ความหมายของการเรียนรวมไว คือ การศึกษาสําหรับเด็กทุกคนโดยรับเขามาเรียนรวมกัน ตั้งแต     
เร่ิมเขารับการศึกษาและจัดใหมีบริการพิเศษตามความตองการของเด็กแตละคน และการเรียนรวม
นอกจากจะจัดขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษา แตยังมีขอบเขตครอบคลุมถึงโรงเรียนในระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาดวย (สํานักงานคณะกรรมการ          
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2544 : 5)  
 สรุปแลวความหมายของการเรียนรวม ไมไดมีความหมายเพียงเพื่อการนําเด็กที่มี     
ความตองการพิเศษเรียนกับเด็กปกติในโรงเรียนเทานั้น แตการเรียนรวมควรตองเขาใจถึงลักษณะ
องคประกอบอื่น ๆ ที่จําเปน เชน กิจกรรมที่จัดใหควรมีความเหมาะสมสําหรับเด็กแตละคน      
ตลอดจนตองคํานึงถึงบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จําเปนและตองเนนใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม
ที่ดีดวย 
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ความเปนมาของการเรียนรวม 
 
 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
ความเปนมาของการจัดการศึกษาพิเศษ ผูวิจัยไดสรุปความเปนมาของการเรียนรวมในตางประเทศ
และความเปนมาของการเรียนรวมในประเทศไทยไดดังนี้ 
 ยุคกอนคริตศักราชมีความเชื่อวาคนแข็งแรงเทานั้นที่มีประโยชน ดังนั้นทารกที่เกิดมา 
ถาพิการก็จะถูกฆาทิ้ง (บังอร ตนปาน, 2535 : 9) ในสมัยกรีกโรมันหรือเมื่อประมาณ 3,500  ป ไมได
ใหความสนใจแกเด็กเหลานี้มากนัก ประชาชนในสมัยนั้นเรียกเด็กเหลานี้วา คนโงเขลา (idiot)     
เด็กเหลานี้ไมไดรับการดูแลจะถูกนําไปปลอยใหตายที่เชิงเขา  (วารี   ถิระจิตร, 2541 : 5) 
 ยุคกลางมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพรองดานตาง ๆ มากมาย
การปฏิบัติตอบุคคลกลุมนี้ดีขึ้นโดยใหรับการฝกฝนและฟนฟูสมรรถภาพ (บังอร ตนปาน, 2535  : 9) 
ในยุคนี้มีความเชื่อวาคนที่มีลักษณะผิดปกติเปนผลมาจากการกระทําของวิญญานที่บาปและชั่วราย  
ผูคนจึงไมเขาใกลเพราะเกรงวาจะเปนตัวนําโชครายมาใหตนเอง คนพิการจึงถูกกีดกันและขีดขั้น
สิทธิ   (วารี    ถิระจิตร, 2541 : 5) 
 บังอร  ตนปาน (2535 : 10) ไดกลาววาการเรียนรวมในประเทศเยอรมันตะวันตกไดมี
การจัดขึ้นเปนครั้งแรก ซ่ึงมีการจัดเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรวมกับเด็กปกติ และ   
ในปคริสศักราช 1960 ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาไดมีการเคลื่อนไหวเพื่อให       
เด็กพิเศษเขาเรียนรวมในสังคมมากขึ้น โดยการจัดใหเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเพื่อ
สนองนโยบายทางการศึกษาเพื่อใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเทาเทียมกัน 
 จะเห็นวาในการจัดการเรียนรวมในตางประเทศ ไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขึ้นตามยุค
ตาง ๆ  มีแนวโนมที่ปฏิบัติตอคนพิการดีขึ้นตามลําดับ สวนในดานความเปนมาของการเรียนรวมใน
ประเทศไทยนั้น โครงการพัฒนศึกษาศูนยพัฒนศึกษาแหงชาติ   (2529 : 2) ไดกลาววา เร่ิมตนมา    
ชานานแลวแตไมไดมีการบังคับเด็กไทยทุกคนตองเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีความพิการ     
ผูวิจัยไดสรุป ความเปนมาของการเรียนรวมในประเทศไทยดังนี้  
 พุทธศักราช 2478 การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ ประกาศยกเวนใหเดก็
พิการไมตองเขาเรียน พุทธศักราช 2482 นางสาวเจนเนวีฟ คอลฟลด สตรีตาบอดชาวอเมริกันได      
ริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร พรอมดวยคณะบุคคลรวมจัดตั้งมูลนิธิชวย    
คนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภและในปพุทธศักราช 2494 ไดจัดการเรียน    
การสอนใหแกเด็กพิการประเภทตาง ๆ ไดแก เรียนชา ตาบอด หูหนวก รางกายพิการ และมีอาการ
เจ็บปวยเรื้อรังโดยทดลองเปดโครงการและโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ ซ่ึงกรมสามัญศึกษา
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เปนผูจัดตั้ง  หนวยทดลองเยาวชนหูหนวกขึ้น 1 หองเรียนในโรงเรียนเทศบาล 17 โรงเรียนโสมนัส-
วิหารใน เขตกรุงเทพมหานคร ในปตอมามีการจัดตั้งมูลนิธิเศรษฐเสถียรข้ึนโดยรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปดเปนโรงเรียนสอนคนหูหนวก ตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปนมูลนิธิ
อนุเคราะห         คนหูหนวกแทน โดยใชที่ดินพรอมอาคารของคุณหญิงโตะนรเนติบัญชากิจบริจาค
เปนสถานที่เรียน ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในปพุทธศักราช 2507 สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์       พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมทรงรับมูลนิธิอนุเคราะหคนหู
หนวกไวใน       พระบรมราชินูปถัมภ จึงมีช่ือใหมเปนมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ มี     การสงนักเรียนพิการตาบอดไดเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติขึ้นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานครเปนครั้งแรก โดยความชวย เหลือของ
มูลนิธิคนตาบอด        แหงประเทศไทยในปพุทธศักราช 2499  
             ในปพุทธศักราช 2500 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการทดลองนําเด็กเรียนชาเพื่อเขา
เรียนรวมในโรงเรียนปกติระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครขึ้นเปนครั้งแรก 7 แหง คือ          
โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนวัดชนะสงคราม  โรงเรียนวัดพญายัง   โรงเรียนวัดหนัง  โรงเรียน             
วัดนิมมานรดี  โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม และในปพุทธศักราช 2501    
กรมสามัญศึกษา อนุมัติใหกองการศึกษาพิเศษจัดโครงการสอนเด็กเจ็บปวยดวยโรคโปลิโอขึ้น     
ในโรงพยาบาลศิริราช และมีการกอตั้งมูลนิธิสงเคราะหคนพิการเพื่อชวยเหลือในการฟนฟู      
สมรรถภาพสําหรับเด็กเหลานี้ ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรม

ราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดตั้งศูนยบริการเด็กพิการขึ้นที่อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อชวยเหลือเด็กพิการที่ยากจน และมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดหรือไกล
จากโรงพยาบาล ระหวางปพุทธศักราช 2504-2508 มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการรวมกับกองการศึกษา
พิเศษ จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กพิเศษขึ้น โดยมีบุคลากรฝายบริหาร และทําการสอนจากกองการศึกษา
พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอมาไดมี

การอนุมัติงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
พระราชทานชื่อใหวา โรงเรียนศรีสังวาลย และมูลนิธิอเมริกันเพื่อคนตาบอดโพนทะเล (American 
Foundation Overseas for the Blind) ไดจัดโครงการทดลองสอนคนตาบอดใหเรียนรวมกับเด็กปกติ
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และไดขยายโครงการออกไปยังสวนภูมิภาค 
 ในปพุทธศักราช 2505-2507 มีการจัดตั้งมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยขึ้น
ในพระบรมราชินูปถัมภ และมีการจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงพยาบาลปญญาออนเพื่อสอนเด็ก     
ปญญาออน  อายุระหวาง 7-15 ป และจัดกลุมตามระดับ  ความสามารถเปน 3 กลุม คือ ระดับเรยีนได 
ระดับฝกได และระดับปญญาออนรุนแรงโดยกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนผูขอจัดตั้ง
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โรงพยาบาลและดําเนินการดังกลาว ในปพุทธศักราช 2503  จากการสุมตัวอยางขององคการ  
อนามัยโลก เพื่อสํารวจจํานวนบุคคลปญญาออนที่อยูในประเทศไทย พบวา มีประมาณรอยละ 1 
ของพลเมืองทั้งประเทศ 
                   พุทธศักราช 2507 โรงพยาบาลปญญาออนไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนโรงเรียนราชานุกูล พรอมทั้งพระราชทานรายไดจากการฉาย    
ภาพยนตรสวนพระองค เพื่อที่ใหจัดสรางอาคารเรียนภายในบริเวณโรงพยาบาลดวย ตอมา          
กรมสามัญศึกษาไดขยายการเปดช้ันเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินประเภท   
หูตึงขึ้นในโรงเรียนพญาไท ซ่ึงเปนชั้นเรียนในลักษณะพิเศษคูขนานกับชั้นประถมศึกษาปกติ มีครู      
การศึกษาพิเศษเปนผูสอนและฝกแกไขการพูด ช้ันเรียนรวมในลักษณะนี้ยังคงดําเนินการอยู         
จนกระทั่งปจจุบันนี้  แมวาจะมีโครงการจัดชั้นเรียนรวมลักษณะอื่น ๆ  เกิดขึ้นดวย   
 ในระหวางปพุทธศักราช 2512-2516 กรมการฝกหัดครูอนุมัติการจัดตั้งศูนยทดลองสอน
เด็กหูพิการชั้นเด็กเล็กในวิทยาลัยครูสวนดุสิต พรอมทั้งเปดสอนวิชาการศึกษาพิเศษในระดับ
ปริญญาเปนแหงแรก ในปพุทธศักราช 2513 ไดจัดใหเด็กอนุบาลปกติเขามาเรียนรวมกับเด็กอนุบาล
หูตึง เปนวิธีการจัดการเรียนรวมแบบหนึ่ง ที่เรียกวา Reversed  Integration และเมื่อปพุทธศักราช  
2516  จึงไดสงเด็กหูตึงเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  ณ โรงเรียนพญาไท 
 ในระหวางปพุทธศักราช  2520-2531  มูลนิธิชวยคนปญญาออนในพระบรมราชินูปถัมภ
ไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กและบุคคลปญญาออน โดยไดขยายงานไปสูภูมิภาคหลายแหง 
เชน ไดมีการเปดโรงเรียนปญญาออนและไดรับความรวมมือกับกองการศึกษาพิเศษในดานบุคลากร 
ตอมาขยายงานจัดตั้งโรงงานในอารักษฝกอาชีพบุคคลปญญาออนในโรงเรียนและที่ศูนยฝกวิชาชีพ

หญิงจังหวัดนครปฐม ในปพุทธศักราช 2524 ไดขยายงานไปสูภาคเหนือโดยจัดตั้งศูนยสงเคราะห   
บุคคลปญญาออนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม    ปพุทธศักราช 2526 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่จังหวัดอุดรธานีและปพุทธศักราช 2530 ในภาคใตที่จังหวัดสงขลาซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญาแลวโอนใหเปนโรงเรียนของรัฐไป 
 ในระหวางปพุทธศักราช 2523-2530 กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษาไดขยาย      
การจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยรับโอนโรงเรียนกาวิละอนุกูลที่อยูใน

จังหวัดเชียงใหม เดิมคือโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภกาวิละวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชนและจัดตั้งโรงเรียนอุบลปญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีเปนโรงเรียนสําหรับเดก็ทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาแหงที่สองของประเทศ นอกจากนี้ยังขยายการเปดชั้นเรียนพิเศษ
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหเขาเรียนรวมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหอีก 4 แหง
ในภูมิภาค คือ  จันทบุรี  กาญจนบุรี  เลย   และสุราษฎรธานี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 15 

 ตอมาไดจัดตั้งโรงเรียนชุมพรปญญานุกูลและโอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญาจาก   
มูลนิธิชวยคนปญญาออน ฯ อีก 1 โรงเรียน ในปพุทธศักราช 2529  สํานักงานคณะกรรมการ            
การประถมศึกษาแหงชาติ ดําเนินการจัดการเรียนรวมภายใตช่ือโครงการพัฒนารูปแบบการจัด     
การประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการรวมกับเด็กปกติโดยมอบใหสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ไดดําเนินการทดลองจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิการขึ้น 2 ประเภท คือ เด็กที่มีความบกพรอง    
ทางการไดยินและเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต และ  
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส รวมท้ังศึกษาวิจัยสรางเครื่องมือและสื่อดวย ในปพุทธศักราช  2531 
กรมการฝกหัดครูไดมอบใหวิทยาลัยครูสวนดุสิตจัดใหมีการบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม           
แกเด็กพิเศษและครอบครัวโดยมีจุดมุงหมายใหคําแนะนําพอแม ผูปกครอง ในการเลี้ยงดูเด็กพิการ  
ที่มีอายุแรกเกิด-7 ป เพื่อใหมีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเชนเดียวกับเด็กปกติ โดยเริ่มตนมาจาก    
การใหบริการเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น แตในปจจุบันไดขยายงานบริการโดยใหบริการ 
ชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการทุกประเภท และเมื่อเด็กมีความพรอมก็จะเขาเรียนรวมกับ
เด็กปกติและเขาเรียนรวมในชั้นระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาตอไป 
 ในปพุทธศักราช 2533 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดขยายงาน
การจัดการเรียนรวมไปยังสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาง ๆ และมีการขยายผลการจัด        
การเรียนรวมไดครบทุกจังหวัดเมื่อปพุทธศักราช 2538 (สํานักพัฒนาการฝกหัดครูสํานักงานสถาบัน
ราชภัฏ, 2543 : 4-7)  
 ดังนั้นความเปนมาทางดานการศึกษาพิเศษไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระบบ     
แนวคิด และการปฏิบัติไปในทิศทางที่ดีขึ้น ลดชองวางระหวางความพิการและความไมพิการนอยลง 
ในดานการจัดการเรียนรวมเปนสวนหนึ่งในการลดชองวางดังกลาวซ่ึงมีความเปนไปไดสูง           
ในปจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนรวมมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปในลักษณะการเรียนรวมซึ่งเปนแนวคิด

ใหม ในการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในปจจุบัน 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรวม 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรวมเปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา ปจจุบันมีแนวคิดที่มีแนวโนมเปลี่ยนไป
จากอดีตมาก เพราะการที่มีความพยายามนําเด็กที่มีความตองการพิเศษเขามาอยูในสังคมปกติ      
มากที่สุดซึ่งในอดีตเด็กเหลานี้ถูกกีดกั้นทางดานตาง ๆ เชน การศึกษา การแพทย และการดํารงชีวิต
ปกติในสังคมการเปลี่ยนแปลงของโลกทําใหแนวคิดนี้เปลี่ยนไป เด็กที่มีความตองการพิเศษมีสิทธิ 
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และโอกาสเสมือนคนปกติในสังคม ไดรับโอกาสในการอยูรวมในสังคมมากขึ้น ดังนั้นแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรวมเปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาส

ทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ดารณี   อุทัยรัตนกิจ (2538 : 13-16) ไดกลาววา แนวคิดในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและบรรลุเปาหมาย

ไว 3 ประการ คือ  ภาวะปกติ (Normalization) การเรียนรวม (Mainstreaming) และสภาพแวดลอม  
ที่มีความจํากัดนอยที่สุด (The Least Restrictive Environment Principle) ในดานภาวะปกติซ่ึงเปน
พื้นฐานมาจากสังคมวิทยา หลักการของภาวะปกติ คือการสนับสนุนดานสิทธิของคนพิการในสังคม
ใหมีการดํารงชีวิตที่ไมถูกจํากัดและแบงแยกออกจากสังคม สนับสนุนความเสมอภาค ความยตุธิรรม 
และการยอมรับคนพิการเขาสูสังคม และส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การที่คนพิการไดรับการยอมรับนับถือ
จากสมาชิกในสังคมในระดับเดียวกันกับคนปกติ การเรียนรวมนั้นเปนแนวคิดในการนําเด็กพิการ
หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนในโรงเรียนปกติ ตามหลักการนี้ผูปกครองควรมีสวนรวมใน
การจัดแผนการศึกษาดวย และในดานการจัดสภาพแวดลอมที่มีความจํากัดนอยที่สุดนั้นมีลักษณะ
คลายคลึงกันหลักการเรียนรวม แตเนนเรื่องการจัดวางตัวบุคคลและบริการที่จัดใหเด็กพิการใน  
ดานที่แตกตางกัน 
 ในดานความเชื่อพื้นฐาน  มีแนวคิดหลักของการจัดการศึกษาพิ เศษ  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 13) ไดกลาววา เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน          
ดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และเด็กแตละคนมีพื้นฐานตางกันจึงจําเปนที่จะตองเรียนรู
เพื่อปรับตัวเขาหากัน และใหทันกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและเด็กแตละคนยอมมีความสามารถ
ตางกัน การศึกษาจะชวยใหความสามารถของเด็กปรากฏเดนชัดขึ้นในสังคมมนุษยยอมมีทั้งคนปกติ
และคนพิการซึ่งไมสามารถแยกคนพิการออกจากสังคมปกติได เด็กที่มีความตองการพิเศษมี     
ความตองการและความสามารถทางการศึกษาแตกตางจากเด็กปกติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในดาน
การเรียนรูควรจะตองมีรูปแบบและวิธีการที่แตกตางจากเด็กปกติ เพื่อใหเด็กไดมีศักยภาพใน        
การเรียนรูไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีแนวคิดในในดานการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการ
เรียนรวมไว 4  ดาน คือ 
 1. การบริหารจัดการซึ่งเปนบทบาทหนาที่ที่ผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของทําหนาที่
อํานวยการ สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน แกไข พัฒนา 
ปรับปรุง  การดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ในระบบโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม 
ประกอบดวยการกําหนดนโยบายการเรียนรวมไวในรัฐธรรมนูญโรงเรียนกําหนดโครงการเรียนรวม

ในแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบดวย การสํามะโนนักเรียน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ           
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การประชาสัมพันธ การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน การรับนักเรียน คัดแยก สงตอเด็ก การจัด
วางตัวบุคคลและการพัฒนาบุคลากร การจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)การกํากับ 
ติดตาม  การนิเทศการประเมินและรายงาน 
 2. การจัดการเรียนรูเปนบทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีหนาที่ในการจัด      
กิจกรรมการเรียนรูการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรจนมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคตามหลักสูตรกําหนด และสามารถพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนเพื่อให ผู เรียนเกิดการเรียนรูไดอยางหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน
ประกอบดวยการรูจักเด็กเปนรายบุคคล การวางแผนการการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปน
รายบุคคล    การประเมิน ปรับปรุง และรายงาน 
 3. กิจกรรมสงเสริมเปนกิจกรรมที่บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริม       
การเรียนรูในโรงเรียน ประกอบดวยบรรยากาศกิจกรรมที่ เอื้อตอการพัฒนาทั้ง 4 ดาน และ           
การสนับสนุนใหมีชมรม หรือกลุมสนใจ  
 4. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ เปนกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนรวมกันจัดขึ้นเพื่อ        
สงเสริมการเรียนรูโดยใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการทุกขั้นตอน และเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียน และ
ชุมชนเพื่อมุงขยายการเรียนรูเขาสูชุมชนอยางมีสวนรวม ประกอบดวยการมีสวนรวมทุกฝาย คือ 
ดานงบประมาณ ดานการพัฒนาเด็ก ดานการใชทรัพยากรรวมกัน ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 สวนแนวคิดดานการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กอาจไมเพียงพอ      
จําเปนตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมของเด็กเหลานี้ดวย ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และสังคมซึ่งมี   
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาตัวเด็ก และเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ      
ของเด็กกลุมนี้ดวย ซ่ึงสอดคลองกับหลักการศึกษาเพื่อคนทุกคน  (Education for All)  เปนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการโดยใหเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กพิการดวยไดเขาเรียนรวมในชั้นเดียวกัน       
จะทําใหไมเกิดการแบงแยกหรือเกิดความแตกตางในสังคม  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2543 : 11-19)  
 
รูปแบบการเรียนรวม 
 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษมีการจัดรูปแบบไว ในโรงเรียนพิเศษ
และรวมทั้งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผดุง  อารยะวิญู (2533 : 189-191) ไดกลาวถึงรูปแบบ
การจัดการเรียนรวมไว 6 รูปแบบ   ดังนี้ 
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 1.  ช้ันเรียนปกติเต็มวัน  นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาโดยอยูในความ
รับผิดชอบของครูประจําชั้น 

2.  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ  นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 
โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น แตมีผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลที่มีประสบการณ ทั้งใน
เรื่องการศึกษาปกติและการศึกษารวมใหการปรึกษาหารือ เชน นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ       
ซ่ึงเปนครูเดินสอน หรือครูการศึกษาพิเศษทําหนาที่เปนครูสอนเสริมในโรงเรียน บุคคลเหลานี้จะ 
ไมสอนเด็กโดยตรงแตทําหนาที่เปนผูคอยแนะนําชวยเหลือครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชา และ    
จัดหาบริการสื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพื่อใหการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ 
 3. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอนซึ่งมีนักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติ      
เต็มเวลาโดยอยูในความรับผิดชอบครูประจําชั้นแตตองไดรับการชวยเหลือสนับสนุนโดยตรง     
จากครูที่เดินสอนตามตารางที่กําหนดหรือเมื่อมีความจําเปน ครูเดินสอนอาจเปนนักกายภาพบําบัด  
นักกิจกรรมบําบัด  ครูแกไขการพูดหรือครูการศึกษาพิเศษที่เดินทางไปใหบริการตามโรงเรียนตาง ๆ 
แกเด็กพิการทั้งในและนอกหองเรียน  นอกจากนี้ยังใหบริการชวยเหลือแกครูปกติโดยตรงดวย เชน
ชวยครูปกติในกรณีที่เด็กบางคนตองการการสอนเสริมหรือปรับพฤติกรรม 
 4.   ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม    มีนักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 
โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้นแตไดรับการสอนเพิ่มเติมหรือสอนซอมเสริมจากครู 
การศึกษาพิเศษที่ประจําที่หองสอนเสริมตามกําหนดตารางการเรียน โดยใหนักเรียนมาเรียนกับครู
สอนเสริมบางเวลาบางวิชา ครูสอนเสริมอาจสอนเนื้อหาที่เด็กมีความบกพรองหรือทักษะที่เด็กมี     
ความตองการจําเปนพิเศษ เชน ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation Mobility) สําหรับเด็กตาบอดหรือภาษามือสําหรับเด็กหูหนวกโดยอาจสอนเฉพาะ

บุคคลหรือกลุมเล็ก ๆ ได  ในปจจุบันครูสอนเสริมจะใชเวลาในการสอนเด็กรวมกับครูในชั้นเรียน
มากกวาที่จะนําเด็กกลุมนี้ออกมาสอนในหองสอนเสริม 
 5.  ช้ันเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกตินักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษและเขาเรียนรวม      
ในชั้นเรียนปกติมากนอยตามความเหมาะสมโดยอาจเรียนรวมในบางวิชา เชน พลศึกษา ศิลปศึกษา 
ดนตรี และนาฎศิลป การงานพื้นฐานอาชีพ จริยศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติรวมกันทํางาน 
ซ่ึงตองรวมกันรับผิดชอบ รูปแบบนี้จัดไดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
                   6.  ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลารวมกับเพื่อน
เด็กปกติประมาณ 5-10 คน มีครูประจําชั้นเปนผูสอนเองทุกวิชาเด็กจะมีโอกาสเขารวมกิจกรรม    
กับเด็กทั่วไป เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ การรับประทานอาหาร ตลอดจน    
การไปทัศนศึกษา เปนตน 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรวมทั้ง 6 รูปแบบ ควรพิจารณาความตองการจําเปนพิเศษ     
รวมกันจากหลาย ๆ ฝาย  ไดแก  ผูปกครอง  เด็ก  ผูบริหาร ครู  และนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 การศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมประสบการณดานตาง ๆ ของมนุษย 
โอกาสในการพัฒนาตนเองมีผลจากการศึกษาทั้งส้ิน ดังนั้นการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคน
ในสังคม เด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษามีความตองการโอกาสดานการศึกษา เชนเดียวกับ 
คนอื่น ๆ ในสังคม การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษามีผูที่ใหแนวคิด
ที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไวดังนี้ 
 ในดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ สุรินทร ยอดคําแปง (2539 : 
61-64) ไดอธิบายวาลักษณะการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษครอบคลุมหลายดาน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนที่มีความบกพรอง

ทางกาย  สติปญญา  อารมณ ไดมีการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพทางรางกายจิตใจและ           
ความสามารถ และเปนการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญญาเลิศให
สามารถพัฒนาตามความถนัดและอัจริยภาพของตนไดอยางเต็มที่ ซ่ึงมีความแตกตางกับเด็กปกติ
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จนไมอาจรับประโยชนจากการสอนตามโครงการที่     
จัดใหแกเด็กปกติทั่วไปได 
 นอกจากนั้นการจัดการศึกษาพิเศษซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับเด็กที่ไดรับ

การยกเวนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาเพราะเหตุที่เปนเด็กบกพรองในสวนกําลังกาย และ
กําลังความคิดหรือเปนโรคเรื้อรังหรือโรคติดตอ และเด็กนอกระดับในทางภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ
เนื่องจากผูปกครองยากจน มีบานอยูไกลโรงเรียนที่สอนเกินกวา 3,000 เมตร และไมอาจสงเด็ก    
ในความปกครองไปเขาเรียนได หรืออยูในถ่ินทุรกันดารแตจําเปนตองจัดใหผูเรียนเปนพิเศษในดาน
วิธีการสอน การจัดการดําเนินการและการใหบริการ ทั้งนี้เพราะบุคคลเหลานี้เปนผูดอยโอกาส 
ตลอดจนขาดความเสมอภาคในการไดรับสิทธิตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กวัยเรียน

โดยทั่วไป ซ่ึงเกิดจากสาเหตุแหงความดอยโอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพความบกพรองทางดาน       
รางกาย สติปญญา และอารมณ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการศึกษาใหเด็กปญญาเลิศดวย แตตอง
ครอบคลุมถึงการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ  ส่ือ  อุปกรณพิเศษ  กระบวนการสอน และ  
การชวยเหลืออ่ืน ๆ โดยการวางแผนเปนรายบุคคลและติดตามอยางเปนระบบ เพื่อมุงใหเด็กสามารถ
พึ่งตนเองไดและบรรลุความสําเร็จทางการศึกษามากที่สุด 
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 จากแนวคิดดังกลาวขางตนนั้น มีความสอดคลองกันในเรื่องดังกลาว ดังที่ วารี  ถิระจิตร 
(2541 : 1-3) ไดกลาววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนการจัดการศึกษา   
ทั้งทางดานการเรียนการสอนและบริการที่จัดใหสําหรับเด็กที่บกพรองในดานตาง ๆ ไดแกเด็ก
ปญญาออน เด็กพิการทางกายและสุขภาพ เด็กพิการทางตา  เด็กพิการทางหู  เด็กที่มีปญหาทางสังคม   
และเด็กที่มีปญหาทางดานการพูดซ่ึงอาจอยูในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนพิเศษก็ไดซ่ึงมีความ   
สอดคลองกับ  อุบล  เลนวารี  (2542 : 1)  ไดกลาววา  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ เปนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากการศึกษาสําหรับเด็กปกติ ในดานวิธีการสอน    
กระบวนการ  ตลอดจนเนื้อหาวิชา   หลักสูตร   เครื่องมือและอุปกรณการสอนที่จําเปน 
 จากความหมายขางตน สรุปไดวาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาซึ่งตอง
ไดรับการชวยเหลือที่มีความแตกตางจากเด็กปกติในดานกระบวนการและวิธีการสอนและใน     
บางครั้งจําเปนตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนชวยเหลือหรือรับบริการสนับสนุนดวย 
นโยบายและการดําเนินงานการจัดการศึกษา 

 จากแนวนโยบายและการจัดการในแนวทางการดําเนินงานระดับชาติ ที่ เกี่ยวกับ        
การศึกษาพิเศษในการประชุมระดับโลก วาดวยเร่ืองการศึกษาสําหรับผูมีความตองการพิเศษ :     
การเขาถึงและคุณภาพการศึกษา ณ เมืองซาลามันกา ประเทศสเปน พอสรุปไดวา การจัดศึกษาควร
เปนแบบบูรณาการ และการฟนฟูโดยมีชุมชนเปนฐานโดยอาศัยแนวทาง 2 แนวทาง คือ  การบูรณา-
การและการมีสวนรวม จุดมุงหมายหลัก คือ เพื่อทําใหการศึกษาเพื่อปวงชนประสบความสําเร็จ    
ดังนั้นควรมีการดําเนินในดานกฎหมายควรยอมรับหลักการความเทาเทียมกันในโอกาสทาง

การศึกษา ของเด็กและเยาวชนโดยจัดใหมีการดําเนินงานในสภาพการเรียนรวมใหมากที่สุด และ
ควรมีการนํามาตรการทางกฎหมายที่คูขนานและเสริมซึ่งกันและกันในขอบขายในการรวม

ประสานงาน        ดานสาธารณสุขสวัสดิการสังคม และการฝกทางอาชีพตลอดจนการจางงานมาใช
เพื่อใหเกิด        การสนับสนุนและใหกฎหมายการศึกษามีผลในทางปฏิบัติอยางเต็มที่ ในดาน
นโยบายการศึกษานั้นไดกลาวไววา ในทุกระดับตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ินควรระบุวา เด็ก
ดอยโอกาสควรเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน แตก็อาจพิจารณายกเวนเปนกรณี ๆ ไป  แตทั้งนี้ควรมี
การดําเนินการให       เด็กดอยโอกาสเขาสูระบบการศึกษาปกติ และใหความสนใจแกเด็กที่มีความ
บกพรองอยางรุนแรงหรือซํ้าซอนควรไดรับการศึกษาตามศักยภาพ แตเนนในความแตกตางระหวาง 
บุคคลและ         สถานการณของเด็กกลุมดังกลาว   แตการฟนฟูโดยมีชุมชนเปนฐานเปนสิ่งสําคัญ
มากในการรวมให     
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การสนับสนุนการศึกษาและมีการฝกอบรมใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ตลอดจนตองมีสวนใน
การสนับสนุนทางดานการเงินเพื่อเอ้ือตอการพัฒนาโรงเรียนแบบการเรียนรวม และควรจัดใหมี   
การจัดการดานบริหารอยางเหมาะสมอีกดวย   ในการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมเพื่อจัดการศึกษา
ใหกับนักเรียนทั้งเมืองและชนบทนั้นตองการมีการเผยแพรนโยบายของการอยูรวมกันที่ชัดเจนและ

มีพลังพรอมทั้งการสนับสนุนดานการเงินอยางเพียงพอ และควรมีการใหขอมูลขาวสาร ขจัดอคติ
และสรางทัศนคติที่ดี ส่ิงสําคัญตอความสําเร็จของโรงเรียนแบบเรียมรวมไดแก  หลักสูตร อาคาร 
การบริหารโรงเรียน การเรียนการสอน การประเมินผล บุคลากร ปณิธานของโรงเรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543 : 1-21) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 อนุสรณ  สมตระกูล (2531 : 34) ไดศึกษาการปรับตัวของนักเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางการไดยินอายุระหวาง 15-20 ป ที่เรียนรวมหองเรียนเดียวกับเด็กปกติในกรุงเทพมหานคร พบวา 
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินสวนใหญมีการปรับตัวอยูปานกลางรวมในทุกดานยกเวน

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยที่ฐานะเศรษฐกิจของ

บิดามารดาสูงสวนใหญมีการปรับตัวเขากับเพื่อนและบรรยากาศทางการเรียนการสอนอยูในระดับดี  
 ทองนวล   ภูประเสริฐ (2538 : 69) ไดศึกษาเจตคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษและตอการเรียนรวม พบวา บุคลากรทางการประถมศึกษามีเจตคติทางบวก
ตอหนาที่ความตองการพิเศษและมีความแตกตางภายในกลุมคอนขางนอย มีเจตคติในลักษณะ      
ไมแนใจตอการเรียนรวมซ่ึงมีความแตกตางกันภายในกลุมคอนขางมาก สําหรับบุคลากร             
ทางการประถมศึกษาที่มีหนาที่ตางกันมีเจตคติตอเด็กที่มีความตองการพิเศษแตกตางกัน จาก       
การศึกษาพบวา ฝายเจาหนาที่สนับสนุนมีเจตคติทางบวกสูงกวาฝายปฏิบัติการ 
 สุกัญญา  ขําเพชร (2538 : 67) ไดศึกษาความพรอมและความตองการในการจัด          
การเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน              
การประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครยังไมมีความพรอมดานอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนรวม ตลอดจนไมมี         
ความพรอมทางดานบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรวมนอกจากครูประจําชั้นปกติ ยังขาดความพรอม    
ทางดานเครื่องมือและอุปกรณ ผูบริหารโรงเรียนยังไมมีความคิดที่จะจัดการเรียนรวม ผูบริหาร และ
ครูผูสอนมีความเห็นสอดคลองกันวาควรจะจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ   
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ทางดานสติปญญาเปนอันดับแรก และควรจะจัดการเรียนรวมประเภทจัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ
เรียนรวมเปนเวลาเปนอันดับแรก 
 พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล  (2538 : 65) ไดศึกษาแนวโนมของการจัดการศึกษาพิเศษของไทย   
ผลการวิจัยพบวา ดานนโยบายจะตองมีการระบุแผนพัฒนาประชากร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติใหชัดเจนวาจะตองดําเนินการชวยเหลือเด็กพิเศษอยางไรโดยเนนความสําคัญใน   
การใหความรูสําหรับพอแม ผูปกครองในการเตรียมความพรอมกอนมีบุตร และสังเกตความผิดปกติ
ของบุตร สนับสนุนใหองคกรตาง ๆ รวมมือกับรัฐที่จะชวยเหลือเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ ไดรับบริการ
ทางการศึกษาโดยรัฐจะขยายโอกาสทางการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นอยางทั่วถึงในระหวางหนวยงานที่จัด

จะมีการประสานงานทางวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันมากขึ้น   รัฐควรจะตองมีการสงเสริม
งบประมาณอื่นตามความจําเปน สวนลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษรัฐจะสนับสนุนใหมีการจัด  
การเรียนรวมเพิ่มขึ้นในระดับชั้นในหลากหลายรูปแบบ ในดานมาตรฐานในการจัดการศึกษานั้น มี
การกําหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรแกน การนิเทศติดตามผล การผลิตและการพัฒนาบุคลากร 
และการจัดอาคารสถานที่ใหสอดคลองกัน โดยยืดหยุนตามความเหมาะสมและผูปกครองมแีนวโนม
ในการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาพิเศษมากขึ้น 
 อารม   คลายคลุม (2540 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการรับรูทางสายตา
ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได อายุ 9-12 ป ระหวางวิธีการฝกทักษะดวย  
การเลนเกม และวิธีการฝกทักษะดวยการใชแบบฝก   พบวา   เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับเรียนไดที่ไดรับการฝกดวยการเลนเกมและไดรับการฝกทักษะดวยการใชแบบฝก มี
ความสามารถในการรับรูทางสายตาสูงขึ้น ผลการวิจัยยังพบอีกวา เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได ที่ไดรับการฝกทักษะดวยการเลนเกม และเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนไดที่ไดรับการฝก ดวยการใชแบบฝกมีความสามารถในการรับรูทางสายตา
แตกตางกัน  
 อําไพพิศ   บุณนาค   (2540 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเดก็
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับชั้นอนุบาลที่ไดรับการจัดประสบการณในการเลนน้ําและ  
เลนทราย ผลการศึกษา พบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และในดานการสังเกตและการเปรียบเทียบหลังการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทรายสูงกวากอน

การจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย  
  ชุลีกร   ตั้งเขื่อนขันธ (2540 : 92) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอน
เด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ความพึงพอใจของครูที่สอนนักเรียนที่มีความ
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ตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดาน
ปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุน พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   เมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอนนักเรียนที่ความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติพบวาครูที่มี

ประสบการณการสอนมากกวา 7 ป มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวาครูที่มีประสบการณใน             
การสอนระหวาง 0-3 ป 
  นิลบล  ทูรานุภาพ (2540 : 90) ไดประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
พบวา ความคิดเห็นของผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดศึกษานิเทศกสํานักงานการประถม-
ศึกษาจังหวัด ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในดานกระบวนการบริหารโครงการ พบวา การจัด
โครงสรางการบริหาร การจัดบุคลากรประจําโครงการ การอํานวยการสั่งการ การประสานงาน สวน
การติดตามประเมินผลและการสนับสนุนดานงบประมาณความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวน
ความคิดเห็นดานการวางแผนโครงการอยูในระดับมาก การประเมินดานการปฏิบัติงานตาม      
โครงการในเรื่องกระบวนการคัดแยกเด็กการปฏิบัติงานในในระดับปานกลาง และความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการ การประถมศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนในโครงการการเรียนรวมที่มีตอโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

สําหรับ     เด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไม
มี       ความแตกตางกัน  
 สมจิตต  ฤทธิ์รักษา  (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยใน         
การเรียนรูแกเด็กปญญาออน พบวา เด็กปญญาออนสามารถเรียนรูองคประกอบ การทํางาน และ           
การใชงานทั่วไปของคอมพิวเตอร การเลนเกมส การพิมพ การตอภาพได ซ่ึงเปนไปตาม             
วัตถุประสงคที่สามารถนําคอมพิวเตอรมาใชชวยในการเรียนการสอนได และเด็กปญญาออนเหลานี้
มีแนวโนมที่อยากเรียนรูคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น โดยมีปจจัยในเรื่องสติปญญา สถานภาพ          
ของครอบครัว และการสนับสนุนตลอดจนทัศนคติของผูปกครองที่เกี่ยวของ 
 ระริน   สุรวัฒนานันท (2542 : 69-77)  ไดศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก 
ในระดับกอนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริหารในโรงเรียน
เห็นดวยในระดับสูงกับสภาพการณการจัดหลักสูตรดานการเรียนรวมในโรงเรียนปกติวาจะชวยให

เด็กกลุมนี้มีการปรับตัวกับสังคมไดดี สวนสภาพการณการรับเด็กเขาเรียนรวมขึ้นอยูกับความพรอม
ของเด็กในแตละคน และจําเปนตองมีการประเมินความพรอมของเด็ก และในดานสภาพการณ      
จัดหลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก ควรจัดเปนการพิเศษโดยปรับปรุงหลักสูตรเปนรายบุคคล ในดาน
การจัดครูผูสอนสําหรับเด็กออทิสติก พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยในระดับสูงวาครูที่สอน    
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เด็กออทิสติกควรตองผานการอบรมการสอนสําหรับเด็กออทิสทิก และยังอีกพบวา ผูปกครอง        
มีความสําคัญในการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการชวยเหลือเด็กออทิสติก ในดานตาง ๆ  ดวย 
 สุจิตรา  ศรีสุโร (2542  : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนวีดีทัศนเร่ืองการ       
สงเสริมพัฒนาการเด็กดาวนซินโดรมอายุแรกเกิด  -1 ป พบวา มีประสิทธิภาพ 80.50/81.05 ซ่ึง     
สูงกวาเกณฑ 80/80 ผูปกครองมีความรูเร่ืองการสงเสริมพัฒนาการเด็กดาวนซินโดรม อายุแรกเกิด -
1 ป หลังชมการสอนวิดีทัศนของผูปกครองสูงขึ้นและความสามารถปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กดาวนซินโดรมอายุแรกเกิด -1 ป ของผูปกครองหลังฝกตามแบบชุดการสอนวิดีทัศนแลวอยูใน
ระดับดี 
 รัตนา  ศรีเหรัญ (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการสงเสริมคนพิการเขาทํางาน       
ดานการศึกษา พบวา หนวยงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 79.1 ไมมีคนพิการใน   
หนวยงานสําหรับหนวยงานที่เหลือ รอยละ 21.9  ที่มีคนพิการทํางานดวยนั้น มีคนพิการทํางานรวม
ทั้งหมด 360  คน แบงเปน เพศชาย 231 คน และเพศหญิง 129  คน ประเภทของความพิการมากที่สุด 
คือ พิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวภายหลังจากเขาทํางานแลว จํานวน 247 คน  รองมา คือ     
พิการทางจิตหรือพฤติกรรม จํานวน 38  คน พิการทางการมองเห็น 37  คน พิการทางการสื่อ     
ความหมาย 25 คน และคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 13 คน และยังพบวา สภาพปญหาและ
อุปสรรคที่ทําใหคนพิการไมสามารถเขาทํางานดานการศึกษาของหนวยงานในระดับกรมและระดับ

จังหวัดมีสาเหตุสําคัญคือ ขาดอุปกรณและเครื่องมือ เครื่องใชสําหรับคนพิการ ขาดการศึกษาคนควา 
และวิจัยที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพทางดานการศึกษาของคนพิการ ตลอดจนยังขาด          
การประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนขาดการดําเนินการฝก และสงเสริม
อาชีพใหคนพิการที่จะเขาทํางานดานการศึกษา ขาดความชัดเจนของนโยบาย แผนงานและมาตรการ    
ในการที่จะสงเสริมคนพิการเขาทํางานดานการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2543 : 140)  ไดศึกษาการจัด    
การเรียนรวมในมุมมองจากผูปฏิบัติจริงสรุปวา การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
ตองมีการวางแผนการดําเนินการ และจัดระบบตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ิน เร่ิมจากมีนโยบาย
ชัดเจนในการจัดการเรียนรวมใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพใหมากที่สุด และจัดให
มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับโดยการฝกอบรมใหมีความรู ความสามารถ ในการจัด   
การเรียนรวมและสามารถทํางานรวมกันได ประการสุดทายใหมีการประสานงานระหวางเครือขาย 
เพื่อใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามความสามารถและงานที่รับผิดชอบ ซ่ึงปจจัยดังกลาวตองมี
การดําเนินการไปพรอม ๆ กันและสอดคลองสัมพันธกัน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 52-65) ไดศึกษาการติดตาม
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนจบระดับประถมศึกษาที่ออกกลางคันกอนจบระดับชั้น 
ประถมศึกษา ซ่ึงพบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
การจัดการเรียนรวมไดประสบผลสําเร็จมีปจจัยหลายประการ คือ สภาพความสัมพันธของนักเรียน
กับครอบครัว เพื่อน ครูผูสอน ตลอดจนบุคคลอื่นในโรงเรียนและสังคมรอบ ๆ ตัวนักเรียน การจัด
อุปกรณที่จําเปน และบริการพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ การจัดส่ิงอํานวย       
ความสะดวกในโรงเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เขาเรียนในโรงเรียน และ
มีการเตรียมบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ การสรางเครือขายความรวมมือตลอดจนในการพัฒนา   
นักเรียนงบประมาณในการดําเนินงานทางดานการศึกษาพิเศษการรับรูและการใชสิทธิตามพระราช-
บัญญัติคนพิการและความคาดหวังของสังคมตอคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดวย 
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเรียนรวมจากมุมมองของผูปฏิบัติจริง พบวา การ
จัดการเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติของสํานักงานการประถมศึกษา

แหงชาติที่ผานมาดําเนินไปดวยความไมพรอมเกือบทุกดาน ไมวาจะเปนดานบุคลากร  อาคาร
สถานที่  หรืองบประมาณและอื่น ๆ 
 กรองจิตร เตจะวงค (2544 : 31-59) ไดศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม พบวา ในดานการจัดเตรียม
ความพรอมดานอาคารสถานที่ในการดําเนินการเรียนรวม จําเปนตองมีการปรับหองน้ําใหมี     
ความเหมาะสม และจัดหองสําหรับปฏิบัติกิจกรรมเสริมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในดาน
บุคลากรไดมีการสงครูเขารับการอบรมและสงครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนโครงการเรียนรวม โดย
ที่ครูสวนใหญไมไดจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและไมไดจัดทําแผนระยะสั้น สวนดาน      
การประเมินผล ครูบางสวนไดปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม 
 บังอร  ตนปาน  (2539 : 3) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการทางการศึกษาระดับปฐมวัยของเด็ก
พิเศษ ปการศกึษา 2539 ของศูนยการศกึษาพิเศษสถาบันราชภัฏสวนดสิุต พบวารัฐยงัไมสงเสริมการ
พัฒนาเดก็พิเศษอยางตอเนื่อง การประชาสัมพันธส่ือสารยังไมทั่วถึง ขาดเครื่องมือและบุคลากรใน
การตรวจสอบคัดแยกเดก็พิเศษแตละประเภท ขาดการประชาสัมพันธใหผูปกครอง ครูสวนหนึ่งยงั
ขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับความตองการพื้นฐานของเด็กพิเศษ  การเรียนการสอนยัง            ไม
เหมาะสมกับเด็กแตละบุคคลอยางแทจริง และงบประมาณที่ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ยัง
ไมเพียงพอ 
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 ผดุง  อารยะวญิูและคณะ (2544  : 3)  ไดศึกษาความตองการกําลังคนในการพัฒนา 
การศึกษาพเิศษ พบวา การผลิตครูการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญาโทสามารถผลิตเฉพาะ                     
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒแหงเดยีว เฉล่ียภาคเรียนละ 20 คน การผลิตครูการศึกษาพิเศษใน
ระดับปริญญาตรี มีผลิตในสถาบันราชภัฏ 6  แหง ผลิตไดเฉล่ียปละ 119  คน   และการผลิตบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพเิศษยังผลิตไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกับจํานวนเดก็ที่มคีวามตองพิเศษ

ที่ตองใหบริการ นโยบายในการลดจํานวนขาราชการเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานดานการศึกษา
พิเศษ 
 ผดุง  อารยะวิญู (2541 : 3) ไดศึกษาการทดลองใชรูปแบบใหมสําหรับการจัด         
การศึกษาพิเศษในชนบท โดยใชวิธีการศึกษาแบบไมจําแนกประเภท  พบวา  การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยไมจําแนกประเภท เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามารถใชกับโรงเรียนในชนบทในการจัด     
การศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  
 วิเชียร  แดงสาย  (2545 : 3)  ไดศึกษาปญหาการจัดการศกึษาพิเศษในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดับุรีรัมย  ผลการศึกษาพบวา ปญหาการจัด   
การศึกษาพเิศษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดับุรีรัมยของ          
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน        
ดานบริหารจัดการ ดานคุณภาพนักเรยีนและดานการเรียนการสอนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 
 

 


	บทที่  2 
	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
	ความหมายการเรียนร่วม 

	ความเป็นมาของการเรียนร่วม 
	แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนร่วม 
	การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
	นโยบายและการดำเนินงานการจัดการศึกษา 




