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บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน า
จดัการ เรยีนรวม เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรวม ตามตวัแปร 
ต าแหน่ง ระดบั การศกึษา ขนาดโรงเรยีน ความรู้พื้นฐานทางการศกึษาพเิศษ และประสบการณ์การท างานด้าน
การศกึษาพเิศษของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อศกึษาแนวทางการแกปั้ญหาในการปฏบิตังิานจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีน
แกนน าจดัการเรียนรวม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ในครัง้นี้จ านวน 484 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 66 คน ครูวิชาการ จ านวน 66 คน ครูผู้รบัผิดชอบ โครงการ จ านวน 66 คน ครูผู้สอนจ านวน 286 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราสว่น ประมาณค่า 4 ระดบั มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.767 เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบทกีารทดสอบเอฟ และการวเิคราะหเ์น้ือหา 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพปัญหาในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรวมเรยีงตามล าดบัจากดา้นทีม่ปัีญหามาก
ไปหาน้อย คอื ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นนักเรยีน ดา้นเครื่องมอื และดา้นสภาพแวดลอ้ม และในภาพรวม
สภาพปัญหาอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีน
รวมระหว่าง ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต าแหน่ง  ระดับการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ด้าน
การศกึษาพเิศษ และขนาดโรงเรยีนทีต่่างกนั พบว่ามสีภาพ ปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน าจดัการ
เรยีนรวมไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรยีนรวมใน โรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรวมพบว่า 
3.1) ดา้นนกัเรยีน ควรสง่เสรมินกัเรยีนทัว่ไปใหม้สีว่นรวมในการช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่ีความ ตอ้งการพเิศษ โดยตอ้ง
เตรยีมความพร้อมทัง้ทางด้านอารมณ์ สงัคม แก่เดก็ทัง้สองกลุ่ม และเสรมิทกัษะทางวชิาการตามศกัยภาพ  ของ
ผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ จดัใหม้หีลกัสตูรส าหรบันักเรยีนเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พเิศษแต่ละประเภท ครูต้องมคีวามรู้ มเีครื่องมอืและใชจ้ติวทิยาในการดูแลและจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษ เป็นรายบุคคล ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญั สรา้งความตระหนัก สรา้งเจตคตทิีด่ ีใหข้วญัและก าลงัใจ
แก่บุคลากรในโรงเรยีน ในการปฏบิตัิงานด้านการเรยีนรวม โรงเรยีนควรสร้างความสมัพนัธ์และพบปะผู้ปกครอง
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อความรวมมอื ในการช่วยเหลอื ดแูลบุตร หลานทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 3.2) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ควรจดัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก หอ้งเรยีน ใชห้อ้งปฏบิตักิาร บรเิวณโรงเรยีนเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้
และเพื่อการพกัผ่อนส าหรบันักเรียนที่มีความต้องการ พิเศษ 3.3) ด้านการเรียนการสอน จดักิจกรรมการเรียน  
การสอนใหน้ักเรยีน ไดท้ ากจิกรรมรวมกนัใหม้ากทีส่ดุ โดย ใชเ้ทคนิค วธิกีาร และสื่อการสอนทีห่ลากหลาย โดยละ
เว้นกจิกรรมการแข่งขนัทีม่ผีลแพช้นะ ปรบัวธิกีารสอนโดยค านึงถงึนักเรยีน  ที่มคีวามต้องการพเิศษมากขึ้น เช่น 
การใหง้านทีม่คีวามยากง่าย การประเมนิผลการเรยีน หรอืการรวมกจิกรรม ควรใชว้ธิกีารและเกณฑท์ีต่่างกบัเดก็
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ทัว่ไป โดยให้สอดคล้องกบัสภาพความบกพร่องของนักเรยีนเป็นรายบุคคลและควรจดัให้มหี้องเสรมิ  ทกัษะทาง
วชิาการ ผูบ้รหิารควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการศกึษาพเิศษควรก ากบัใหม้กีารจดัท าแผนการจดัการศกึษา เฉพาะ
บุคคล (IEP) และจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูโ้ดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพความ 
บกพร่องของเดก็แต่ละคนอย่างจรงิจงั ใชก้ารนิเทศ ก ากบั ตดิตามเพื่อใหม้กีารรายงานความ กา้วหน้า มกีารส่งต่อ
นกัเรยีน ทีม่คีวามต้องการพเิศษ ต่อผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูป้กครองอย่างต่อเน่ือง ควรท าสมุดรายงานผลการเรยีน
เป็นพเิศษโดยระบุ จุดเด่น จุดดอ้ยทีเ่ดก็ควรไดร้บัการพฒันาอย่างชดัเจน 3.4) ดา้นเครื่องมอืใหม้กีารจดัท านโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนงาน โครงการโดยใหค้รอบคลุมถงึกลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จดัใหม้เีครอืขา่ยการ
เรยีนรวมทีเ่ขม้แขง็ 
 
ค ำส ำคญั : แกนน าจดัการเรยีนรวม แนวทางการจดัการเรยีนรวม สภาพปัญหา ความรูพ้ืน้ฐานทางการศกึษาพเิศษ 
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Abstract 
 This research aimed to study the problem situation and the way to manage provision in leading 
integration schools. The result has been compared by using many variables including: position, the highest 
degrees provide, school size, basic special education and experience of participants in special education 
area. There were 473 people selected from learning inclusive school in this research including: sixty-six lead 
teachers, sixty-six academic teachers, sixty-six project responsible teachers, and two hundred and eighty-
six teachers. This research used a four scales survey questionnaire as a tool to collect data which has total 
reliability (α) 0.93. Moreover, this research used questionnaire and focus group to explain deep results. The 
statistics used in this research including: frequency, percent, mean, standard deviation, F-test and content 
analysis. 
  This research found that 1) the problem situation in leading integration schools could describe from 
high to low teaching and learning activities, students, and environment, respectively, however, overall there 
were in high level. 2) the comparison problem of provision learning in leading integration school found that 
the involve people who has different position, degree, basic special education, basic special education and 
school size would have no different in problem management in leading integration schools. 3) the way to 
solve the problems of management in leading integration schools showed that 3.1) in student aspect, the 
school should support student in terms of helping students who has special need by training in all aspects 
including: emotion, society for both group of students and reinforce special need student follow their learning 
ability. The assessment from real situation should synchronize with the curriculum which use for each 
particular kind of special need students. Teachers should have adequate tools and they should have good 
psychology skills to take care of them and they should manage special education in each special need 
person. The principle should pay attention to the good motion; good view point and support all teachers in 
the school. Moreover, the principle should set up the meeting of student’s parent for having some 
suggestions and technique to take care of special need students; 3.2) in environment aspect, the school 
should have good manage both inside and outside including laboratory for learning area and for special 
need student to rest; 3.3) in teaching and learning aspects, the school should set up learning activities for 
both group of students to have inclusive work as much as possible by using activities method techniques 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(5), 2020 : 127 - 141 

130 

and various instruction, however, they should avoid competitive activities. They should adapt their teaching 
skills by concern of special need students for example give balance easy-hard work or use the different rule 
from other students in the same activity if that activity has in both group of students. The school should have 
special room of supportive skills. The principle should understand the special education and the school 
should have an Individualization Education Plan (IEP) and create. Individual Implementation Plan (IIP) for 
all 8 main learning substances by concern with each particular special need student. The school should 
have learning supervision and follow them to send their approach report to the principals and the parents. 
The students should have special learning report that contain strengthen and weak points that the students 
need to develop; 3.4) in development tool aspects, the schools should create vision, mission, policies, plan, 
and projects by cover special need student group. Moreover, the school should have strong inclusive learning 
network and using learning technology as well. 
 
Keywords: leading integration school, Provision Management, problem, special need education 
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1. บทน ำ 
 รั ฐ ธ ร ร ม นูญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศกัราช 2540 ได้ให้ความส าคญัในการส่งเสริม
จดัการศกึษาเพื่อคนพกิารไวใ้นมาตราที ่43 ว่าบุคคล
ย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไม่
น้อยกวาสิบสองปี ที่ร ัฐจัดให้อย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตราที่ 55  
ระบุว่า บุคคลซึง่พกิารหรอืทุพพลภาพมสีทิธไิดร้บัสิง่
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัจิากนัน้
รฐับาลไทยได้พยายามผลกัดนัให้มีการด าเนินงาน
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาส าหรบัผูท้ี่มคีวามต้องการ
จ าเป็นพเิศษหรอืผูพ้กิาร โดยก าหนดสทิธหิน้าทีท่าง
การศึกษาส าหรับผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 10 ไว้ว่า “การจัดการ
ศกึษาส าหรบับุคคลซึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญาอารมณ์สงัคมการสื่อสารและการ
เรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึง่ไม่สามารถพึง่ตนเองไดห้รอืไม่มผีูด้แูล หรอื
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั ้นพื้นฐานเ ป็นพิ เศษ 
นับตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัสิง่อ านวย
ความสะดวก สื่อ บรกิาร และความช่วยเหลอื อื่นใด
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง การจดัการศกึษาต้องยดึหลกั
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้เน้นศกัยภาพของผูเ้รยีนเป็นส าคญั” 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ, 2542) 
  ในปี พ.ศ.2547 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนทัว่ไปจดัการศกึษาแบบเรยีนร่วม 
โดยจดัโครงการน าร่องโรงเรยีนแกนน า จดัการเรยีน
ร่วมขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัการศึกษาให้กบ
เดก็ทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ (Special Needs) 
ได้รับสิทธิในการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรยีนได้อย่างสอดคล้องกบัความต้องการทัง้
ทางสตปัิญญาร่างกาย อารมณ์ สงัคม จติใจ และการ

เรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถของ
แต่ละคนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนักและ
เดก็ทัว่ไปไดเ้รยีนร่วมกนัในชัน้เรยีนปกตเิพื่อใหเ้ดก็ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้มีสังคมที่กว้างขึ้น 
และไดร้บัการช่วยเหลอืจากเพื่อนๆ ครแูละผูป้กครอง 
(นิตธิร ปิลวาสน์, 2556) การจดัการเรยีนร่วมเป็นการ
ช่วยให้เด็กที่มีความพิเศษหรือเด็กพิการและเด็ก
ทัว่ไปไดม้โีอกาสเรยีนรู้ เขา้ใจซึ่งกนัและกนัเกดิการ
ยอมรบัในการอยู่ร่วมกนั ซึง่นบัเป็นโอกาสทีด่สี าหรบั
เดก็ที่มคีวามพเิศษจะได้พฒันาศกัยภาพทุกด้านใน
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนทัว่ไป เพื่อใหส้ามารถใช้
ชีวิตอยู่ ในสังคมทัว่ไปได้อย่างมีความสุขอีกทัง้
ครอบครัวก็สามารถให้ความดูแลเอาใจใส่ได้อย่าง
ใกลช้ดิ นับไดว้าเป็นการศกึษาทีมุ่่งพฒันาเดก็ทุกคน
อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (ฉวีวรรณ โยคิน , 
2553) 
 การจดัการเรยีนร่วมของประเทศไทยเริม่ต้น
ครัง้แรกในปี พ.ศ.2499 โดยจดัเรยีนร่วมในโรงเรยีน
เซนต์คาเบรียล  เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องด้าน
การมองเห็นไปเรียนร่วมในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
ซึง่ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ต่อมารฐับาลไทยในสมยันัน้
ไดข้ยายผลไปตามโรงเรยีนต่างๆ ทัง้ของรฐับาลและ
เอกชน จากนัน้มากระทรวงศึกษาธิการได้ท าการ
ทดลองจดัเรยีนร่วมระหว่างโรงเรยีนสอนเด็กพเิศษ 
และโรงเรยีนทัว่ไป และได้จดัท าแผนการศกึษาชาติ
พุทธศกัราช 2520 โดยมีนโยบายให้ส่งเสริมการจดั
ศึกษาส าหรับบุคคลลักษณะพิเศษ หรือพบความ
บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ใน
โรงเรียนเฉพาะและโรงเรียนทัว่ ไปตามความ
เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรบัว่าการเรยีนร่วมเป็นการ
จดัการศกึษาทีเ่อือ้ต่อสภาพความตอ้งการของผูเ้รยีน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของเด็ก
พกิารให้อยู่ร่วมกบัคนทัว่ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาพิเศษ (ด้านคนพิการ) ระยะที่  8 (พ.ศ.
2540-2544) โดยตัง้เป้าหมายใหม้กีารจดัตัง้โรงเรยีน
สอนเด็กพิการและขยายบริการในรูปแบบของการ
เรยีนร่วมในโรงเรยีนทัว่ไปใหม้ากขึน้ และกระจายไป
ในส่วนภูมภิาคเพื่อความเสมอภาค กว้างขวางและ
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ทัว่ถึง ช่วยใหเ้ดก็พกิารได้รบัการศกึษาทดัเทยีมกบั
เพื่อนร่วมชาต ิ
 โครงการเรยีนร่วมเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทต่างๆ ในวยัเรยีน ไดเ้รยีนร่วมกบัเดก็ปกตใิน
ระบบโรงเรยีน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษาและเพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพเดก็เป็นรายบุคคล โดยมีครูประจ าชัน้และ
ครูการศึกษาพิเศษให้ความร่วมมือและรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ
บริหารจดัการในโรงเรียนที่ด าเนินการจดัการเรียน
ร่วม กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายาม
ด าเนินการในรูปแบบโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วมในทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมมาตัง้แต่พ.ศ. 
2547 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษาให้กบัเดก็ที่มคีวามต้องการ
พิเศษทุกประเภทได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่จ ัดการ
เรียนร่วมอย่างทัว่ถึงในพื้นที่ใกล้บ้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2550: 10) 
 โ ค ร ง ส ร้ า งซีท  (SEAT Framework) เ ป็ น
แนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วมทัง้ในชัน้เรียน
ร่วมและในสถานศึกษาเป็นโครงสร้างที่มีความ
ยดืหยุ่นและมคีวามชดัเจน เป็นการท างานร่วมกนัทัง้
ระบบเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทัง้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใน
วัยเรียนได้รับบริการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
โดยสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่มกีารจดัการเรยีนร่วมต้อง
บริหารตามโครงสร้า งซีท  โดยให้ครอบค ลุม
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  1) 
นัก เ รียน  (S: Students) 2 )  สภาพแวดล้อม (E: 
Environment) 3) กิจกรรมการเรียนการสอน  (A: 
Activities) 4) เครื่องมือ (T: Tool) (เบญจา ชลธาร์
นนท,์ 2546: 6) ซึง่การบรหิารจดัการเรยีนร่วมโดยใช้
โครงสรา้งซที สามารถกล่าวได้ว่า เป็นการบรหิารที่
สอดคล้องกบัหลกัการของธรรมาภบิาลหรอืหลกัการ
ระบบกลไกการบรหิารจดัการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี
ที่ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การมีกระบวนงานที่โปร่งใส การพร้อมรับการ

ตรวจสอบความชอบธรรมในการใช้อ านาจ การมี
กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชดัเจน และการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดว้ยการบรหิารจดัการที่
เป็นระบบและมกีารบูรณาการองค์ประกอบทุกด้าน
อย่างครบถว้น ท าใหเ้ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่ขา้
มาเรยีนร่วมกบัเดก็ปกตทิัว่ไปในโรงเรยีนปกต ิไดร้บั
ประโยชน์ทางการศกึษาเพิม่ขึน้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และครอบครัวของเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ  
มคีวามสุข และมคีวามพงึพอใจทีลู่กไดร้บับรกิารทาง
การศึกษาและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กปกติ
ทัว่ไป ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัการเรยีนร่วม
ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการบริหารที่เป็นไปอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษที่เขา้เรยีนร่วมได้รบัประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (เบญจา 
ชลธารน์นท,์ 2546: 49-50) 
 ส าหรบัการด าเนินงานบรหิารจดัการเรยีนร่วม
ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายการจัดการศึกษา
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบเรียน
ร่วม พร้อมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนทัง้ ในเรื่องของ
งบประมาณ และกิจกรรมในการด าเนินการเพื่อให้
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทัง้ 315 โรงเรียน 
ทีต่ัง้อยู่ใน 20 อ าเภอ ในเขตบรกิารทางการศกึษาซึง่
อยู่ในความรบัผดิชอบมคีวามเขม้แขง็ในการบรหิาร
จดัการ ทัง้นี้เพื่อต้องการใหเ้ป็นแหล่งวทิยาการด้าน
การศกึษาพเิศษแก่โรงเรยีนที่จดัการเรยีนร่วมทัว่ไป 
แต่จากการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานดา้นการ
จัดการเรียนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จงัหวดัร้อยเอ็ด  กลบัพบว่าการด าเนินงานจดัการ
เรยีนร่วมในโรงเรยีน จดัการเรยีนร่วมจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ประสบปัญหาคือ ด้านบุคลากรมีปัญหาเกี่ยวกบัครู
ขาดความรู้และขาดทักษะในการคัดกรองเพื่อระบุ
ประเภทความพิการ ท าให้ผลการคัดกรองที่ได้ไม่
ชัดเจนและผิดประเภทซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการ
วางแผนพฒันาตามความต้องการจ าเป็นพเิศษ ดงัที่
ปรากฏในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล อกีทัง้
ยังขาดความรู้ แ ละทักษะใน เ รื่ อ งกา รวัดและ
ประเมินผลรวมถึงผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคญัอย่างจริงจงัเนื่องจากมีภาระงานที่ต้อง
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รบัผิดชอบมากและคิดว่าไม่ใช่กลุ่มสาระวิชาหลกัที่
ต้องยกระดบัผลสมัฤทธิจ์ ึงไม่ให้ความส าคญัต่อการ
ปฏิบตัิงานในด้านนี้เท่าที่ควรและอีกประการหนึ่งที่
เป็นปัญหาส าคญัคอื มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารและ
ครูผู้ร ับผิดชอบงานการจัดการเรียนร่วมในระดับ
โรงเรียนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีส่วนท าให้ทัง้
ผูบ้รหิารและครูไม่สามารถท าหน้าทีดู่แลนักเรยีนที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างเต็มที่ เต็มเวลาและอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคญัที่มผีล
ต่อความสามารถในการจดัการเรยีนร่วมในโรงเรยีน 
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพเิศษเรยีนร่วม ส่วนด้านงบประมาณพบว่า
งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรจากรฐัไม่เพยีงพอและไม่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาทัง้ระบบ และแหล่งสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน องคก์รอื่นๆ มน้ีอยเพราะ
รายได้ของประชากรโดยรวมต่อเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่ง (ศูนย์
การศกึษาพเิศษประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็, 2561: 8 -11) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
ควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม โดยเฉพาะ
ขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในรูปแบบงานวจิยั ผู้วจิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการจดัการแกนน าใน
โรงเรยีนแกนน า สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหาใดบ้างภายใต้
การบรหิารจดัการเรยีนร่วมใน 4 องค์ประกอบ ของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ซี ท  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น นั ก เ รี ย น  ด้ า น
สภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
เครื่องมอื เพื่อเป็นขอ้มลู ในการวางแผน แกไ้ขปัญหา
ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานดา้นการจดัการเรยีนร่วมใน
โรงเรยีนจดัการเรยีนร่วม และเพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การศกึษาไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จดัการเรยีนร่วมทัว่ไป ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหาจากผูบ้รหิารและ
ครูในโรงเรียนที่จ ัดการเรียนร่วม ทัง้ในส่วนของ
ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นนโยบายคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครูซึ่งเป็นผู้ปฏบิตัิงานด้านการจดัการเรยีนการสอน
และเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการพฒันานกัเรยีน
ที่มคีวามต้องการพเิศษโดยตรง ทัง้นี้เพื่อให้ได้แนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการจดัการเรยีนร่วม 
เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลส าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บริหารงานเรียนร่วมของโรงเรียนจดัการเรียนร่วม 
ทัง้นี้มุ่งหวงัว่าจะส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของ
นักเรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษในโรงเรยีนที่จดัการ
เรยีนร่วมในสงักดัต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
      ในการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนว
ทางการจดัการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ มวีตัถุประสงคด์งันี้ 

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนแกนน า สงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็   

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ
จดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน า สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็   
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 โรงเรยีนแกนน าในจงัหวดัร้อยเอด็ เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอด็  เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชำกร 
  ที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้คือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครูในโรงแกนน า สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด จาก 66 
โรงเรยีน มผีู้บรหิารและครูที่ด าเนินงานจดัการเรยีน
ร่วมในโรงแกนน า จ านวน 1,070 คน ประกอบดว้ย 
  ผูบ้รหิารสถานศกึษา   จ านวน  66   คน 
 ครวูชิาการ        จ านวน   66   คน 
 ครผููร้บัผดิชอบโครงการ  จ านวน  66   คน 
 ครผููส้อน          จ านวน  872  คน 

กลุ่มตวัอย่ำง 
 การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีน
แกนน า  สังกัดส านักง านเขตพื้นที่ก า รศึกษา
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ประถมศกึษาร้อยเอด็ จาก 66 โรงเรยีน โดยศึกษา 
จากกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผู้บรหิารสถานศกึษา
ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการเรียน
ร่วม ศกึษาจากประชากรโรงเรยีนละ 1 คน จาก 66 
โรงเรียน รวม 198 คน ครูผู้สอนศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 275 คน 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเรยีนร่วมในจงัหวดัรอ้ยเอด็  
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัญหาการ
จดัการเรยีนร่วมในโรงเรยีนแกนน า 
 3.3 ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ แนวทางการจดัการ
เรยีนร่วมในโรงเรยีนแกนน า 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการ
วจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั 
ดงันี้  

 1. แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการ
เรียนรวม ในโรงเรียนแกนน า สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ ม ี3 ตอน  คอื 

  ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบ เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ความรู้
พื้นฐานทางการศกึษาพิเศษ และประสบการณ์การ
ท างานดา้นการศกึษาพเิศษ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวม 
ของโรงเรียนแกนน า  ตามโครงสร้างซีทใน 4 
องค์ประกอบ คอื  ด้านนักเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน และด้านเครื่องมอื มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
4 ระดบั คือ มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด จ านวน 
40 ขอ้ 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open - Ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
แนวทางในการจดัการเรยีนรวม ในโรงเรยีนแกนน า 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อย เอ็ด  ใน  4  ด้ าน  คื อ  ด้ านนั ก เ รียน  ด้ า น

สภาพแวดล้อม ด้านการเรียนการสอน และด้าน
เครื่องมอื 
3.5 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. แบบสอบถามการศกึษาสภาพปัญหาการ
จดัการเรยีนรวม ในโรงเรยีนแกนน า สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้วิจยัได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

 1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกบัเด็กปกติ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้เอกสารหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
นิเทศโรงเรยีนเรยีนร่วม แบบสอบถามการปฏบิตังิาน
ในโรงเรยีนแกนน า และโรงเรยีนที่ด าเนินการจดัการ
เรยีนร่วม ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ด้มาออกแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคดิและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 1 . 2  ศึกษ าสภาพ ปั จ จุ บัน ข อ งก า ร
ด าเนินงานการเรียนรวม จากการรายงานผลการ
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานเรียนร่วม ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด และการ
รายงานผลการนิเทศตดิตามการด าเนินงานเรยีนร่วม 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ปัญหาที่เกิดจากด้านนักเรียน ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ด้ า น เ ค รื่ อ ง มื อ  เ พื่ อ น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ส ร้ า ง
แบบสอบถามจ านวน 53  ขอ้ ดงันี้ 
   1.2.1 ดา้นนกัเรยีน จ านวน 15 ขอ้ 
   1.2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม จ านวน 13 ขอ้ 
   1.2.3 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
จ านวน 13 ขอ้ 
   1.2.4 ดา้นเครื่องมอื จ านวน 12 ขอ้ 
 1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาโดยพจิารณาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC)ระหว่างขอ้ความกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัท ์
โดยผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี้ 

  ให้คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่า
ขอ้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัท ์
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  ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ว่า
ขอ้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัท ์

  ให้คะแนน  -1 หมายถึง  แน่ใจว่า
ขอ้ความนัน้ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และนิยาม
ศพัท ์
 ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องจาก
คะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2543: 248-249) คดัเลอืกขอ้ค าถาม
ทีม่ดีชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50ขึน้ไป และน ามา
ปรับปรุงตาม ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญส่วนข้อ
ค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องต ่ ากว่า 0.50 ไม่
น ามาใช ้ปรากฏว่าไดแ้บบสอบถามจ านวน 40 ขอ้ มี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67 ถงึ 1.00 

1.4 น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้
ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัโรงเรยีนแกนน าจดัการ
เรยีนร่วมในจงัหวดัรอ้ยเอด็ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
จ านวน 5 โรงเรียนๆ ละ 6 คน รวมจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 30 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 5 คน และครูโรงเรียนละ 5 คน 
ประกอบดว้ยครวูชิาการ 1 คน ครรูบัผดิชอบโครงการ 
1 คน ครูผู้สอนจ านวน 3 คน รวมจ านวนครูที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 25 คน แล้วน าผลการตอบ
แบบสอบถามน ามาค านวณค่ าความ เชื่ อมั น่ 
(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ แ์ อลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.93 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรบัการศกึษา
สภาพปัญหาและแนวทางการการจดัการเรียนรวม  
ในรง เรียนแกนน า  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อย เอ็ด  ซึ่ งผู้ วิจ ัย ได้
ด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. ขอหนังสอืขอความร่วมมอืและแนะน า
ตวัจากวทิยาลยันครราชสมีา ถงึผูบ้รหิารสถานศกึษา
โรงเรยีนแกนน า สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
รอ้ยเอด็   เพื่อแนะน าตวัผูว้จิยั และขอความร่วมมอื
ใหผู้ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

ผู้วิจ ัยน าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมกบั

ผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการ ครูรับผิดชอบ
โครงการเรยีนรวม และครูผู้สอนในโรงเรยีนแกนน า 
เพื่อขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
จ านวน 473 ฉบบั หลงัจาก 2 สปัดาห์ ผู้วจิยัขอรบั
แบบสอบถามคนืจากกลุ่มตวัอย่างทางไปรษณีย์ ใน
กรณีที่ก ลุ่มตัวอย่ าง  ไม่ตอบแบบสอบถามใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจ ัยด าเนินการติดตามด้วย
ตนเองโดยการประสานผ่าน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ประสานผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกครัง้
หนึ่ง ซึ่งรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนทัง้หมด 
จ านวน 473 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ซึง่แบบสอบถามที่
ไดร้บัคนือยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการการจัดการเรียนรวม  
ในโรงเรียนแกนน า  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ ซึ่งผู้วิจยัวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยด าเนินการ ดงันี้ 

 1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปรมิาณ เป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามปัญหาการจดัการ
เรียนรวมในโรงเรียนแกนน า สงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ ผูว้จิยัวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป 
ด าเนินการดงันี้ 
        1.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และลงรหสัขอ้มลู 

      1.1.2 วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าความถี่ 
ค่ารอ้ยละขอ้มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและ
น าเสนอขอ้มลูโดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย 
        1.1.3 วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่ า เบี่ย ง เบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ตัวแปรเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรวม  ในโรง เรียนแกนน า  น าค่ าที่ ไ ด้ ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยการแบ่งช่วง
เท่าๆ กนั ดงันี้  
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   ค่ า เฉลี่ย  3 .26  – 4 .00  หมายถึง   
มสีภาพปัญหาการจดัการเรยีนร่วมอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ 
   ค่า เฉลี่ย  2 .51  – 3 .2    หมายถึง   
มสีภาพปัญหาการจดัการเรยีนร่วมอยู่ในระดบัมาก 
   ค่ า เฉลี่ย  1 .76  – 2 .50  หมายถึง   
มสีภาพปัญหาการจดัการเรยีนร่วมอยู่ในระดบัน้อย 
   ค่ า เฉลี่ย  1 .00  – 1 .75  หมายถึง   
มสีภาพปัญหาการจดัการเรยีนร่วมอยู่ในระดบัน้อย
ทีส่ดุ 
        1.1.4 เปรียบเทียบสภาพปัญหาและ
แนวทางการการจดัการเรยีนรวม ในโรงเรยีนแกนน า  
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด ที่จ าแนกตามตัวแปร ต าแหน่งระดับ
การศึกษาขนาดโรงเรียน ความรู้พื้นฐานทาง
การศึกษาพิเศษ ประสบการณ์การท างานด้าน
การศึกษาพิเศษของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F - test) 

1.2 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
      1.2.1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางใน
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด 
ใน 4 ดา้น คอื ดา้นนกัเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
การเรยีนการสอน และดา้นเครื่องมอื  น ามาสรุปโดย
การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

     1.2.2 เป็นการวิเคราะห์แนวทางการ
จดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน า สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้วิจยัน า
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ น ามาสรุปโดยการวเิคราะห์
เน้ือหาและการตคีวามจากขอ้มลู 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัใชส้ถติใินการ
วจิยั ดงันี้ 
  2.1 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมอื 

  2.1.1 การหาค่าความเทีย่งตรงตาม
เน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (ระพนิทร ์
โพธิศ์ร,ี 2549:63) 

  2.1.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยวิธีการประมาณค่า
สัม ป ร ะ สิท ธิ ์แ อ ล ฟ่ า ต า ม วิ ธี ข อ ง ค ร อ นบ า ค  
(a - Cronbach’sAlpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปู (บุญเรยีง ขจรศลิป์, 2547:81: 83) 

 2.2 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
2.2.1 สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  

         1 )  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage) 
(Ferguson, 1981: 68) 
        2) ค่าเฉลี่ย (Mean) (Ferguson, 
1981: 68) 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
 การวจิยัเรื่องการศกึษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน า 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็  สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์
การวจิยัได ้ดงันี้  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปัญหาและแนวทางการ
การจดัการเรยีนรวม ในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีน
รวมร้อยเอ็ด โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน โดยเห็นว่ามี
สภาพปัญหาในภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของสภาพปัญหาการจดัการ
เรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน า จดัการเรยีนรวมรอ้ยเอด็ 
ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนเหน็ว่ามสีภาพปัญหา
มากทีส่ดุคอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้าน
นักเรียนและ ด้านเครื่องมือ ส่วนด้านที่ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นว่ามีสภาพปัญหา
น้อยทีส่ดุคอื ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ความรู้พื้นฐาน 
ทางการศึกษาพิเศษแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีน 
แกนน าจัดการเรียนรวม สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
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การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ ไม่แตกต่างกนั โดย
ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานด้านการศึกษาพิเศษที่แตกต่างกัน มีความ
คดิเหน็เดยีวกนั ต่อสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวม
ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม  ยกเว้นด้าน
สภาพแวดลอ้มพบว่าผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์
การท างานด้านการศึกษาพิเศษ  แตกต่างกัน  
มปีระสบการณ์การท างานด้านการศกึษาพเิศษน้อย
กว่า 1 ปี มีความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปัญหา การ
จดัการเรยีนรวมแตกต่างจากผูท้ี่มปีระสบการณ์การ
ท างานดา้นการศกึษาพเิศษ ตัง้แต่ 1-5 ปี และ 10 ปี
ขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการ
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน า  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาร้อยเอด็  
ครัง้นี้พบประเดน็ทีน่่าสนใจ สามารถ อภปิรายผลได้
ดงันี้ 
   1. จากผลการวิจัยพบว่าในภาพรวม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ  สภาพ ปัญหาการจัดกา ร เ รียนรวม  
ในโรงเรียนแกนน า  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ดในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทัง้ 4 ดา้น โดยดา้นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา 
และครูผูส้อนเหน็ว่ามสีภาพปัญหามากทีสุ่ดคอื ดา้น
กจิกรรมการเรยีนการสอน รองลงมาคอืดา้นนักเรยีน 
และด้านเครื่องมือ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากเท่ากัน ส่วนด้านที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นว่ามีสภาพ
ปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมตามล าดับ 
ทัง้นี้อาจเนื่องจากโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนรวม 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอ้ยเอด็ มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครทูีม่คีวามรูห้รอืผ่านการอบรมเรื่องการจดัการ เรยีน
รวม หรอืองคค์วามรูท้างการศกึษาพเิศษในโรงเรยีน
แกนน าจดัการเรยีนรวม ซึง่เป็นการโยกยา้ย สถานที่
ท างานเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ร้าย หรือเป็นการ
ย้ายด้วยเหตุผลอื่นๆ ทัง้การเปลี่ยนสถานที่ ท างาน

ภายในส านักงานเขตพืน้ที่เดยีวกนัและต่างเขตพืน้ที่ 
โดยทีผู่ม้ารบังานการจดัการเรยีนรวมยงัไม่มี ความรู ้
ความเข้าใจในการปฏบิตัิงานด้านการเรียนรวม จึง
อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้การปฏิบตัิงาน ประสบกบั
สภาพปัญหาในระดบัมากทัง้ 4 ดา้น 
 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการนิเทศและติดตามผล
การด าเนินงานของโรงเรยีนแกนน าจดัการ เรยีนรวม
ทัว่ประเทศของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (2548: 2-3) พบว่าการจดั การศกึษาส าหรบั
นักเรยีนพกิารทุกประเภทในโรงเรยีนเรยีนรวมยงัไม่
สามารถท าได้อย่ างมีประสิทธิภาพ  เท่ าที่ควร 
เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาด
ทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การพฒันา หลกัสตูร 
สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของเดก็แต่ละคน และยงั สอดคล้องกบั
แนวคดิของ เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546: 2) ที่กล่าว
ว่าปัจจุบนัแม้ว่าโรงเรยีนจะด าเนินงาน ใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
2542 แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย  ข อ ง
กระทรวงศกึษาธกิารแล้วกต็าม แต่กย็งัพบปัญหาที่
เกดิขึน้นัน่คอื โรงเรยีนทัว่ไปยงัขาดความรู้ และขาด
ทกัษะในการบรหิารจดัการเรยีนรวมส าหรบันักเรยีน
ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการ
จดัการเรียนรวม บุคลากร หลักสูตร กระบวนการ
เรยีนการสอน และงบประมาณ อกีทัง้ยงั สอดคล้อง
กับณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ  (2543: บทคัดย่อ ) 
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรวม 
ระดับอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ 
เขตการศกึษา 5ผลการวจิยัเกี่ยวกบัปัญหาด้านการ
บริหารพบว่า โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตาม 
นโยบายได้ทัง้หมด บุคลากรไม่เพียงพอครูขาด
ความรูค้วามสามารถและทกัษะในการสอน และจดัท า 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลขาดงบประมาณในการ
ปรบัสภาพแวดลอ้ม และใหบ้รกิารเครื่องมอื สื่อ และ
อุปกรณ์การนิเทศและติดตามผลยังท าได้ไม่เต็มที่  
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนยังมีน้อย ส่วนปัญหา 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคือขาดเอกสารที่
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ครูไม่สามารถจัด
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กจิกรรมไดต้ามที่ก าหนดไว้ในแผนการศกึษาเฉพาะ
บุคคลขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดสื่อและวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดักจิกรรม 
  2. จ ากผลก า ร วิ จั ยพบ ว่ า ผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง  ขนาดโรง เรียน  ความรู้พื้นฐานทาง
การศึกษาพิเศษ และประสบการณ์การท างานด้าน
การศึกษาพิเศษ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน า
จดัการเรยีนรวม สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
สภาพแวดลอ้ม ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวาม
คิดเห็นว่ามีสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนแกนน า จัดการเรียนรวมแตกต่างกันและ
พบว่า ประสบการณ์การท างานดา้นการศกึษาพเิศษ
มคีวามส าคญั ต่อสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมใน
โรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรวม สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาพิเศษน้อย
กว่า 1 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพปัญหาการจดัการ
เรยีนรวมมากกว่าผู้ทีม่ปีระสบการณ์การท างานดา้น
การศึกษาพิเศษ ตัง้แต่ 1-5 ปี และมากกว่า 10 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ซึง่ผลการวจิยัไม่สอดคล้องกบัการวจิยัในครัง้
นี้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่รบัผิดชอบการจดัการเรยีนรวมที่มีระดบั
การศกึษา ต าแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ความรู้พื้นฐาน
ทางการศกึษาพเิศษทีต่่างกนั จากตวัแปรดงักล่าวไม่
สามารถที่จะเป็น ปัจจยัที่จะบอกได้ว่าความคดิเห็น
เกีย่วกบัสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรวมในโรงเรยีน
แกนน า จดัการเรียนรวมสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ต่างกัน ซึ่งทัง้นี้
อาจจะเป็นเพราะ ผูบ้รหิารและครซูึง่เป็นผูท้ีจ่ะตอ้งรบั
นโยบายและต้องปฏบิตัพิรอ้มทัง้ต้องด าเนินการตาม
นโยบาย  ด้านการจัดการศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และจากเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด รวมทัง้จาก
การที่ได้รับความรู้ความเข้า ใจถึงกฎหมายและ

ระเบยีบ สทิธต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ที่จะต้องด าเนินการ
จดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีอ่ยู่
ในวยัเรยีน รวมถึง การได้รบัการอบรม พฒันาจาก
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาถงึเรื่อง
การจัดการเรียนรวม การได้รับข่าวสารข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ วารสาร
ต่างๆ และทีส่ าคญั การมจีติสาธารณะ ความมเีมตตา 
กรุณา  ของผู้ บ ริห าร สถานศึกษาและครู ของ
สถานศกึษานัน้ๆ ทีม่ต่ีอ นักเรยีน ผู้ปกครองและต่อ
ชุมชนในการจดัการศกึษาโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ ดงันัน้
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน ความรู้
พื้นฐานทางการศกึษาพเิศษที่ต่างกนัเกี่ยวกบัความ
คดิเหน็ของสภาพปัญหา ทีเ่กดิจากการเรยีนรวม ได้
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของนักการศกึษาหลาย ๆ 
ท่าน ที่ได้ศึกษาและมี วัตถุประสงค์ในลักษณะ
เดียวกนั เช่น สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสชาสริิ 
วชัรานุรกัษ์ (2553: 17) ทีไ่ดท้ าการศกึษาสภาพการ
บรหิารจดัการเรยีนรวมโดยใชโ้ครงสรา้งซที (SEAT) 
เป็นฐานในโรงเรยีน แกนน าจดัการเรยีนรวม จงัหวดั
สงขลา ซึ่งผลการวจิยัยงัพบว่าผู้บรหิารสถานศกึษา
และครูผู้สอนที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับ
การศกึษาต่างกนั และจดัการศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็
ที่มีความบกพร่อง ประเภทต่างกนั มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัสภาพการบรหิารจดัการเรยีนรวมไม่แตกต่าง
กนั อกีทัง้ยงั สอดคล้องกบัสมศร ีพนมวจิติร (2546: 
89-91) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรยีนทีจ่ดั การศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน 
อายุต่างกัน ระดับ การศึกษาต่างกัน และจัดการ
ศึกษาพิเศษส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องประเภท
ต่างกนั มปัีญหา การบริหารงานวชิาการโรงเรยีนที่
จดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเรยีน
รวมกบัเด็กปกติ สงักดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัจนัทบุร ีไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนว
ทางการการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน า
จดัการเรยีนรวม สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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ประถมศึกษาร้อยเอ็ด ด้านสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริหารและครู ที่มีประสบการณ์การท างานด้าน
การศึกษาพเิศษต่างกนั โดยผู้ที่มปีระสบการณ์การ
ท างานด้านการศึกษาพิเศษ น้อยกว่า 1 ปี มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนรวมแตกต่างจากผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานด้านการศกึษาพเิศษ ตัง้แต่ 
1-5 ปีและผู้ที่มีประสบการณ์  ในการท างานด้าน
การศกึษาพเิศษ 10 ปีขึน้ไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ ร ะ ดับ  0.05 ทั ้ง นี้ อ า จ จ ะ เ ป็ น เพ ร า ะ  ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการศกึษาพเิศษ น้อย
กว่า1 ปีอาจจะยงัมอีายุตวัน้อยดว้ยจงึท าให้ มผีลต่อ
การแสวงหาความรู้ วทิยาการ แนวคิด แนวปฏิบตัิ
ของการจดัการศกึษาพเิศษ การเปิดใจรบั วทิยาการ
ใหม่ๆ การปรบัเปลี่ยนวิธกีารเรียนเปลี่ยนการสอน 
ตลอดจนการดูแลให้ความช่วยเหลอื เป็นรายบุคคล
ตามสภาพความบกพร่อง ตามหลักในการจัด
ก า ร ศึ กษ าพิ เ ศ ษ  ทั ้ง ยั ง ม อ ง เ ห็น ว่ า ก า ร จั ด 
สภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและตัวบุคคลไม่ได้
เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการพฒันาเดก็ที่ม ีความ
ตอ้งการพเิศษ และอาจจะเน่ืองมาจากไดร้บัการอบรม 
การพฒันาองคค์วามรูด้า้นการศกึษาพเิศษ ใหเ้ขา้ใจ
ถึงการท างานแบบมีส่วนรวมของทุกฝ่าย การ
ประสานความรวมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน  ซึ่ง
สอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (2550:94) ไดก้ล่าวถงึการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นบุคคลส าคัญใน
ชวีติเดก็ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ผูป้กครอง คร ูบุคลากรอื่น ใน
โรงเรยีน โดยใหผู้้บรหิารโรงเรยีนที่จดัการเรยีนรวม
เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมดังนี้  จัดประชุม 
บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน เพื่อใหร้บัรูว้่าโรงเรียนได้
ด าเนินการโครงการเรียนรวมและจะด าเนินการ 
อย่างไรบา้ง สรา้งบรรยากาศการยอมรบันักเรยีนทีม่ี
ความต้องการพิเศษ ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
รบัรูแ้ละรวมมอืกนัดแูล ช่วยเหลอือย่างถูกวธิ ีจดัใหม้ี
คณะกรรมการจดัการเรียนรวมประจ าโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ เชี่ ยวชาญ ครู พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกรวมกันก าหนด
นโยบาย  แนวทางการด า เนินงาน การจัดสรร

งบประมาณ บทบาทและหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนใน
โรงเรยีน มกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการใหบุ้คลากรทุก
คนและผู้เกี่ยวขอ้งรบัทราบ เพื่อใหเ้กดิความรวมมอื 
ในการท างานเป็นทีม และยังมีความสอดคล้องกับ 
(กิง่กาญจน์ ฟูเกษม, 2551:75) พบว่าบรรยากาศใน
การเรียนรวมก่อให้เกิดประโยชน์ กบัเด็กที่มีความ
ตอ้งการพเิศษและเดก็ปกตทิีม่คีวามส าคญั 3 ประการ
คือ1) ความอบอุ่นและมิตรภาพ  2) การพัฒนา
ทางด้านสังคมและการรู้จ ักตนเอง 3) การพัฒนา
บุคลกิภาพ 
   3. ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาการ
จดัการเรยีนรวมในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรวม 
พบว่า ด้านนักเรยีน ควรส่งเสรมินักเรยีนทัว่ไปให้มี
ส่วนรวมในการช่วยเหลอืนักเรยีนที่มี ความต้องการ
พเิศษ และเสรมิทกัษะทางวชิาการตามศกัยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเมินตามสภาพ
จริง จดัให้มีหลกัสูตรส าหรับนักเรียนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท  ครูต้องมีความรู้มี
เครื่องมอืและใชจ้ติวทิยาในการดูแลและจดัการศกึษา
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นรายบุคคล 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก 
สร้างเจตคติที่ดีให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
โรงเรยีนในการปฏบิตังิานดา้นการเรยีนรวม โรงเรยีน
ควรสร้างความสมัพนัธ์และ พบปะผู้ปกครองอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อความรวมมอืในการช่วยเหลอืดแูลบุตร
หลานทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 ด้านสภาพแวดล้อม ควรจดัสภาพ แวดล้อม
ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีน ใช้ห้องปฏบิตัิการ 
บรเิวณโรงเรยีนเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเพื่อการ
พกัผ่อนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 ด้านการเรยีนการสอน จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนให้นักเรียนทัง้สองกลุ่มได้ท ากิจกรรม 
รวมกนัใหม้ากทีส่ดุ โดยใชเ้ทคนิค วธิกีาร และสือ่การ
สอนทีห่ลากหลาย โดยละเวน้กจิกรรมการแขง่ขนั ทีม่ี
ผลแพช้นะ ปรบัวธิกีารสอนโดยค านึงถึงนักเรยีนที่มี
ความต้องการพิเศษมากขึ้น เช่น การให้งาน  ที่มี
ความยากง่าย การประเมนิผลการเรยีนหรอืการรวม
กจิกรรม ควรใชว้ธิกีารและเกณฑท์ีต่่างกบั เดก็ทัว่ไป 
โดยให้สอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของ
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นักเรียนเป็นรายบุคคล และควรจัดให้มี ห้องเสริม
ทกัษะทางวชิาการ ผูบ้รหิารควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ด้านการศึกษาพิเศษ ควรก ากับให้มีการจัดท า  
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคลทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความบกพร่องของเดก็แต่
ละคนอย่างจรงิจงั ใชก้ารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม เพื่อให้
มกีารรายงานความก้าวหน้า มกีารส่งต่อนักเรยีนที่มี
ความต้องการพิเศษต่อผู้บริหารโรงเรียน  และ
ผูป้กครองอย่างต่อเนื่อง ควรท าสมุดรายงานผลการ
เรียนเป็นพิเศษ โดยระบุจุดเด่น จุดด้อยที่เด็ก ควร
ไดร้บัการพฒันาอย่างชดัเจน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. จากผลการวจิยัพบว่าผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนรวม สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เหน็ว่ามสีภาพปัญหาดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ โรงเรยีน
จึงควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรม  ทาง
การศกึษา เช่นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คดัแยกคดักรอง เทคนิคการสอน การจดัการชัน้เรยีน 
การจดัท าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
การวัดและประเมินผลโดยวิธีการจัดอบรมเชิง
ปฏบิตักิาร และการศกึษาดงูานดา้นการจดัการเรยีนรวม 
 2. ควรจดัอบรมใหผู้บ้รหิารและครทูัง้โรงเรยีน
มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการบรหิารจดัการเรยีนรวม โดยใช้

โครงสร้างซีททัง้ 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้าน
กจิกรรมการเรยีนการสอน ด้านสภาพแวดลอ้ม และ
ดา้นเครื่องมอื เพราะทุกคนจะไดร้บัทราบถงึแนวทาง
วิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี ความต้องการ
พเิศษ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1.  คว รมีก ารศึกษาผลส า เ ร็จ จ ากการ
ปฏิบัติงานทัง้ 4 ด้านตามโครงสร้างซีทและการ
บริหาร จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
ทัว่ไป เพื่อเอื้อต่อผู้ที่มคีวามบกพร่องในวยัเรยีนให้
ได้รบั โอกาสในการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้ และ
การด ารงชวีติผ่านการวางแผนและการท างาน ความ
รวมมือ เป็นทีมและระบบเครือข่ายให้ได้รับการ
พฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ ตามความสามารถและตาม
ความถนัด เป็นรายบุคคล โดยที่มีองค์กรต่างๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชนรวมกนัใหค้วามช่วยเหลอื ดแูลและ
อ านวยความสะดวก 
  2.  ควรมกีารศกึษาผลจากการปฏบิตังิานตาม
โครงสร้างซีทในด้านอื่นๆ เช่น ผลสมัฤทธิท์ี่เกิดกบั
ผู้เรียน ทัง้นี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะ
วชิาการให้มีความสมัพนัธ์และสอดคล้องกบั สิง่ที่จะ
พฒันานักเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษเป็นรายบุคคล 
ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  
  3.  ควรมกีารศกึษาผลจากการปฏบิตังิานตาม
โครงสร้างซีท จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
เช่น ผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองต้องมีส่วนรวมใน
การวางแผนการจดัการศกึษาและพฒันาบุตรหลาน 
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