การศึกษาสภาพและความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ : 2561
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 2. เพื่อศึกษาความต้องการนิเทศการด้านการจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการ
ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบกัลยาณมิตร ในการใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมกัน
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสาหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเป็ นกรณีศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยทางโรงเรียนใหความสาคัญและตระหนักถึงปญหาในการจัดการ
เรียนรวมและยินดี เขารวมการศึกษา
ผลการศึกษามีดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารมีนโยบายด้านการจัดการเรียนรวมอย่างชัดเจน มีการมอบนโยบายสู่ครูผู้สอน แต่งตั้งครู
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงโครงการ และแจ้งถึงการคัดกรอง และแนะนาการ
จัดการเรียน รวมถึงหากพบนักเรียนที่มีความบกพร่องที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนได้ จะแนะนาให้ไป
เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
สนับสนุนสารสนเทศต่างๆ ให้ครูได้ความรู้ เพิ่มเติมในการจัดการเรียนรวม และจัดให้มีสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก ให้เหมาะสมตามความต้องการพิเศษของเด็ก แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการซึ่งต้องดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
2. ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ มเติมความรู้ด้านการจัดการเรียน
รวม ครูดาเนินการคัดกรอง และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้บริหารใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อบริหารงาน และให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ทั้งนี้ครู ได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยดูความสามารถของนักเรียน และจัดสื่อการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น รถเข็นวีลแชร์ ห้องน้าคนพิการ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้กิจกรรมในท้องถิ่นร่วมพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น เรียนรู้ตามแหล่งเรียนเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น

5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ผู้บ ริห ารได้เข้าติดตามการจั ดการเรียนสอนส าหรับเด็กพิเศษอย่างใกล้ชิด และอย่างสม่าเสมอ มี
ความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่ในชุมชน โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับทุกๆคน โดยใช้
การวัดผลการเรียนตามความสามารถที่กาหนดใน IEP
6. ด้านอื่นๆ
ในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทา
ให้การจัดการศึกษาขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ความร่วมมือให้โรงเรียนจัดการเรียนรวมได้
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ เนื่องจากมี
ความคาดหวังกับทางโรงเรียนสูง เพราะเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษ ประจาจังหวัด ทาให้เป็นอุปสรรคในการจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ จึงขาดการพัฒนาเฉพาะทาง
โดยทุกๆ โรงเรี ยนต้องการพัฒ นาบุคลากรด้านการคัดกรองและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เด็กด้อยโอกาส เด็กในชนบท หรือแม้ กระทั่งเด็กพิการ รัฐบาลก็ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ และดาเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ เกิดความเทาเทียม ความเป็ นธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก
กลุ่มนี้ให้ ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการดาเนินการจัดการศึกษาให้แก่ เด็กพิการ ซึ่งต้องตระหนักถึง เรื่องสิทธิ
มนุษยชน ที่ทุกคนควรจะได้ รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ กาหนด ให้ปี พ.ศ.
2542 เป็นปีการศึกษาเพี่อคนพิการ และได้ประกาศต่อสาธารณชนทั่วไปว่า "คนพิการทกคนที่อยากเรียนต้อง
ได้เรียน" (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555, 4) เพื่อเอื้ออานวยใหเด็กพิการสามารถเขารับบริการ
การศึกษาอยางเทาเทียมกับเด็กปกติตั้งแตป พ.ศ. 2555 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี
นโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม กระจายในทุกสานักงาน
เขตพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนพิการทุกคนให้ไดรับสิทธิ และโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน และได้มี
โอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ าน โดยคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม ที่เป็ น
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กพิการพบว่า ยังมี ปั ญหาในเรื่องของเด็กพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาไมทั่ว ถึง โดย
โรงเรียนสวนใหญจะรับเฉพาะเด็กที่มีความพิการระดับนอยถึง ปานกลางเท่านั้น ส่วนเด็กพิการระดับมากยังไม่
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได (สมศกดิ์ ป่าไพร , 2557, 2) เปนผลใหเด็กพิการขาดสิทธิและโอกาสใน
การรับการศึกษาอยางทั่วถึงสอดคลองกับการสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจุดการศึกษาเรียนร่วมและ
เรียนรวม ในป พ.ศ. 2557 ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าการดาเนินงานยังมีประเด็นปัญหาที่
ต้องไดรั บ การแก้ไขและพัฒ นาในเรื่ องการปฏิ เสธการรับเด็กพิการเขาเรียน การจัดจางพี่เ ลี้ ยงเด็กพิการ

การจัดการเรื่องครูผู สอนในโครงการหองเรียนคูขนาน และการบริหารจัดการงบประมาณ (ภายใต้กรอบการ
ดาเนินงาน) (พะโยม ชิณวงศ์ , 2558) และยังพบว่า ปัจจยสาคัญที่ทาให้เด็กพิการขาดโอกาสทางการศึกษา
คือเด็กมีปญหาในเรื่องความประพฤติจนไมสามารถเรียนกับเพื่อนที่เปน เด็กปกติไดผูปกครองไมสนใจหรือคิด
ว่าการศึกษาไมมีประโยชนสาหรับเด็กพิการ ไมมีโรงเรียนที่รับสอน เด็กพิการอยูใกลบาน โรงเรียนขาดความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กพิการ ขาดทุนทรัพย ในการเรียน และเด็กมีความพิการขั้นรุนแรงไม่
สามารถเรียนได (กระทรวงสาธารณสุข สานักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2556, 41) ทั้งนี้
จากการสัมภาษณครูผูสอน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จานวน 10 คน พบวา ครูสวนใหญมีความกังวลตอการ
มีเด็กพิการในการดูแลเนื่องจากไมมั่นใจในเรื่อง ของการคัดกรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผลให้แก่เด็กพิการ จึงอยากสะท้อนให้เห็นว่า ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการควรมีการ
พัฒนาบุคลากรครูและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เพื่อ
รองรับเด็กพิการทุกคนใหไดรับสิทธิและโอกาส ในการศึกษาอยางเสมอภาคซึ่งมาตรฐานของการเรียนรวม
จะใชมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป พ.ศ. 2555 4 ด้าน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, 7-23) ไดแก (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (2) มาตรฐานดาน
การจัดการเรียนการสอน (3) มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และ (4) มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรูและการประเมินผล การดาเนินงานของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 5 ดาน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, 18-19) คือ (1) การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาเรียนรวม (2) การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนรวม (3) การดาเนินงานของศูนยบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ (4) การประกันคุณภาพภายใน และ (5) การบริหารจัดการงบประมาณรวมการดาเนินงาน
การจัดการเรียนรวมทั้งหมด 9 ดาน
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว า เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับความพิการของเขา
แนวการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สาคัญ คือ ใหโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษได
เรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและดารงชีวิตอยู ในชุมชนรวมกับบุคคลอื่น ๆ การจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนจึงนับเปนกาวสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ. 2546:
53-58) ในการจัดการเรียนรวมนั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขาเรียนรวมนั้นใชเวลาสวนใหญในหองเรียน
ปกติรวมกับเพื่อนปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคนไดเรียนรู ดวยหลักสูตรเดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกัน
ด้วยการปรับหลักสูตรใหตอบสนองความตองการเฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับการศึกษาตามความตองการ
และความจาเปนของแตละคน (Stainback & Stainback. 1996: 87-96.) เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในตาง
ประเทศยืนยันวา การศึกษาแบบการเรียนรวมนั้นใหประโยชนทั้งดานวิชาการและสังคมสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ (Baker, Wang & Walberg. 1994: 33-35, Stainback & Stainback. 1992: 45-47) และเป็น
ประโยชนตอเด็กปกติดวย (Staub & Peck. 1994: 36-40)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาความต้องการนิเทศการด้านการจัดการเรี ยนรวมในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
แบบสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกสภาพปญหาของผู้บริหารและครู เปนแบบสัมภาษณ์ บันทึกที่ผู้ศึกษาสราง
ขึ้นเพื่อใหครูใชในการระบุสภาพ ปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ที่ผานมา โดยใหครูเล่าประสบการณ์ และระบุปัญหาต่อผู้สัมภาษณ์
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
1. นาขอมูลที่ไดจากการสังเกต การบันทึก การสนทนากลุ ม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มา
จัดระบบขอมูลเพื่อใหเขาใจความหมายในสิ่งที่ไดเรียนรูและปรากฏการณที่ศึกษา
2. ตีความและวิเคราะห์ขอมูลที่ไดรวบรวมมา ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตาม
ประเด็น 6 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
6. ด้านอื่นๆ
และนาเสนอด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์

สรุปผล
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารมีนโยบายด้านการจัดการเรียนรวมอย่างชัดเจน มีการมอบนโยบายสู่ครูผู้สอน แต่งตั้งครู
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงโครงการ และแจ้งถึงการคัดกรอง และแนะนาการ
จัดการเรียน รวมถึงหากพบนักเรียนที่มีความบกพร่องที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนได้ จะแนะนาให้ไป
เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
สนับสนุนสารสนเทศต่างๆ ให้ครูได้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการเรียนรวม และจัดให้มีสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก ให้เหมาะสมตามความต้องการพิเศษของเด็ก แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการซึ่งต้องดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
2. ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการจัดการเรียน
รวม ครูดาเนินการคัดกรอง และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้บริหารใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อบริหารงาน และให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ทั้งนี้ครู ได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยดูความสามารถของนักเรียน และจัดสื่อการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น รถเข็นวีลแชร์ ห้องน้าคนพิการ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้กิจกรรมในท้องถิ่นร่วมพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น เรียนรู้ตามแหล่งเรียนเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ผู้บ ริห ารได้เข้าติดตามการจั ดการเรียนสอนส าหรับเด็กพิเศษอย่างใกล้ชิด และอย่างสม่าเสมอ มี
ความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่ในชุมชน โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับทุกๆคน โดยใช้
การวัดผลการเรียนตามความสามารถที่กาหนดใน IEP
6. ด้านอื่นๆ
ในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทา
ให้การจัดการศึกษาขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ความร่วมมือให้โรงเรียนจัดการเรียนรวมได้
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ เนื่องจากมี
ความคาดหวังกับทางโรงเรียนสูง เพราะเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษ ประจาจังหวัด ทาให้เป็นอุปสรรคในการจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ จึงขาดการพัฒนาเฉพาะทาง
โดยทุกๆ โรงเรี ยนต้องการพัฒ นาบุคลากรด้านการคัดกรองและเทคนิ คการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
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