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53603747: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คําสําคัญ:  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม/นักเรียนพิการทางสายตา 
 สมกมล ภัทรกิจโสภณ : การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา : กรณีศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร .                       
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ธีรพงษ  บัวหลา.  131 หนา. 
 

 การศึกษาในหัวขอเร่ือง การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค (1) เพื่อ
ศึกษานโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา (2) กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทางสายตา  และ (3) การจัดการ
สภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 ราย ครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระวิชา จํานวน 24 ราย และนักเรียนพิการทางสายตาใน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 ราย ผลการศึกษาพบวา  
 1. นักเรียนพิการสายตามีมุมมองตอตนเองในทางบวกและมีความมุงม่ันในเร่ืองการเรียน    
แตโรงเรียนมีนโยบายสงเสริมการศึกษารวมในกลุมนักเรียนพิการสายตาไมชัดเจนและขาดการ
สนับสนุนอยางจริงจังจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดงบประมาณสนับสนุน ทําให
กระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน  
  2. ครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอนักเรียนพิการสายตา แตครูยังไมเขาใจเร่ืองการศึกษารวมอีกทั้ง
ยังขาดทักษะในการถายทอดความรูใหแกนักเรียนพิการสายตา และไมสามารถผลิตสื่อการสอนไดอยาง
เหมาะสม เนื่องจากครูไมไดสอนนักเรียนกลุมน้ีอยางตอเนื่อง และครูขาดแรงจูงใจ 
 3. สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรการศึกษาของนักเรียนพิการสายตา เพราะเปนสภาพแวดลอมท่ีสรางเอาไวนานแลว
และโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงใหเหมาะสม  
 การจัดการศึกษารวมใหแกนักเรียนผูพิการอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระดับกระทรวง สถานศึกษา และกลุมสาระ ตองวางแผนการสอนรวมกันอยางเปนระบบและมี
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องท้ังระบบ ตั้งแตการรับเขาเรียนจนจบการศึกษา นอกจากนั้น          
ตองขยายกรอบการทําวิจัยใหครอบคลุมถึงการศึกษารวมในพื้นที่ ภูมิภาค และการศึกษารวมใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา                                                          ปการศึกษา 2556 
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 This research attempts to (i) examine the inclusive education policy for blind 
students, (ii) investigate the teaching methods of teachers of blind students and (iii) study 
enabling physical environments for blind students at school. 
 
 Using a qualitative approach with face-to-face key informant interviews (from 
three secondary schools) with three school directors, twenty-four teachers and ten blind 
students, findings indicated that: 
 
 First, blind students perceive themselves in positive ways and they are 
determined to finish their studies.  However, the inclusive education policy at the public 
school level is not coherent and technical support from the Ministry of Education is 
insufficient, particularly where budget is concerned.  Such incoherent policy results in 
unresponsive teaching methods for blind students. 
 
 Second, despite having maintained a positive attitude toward blind students, 
teachers are incapable of delivering their knowledge to those students and they are unable to 
produce suitable learning materials for blind learners because teachers do not see these 
students regularly. Furthermore, the teachers lack motivation.  
 
 Third, physical environments are barely enabling to help blind students  access 
learning resources at their schools because school buildings and physical settings were not 
built with the blind in mind and the schools have few funds to construct disability-friendly 
environments.  
 
 In order to implement an inclusive policy effectively, educational staff  at the 
Ministry level, school level and departmental level must lay out teaching/learning plans 
collaboratively and the budget for an inclusive education policy must be appropriately 
distributed throughout the schooling process, from initial recruiting of blind students to their 
graduation.  Additionally, future research on inclusive education should be conducted in 
regional areas and it should also be investigated in higher education. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี  ดวยความอนุเคราะหและความกรุณาจาก                         
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพงษ  บัวหลา อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ใหความรูตลอดจนแนวคิด ขอคิดเห็นตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี จนการศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จ
ไปดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ ประธานกรรมการ และอาจารย            
ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ กรรมการในการสอบวิทยานิพนธคร้ังน้ี ที่ไดชวยกรุณาตรวจทานความถูกตอง
และคําช้ีแนะอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี  เพ่ือใหวิทยานิพนธเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน  
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.อิศวรา ศิริรุงเร่ือง อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยครรชิต สมจิตต 
อาจารยประ จํ าหลักสู ตรการศึกษาพิ เศษ  คณะครุศาสตร  มหา วิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิ ต                         
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม รันตโชติ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
เพื่อใหเคร่ืองมือการวิจัยมีความถูกตองยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน และมูลนิธิ รวมถึงนักเรียนผูพิการทางการทาง
สายตาทุกทานท่ีใหความชวยเหลือทุกๆ ดาน จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของผูวิจัยที่ใหโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท ทั้งความเขาใจ กําลังใจ กําลังทรัพยและใหการสนับสนุนในทุกๆอยางมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเพ่ือนสนิททุกๆ 
ทานที่ใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานเปนอยางดีมาตลอดระยะเวลาการศึกษาจนทําใหงานวิจัยเสร็จ
สมบูรณดวยดี และหากงานวิจัยนี้มีประโยชนอันใดที่จะเกิดประโยชนตอสังคม ผูวิจัยขอยกประโยชน
ใหกับมูลนิธิคนพิการทุกประเภท และนองๆผูใหขอมูลทุกคน 
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