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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ และ 2) วิเคราะห์ช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนาในการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

(Documentary study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) 29 หน่วยงาน ร่วมกับ

การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเชิงลึก 7 หน่วยงาน รวมท้ังสิ้น 36 หน่วยงาน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

และสรุปประเด็น (Thematic Analysis)  

  ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงสร้างและหน้าท่ีของการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ประกอบด้วย หน่วยงาน/กลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้อง 4 ส่วนใหญ่ ๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันและด าเนินงานร่วมกันในการจัดการศึกษา

ให้กับเด็กเพื่อให้มีงานท าและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้แก่ หน่วยงานเชิงนโยบายมีหน้าท่ีหลักในการก าหนดนโยบายและก ากับ

ตดิตามการจัดการศกึษา หนว่ยงานจัดการศึกษามหีน้าที่จัดการศกึษาระดับต่าง ๆ หน่วยงานสนับสนุน เชน่ สมาคม มหีน้าที่ให้

การสนับสนุนครอบครัวและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และครอบครัว/ชุมชนมีหน้าท่ีดูแลเด็ก ส่งเสริม

การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 2) ช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนา

ในการด าเนนิงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษ ประกอบด้วย ช่องวา่ง 3 ด้านหลัก ได้แก่ เด็กไมส่ามารถ

เข้าศึกษาในสถานศึกษาได้ตามท่ีตอ้งการ เด็กไม่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด และเด็กไมส่ามารถเข้าถึง

สิทธไิด้เท่าที่ควร ส่วนประเด็นท่ีควรพัฒนาส าคัญ เช่น การสร้างการยอมรับให้แก่ผู้ปกครองและสังคม การผลิตและพัฒนาครู

การศึกษาพิเศษ และการจัดการระบบการให้บริการเด็ก  
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ABSTRACT 

 This research purposes were to 1) study the structure and fucntions in educational provision for students with 

special needs and 2) analyze gaps and improvement issues in educational provision for students with special 

needs. The research employed qualitative approach. Data collected through documentary study, in-depth 

interview, and focus group of 29 organizations and field study of 7 selected organizations/schools, totally 36 

organizations. These organistions represent formal, non-formal, and informal educationa from pre-early childhood 

to higher education. Data were analyzed by content and thematic analyses.  

 The results found that 1) structure and functions of the educational provision for students with special needs 

includes four types of organizations with different and cohesive functions to provide educations for students with 

special needs aiming to support them for employment and well-being consisting of policy-making organizations 

function for policy setting and implementation monitoring, schools provide different kinds educational programmes 

or activities for stduents from various educational levels, supporting organizations (e,g, foundations) provide 

supports for famoliies and schools, and familes/communities provide cares and informal educations for students as 

well as collaborate with schools and other organizations; 2) gaps and improvement issues in educational provision 

for students with special needs include three major gaps comprising of students cannot attend schools, students’ 

qualities are poor, and students cannot accesss required services, and critical improvement issues such as 

acceptance among parents and society, teacher preparation and development, and service system management, 

are addressed.  

Keywords : Educational provision, Students with special needs, Structure, Function, Gap 

ภูมิหลัง 

 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

หรือพิการมีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น

อย่างมาก ดังท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ระบุไว้

ในมาตรา 43 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้ รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

โดยไมเ่ก็บค่าใชจ้่าย และมาตรา 80 วรรคสอง ระบุวา่รัฐต้อง

สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งตนเองได้ ดังนั้นการจัดการศึกษา

ให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจึงถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการ

ให้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, 

2551) ก าหนดสิทธิทางการศกึษาส าหรับคนพิการให้สามารถ

เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษา ระบบและรูปแบบ

การศกึษา โดยค านงึถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด

และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงได้รับ

การศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย เด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษตอ้งได้รับความชว่ยเหลอื

หรือการพัฒนาด้วยวิธีการพิเศษ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัด

ในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางร่างกาย สติปัญญา การเรียนรู้ เป็นต้น 

(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) การจัด 

การศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้ต้องค านึงถึงความต้องการท่ีพิเศษ

เป็นส าคัญ 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษ

มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบท่ี แบ่งออกเป็น 

2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ (1) การเรียนรวม เป็นการเรียนรวม

ระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ อาจท าได้ 2 

ลักษณะ คือ เรียนร่วมชั้นเดียวกันกับเด็กปกติ และเรียนร่วม
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โรงเรียนเดียวกับเด็กปกติ และ (2) การจัดตั้งโรงเรียนพิเศษ 

ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ จัดท าเป็นโครงการเรียนร่วม

ในโรงเรียนปกติและส่งครูพิเศษไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ 

ท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนอยู่ ซึ่งด าเนินการเมื่อไม่

สามารถจัดการศึกษาในลักษณะการเรียนร่วมได้ นอกจากนี้

ในระบบการศึกษายังมีการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น ได้แก่ 

การศึกษานอกโรงเรียน และตามอัธยาศัยท่ีจัดการศึกษา

ให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตัวอย่างเช่น การเปิดสอน

หลักสูตรอาชีพระยะสั้นส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 

แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการจัดการศึกษาท้ังในและนอก

ระบบการศึกษาให้ แก่ เด็ก ท่ีมีความต้องการพิ เศษอยู่

พอสมควร 

 การด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษในปัจจุบันมีโครงสร้างในเชิงระบบท่ีซับซ้อน

มากขึ้น มีการเชื่อมโยงและร่วมมือด าเนินงานของหลาย

หน่วยงานในการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้บริการเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม

การด าเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคส าคัญหลายประการ 

ท้ังในด้านช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติยังคงมีอยู ่

(Carrington & Elkins, 2002) การสื่อสารและประสานงาน

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูและผู้ปกครองยังมีน้อย 

(Sirirak, et al., 2019) รวมท้ังคุณภาพด้านผลสัมฤทธ์ิของเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษท่ียังต่ ากว่าเด็กปกติอยู่มากกว่า 1 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (U.S. Department of Education, 

Institute of Education Sciences, 2013) ปัญหาเหล่านี้สะท้อน

ให้เห็นว่ายังมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวนมากท่ียังเข้า

ไม่ถึงการศึกษา และแม้เข้าถึงการศึกษาก็อาจไม่ได้รับการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

ซึ่งเป็นช่องว่างท่ีต้องได้รับการศึกษาวิเคราะห์และหาวิธีปิด

ให้หมดไปหรือลดลง 

 แม้การด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พเิศษมคีวามส าคัญ แต่การศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี และช่องว่าง

การด าเนินงานในเชิงระบบของการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษยังมนี้อย องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพรวม

ของการด าเนินงานการจัดการศึกษาท่ียังไม่สมบูรณ์ท าให้ยัง

ไม่เห็นโครงสร้างการด าเนินงานท่ีแสดงภาพความเชื่อมโยง

ของการด าเนินงานในการศึกษาประเภทและระดับต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังท าให้ไม่เห็นบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนของการ

ด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในเชิง

ความเชื่อมโยงโดยรวม  

 การศึกษาโครงสร้างของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตามทฤษฎีโครงสร้างและ

หน้าท่ีนิยม (Structural-functional theory) (Merton, 1957) มองว่า

การด าเนนิงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามตอ้งการ

พิ เศษเป็นระบบหนึ่งท่ีมีองค์ประกอบย่อย ๆ และแต่ละ

องค์ประกอบท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกันเพื่อให้ระบบ

ด าเนินไปได้ ส่วนการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

ของการด า เนินงานการจัดการศึกษาส าหรับ เด็ก ที ่มี

ความต้องการพิเศษ ท่ีสะท้อนความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี

คาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อันเกิดจากเงื่อนไขต่าง ๆ 

และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นท้ังภายในและระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ การวิเคราะห์ช่องว่างท าให้เห็นจุดท่ีควรได้รับการปิด

เพื่อให้การด าเนนิงานบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง (Billsberry, 1998) 

การวเิคราะห์ช่องวา่งจึงน ามาซึ่งประเด็นในการพัฒนาตอ่ไป  

 การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ภาพการด าเนินงาน

เชิงโครงสร้างของระบบ และช่องว่างเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีค าถาม

การวิจัย คือ 1) การด าเนินงานการจัดการศกึษาส าหรับเด็กท่ี

มคีวามต้องการพิเศษในประเทศไทยมีโครงสร้างการด าเนินงาน

อย่างไร และแต่ละองค์ประกอบตามโครงสร้างมีบทบาทหน้าที่

ในการด าเนนิงานอยา่งไร และ 2) การด าเนนิงานการจัดการศกึษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษมีช่องว่างระหว่างสภาพท่ี

คาดหวังกับสภาพปัจจุบันอย่างไร และประเด็นท่ีควรพัฒนา

ต่อไปคืออะไร 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของการด าเนินงาน

การจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

 2. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและประเด็นที่ควรพัฒนาใน

การด าเนนิงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามตอ้งการ

พเิศษ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษานี้ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี และช่องว่างของการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

องิประเภทของการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับการศึกษาตัง้แต่

ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โครงสร้างและหน้าท่ีของการด าเนินงานศึกษาตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ีนิยม 

(Structural-functional theory) (Merton, 1957) ส่วนการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการด าเนินงานนั้น ด าเนินการ

ตามหลักการการวเิคราะห์ชอ่งวา่ง (Billsberry, 1998) พิจารณาชอ่งวา่ง 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ การเข้าศึกษา (โอกาสการเข้าถึง

การศึกษาตามท่ีต้องการ) คุณภาพผู้เรียน (คุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด) และการเข้าถึงสิทธิอื่น ๆ (การได้รับสิทธิต่าง ๆ 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด) ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

(Documentary study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 

ถึงตน้ปี พ.ศ. 2561 โดยมขีั้นตอน ดังนี้  

  1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในด้าน

แนวคิดทฤษฎีการศกึษาพิเศษ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

พิเศษและการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการในประเทศไทย 

และนโยบายและการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นความคาดหวัง

หรือมาตรฐาน ซึ่งเป็นสภาพที่คาดหวังของการด าเนินงาน

การจัดการศกึษาพเิศษ 

  2. การจัดท าแผนท่ีการปฏิบัติงานท่ีแสดงโครงสร้าง

และหน้าท่ีของการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ี

มีความต้องการพิเศษ ในภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่ระดับ

ก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมหน่วยงาน

การศึกษาท้ังในระบบ และการศึกษานอกระบบ ทั้งหน่วยงาน

ท่ีท าหน้ าท่ี ในการก าหนดนโยบายและหน่วยงานปฏิ บัต ิ

ด าเนนิการ ดังนี้ 

   2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

ประเด็นในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ 1) โครงสร้างการด าเนนิงาน 

2) บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคล

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 3) วิธีการจัดการศึกษาของหน่วยงานและ

บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 4) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

และ 5) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

    กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 

36 หน่วยงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) หน่วยงาน

ระดับนโยบาย 10 หน่วยงาน 2) หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

5 หน่วยงาน และ 3) หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีความต้องการพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท 

โครงสร้างของการด าเนินงาน

การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ 

- โครงสรา้ง 

- บทบาทหน้าท่ี 

ประเภทของการจัดการศึกษา 

- การศึกษาในระบบ 

- การศึกษานอกระบบ 

- การศึกษาตามอัธยาศัย 

ระดับการศึกษา 

- ก่อนปฐมวัย  

- ปฐมวัย  

- ประถมศึกษา  

- มัธยมศึกษา  

- อาชีวศึกษา  

- อุดมศึกษา 

ช่องว่างและประเด็นที่ควรพัฒนา

ของการด าเนินงานการจัด

การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ 

- การเข้าศึกษา 

- คุณภาพผู้เรียน 

- การเข้าถึงสิทธิอ่ืน ๆ  
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ได้แก่ สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ 15 หน่วยงาน และหน่วยงาน/สถานศึกษา

นอกระบบ ท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

6 หน่วยงาน หน่วยงานเหล่านี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive selection) ด้วยเกณฑ์การเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงาน

เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาพิเศษ โดยผู้วิจัยใช้การสืบค้นหา

รายชื่อและภารกิจของหน่วยงานด้วยค าส าคัญ (Keywords) เช่น 

เด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษ (Children with special needs) 

และความพิการ (Disability) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Google 

และเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการเสนอแนะรายช่ือหน่วยงาน

โดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

ด้านการศึกษาพิเศษของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผู้วิจัยได้ขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้แจงการเก็บข้อมูล 

และขอความยินยอมในการเก็บขอ้มูลจากผู้ให้ขอ้มูล 

    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ 3 วิธีการ ได้แก่  

1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสาร

โครงการ รายงานการวิจัยและข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต ์

(Website) ของหน่วยงาน และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินงานในหน่วยงานจัดการศึกษา จ านวน 29 แห่ง 

2) ลงพื ้น ที ่สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และ

สนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานใน

หน่วยงานจัดการศึกษา 7 แห่ง และ 3) สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการศึกษาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นผู้แทน

ของผู้จัดการศึกษา ผู้รับบริการ และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 10 คน เพื่อเตมิเต็มขอ้มูล 

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

แบบบันทึกข้อมูลและกรอบการสกัดข้อมูล (Data Extraction 

Form) ประกอบด้วยหัวข้อตา่ง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ พันธกิจ

ของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วิธีการด าเนินงาน 

และผลการด าเนินงาน และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured interview) และประเด็นการสนทนากลุ่ม 

    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และสรุปประเด็น (Thematic Analysis) ท่ีรวบรวมได้

จากข้อมูลทุกติยภูมิ และการสัมภาษณ์และสนทนากลุ ่ม 

ตามประเด็นท่ีศึกษา 

  

   2.2 การจัดท าตาราง matrix ท่ีแสดงบทบาทหน้าท่ี

ของหน่วยงานและบุคคล (Actors) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ และสังเคราะห์เป็นภาพรวมของการปฏิบัติงานจ าแนก

จากระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

เพื่อแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน

และบุคคลต่าง ๆ ในโครงสร้างนัน้ 

   2.3 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของแผนท่ี

การปฏิบัตงิานท่ีแสดงโครงสร้างและหนา้ที่โดยการจัดสนทนา

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

จ านวน 1 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 5 คน  

  3. การวิเคราะห์ช่องว่างและจัดท าประเด็นท่ีควร

พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ด าเนนิการ ดังนี้ 

   3.1 การเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีคาดหวังจากข้อมูล

ความคาดหวังหรือมาตรฐานการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 

กับสภาพที่เป็นจริงจากข้อมูลสภาพและปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 2 และสรุปเป็นช่องว่างของ

การด าเนนิงานในภาพรวม แล้วจัดท าประเด็นท่ีควรพัฒนา 

   3.2 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเหมาะสม

ของช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนา โดยการจัดสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิ เศษ 

จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 5 คน เคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

การวเิคราะห์เนื้อหาและการวเิคราะห์สรุปประเด็น 

   3.3 การปรับปรุงช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. โครงสร้างและหนา้ท่ีของการด าเนนิงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

   การด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วยองค์กร/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วยงาน

ระดับนโยบาย 2) หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 3) หน่วยงาน/

สถานศกึษาท่ีจัดการศกึษา และ 4) ชุมชน/ครอบครัว มหีนา้ท่ีดังนี้ 
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    หน่วยงานระดับนโยบาย เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

มหีนา้ที่หลักในการก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศกึษา

ในภาพรวม และก ากับติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน  

    หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา เป็น

สถานศึกษาชองรัฐและเอกชน มหีนา้ท่ีจัดการศึกษาระดับตา่ง 

ๆ ตั้งแต่ก่อนการเตรียมปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ก่อนการเตรียมปฐมวัยถึง

การศึกษาเพ่ือการท างาน สามารถสรุปหน้าที่ของสถานศกึษา

ได้เป็นล าดับขั้น ได้แก่ 1) ระดับก่อนปฐมวัย มีบทบาทหลัก

ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียน 2) ระดับ

ปฐมวัย มีบทบาทหลักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้เกิด

ความเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ 3) ระดับประถมศึกษา 

มีบทบาทหลักด้านการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของเด็ก

ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน 

รวมถึงค้นหา “แวว” ส าหรับการศึกษาต่อในระดับต่อไป 

4) ระดับมัธยมศึกษา มบีทบาทหลักในเร่ืองการฝึกการด าเนิน

ชีวิตและเส้นทางการท างานในอนาคต 5) ระดับอาชีวศึกษา 

มีบทบาทหลักในเรื่องการฝึกด้านอาชีพและการวางแผน 

การท างาน  6) ระดับอุดมศึกษา มีบทบาทหลักในการพัฒนา

ด้านวชิาการ การอยู่ร่วมสังคมจริง และการท างาน 7) การศึกษา

นอกระบบ มีบทบาทเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและฟื้นฟู

ทักษะชวีติ  

    ส่วนหน่วยงานสนับสนุน เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะ

เป็นสมาคม มูลนิธิ ศูนย์พัฒนา มีหน้าที่ในการด าเนินงาน

ท่ีส่ งเสริมสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของหน่ วยงานหรือ

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาและชุมชน/ครอบครัว ดูแลเด็กท่ีมี

ความต้องการพิ เศษ รวม ท้ังประสานความร่วมมือกับ

หนว่ยงานอื่น ๆ 

    ส าหรับชุมชน/ครอบครัว เป็นหน่วยท่ีมีเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษในความดูแล มีหนา้ท่ีในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษ รับบริการจากหน่วยงาน 3 กลุ่มแรก 

และให้การส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาของเด็กท่ีมีความต้องการ

พเิศษร่วมกับหนว่ยงานหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

 

 

 

    หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีหน้าท่ีด าเนินงานร่วมกัน

ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีงานท าและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ครบคลุมท้ังการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ เด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษสามารถเข้ารับการศึกษาได้ท้ัง 3 ระบบ

การศึกษา ได้แก่ การศึกษาในระบบ (สายสามัญ สายอาชีพ) 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในทุกระดับ

การศึกษา แต่การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

มีองค์กรและโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากกว่า

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรูปแบบหลัก ๆ ท้ังสายสามัญ 

สายอาชีพ และการศึกษานอกโรงเรียน เป็นสายหลัก

ในการด าเนินงาน  

    ในภาพรวมนั้นการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษด าเนินการตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชวีศึกษา และอุดมศกึษา โดยแตล่ะระดับมหีนา้ท่ี

ในการพัฒนาเด็กตามจุดเน้นในช่วงวัยเป็นส าคัญ ในระดับ

ก่อนปฐมวัยเน้นการพัฒนาทักษะชวีติ ระดับปฐมวัยเนน้ทักษะ

ชวีติและสังคม ระดับประถมศกึษา เนน้ทักษะชวีติ สังคม และ

วชิาการ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเน้นทักษะทางสังคม 

เพศ วิชาการ และอาชีพ ระดับอุดมศึกษามีจุดเน้นคล้ายคลึง

กับระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมุ่งการด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ ในการศึกษาท้ังระบบมีการรับเข้าและส่งต่อ

ระหว่างชั้นเรียนและระหว่างสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  

ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 โครงสร้างและหนา้ที่การด าเนนิงานการจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ

  2. ช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนาในการด าเนินงาน

การจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

   ผลการวิเคราะห์ช่องว่างและประเด็นท่ีควรพัฒนา

ได้มาจากการเปรียบเทียบระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพ

ท่ีเป็นจริงของการด าเนนิงาน ดังนี้ 

    2.1 สภาพท่ีคาดหวังในการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

     การด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษมีความคาดหวังส าคัญในการพัฒนาเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าศึกษาหรือ

การเข้าถึงการศึกษา เชน่ เข้าเรียนในโรงเรียนปกติ ปรับตัวเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ 2) คุณภาพผู้ เรียน เช่น มีคุณภาพตาม

หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 

ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นท่ียอมรับของสังคม และ 3) การเข้าถึง

สิทธิอื่น ๆ เช่น รับบริการทางการแพทย์ตามสิทธิของคนพิการ 

ได้รับเงินทุน สื่อ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้รับ

การคุ้มครองทางกฎหมาย ประกอบอาชีพตามศักยภาพ 

(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551, 2551; ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 

2557; 2560)  

    2.2 สภาพท่ีเป็นจริงในการด าเนนิงานการจัดการศกึษา

ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

     สภาพและปัญหาอุปสรรคสะท้อนสภาพท่ีเป็นจริง

ของการด าเนินงาน น าเสนอแยกตามระดับการศึกษา 

ดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 สภาพและปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ
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      1) ระดับกอ่นปฐมวัยและปฐมวัย 

       1.1) การยอมรับของผู้ปกครอง เป็นเงื่อนไข

ส าคัญในการพัฒนาเด็ก เนื่องจากระดับนี้ผู้ปกครองมบีทบาท

ใกล้ชิดกับตัวเด็ก การไม่เปิดใจยอมรับว่าบุตรหลานของตนเอง

เป็นผู้พิการหรือมีความบกพร่อง หรือการไม่เชื่อว่าเด็กสามารถ

พัฒนาได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่  

1) เด็กไมไ่ด้รับการพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

เกิดจากการพยายามให้เด็กไปเรียนกับเด็กปกติ มีแผนการเรียน

การสอนท่ีเน้นด้านวิชาการแทนการพัฒนาทักษะชีวิต ท าให้

เด็กเกิดความเครียดจนพัฒนาไปสู่โรคทางจิตในด้านอื่น ๆ 

หรือเกิดจากความสงสารบุตรหลานและประคบประหงม 

มากเกินไป ท าให้ไม่พัฒนาเด็กหรือน าเด็กไปท ากิจกรรม

เท่าท่ึควร และ 2) เด็กได้รับการรักษาท่ีไม่สอดคล้องกับอาการ 

เกิดจากการให้ข้อมูลกับแพทย์ไม่ตรงตามความเป็นจริง ส่งผล

ให้เกิดปัญหาการควบคุมอารมณ์ จนท าให้ไม่สามารถเข้าเรียน

กับเด็กปกติได้ในระดับช้ันสูงขื้น 

       1.2) สถานศกึษาสามารถรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษท่ีมีความต้องการพิเศษได้จ านวนน้อย เนื่องจากต้องอาศัย

ครูท่ีมีใจรัก ใจเย็น มีความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาเด็ก

เป็นรายบุคคล นอกจากนี้พบว่าสถานศึกษาที่เป็นของรัฐ

มขี้อจ ากัดเร่ืองจ านวนเด็กท่ีรับได้ และสถานศึกษาของเอกชน

ท่ีดูแลได้อยา่งใกล้ชิด มคีรูท่ีจบตรงสายการศกึษา แตม่คี่าใชจ้่าย

สูง เนื่องจากติดปัญหาเร่ืองการจดทะเบียนรองรับเป็นสถานศึกษา 

ท าให้การลดหย่อนต่าง ๆ ไม่สามารถท าได้ ท าให้ผู้ปกครอง

ตอ้งแบกรับค่าใชจ้่ายสว่นนี้ 

       1.3) การก าหนดช่วงอายุการส่งเด็กออก

โดยท่ียังมีความพร้อมไม่เพียงพอ ส่งผลทางลบต่อพัฒนาการ

ของเด็กมากขึ้น เช่น การเลื่อนชั้นเรียนเด็กตามใจผู้ปกครอง

โดยท่ีเด็กยังไม่พร้อม หรือก าหนดให้เรียนได้ไม่เกิน 1-2 ปี 

หรืออายุเกิน 8 ปี ไมรั่บตอ่ 

       1.4) การติดตามผลการพัฒนาเด็กยังเชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเด็ก เนื่องจากการท่ีผู้ปกครองยังไมส่ามารถ

ยอมรับเรื่องความพิการได้ โดยเฉพาะในด้านสติปัญญา

ของกลุ่มเด็กออทิสติก สถานศกึษาบางแห่งจึงเลือกไมเ่ปิดเผยตัว 

เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองและเด็ก ท าให้การติดตาม

เด็กหลังจบการศึกษา และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

ภายนอกมนีอ้ย รวมถึงส่งผลตอ่การขอจดทะเบียนมบัีตรผู้พิการ  

       1.5) การก าหนดช่วงอายุการส่งเด็กออกโดย

ไมค่ านงึถึงความพร้อม จะส่งผลลบตอ่พัฒนาการของเด็กมากขึน้ 

เช่น การเลื่อนชั้นเรียนเด็กพิเศษตามใจผู้ปกครองขณะท่ีเด็ก

ยังไม่พร้อมไม่ควรท า หรือก าหนดให้เรียนได้ไม่เกิน 1-2 ปี 

หรืออายุเกิน 8 ปี ไมรั่บตอ่  

      2) ระดับประถมศึกษา   

       2.1) การรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษเข้าเรียน

ท าได้จ ากัด เพราะขาดครูท่ีจบการศึกษาพิเศษหรือครูท่ีผ่าน

การอบรมด้านการศกึษาพเิศษ บางโรงเรียนใชเ้กณฑ์คัดเลอืกเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษแบบเดียวกับเด็กปกติ ท าให้เด็กไม่

สามารถสอบเข้าเรียนได้ และบางโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษา

ส่งต่อเด็กจากชั้นปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษาแบบครบวงจร 

ไมรั่บนักเรียนใหม่ในระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนจากท่ีอื่น

ไมส่ามารถเข้าเรียนได้  

       2.2) เด็กได้รับการดูแลจากโรงเรียนท่ีไม่พร้อม

ท าให้มีคุณภาพต่ า เด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน

ท่ีความพร้อมด้านครูและทรัพยากรอื่น ๆ เข้าเรียนในโรงเรียน

ท่ีขาดความพร้อมแต่รับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษตามนโยบาย 

ท าให้การพัฒนาเด็กท าได้ไมเ่ต็มท่ี  

       2.3) การส่งต่อเด็กไปสู่ระดับมัธยมศึกษา

ท าได้น้อย เพราะไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามปกติ จึงมี

บางส่วนต้องออกจากระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

เท่านัน้ 

      3) ระดับมัธยมศกึษา  

       3.1) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถ

รับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้เนื่องจากไม่มีครูท่ีจบการศึกษา

พิเศษมาโดยตรง ท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องออก

จากระบบ หรือต้องไปเรียนในโรงเรียนท่ีขาดความพร้อม 

สภาพสังคมแวดล้อมไม่เอื้อ ไม่เหมาะสมกับความต้องการ

พิเศษของเด็ก แต่ผู้บริหารไม่ปฏิเสธ ท าให้เด็กมีพัฒนาการ

ล่าช้า และอาจมีเร่ืองทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น  

       3.2) เด็กมีความเครียดจากการเรียนไม่ทันเพื่อน 

ผลการเรียนตกต่ าลง ผลการประเมินวัดมาตรฐานระดับชาติ

ของโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนด้วยต้อง

ตกต่ าลง บางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการเชญิออก หรือน าเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภทและเด็กมีปัญหามาเรียน

อยูห่้องเดียวกัน ส่งผลตอ่การพัฒนาของเด็กท่ีไมถู่กตอ้งเหมาะสม 
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กอปรกับครูท่ีมาดูแลห้องเด็กท่ีมีปัญหานี้ไม่ได้จบการศกึษาพิเศษ

มาโดยตรง มกีารจัดการชั้นเรียนได้ยาก ไมส่ามารถจัดการเรียน

การสอนได้ตามเป้าหมาย มีความเครียดส่งผลต่ออารมณ์ท้ัง

ครูและเด็ก 

      4) ระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา

นอกโรงเรียน (กศน.) เปิดรับเด็กทุกประเภท ท าให้เด็กเข้าถึง

การศึกษาได้ แต่มีเด็กส่วนหนึ่งท่ียังไม่ได้เตรียมความพร้อม

และมีอายุมาก ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อไปสมัครงาน 

ซึ่งมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวนมากท่ีจบการศึกษา

จาก กศน. ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยเปิดจน

จบได้ แต่เมื่อออกไปท างาน ไม่ได้รับการยอมรับในด้าน

ศักยภาพและวุฒกิารศึกษา 

      5) ระดับอุดมศึกษา  

       5.1) การคัดเลือกผู้เรียนเข้าเรียน คัดเลือก

เฉพาะเด็กท่ีมีพัฒนาการสูงหรือ high function สามารถสื่อสาร

และเรียนรู้ได้ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นนักเรียนท่ีมีความต้องการ

พเิศษอกีหลายคนไม่ได้รับโอกาสในสว่นน้ี  

       5.2) นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษมี

การเตรียมความพร้อมมาแตกต่างกัน ในระดับนี้จึงเน้น

การปรับทัศนคต ิการสื่อสาร การอยูร่่วมกันระหวา่งกลุ่มคนปกติ

กับกลุ่มคนท่ีมีความต้องการพเิศษ แต่เกิดช่องว่างในการปฏิบัติ

จากคนปกติ เช่น การมีหลักสูตรในรูปแบบเดียวกัน หรือ

การคิดแทนผู ้พิการ ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ตรงกับ

ความตอ้งการของผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้อยา่งแท้จริง 

    2.3 ช่องว่างของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

     ช่องว่างของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก 

ได้แก่ การเข้าศึกษา (Enrollment gap) คุณภาพผู ้เรียน 

(Achievement gap) และการเข้าถึงสิทธิอื่น ๆ (Opportunity 

gap) ซึ่งมีสาเหตุและประเด็นท่ีควรพัฒนา ดังตาราง 1  

 

     ช่องว่างด้านการเข้าศึกษาพบว่า มีความคาดหวัง

ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าถึงการศึกษาได้ตามท่ีต้องการ 

แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ 

เช่น พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมรับท าให้เด็กไม่ได้รับการบริการ

ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และ

โรงเรียนไม่มีความพร้อมในการรับเด็กเข้าเรียน เนื่องจากไม่มี

ครูที่จบการศึกษาพิเศษ การส่งต่อระหว่างระดับการศึกษา

ท าไม่ได้ เนื่องจากโรงเรียนในระดับ ท่ีสู งขึ้นไม่มีครูท่ีจบ

การศึกษาพิเศษรองรับ ประเด็นท่ีควรพัฒนา เช่น การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและสังคมในเร่ืองเกี่ยวกับเด็ก

ท่ีมีความต้องการพิเศษ และการพัฒนาครูให้มีความสามารถ

ในการดูแลและจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พเิศษโดยเฉพาะมนระดับมัธยมศกึษาขึน้ไป 

     ส าหรับช่องว่างด้านคุณภาพผู้ เรียน  พบว่า 

มีความคาดหวังให้นักเรียนมีคุณภาพด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตร

หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในความเป็นจริง

นักเรียนยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร มีสาเหตุ เช่น โรงเรียน

ไม่มีครูท่ีจบด้านการศกึษาพิเศษ บุคลากรไมเ่พียงพอ ผู้ปกครอง

ไม่มีความรู้ในการพัฒนาเด็ก ประเด็นที่ควรพัฒนา เช่น 

การผลิตและบรรจุครูการศึกษาพิเศษ หรือการพัฒนาครู

ให้มีความสามารถในการดูแลและจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ท่ีมีความต้องการพเิศษ 

     ส่วนชอ่งวา่งด้านการเข้าถึงสิทธิอื่น ๆ นั้นเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาเด็กให้มสีุขภาวะท่ีดี มีพัฒนาการพร้อมส าหรับ

การเรียนหรือการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งคาดหวังว่าเด็กจะเขา้ถึง

สิทธิต่าง ๆ ได้ตามท่ีพึงจะเป็น แต่ในความเป็นจริงเด็กยังเข้า

ไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมรับท าให้

ไม่ได้รับสิทธิ ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณในการพาเด็กเข้ารับ

การบ าบัด และสถานประกอบการยังไม่ยอมรับผู้พิการเข้าไป

ท างานเท่าท่ีควร ประเด็นท่ีควรพัฒนา คือ การสนับสนุน

งบประมาณให้เพียงพอหรือการจัดการระบบส าหรับการน าเด็ก

เข้ารับบริการอย่างต่อเนื ่อง การสร้างการยอมรับให้แก่

สถานประกอบการในการรับผู้พิการเข้าท างาน 
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ตาราง 1 สรุปชอ่งว่างของการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

ช่องว่าง สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง สาเหตุ ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การเข้าศึกษา   เด็กสามารถ

เข้าถึงการศึกษา

ได้ 

 เด็กไมส่ามารถ

เข้าถึงการศึกษา

ได้ตามท่ีต้องการ 

หรอืหลุดออก

จากระบบ

การศึกษา 

 พ่อแมผู่้ปกครองไมย่อมรับ 

ความบกพร่องของเด็ก 

 ผู้ปกครองไม่มีความพร้อม/

ศักยภาพที่จะน าเด็กเข้าเรยีน

ในสถานศึกษาที่มคีวามพร้อม

รับหรือจา้งพี่เลีย้ง 

 โรงเรยีนหลายแห่งไมม่ี 

ความพรอ้ม เน่ืองจากไม่มคีรู 

ท่ีจบการศึกษาพิเศษ โรงเรยีน

บางแห่งท่ีมคีรูพร้อม แต่ใช้

เกณฑ์ในการสอบคัดเลือกเข้า

เรยีนแบบเดยีวกับเด็กปกติ 

 การสง่ต่อระหว่างระดับ

การศึกษาท าไม่ได้เนื่องจาก

โรงเรยีนในระดับท่ีสูงขึ้นไม่มี

ครูท่ีจบการศึกษาพิเศษรองรับ 

 เด็กท่ีไดร้ับการพัฒนาจาก

ผู้ปกครอง แต่เข้าถึงการศึกษา

ระหว่างทางไมไ่ด้ 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก่ผู้ปกครองและสังคมในเรื่องเกี่ยวกับ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 การจัดสรรอัตราก าลังครูการศึกษา

พิเศษ/ครูพี่เลี้ยง หรือการพัฒนาครู 

ให้มีความสามารถในการดูแลและจัดการ

เรยีนรูส้ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาขึน้ไป 

 การปรับปรุงแนวทางการรับเด็ก 

ท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรยีน  

ให้เด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษสามารถ

เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพไดง้่ายขึน้  

ท้ังในแง่ของเกณฑ์การรับเด็กท่ีมี 

ความต้องการพิเศษ การเพิ่มจ านวน 

และหรอืคุณภาพของโรงเรยีนท่ีรับเด็ก 

ท่ีมีความต้องการพิเศษได้ และการรับ

นักเรยีนเข้าเรยีนระหว่างทาง 

คุณภาพ

ผู้เรยีน  

 เด็กมีคุณภาพ  เด็กไมม่ี

คุณภาพ

เท่าที่ควร  

ขาดการพัฒนา

ในดา้นต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 

 โรงเรยีนไม่มคีรูท่ีจบ 

ดา้นการศึกษาพิเศษ บุคลากร

ไม่เพียงพอ 

 ผู้ปกครองไม่มีความรู้ 

ในการพัฒนาเด็ก 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีน

รับเด็กท่ียังไม่ได้เตรยีมความ

พร้อมแต่มนัีกเรยีนท่ีมชี่วงอายุ

หลากหลายมาเข้าเรยีน 

 การผลิตและบรรจุครูการศึกษาพิเศษ 

หรอืการพัฒนาครูให้มีความสามารถ 

ในการดูแลและจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 การพัฒนาผู้ปกครองให้มคีวามรู้ 

ในการพัฒนาเด็ก 

 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์ กศน. 

ให้มีความพรอ้มในการพัฒนาเด็ก 

ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

การเข้าถึง

สทิธิด้านอ่ืน  

 เด็กไดร้ับสทิธิ 

เช่น เงินผู้พิการ 

 เด็กเข้าไม่ถงึ

สทิธิต่าง ๆ  

ท่ีพึงจะไดร้ับ 

 พ่อแมผู่้ปกครองไมย่อมรับ

ท าให้ไมไ่ด้รับสทิธิ 

 ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณ

ในการพาเด็กเข้ารับการบ าบัด 

 สถานประกอบการ 

ยังไมย่อมรับผู้พิการเข้าไป

ท างานเท่าที่ควร  

 การสร้างความเข้าใจและการยอมรับ 

ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กท่ีมคีวามต้องการ

พิเศษ 

 การสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ

หรอืการจัดการระบบส าหรับการน าเด็ก

เข้ารับบรกิารอย่างต่อเน่ือง 

 การสร้างการยอมรับให้แก่สถาน

ประกอบการในการรับผู้พิการเข้าท างาน  
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 สรุปผลการวิจัย 

  1. โครงสร้างของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย องค์กร/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย ได้แก่ 1) หน่วยงานระดับ

นโยบาย 2) หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 3) หนว่ยงาน/สถานศึกษา

ท่ีจัดการศึกษา และ 4) ชุมชน/ครอบครัว มีหน้าท่ีด าเนินงาน

ร่วมกันในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีงานท าและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีด ีครบคลุมท้ังการก าหนดนโยบายและการปฏบัิติ 

  2. ชอ่งว่างของการด าเนนิงานการจัดการศึกษาส าหรับ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหลัก ๆ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการเข้าศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการเข้าถึง

สิทธิอ่ืน ๆ โดยในด้านการเข้าศึกษานั้น เด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษยังไม่สามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ตามท่ี

ตอ้งการ ส าหรับด้านคุณภาพผู้เรียน เด็กยังไม่ได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ ส่วนดา้นการเข้าถึงสทิธิอ่ืน ๆ เด็ก

ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้เท่าท่ีควร ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและสังคม

ในเร่ืองเกี่ยวกับเด็กท่ีมคีวามตอ้งการพิเศษ การผลิตและพัฒนา

ครูการศึกษาพิเศษ และการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ

หรือการจัดการระบบส าหรับการน าเด็กเข้ารับบริการอยา่งตอ่เนื่อง 

อภิปรายผล 
 1. ในด้านโครงสร้างการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พบว่า ประกอบด้วย

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายท้ังในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติ โครงสร้างการด าเนินงานนี้แสดงให้เห็นว่า

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องอาศัย

การด าเนินการท้ังในระดับนโยบาย การปฏิบัติ และการร่วมมือ

ของภาคชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดความเท่าเทียมและการใชช้ีวิต

ได้ตามปกติสุขของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ บุคคลท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กท่ีมคีวามตอ้งการพิเศษ 

ประกอบด้วยหลายฝ่าย ท้ังครูท่ีจบการศึกษาพิเศษโดยตรง 

แพทย์ พยาบาลด้านเด็ก ท่ีมีความบกพร่องด้านต่าง ๆ 

นักจิตวิทยา จิตแพทย์ และสถาบันครอบครัว Ontario Ministry 

of Education (2013) สรุปจากงานวิจัยต่าง ๆ ว่าหากหุ้นส่วน

ในระบบการศึกษาแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน ทัง้นักเรียน 

ผู้ปกครอง นักการศึกษา และชุมชน จะช่วยให้คุณภาพ

ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสูงขึ้น (Mortimore & Whitty, 

1997; Willms, 2006) ดังนัน้ถือวา่การด าเนนิงานการจัดการศกึษา

ส าหรับเด็กท่ีมคีวามตอ้งการพเิศษจ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือ

ของหลายภาคสว่นในโครงสร้างนี้  

  ในเชิงบทบาทหน้าท่ีการด าเนินงานนั้น พบว่าแต่ละ

องค์ประกอบมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในการส่งเสริม

การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทหน้า ท่ี

ของหน่วยงานและการศึกษาระดับต่าง ๆ ค่อนข้างถูกจัดวาง

ให้เชื่อมโยงกัน การพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็น

พันธกิจท่ีต่อเนื่องตลอดแนว มีการส่งต่อเด็กจากระดับหนึ่ง

ไปสู่ระดับหนึ่งจนไปสู่การท างานเลี้ยงชีพ (Papuda-Dolinska, 

2016) การด านินการเช่นนั้นต้องมีเจตจ านงและความมุ่งมั่น

ทางการเมือง (Political will and commitment) ท่ีสื่อสารอย่าง

แรงชัดและสม่ าเสมอตลอดท้ังระบบการศึกษา (Hincapie, 

Duryea & Hincapie, 2019) และต้องอาศัยความร่วมมือ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องติดต่อสื่อสารประสานงานกัน

อย่างเป็นระบบ จึงจะประสบความส าเร็จ 

 2. ในด้านช่องว่างของการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พบว่า มี 3 ด้านหลัก ๆ 

ส าหรับช่องว่างด้านการเข้าศึกษาท่ีพบว่าเด็กท่ีมีความต้องการ

พเิศษยังเข้าศึกษาในสถานศกึษาระดับต่าง ๆ ไมไ่ด้มากเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะในระดับท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับ Hincapie, Duryea & 

Hincapie (2019) ท่ีระบุไว้อย่างน่าสนใจว่าเด็กท่ีมีความต้องการ

พเิศษมกีารเข้าศึกษาในสถานศึกษาและจบการศึกษาน้อยกว่า

เด็กปกติ และช่องวา่งนีก้ว้างขึ้นในระดับมัธยมศึกษา ส่วนหนึ่ง

อาจเป็นเพราะการท าหน้าที่ของโรงเรียนในด้านการคัดเลือก

ท่ีมักอิงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท าให้เด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีสถานะต่ ากว่า สอบเข้าเรียนได้ยาก 

หรือถูกคัดแยกออกไปอยู่ในระบบการศึกษาพิเศษอย่างสมบูรณ์ 

(Papuda-Dolinska, 2016) การท าหน้าท่ีของโรงเรียนในลักษณะนี้

อาจส่งผลให้เด็กมีความยากล าบากมากขึ้นในการเข้าถึงการศึกษา 

เงื่อนไขท่ีอธิบายเร่ืองนี้อย่างเห็นได้ชัด คือ โรงเรียนจ านวนมาก

ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เหมาะสมส าหรับ

การรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน และการส่งต่อผู้เรียน

ยังไม่เป็นระบบและท่ัวถึง (Patton & Kim, 2016) ซึ่งเป็นประเด็น

ท่ีควรได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง เนื่องจากการเข้าถึงการศกึษา

เป็นดา่นแรกของการพัฒนาเด็ก 
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  อกีส่วนหนึ่งของชอ่งว่างด้านนี้ คือ อุปสรรคในการส่งต่อ

นักเรียนไปสู่ระดับชั้นท่ีสูงขึ้น ท าให้นักเรียนท่ีมีความต้องการ

พิเศษจ านวนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาและขาดโอกาส

ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญ 

คือ การขาดแคลนบุคลากร แม้จะมีนโยบายการเปิดรับ

ของสถานศึกษาและห้ามปฏิเสธการรับเด็กนักเรียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากครูการศึกษาพิเศษ

ท่ีมีวุฒิการศึกษาพิเศษมีน้อย และอัตราบรรจุของครูการศึกษา

พิเศษมีน้อย กอปรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องการ

การดูแลเฉพาะ ท าให้บุคลากรครูด้านการศกึษาพิเศษไมเ่พียงพอ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีเป็นครู

การศึกษาพิเศษได้เพียงพอกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพเิศษ เด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษจึงไมส่ามารถ

เข้าศึกษาในโรงเรียนท่ีไม่มคีรูการศึกษาพิเศษได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยที่ผ่านมาที่ระบุปัญหาการขาดแคลนครูที่จบ

ด้านการศึกษาพิเศษ (วันทนีย์ บางเสน, 2561; Sirirak, et al., 

2019) สะท้อนว่าการปฏิบัติของโรงเรียนยังแยกส่วนกับนโยบาย

ท่ีก าหนดไว้ อันเป็นผลมาจากความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

และพื้นท่ี (โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ, 2561; วันทนีย ์

บางเสน, 2561) การผลิตและพัฒนาครูให้เพียงพอจึงเป็น

ประเด็นท่ีควรพัฒนาอย่างเร่งดว่นเพื่ออุดช่องวา่งนี้  

  ส าหรับช่องว่างด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่า เด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 

ส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจท่ียังไม่เพียงพอของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ Ontario Ministry of Education (2013) กล่าวว่าครูประจ าชั้น 

ครูการศึกษาพิเศษ และผู้บริการโรงเรียน มีความท้าทาย

ในการใช้เคร่ืองมือการสอนเพื่อส่งเสริมเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ โดยเด็กอื่น  ๆ ต้องได้รับประโยชน์ด้วย ในบริบท

การเรียนรวม ผลท่ีตามมาคือท าให้การด าเนินงานด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอนยังมีคุณภาพไม่เต็มท่ี สอดคล้องกับ

วันทนีย์ บางเสน (2561) ท่ีพบว่าการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ

การเรียนรวมยังด าเนินการได้ไม่เต็มท่ี และงานวิจัยของบุญเกิด 

วเิศษรมิทอง (2552) ที่พบวา่ครูมุ่งเน้นสอนและให้ความสนใจ

กับเด็กปกตมิากกวา่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เน้นการสอน

เหมือนเด็กปกติ ครูไม่มีการท าแผนการสอนส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ รดา ธรรมพูนพิสัย ปรีดา เบ็ญคาร และพัชรี จิ๋วพัฒนกุล 

(2556) ที่พบว่าปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น

การฝึกอบรมครูและการด าเนินการด้านการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้ส าหรับทุกคนจึงเป็นเร่ืองส าคัญ (Hincapie, Duryea 

& Hincapie, 2019) หากพิจารณาบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่ง

ของโรงเรียนในด้านการจัดสรรงบประมาณ (Papuda-Dolinska, 

2016) โรงเรียนควรระดมและจัดสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีโรงเรียนที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม หน่วยงาน

เชิงนโยบายหรือชุมชนควรเร่งช่วยเหลือเพื ่อสนับสนุน  

การด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

  ส่วนช่องว่างในด้านการเข้าถึงสิทธิด้านอื่น  ๆ เช่น 

สวัสดิการการรักษาพยาบาล จากผลการศกึษาพบว่า เด็กยัง

ไม่ได้รับสิทธิเหล่านี้เท่าท่ีควร เนื่องจากไม่ได้รับการคัดกรอง

และรับรองว่าเป็นผู้พิการ การได้รับการคัดกรองเป็นจุดเร่ิมต้น

ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการ

ท่ีพิเศษของเด็ก แต่ยังไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรอง ปฏิเสธ

การคัดกรองของครู ท าให้การวางแผนกระตุ้นพัฒนาการท า

ได้ช้า รวมท้ังยังท าให้ เด็กขาดโอกาสในการได้ รับสิท ธิ

สวัสดิการอื่น ๆ ท่ีผู้พิการพึงได้รับด้วย นอกจากนี้ในกลุ่ม

ผู้ปกครองที่ยอมรับได้แล้ว ยังเกิดความสงสารบุตรหลาน

ท่ีเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จึงปล่อยปละละเลยหรือ

ตามใจ ท าให้พัฒนาการไม่ได้รับการกระตุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

และส่งผลตอ่การเข้าศึกษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการใชช้วีิต

ในสังคมได้อย่าง ดังปรากฏผลการศึกษาของ โชษิตา  

ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ (2561) ที่พบว่าค าว่า “พิการ” 

ยังยอมรับได้ยากส าหรับผู้ปกครอง และท าให้ผู้ปกครอง

ปฏิเสธการรับบริการและไม่พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหา 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินงานด้าน

การคัดกรองเด็ก (Hincapie, Duryea & Hincapie, 2019) ครูควร

ประสานความร่วมมือกับบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการคัดกรองและสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมท้ังจัดท า

ตัวบ่งชี้ของการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเด็กที่มี
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ความตอ้งการพิเศษ ให้ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ปกครอง โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวท่ีมีฐานะดีและ

การศึกษาสูง ในการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงสทิธิต่าง ๆ มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

  1. ในภาพรวมหน่วยงานต่าง ๆ ควรเร่งสร้างความรู้

ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับ 

และเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพให้แก่เด็ก

ท่ีมีความต้องการพเิศษ 

  2. ในระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย หน่วยงาน

ด้านสาธารณสุขร่วมกับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน

ควรด าเนินการร่วมกันในการคัดกรองและเตรียมความพร้อม

เด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษให้ท่ัวถึง  

  3. ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานระดับ

นโยบายควรเร่งผลิตและบรรจุครูด้านการศึกษาพิเศษ รวมท้ัง

พัฒนาครูประจ าการให้มีทักษะท่ีพร้อมรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พเิศษเข้าเรียนอยา่งทั่วถึง 

  4. ในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา

นอกระบบ สถานศึกษาควรท างานร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเปิดช่องทางการประกอบ

อาชีพรองรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

  1. ควรศึกษาเชิงลึกเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติที ่ดีในการ

จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในการศึกษา

แต่ละประเภทและระดับ ที่ตอบสนองตอ่ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

กลุ่มน้ีตอ่ไป   

  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการปิดชอ่งวา่งตามประเด็น

ท่ีควรพัฒนา เชน่ แนวทางการสร้างการยอมรับส าหรับผู้ปกครอง 

ครอบครัว และสังคม และแนวทางการผลิตและพัฒนาครู

ให้มีจ านวนเพียงพอเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของเด็กที่มี

ความตอ้งการพเิศษอย่างมคีุณภาพ 
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