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 การวิจยัครั+ งนี+ มีวตัถุประสงค์ เพื0อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการ     
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัด      
สํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และ        
ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที0ใชใ้นการวิจยั เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดั 
สํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 328 คน จาํแนกเป็น        
ผูบ้ริหาร  31 คน  และขา้ราชการครู  297 คน  เครื0องมือที0ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 39 ขอ้ แบบสอบถามมีค่าความเชื0อมั0นทั+งฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติที<ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี<ย ค่าความเบี<ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าที  
(t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรง เ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด             
สภาพการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื+นที0การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งพบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ               
ดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที<ระดบั .05  3) การบริหารจดัการโรงเรียน
แกนนาํจัดการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน      
เขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั    
ทางสถิติ  4) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  เมื0อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นผูเ้รียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั .01 ส่วนดา้นอื0น  ๆแตกต่างกนั  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to study the condition of administration in  

provision of special education in core schools by using SEAT Framework under Trat         

Primary Educational Service Area Office. They are classified by position, experience and    

school size. The samples consisted of 328 persons : 31 school administrators and 297 teachers. 

The research instrument was 5 rating scale questionnaires of 39 items which had reliability 

coefficients at 0.92. The statistics used are, percentage, mean standard deviation, t-test and      

One way ANOVA. 

 The results of the study were as follows ; 1) The condition of administration in 

provision of special education in core schools by using SEAT Framework  under Trat Primary 

Education Service Area Office was a moderate level. 2) The condition of administration in 

provision of special education in core schools by using SEAT Framework under Trat         

Primary Educational Service Area Office in opinions regarding position was not significant 

difference, however, at the level of .05 in their opinion regarding environment 3) The condition of 

the administration in provision of special education in core schools by using SEAT Framework 

under Trat Primary Educational Service Area Office. The aspect of experience was no significant. 

4) The condition of  administration in provision of special education in core schools by using 

SEAT Framework under Trat Primary Education Service Area Office in aspect different       

school size was significant at .01 levels. The medium-size schools have problem in the administration 

management more than small-sized schools. 
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บทที�  1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา        

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้ความสําคญักบัคนพิการเกี#ยวกบั
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาจะเห็นไดจ้ากมาตรา 49 ที#ระบุวา่  “บุคคลยอ่มมีสิทธิ- เสมอกนัในการ
เขา้รับการศึกษาขั/นพื/นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ที#รัฐตอ้งจดัให้ทั#วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  
ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากตอ้งไดรั้บสิทธิตาม วรรคหนึ# งและ
การสนบัสนุนจากรัฐเพื#อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอื#น” สํานกันายกรัฐมนตรี. (2550  : 
15)  ได้มีการตราพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ขึ/น โดยมี      
เหตุผลว่าการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาสําหรับบุคคล   
ทั#วไป  จึงจาํเป็นตอ้งจดัให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาเป็นพิเศษ ตั/งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยให้เป็นไปอย่างทั#วถึงทุกระบบและทุก
ระดบัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 12) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 
ไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตรา 10 ระบุว่า การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั     
ในการรับการศึกษาขั/นพื/นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที#รัฐตอ้งจดัให้ทั#วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย  การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซึ# งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื#อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซึ# งไม่สามารถ        
พึ#งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ       
สิ#งอาํนวยความสะดวก สื#อบริการและความช่วยเหลืออื#นใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที#กาํหนดในกฎกระทรวง ที#สําคญั มาตรา 22  กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที#สุด กระบวนการ           
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
  ในระยะต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี#ยนแปลงแนวคิดในการจดัการศึกษา  
จากเดิมซึ# งจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะทางเป็นการจดัการศึกษาเพื#อเด็กพิการ
แบบเรียนร่วม (Integrated School)  ในโรงเรียนปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545ข : 12)           
โดยกระแสของการเปลี#ยนแปลงแนวคิดในการจดัการศึกษาพิเศษดังกล่าว  เพื#อให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยยึดหลักการพื/นฐานว่า                 
เด็กทุกคนควรเรียนดว้ยกนัโดยไม่คาํนึงถึงอุปสรรคหรือความแตกต่างที#อาจมีโรงเรียนตอ้งยอมรับ
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และตอบสนองต่อความตอ้งการที#แตกต่างกนัของเด็ก มุ่งการจดัการเรียนการสอนที#ยึดหลกับูรณาการ
และยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง การให้การศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นวิธีการที#มีประสิทธิผลที#สุดการจดั   
การเรียนร่วมชั/น ซึ# งหมายถึง การจดัการเรียนร่วมที#เด็กพิการเขา้เรียนร่วมชั/นเรียนเดียวกนั มีมาตรฐาน
การเรียนแบบเดียวกนักบัเด็กปกติ เป็นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัประชาธิปไตยที#บุคลากร
ของโรงเรียนทุกคนยอมรับความแตกต่างที#หลากหลายของเด็กแต่ละคนและมีการรวมพลงัจาก    
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ทาํงานเพื#อให้เด็กทุกคนทั/งเด็กพิการและเด็กปกติ ไดเ้รียนรู้เต็ม   
ตามศกัยภาพของแต่ละคน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที#มีอยู่จาํกดัอย่างคุ้มค่า การลงทุน            
ทางการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยการจดัการเรียนแบบเรียนร่วมจึงเป็นวิธีที#ถูกตอ้ง (สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541 : 37) 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน (2548ก : 3) ไดด้าํเนินการจดัโครงการ   
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม เพื�อเพิ�มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการได้เรียนร่วมกบั     
เด็กทั�วไปในปีการศึกษา 2547 จาํนวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุกจงัหวดั และขยายผลโรงเรียน 
เป็น 2,000 โรง ในปีการศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอาํเภอทั�วประเทศ เพื�อรองรับเด็กพิการทุกคน    
ที�อยากเรียนไดเ้ขา้เรียนโดยใช้รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) และการบริหารจดัการทั<งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management : SBM) ผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน 
(2548ก : 2 - 3) พบว่าเด็กพิการไดรั้บโอกาสและการพฒันาศกัยภาพรวมทั<งไดรั้บสิ�งอาํนวย      
ความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษาตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ    
เป็นรายบุคคล  นอกจากนี< โรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการไดมี้การปรับเปลี�ยนกลไก กระบวนการ
ทาํงานภายในให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนแต่ละประเภทเพื#อรองรับเด็กพิการทุกคนที#อยากเรียน    
จากการนิเทศและติดตามการดาํเนินงานของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมทั#วประเทศพบว่า    
การจดัการศึกษาสําหรับนกัเรียนพิการทุกประเภทในโรงเรียนเรียนร่วมยงัไม่สามารถทาํไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที#ควรเนื#องจากบุคลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทกัษะการจดัการเรียน      
การสอนการพฒันาหลักสูตร สื#อการเรียนการสอนที#เหมาะสมและสอดคล้องกับความจาํเป็น      
ของเด็กในแต่ละคน 
 การบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ซึ# งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน
และดา้นเครื#องมือ (เบญจา ชลธาร์นนท.์  2546 : 5 - 6)  เพื#อให้เกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนปกติและ
ครูสอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เรียนรู้จากการทา้ทายความสามารถ   
ของครูที#ไม่เคยสอนเด็กพิเศษมาก่อน มีโอกาสเรียนรู้ยอมรับและเขา้ใจเด็กพิเศษ เป็นผูน้ํา           
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การเปลี#ยนแปลงที#จะทาํให้เด็กปกติในชั/นยอมรับและเขา้ใจเด็กพิการและภาคภูมิใจที#ไดท้าํหนา้ที#
ครูอย่างสมบูรณ์  ด้านโรงเรียนได้ทาํหน้าที#บทบาทในการพฒันาเด็กนักเรียนครบทุกด้านตามที#
กาํหนดไวเ้ป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั   
และคุม้ค่า 
 การดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวเป็นนโยบายทางการศึกษาต้องบริหารจัดการ           
ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบติังานและบริบทของแต่ละโรงเรียน ผูว้ิจยัจึงสนใจที#จะศึกษา   
สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั< งนี<   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี<  
 1. เพื#อศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 

(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 2. เพื#อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์  และขนาดของโรงเรียน 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลที#ไดจ้ากการวิจยัครั/ งนี/  ทาํให้ไดข้อ้มูลเพื#อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันากระบวนการ
บริหารโรงเรียนที#จดัการศึกษาใหเ้ด็กพิเศษเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติใหมี้ประสิทธิภาพยิ#งขึ/น  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจ ัย  ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม สังกดั

สํานกังานเขตพื<นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 31 คน และครูผูที้�สอน  
ในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 297 คน รวมทั<งหมด 328 คน   

  1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม

ทุกคน สังกดัสํานักงานเขตพื<นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 โดยผูบ้ริหาร   
เลือกแบบเจาะจง คือ ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 31 คนและครูผูที้�สอน         

ในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั<นและกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง   
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โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) 

จาํนวน 297 คน ได้กลุ่มตวัอย่างรวมทั<งหมด 328 คน   

 2. ตัวแปรที�จะศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต้น  ไดแ้ก่  สถานภาพส่วนบุคคล 

   2.1.1 ตาํแหน่ง  ไดแ้ก่ 

    1) ผูบ้ริหารโรงเรียน   

    2) ครูผูส้อน 

   2.1.2 ประสบการณ์ ไดแ้ก่ 

    1) ผา่นการอบรม 

    2) ไม่ผา่นการอบรม 

 2.1.3 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนักเรียนตามเกณฑ ์    

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน ซึ� งแบ่งเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ 

    1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 1 - 120  คน 

    2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 121 - 300  คน 

 3) ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 301 คนขึ<นไป 

 2.2 ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  

โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษา      

ประถมศึกษาตราด ใน 4 ดา้น คือ 

   2.2.1 ดา้นผูเ้รียน   

   2.2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

   2.2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.2.4 ดา้นเครื#องมือ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม หมายถึง โรงเรียนที#จดัการศึกษาสําหรับนกัเรียน   
ที#มีความตอ้งการพิเศษประเภทใดประเภทหนึ# งหรือหลายประเภทเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติ และ
เป็นโรงเรียนที#ไดรั้บการคดัเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานให้เป็นโรงเรียน
แกนนาํดา้นการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมทั#วไป สังกดัสํานกังานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  
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 2. สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท หมายถึง สภาพการนาํรูปแบบ
ของการบริหารจดัการเรียนร่วมที#ยึดหลกัโครงสร้างซีท (SEAT - Framework) ที#ประกอบดว้ย     
องคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ดงันี/   

2.1  นกัเรียน (S - Students) หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมนกัเรียนพิการหรือ   
นกัเรียนที#มีความตอ้งการพิเศษและนกัเรียนทั#วไป ในดา้นร่างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคมและ 
การช่วยเหลือตนเอง โดยไดรั้บการตรวจสุขภาพ คดักรองประเภทความบกพร่อง และการจดัเตรียม
ความพร้อมสาํหรับนกัเรียนทั#วไป ใหมี้ความรู้และสอนทกัษะการช่วยเหลือเพื#อนพิการ 

2.2  สภาพแวดลอ้ม (E - Environment) หมายถึง มีสภาพแวดลอ้มที#สนบัสนุน     
การเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น อาคารเรียน 
ห้องเรียนภูมิทศัน์บริเวณ รอบๆ โรงเรียนรวมทั/งสิ#งสาธารณูปโภคอื#นๆ เช่น การจดัทาํทางลาด    
การสร้างห้องนํ/ า และบุคคลที#เกี#ยวขอ้งมีความสําคญัในชีวิตของเด็ก ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู
และบุคลากรอื#นๆ ในโรงเรียนที#มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือพฒันาตามระบบการจดัการของ       
คณะกรรมการจดัการเรียนร่วม 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน (A - Activities) หมายถึง มีการบริหารจดัการ       
หลกัสูตร ซึ# งรวมถึงการใช ้ การปรับ และการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะ สําหรับนกัเรียนพิการหรือ    
นกัเรียนที#มีความบกพร่องมากเป็นเฉพาะบุคคล กระบวนการเรียนการสอน การจดัทาํแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) การจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP)  การดาํเนินการสอน เทคนิคการสอน การวดัประเมินผล
และการรายงานผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองและชุมชน 

2.4 เครื#องมือ (Tools) หมายถึง  มีนโยบาย งบประมาณ ระบบการบริหารจดัการ 
เทคโนโลยีสิ#งอาํนวยความสะดวก สื#ออุปกรณ์ สื#อสิ#งพิมพ ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
ความช่วยเหลืออื#นใดทางการศึกษา การบริการ บริการสอนเสริม กิจกรรมบาํบดัและกายภาพบาํบดั 
การจดัครูการศึกษาพิเศษ และนกัวชิาชีพที#เกี#ยวขอ้ง  
 3. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้าํนวยการของโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วม ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 4. ครูผู้สอน หมายถึง  ครูที#ปฏิบติัหน้าที#ในการจดัการเรียนการสอนนักเรียนที#มี     
ความตอ้งการพิเศษ เขา้เรียนร่วมโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน      
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 5. ประสบการณ์ หมายถึง  ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ที#ไดรั้บการอบรมตามโครงการโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท ระดบัการศึกษาขั/นพื/นฐาน ซึ# งในวิจยัครั/ งนี/ แบ่งออกเป็น
ผา่นการอบรม และไม่ผา่นการอบรม  
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 6. ขนาดโรงเรียน หมายถึง  ขนาดของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนกัเรียน
ที#มีความตอ้งการพิเศษ ระดบัการศึกษาขั/นพื/นฐาน ซึ# งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ  
  6.1 ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 1 - 120 คน 
  6.2 ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 121 - 300 คน 
  6.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั<งแต่ 301 คนขึ<นไป 

 7. นักเรียนที�มีความต้องการพเิศษ หมายถึง นกัเรียนที#มีความบกพร่องทางดา้น การเห็น
การไดย้ิน ร่างกายหรือสุขภาพ สติปัญญา การเรียนรู้ การพูดและภาษา พฤติกรรมหรืออารมณ์       
ออทิสติกและพิการซ้อน ซึ# งมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาที#จะตอ้งได้รับความช่วยเหลือ     
ดา้นใดดา้นหนึ#ง 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัในครั/ งนี/ ใชก้รอบแนวคิด ดงัภาพประกอบ  1  
 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
  

สถานภาพส่วนบุคคล 

     1.  ตาํแหน่ง ไดแ้ก่  
         1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน  
         1.2  ครูผูส้อน  
    2.  ประสบการณ์ ไดแ้ก่ 
         2.1  ผา่นการอบรม 
         2.2  ไม่ผา่นการอบรม 
    3.  ขนาดของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
        3.1  ขนาดเล็ก  
        3.2  ขนาดกลาง  
        3.3  ขนาดใหญ่  

 
 
 
 
 
 

   

สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
การจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง
ซีท ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื<นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราดแบ่งออกเป็น 
4  ดา้น ไดแ้ก่  
       1. ดา้นผูเ้รียน 
     2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
     3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
     4. ดา้นเครื#องมือ 

 

ภาพประกอบ  1    กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  สังกดัสํานกังาน
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด  มีความคิดเห็นต่อสภาพกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน
ที#จดัเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีทแตกต่างกนั 
 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สังกดัสํานกังาน
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด ที#มีประสบการณ์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ         
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีทแตกต่างกนั   
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สังกดัสํานกังาน
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด ที�อยู่ในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพ     
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม โดยใชโ้ครงสร้างซีทแตกต่างกนั 



บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
    

 ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งและไดน้าํเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี  

 1. การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 

  1.1 ความหมายของการเรียนร่วม 

  1.2 ปรัชญาและการจดัการเรียนร่วม 

  1.3 หลกัการของการจดัการเรียนร่วม 

  1.4 ประเภทของเด็กพิการเรียนร่วม 

  1.5 การคดัแยกเด็กเพื�อการเรียนร่วม 

  1.6 รูปแบบของการจดัการเรียนร่วม 

  1.7 ประโยชน์ของการจดัการเรียนร่วม 

  1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 

 2. กฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  

  2.1 นโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 2548 

  2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   

  2.3 พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2551  

 3. การบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 

  3.1  นกัเรียน (S : Students) 

  3.2 สภาพแวดลอ้ม (E : Environment) 

  3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 

  3.4 เครื�องมือ (T : Tools) 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างระเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
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การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

 1. ความหมายของการเรียนร่วม 

  นกัวชิาการดา้นการศึกษาพิเศษไดใ้หค้วามหมายของการเรียนร่วมไว ้ดงันี  

  คอฟแมน ก๊อตเลียบ เอการ์ด และคูคิค (Kauffman, Gottlieb, Agard and Kukic. 1975 :        

1 - 12) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  เป็นการรวมเด็กพิเศษกบัเด็กปกติในดา้นเวลา ดา้นการเรียนการสอน 

และดา้นสังคม  โดยมีพืนฐานอยูบ่นกระบวนการวางแผนทางการศึกษาที�เป็นรายบุคคลและต่อเนื�อง 

มีกาํหนดแบ่งหน้าที�รับผิดชอบกนัระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายสอน และฝ่ายสนับสนุน          

ทังในดา้นการศึกษาปกติและดา้นการศึกษาพิเศษ 

  เกียร์ฮาร์ทและซิไลแชน (Gearheart and Cileishahn. 1980 : 3 ; อา้งถึงใน นิษธยา  

ทองจนัทร์.  2549 : 25) กล่าววา่ ความหมายในมโนทศัน์ของการเรียนร่วม คือ การร่วมกิจกรรม    

ในชันปกติให้มากที�สุด โดยมีการให้ความช่วยเหลือแก่ครูปกติ การเรียนร่วมเป็นการจดัการศึกษา
สาํหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษโดยมีพืนฐานอยูบ่นความเชื�อวา่ เด็กแต่ละคนควรไดรั้บการศึกษา

ในสภาพแวดลอ้มที�จาํกดันอ้ยที�สุด ซึ� งเขาจะไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการจาํเป็นทางการศึกษา

อย่างเหมาะสมดงันันระบบการเรียนร่วมที�แทจ้ริง จะตอ้งมีทังองค์ประกอบของการอยู่ร่วมกนั      
ในชันเรียนปกติและองคป์ระกอบของการรับบริการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครูการศึกษาพิเศษ   

  ผดุง  อารยะวิญiู  (2546 : 118)  กล่าววา่  การเรียนร่วม เป็นการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 
วิธีหนึ� ง ซึ� งนําเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั นปกติเพื�อทดแทนวิธีเดิมที�จัดการเรียนเป็นกลุ่ม             

ตามประเภทของความบกพร่อง 

  พิมพพ์รรณ  วรชุตินธร  (2541 : 23) กล่าววา่  การเรียนร่วม หมายถึง การจดัให้เด็กพิเศษ
หรือเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนในโรงเรียนปกติ ร่วมชันเรียนกบัเด็กปกติ ทาํกิจกรรม      

การเรียนและนนัทนาการกบัเด็กปกติ โดยมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื�อให้ความตอ้งการพิเศษ

ของเด็กไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสมและสามารถพฒันาความสามารถไดต้ามศกัยภาพสูงสุด 
  นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2544 : 3)  กล่าววา่ การจดัการเรียนร่วม หมายถึง การจดัการเรียนร่วม

ที�เด็กพิการเขา้เรียนร่วมชันเรียนเดียวกนั มีมาตรฐานการเรียนแบบเดียวกบัเด็กปกติ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545ก : 5 - 6) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนร่วมวา่ 

หมายถึง การจดัการเรียนรวมที�ให้เด็กพิการทุกคนไดรั้บการศึกษาในระบบการศึกษาในชันเรียน

ปกติเขา้เรียนในโรงเรียนปกติที�อยูใ่กลบ้า้นและในชุมชนที�อาศยัอยู ่และไดรั้บบริการทางการศึกษา
ตามความตอ้งการพิเศษของเด็ก 
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  เกยรู  วงศ์กอ้ม  (2548 : 3) ให้ความหมายของการจดัการเรียนร่วมวา่ หมายถึง        

การจดัให้เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ เข้าไปในระบบการศึกษาปกติ เปิดโอกาสให้เด็กที�มี          
ความตอ้งการพิเศษไดเ้รียน และทาํกิจกรรมร่วมกบัเด็กปกติ โดยมีครูปกติ และครูการศึกษาพิเศษ

ร่วมมือและรับผดิชอบร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน  

  ธีระ  จนัทรรัตน์ (2549 : 8)  รวบรวมความหมายจากนกัวิชาการว่า การเรียนร่วม       
หมายถึง การผสมผสานกนั ของการศึกษาภาคปกติ กบัการศึกษาพิเศษ การบริหารโรงเรียน          
ในโครงการเรียนร่วม จึงไม่ใช่การบริหารโรงเรียนปกติที�มีเด็กพิเศษมาฝากปนอยู่ในโรงเรียน      
แต่เป็นการรับเอาคุณค่า ปรัชญา หลกัการ และกลวิธีของการศึกษาพิเศษ เขา้มาประสมประสาน    
กบัศาสตร์ และศิลป์ของบริหารโรงเรียนปกติ 
  ศิริวรรณ  ห้องศิลป์  (2550 : 9) ไดส้รุปความหมายวา่การเรียนร่วม หมายถึง การจดั
ให้เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษไดเ้ขา้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ อาจเป็นการเรียนร่วมในชันปกติ
เต็มเวลา  บางเวลาหรือชันเรียนพิเศษก็ได้ โดยคาํนึงถึงความสามารถ  และความตอ้งการของ
เด็กแต่ละบุคคลรวมทังการปรับตวัทางสังคม   เพื�อส่งเสริมวุฒิภาวะทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
จิตใจ และสติปัญญาให้เหมาะสมกบัวยั  และมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียนปกติ โดยไดร้ับ
การช่วยเหลือจากครูปกติและครูการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอ้มที�จาํกดันอ้ยที�สุด 
  พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551 : 14)  ไดก้าํหนด
ความหมายของการเรียนร่วมไวว้า่ การเรียนร่วม หมายถึง การจดัให้คนพิการไดเ้ขา้ศึกษาในระบบ
การศึกษาทั�วไปทุกระดบั และหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจดัการศึกษาให้สามารถรองรับ      
การเรียนการสอนสาํหรับคนทุกกลุ่มรวมทังคนพิการ 
  สรุปไดว้่า การจดัการเรียนร่วมหมายถึง จดัการศึกษาให้กบัเด็กที�มีความตอ้งการ
พิเศษไดรั้บโอกาสในการพฒันาการเรียนรู้ในมาตรฐานเดียวกบัเด็กปกติ โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนให้สามารถ   
เขา้ร่วมกิจกรรมใน โรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความสามารถของเด็กพิเศษเพื�อให้เกิดการเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและดาํรงชีวติในสังคมอยา่งปกติสุข 
 2. ปรัชญาและการจัดการเรียนร่วม 
  ปรัชญาพืนฐานของการจดัการเรียนร่วม นักการศึกษาพิเศษได้เสนอปรัชญาของ    
การจดัการเรียนร่วมดงันี  
  บงัอร  ตน้ปาน  (2535 : 31) ไดเ้สนอปรัชญาการจดัการเรียนร่วม 3 ประการ คือ 
  2.1 มนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในโอกาสทางการศึกษา ดงันันการจดัระบบ

การศึกษาตอ้งจดับริการทางการศึกษาให้แก่มนุษยทุ์กคนโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องหรือฐานะ
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ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงควรจดัโครงการและปรับปรุงการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

จาํเป็นของแต่ละบุคคล 

  2.2 มนุษยทุ์กคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกนัในสังคม  ดงันันการ

จดัเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียนและวยัเรียน เพื�อให้เด็กพิเศษอยูร่่วมกบัเด็กปกติ ยอ่มก่อให้เกิด      

คุณค่าและสร้างสรรคส์ังคม เพราะเด็กเหล่านีจะมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั มีการยอมรับซึ� งกนัและกนั 

เมื�อเด็กเหล่านี เติบโตเป็นผูใ้หญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษยใ์นสังคม 

  2.3 การเรียนการสอนในชันเรียนย่อมสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันัน    
การจดัเด็กพิเศษใหเ้ขา้เรียนในชันเรียน จึงควรไดรั้บการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นการสอน
เพื�อบุคคลทั�วไป เพื�อพฒันาความพร้อมและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทุกคนให้พฒันาการ    
ทุกดา้นดว้ยวิธีการและกิจกรรมที�เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล เพื�อให้เกิดศกัยภาพ    
ที�ดาํรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมจากปรัชญาพืนฐานดงักล่าวนี ไดส้นองตอบนโยบายการจดั  
การศึกษาแผนใหม่ ซึ� งมุ่งจดัการศึกษาเพื�อมวลชนให้อยู่ในรูปแบบที�สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
มากที�สุด ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางการศึกษาอนัสูงยิ�งแก่มนุษยชาติในการเรียนรู้เพื�อการดาํรงชีพร่วมกนั
ในสังคมดว้ยสันติและมีความสุข 
  ผดุง  อารยะวญิiู  (2539 : 7)  ไดส้รุป ปรัชญาพืนฐานการเรียนร่วม ดงันี   
  2.1 ในสังคมมนุษยมี์ทังคนปกติและที�มีความบกพร่องต่างๆ  เมื�อสังคมไม่สามารถ
แยกคนที�มีความบกพร่องออกจากสังคมปกติได ้ดงันันไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะดา้นใดดา้นหนึ�ง 
ควรใหเ้ด็กพิเศษเรียนกบัเด็กปกติเท่าที�สามารถจะทาํได ้
  2.2 เด็กพิเศษมีความตอ้งการและความสามารถต่างจากเด็กปกติ ดงันันควรจดัรูปแบบ
และวธีิการใหแ้ตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื�อใหเ้ด็กมีศกัยภาพในการเรียนอยา่งเตม็ที� 
  2.3 เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ     
การศึกษาจะช่วยใหค้วามสามารถของเด็กแต่ละคนปรากฏเด่นชดัขึน 
  2.4 เด็กแต่ละคนมีพืนฐานต่างกนัทางการเลี ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม     
การศึกษา สติปัญญา การศึกษาจะช่วยให้แต่ละคนไดเ้รียนรู้เพื�อการปรับตวัเขา้หากนัและให้ทนักบั
การเปลี�ยนแปลงของโลกเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม การจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเพื�อพฒันาทุกดา้นให้สูงสุด ตามความสามารถของแต่ละบุคคล    
ดงันัน การเตรียมผูพ้ิการตังแต่เยาวว์ยัเพื�อให้เขาพร้อมที�จะดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมได ้ โดยให้โอกาส
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัเด็กปกติ ทาํใหเ้ด็กพิการมีเพื�อน มีความเขา้ใจและสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
เพื�อนมนุษยด์ว้ยกนัอนัเป็นพืนฐานที�ทาํให้บุคคลเหล่านันสามารถดาํรงชีวิตร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุขและเป็นความหวงัของการศึกษาในปัจจุบนั 
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  อุบล  เล่นวารี  (2542 : 22)  กล่าวถึงปรัชญาการเรียนร่วมไวว้า่ คนพิการเป็นส่วนหนึ�ง

ของสังคม และเราไม่สามารถขจดัคนพิการออกจากสังคมได ้ จึงควรเตรียมผูพ้ิการแต่เยาวว์ยัให้มี

ความพร้อมที�จะดาํรงชีพอยูใ่นสังคมได ้การใหเ้ด็กพิการไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติจะช่วยให้

เด็กมีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั เป็นพืนฐานสําคญัที�ทาํให้บุคลเหล่านี สามารถดาํรงชีพร่วมกนัได ้  

ในสังคมอยา่งมีความสุข เมื�อเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

  สิริมา  หมอนไหม  (2543 : 23) ไดก้ล่าวถึงความเชื�อการจดัการศึกษาพิเศษวา่ การให้
เด็กพิการไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติจะช่วยให้เด็กมีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั ซึ� งเป็นพืนฐาน
สาํคญัที�จะใหบุ้คคลเหล่านันสามารถดาํรงชีวติร่วมกนัไดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543ข : 1) ไดอ้ธิบายปรัชญาของการจดัการเรียนร่วมไวว้่า 
มนุษยเ์ป็นส่วนหนึ�งของสังคมตอ้งมีความเป็นอยูเ่กี�ยวขอ้งกนัและกนั คนตอ้งการเพื�อน เมื�อเล็ก
ตอ้งการเพื�อนเล่น อายุในวยัเรียนตอ้งการเพื�อเรียน เพื�อนเล่น เพื�อนร่วมกิจกรรม โตเป็นผูใ้หญ่
ต้องการเพื�อนคู่คิด นอกจากนี แต่ละคนมีพืนฐานความสามารถไม่เหมือนกัน มนุษย์จึงต้อง             
พึ� งพาอาศยักนัอยู่ตลอดเวลา คนพิการซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของสังคมเขาควรจะได้รับการปฏิบติั       
อยา่งคนธรรมดาทั�วไป  คือ ความเห็นใจ ความเขา้ใจ ความช่วยเหลือและการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
  สรุปไดว้า่ ปรัชญาการเรียนร่วม เป็นแนวคิดที�ตังอยูบ่นพืนฐานความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล แต่เป็นความแตกต่างที�สามารถพฒันาร่วมกนัไดเ้ชื�อวา่คนพิการสามารถพฒันาได ้ ถา้ไดรั้บ
การยอมรับให้ทาํกิจกรรมร่วมกบัคนปกติอย่างเท่าเทียมกนัการเรียนร่วม การจดัการศึกษาพิเศษ     
จาํเป็นตอ้งจดัตามความ เหมาะสมโดยพิจารณาความตอ้งการและความสามารถ เพื�อประโยชน์
สาํหรับเด็กเตม็ที� 
 3. หลกัการของการจัดการเรียนร่วม 
  การจดัการเรียนร่วมไดมี้ผูเ้สนอหลกัการจดัการเรียนร่วมไวด้งันี  
  คณะกรรมการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื�อคนพิการ (2543 : 38 - 39) ไดเ้สนอ
หลกัในการจดัการเรียนร่วมไวด้งัต่อไปนี  
  3.1 จาํแนกและคดัแยกเด็กพิเศษตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ โดยความร่วมมือและ
ประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั แพทย ์นกัจิตวทิยา และนกัการศึกษา 
  3.2 ส่งต่อเด็กพิเศษเขา้รับการศึกษาตามความสามารถและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคลโดยคาํนึงถึงความสะดวกและใกลบ้า้นเป็นสําคญัและประสานงานกบัสถานพยาบาล 
เพื�อส่งต่อเขา้รับการฟื นฟูบาํบดั 
  3.3 เตรียมความพร้อมในดา้นความรู้หรือเจตคติให้กบับุคลากร เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูผูส้อน พอ่ แม่ ผูป้กครองและผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยการอบรมหรือประชุม 
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  3.4 เตรียมความพร้อมในดา้นสื�อ อุปกรณ์ที�จาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน 
  3.5 จดัตังคณะกรรมการจดัการศึกษาระดบัโรงเรียน จดัตังคณะจดัทาํแผนการจดั  
การศึกษาเฉพาะบุคคลใหก้บัเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษทุกคน 
  3.6 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ เพื�อพัฒนาครู          
การศึกษาพิเศษ ใหเ้กิดความรู้เตม็ศกัยภาพ 
  3.7 ติดตามและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว ้เพื�อเป็น       
การประกันคุณภาพว่า การศึกษาและการบริการที� เด็กพิเศษได้รับนั น มีความสอดคล้องกับ        
ความตอ้งการจาํเป็นของเด็กพิเศษแต่ละคน 
  เบญจา  ชลธาร์นนท ์ (2546 : 25)  ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนร่วมมีหลกัการที�ควร
คาํนึงถึงดงัต่อไปนี  
  3.1 การจดัการเรียนร่วมเป็นการให้การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเขา้มาเรียนร่วมกนั
ตังแต่เขา้รับการศึกษา 
  3.2 จดัให้มีบริการพิเศษตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีหลกัว่า เด็กเป็น    
ผูเ้ลือกโรงเรียนไม่ใช่ โรงเรียนเลือกเด็ก 
  3.3 เด็กทุกคนมีสิทธิn ที�จะเรียนร่วมกัน โดยโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู ้ปรับ     
สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการประเมินผล เพื�อให้โรงเรียนและครูสามารถสนองตอบต่อ      
ความตอ้งการของนกัเรียนได ้
  3.4 การจดัการเรียนร่วมเป็นการให้การศึกษากบัเด็กทุกคนในระบบเดียวกนัโดยไม่แยก
วา่เด็กพิเศษตอ้งไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ 
  3.5 เด็กตอ้งได้รับการสนับสนุนทุกด้านทังดา้นการแพทย ์วิชาการ สื�อ สิ� งอาํนวย
ความสะดวก ในทุกๆดา้น 
  3.6 จดัใหมี้บุคลากรที�สนบัสนุน 
  ผดุง  อารยะวญิiู (2546 : 40 - 41) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนร่วมมีหลกัการที�ควร
คาํนึงถึงดงัต่อไปนี  
  3.1 การเรียนร่วมนั นควรเริ� มเมื�อเด็กอายุยงัน้อย ดังนั นควรเริ� มเรียนตั งแต่                
ในชันประถมวยั 
  3.2 ให้โอกาสแก่ครูที�สอนเด็กปกติในการตดัสินใจว่าจะรับเด็กที�มีความตอ้งการ
พิเศษเขา้มาเรียนในชันที�ตนสอนหรือไม่ 
  3.3 สถานศึกษาที�จะบริการด้านการเรียนร่วมต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร         
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งครูผูท้าํหนา้ที�สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
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  3.4 ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษานัน ควรมีการชี แจงทาํความเขา้ใจ    
และอบรมครูเจ้าหน้าที�ของโรงเรียนและนักเรียนเกี�ยวกับโครงการการเรียนร่วมที�จะเริ� มขึ น          
ในสถานศึกษา แห่งนัน 
  3.5 มีเครื�องมือเครื�องใช้ตลอดจนอุปกรณ์อนัจาํเป็นพร้อมมูล สถานศึกษาจะตอ้งมี
เครื�องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนไวเ้พียงพอ 
  3.6 ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเป็นรายบุคคล (Individual Education Plan) 
เพราะการศึกษาเป็นรายบุคคลนี  จะช่วยให้การศึกษาสําหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษบรรลุ       
เป้าหมายได ้
  3.7 ความรับผิดชอบในการสอนเด็กที�มีความต้องการพิเศษนันไม่ควรตกอยู่กับ       

ครูประจาํชันหรือครูผูส้อนเท่านัน แต่ควรจะอยูที่�ทุกคน และทุกฝ่ายที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเด็ก 

  3.8 ในการใหบ้ริการการเรียนการสอน ถา้ไม่จาํเป็นไม่ควรแยกเด็กที�มีความตอ้งการ

พิเศษออกจากเด็กปกติทังนี เพื�อให้เด็กปกติไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการและความสามารถของเด็กที�มี

ความตอ้งการพิเศษ 

  3.9 ควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กและการเรียนของเด็กอย่างสมํ�าเสมอ       

การประเมินควรมีลกัษณะเชื�อถือได ้

  3.10  ควรศึกษาขอ้บกพร่องของการจดัการเรียนร่วมอยู่เสมอและหาทางแก้ไข     

ปรับปรุงใหบ้ริการดงักล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  สรุปไดว้า่  การจดัการเรียนร่วม จะทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 

จดัการเรียนการสอนที�เหมาะสมตามระดบัความรู้ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

เพื�อให้เด็กสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพ เป็นที�ยอมรับของครอบครัว ชุมชนและสังคมพึ�งพา     

ตนเองไดแ้ละสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมได ้

 4. ประเภทของเด็กพกิารเรียนร่วม 

  เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดบั จาํเป็นตอ้งมีการจดั      

การเรียนร่วมและการให้บริการที�แตกต่างกนัไป ในการจดัการเรียนร่วมมีขอ้ควรคาํนึง คือเด็กที�มี   

ความตอ้งการพิเศษที�จะจดัเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติ เพื�อให้เด็กสามารถพฒันาตนเองไปไดอ้ยา่งดี  

ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนร่วมประเภทของเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษที�จะจดัให้มี 

การเรียนร่วม ไดมี้ผูแ้นะนาํไวด้งันี  

  สํานกังานคณะกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ไดจ้าํแนกประเภท

ของเด็กพิการเรียนร่วมไว ้ 5 ประเภท ดงันี  
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  4.1 เด็กที�พิการทางการมองเห็น 

  4.2 เด็กพิการทางการไดย้ินหรือการสื�อความหมาย 

  4.3 เด็กที�พิการทางกายหรือการเคลื�อนไหว 

  4.4 เด็กที�พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

  4.5 เด็กที�พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 

  ผดุง  อารยะวิญiู (2542 : 17)  ไดจ้าํแนกประเภทของเด็กพิการเรียนร่วมไว ้ 12  ประเภท 
ดงันี  
  4.1 เด็กที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
  4.2 เด็กปัญญาอ่อนที�เรียนหนงัสือได ้
  4.3 เด็กปัญญาอ่อนที�ฝึกได ้

  4.4 เด็กปัญญาอ่อนที�มีระดบัสติปัญญาตํ�ามาก 

  4.5 เด็กที�มีความบกพร่องทางสายตา 

  4.6 เด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกาย 

  4.7 เด็กที�มีปัญหาทางพฤติกรรม 

  4.8 เด็กที�มีปัญหาในการเรียนรู้ 

  4.9 เด็กเจ็บป่วยเรื อรังในโรงพยาบาล 

  4.10 เด็กปัญญาเลิศ 

  4.11 เด็กออทิสติก 

  4.12 เด็กที�มีความบกพร่องซํ าซ้อน 

  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก : 11) ไดจ้าํแนกประเภท

ของเด็กพิการเรียนร่วมไว ้ 10 ประเภท ดงันี  

  4.1 เด็กที�มีความบกพร่องทางการเห็น 

  4.2 เด็กที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน 

  4.3 เด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  4.4 เด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื�อนไหว 

  4.5 เด็กที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

  4.6 เด็กที�มีปัญหาทางพฤติกรรม 

  4.7 เด็กออทิสติก 
  4.8 เด็กสมาธิสั น 
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  4.9 เด็กที�มีความบกพร่องซํ าซ้อน 

  4.10  เด็กที�มีความสามารถพิเศษ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก : 19 - 23) ไดจ้าํแนกความพิการเพื�อการศึกษาได้

กาํหนดคนที�มีความตอ้งการพิเศษการศึกษาไว ้ 9  ประเภท โดยไดร้วมคนพิการตามพระราชบญัญติั
ฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการไว ้ ดงันี  

  4.1 บุคคลที�มีความบกพร่องทางการเห็น 

   4.1.1 คนตาบอด หมายถึง คนที�มีสายตาเหลืออยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยหรือ
เป็นผูมี้สายตาภายหลงัการแกไ้ข  20/200 

 4.1.2 คนตาบอดบางส่วน หมายถึง คนที�มีสายตาบกพร่อง  แต่ภายหลังจาก    
การแกไ้ขแลว้สามารถมองเห็นไดบ้า้งจึงสามารถใชส้ายตาในการเรียนหนงัสือไดบ้า้ง เป็นผูมี้สายตา 
ภายหลงัการแกไ้ข  อยูร่ะหวา่ง  20/70  และ  20/200 

 4.1.3 คนที�มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรือตาบอด บางส่วน 
  4.2 บุคคลที�มีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
   คนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง คนที�สูญเสียการไดย้ิน ซึ� งอาจจะเป็น
เด็กหูตึง หรือหูหนวก คนที�จะไดรั้บการตดัสินใจวา่เป็นคนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีเกณฑ์
การตดัสินใจตามคุณลกัษณะตามลาํดบัการสูญเสียการไดย้ินมี 4 ระดบั คือ 
   4.2.1 ระดบั 1 สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 35 - 54 เดซิเบล คนที�มีการสูญเสีย   
การไดย้นิช่วงนีมกัไม่ตอ้งการการศึกษาพิเศษ  แต่ตอ้งการความช่วยเหลือในการสวมใส่เครื�องช่วยฟัง 
   4.2.2 ระดบั 2 สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 55 - 59 เดซิเบล คนที�สูญเสียการไดย้ิน   
ในช่วงนี ตอ้งการการศึกษาพิเศษบา้ง ตอ้งการความช่วยเหลือในด้านการสวมใส่เครื�องช่วยฟัง 
การฝึกพูด  ดา้นภาษาและการแกไ้ขการพูด 
   4.2.3 ระดบั 3 สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 70 - 89 เดซิเบล คนที�สูญเสียการไดย้ิน   
ในช่วงนีตอ้งการการศึกษาพิเศษ ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการไดย้ิน การพูด การแกไ้ขการพูด
และบริการพิเศษทางการศึกษา 
   4.2.4 ระดบั 4 สูญเสียการไดย้ินระหว่าง 90 เดซิเบลหรือมากว่า คนที�สูญเสีย     
การไดย้ินในระดบันีตอ้งการความช่วยเหลือและบริการพิเศษทางการศึกษา 

 4.3 บุคคลที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   คนที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) หมายถึง  คนที�มี
พฒันาการดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่าปกติเมื�อวดัสติปัญญาโดยใช้
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แบบทดสอบมาตรฐานแลว้ ปรากฏวา่มีระดบัสติปัญญาตํ�ากวา่ปกติทั�วไป และมีความจาํกดัทางดา้น
ทกัษะดา้นการปรับตวั  ซึ� งมีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งเกิดก่อนอายุ 18 ปี 
  4.4 บุคคลที�มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
   คนที�มีความบกพร่องทางกายหรือสุขภาพ หมายถึงคนที�มีความผดิปกติของแขน 
ขา ลาํตวั รวมไปถึงศีรษะ มีความลาํบากในการเคลื�อนไหว ซึ� งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ 
ทังนี ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผสั  ไดแ้ก่  ตาบอด  หูหนวก 
  4.5 บุคคลที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
   คนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนที�มีความบกพร่องที�เกี�ยวเนื�องกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง หรือมากกว่าหนึ� งเรื�อง ทาํให้เด็กมีปัญหาในการใช้
ภาษาการฟัง การคิด การพดู การอ่าน การเขียน หรือการคิดคาํนวณทางคณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าว
มิไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื�อนไหว สายตา การไดย้ิน ระดบัสติปัญญา  
อารมณ์   และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก 
  4.6 บุคคลที�มีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
   คนที�มีความบกพร่องทางการพูด และการสื�อความหมาย หมายถึง คนที�มีปัญหา
ในการสื�อความหมายกบัผูอื้�น องคป์ระกอบที�สําคญัในการพูดและการสื�อความหมาย  มีหลายประการ 
อาทิ เช่น การไดย้นิ การรับรู้ภาษา การใชภ้าษาและสติปัญญา ถา้หากมีความผิดปกติเกิดขึนในส่วนใด  
จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการสื�อความหมายทนัที 
  4.7 บุคคลที�มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
   คนที�มีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรือเด็กสมาธิสั นไม่ใช่คนพิการหรือ
คนที�มีความบกพร่อง แต่จดักลุ่มคนที�มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาตอ้งรับและ
จดับริการการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกบัคนพิการแต่ละ
ประเภท คนกลุ่มดังกล่าวมีอาการหรือพฤติกรรมที�แสดงออกไม่ชัดเจน ต้องอาศยัการสังเกต       
การสาํรวจอยา่งเป็นระบบ และมีการวดัและประเมินผลทางจิตวิทยา หรือการวินิจฉยัทางการแพทย์
ดงันี  
   4.7.1 คนที�มีปัญหาทางพฤติกรรม  หมายถึง  คนที�แสดงพฤติกรรมที�เบี�ยงเบนไปจาก
เด็กทั�วไป และพฤติกรรมที�เบี�ยงเบนนี ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผูอื้�น เป็นผลมาจาก  
ความขัดแยง้ของเด็กสภาพแวดล้อมหรือความขดัแยง้ที�เกิดขึ นในตวัเอง ซึ� งไม่สามารถเรียนรู้       
ขาดสัมพนัธภาพกบัเพื �อนหรือผูเ้ กี �ยวขอ้ง มีพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบั         
เด็กในวยัเดียวกนั มีความคบัขอ้งใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกาย ซึ� งบางคน     
มีความบกพร่อง   ซํ าซอ้นอยา่งเด่นชดัอีกทังเกิดขึนเป็นเวลานาน  ซึ� งมีการแสดงออกหลายลกัษณะ  
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   4.7.2 คนสมาธิสัน หมายถึง  คนที�ภาวะสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมอยูไ่ม่สุข

ร่วมดว้ย  คนที�มีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซํ าๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวั มีพฤติกรรม 

ที�ไม่เหมาะสมกบัอายุหรือระดบัพฒันาการในเรื�องของการขาดสมาธิ  ความหุนหนัพลนัแล่น  

ยบัย ังตนเองไม่ค่อยไดแ้ละ/หรือชุมชน ไม่อยูนิ่�งไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรียนไดอ้ยา่งจริงจงั

และนานเพียงพอ 

  4.8 บุคคลออทิสติก 
   บุคคลออทิสติก  หมายถึง  คนที�มีความบกพร่องด้านพฒันาการอย่างรุนแรง     
ในลกัษณะสาํคญั  2  ประการ 

 4.8.1 มีความผดิปกติในลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอื�นๆ มีความ
บกพร่องในการสื�อสาร   การใชค้าํพดู การสื�อภาษา 
   4.8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซํ าๆ ต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม ซึ� งแบ่งออกไดเ้ป็น    
3  ลกัษณะ คือ 

   1) สูญเสียทางปฏิสัมพนัธ์ 
    (1) ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอื้�น 
    (2) ไม่มีความสามารถที�จะผกูพนักบัใครเพื�อใหเ้ป็นเพื�อนกนัได ้
    (3) ขาดการแสวงหาเพื�อนที�จะเล่นสนุกกบัใคร ไม่แสดงความสนใจ   

ที�จะทาํงานร่วมกบัใคร  ไม่สามารถทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมกบัผูอื้�นได ้
    (4) ไม่สามารถมีการติดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์

ใหเ้หมาะสมเมื�ออยูใ่นสังคม 
   2) สูญเสียทางการสื�อความหมาย 
    (1) มีความล่าช้าหรือไม่มีการพฒันาในด้านภาษาและการพูดเลย

หรือไม่สามารถใชกิ้ริยาท่าทางสื�อความหมายกบัผูอื้�นได ้
    (2) ในรายที�สามารถพูดได้แล้ว  ก็ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอื้�น

ไดอ้ยา่งเขา้ใจและเหมาะสม 
    (3) มกัจะพูดซํ าๆ  ในสิ�งที�ตนตอ้งการจะพูดและตนเองสนใจ  ไม่สนใจ   

วา่ผูอื้�นจะฟังหรือไม่ 
    (4) ไม่ สามารถเ ล่ นสมมุ ติ ได้ด้วยตนเองหรื อไม่ สามารถเ ล่ น               

ลอกเลียนแบบไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวนั 
    3) พฤติกรรม  ความสนใจ  และการกระทาํซํ าๆ 

    (1) มีพฤติกรรมซํ าๆ  อยา่งเดียวหรือมากกวา่หนึ�งอยา่งก็ได ้ มีความสนใจ
ในสิ�งใดสิ�งหนึ�ง  โดยเฉพาะที�ผดิปกติอยา่งเด่นชดั 
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    (2) ไม่สามารถยืดหยุ ่นในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัที�เคยทาํซํ าๆ 
เป็นประจาํโดยตอ้งทาํตามขันตอนเหมือนเดิมทุกครั ง 

    (3) มีการเคลื�อนไหวซํ าๆ 
    (4) มีความสนใจเกี�ยวกบัส่วนใดส่วนหนึ� งของวตัถุหรือของเล่น

เท่านัน 
  4.9 บุคคลพิการซอ้น 
   เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กที�มีความบกพร่องทางการทาํงานของอวยัวะตังแต่

สองอย่างขึนไปในบุคคลเดียวกนั ซึ� งยงัส่งผลให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการดาํเนินชีวิต

และการศึกษาด้อยกว่าเด็กอื�นในวยัเดียวกนั เช่น เด็กที�มีความบกพร่องของการเคลื�อนไหว

กลา้มเนือร่างกาย แขน ขา และมีความบกพร่องทางการเห็น รวมถึงมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ดว้ย ซึ� งเด็กกลุ่มนีตอ้งไดรั้บการศึกษาที�เหมาะสมกบัความบกพร่อง เช่น ตอ้งช่วยเหลือเพิ�มทกัษะ

ในการเคลื�อนไหวของกลา้มเนือ เพิ�มความคล่องตวัในขณะเดียวกนัตอ้งมีหลกัสูตรพิเศษ ดา้นการ

มองเห็นด้วยซึ� งหากได้รับการศึกษาจากโครงการเดียวกันที�ช่วยเหลือเพียงด้านเดียวเด็กกลุ่มนี             

ก็จะไม่ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

   สรุปไดว้า่ เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ  จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปแยกได ้ 

10 ประเภท ไดแ้ก่  เด็กที�มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที�มีความบกพร่องทางการไดย้ิน       

เด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื�อนไหว     

เด็กที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที�มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั น เด็กที�มี           

ความบกพร่อง  ซํ าซ้อน และเด็กที�มีความสามารถพิเศษ 

 5. การคัดแยกเด็กเพื�อการเรียนร่วม 

  การคดัแยกและส่งต่อคนพิการเพื�อรับการศึกษา เป็นกระบวนการที�มีความสําคญัและ 

จาํเป็นอย่างยิ�ง ทังนี เพื�อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือในระยะแรกและเตรียมความพร้อมให้

สามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2543ก : 4 - 18) ไดค้ดัแยกคนพิการเพื�อรับการศึกษาแบบเรียนร่วม 

โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใชว้ิธีการ   

ดงัต่อไปนี  

  5.1 การสังเกตพฤติกรรมทั�วไป จากการรายงานการตรวจสอบอย่างง่ายๆ การนับ

จาํนวนครั งของโรงเรียน จะตอ้งจดัให้มีการเกิดพฤติกรรมหรือการบนัทึกอยา่งละเอียด สิ�งสําคญัคือ

ขอ้มูลพฤติกรรมต่างๆ สาํหรับเด็กทุกคน 
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  5.2 การตรวจสอบโดยครู เป็นการตรวจสอบขันตน้เพื�อทราบถึงพฒันาการของเด็ก 

การคดัแยกเด็กแต่ละประเภท 

   5.2.1 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น ครูยืนห่างจากเด็ก

ระยะ 3 เมตร ยกนิวชูขึน 3 นิว แลว้ใหเ้ด็กบอกวา่มือที�ชูนิวกี�นิว ถา้เด็กตอบไม่ไดแ้สดงวา่เด็กยงันบั

ไม่ได ้ถา้เด็กบอกวา่ 5 นิว แสดงวา่อาจมีปัญหาเกี�ยวกบัสายตาการอ่าน ครูให้เด็กอ่านหนงัสือแลว้

สังเกตพฤติกรรมการอ่านวา่อ่านในลกัษณะใด เช่น อ่านหนงัสือจนใกลส้ายตาหรืออ่านหนงัสือผิด 

(การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใชแ้บบสาํรวจ) 

   5.2.2 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องทางการการไดย้ิน ครูตรวจสอบไดด้งันี  

ครูยนืขา้งหลงัเด็ก ห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แลว้เรียกชื�อเด็กดว้ยเสียงดงัพอประมาณ แลว้สังเกต

วา่เด็กหันหน้ามาทางครู หรือแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสียงหรือไม่หรืออาจใชเ้สียงอยา่งอื�น 

เช่น นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ�ง ฉาบ เป็นตน้ ทังนี เพื�อสังเกตปฏิกิริยาของเด็กที�มีต่อเสียงเหล่านัน 

   5.2.3 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื�อนไหวตรวจสอบได้

ดงันี  คือ ครูอาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพื�อสังเกตพฤติกรรมการเคลื�อนไหวของเด็กว่า       

ผิดปกติหรือไม่ทดสอบการช่วยเหลือตงัเอง เช่น การแต่งกาย การสวมเสือ กางเกง หรือกระโปรง 

รองเทา้และถุงเทา้ การรับประทานอาหาร เป็นตน้ โดยครูให้เด็กทาํกิจกรรมนันๆให้ครูดูแลว้สังเกต

พฤติกรรมของเด็กว่าแตกต่างๆจากเด็กปกติมากน้อยเพียงใด หากเด็กมีความลาํบากในการทาํ        

กิจกรรม เช่น รับประทานอาหารด้วยความลาํบากหรือรับประทานอาหารดว้ยตนเองไม่ไดอ้นั

เนื�องมาจากสุขภาพร่างกาย แสดงวา่เด็กอาจมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 

   5.2.4 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญาการอ่าน ให้เด็กอ่าน

หนงัสือให้ครูฟังในระดบัที�เหมาะสมกบัชันและวยัให้เด็ก ทาํเลขในระดบัที�เหมาะสมกบัชันและ   

วยัประมาณ 1 - 2 ขอ้ พดูคุยกบัเด็กเพื�อทดสอบปฏิภาณ ไหวพริบ 

   5.2.5 การคดัแยกเด็กที�มีปัญหาในการเรียนรู้พฤติกรรมไม่สมวยัอนัอาจนาํไปสู่

ความบกพร่องทางบุคลิกภาพและการปรับตวัความผิดปกติทางความประพฤติที�เป็นปัญหาและ

ความผิดปกติทางอารมณ์และอาการทางประสาทในส่วนผลสัมฤทธิn ทางการเรียนจะตรวจสอบได ้ 

ดงันี  

    1) ผลการเรียนดอ้ยลงกวา่เดิม 

    2) มีการเคลื�อนไหวอิริยาบถมากหรือนอ้ยผดิปกติ 

    3) ความคิดอ่านที�แปลกและไม่เป็นจริง 
    4) มีความวติกกงัวลอยา่งกะทนัหนัมากเกินไปอยา่งไม่สมเหตุสมผล 
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    5) การใชภ้าษาและคาํพดู เช่น มีการพฒันาชา้กวา่วยั วกวน สับสนซํ าแลว้ 

ซํ าเล่าในคาํหรือขอ้ความเดียวกนั เสื�อมถอยกว่าที�เคยเป็น จบัใจความไม่ได้หรือไม่สัมพนัธ์กับ         

เหตุการณ์การรับรู้เสียไป เช่น เกี�ยวกบัวนั เวลา สถานที� และบุคคล หรือการเห็น การไดย้ินไดก้ลิ�น   

รู้รสต่างๆ 

    6) แยกตวัเองจากสังคมและสิ�งแวดลอ้ม เช่น ไม่สบตาคนอื�น ไม่ยิมดว้ย 

ไม่ชอบอยูห่รือทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอื้�น 

    7) ความคิดและการกระทําต่างๆ หมกมุ่นวนเวียนอยู่ต่อตนเองโดย         

ไม่สัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้ม 

    8) การกระทาํหรือท่าทางซํ าๆแบบเดียวกนั ชอบเล่นกบัตวัเอง เช่น โยกตวั 

ปั�นนิวกระพือนิว ยกัคิวหลิ�วตา เป่าปาก เป็นตน้ 

    9) มีความอ่อนไหวต่อสิ�งเร้าหรือการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึนรอบตวัไดง่้าย 

แต่ปฏิกิริยาที�เกิดขึนดูไม่เหมาะสม 

    10) มีความบกพร่องทางอารมณ์ในการสัมพนัธ์กบัผูอื้�น 

    11) สติปัญญาและทักษะในด้านต่างๆ อาจเสื� อมลงกว่าเดิมก็ได้หรือ         

บางอยา่งอาจดีขึนกวา่บางอยา่งก็ไดศึ้กษาประวติั การเลียงดู สภาพแวดลอ้มทางบา้นและครอบครัว 

รวมทังการเยี�ยมบ้านเพื�อสังเกตลักษณะสัมพนัธภาพที�บ้าน พิจารณาจากผลทางพฒันาการ           

ดา้นอารมณ์   ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกายกลา้มเนือเล็กและกลา้มเนือใหญ่ ในกรณีที�    

เด็กไดผ้า่นการเตรียมความพร้อมมาแลว้ 

   5.2.6 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องทางพฤติกรรมการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเด็กอาจกระทาํไดด้งันี  

    1)  การใชแ้บบทดสอบหรือแบบสอบถามใหเ้ด็กเลือกตอบ 

 2)  การสัมภาษณ์ ใช้การพูดคุย ซักถามในประเด็นที�ยงัไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์หรือขอ้มูลที�ตอ้งการจะรู้ 

    3)  การให้เด็กไดเ้ขียนประวติัของตนเอง โดยบรรยายเกี�ยวกบัครอบครัว

ความรู้สึกความประทบัใจ หรือสิ�งที�ทาํให้เสียใจลกัษณะพฤติกรรมที�มีปัญหาที�สําคญั คือความ

ประพฤติ โดยทั�วไปพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกบัเพื�อนทาํร้ายเพื�อนไม่ส่งการบา้น 

ไม่ชอบทาํงานกลุ่ม หนีเรียนบ่อยๆ ไม่รับผิดชอบในการทาํงาน โกรธง่าย ฉุนเฉียว พูดจาหยาบคาย 

ไม่ตรงต่อเวลา ชอบอยูค่นเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกงัวลง่ายงุ่มง่าม กา้วร้าว ขาดความสนใจ   

ในสิ�งรอบๆ ตวั 
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   5.2.7 การคดัแยกเด็ก ออทิสติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก  ดา้นร่างกาย 

การตอบสนองอยา่งผิดปกติต่อเสียง มองดูสิ�งของต่างๆอยา่งเพลิดเพลิน ทรงตวัไม่ดี  มีพฤติกรรม

แปลกซํ าๆ เคลื�อนไหวผิดปกติดา้นสังคมปฏิสัมพนัธ์ ไม่รู้จกัอยูใ่นสังคมและการมีความสัมพนัธ์ 

ชอบเล่น คนเดียวแยกตวัและเล่นไม่เป็น ยึดติดกบัสิ�งของ กลวัในสิ�งที�ไม่ควรกลวั ชอบทาํในสิ�งที�

เด็กทั�วไปไม่ทาํ เช่น การปัดของตกจากโต๊ะดา้นภาษาและการสื�อความหมายมีปัญหาในการสื�อสาร

และแปลความหมาย ชอบพูดซํ าๆและมีปัญหาในการเปล่งเสียง ไม่เขา้ใจ  การเล่นสมมุติ ใชภ้าษา

ของตนเองซึ� งบุคคลทั�วไปไม่เขา้ใจดา้นสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถร้องเพลง และเล่น

ดนตรีได ้ถา้อาการไม่มากมกัชอบวาดรูป ระบายสีได ้มีความจาํในสิ�งที�ชอบเป็นพิเศษ 

   5.2.8 การคดัแยกเด็กสมาธิสัน เด็กสมาธิสันเป็นลกัษณะผิดปกติของพฤติกรรม 

ปัจจุบนัมีอุปกรณ์ทางการแพทยซึ์� งใช้เทคโนโลยีในระดบัสูงใช้ตรวจนบัเม็ดเลือดแดงเพื�อทาํการ

วนิิจฉยัเด็กสมาธิสัน พฤติกรรมของเด็กสมาธิสันมีขันตอนในการวินิจฉยัคือการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบั

พฤติกรรมในหลายๆ สถานการณ์ เช่น โรงเรียน ที�บา้น และการเล่นการสังเกตในโรงเรียน            

เป็นสิ�งสาํคญัมาก และครูเป็นคนรายงาน เกี�ยวกบัพฤติกรรม  เช่น 

    1) ช่วงความสนใจวา่เหมาะสมหรือไม่ 

    2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์ 

    3) การฟังคาํสั�งหรือกฎเกณฑภ์ายใตส้ถานการณ์ที�น่าเบื�อต่างๆ 

    4) ทาํงานที�ครูมอบหมายใหไ้ดท้ังชันและที�บา้น 

    5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 

   5.2.9 การคดัแยกเด็กที�มีความบกพร่องซํ าซ้อน  เด็กจะต้องมีผลการทดสอบ

อยา่งนอ้ยทัง 3 ดา้น คือ ผลการตรวจการไดย้ินซึ� งนกัโสตวิทยาเป็นผูท้ดสอบ ผลการตรวจสายตา  

ซึ� งจกัษุแพทยท์ดสอบ ผลสัมฤทธิn ทางการเรียนเป็นรายงานผลการเรียนจากโรงเรียน การวินิจฉัย 

เพื�อจดัการศึกษา โดยทั�วไปแลว้นกัการศึกษามกัยึดสภาพความบกพร่องของเด็กเป็นเกณฑ์ หากเด็ก

มีความบกพร่อง 2 อยา่ง ใหย้ึดความบกพร่องที� รุนแรงกวา่เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกประเภทและจดั

การศึกษาแลว้ใหบ้ริการเสริมสาํหรับสภาพความรุนแรงที�นอ้ยกวา่ 

  สรุปไดว้่า การคดัแยกและส่งต่อคนพิการเพื�อรับการศึกษา เป็นกระบวนการที�มี  

ความสําคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย 

อารมณ์ และสังคม เพื�อให้คนพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือในระยะแรกและเตรียมความพร้อมให้

สามารถเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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 6.  รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 

  ผดุง  อารยะวิญiู (2542 : 17) ไดก้ล่าวถึง การจดัรูปแบบการเรียนร่วมไว ้3 รูปแบบ 

ดงันี  

  6.1 การเรียนร่วมบางเวลา (Integration) เป็นการจดัให้เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ
เรียนในโรงเรียนปกติโดยอาจจดัให้อยู่ในชันพิเศษและเรียนร่วมกับเด็กปกติในบางวิชา เช่น         
วชิาพลศึกษา ดนตรีหรือร่วมกิจกรรมตามโอกาสอนัควร 
  6.2 เรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) เป็นการจดัให้เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ
เรียนในชันเดียวกบัเด็กปกติตลอดเวลา ไดรั้บบริการเช่นเดียวกบัเด็กปกติ จุดประสงคข์องการเรียนร่วม
เตม็เวลา คือ ใหเ้ด็กเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการซึ� งกนัและกนั 
  6.3 การเรียนรวม (Inclusion) หรือการจดัการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) 
เป็นแนวคิดในการจดัการศึกษาที�โรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกวา่
เด็กคนใดเป็นเด็กปกติหรือเป็นเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนตอ้งรับเด็กทุกคนและจดั        
การศึกษาใหอ้ยา่งเหมาะสม 
  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 12) ไดจ้ดัการเรียน      
การสอนสาํหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษรูปแบบการจดัการเรียนร่วมใน 5 ลกัษณะ คือ  
  ลกัษณะที� 1  การเรียนร่วมในชันเรียนปกติเต็มเวลา เป็นการจดัเด็กที�มีความตอ้งการ
พิเศษ  ซึ� งไดรั้บการฟื นฟูสมรรถภาพจนถึงระดบัที�ช่วยตวัเองไดแ้ลว้ และไดรั้บการพิจารณาว่า        
มีความพร้อมทางการเรียน มีผลสัมฤทธิn ทางการเรียนดีหรือค่อนขา้งดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะ            
ทางอารมณ์และสังคมดีพอในทุก ๆ กลุ่มวิชา ให้เขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติและเรียนเหมือนเด็กปกติ
ทุกประการ ซึ� งถา้เด็กสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม และการเรียนเหมือนกบัเด็กปกติโดยไม่เป็น
ปัญหาแลว้อาจไม่ตอ้งกลบัมาเรียนในชันเรียนพิเศษอีก 
  ลกัษณะที� 2  การเรียนร่วมในชันเรียนปกติ และมีบริการให้คาํแนะนาํปรึกษาเป็น    
การจดัการเรียนร่วมเต็มเวลาคลา้ยคลึงกบัลกัษณะที� 1 แต่จะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา
ซึ�งไดแ้ก่ ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ครูเวยีนสอนตามโรงเรียนหรือผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางโดยครู
ประเภทนีไม่ไดเ้ป็นผูที้�ทาํการสอนโดยตรงแต่จะเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือครูประจาํชันและ
ครูประจาํวชิา ใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการและความสามารถของเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษที�เรียนร่วม
อยูใ่นชันเรียน ช่วยกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบติัต่อเด็ก การจดัสภาพแวดลอ้ม 
และช่วยประเมินผลการพฒันาการในการเรียนรู้ของเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ  
  ลกัษณะที� 3  การเรียนร่วมในชันปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชาการ เป็นการจดั
ครูการศึกษาพิเศษประจาํอยูที่�หอ้งเสริมวชิาการ โดยกาํหนดตารางเรียนใหน้กัเรียนที�มีความตอ้งการ
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พิเศษได้เข้ามาเรียนกับครูเสริมวิชาการการศึกษาพิเศษบางเวลาและตามความมากน้อยของ        
ความตอ้งการพิเศษหรือความจาํเป็นของเด็ก และสอนในเนือหาที�เด็กมีปัญหา หรือ ไม่ไดรั้บ       
การสอนในชันเรียนปกติ การสอนอาจกระทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้  นอกจากนี      
ครูเสริมวิชาการยงัทาํหน้าที�ให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษาแก่ครูประจาํชัน หรือประจาํวิชา เกี�ยวกบั   
การเรียนการสอนและการปฏิบติัต่อเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษดว้ย 
  ลกัษณะที� 4  การจดัชันเรียนพิเศษในโรงเรียนและเรียนร่วมบางเวลา เป็นการจดั     

นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษไวใ้นห้องเรียนเดียวกนัโดยคู่ขนานกบัห้องเรียนปกติและจดัเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ มีครูการศึกษาพิเศษประจาํชันและสอนเองเกือบทุกวชิา ยกเวน้วชิาที�เด็กสามารถไปเรียน

ร่วมกบัเด็กปกติได ้ เช่น พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี - นาฏศิลป์ การงานพืนฐานอาชีพ จริยศึกษา 

หรือกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน 

  ลกัษณะที� 5  การจดัชันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการจดันักเรียนที�มี          

ความตอ้งการพิเศษที�มีความบกพร่องค่อนขา้งมากในประเภทเดียวกนั โดยจดัเป็นกลุ่มขนาดเล็ก   

ไม่นอ้ยกวา่ 6 คน เรียนในชันเรียนพิเศษร่วมกนัตลอดเวลา มีครูประจาํชันเป็นผูส้อนเองทุกวิชา     

แต่อยูใ่นโรงเรียนปกติ และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนบา้งบางโอกาส เช่น การเขา้แถว

เคารพธงชาติ สวดมนตไ์หวพ้ระ ประชุมประจาํสัปดาห์ รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัเด็กปกติ 

เชียร์กีฬาและร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ ตลอดจนร่วมพิธีการกบัโรงเรียนดว้ย 

  สรุปไดว้า่ การจดัรูปแบบเรียนร่วมให้แก่เด็ก ควรพิจารณาลกัษณะของความบกพร่อง

และความสามารถของเด็กแต่ละคน ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของโรงเรียน ผูบ้ริหารครูและ

ความร่วมมือของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูป้กครอง ตวัเด็ก ผูบ้ริหาร ครู นกัวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้งดว้ยจึงจะช่วยให้

การจดัการเรียนร่วมบรรลุผลให้ไดม้ากที�สุด การจดัการเรียนร่วมนันมีวิธีการจดัหลายวิธี ซึ� งจะตอ้ง

เลือกให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์กบัเด็กพิการ หรือเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษมากที�สุด ทังนี
การจดัการเรียนร่วมจะจดัแบบใด 

 7. ประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วม 

  ปรีดา  จนัทรุเบกษา (ม.ป.ป. : 15 - 16)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ดา้นต่างๆ ของ         

การเรียนร่วมไวด้งันี  

  7.1 เพื�อให้เด็กพิการมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น หรือไม่ตอ้งเดินทางไป 
โรงเรียนพิเศษที�อยูห่่างไกลมากจนเป็นภาระของผูป้กครองที�จะตอ้งรับส่ง 
  7.2 เพื�อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง ไม่ตอ้งเสียเงินส่งบุตรพิการไปอยู ่

โรงเรียนประจาํ 
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  7.3 เพื�อใหเ้ด็กพิการไดมี้ชีวติอยูใ่นครอบครัวกบับิดามารดา และญาติพี�นอ้งตามปกติ 

มีโอกาสประพฤติปฏิบัติหน้าที�ในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัวโดยไม่เกิดความรู้สึกว่า             

ถูกแยกออกไปดว้ยเหตุแห่งความพิการ 

  7.4 เพื�อเด็กพิการจะมีโอกาสเรียนรู้ และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมได ้ซึ� งนบัวา่

เป็นประสบการณ์ตรง เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

  7.5 ครู-นกัเรียน ผูป้กครองและบุคลากรในโรงเรียนร่วม ไดรั้บทราบพฤติกรรมของ

เด็กพิการทาํใหป้รับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มเกิดประโยชน์ทังสองฝ่าย 

  7.6 เพื�อเป็นการลดภาระของรัฐบาลเพราะการจดัตังโรงเรียนพิเศษตอ้งใชง้บประมาณ 

  7.7 เพื�อให้สังคมเขา้ใจและยอมรับเด็กพิการว่ามีความสามารถเช่นเดียวกบัเด็กปกติ 

และช่วยใหเ้ด็กพิการอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นประโยชน์ได ้

  นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2544 : 9 - 11) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนร่วมแบบรวมพลงั
วา่มีประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ ดงันี  
  7.1 ประโยชน์ต่อตวัเด็กพิการ 

 7.1.1  มีโอกาสเรียนรู้โลกและสภาพการณ์ที�เป็นจริง 

 7.1.2  มีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น 

 7.1.3  มีโอกาสมีปฎิสัมพนัธ์กบัเด็กปกติ มีเพื�อน และมีสังคม มิใช่ถูกแยกออกไป

เป็นประชากรชันสอง 

  7.2 ประโยชน์ต่อตวัครู 

   7.2.1 ครูผูส้อนปกติและครูสอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทาํงานร่วมกัน   

เป็นทีมเรียนรู้จากกนั 

   6.2.2 ทา้ทายความสามารถของครูที�ไม่เคยสอนเด็กพิการมาก่อนมีโอกาสเรียนรู้ 

ยอมรับและเขา้ใจเด็กพิการ 

   7.2.3 เป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�จะนาํใหเ้ด็กปกติในชันยอมรับและเขา้ใจ 

   7.2.4 มีโอกาสในการติดต่อประสานงานกบัองคก์ร หน่วยงานในชุมชน และ

ครอบครัวมากขึน รู้จกัเด็กและครอบครัวดีมากยิ�งขึน 

   7.2.5 ภาคภูมิใจที�ไดท้าํหนา้ที�ครูอยา่งสมบูรณ์ 

   7.2.6 เรียนรู้จากชุมชน นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชป้ระโยชน์ 

  7.3 ประโยชน์ต่อตวัเด็กปกติ 

   7.3.1 เขา้ใจสภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะในเรื�องความพิการ 
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   7.3.2 มีโอกาสพฒันาคุณธรรมดา้นความเมตตา กรุณา การให้ความช่วยเหลือ 
การทาํงานเป็นทีม และความไม่เอารัดเอาเปรียบ 
   7.3.3 มีโอกาสสัมผสักบัสภาพที�แทจ้ริงของโลก 
   7.3.4 เขา้ใจสภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะในเรื�องความพิการ 
  7.4 ประโยชน์ต่อโรงเรียนไดท้าํบทบาทในการพฒันาเด็กนกัเรียนครบทุกดา้นตามที�
กาํหนดไวเ้ป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง โดยมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และ
คุม้ค่า 
  7.5 ประโยชน์ต่อครอบครัว หน่วยงาน และองคก์รไดข้ยายขอบข่ายการดาํเนินงาน   
มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานตามภาระหนา้ที�มีความสมบูรณ์ยิ�งขึน 
  7.6 ประโยชน์ต่อรัฐบาลประหยดังบประมาณในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในสิ�งอื�นที�จาํเป็นและรีบด่วน 
  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนร่วมจะให้ประโยชน์ในด้านประสบการณ์ตรงใน
ชีวิตประจาํวนัแก่เด็กพิเศษ ทังในการทาํงานร่วมกนัและการแข่งขนักบัผูอื้�นในสภาพที�แทจ้ริง ทาํ
ให้สามารถปรับตวั เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมได ้ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้
สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 
 8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  จากการที�รัฐมีนโยบาย เด็กพิการจึงมีโอกาสให้เขา้มาเรียนร่วมกบัเด็กทั�วไปในโรงเรียน
ต่างๆ เพื�อเปิดโอกาสให้เด็กพิการเหล่านี  สามารถดาํรงชีวิตอยูร่วมกบันกัเรียนทั�วไปไดรั้บการยอมรับ 
และช่วยเหลือจากเพื�อน นักเรียนทั�วไป แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัมีปัญหาอยู่บ้างโดยสํานักงาน          
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545ก : 39 - 84) ไดท้าํการวิจยัการติดตามผลการดาํเนินงาน   
ตามนโยบายการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กพิการ ซึ� งสรุปปัญหาและอุปสรรคไดด้งันี  
  8.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ มีปัญหาดา้นกระบวนการพฒันาครูเพื�อการสอนเด็กพิการ
พบว่าส่วนใหญ่การพฒันาครู เพื�อให้ครูมีศกัยภาพ และความพร้อมในการจดัการศึกษาพิเศษ       
โดยการให้ครูไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม โดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ การจดัการเรียนการสอน
สาํหรับเด็กพิการ 
  8.2 การผลิตสื�อสําหรับบริหารหลกัสูตร ครูส่วนใหญ่ในทุกสังกดัไม่เคยไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมในหัวขอ้เหล่านี  มีครูจาํนวนน้อยมากในทุกสังกดัที�มีโอกาสได้เขา้ร่วมหัวขอ้ดงักล่าว
ประมาณ 1-2 ครั ง และเมื�อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายสังกดัจะพบวา่ ครูในโรงเรียนที�จดัการศึกษา
พิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าครูในสังกัดอื�นๆ       
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การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื�อการเรียนรู้เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาพิเศษของครูในดา้นต่างๆ มีภาระค่าใชจ่้าย 
ครูระดบัประถมศึกษาตอ้งออกค่าใชจ่้ายเองถึงร้อยละ 40 
  8.3 ความตอ้งการความรู้ การเรียนรู้ของครูเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ในดา้นต่างๆ แนวคิดในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เนือหาสาระหลกัสูตร สําหรับเด็กพิการ
แบบต่างๆ การทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจดัทาํเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ การวดัผล
ประเมินผล การเรียนรู้ของเด็กพิการ หลกัและวิธีการบริหารหลกัสูตรสําหรับเด็กพิการ การจดัทาํ
แฟ้มประวติัและผลงาน การคดัแยกเด็กพิการ และการวิจยัในชันเรียนเพื�อนาํมาพฒันาการสอนเด็ก
พิการ ครูในโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกดัตอ้งการความรู้/การเรียนรู้เกี�ยวกบัหลกัจิตวิทยาการสอนเด็ก
พิการ ดา้นศกัยภาพพบว่าโรงเรียนที�จดัการเรียนรวมทุกสังกดัขาดแคลนบุคลากรที�มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ดงักล่าว ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ในบางที�
พบวา่ มีนกัเรียนพิการเพิ�มมากขึน 
  8.4 ดา้นสถานที� สิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า โรงเรียนเรียนรวมยงัไม่ไดมี้การ

เตรียมสถานที�รองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนที�มีความบกพร่องทางร่างกายและตอ้งใช้

รถเข็นเนื�องจากยงัไม่มีทางลาดและห้องส้วมที�เหมาะสมกบัผูพ้ิการ ทางลาดชนับางครั งชนัเกินไป

ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยครั ง โรงเรียนแกปั้ญหาโดยเอาแผน่ยางนวมมาติดผนงั เพื�อให้นกัเรียนใชเ้ป็น

ที�หยดุรถ ซึ� งอาจเกิดอนัตรายได ้ดา้นหลกัสูตรที�ใชโ้รงเรียนในทุกสังกดัใชห้ลกัสูตรปกติ 

  8.5 ดา้นการบริหารงบประมาณ ปัญหาที�พบในดา้นงบประมาณ คือ ดา้นครุภณัฑ ์    

ที�ถูกกาํหนดลกัษณะเฉพาะมาจากหน่วยงานส่วนกลางทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้งาน

หรือสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใชง้านหรือสภาพความพิการที�มีความบกพร่องทาง

ร่างกายและมีราคาแพงกว่าต่างประเทศมาก ดา้นระเบียบการเงิน ระเบียบการเงินไม่เอือต่อการ

ดาํเนินงาน หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เช่น กรณีปัญหาเด็กมาเรียนไม่ต่อเนื�อง ซึ� งเกิดจากเมื�อเด็ก

กลบับา้นไปบางคนไม่กลบัมาเรียนอีกทางโรงเรียนเห็นว่าควรมีกระบวนการติดตาม หรือให้การ

แนะแนวเพื�อช่วยเหลือโดยการประสานงานจดัหา สถานที�เรียนใกลบ้า้นให้ หรือเป็นค่ารถให้เด็ก

กลบัมาเรียนต่อ  ซึ� งในกรณีนี  โรงเรียนมีงบประมาณค่าหวัของนกัเรียนนันๆ อยูแ่ลว้แต่ไม่สามารถ

นํามาใช้ในกรณีดังกล่าวได้ทางโรงเรียนเสนอว่าควรจะได้มีระเบียบการนําเงินดังกล่าวมาใช ้        

แกปั้ญหานีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะงบประมาณในส่วนนีโรงเรียนมีอยูแ่ลว้แต่ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

  8.6 ด้านการจดัการ ปัญหาด้านการจดัการศึกษาพิเศษในรูปแบบการเรียนรวม       

บางโรงเรียนอาจไม่สําเร็จ เพราะมีนกัเรียนพิการบางคนเขา้ไปเรียนแลว้ตอ้งกลบัมาเรียนในโรงเรียน

เฉพาะความพิการตามเดิม เนื�องจากนกัเรียนทั�วไปไม่ยอมรับและไม่มีความสุขในการเรียนเกิดจาก
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การที�ผูบ้ริหารขาดความรู้เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ ไม่ให้ความสนใจที�จะพฒันาโครงการเรียนรวม 

ส่งผลให้การดาํเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการเรียนรวม เพราะไม่มีกระบวนการ        

ที�สร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนทั�วไป ผูป้กครองและครูอยา่งเป็นระบบ 

  สรุปไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมยงัมีปัญหาอยูห่ลายดา้น 

ไม่วา่จะเป็น ดา้นบุคลากร ซึ� งจะตอ้งมีกระบวนการพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ บุคลากรตอ้งมีความรู้

ความสามารถในการจดัการศึกษาพิเศษ มีการผลิตสื�อที�เอืออาํนวยต่อผูพ้ิการ อาคารสถานที�และ    

สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสมกบัความพิการนันๆ รวมถึงมีระบบการบริหารจดัการ

ที�ดี โดยให้ความสนใจที�จะพฒันาโครงการเรียนรวม เมื�อนักเรียนพิการเขา้ไปเรียนกบันกัเรียน      

ทั�วไปแลว้ มีความสุขในการเรียน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการเรียนรวม  

 
กฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
 1. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั9นพื9นฐาน พ.ศ. 2548  
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ข : 133-136) ไดก้าํหนดนโยบาย
และการดาํเนินงานดา้นการศึกษาพิเศษของประเทศไทยโดยมีพืนฐานจากพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 ดงันี  
  มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ   
การศึกษาขันพืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที�รัฐต้องจดัให้อย่างทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ         
ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซึ� งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื�อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ� งไม่สามารถ   
พึ� งตนเองได้หรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ       
การศึกษาขันพืนฐานเป็นพิเศษ การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จดัตังแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บสิ�งอาํนวยความสะดวก
สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทาง การศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
  นโยบายจากมาตรา 10 
   1.  ใหค้นพิการทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษาขันพืนฐานอยา่งนอ้ย 12 ปี 
   2.  ใหจ้ดัการศึกษาใหเ้ป็นพิเศษ 
   3.  ใหจ้ดับริการช่วยเหลือระยะแรกเริ�มแก่เด็กพิการและครอบครัว 
   4.  ให้ไดรั้บสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทาง       
การศึกษา 
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  มาตรา 15 การจดัการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ 
   1.  การศึกษาในระบบ 
   2.  การศึกษานอกระบบ 
   3.  การศึกษาตามอธัยาศยั 
  นโยบายจากมาตรา 15 
   1.  ใหจ้ดัการศึกษาแก่คนพิการอยา่งหลากหลายรูปแบบ 
   2.  ใหด้าํเนินโครงการ 1 อาํเภอ 1 โรงเรียนเรียนร่วมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการบริหารจดัการ 
  มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี  
   1.  จดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ   
ผูเ้รียน  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
   2.  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์

ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

   3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้
คิดเป็นทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 

   4.  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วน
สมดุลกนั  รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะที�พึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

   5.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียน

และสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทังสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ� ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทังนี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื�อการเรียนการสอนและ

แหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
  มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทังหลกัสูตรการคน้ควา้สําหรับบุคคล

ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี�  ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทังนี  ให้จดัตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ 
  นโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28 

   1.  ใหมี้หลกัสูตรเฉพาะสาํหรับคนพิการระดบัมาก 

   2.  ใหเ้พิ�มเนือหาสาระทั�วไปใหส้อดคลอ้งกบัคนพิการแต่ละประเภท 
   3.  ใหป้รับเนือหาสาระทั�วไปใหส้อดคลอ้งกบัคนพิการและประเภท 

   4.  ใหใ้ชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการบริหารจดัการเรียนร่วม 
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  S - Students (นกัเรียน) 

  E - Environment (สภาพแวดลอ้ม) 
  A - Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

  T - Tools (เครื�องมือ สื�อ สิ�งอาํนวยความสะดวก) 
  มาตรา 37 การบริหารและการจดัการศึกษาขันพืนฐานให้ยึดเขตพืนที�การศึกษา      

โดยคาํนึงทังปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอื�นดว้ย      

เวน้แต่การจดัการศึกษาขันพืนฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาในกรณีที�เขตพืนที�การศึกษา
ไม่อาจบริหารและจดัการไดต้ามวรรคหนึ�ง กระทรวงอาจจดัให้มีการศึกษาขันพืนฐาน ดงัต่อไปนี  

เพื�อส่งเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพืนที�การศึกษาก็ได ้

  วรรค (1)  การจดัการศึกษาขันพืนฐานและสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื�อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ 

  นโยบายจากมาตรา 37 (1) 

   1.  ให้โรงเรียนและศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สังกดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

(สศศ.) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 

   2.  เมื�อเขตพืนที�การศึกษาใดมีความพร้อมให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  

ใหก้ารสนบัสนุนใหเ้ขตพืนที�การศึกษานันจดัการศึกษาขันพืนฐานสาํหรับบุคคลพิการ 

  มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพฒันาครูคณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที� เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั นสูง          

โดยการกาํกบัและประสานงานให้สถาบนัที�ทาํหนา้ที�ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทังบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันาบุคลากร

ประจาํการอยา่งต่อเนื�อง ฯลฯ 

  นโยบายมาตรา 52 

   1.  ให้สถาบนัราชภฏัยกเลิกการผลิตครูการศึกษาพิเศษระดบัปริญญาตรีและ     

ใหผ้ลิตในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและปริญญาโททางการศึกษาพิเศษแทน 

   2.  สนับสนุนให้สถาบนัราชภฏัและมหาวิทยาลัยต่างผลิตครูและผูเ้ชี�ยวชาญ

สาขาต่างๆ เพื�อพร้อมใหบ้ริการแก่คนพิการ 

   3.  ใหใ้ชเ้งินกองทุนการศึกษาเพื�อคนพิการสนบัสนุนการพฒันาครูและผูบ้ริหาร 

  มาตรา 60 ให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้กบัการศึกษาในฐานะที�มีความสําคญั

สูงสุดต่อการพฒันาที�ย ั�งยนืของประเทศ โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื�อการศึกษา ดงันี  
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  วรรค (3)  จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื�นเป็นพิเศษให้เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการจดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียนที�มีความตอ้งการพิเศษแก่กลุ่มตาม

มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี� โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ

ความเป็นธรรม ทังนี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

นโยบายจากมาตรา 60 (3) 

   1.  ให้ออกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บ

สิ�งอาํนวยความสะดวกสื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (19 ตุลาคม  

2550) และยกเลิกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ� งอาํนวย

ความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 

  สรุปได้ว่า นโยบายและการดาํเนินงานด้านการศึกษาพิเศษของประเทศไทยของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีดงันี  คือ 

  1.  บทบาทหนา้ที�ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกวา้งขวางขึน 
  2.  พฒันาเด็กพิการในลกัษณะบูรณาการเพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ 
  3.  ทาํงานร่วมกบัเขตพืนที�การศึกษาและบุคลากรอื�นในลกัษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผดิชอบ  
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา.  2550 : 8)  ได้
บญัญติัไวว้า่   
  มาตรา 30   บุคคลยอ่มเสมอกนัและไดรั้บความคุม้ครองตากฎหมายเท่าเทียมกนัชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั  การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื�องถิ�นกาํเนิดเชือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อ         
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํไม่ได ้          
  มาตรา 49    ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาวา่ บุคคลย่อมมีสิทธิn เสมอกนั       
ในการเขา้รับการศึกษาขันพืนฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ที�รัฐตอ้งจดัให้ทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากตอ้งไดรั้บสิทธิตาม วรรคหนึ�ง
และการสนบัสนุนจากรัฐเพื�อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอื�น 
  มาตรา 54   ระบุถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐวา่ บุคคล
ซึ� งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวสัดิการสิ� งอาํนวยความสะดวก        
อนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที�เหมาะสมจากรัฐ     
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 3. พระราชบัญญตัิการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551  
  พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา. 
2551 : 3) ไดบ้ญัญติัเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการไวด้งันี  
  มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงันี  
   1.  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ           
จนตลอดชีวิตพร้อมทังไดรั้บเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลือ     
อื�นใดทางการศึกษา 
   2.  เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคาํนึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนัน 
   3.  ไดรั้บการศึกษาที�มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทังการจดั
หลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ     
จาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
  มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตาม     

ที�กฎหมายกาํหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไ์ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

องคค์วามรู้ การศึกษาต่อเนื�องและทกัษะในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ ทังนี  ตามหลกัเกณฑ ์ 
ที�คณะกรรมการกาํหนด 

  มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที�จดัการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการ

กุศลที�จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ ที�ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ไดรั้บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับ

เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการกาํหนด 
  มาตรา 8 ใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ� งครั ง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ       
ทังในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบที�หลากหลายทังการเรียนร่วมการจดัการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบ้ริการฟื นฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการดาํรงชีวิตอิสระ 
การพฒันาทกัษะพืนฐานที�จาํเป็น การฝึกอาชีพ หรือบริการอื�นใดให้สถานศึกษาในทุกสังกดั         
จดัสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ� งอาํนวย        
ความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษาที�คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ไดใ้ห้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทุกสังกดั มีหนา้ที�รับคนพิการเขา้ศึกษาในสัดส่วน
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หรือจาํนวนที�เหมาะสม ทังนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�คณะกรรมการกาํหนด        
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม           
ตามกฎหมายให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสนับสนุนผูดู้แลคนพิการและประสาน    
ความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื�อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดบั หรือบริการ        
ทางการศึกษาที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ 
  มาตรา 9 ให้รัฐจดัเงินอุดหนุนเพื�อส่งเสริมการวิจยัพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลย ี
ที�เกี�ยวขอ้ง และการพฒันาครูบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและความสามารถ
ในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการให้รัฐจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื�นเป็น
พิเศษให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที�จดั
การศึกษาสาํหรับคนพิการ 
  มาตรา 18 ให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานทาํหนา้ที�เกี�ยวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทังใหมี้หนา้ที�ดงัต่อไปนี  
   1.  ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาสําหรับ   

คนพิการในสถานศึกษา รวมทังประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
   2.  สนับสนุนให้สํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจดัการเรียนร่วม      

แก่คนพิการในเขตพืนที�รับผดิชอบอยา่งทั�วถึงและมีคุณภาพ 

   3.  วจิยั และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
   4.  ผลิต วิจยั และพฒันาเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการ 
   5.  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัสรรเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก 

   6.  ดาํเนินการเกี�ยวกบังานธุรการของกองทุน 

   7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิตและพฒันา
เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

   8.  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมทังบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
   9.  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ให้สามารถจดัการศึกษา
สําหรับคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการ     
การศึกษาขันพืนฐานสนบัสนุน กาํกบั ดูแล ให้สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบติัหน้าที�         
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ผูอ้าํนวยการสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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เป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงาน               
การศึกษาพิเศษใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบติัราชการของกระทรวงและสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
  มาตรา 19 ให้สํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที�ดาํเนินการจดั      
การศึกษาโดยเฉพาะการจดัการเรียนร่วม การนิเทศ กาํกบั ติดตาม เพื�อให้คนพิการไดรั้บการศึกษา
อย่างทั�วถึงและมีคุณภาพตามที�กฎหมายกําหนดเพื�อให้การดําเนินการบรรลุว ัตถุประสงค ์             
ตามวรรคหนึ� ง ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ให้การสนับสนุนทรัพยากร       
องคค์วามรู้ และบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นแก่สาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษา 
  มาตรา 20 ให้สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนา้ที�จดัการศึกษาตามภารกิจ  
แก่คนพิการ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นไปตามนโยบายของสํานักงาน       
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2548 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 และพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  
 
การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ค : 23 - 26) ไดก้าํหนดแนวทาง   
การดาํเนินงานของสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT - Framework) มีขันตอนดงันี  
 1. ประชุมบุคลากรทังหมดของโรงเรียน เพื�อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติและ    
ความสามารถในการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 2. ตังคณะกรรมการโครงการเรียนร่วม มีองค์ประกอบ 8 - 10 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร    
สถานศึกษา  ผูป้กครองเด็กพิการ  ผูป้กครองเด็กทั�วไป  ตวัแทนครูในโรงเรียน  ตวัแทน              
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ตวัแทนสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษา  ตวัแทนชุมชน 
 3. ประชุมคณะกรรมการ จดัทาํวสิัยทศัน์ กาํหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
 4. พฒันาบุคลากรตามความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา 
 5. ประสานบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการพฒันาเด็กเรียนร่วม 
 6. การบริหารจดัการตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
 เบญจา  ชลธาร์นนท ์ (2546 : 7 - 47)  ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โดยโรงเรียนตอ้งบริหารองคป์ระกอบหลกั 4 ประการตาม    
โครงสร้างซีท เพื�อทาํใหก้ารจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี  
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 1. นักเรียน (S : Students) 
  นกัเรียนหมายถึง นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องและนกัเรียนทั�วไป โรงเรียน
ควรเตรียมความพร้อมของนกัเรียนทัง 2 กลุ่ม ดงันี  
  1.1  เตรียมความพร้อมนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง ในดา้นร่างกายวิชาการ 
อารมณ์และสังคม และการช่วยเหลือตนเอง หากพิการตังแต่แรกเกิดจาํเป็นตอ้งได้รับบริการ        
ช่วยเหลือระยะแรกเริ�มหรือเตรียมความพร้อมทนัทีที�พบความพิการ เพื�อพฒันาศกัยภาพทุกดา้น    
ซึ� งในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ�มนัน เป็นช่วงสําคญัที�สุดที�เด็กควรได้รับการเตรียม    
ความพร้อมเพราะช่วงอายุ 0 - 3 ปี เป็นช่วงที�สมองเจริญเติบโตมากที�สุด การเตรียมความพร้อมทาํได้
โดยกระตุน้พฒันาการในส่วนที�เหลืออยู ่ เมื�อไดรั้บการพฒันา ระดบัการทาํงานต่างๆ (Functional 
Level) จะยิ�งสูงขึน ในทางกลบักนั หากไม่ไดรั้บการพฒันาการกระตุน้หรือการส่งเสริมส่วนที�เหลืออยู่
อยา่งมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทาํงานต่างๆ จะเลือนหายไปทาํให้เด็กเสียโอกาสในการ
เรียนรู้ทนัที ดงันัน การช่วยเหลือฟื นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ยิ�งทาํไดท้นัท่วงทีตังแต่เมื�อแรกเกิด 
และทาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะสามารถฟื นฟูสมรรถภาพความพิการไดอ้ยา่งเห็นผลชดัเจน ในกรณีที�  
เด็กพิการภายหลงัเช่น อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาแลว้ตาบอด การเตรียมความพร้อมนกัเรียนในช่วง   
วยัรุ่นนันตอ้งคาํนึงถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือความบกพร่องที�เกิดขึนภายหลงัด้วย    
ซึ� งถือเป็นเรื�องยากและมีผลต่อจิตใจมากรวมทังตอ้งมีการเตรียมทกัษะที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  
เช่น  การทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคลื�อนไหว (Orientation and Mobilities : O & M) 
เพื�อให้เด็กมีความสามารถในการดาํรงชีวิตอิสระ (Independent Living) และช่วยเหลือตวัเอง          
ไดม้ากที�สุดและเร็วที�สุด เป็นตน้ 
  1.2 เตรียมความพร้อมนกัเรียนทั�วไป ทางโรงเรียนจะตอ้งเตรียมความพร้อมนกัเรียน

ทั�วไปในโรงเรียน โดยการให้ขอ้มูลเพื�อให้นกัเรียนทั�วไปมีความรู้ ความเขา้ใจเกิดการยอมรับ

สามารถให้ความช่วยเหลือและปฏิบติัต่อนักเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องอย่างถูกวิธีและ       

เท่าที�จาํเป็น ที�ผา่นมาพบวา่ การที�คนส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที�มีความบกพร่อง 

เช่น สมเพช เวทนา สงสาร กลวั ไม่ไวว้างใจ มกัเกิดจากความไม่รู้ หรือไม่มีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ดงันัน 

ครูควรทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะความพิการให้นกัเรียนทั�วไปในชันเรียนไดรู้้จกั

และควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ช่วยให้เด็กทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้    

และช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ครูอาจจดัสถานการณ์จาํลองให้นักเรียนทดลองเป็นคนพิการและ       

ทาํกิจกรรมต่างๆ จากนันให้อภิปรายถึงความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคนกิจกรรมเช่นนี จะช่วยให ้  

นกัเรียนทั�วไปไดเ้ขา้ใจถึงความคบัขอ้งใจ ความไม่สะดวกและความลาํบากของเพื�อนพิการหรือที�มี

ความบกพร่องมากขึน กิจกรรมอื�นที�ช่วยให้นกัเรียนทั�วไปเขา้ใจและยอมรับเพื�อนพิการหรือที�มี
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ความบกพร่องมากขึน เช่น การเชิญผูที้�ทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็กพิการมาบรรยายให้ฟัง พร้อมทังให้

ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผน่ภาพ บทความ และสื�ออื�นๆ ประกอบ เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามปัญหา

ต่างๆ การจดันิทรรศการ หนงัสือและเรื�องราวเกี�ยวกบัคนพิการหรือที�มีความบกพร่อง เพื�อให ้      

นกัเรียนในชันเรียนและนกัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้การทศันศึกษาสถานที�ดูแล   

คนพิการหรือที�มีความบกพร่องเพื�อให้นกัเรียนไดเ้ห็นและเรียนรู้วา่คนพิการหรือที�มีความบกพร่อง

มีความเป็นอยูอ่ยา่งไร นอกจากนีควรสอนทกัษะการช่วยเหลือเบืองตน้ในการช่วยเหลือเพื�อนพิการ

หรือที�มีความบกพร่องเบืองตน้ใหก้บันกัเรียนทั�วไปดว้ย 

  สรุปไดว้่า ดา้นนกัเรียนตอ้งมีการเตรียมความพร้อมนกัเรียนพิการหรือนกัเรียนที�มี

ความตอ้งการพิเศษและนกัเรียนทั�วไป ในดา้นร่างกาย วชิาการ อารมณ์และสังคมและ การช่วยเหลือ

ตนเอง โดยไดรั้บการตรวจสุขภาพ คดักรองประเภทความบกพร่อง และการจดัเตรียมความพร้อม

สาํหรับนกัเรียนทั�วไป ใหมี้ความรู้และสอนทกัษะการช่วยเหลือเพื�อนพิการ 

 2. สภาพแวดล้อม (E : Environment)  
  สภาพแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ควรจดัให้นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง  
เรียนในสภาพแวดลอ้มที�มีขีดจาํกดันอ้ยที�สุด (Least Restrictive Environment : LRE)โรงเรียนควร
พยายามให้เด็กไดเ้รียนร่วมในชันเรียนทั�วไปมากที�สุด หากไม่สามารถจดัให้เด็กเรียนร่วมไดเ้ต็มเวลา   
ก็อาจจดัเป็นบางเวลาได้ ทั งนี ขึนอยู่กับความต้องการจาํเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที�มี     
ความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล โดยทั�วไป ควรจดัให้นกัเรียนทุกคนเขา้เรียนในชันเรียนทั�วไป    
โดยแยกนักเรียนออกไปจากเพื�อนทั�วไปให้น้อยที�สุดโรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมโดยใช ้    
หลกัวิชาการคือ พิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของนกัเรียนแต่ละประเภท ตวัอยา่งเช่น นกัเรียน   
ที�มีการเห็นเลือนรางควรมีโป๊ะไฟที�โต๊ะเรียนและจดัให้นกัเรียนมานั�งแถวหน้าสุด รวมทังไม่ให ้
แสงสะทอ้นจากหนา้ต่างเขา้มารบกวนเวลาขณะที�นกัเรียนดูกระดานดาํ นกัเรียนที�มีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินควรจดัให้นั�งประมาณแถวที� 2 หรือ 3 โดยนั�งมุมใดมุมหนึ�งของห้อง เพื�อให้นกัเรียน
สามารถมองครูและเพื�อนนกัเรียนในห้องไดท้ั�วถึง นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางร่างกายที�นั�งรถเข็น 
เมื�อจาํเป็นตอ้งเรียนวชิาเกษตรและนกัเรียนตอ้งปลูกผกัสวนครัว ครูควรยกระดบัแปลงผกัให้สูงขึน
จากพืนและอยูใ่นระดบัเดียวกบัที�นั�งเกา้อีรถเข็น เพื�อให้นกัเรียนสามารถปลูกผกัไดส้ะดวก นอกจากนี
ควรคาํนึงถึงพาหนะที�ใช้ในการรับส่งนักเรียนจากบ้านไปโรงเรียนและจากโรงเรียนไปบ้าน         
ไปทศันศึกษาและกิจกรรมอื�นๆ ที�นกัเรียนจะตอ้งเคลื�อนยา้ย นอกจากนี จะตอ้งมีการบริหารจดัการ
ตารางเวลาเรียนและห้องเรียน เช่น ห้องเรียนสําหรับการเรียนร่วมควรอยู่ชันล่างของอาคาร         
พืนหอ้งเรียนควรราบเรียบและมีการปรับระดบัเพื�อความสะดวกในการใชร้ถเข็นห้องนํ า โต๊ะ เกา้อี  
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และคาํนึงถึงการถ่ายเทของอากาศ แสงจากธรรมชาติ แสงไฟ เป็นตน้เกณฑ์มาตรฐานการจดั        
ภายนอกอาคาร มีดงันี  
   2.1.1 เกณฑม์าตรฐานการจดัภายนอกอาคาร 
    1)  สถานที�ตัง จะเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่คนพิการอย่างยิ�ง      
ถา้ปรับระดบัพืนที�ใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบัประตูทางเขา้ เพราะจะช่วยให้คนพิการเขา้ออกไดส้ะดวก
ยิ�งขึน 
    2)  ชนิดของตวัอาคาร นิยมอาคารชันเดียวมากกวา่อาคารหลายชันและ   
ถา้ตวัอาคารมีมากกวา่ 1 ชัน ควรมีทางลาดหรือลิฟตเ์พื�ออาํนวยความสะดวกแก่คนพิการที�ตอ้งใช้
เกา้อีรถเขน็ (Wheel Chair) 
    3)  ทางเขา้ ควรอยูใ่นระดบัเดียวกบัประตู ถา้อยูค่นละระดบัควรมีทางลาด
และบนัได หากเป็นห้องชุดทางเขา้ควรมีทางไปถึงห้องโถงชันล่าง บริเวณทางเขา้ที�ใชใ้นเวลากลางคืน 
ควรมีแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 5 แรงเทียน เพื�อช่วยให้คนที�มีสายตาเลือนรางมองเห็นไดช้ดัเจนขึน 
นอกจากนีพืนผิว ทางเขา้ควรปราศจากใบไม ้ ขยะ และวสัดุชินเล็กๆ ที�อาจทาํให้คนพิการลื�นหรือ
สะดุดหกลม้ได ้
    4)  ทางเดิน ควรกวา้งอยา่งนอ้ย 1.525 เมตร (60 นิว) เพื�อให้เกา้อีรถเข็น    
2 ตวัสวนทางกนัได ้ ทางเดินไม่ควรมีทางชนัเกินร้อยละ 5 และควรเป็นพืนระดบัเดียวกนัตลอด  
โดยไม่มีบนัไดคั�น พืนทางเดินที�เป็นกรวดหรือหินอาจไม่ปลอดภยัต่อคนพิการ สําหรับคนที�มี
สายตาเลือนราง สีและลวดลายของทางเดินควรเป็นแบบง่ายๆ เพื�อไม่ให้เกิดความสับสนควรมีที�
สังเกตตรงทางเดินที�ไม่สะทอ้นแสงตลอดแนวขอบทางเดินซึ� งกวา้งไม่ตํ�ากวา่ 0.610 เมตร ควรใช้
วสัดุที�มีพืนผิวแตกต่างกนัตรงทางแยก จะช่วยคนที�มีสายตาเลือนรางไดดี้ขึน และหากทางเดินมา
ประจบกนัมีลกัษณะเป็นรูปตวัที (T) ใหท้าํทางลาดจากทัง 3 ทิศทาง 
    5)  ทางขา้ม ตอ้งมีทางลาดจากทางเดินสู่ถนน ในบริเวณทางขา้มไม่ควรมี
ท่อนํ าตรงทางเดินและทางขา้ม หากจาํเป็นตอ้งมีควรมีสัญลกัษณ์เตือนที�เห็นไดช้ดัเจนตรงขอบทางลาด
ควรมีพืนผวิและสีที�แตกต่างออกไป อาจไม่ตอ้งใชสี้ทา แต่ใชว้สัดุที�แตกต่างออกไป เช่นใชหิ้นแกรนิต
สีเทาอ่อนตรงขอบทางลาดบนถนนแอสฟัลตสี์ดาํ เป็นตน้ 
    6)  ลานจอดรถ ควรมีที�จอดรถให้ใกลก้บัตวัอาคารมากที�สุดและควรทาํ
เครื�องหมายสากลที�บอกให้คนพิการทราบว่าเขาสามารถใช้สถานที�นันได ้ โดยเฉพาะสําหรับคน      
ที�ตอ้งใชเ้กา้อีรถเขน็ ช่วงจอดรถสําหรับรถแต่ละคนัควรกวา้ง 3.660 เมตร (12 ฟุต) เพื�อให้คนพิการ
ที�ใชเ้กา้อีรถเขน็เขน็ผา่นได ้
    7)  เกาะกลางถนน ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทางเดิน 
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    8)  ตน้ไม ้หลีกเลี�ยงการปลูกตน้ไมที้�ให้ผลหรือเมล็ดที�มีหนามซึ� งอาจร่วง

ตกลงพืน หรือปลูกตน้ไมที้�มีรากโผล่เหนือพืนดินใกลท้างเดิน ควรปลูกตน้ไมห่้างจากทางเดิน   
อยา่งนอ้ย 2.140 เมตร (7 ฟุต) และมีรั ว อิฐ ซีเมนต ์ลอ้มรอบบริเวณตน้ไมสู้งพอที�จะป้องกนัไม่ให้

คนพิการตกลงไปในหลุมปลูกตน้ไม ้
    9)  ร่องนํ า ไม่ควรมีร่องนํ าบนทางเดิน หากจาํเป็นตอ้งมีช่องตะแกรง      

ปิดร่องนํ า ช่องตะแกรงไม่ควรกวา้งเกิน 1.30 ซม. เพื�อป้องกนัไม่ให้ปลายไมเ้ทา้ ไมค้ ํายนัหรือ      

ลอ้รถเขน็ตกลงไปในช่องตะแกรง 
   2.1.2   เกณฑม์าตรฐานการจดัภายในอาคาร 

    1)  ประตู ประตูทังหมดควรเปิดไดง่้าย และหากประตูเป็นแบบปิดเอง      

ก็ควรปิดอยา่งชา้ๆ เพื�อให้เวลาแก่คนพิการไดผ้า่นช่องประตูเขา้มา ประตูควรเปิดกวา้งอยา่งนอ้ย

0.815 เมตร และควรเปิดอา้ได ้ ประตูสองบานไม่เหมาะสําหรับคนที�มีความบกพร่องทางร่างกาย

หากจาํเป็นตอ้งมีก็ควรเปิดไดง่้าย ประตูแต่ละบานควรกวา้งอยา่งนอ้ย 0.815 เมตร นอกจากนีควรมี

วสัดุพวกยางทาบดา้นล่างของประตูสูงขึนมาจากพืน 0.460 เมตร เพื�อสามารถใชไ้มค้ ํายนัไมเ้ทา้ 

เครื�องช่วยเดินหรือส่วนใดส่วนหนึ�งของเกา้อีรถเข็นดนัได ้ ที�ดึงประตูควรเป็นท่อนยาวตามแนวตัง

แทนที�จะเป็นลูกบิดทรงกลมเล็กๆ เพื�อช่วยให้คนพิการที�ตอ้งใชเ้กา้อีรถเข็นเปิดประตูไดใ้นระดบั

ต่างกนั และควรมีสีที�แตกต่างจากส่วนอื�นของประตู เพื�อคนที�มีสายตาเลือนรางเห็นไดง่้าย หากเป็น

ประตูกระจกควรมีเครื�องหมายบอกไว ้ เช่น ใช้สีที�ตดักบัสีของประตู เพื�อช่วยให้คนที�มีสายตา   

เลือนรางมองเห็นไดช้ดัขึน ไม่ควรมีธรณีประตู หากจาํเป็นตอ้งมีไม่ควรสูงเกิน0.635 ซม. เพราะ   

คนพิการที�ใชเ้กา้อีรถเข็นไม่สามารถเข็นเขา้ออกไดห้ากสูงกวา่นี  และควรมีสัญลกัษณ์ เตือนวา่เป็น

ธรณีประตู 

    2)  ทางลาด (ทังภายในและภายนอกอาคาร) พืนของทางลาดควรทาํดว้ย

วสัดุที�ไม่ลื�น เช่น ซีเมนต ์ ความชนัสูงสุดควรเป็น 1 : 12  กวา้งอยา่งนอ้ย 0.815 เมตร ที�จบัควรมี

ความยาวตลอดทางลาดทังดา้นบนและล่างออกไปอีกไม่น้อยกว่า 0.300 เมตร และปลายราวจบั     

ทัง  2 ขา้ง ควรงอเขา้หรือลง บริเวณดา้นล่างของทางลาดควรมีพืนที�ระดบัเดียวกนัต่อไปอีก 1.800 เมตร 

และดา้นบน 1.220 เมตร ถา้ทางลาดยาวมากควรมีพืนที�ระดบัเดียวกนัคั�นทุก9.145 เมตร หรือเมื�อ

เป็นทางเลียวก็ตอ้งเป็นพืนที�มีระดบัเดียวกนั ทังนี เพื�อความปลอดภยัและเพื�อให้คนพิการหยุดพกั 

ความยาวของพืนที�ที�ค ั�นอยา่งนอ้ย 1.220 เมตร ความกวา้งเท่าทางลาดสําหรับคนพิการที�ตอ้งใชเ้กา้อี

รถเข็นความชนัควรเป็น 1 :20  ฉะนันหากไม่สามารถมีทางลาดที�มีความชนัตามเกณฑ์มาตรฐาน      

ก็ควรมีทางลาดที�มีความชนั 1 : 20 
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    3)  บนัได หากสามารถเลี�ยงไดไ้ม่ควรมีบนัได สําหรับคนพิการที�สามารถ

ใชบ้นัไดได ้ ขันบนัไดควรมีลกัษณะมน และส่วนยื�นของพืนขันบนัไดแต่ละขันไม่ควรเกิน0.040 
เมตร (1 3/5 นิว) บนัไดแต่ละขันควรสูงไม่เกิน 0.190 เมตร (7 ½ นิว) ถา้เป็นบนัไดที�อยูภ่ายใน

อาคาร และไม่เกิน 0.165 เมตร (6 ½ นิว) ถา้เป็นบนัไดภายนอกอาคาร แต่หากนอ้ยกวา่0.105 เมตร 
(4 นิว) ก็จะเป็นอนัตรายได ้ ขันบนัไดภายในอาคารควรกวา้งอยา่งนอ้ย 0.255 เมตร(10 นิว) และ  

ภายนอกอาคารควรกวา้งอยา่งนอ้ย 0.280 เมตร (11 นิว) ความสูงของบนัไดไม่ควรเกิน2.440 เมตร 

(8 ฟุต) ควรมีสัญลกัษณ์เตือนที�สัมผสัได ้เพื�อบอกให้ทราบวา่ทางเดินขา้งหนา้จะเป็นบนัไดลงไปสู่
ชันล่าง ควรมีราวจบัทัง 2 ขา้งของบนัได (ใชม้าตรฐานเดียวกบัราวจบัตรงทางลาด)  นอกจากนี      

ราวจบัควรสูงกวา่ขันบนัไดประมาณ 0.815 เมตร (2 ฟุต 8 นิว) ถึง 0.915 เมตร (3 ฟุต)  และหากมี

เด็กจาํนวนมากที�ตอ้งใช้บนัได ควรมีราวจบัอีกอนัที�สูงจากขันบนัได 0.610 เมตร (24 นิว)                
ง. ทางเดินสาธารณะภายในตวัอาคาร ควรมีราวจบัอยา่งนอ้ย 1 ดา้นและ2 ระดบั คือ สูงจากพืน 

0.660 เมตร (26 นิว) และ 0.815 เมตร (32 นิว) เส้นผา่ศูนยก์ลางของราวจบัไม่ควรเกิน 0.040 เมตร 
(1 ½ นิว) และสามารถจบัไดส้ะดวก ควรห่างจากฝาผนงัประมาณ 0.040เมตร (1 ½ นิว) ทางเดิน  

ควรกวา้ง 2.430 เมตร (8 - 12 ฟุต) และไม่ควรมีสิ�งกีดขวาง 

    4)  พืน ควรเป็นพืนเรียบแต่ไม่ลื�น ทาํดว้ยวสัดุที�ไม่กะเทาะหรือหลุดง่าย
พืนที�ดีที�สุดควรเป็นพืนยาง ไม่ควรใช้วสัดุที�เป็นมนัและสะทอ้นแสง และหากพืนบริเวณใด        

เป็นอนัตรายต่อคนที�มีความบกพร่องทางการเห็นก็ควรจะมีสัญลกัษณ์เตือนบอกที�สามารถสัมผสัได ้
    5)  แสงสวา่ง แสงสวา่งที�ใชส้าํหรับคนทั�วไปเพียงพอแลว้สําหรับคนพิการ

ทั�วไป แต่สําหรับผูมี้สายตาเลือนรางตอ้งใช้ไฟที�มีแสงสว่างมากกว่าปกติ ควรใช้วสัดุที�พืนผิว          

มีคุณสมบติัในการขจดัแสงสะทอ้น แสงส่องเขา้ตาหรือเงา และควรใช้แสงสว่างบอกตาํแหน่ง
บนัได ราวจบัทางแยก นอกจากนีควรหลีกเลี�ยงการใชไ้ฟกะพริบ 

    6)  ห้องนํ า ควรกวา้งอยา่งนอ้ย 1.525 เมตร (5 ฟุต) และลึก 1.525 เมตร     
(5 ฟุต) ควรมีราวจบัตรงดา้นขา้งและดา้นหลงัของโถส้วม  ซึ� งทาํดว้ยท่อเหล็กยาวอยา่งนอ้ย 0.610 เมตร 
(2 ฟุต) มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.032 - 0.038 เมตร (1 ¼ - 1 ½ นิว) เพราะคนพิการจะทิงนํ าหนกัลงบน
ราวจบัมากเวลาใช้ส้วม ราวจบัดา้นหลงัโถส้วม ควรสูงจากที�นั�งโถส้วมประมาณ0.280 เมตร         
(11 นิว) สําหรับราวจบัดา้นขา้งให้ติดทาํมุม 50 องศากบัพืน ที�กดตรงโถส้วมควรติดกบัฝาผนงั  
ห้องนํ า เพราะคนพิการที�ใชเ้กา้อีรถเข็นสามารถกดไดง่้าย ที�นั�งโถส้วมควรสูงจากพืน0.255 เมตร 
(10 นิว)  สําหรับห้องนํ าผูช้าย ที�ปัสสาวะไม่ควรสูงเกิน 0.485 เมตร (19 นิว) จากพืนอ่างลา้งมือ   
ควรสูงจากพืน 0.610 เมตร (2 ฟุต) กระจกควรสูงจากระดบัพืน 0.915 เมตร (3 ฟุต)  ถา้จาํเป็นควร
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ติดกระจก 2 ระดบั กระดาษเช็ดมือและสบู่ควรวางในที�ต ํ�าพอที�คนพิการใช้เกา้อีรถเข็นเอือมถึง        
มีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ มีแสงสวา่งอย่างน้อย 30 แรงเทียน ก๊อกนํ าควรมีสีชดัเจนหรือ      
ตวัอกัษรนูนขึนมาให้สัมผสัได ้ในห้องนํ าสิ�งสําคญัคือ ประตูห้องนํ าควรกวา้ง 0.815 เมตร(32 นิว) 
ควรเปิดออกดา้นนอก และที�ล็อกประตูควรเปิดออกไดจ้ากภายนอกในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
พืนห้องนํ าควรเป็นระดบัเดียวกนัทังหมด และถา้มีแต่โถส้วมแบบนั�งยองๆ ก็อาจดดัแปลงทาํเป็น    
ที�นั�งสูงขึนและเลื�อนเขา้ไปคร่อมเมื�อใช ้
    7)  โทรศพัท์ ควรติดตังให้ตํ�าพอสําหรับคนพิการที�ใช้เก้าอี รถเข็น       
เอือมไปหยบิหูฟังและหมุนหมายเลขโทรศพัทไ์ด ้โทรศพัทสู์งจากพืนประมาณ 1.625 เมตร(64 นิว)    
หากเป็นโทรศพัท์สาธารณะควรติดตังตรงฝาผนังและหากเป็นตูก้็ไม่ควรมีประตูและไม่ยกพืน       
ซึ� งทาํให้คนพิการที�นั�งเกา้อีรถเข็น เข็นเขา้ไม่ได ้ ควรใชแ้สงสวา่งอยา่งนอ้ย 50 แรงเทียนส่องตรง    
ที�หมุนและที�บอกวธีิใช ้และควรมีตวัเลขนูนเหนืออกัษรเบรลลก์าํกบัตรงที�หมุนหรือกดตวัเลข 
    8)  สวิตช์ไฟและปุ่มต่างๆ ควรให้ตํ�าพอที�คนพิการที�ใช้เก้าอี รถเข็น      
เอือมเปิดปิดได ้และมีอกัษรเบรลลก์าํกบัสาํหรับคนที�มีความบกพร่องทางการเห็น 
    9)  ระบบเตือนภยั ควรเป็นระบบที�ทังไดย้ินและมองเห็น เสียงควรดงัพอ  
ที�คนหูตึงจะไดย้นิ และระบบเตือนภยัที�มองเห็น ควรจดัเป็นแสงกระพริบนอ้ยกวา่ 5 ครั งต่อวินาที มี
ประตูทางออกฉุกเฉินจดัไวใ้ห้คนที�มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถสัมผสัและทราบไดว้า่เป็น
ประตูทางออกฉุกเฉิน 
    10)   ลิฟต์ หากคนพิการอาศยัอยู่ภายในอาคารที�มีสองชันขึนไป ควรมี
ลิฟตข์นาด 2.325 เมตร (25 ตารางฟุต) ปุ่มกดควรอยูต่ ํ�าพอที�คนพิการที�นั�งเกา้อีรถเข็นสามารถกดได้
คือ อยูสู่งไม่เกิน 1.220 เมตร (4 ฟุต) จากพืน ประตูลิฟตค์วรเปิดกวา้งไดอ้ยา่งนอ้ย 0.815 เมตร         
(2 ฟุต 8 นิว) และเปิดนาน 3 - 4 นาที ควรมีราวจบัทัง 3 ดา้นภายในลิฟตแ์ละสูงจากพืน 0.915 เมตร
(3 ฟุต) ปุ่มกดภายในลิฟต ์ควรอยูสู่งจากพืนไม่เกิน 1.500 เมตร (4 ฟุต 11 นิว) และอยูห่่างจากฝา
ประตู 0.510 เมตร (1 ฟุต 8 นิว) ควรมีอกัษรเบรลล์กาํกบัที�ปุ่มกดและมีเสียงบอกว่าลิฟต์ขึน      
(หนึ�งครั ง) หรือลง (2 ครั ง)  และลูกศรบอกว่าขึนหรือลง ควรมีแสงที�เห็นไดช้ดัเจนเมื�อกดควร        
มีเสียงบอกวา่ลิฟตขึ์นลงชันไหนและควรมีแสงสวา่งภายในลิฟตอ์ยา่งนอ้ย 5 แรงเทียน 
  2.2 บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในสภาพแวดลอ้มของเด็ก ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูและ
บุคลากรอื�นในโรงเรียน โรงเรียนทั�วไปที�มีการจดัการเรียนร่วมผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้บทบาทสําคญัยิ�ง
ในโรงเรียนที�จะเป็นผูน้าํและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง
เรียนร่วมในโรงเรียน หากทางโรงเรียนมีการจดัตังคณะกรรมการโรงเรียนไวแ้ลว้ผูบ้ริหารโรงเรียน
จะต้องนําเสนอเรื� องการจดัการเรียนร่วมให้คณะกรรมการโรงเรียนทราบและพิจารณาแต่งตั ง     
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คณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจาํโรงเรียน ซึ� งควรประกอบดว้ย ผูบ้ริหารผูเ้ชี�ยวชาญ ครูทั�วไป 
ครูการศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผูป้กครอง และบุคลากรภายนอก เพื�อกาํหนดนโยบายในการจดัการเรียน
ร่วม แนวทางการดาํเนินงาน จดัสรรงบประมาณ บทบาทและหนา้ที�ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
และรูปแบบในการจดัการเรียนร่วม เมื�อคณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจาํโรงเรียนประชุม
กาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานในการจดัการเรียนร่วมเรียบร้อยแลว้ ทางโรงเรียนตอ้ง
จดักระประชุมชีแจงถึงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหน้าที�ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง โดยให ้
ถือเป็นปริมาณงาน พร้อมทังให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นเจา้ของโครงการ
นอกจากนี ทางโรงเรียนตอ้งจดัทาํป้ายประกาศนาํเสนอในลกัษณะของโปสเตอร์ แผ่นพบั วีดิโอ 
หรือจดัป้ายนิเทศ เพื�อประชาสัมพนัธ์โครงการให้บุคคลที�เกี�ยวข้องรับทราบเกี�ยวกับนโยบาย          
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองของเด็กพิการหรือที�มีความบกพร่องอาสาเป็นวิทยากร หรือหากมี     
กิจกรรมการดาํเนินงานดา้นคนพิการในสังคมที�สอดคล้องกบัการจดัการเรียนร่วมจะไดเ้ผยแพร่    
ให้ทุกคนรับทราบครูทั�วไปและครูการศึกษาพิเศษตอ้งเป็นที�ปรึกษาซึ� งกนัและกนั โดยทาํงาน     
ร่วมกนัเป็นทีม 
  สรุปไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มที�ดีและเหมาะสมจะสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
เช่นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารเรียน หอ้งเรียนภูมิทศัน์บริเวณ รอบๆ โรงเรียนรวมทั.ง
สิ�งสาธารณูปโภคอื�นๆ เช่น การจดัทาํทางลาด การสร้างห้องนํ. า และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมีความสําคญั
ในชีวิตของเด็ก ไดแ้ก่  พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูและบุคลากรอื�นๆ ในโรงเรียนที�มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ
พฒันาตามระบบการจดัการของคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม 
 3. กจิกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
       กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ� ง

ของการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนที�จะช่วยให้นักเรียนทั�วไปและนักเรียนพิการหรือที�มี   

ความบกพร่องไดรั้บการพฒันา ทังในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ� งประกอบดว้ย 

  3.1 การบริหารจดัการหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 

   3.1.1  การปรับหลกัสูตรทั�วไป คือ ปรับหลกัสูตรที�ใชก้บันกัเรียนทั�วไปใชก้บั  

นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง เช่น สําหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเห็นอาจปรับ

จากการวาดรูปมาเป็นการปั นแทน สําหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ินอาจปรับให ้    

ไม่ตอ้งอ่านออกเสียง 
   3.1.2  การจดัทาํหลกัสูตรเฉพาะ คือ หลกัสูตรที�เป็นแนวทางการศึกษาตังแต่
ระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย (หลกัสูตรสําหรับหรือหลกัสูตรคู่ขนาน) ซึ� งถือเป็น   
หลกัสูตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากระดบัของความพิการจากแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
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ของนกัเรียน โรงเรียนอาจประยุกตต์ามแนวทางของกรมวิชาการ สําหรับเด็กที�มีความบกพร่อง    
ทางสติปัญญาหลายคนไม่สามารถเรียนรู้ไดต้ามหลกัสูตรทั�วไปจึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํหลกัสูตรขึนมา
ใหม่โดยเฉพาะ เช่น เด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญาที�ค่อนขา้งรุนแรงจะตอ้งมีการจดัทาํ     
หลกัสูตรเฉพาะ ซึ� งไม่ใช่หลกัสูตรตดัต่อหรือนาํหลกัสูตรในระดบัประถมศึกษายึดไปจนถึงระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายจะค่อยๆ ลดลง  แต่ถา้เป็นเรื�องของทกัษะการดาํรงชีวิต ทกัษะการเตรียม
ความพร้อมในดา้นอาชีพจะตํ�าในช่วงแรกๆ แลว้จะค่อยๆ เพิ�มมากขึน โดยการจดัเป็นชันเรียนทั�วไป
ใหมี้ลกัษณะคู่ขนานไปกบัระดบัชันเรียนที�เพื�อนนกัเรียนทั�วไปเรียนอยู ่
   3.1.3  การจดัทาํหลกัสูตรเพิ�มเติมสอนทกัษะเฉพาะที�จาํเป็นให้แก่นกัเรียนพิการ
หรือที�มีความบกพร่อง เช่น ทกัษะการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารการดูแลบา้นเรือน 
การทาํความสะอาดร่างกาย การไปซือของ การใชโ้ทรศพัทส์าธารณะการใช้บริการของไปรษณีย ์
ธนาคาร ทกัษะการอ่านเขียนอกัษรเบรลล์ ทกัษะการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมและ          
การเคลื�อนไหว ทกัษะการใช้แว่นขยาย สําหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเห็นทกัษะ      
ทางสังคมสําหรับนกัเรียนออทิสติก ภาษามือสําหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการไดย้ินเป็น
ตน้ 
  3.2 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
เป็นแผนการจดัการศึกษาที�สอดคล้องกับความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที�มี  
ความบกพร่อง ซึ� งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลือ     
อื�นใดทางการศึกษาที�นักเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องต้องการ เรียกชื�อย่อว่า IEP 
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงกาํหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บสิ�ง
อาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา ซึ� งสถานศึกษาจะตอ้ง
จดัทาํ IEPให้กบันกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคลทุกคน โดยตอ้งตรวจสอบ
เพื�อบ่งชี     จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน รวมถึงความต้องการจาํเป็นพิเศษ นอกจากนี
กฎกระทรวงศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศกัราช 2545 โดยให้มีการจดัสรรงบประมาณแต่ละปีเป็น
เงินอุดหนุนสําหรับคนพิการ ในอตัราที�มากกวา่ แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของเงินอุดหนุนดา้นสื�อและวสัดุ
การศึกษาที�จดัสรร ใหแ้ก่นกัเรียนทั�วไปต่อคนวตัถุประสงคใ์นการใช ้IEP มีอยู ่2 ประการ คือ 
   3.2.1  เป็นแผนการจดัการศึกษาที�เขียนขึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับเด็กคนใด
คนหนึ� งโดยเฉพาะ IEP หรือที�ประชุมเด็กเฉพาะกรณีเกี�ยวกบัเด็ก ใน IEP จะมีขอ้มูลในการจดั    
เด็กเขา้รับบริการการศึกษาและบริการที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ 
   3.2.2  เป็นเครื�องมือในการจดัการกบักระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอน
ทังหมด ฉะนัน IEP ในแง่ที�เป็นส่วนสําคญัของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนจะมี
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการประเมินผลและวธีิการสอนเหตุผลในการจดัทาํ IEP 
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    1)  เพื�อให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให ้   
คนพิการมีสิทธิไดรั้บสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา
และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
พุทธศกัราช 2545 และมาตรา 10 วรรค 3 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
และฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2545 ซึ� งกาํหนดให้มีสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และสิทธิ
ในการรับบริการช่วยเหลือตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
    2)  เพื�อประกนัความเหมาะสมในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กพิการหรือที�มี
ความบกพร่องตามความตอ้งการพิเศษทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคล 
    3)  เพื�อประกนัว่าได้มีการจดับริการทางการศึกษาพิเศษต่างๆ ตามที�ระบุ       
ไวจ้ริง 
    4)  เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการควบคุมและติดตามผลการใหบ้ริการ 
  3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็นแผนการสอน
ที�จดัขึนเฉพาะเจาะจงสําหรับนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องคนนันๆ ในวิชาหรือทกัษะ         
ที�เป็นจุดอ่อน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี จดัทาํขึนเพื�อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และ       
เป้าหมายที�กาํหนดไวใ้น IEP 
  3.4 การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Assessment) หมายถึง  กระบวนการที�ใช้
วิธีการต่างๆ หลายวิธี ในการรวบรวมขอ้มูลทังหมดที�เกี�ยวกบันกัเรียน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการที�จะ
กาํหนดปัญหาและหาขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัปัญหา 3 ดา้น คือ ดา้นวิชาการพฤติกรรม และร่างกาย     
รวมทัง ตดัสินใจเกี�ยวกบันกัเรียนในเรื�องการส่งต่อ การคดัแยก การกาํหนดประเภทเด็กที�มี       
ความตอ้งการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
  3.5 เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนที�ควรนํามาใช้กับนักเรียนพิการหรือที�มี      
ความบกพร่องเป็นพิเศษ มีดงันี  
   3.5.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นเครื�องมือ 2 อยา่ง คือ เป็นเทคนิค
การสอน และเป็นเครื�องมือในการตรวจสอบหรือประเมินเด็กวา่มีทกัษะในเรื�องนันๆ แลว้หรือไม่ 
การวิเคราะห์งาน สามารถใชไ้ดห้ลายกรณี โดยทั�วไปคนหลายคนเขา้ใจผิดคิดวา่การวิเคราะห์งาน
ใชส้อนเฉพาะทกัษะ การดาํรงชีวิตหรือการฝีมือ ในการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ครูตรวจสอบไดว้า่
เด็กจะตอ้งมีพืนฐานวชิาความรู้อะไรก่อนมาเรียนเนือหานี  
   3.5.2 การสอนโดยเพื�อนช่วยสอน (Peer Tutoring) การสอนโดยเพื�อนช่วยสอน 
(Peer Tutoring) หมายถึง วิธีการสอนที�ให้นกัเรียนช่วยสอนให้เพื�อเกิดการเรียนรู้ในเรื�องต่างๆ    
แบบตวัต่อตวั หรือ  1 : 1 โดยเพื�อนช่วยสอนอาจเป็นนกัเรียนชันสูงกวา่หรือนกัเรียนชันเดียวกนั  
อายเุท่ากนัแต่มีความสามารถสูงกวา่มาช่วยสอน 
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   3.5.3 ระบบเพื�อนช่วยเพื�อน (Buddy System) ในการจดัการเรียนการสอน      

โดยเพื�อนช่วยเพื�อนในดา้นวิชาการยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือของเพื�อนนกัเรียนทุกคนในการส่งเสริม

กาํลงัใจและช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกเพื�อนนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องในเรื�องทั�วไป 

เช่น นาํทางไปห้องเรียน ห้องนํ า และโรงอาหาร อ่านหนงัสือบนกระดานหรือแผน่ใสสื�อสารกบั      

ผูอื้�น เขียนตวัอกัษรปกติให้ เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่าระบบเพื�อนช่วยเพื�อนเป็นการฝึกทกัษะ         

ทางสังคมระหวา่งเพื�อนนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องและนกัเรียนทั�วไป การจดัการเรียน

การสอนระบบเพื�อนช่วยเพื�อนจะทาํให้นกัเรียนเกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั นกัเรียนทั�วไปได ้ 

เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือบุคคลพิการหรือที�มีความบกพร่องที�ถูกตอ้งและเหมาะสมในขณะเดียวกนั 

นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องไดเ้รียนรู้วธีิการปฏิบติัต่อเพื�อนที�ใหค้วามช่วยเหลือหรืออาํนวย

ความสะดวกแก่ตนเองอย่างถูกวิธีอย่างไรก็ตาม ครูผูจ้ดัการเรียนการสอนระบบเพื�อนช่วยเพื�อน     

พึงระมดัระวงัปัญหาบางประการที�อาจเกิดขึนได ้ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง

รอคอยเวลาที�จะมีผูม้าช่วยเหลือตลอดเวลา ส่วนนกัเรียนผูป้ฏิบติัหน้าที�เพื�อนช่วยเพื�อนอาจทุ่มเท

เวลาในการช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกให้เพื�อนมากเกินไป ในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนผูน้ัน

อาจเกิดความรําคาญและมีทศันคติที�ไม่ดีต่อเพื�อนได ้ในบางกรณีนกัเรียนผูป้ฏิบติัหนา้ที�เพื�อนช่วยเพื�อน

ตอ้งการจะช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกให้เพื�อนอย่างเต็มที�หรือเกิดความรู้สึกว่าหากทาํงาน

ร่วมกนักบัเพื�อนอาจตอ้งใชม้ากกวา่ จึงทาํกิจกรรมต่างๆ แทนเพื�อนเกือบทุกกิจกรรมอาจส่งผลให้

นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเกิดความรู้สึกว่าตนเองทาํอะไรไม่ไดดี้พอและรู้สึกว่าตนเอง

ดอ้ยค่าไปในที�สุด ดงันันครูผูจ้ดัการเรียนการสอนระบบเพื�อนช่วยเพื�อนจึงควรให้ความรู้ในการ

ปฏิบติัตนระหวา่งเพื�อนใหเ้ขา้ใจก่อน หากพบวา่เกิดปัญหาใดๆ ครูควรช่วยเหลือและแนะนาํเพื�อให้

การจดัการเรียนการสอนระบบดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

  3.6 การรายงานความกา้วหน้าของนกัเรียน การติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน  

ในปัจจุบนัใชว้ธีิการทบทวนและปรับ IEP ปีละอยา่งนอ้ย 2 ครั ง รวมทังมีการรายงานความกา้วหนา้

ของนกัเรียนโดยสรุปจาก IIP ที�ใชส้อนเด็กในแต่ละสาระการเรียนรู้ ทกัษะ และกิจกรรมต่างๆ      

ซึ� งจะมีการระบุว่าจะประเมินโดยวิธีใดและใช้เกณฑ์อะไร โดยอาจนาํเสนอในรูปของกราฟแท่ง 

กราฟเส้นประกอบการบรรยาย หรือคิดเป็นคะแนนและเกรดในชันประถมศึกษาครูทั�วไปและครู

การศึกษาพิเศษที�ร่วมกนัสอนนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเรียนร่วมอาจแยกกนัประเมินผล

นกัเรียน กล่าวคือ ครูแต่ละคนประเมินผลและให้เกรดนกัเรียนเฉพาะส่วนของตนเอง พร้อมทังมี 

รายละเอียดเกี�ยวกบัพฒันาการของนักเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องประกอบด้วยแล้วจึงนาํ     
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ผลการประเมินของครูแต่ละคนมาตดัสินใจร่วมกนั วธีินีจะทาํใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนพิการหรือ

ที�มีความบกพร่องเป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงพอ่แม่ของตวันกัเรียนเอง 
  3.7 การจดักิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน นอกจากกิจกรรมการเรียน  
การสอนที�ครูจดัภายในชันเรียนและภายในโรงเรียนแลว้ ยงัมีกิจกรรมนอกโรงเรียนซึ� งทางโรงเรียน
ควรมีการบริหารจดัการในเรื�องเกี�ยวกบัความปลอดภยั ยานพาหนะ ที�พกั ฯลฯเพื�อช่วยให้การเขา้ร่วม
กิจกรรมนอกสถานที�ของนักเรียนพิการหรือที� มีความบกพร่องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมี              
ประสิทธิภาพ ลกัษณะกิจกรรมกบันกัเรียนทั�วไปในสนามเด็กเล่น กิจกรรมห้องสมุดให้มีการปรับ
ห้องสมุดโดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT)      
เข้ามาใช้ให้ประโยชน์เพื�อให้คนพิการทุกประเภทมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจดัให้มีบริการ
หนงัสือในรูปแบบของหนงัสือเสียง เป็นตน้ 
  3.8 การประกนัคุณภาพ 
   3.8.1 โรงเรียนควรจดัตังคณะกรรมการการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการร่วม
ขึนมา โดยที�คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ควรมีขันตอนการทาํงานดงันี  
    1) ประชุมเพื�อแถลงนโยบายกบัผูบ้ริหาร ครู บุคลากรอื�นในโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
    2) จดัทาํป้ายนิเทศ แผน่พบัเพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบนโยบาย 
    3) ประชุมปรึกษาหารือเกี�ยวกบัองค์ประกอบหรือตวับ่งชี  และเกณฑ ์     
ในการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนร่วมอยา่งชดัเจน 
    4) กาํหนดกิจกรรมการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนร่วม 

 (1)  การจดัอบรมบุคลกรในโรงเรียนให้มีความรู้เกี�ยวกับการจัด        
การเรียนร่วม 

 (2)  จดัหอ้งสอนเสริม 
 (3)  จดัประชุมครู/ผูป้กครองอยา่งนอ้ย 2 ครั ง/ 1 ปีการศึกษา 
 (4)  จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 (5)  จดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 (6)  ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมทังดูความสอดคลอ้ง

ของวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมดว้ย 
 (7)  นาํเสนอผลการประกนัคุณภาพใหผู้บ้ริหารและบุคลากรอื�นๆ ทราบ 
 (8)  หากมีหน่วยงานภายนอกมาขอดูแลผลการประกนัคุณภาพการ

จดัการเรียนร่วม ก็สามารถนาํเสนอผลการประกนัคุณภาพให้แก่หน่วยงานภายนอกไดรั้บทราบ
กลไกในการดาํเนินงาน 
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(9)  กลไกในการดาํเนินงาน เมื�อคณะกรรมการการประกนัคุณภาพ          
ได้มีการประชุมและรับทราบนโยบายร่วมกันแล้ว การดาํเนินงานในเรื� องการกาํหนดระบบ         
การประกนัคุณภาพการจดัการเรียนร่วมนันเป็นระบบการประเมินผลภายใน โดยให้ความสําคญักบั
การประเมินตนเอง (Self - Evaluation) กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานของโรงเรียน
ในดา้นการจดัการเรียนร่วมนัน จะตอ้งเริ�มจากขันตอนดงันี  
     -  การวางแผน (Plan) การวางแผนเป็นสิ�งสําคญัมากสําหรับการจดั   
การเรียนร่วม เนื�องจากการจดัการเรียนร่วมนันตอ้งมีบุคคลหลายกลุ่มเขา้มาทาํงานร่วมกนัตังแต่     
ผูบ้ริหาร ครูทั�วไป ครูการศึกษาพิเศษ ผูป้กครองนักเรียนทั�วไปและนักเรียนพิการหรือที�มี         
ความบกพร่องซึ� งการทาํงานในลกัษณะนี  เราเรียกวา่ Collaboration 
     -  การปฏิบติังาน (Do) การปฏิบติัตามแผนงานที�กาํหนดขึน  ซึ� ง      
คณะทาํงานจะตอ้งมีแผนงานที�เป็นรูปธรรม มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน
อาจจดัทาํเป็น ปฏิทินการปฏิบติังาน โดยกาํหนดวนั เดือน ปี ของการเริ�มตน้ปฏิบติังานและกาํหนด
วนัสินสุดเพื�อจะไดว้ดัและประเมินผลการปฏิบติังานในขันต่อไป 
     -  การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบตนเองนันตอ้งมีฐานขอ้มูล    
ในการรับอยา่งชดัเจน คณะทาํงานตอ้งกาํหนดองคป์ระกอบหรือตวัชี วดั รวมทังเกณฑ์ในการชี วดั   
ที�ชัดเจน คณะทาํงานอาจกําหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ดว้ยตนเอง 
     -  การปรับปรุงแกไ้ข (Action) การปรับปรุงแกไ้ขเกิดจากการตรวจสอบ
ขันตอนการปฏิบติังานจากการประเมิน แลว้นาํผลที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้การปฏิบติังาน        
มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน 
     - การรายงานผลการประเมิน คณะทาํงานจะต้องจดัรายงานผล         
การประเมินตนเอง (Self  Study Report) กาํหนดแบบการนาํเสนอและรูปแบบการเผยแพร่โดยตอ้ง    
เผยแพร่ใหบุ้คลากรทุกกลุ่มและทุกคนรับทราบ 
    (10)  กิจกรรมการประกนัคุณภาพ การจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพนัน
จะตอ้งมีการประชุมเพื�อทาํความเขา้ใจกบับุคลากรทุกกลุ่ม ถือวา่การประชุมหรือการจดัการประชุม
เชิงปฏิบติัการเรื� องการประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเป็นกิจกรรมแรกที�คณะกรรมการ        
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมจะต้องทาํ จากนั นควรมีการให้ข้อมูลสารสนเทศ               
แก่บุคลากรทุกคนใหรั้บทราบ โดยมีวธีิการดงันี  
     -  จดัป้ายนิเทศ เพื�อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศในโรงเรียน    
ซึ� งควรจดัเป็นระยะๆ แสดงใหเ้ห็นผลการดาํเนินงานของการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 



 47

     -  จดัทาํแผ่นพบัเพื�อประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนและ
บุคคลทั�วไปไดรั้บทราบ 
     -  จดัประชุมครู/ ผูป้กครอง/ นกัเรียน เพื�อให้รับทราบในเรื�อง       
การประกนัคุณภาพของการจดัการเรียนร่วม 
     - จดัอบรมครูให้มีความรู้ในเรื�องการจดัการเรียนร่วม ความรู้        

ดา้นการศึกษาพิเศษ โดยอาจเชิญวทิยากร ผูเ้ชี�ยวชาญมาบรรยาย 

     -  ส่งครู/ บุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการความรู้    
ในดา้นการจดัการเรียนร่วม การศึกษาพิเศษ ตามหน่วยงานต่างๆ 

  3.9 การรับนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเขา้เรียนปฏิทินงานการรับคนพิการ 

(คณะอนุกรรมการคดัเลือกและจาํแนกความพิการเพื�อการศึกษา. 2543 : 38 - 39) 
  3.10  การจัดตารางเวลาให้บริการสอนเสริมจํานวนเด็กที�ครูสอนเสริมจะต้อง

ให้บริการควรเริ�มจากจาํนวน 5 - 6 คนในสัปดาห์แรกๆ แลว้ ค่อยๆ เพิ�มจาํนวนเด็กขึนในสัปดาห์
ต่อมาทีละสัปดาห์ แต่ควรจดัใหบ้ริการตามจาํนวนที�ตอ้งรับผดิชอบภายใน 6 สัปดาห์  

  สรุปไดว้า่ กิจกรรมการเรียนการสอน คือการบริหารจดัการหลกัสูตร การใช ้การปรับ 
และการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะ สาํหรับนกัเรียนพิการหรือนกัเรียนที�มีความบกพร่องมากเป็นเฉพาะ
บุคคล กระบวนการเรียนการสอน การจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education 
Program : IEP) การจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individual Implementation Plan : IIP)         
การดาํเนินการสอน เทคนิคการสอน การวดัประเมินผลและการรายงานผลความก้าวหน้าของ      
นกัเรียนต่อผูป้กครองและชุมชน 
 4. เครื�องมือ (T : Tools) 
  เครื�องมือ หมายถึง สิ�งที�นาํมาเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการเรียนร่วมช่วยให ้   
นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเกิดการเรียนรู้ และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
เป็นการช่วยสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพ เครื�องมือดงักล่าวหมายถึงสิ�งต่อไปนี  
  4.1 นโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป็นการกาํหนดทิศทางในการปฏิบติังานและระบบ
การให้บริการที�ชัดเจนทาํให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและบุคคลทั�วไป รวมทังพ่อแม่รับรู้ว่า     
โรงเรียนมีโครงการเรียนร่วม ซึ� งควรกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐบาล 
  4.2 งบประมาณ โรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อการ
จดัการเรียนร่วมใหก้บัเด็กพิการหรือที�มีความบกพร่อง 
   4.2.1 การสรรหาแหล่งเงิน อาจไดม้าจากงบประมาณจาก ตน้สังกดั 
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 1) งบประมาณประจาํปีของโรงเรียนจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน 

 2)  ชมรม/มูลนิธิ/สมาคม 
 3)  องคก์รเอกชน 
 4)  ชุมชน 
 5)  ผูป้กครอง 
 6) การจดักิจกรรมหาทุนควรจดัขึนเดือนละ 1 ครั ง ให้ผูป้กครองของ      

นกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง 
   4.2.2 การจดัสรรงบประมาณ โรงเรียนตอ้งมีการประชุมวางแผนในการใชจ่้ายเงิน
และมีการจดัสรรงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) ซึ� งจะได้จากหน่วยงานอื�นๆ ที�ให้การ
สนบัสนุนหรือจากการหาทุนของโรงเรียนเอง 
   4.2.3 ระบบบญัชีและการตรวจสอบ    
   4.2.4 การวเิคราะห์งบประมาณ โดยมีขันตอนดงันี  
    1)  วางแผนในการใชจ่้ายเงิน 

 2)  วเิคราะห์การใชจ่้ายเงินก่อนใชจ้ริง 
    3)  นาํไปใช ้
    4)  วเิคราะห์การใชจ่้ายเงินหลงัการใชจ้ริง 
    5)  ประเมินการใชจ่้ายจริง 
  4.3 ระบบการบริหารจดัการ หากทางโรงเรียนไดมี้การจดัตังคณะกรรมการโรงเรียน

ไวแ้ลว้ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งนาํเสนอเรื�องการจดัการเรียนร่วม จดัตังคณะกรรมการวางแผน   

โดยนาํเสนอให้มีการแต่งตั งผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องเขา้ร่วมเป็น

กรรมการเพิ�มอยา่งนอ้ย 1 คน และในคณะกรรมการโรงเรียนควรจะมีผูป้กครองของนกัเรียนพิการ

หรือที�มีความบกพร่องเขา้ร่วมในคณะกรรมการดว้ยอย่างน้อย 1 คน จดัประชุมบุคลากรและ           

ผูป้กครองนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่อง แต่งตังคณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจาํโรงเรียน

โดยให้มีอาํนาจหน้าที� กาํหนดนโยบายในการจดัการเรียนร่วมเพื�อเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนและ    

คณะกรรมการโรงเรียน กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานจดัสรรงบประมาณ กาํหนดบทบาทและ

หน้าที�ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน กาํหนดรูปแบบในการจดัการเรียนร่วม และร่วมมือกบั   

หน่วยงานและบุคลากรภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง แต่งตังผูรั้บผิดชอบการจดัการเรียนร่วมแทนหวัหน้า

โครงการทาํหน้าที�ประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการจดัการเรียนร่วม 1 คนแต่งตัง 

คณะจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลประมาณ 5 - 7 คน ต่อเด็ก 1 คน โดยมีผูอ้าํนวยการ 
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และมีครูหรือตวัแทนครูที�สอนนกัเรียนพิการครูการศึกษาพิเศษ ผูป้กครอง นกัจิตวิทยา ผูเ้ชี�ยวชาญอื�น

ที�เกี�ยวขอ้งและพ่อหรือแม่ของเด็กร่วมเป็นกรรมการ โดยให้ครูการศึกษาพิเศษเป็นผูป้ระสานงาน

ในการจดัทาํ IEP และดาํเนินการสอนตาม IEP โดยจดัทาํ IEP สําหรับนกัเรียนพิการหรือที�มี     

ความบกพร่อง 
  4.4 กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ       
มีสิทธิไดรั้บ สิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา 
  4.5 เทคโนโลยีอาํนวยความสะดวก (Assistive Technology : AT) หมายถึง  เทคโนโลยี
ที�คนพิการใช้ ซึ� งไดมี้การพฒันาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพื�อช่วยให้คนพิการดาํรงชีวิต
อิสระสามารถปฏิบติังานและผลิตงานต่างๆ ออกมาได ้ เรียกวา่ เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวก 
โดยอาจจะเป็นเทคโนโลยรีะดบัพืนฐานหรือระดบัสูงก็ได ้ทังนีอาจเป็นเครื�องมือที�สามารถหาซือได้
ตามร้านคา้ทั�วไป เช่น โทรศพัท์ที�หนา้ปัดมีตวัเลขและตวัอกัษรขนาดใหญ่เพื�อช่วยให้คนที�เห็น 
เลือนรางเห็นได้ชัดเจนขึน สรุปได้ว่า เทคโนโลยีอาํนวยความสะดวก หมายถึงเทคโนโลย ี             
ที�คนพิการเลือกใชเ้พื�อช่วยในการปฏิบติังานและดาํรงชีวติอิสระใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึน 
  4.6 สิ�งอาํนวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ์ เครื�องมือโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อช่วยให้คนพิการแต่ละประเภทไดรั้บการศึกษาโดยสะดวกและ

สอดคลอ้งตามความจาํเป็นของแต่ละบุคคล 

  4.7 สื�อ หมายถึง สื�อทางการศึกษา ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยเีพื�อการศึกษาหรือ

เครื�องมือช่วยใหค้นพิการเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมเกิดความเขา้ใจดีขึนและรวดเร็ว 

  4.8 บริการ หมายถึง บริการต่างๆ ที�ช่วยสนบัสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละ

ประเภท เช่น บริการฝึกอบรม บริการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ บริการบาํบดัฟื นฟู       

สมรรถภาพคนพิการ 

  4.9 ตาํรา อาจจดัทาํในรูปแบบอื�นที�นอกเหนือไปจากตวัพิมพ ์ เช่น หนงัสือเสียง

สาํหรับคนตาบอด และนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นตน้ 

  4.10  ความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอื�นที�นอกเหนือจาก     

สิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ ที�ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ 

  4.11  ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูที�ไดรั้บการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษในระดบั

ปริญญาตรีขึนไปหรือผูที้�ไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรที�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดที�ปฏิบติัหนา้ที�

เป็นครูเดินสอน ครูสอนเสริม หรือครูสอนนกัเรียนพิการหรือที�มีความบกพร่องในชันเรียนพิเศษ  

ในโรงเรียนทั�วไป 
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  สรุปไดว้า่ เครื�องมือ คือ สิ�งที�นาํมาเป็นในการบริหารจดัการเรียนร่วมช่วยให้นกัเรียน

พิการหรือที�มีความบกพร่องเกิดการเรียนรู้ และดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการช่วย
สนบัสนุนให้นกัเรียนไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพไดแ้ก่ นโยบาย งบประมาณ ระบบการบริหาร    

จดัการ เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�ออุปกรณ์ สื�อสิ�งพิมพ ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา การบริการ บริการสอนเสริม กิจกรรมบาํบดัและ

กายภาพบาํบดั การจดัครูการศึกษาพิเศษ และนกัวชิาชีพที�เกี�ยวขอ้ง 

 สรุปไดว้า่ แนวคิดการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ไม่เพียงแต่ทาํให้นกัเรียนพิการหรือผูที้�มีความบกพร่องมีพฒันาการดีขึนเท่านันและเด็กปกติก็มี

ผลสัมฤทธิn ดีขึนดว้ย เกิดการยอมรับซึ� งกนัและกนั มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมที�ดีต่อกนั ทาํให้เด็กปรับ

พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ลดความรุนแรง เด็กพิเศษมีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง ไดพ้ฒันาการ  
ทางสังคม พฒันาทกัษะ ทังดา้นการสื�อสารและทางวิชาการ ทาํให้พฤติกรรมเป็นไปตามความเหมาะสม 

โดยโรงเรียนตอ้งบริหารองค์ประกอบหลกั 4 ประการ คือ  ผูเ้รียน หรือ นกัเรียน (S : Students)        
สภาพแวดลอ้ม (E : Environment) กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) และเครื�องมือ (T : Tools) 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 1. งานวจัิยต่างประเทศ 

  ไบร์ท (Bright.  1986 : 47 - 48 ; อา้งถึงใน เกษม  ทองสัมฤทธิn .  2540 : 45) ได้

ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของโครงการเรียนร่วมที�ประสบผลสําเร็จ โดยไดจ้ดัทํา

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกถามเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของโครงการที�ประสบผลสําเร็จ ซึ� ง
ไดร้วบรวมลกัษณะที�สําคญั 6 ประการ คือ 1) การฝึกเตรียมเพื�อการเรียนร่วม 2) เจตคติเชิงบวกต่อ

การเรียนร่วม 3) การจดัประสบการณ์ให้เด็กไดรั้บการฝึกเพื�อทาํความคุน้เคย 4) สัดส่วนของ
จาํนวนครูและ   นกัเรียนที�เหมาะสม 5) การจดัให้มีบริการเสริมเพื�อสนบัสนุนการเรียนร่วมและ 

6) การประเมินเด็กไดเ้ร็วที�สุด และการควบคุมติดตามผล ส่วนที�สอง เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบั

เจตคติที�มีต่อโครงการเรียนร่วมผลการศึกษา พบว่า โครงการศึกษาที�ประสบผลสําเร็จนัน จะมี
ลกัษณะทั�วไป 3 ประการ คือ 1) เจตคติที�ดีต่อการเรียนร่วม 2) การจดัประสบการณ์ให้ไดรั้บการ

ฝึกเพื�อทาํ  ความคุน้เคย 3) การจดัให้บริการเสริมเพื�อสนบัสนุนการเรียนร่วม และนอกจากนัน

พบว่า การจดัประสบการณ์ให้ไดร้ับการฝึกเพื�อทาํความคุน้เคย สัดส่วนของครูต่อจาํนวน
นกัเรียนที�เหมาะสม (ซึ� งไม่แตกต่างจากชันเรียนปกติ) และการประเมินเด็กไดเ้ร็วที�สุด และการ

ควบคุมติดตามผลที�ใช้อยู่ในโครงการยงัจดัอยู่ในระดบัตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนดไว ้
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  แบลคแมน (Blackman. 1990 : 53 ; อา้งถึงใน มจัฉรี โอสถานนท.์  2538 : 29)  ไดศึ้กษา

ทศันคติของครูจากโรงเรียนในชนบท โรงเรียนในเขตชานเมือง และโรงเรียนในเขตชันใน       

ต่อเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษและพบว่าครูจากโรงเรียนทัง 3 เขต มีทศันคติต่อเด็กที�มี          

ความตอ้งการพิเศษไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอนของครู พบวา่ ครูที�มี

ประสบการณ์ในการสอน 5 ปีขึนไป มีทศันคติในทางบวกมากกวา่ครูที�มีประสบการณ์ในการสอน

ตํ�ากว่า 5 ปี ผูว้ิจยัยงัพบว่าครูที�สอนในโครงการเรียนร่วมตอ้งการขอ้มูลตลอดจนความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ ดงันัน  การเปิดอบรมครูก่อนเปิดดาํเนินการโครงการเรียนร่วม  

จึงเป็นสิ�งจาํเป็น 

  จฟัเฟอร์ (Juffer. 1991 : 135 ; อา้งถึงใน ทองคาํ  ผดุงสุข. 2531 : 51) ไดศึ้กษาทศันคติ

ของผูป้กครองของเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษที�มีต่อการเรียนร่วมในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 

และพบวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่ พอใจในโครงการเรียนร่วมที�โครงการจดัให้ ซึ� งเป็นโครงการเรียนร่วม

ระหวา่งเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ แต่ยงัมีผูป้กครองส่วนหนึ�งซึ� งเป็นส่วนน้อยไม่พอใจ

กบัโครงการเรียนร่วมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และตอ้งการให้บุตรธิดาของตนเรียนในชันพิเศษ

สําหรับเด ็ก ที �มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะผู ้วิจ ัยย ังพบอีกว่า ทัศนคติต่อการเรียนร่วมมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อวิธีอบรมเลียงดูบุตรของผูป้กครอง กล่าวคือ ผูป้กครองที�เลี ยงลูกแบบ

ตามใจ มีทัศนคติในทางลบต่อการเรียนร่วมเต็มเวลา มากกว่าผู ้ปกครองที� เลี ยงลูกแบบ

ประชาธิปไตย  ผูป้กครองกลุ่มแรกมีความประสงค์จะให้บุตรเรียนในห้องพิเศษ ซึ� งเป็นห้อง

สําหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษโดยเฉพาะ ส่วนผูป้กครองกลุ่มหลงัตอ้งการให้บุตรของตน 

เรียนร่วมเตม็เวลา 

 ฮึดดีน (Hedeen. 1995 : 8) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน      

กบัการให้การสนบัสนุนการเรียนร่วม จากการศึกษาพบวา่ เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษที�เรียนร่วม 

ในโรงเรียนปกติ ที�ได้รับการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนที�เหมาะสม และให้เด็กมีส่วนร่วม       

ในการทาํกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรคเ์พิ�มขึน และสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื�อนในวยัเดียวกนัไดดี้ขึน 

  วิลเลียมส์  (Williams. 1988 : Abstract ; อา้งถึงใน จุฑาภคั  มีฉลาด. 2546 : 58) ไดท้าํ

การวิจยัเรื� องการรับรู้ของครูในชันเรียนปกติในเรื� องการเตรียมตวั เพื�อทาํงานในชันเรียนร่วม        

ในฐานะเป็นรายวิชาที�เตรียมก่อนการเขา้ปฏิบติังาน พบวา่ ครูที�จะปฏิบติังานในชันเรียนร่วมของ

เด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติจะตอ้งมีความเขา้ใจ ความตอ้งการของเด็กพิการเป็นอยา่งดีไม่วา่จะ

เป็นในดา้นของความตอ้งการแสดงความสามารถให้คนอื�นไดป้ระจกัษ์ ความตอ้งการความกา้วหน้า



 52

ทางวชิาการและอาชีพ ความตอ้งการเพื�อน ครูที�รักและเอาใจใส่ตลอดจนความตอ้งการ ความช่วยเหลือ

ทางดา้นทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลความพิการของตน 

 2. งานวจัิยในประเทศ 
  เบญจา  ชลธาร์นนท ์(2548 : 72 - 79) ไดป้ระเมินระดบัปฏิบติังานตามโครงการสร้างซีท
ของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม 390 โรงเรียน ในการสังเคราะห์งานดา้นการจดัการเรียนร่วม 
สู่ภาคปฏิบติั เพื�อนาํสู่นโยบายการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ สาํหรับเด็กและเยาวชนพิการพบวา่ 
  2.1 ดา้นนกัเรียน ส่วนใหญ่มีการจดัเตรียมความพร้อมสําหรับนกัเรียนพิการและ   
นกัเรียนปกติ เช่นการประสานงานทางการแพทย ์ การฝึกทกัษะทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคลื�อนไหว การสื�อสาร การสังคม และการช่วยเหลือตนเอง สําหรับนกัเรียนปกติมีการ
ประชุมทาํความเขา้ใจ จดักิจกรรมการสอนร่วมกนั จดัป้ายนิเทศ และสอดแทรกในขณะทาํการสอน 
เป็นตน้ 
  2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่วนใหญ่ดาํเนินการปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทังใน
และนอกอาคาร เช่น ปูกระเบือง ทาสี ปูเสื�อ บริการนํ าเยน็ ปรับแสงสว่าง ทางขึนลง มุง้ลวด     
สนามเด็กเล่น ห้องนํ า แหล่งเรียนรู้ สื�อ อุปกรณ์ ของเล่น ห้องเสริมวิชาการ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
เพื�อเอืออาํนวยความสะดวกและเพื�อความสวยงาม 
  2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงัไม่มีการทาํหลกัสูตรเฉพาะ แต่มีการ
ปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนพิการที�เรียนร่วมแต่ละบุคคลปรับยืดหยุ่นหลักสูตร    
ความยากง่ายให้เหมาะสมกบันกัเรียน มีการจดัทาํหลกัสูตรเพิ�มเติม เนน้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เช่นการแต่งกาย การขบัถ่าย การรับประทานอาหาร การใชอุ้ปกรณ์ของเล่น การพฒันากลา้มเนือ 
การทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม การเคลื�อนไหว และการอ่านเขียนอกัษรเบรลล์ เป็นตน้ มีการ
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เก็บขอ้มูล      
นกัเรียนใช้เทคนิควิธีสอนที�เหมาะสม จดักิจกรรมนอกห้องและในชุมชน รายงานความกา้วหน้า 
การประกนัคุณภาพ และการจดัตารางบริการเสริมใหโ้รงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบติั 
  2.4 ดา้นเครื�องมือมีการจดัทาํนโยบาย แผน โครงการ ระบบบริการ ชดัเจนจดัสรร

งบประมาณ เฉพาะบุคคลในโรงเรียนมีส่วนร่วม จดัสภาพแวดลอ้มให้มีขีดจาํกดันอ้ยที�สุดจดัสื�อ

สําหรับนกัเรียนพิการ เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวก สามารถดาํเนินการไดร้ะดบัมากรวมทัง

การพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกทกัษะเฉพาะดา้น ฝึกกิจกรรมบาํบดัและจดัหา

บุคลากรช่วยเหลือ เป็นตน้จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว สรุปไดว้า่ การดาํเนินการจดัการ

เรียนร่วมนันโรงเรียนตอ้งมีการเตรียมความพร้อม กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ 

ชดัเจน จดัระบบการดาํเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจ ปรับทศันคติของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ทังใน
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และนอกโรงเรียนปรับหลกัสูตรวิธีสอน การวดัผล การบริหารจดัการและการประสานงานในการจดัการ

กบับุคลากรนอกโรงเรียน การดาํเนินการดงักล่าวจะเนน้องคป์ระกอบสําคญัที�ทาํให้การจดัการเรียนร่วม

ระหวา่งเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติประสบผลสาํเร็จ ซึ� งผลการศึกษาวิจยัในครั งนี จะเป็น

แนวทางในการพฒันาการดาํเนินการจดัการเรียนร่วม และกาํหนดยุทธศาสตร์การกาํกบัติดตามของ

สาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาต่อไป 

  นงลกัษณ์  มีศิลป์ (2548 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน      
ตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  พบวา่ สภาพการดาํเนินงานตามมาตรฐาน       
การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม ส่วนใหญ่โรงเรียนมีการดาํเนินงานทังในดา้น
กระบวนการเรียนการสอนและด้านการบริหารจดัการ โดยในด้านกระบวนการเรียนการสอน         
มีการดาํเนินงานมากที�สุดตามลาํดบั คือจดักิจกรรมการเรียน การสอนที�ส่งเสริมการเรียนร่วม        
วดัและประเมินผลตามสภาพที�แทจ้ริงเพื�อพฒันานักเรียนเป็น รายบุคคล และวางแผนพฒันา        
นกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่วนที�ดาํเนินงานน้อยที�สุด คือ จดั
บรรยากาศส่งเสริมการเรียนร่วม สําหรับการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการมีการดาํเนินงาน    
มากที�สุดตามลาํดบั คือ ส่งเสริมและสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรดา้นการศึกษาพิเศษ จดักิจกรรม
สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษในการเรียนร่วม และสนบัสนุนให ้   
ครูการศึกษาพิเศษใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่วนที�ดาํเนินงาน 
น้อยที�สุด คือ จดัให้มีสิ� งอาํนวยความสะดวกทางการศึกษาพิเศษ ส่วนปัญหาการดาํเนินงาน        
ตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมส่วนใหญ่ โรงเรียนมีปัญหา           
การดําเนินงานทั งในด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการโดยในด้าน  
กระบวนการเรียนการสอนมีปัญหาการดาํเนินงานมากที�สุดตามลาํดบัคือ วางแผนพฒันานกัเรียน
เป็นรายบุคคลโดยจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริม        
การเรียนร่วม และจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมและหรือฟื นฟูสมรรถภาพนกัเรียนเพื�อการเรียนร่วม 
ส่วนที�มีปัญหาการดาํเนินงานน้อยที�สุด คือ จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศกัยภาพเป็น    
รายบุคคล สําหรับปัญหาการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการมีปัญหาการดาํเนินงานมากที�สุด   
ตามลาํดบั คือ สนับสนุนให้ครูการศึกษาพิเศษใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาการเรียนรู้              
ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพฒันาครูการศึกษาพิเศษ และส่งเสริมการใช้สื�อ         
ทางการศึกษาพิเศษ ส่วนที�มีปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที�สุด คือ จดัให้มีสิ�งอาํนวยความสะดวก     
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ทางการศึกษาพิเศษ การเสริมแรงทางบวกและการปรับสินไหม สามารถลดพฤติกรรมกา้วร้าว     
ของนกัเรียนลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  สมศรี พนมวิจิตร (2546 : 89 - 91) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน    
ที�จ ัดการศึกษาสําหรับเด็กที�มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ สังกัดสํานักงาน                
การประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที�จดัการศึกษา
สาํหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นหลกัสูตรและ
การนาํหลกัสูตรไปใช้มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหา        
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นสื�อการเรียนการสอนมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการวดัผลและประเมินผล   
มีปัญหาอยู่ในระดับมากที�สุด เปรียบเทียบปัญหาจาํแนกตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกัน           
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 
  อารีย ์ เพลินชยัวานิช (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 พบว่า   
สภาพปัจจยัในการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา
2548 ทัง 4 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะที�ดีและจาํเป็นของผูบ้ริหาร ดา้นคุณลกัษณะ      
ที�จาํเป็นของครู ดา้นการจดัหรือใช้สิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใด   
ทางการศึกษา และดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT) ทังในภาพรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก สภาพความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่น     
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อแยกเป็นรายดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจที�มีต่อสภาพการจดั  
การเรียนร่วมและความกา้วหนา้ของเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ปัจจยั   
ที�ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นในภาพรวม คือ     
ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT) และดา้นคุณลกัษณะที�จาํเป็นของครู 
(TEACHER) 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ค : บทคดัยอ่) ไดด้าํเนินการวิจยั
และพฒันาหลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติกเพื�อสร้างหลักสูตรและศึกษาผลการใช้หลักสูตร         
ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นหลกัการของหลกัสูตร 1) เป็นการจดัการศึกษาแบบองคร์วมประกอบดว้ย
การแกไ้ขปัญหาอนัเนื�องมาจากสภาพความบกพร่อง พร้อมส่งเสริมการพฒันาการให้ครอบคลุม   
ทุกดา้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ทางวิชาการโดยบูรณาการการเรียนรู้แทรกเขา้ไปอยูใ่นการ
จดัการเรียนการสอนไดต้ลอดเวลา 2) เป็นการจดัการศึกษาที�สามารถจดัให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน        
โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด 
การจดัการศึกษาจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของผูเ้รียนเป็นเฉพาะบุคคล ในส่วนของ
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การบริหาร การเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโดยใชรู้ปแบบการบริหารจดัการเรียนร่วม
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมองค์ประกอบในการจดัการศึกษาเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
โรงเรียนดาํเนินงานโดยใช้กรอบแนวความคิดสําคญั 2 ประการคือ การบริหารจดัการเรียนร่วม    
โดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ซึ� งเนน้บริหารจดัการองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น คือ      
นกัเรียน สภาพแวดลอ้ม) กิจกรรมการเรียนการสอนและเครื�องมือและการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน(School- Based Management-SBM)  
  บรรจง  อกัขราสา  (2550 : 124 - 127) ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงานและปัญหา      
การจดัการเรียนร่วม โดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) สําหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วมสังกดัสํานกังานเขพืนที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 พบวา่  1) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบั  สภาพการดาํเนินงานการจดัการเรียนร่วมสําหรับบุคคลออทิสติก โดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สังกดัสํานกังาน เขตพืนที�
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 - 5 จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ครูการศึกษา
พิเศษ และครูผูส้อนนกัเรียนทั�วไปโดยรวมและรายขอ้ พบวา่ สภาพการดาํเนินงานตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนนักเรียนทั�วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
โดยครูการศึกษาพิเศษเห็นว่ามีการดาํเนินการมากที�สุด ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน           
นกัเรียนทั�วไป  เมื�อแยกเป็นรายดา้นตามโครงสร้างซีท (SEAT) พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย        
ทังสามเห็นวา่ มีการดาํเนินการดา้นนกัเรียนและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มมากที�สุดรองลงมาคือ
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นเครื�องมือ   2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหา
การดาํเนินงานจดัการเรียนร่วมสําหรับบุคคลออทิสติก จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูการศึกษาพิเศษและครูผู ้สอนนักเรียนทั�วไปโดยรวมและรายข้อ จากการศึกษาพบว่า                  
ครูการศึกษาพิเศษ มีปัญหามากที�สุดรองลงมา คือ ครูผูส้อนนักเรียนทั�วไป และผูบ้ริหาร                 
มีปัญหาน้อย  โดยกลุ่มตัวอย่างทั งสามเห็นว่าปัญหาการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT 
Framework)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี  คือ ดา้นนกัเรียนมีปัญหามากที�สุด รองลงมาคือ
เครื�องมือ และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพแวดลอ้ม  3) ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานจดัการเรียนร่วมสําหรับบุคคลออทิสติก จากความคิดเห็นของ   
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและครูผู ้สอนนักเรียนทั�วไปโดยรวมและรายข้อ               
จากการศึกษาพบวา่ ครูการศึกษาพิเศษ มีปัญหามากที�สุดรองลงมา คือ ครูผูส้อนนกัเรียนทั�วไป และ 
ผูบ้ริหารมีปัญหานอ้ยที�สุด โดยกลุ่มตวัอย่างทังสามเห็นวา่ปัญหาการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท 
เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันี  คือ ดา้นนกัเรียนมีปัญหามากที�สุด รองลงมาคือเครื�องมือ 
และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพแวดลอ้ม 
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  ววิฒัน์ไชย  ศรีวพิฒัน์   (2550 : 94 - 105)  ไดศึ้กษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํ

จดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีพบว่าสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใต ้   

โครงสร้างซีท ของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  2) การเปรียบเทียบ

สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT) ของโรงเรียนสังกดั

สํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีจาํแนกตามความคิดเห็นของครู ตามขนาด        
ของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) โดยรวมพบว่า

สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)       

แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติยกเวน้ องคป์ระกอบดา้น เครื�องมือ พบว่าแตกต่างกนั     
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ.05 3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจดั         

การเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) จาํแนกตามประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที�ผา่นการอบรมและที�ไม่ผา่นการอบรม โดยภาพรวมพบวา่ แตกต่างกนั และจาํแนกตาม

ประสบการณ์ของครูที�ผ่านการอบรมและที�ไม่ผ่านการอบรมโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม     

ภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวมพบวา่ แตกต่างกนั 

  กิ�งกาญจน์  ฟูเกษม (2551 : 75 - 84) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหาร    
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนกัเรียนที�มีความจาํเป็นพิเศษ  สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาชลบุรีพบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อของสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วม ทังดา้นนกัเรียน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนและดา้นเครื�องมือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  พรพิมล  ชินประสิทธิn .   (2551 : 53 - 56)  ไดศึ้กษาปัญหาการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม
ของโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ผลการวิจยัพบวา่  
1) ปัญหาการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียน ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนที�         
การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ตามโครงสร้างซีท  4  ดา้นในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง       
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี  อนัดบัแรกดา้นเครื�องมือ อนัดบัสอง 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน อนัดบัสามด้านนักเรียนและอนัดบัสุดทา้ยด้านสภาพแวดล้อม        
2) เมื�อเปรียบเทียบปัญหาการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม ตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดบัปัญหาการจดัการศึกษา     
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แบบเรียนร่วมต่างกบัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่สภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง กบัการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม เป็นรูปแบบการเรียน เพื�อให้เด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ
ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ� งเป็นการจดัการศึกษาที�เหมาะสม ที�ให้โอกาสเด็กที�มี          
ความตอ้งการพิเศษไดเ้ขา้ร่วมเรียนรู้ พฒันาตนเอง เพื�อให้อยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ซึ� งการจดั  
การศึกษาแบบเรียนร่วม ในสถานศึกษาจะดาํเนินการไดบ้รรลุตามนโยบายนัน จะตอ้งมีปัจจยัและ
ความร่วมมือจากบุคลากรของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองสนบัสนุนส่งเสริม การ
จดัเตรียมบุคลากร อบรมครู การเตรียมนักเรียนที�เขา้เรียนร่วม ตลอดจนการจดัหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพและสมารถ
พฒันาตนเองให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ทาํให้การดาํเนินการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นที�จะตอ้งศึกษาสภาพและปัญหาในการจดัการศึกษาแบบการเรียน
ร่วมของโรงเรียน เพื�อนาํเป็นขอ้มูลในการวางแผน พฒันา การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม ให้มี
ประสิทธิภาพมากที�สุด ดงันันผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วม  โดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอน และดา้นเครื�องมือ 
 



บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื�องการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยมีขั5นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี5  
  1.   การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.   เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
  3.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.   สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจ ัย  ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม สังกดั
สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 31 คน และครูผูที้�สอน  
ในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 297 คน รวมทั5งหมด 328 คน (สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด.  2554 : 15)   
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั  ได ้แก่  ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนแกนนํา  
เรียนร่วม สังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554  โดยผูบ้ริหาร
เลือกแบบเจาะจง คือ ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 31 คนและครูผูที้�สอน          
ในโรงเรียนเรียนแกนนาํเรียนร่วม เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั5นและกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) 
จาํนวน 297 คน ได้กลุ่มตวัอย่างรวมทั5งหมด 328 คน   
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั5 งนี5  ได้แก่ แบบสอบถามเกี�ยวกับสภาพ        
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)        
ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํนวน 1 ฉบบั โดยมีขั5นตอน 
การดาํเนินการสร้าง ดงันี5  
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 1. ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
  1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและตาํราที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใช้ 
เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
  1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพการบริหาร
จดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ 
  1.3 สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา      
ประถมศึกษาตราด แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงันี5  
   ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม           
มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklists)  
   ตอนที� 2 เ ป็นแบ บสอบถ ามเ กี �ยวก ับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน       
แกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน    
เขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดใน 4  ด้าน ได้แก่  ด้านผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดล้อม              
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert) โดยให้คะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั จากมากไปหานอ้ย (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์.  2540 : 107-108)  คือ 
    5   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมากที�สุด 
    4   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมาก 

    3   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัปานกลาง 

    2   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ย 
    1   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ยที�สุด 

   การแปลความหมายของขอ้มูล นาํค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นในการบริหารจดัการ
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัด  
สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด มาเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย (พวงรัตน์  
ทวรัีตน์. 2540 : 107 - 108) ดงันี5    
    ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการมากที�สุด 
    ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการมาก 
    ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการปานกลาง 
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    ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการนอ้ย 
    ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการนอ้ยที�สุด 
 2. การหาคุณภาพเครื�องมือ 

  การหาคุณภาพเครื�องมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี5  
  2.1 นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแล้ว เสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบเนื5อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และพิจารณาแกไ้ขให้สมบูรณ์  
ยิ�งขึ5น 
  2.2 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงของเนื5อหาเรื� องการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา       
ประถมศึกษาตราด และตรวจสอบความเหมาะสมในการใชภ้าษา  
  2.3 นาํแบบสอบถามที�ได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้รงคุณวุฒิ เสนอประธานและ
กรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  2.4 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 คน เพื�อหา
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั5งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 202 - 204)  ไดค้่าความเชื�อมั�น  0.92 
  2.5 นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล         
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบขอ้มูล 
 2. ผูว้ ิจยัส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลไปยงั       
ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยกาํหนดวนั
รับคืนดว้ยระบบการรับ - ส่ง หนงัสือราชการผา่นสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   
 3. ผูว้ิจ ัยไปรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา   
ประถมศึกษาตราด ตามตารางที�นดัหมายดว้ยตนเอง ในกรณีที�ไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนผูว้ิจยั
ดาํเนินการประสานงานกบัสถานศึกษาด้วยตนเอง เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดค้รบตามจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลแต่ละฉบบั และนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ 

กาํหนดรหสัและลงรหสั นาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ดงันี5  

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเบื5องตน้ของผูบ้ริหารและครูใช้สถิติพื5นฐาน โดยการแจกแจง

ความถี�ของคาํตอบ หาค่าร้อยละ  

 2. วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช ้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา

ตราด โดยหาค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานและจดัอนัดบัที� 

 3. ทดสอบสมมุติฐาน เพื �อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนํา      

จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�     

การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 4. ทดสอบสมมุติฐาน เพื �อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนํา       

จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที� 

การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบ   

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.   สถิติพื'นฐาน 
  1.1  ค่าร้อยละ (%) 
  1.2  ค่าเฉลี�ย ( X ) 

  1.3  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 หาค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา    

(α- Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach.  1970 : 202 - 204) 

 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

  3.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  
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  3.2 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน

แกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน   
เขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย ตามลาํดบั ดงันี;  

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 X   แทน ค่าเฉลี�ย (Mean)  
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t (t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ F (F-test) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของสถิติ 
 df  แทน ค่า Degree of Freedom 
 SS  แทน ค่า Sum of Squares 
 MS  แทน ค่า Mean of Squares 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 **  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวจิยัครั; งนี;   ผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี;   
 ตอนที�  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที�  2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวก ับสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ            
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�      
การศึกษาประถมศึกษาตราดใน 4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นกิจกรรม      
การเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ 
 ตอนที�  3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ        
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที� 
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การศึกษาประถมศึกษาตราดใน 4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นกิจกรรม      
การเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ โดยจาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์และขนาดโรงเรียน 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตอนที�  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผล         
ดงัตาราง 1 
 

ตาราง  1 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
n = 328 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1.  ตาํแหน่ง   

 ผูบ้ริหารโรงเรียน   31 9.45 
 ครูผูส้อน 297 90.55 

2. ประสบการณ์   

ผา่นการอบรม 184 56.10 
ไม่ผา่นการอบรม 144 43.90 

3. ขนาดของโรงเรียน   
ขนาดเล็ก  21 6.40 
ขนาดกลาง  150 45.73 
ขนาดใหญ่  157 47.87 

รวม 328 100.00 

 
 จากตาราง 1 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 31 คน       
คิดเป็นร้อยละ 9.45 เป็นครูผูส้อน จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 90.55  มีประสบการณ์ในการ     
เขา้รับการอบรม จาํนวน 184 คน     คิดเป็นร้อยละ 56.10 และไม่ผา่นการอบรม จาํนวน 144 คน     
คิดเป็นร้อยละ 43.90 ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 21 คน      
คิดเป็นร้อยละ 6.40 โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.73 และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87 
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 ตอนที� 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม   
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื;นที�การศึกษา      
ประถมศึกษาตราดปรากฏผลดงัตาราง 2 - 6 

 
ตาราง  2  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 

Framework)  โดยรวมและรายดา้น 

 

สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียน
ร่วม 

n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  ดา้นผูเ้รียน   3.43 0.64 ปานกลาง 1 
2.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.06 0.66 ปานกลาง 3 
3.  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3.39 0.81 ปานกลาง 2 
4.  ดา้นเครื�องมือ 3.00 0.68 ปานกลาง 4 

รวม 3.22 0.41 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 2  แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22)  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยตามค่าคะแนนเฉลี�ย
คือ ดา้นผูเ้รียน ( X = 3.43)  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.39)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม      
( X = 3.06)  และดา้นเครื�องมือ ( X = 3.00) 
 
ตาราง  3  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 

Framework)  ดา้นผูเ้รียน  โดยรวมและรายขอ้ 

 

ดา้นผูเ้รียน   
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. มีการเตรียมพร้อมให้กบันักเรียนที�มีความ

ตอ้งการพิเศษ 3.84 0.91 มาก 1 
2. มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนทั�วไปในดา้น

การยอมรับและช่วยเหลือเพื�อนที� มีความ
ตอ้งการพิเศษ  

 
3.69 

 
0.88 

 
มาก 

 
3 
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

ดา้นผูเ้รียน   
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
3. มีการชี; แจงทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบั

ลักษณ ะควา มต้อง การพิ เศษ ให้นัก เ รีย น        
ในชั;นเรียนไดรู้้และเขา้ใจ  

 
3.71 

 
0.93 

 
มาก 2 

4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ช่วยให้นกัเรียน
ที�มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั�วไป     
ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เพื�อให้เกิดการเรียนรู้
และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั  

 
 

3.60 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

4 
5. จดักิจกรรมจาํลองสถานการณ์การเป็นนกัเรียน

ที�มีความตอ้งการพิเศษ เพื�อให้นกัเรียนทั�วไป
ได้เข้าใจถึงความคบัข้องใจความไม่สะดวก
และความลาํบากของเพื�อนที�มีความตอ้งการ
พิเศษ  

 
 
 

3.41 

 
 
 

1.05 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

6 
6. จดักิจกรรมที�ช่วยให้นกัเรียนทั�วไปเขา้ใจและ

ยอมรับเพื�อนที�มีความต้องการพิเศษ เช่น      
การเชิญวิทยากรที�เกี�ยวขอ้งมาบรรยายให้ฟัง      
จดัแหล่งเรียนรู้ หรือสิ�งอื�นๆ  

 
 

3.48 

 
 

1.16 

 
 

ปานกลาง 

 
 

5 
7. จดันิทรรศการเรื� องราวเกี�ยวกบันกัเรียนที�มี

ความตอ้งการพิเศษ 
 

3.36 
 

1.12 
 

ปานกลาง 7 
8. ทัศนศึกษาสถานที�จัดการศึกษาสําหรับ        

นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  
 

3.16 
 

1.09 
 

ปานกลาง 
 

8 
9. สอนทักษะการช่วยเหลือเพื�อนที�มีความ

ต้องการพิเศษ หรือที� มีความบกพร่องแก่         
นกัเรียนในชั;นเรียน  

 
3.06 

 
1.06 

 
ปานกลาง 

 
9 

10. มีการนิเทศติดตามผล 3.04 1.04 ปานกลาง 10 
รวม 3.43 0.64 ปานกลาง  
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 จากตาราง 3 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
ดา้นผูเ้รียน  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.43)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก     
4 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ ( X = 3.84) มีการชี;แจงทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะความตอ้งการ
พิเศษใหน้กัเรียนในชั;นเรียนไดรู้้และเขา้ใจ ( X = 3.71) และมีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนทั�วไป
ในดา้นการยอมรับและช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ ( X = 3.69) อยู่ในระดบัปานกลาง    
6 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ จดันิทรรศการเรื�องราวเกี�ยวกบันกัเรียน
ที�มีความตอ้งการพิเศษ ( X = 3.36) ทศันศึกษาสถานที�จดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษ( X = 3.20) และสอนทกัษะการช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษหรือที�มีความบกพร่อง
แก่นกัเรียนในชั;นเรียน ( X = 3.06) 
 
ตาราง  4  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 

Framework)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรวมและรายขอ้ 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. ปรับสภาพแวดลอ้มโดยพิจารณาถึงสภาพความ

บกพร่องของนกัเรียนแต่ละประเภท 
 

3.00 
 

1.04 
 

ปานกลาง 8 
2. จดัหอ้งเรียนใหมี้การถ่ายเทของอากาศ แสงสวา่ง

เพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน 
 

2.95 
 

1.08 
 

ปานกลาง 
 

10 
3. จดัพื;นที�หรือทางเดินเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่

นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งเหมาะสม 
 

2.97 
 

1.17 
 

ปานกลาง 
 

9 
4. ปรับห้องนํ; า-ห้องส้วมให้เหมาะสมกบันกัเรียน  

ที�มีความตอ้งการพิเศษ 
 

3.01 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

7 
5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ ทาํความ

เขา้ใจให้ครู ผูป้กครอง ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ
และร่วมมือในการจดัการเรียนร่วม 

 
 

3.10 

 
 

1.15 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4 
6. มีการแต่งตั;งคณะกรรมการในการจดัการเรียนร่วม

กาํหนดนโยบายรับผดิชอบการจดัการเรียนร่วม 
 

3.10 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

4 
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ตาราง  4  (ต่อ)     

     

ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
7. มีการจดัประชุมชี; แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและ

มอบหมายหนา้ที�ใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ 
 

3.18 
 

1.07 
 

ปานกลาง 
 

2 
8. ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมเป็นเจา้ของโครงการ 
 

3.19 
 

1.00 
 

ปานกลาง 
 

1 
9. ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ

จดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียน  
 

3.11 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
 

3 
10. จดัทาํป้ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพบั        

วีดีโอ ป้ายนิเทศ เพื�อการประชาสัมพนัธ์งานจดั    
การเรียนร่วม  

 
3.02 

 
0.97 

 
ปานกลาง 

 
6 

รวม 3.06 0.66 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 4 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.06)  เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 10 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน      
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นเจา้ของโครงการ ( X = 3.19) มีการจดัประชุมชี; แจงถึง
นโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหนา้ที�ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ( X = 3.18) และผูบ้ริหาร 
ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียน ( X = 3.11)  

 
ตาราง  5  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 

Framework)  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ้ 

 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. สํารวจ คดัแยก และประเมินความสามารถพื;นฐาน

นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ เพื�อวางแผนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเรียน  

 
 

3.67 

 
 

1.07 

 
 

มาก 

 
 

2 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
2. มีระบบการจดัเก็บข้อมูลนักเรียนที�มีความ

ตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล เพื�อการส่งต่อ การ
คดัแยก การวางแผนจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) และเพื�อการประเมิน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

 
 
 

3.71 

 
 
 

1.08 

 
 
 

มาก 

 
 
 

1 
3. มีการปรับหลกัสูตรที�ใชก้บันกัเรียนทั�วไป มาใช้

กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  
 

3.45 
 

1.23 
 

ปานกลาง 
 

5 
4. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 
ใหก้บันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

 
3.62 

 
1.13 

 
มาก 

 
3 

5. จดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individual 
Implementation Plan: IIP)ให้กบันักเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ 

 
3.50 

 
1.16 

 
ปานกลาง 

 
4 

6. ครูทบทวนและปรับแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั; ง  

 
3.37 

 
1.28 

 
ปานกลาง 

 
6 

7. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
3.30 

 
1.23 

 
ปานกลาง 

 
7 

8. นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 
 

3.04 

 
 

1.15 

 
 

ปานกลาง 

 
 

8 
9. วจิยัปฏิบติัการในชั;นเรียนเพื�อพฒันารูปแบบการ

จดัการเรียนร่วม  
 

2.89 
 

1.09 
 

ปานกลาง 
 

9 
รวม 3.39 0.81 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
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ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39)  เมื�อพิจารณารายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล เพื�อการส่งต่อ การคดัแยก การวางแผน         
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และเพื�อการประเมินความกา้วหน้าของนักเรียน 
( X = 3.71) สํารวจ คดัแยก และประเมินความสามารถพื;นฐานนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ      
เพื�อวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียน ( X = 3.67) และจดัทาํแผนการจดัการศึกษา      
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ   
( X = 3.62)  อยู่ในระดบัปานกลาง 6 ขอ้ คือ ครูทบทวนและปรับแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) อยา่งน้อยปีละ 2 ครั; ง ( X = 3.37) จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั        
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ( X = 3.00) และนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษไดรั้บ   
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ( X = 3.04)  และค่าเฉลี�ยที�น้อยที�สุด 1 ขอ้ คือ วิจยัปฏิบติัการ
ในชั;นเรียนเพื�อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนร่วม ( X = 2.89) 
 

ตาราง  6  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework)  ดา้นเครื�องมือ โดยรวมและรายขอ้ 

 

ดา้นเครื�องมือ   
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. โรงเรียนกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ใน

การปฏิบติังานของโครงการเรียนร่วมและระบบ
การใหบ้ริการที�ชดัเจน  

 
2.89 

 
1.10 

 
ปานกลาง 

 
6 

2. มีแผนปฏิบติัการ/โครงการของโรงเรียนในการ
บริหารจดัการโรงเรียนจดัการเรียนร่วม  

 
2.73 

 
1.00 

 
ปานกลาง 

 
10 

3.  มีการประชาสัมพนัธ์เพิ�มเป้าหมายการรับ      
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

 
2.76 

 
1.06 

 
ปานกลาง 

 
9 

4. จดัทาํมาตรฐานการศึกษาเพื�อการเรียนการสอน
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

 
2.80 

 
1.06 

 
ปานกลาง 

 
8 

5.  มีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนเกี�ยวกบัการ
จดัการ ศึกษาสําหรับนกัเรียนที�มีความ ตอ้งการ
พิเศษอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ  

 
 

2.85 

 
 

1.12 

 
 

ปานกลาง 

 
 

7 
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ตาราง  6  (ต่อ)     

     

ดา้นเครื�องมือ 
n = 328 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
6. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการ

สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม  
 

2.94 
 

1.09 
 

ปานกลาง 
 

5 
7. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการ
เรียนร่วม  

 
3.02 

 
1.12 

 
ปานกลาง 

 
4 

8. โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ
เพื�อการจดัการเรียนร่วม  

 
3.20 

 
1.09 

 
ปานกลาง 3 

9. จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อช่วยใหน้กัเรียนที�
มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความ จาํเป็นของแต่ละบุคคล  

 
 

3.38 

 
 

1.02 

 
 

ปานกลาง 

 
 

2 
10. จดัสื�อสําหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ

แต่ละประเภทและแต่ละระดบั เพื�อส่งเสริม
การเรียนรู้  

 
3.47 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

 
1 

รวม 3.00 0.68 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 6 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
ดา้นเครื�องมือ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00)  เมื�อพิจารณารายขอ้ เรียงตามค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย สาม ลาํดบัแรก คือ การจดัสื�อสําหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดบัเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ ( X = 3.47)  จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อช่วยให้
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามความ จาํเป็นของแต่ละ
บุคคล ( X = 3.38) โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อการจดัการเรียนร่วม         
( X = 3.20)  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน   
การจดัการเรียนร่วม ( X = 3.02)  เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สาม ลาํดบัแรก คือ 
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม ( X = 2.94) โรงเรียน
กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการปฏิบติังานของโครงการเรียนร่วมและระบบการให้บริการ
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ที�ชดัเจน ( X = 2.89) และมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนเกี�ยวกบัการจดัการ ศึกษาสําหรับนกัเรียน
ที�มีความ ตอ้งการพิเศษอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ ( X = 2.85) 

 

 ตอนที�  3  การวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการ
เรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์และขนาดโรงเรียน ปรากฏผลดงัตาราง 7 - 9 
 

ตาราง  7  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช ้      
โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้น 

 

สภาพการบริหารจดัการโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วม 

ผูบ้ริหาร
โรงเรียน   

ครูผูส้อน 

 t p  n=31  n=297 

X  S.D. X  S.D. 

1.  ดา้นผูเ้รียน   3.48 0.69 3.42 0.64 0.47 0.63 
2.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 2.74 0.90 3.09 0.62 -2.11 0.04* 
3.  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3.80 0.94 3.35 0.78 2.59 0.14 
4.  ดา้นเครื�องมือ 2.93 0.97 3.00 0.65 -0.39 0.69 

รวม 3.24 0.48 3.22 0.40 0.28 0.77 
 

 * p ≤ .05 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
จาํแนกตาม ตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนด้านอื�นๆ 
แตกต่างกันอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  8  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช ้      
โครงสร้างซีท (SEAT Framework)   จาํแนกตาม ประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้น 

 

สภาพการบริหารจดัการโรงเรียน
แกนนาํจดัการเรียนร่วม 

ผา่นการอบรม ไม่ผา่นการอบรม 

 t p  n=184  n=144 

X  S.D. X  S.D. 

1.  ดา้นผูเ้รียน   3.51 0.64 3.32 0.64 2.63 0.01** 
2.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.09 0.66 3.02 0.67 0.90 0.36 
3.  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3.36 0.76 3.42 0.87 -0.62 0.53 
4.  ดา้นเครื�องมือ 3.02 0.68 2.97 0.69 0.57 0.56 

รวม 3.25 0.39 3.18 0.43 1.32 0.18 

 
 ** p ≤ .01 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
จาํแนกตาม ประสบการณ์  โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นผูเ้รียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนด้านอื�นๆ แตกต่างกัน
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ตาราง  9  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช ้      
โครงสร้างซีท (SEAT Framework)   จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น 

 

สภาพการบริหารจดัการ 
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.  ดา้นผูเ้รียน   
 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.69 1.84 4.49 0 .01** 
ภายในกลุ่ม 325 133.62 0.41   
รวม 327 137.31    
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารจดัการ 
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

2.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ระหวา่งกลุ่ม 2 1.52 0.76 1.72 0.17 
ภายในกลุ่ม 325 143.81 0.44   
รวม 327 145.34    

3.  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.74 1.37 2.08 0.12 
ภายในกลุ่ม 325 213.93 0.65   
รวม 327 216.68    

4.  ดา้นเครื�องมือ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.71 0.35 0.75 0.47 
ภายในกลุ่ม 325 154.86 0.47   
รวม 327 155.58    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.19 0.09 0.58 0.55 
ภายในกลุ่ม 325 55.28 0.17   
รวม 327 55.47     

 
* * p ≤ .01 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราดจาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผูเ้รียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนด้านอื�นๆ 
แตกต่างก ันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ดังแสดง           
ในตาราง 10 
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ตาราง  10  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  ดา้นผูเ้รียน จาํแนกตามขนาด
ของโรงเรียนโดย หาความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Scheffe’  

 

ขนาดโรงเรียน X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.02 3.46 3.45 
ขนาดเล็ก 3.02 - 0.44* 0.43* 
ขนาดกลาง 3.46  - 0.01 
ขนาดใหญ่ 3.45   - 

 
 * p ≤ .05 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา่ สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื"นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด 

จาํแนกตามขนาดโรงเรียน ดา้นผูเ้รียน เมื�อหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
กบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 

 
 

 



บทที� 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัเรื� อง การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม     
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา       
ประถมศึกษาตราด ซึ� งผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี5  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 2. เพื�อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํการจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาดของโรงเรียน 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจ ัย  ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม สังกดั
สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 31 คน และครูผูที้�สอน  
ในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 297 คน รวมทั5งหมด 328 คน   
  1.2 กลุ่มตวัอย ่างที�ใช้ในการวิจยั ได ้แก่ ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนแกนนํา    
เรียนร่วม สังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 โดยผูบ้ริหาร
เลือกแบบเจาะจง คือ ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 31 คนและครูผูที้�สอน          
ในโรงเรียนเรียนแกนนาํเรียนร่วม เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั5นและกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) 
จาํนวน 297 คน ได้กลุ่มตวัอย่างรวมทั5งหมด 328 คน    

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั5 งนี5 เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ5น แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงันี5  
 ตอนที�  1  แบบสอบถามสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีล ักษณะเป็น  
แบบสํารวจรายการ (Check List) เป็นคาํถามเกี�ยวกับ ตาํแหน่ง  ประสบการณ์และขนาดของ
โรงเรียน  
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 ตอนที�  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ 
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที� 
การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นกิจกรรม     
การเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ 
 1. วธีิการหาคุณภาพของเครื�องมือ 
  1.1 นาํแบบสอบถามไปให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ดา้นเนื5อหา      
  1.2 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อขอความอนุเคราะห์    
ในการตรวจ ปรับปรุง แกไ้ข และขอ้เสนอแนะ      
  1.3 นาํแบบสอบถามฉบบัที�ตรวจและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)         
กบักลุ่มทดลองที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง คือ สังกดัสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน  มาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของ   
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิa อลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 
1970 : 161) ไดค้่าความเชื�อมั�นเท่ากบั  0.92 
  1.4 นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแล้ว ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง        
ที�กาํหนดเพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 

 2. การเกบ็รวบรวมข้องมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ไดด้าํเนินการตามขั5นตอนดงัต่อไปนี5  
  2.1 ผูว้ิจยันาํหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงาน 
เขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2.2 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ที�กาํหนดเป็นผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยทาํการประสานงานกบับุคลากรของสถานศึกษา และรับแบบสอบถามกลบัดว้ยตนเอง 
  2.3 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื�อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.1 ขอ้มูลสถานภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
  3.2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช ้  
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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  3.3 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช ้      
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
จาํแนกตามความแตกต่างระหว่าง ตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยหาค่าที (t-test)  
  3.4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช ้      
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกขนาดโรงเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจัยสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช ้    
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี5  
 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ที�มีจาํนวนทั5งสิ5น 328 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45 เป็นครูผูส้อน 
จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 90.55  มีประสบการณ์ในการเขา้รับการอบรม จาํนวน 184 คน      
คิดเป็นร้อยละ 56.10 และไม่ผา่นการอบรม จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ผูต้อบแบบสอบถาม
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 โรงเรียนขนาดกลาง 
จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.73 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.87 
 2. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรวมอยู ่ในระด ับปานกลางโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามค่าคะแนนเฉลี�ย คือ          
ดา้นผูเ้รียน  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นเครื�องมือ เมื�อพิจารณา    
แต่ละดา้นเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี5    
  2.1 ดา้นผูเ้รียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43)  เมื�อพิจารณารายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ มีการเตรียมพร้อม
ให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ ( X = 3.84) มีการชี5 แจงทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบั
ลกัษณะความตอ้งการพิเศษให้นกัเรียนในชั5นเรียนไดรู้้และเขา้ใจ ( X = 3.71) และมีการเตรียมพร้อม 
ใหก้บันกัเรียนทั�วไปในดา้นการยอมรับและช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ ( X = 3.69)  
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  2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.06)  เมื�อพิจารณา
รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 10 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ    
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นเจา้ของโครงการ ( X = 3.19) มีการจดั
ประชุมชี5แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหนา้ที�ใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ ( X = 3.18) 
และผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียน 
( X = 3.11)  
  2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39)  
เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก 
คือ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล เพื�อการส่งต่อ การคดัแยก 
การวางแผนจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และเพื�อการประเมินความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน ( X = 3.71) สํารวจ คดัแยก และประเมินความสามารถพื5นฐานนกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษ เพื�อวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียน ( X = 3.67) และจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ   
( X = 3.62) 
  2.4 ดา้นเครื�องมือ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.00)  เมื�อพิจารณารายดา้น 
โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรก คือ จดัสื�อสําหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดบั เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ ( X = 3.47)  จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก 
เพื�อช่วยใหน้กัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพตามความ จาํเป็นของ
แต่ละบุคคล ( X = 3.38) และโรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อการจดัการเรียนร่วม 
( X = 3.20)  
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จาํแนกตามตาํแหน่ง  ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลดงันี5  

  3.1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราดจาํแนกตามตาํแหน่งพบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติเมื�อพิจารณา     

เป็นรายดา้น พบวา่ ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างก ันอย่างมีน ัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05     

ส่วนด้านอื�นๆ แตกต่างกันอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  3.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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จาํแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณา   
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผูเ้รียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนด้านอื�นๆ 
แตกต่างกันอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ดา้นผูเ้รียน แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั.01 ส่วนดา้นอื�นๆ แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเมื�อหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ดา้นผูเ้รียนพบวา่โรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดกลางและ ขนาดเล็กกบัโรงเรียนใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกันอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
อภิปรายผลการวจัิย 
              จากผลการวจิยัครั5 งนี5  ทาํให้ทราบถึงสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา          
ประถมศึกษาตราด มีขอ้คน้พบประเด็นที�น่าสนใจที�ผูว้จิยัขอนาํมาเสนออภิปรายผลไดด้งันี5  
 1. การบริหารจดัการโรง เ รียนแกนนําจดัการเ รียนร่วมโดยใช ้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม    
มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณาในแต่ละด้าน มีสภาพการบริหารดังนี5  
  1.1 สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังก ัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ด้านผูเ้รียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ 
โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี�ย 3 ลาํดับแรก คือ มีการเตรียมพร้อมให้ก ับ    
นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษ  มีการชี5 แจงทาํความเข้าใจและอธิบายเกี�ยวกับล ักษณะ   
ความต้องการพิเศษให้นักเรียนในชั5นเรียนได้รู้และเข ้าใจ และมีการเตรียมพร้อมให้ก ับ      
นกัเรียนทั�วไปในดา้นการยอมรับและช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ จากการดาํเนินงานที�มี
ระดับปฏิบตัิการด้านนักเรียนระด ับมากเป็นการจดักิจกรรมให้เด็กพิเศษเห็นคุณค่า  และ
ความสามารถของตนเอง มีการเตรียมความพร้อม การชี5แจง แนะนาํ ให้ปรับตวัเขา้กบัเพื�อนและ 
สภาพแวดล้อม  ผลการวิจัยในครั5 งนี5 สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัด        
การเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�       
การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งผลให้ เ ด็กพิ เศษได้รับการช่วยเหลือ  ดังที� รัฐธรรมนูญ                  
แห่งพุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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(ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 ได้กาํหนดบทบาทการช่วยเหลือด้านการศึกษาของคนพิการ 
ผลการวิจยันี5 ชี5 ให้เห็นว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับโรงเรียนแกนนาํการ
จดัการเรียนร่วม ในจงัหวดัตราด มีความตระหนักและพยายามที�จะจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้      
นักเรียนพิการได้เรียนรู้และมีการช่วยเหลือซึ� งกันและกัน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนพิการ ตามความต้องการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้นักเรียน
พิการหรือที�มีความต้องการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาได้เข ้าเรียนร่วมในโรงเรียนทั�วไป    
ให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้นักเรียนเหล่านี5 ตอ้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพฒันา    
ศกัยภาพ โดยไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียนทั�วไปและตอ้งมีการใช้ทรัพยากรที�เหมาะสม  โรงเรียนตอ้ง
สนับสนุนนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล         
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบันกัเรียนเหล่านี5  ซึ� งสอดคลอ้งกบัเบญจา  ชลธาร์นนท ์(2546 : 25)  
กล่าวถึงการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT 
Framework) การเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษและเด็กทั�วไปเพื�อให้มีความสามารถในการดาํรงชีวิต
อิสระ ช่วยเหลือตวัเองไดม้ากที�สุด และเร็วที�สุด และอารีย ์ เพลินชยัวาณิช (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการ
วิจยัปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมดีเด่นภาคเหนือ 
ตอนล่าง ปีการศึกษา2548 พบว่าด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)    
ทั5 งในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  1.2 สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ด้าน     
สภาพแวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง 10 ขอ้ 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยตามค่าเฉลี�ย 3 ลาํดบัแรก คือ คือผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมเป็นเจ้าของโครงการมีการจดัประชุมชี5 แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและ    
มอบหมายหน้าที�ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบผูบ้ริหารครูผูป้กครองชุมชนมีความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียนส่วนสภาพการดาํเนินงานนอ้ยที�สุดคือจดัห้องเรียนให้มี
การถ่ายเทของอากาศ แสงสวา่งเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน การปรับสภาพแวดลอ้ม   
โดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภทและการปรับห้องนํ5 าห้องส้วม        
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  ทั5งนี5อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูเห็นวา่เด็กพิการ
มีจาํนวนไม่มากไม่จาํเป็นตอ้งปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพโรงเรียนส่วนใหญ่ไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนไม่มากพอสําหรับการปรับสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที� งบประมาณส่วนใหญ่   
ตอ้งนาํไปใช้บริหารจดัการดา้นวิชาการ ซึ� งสอดคล้องกบัแนวคิดของ นพพงษ์  บุญจิตราดุลย ์ 
(2541 : 39 - 41) กล่าววา่ การบริหารการศึกษาที�ดีที�สุด คือ 4 M’S ที�ตอ้งใชเ้ทคนิคการจดัการอยา่งมี
แผนงาน มีบุคลากรจาํนวนมากที�มีประสิทธิภาพมีงบประมาณการลงทุนสูง และมีวสัดุ อุปกรณ์ 
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และเครื� องอาํนวยความสะดวกที�ใช้ในการศึกษาเป็นเงินลงทุนสูงสุด สําหรับด้านวิชาการ              
อยูใ่นระดบัสูงกวา่ดา้นอื�น เพราะงานวิชาการมีความสําคญัเป็นบทบาทหนา้ที�ของโรงเรียนจะตอ้ง
สนับสนุนจดัการส่งเสริมการศึกษาและโรงเรียนตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรครูได้มีความรู้เกี�ยวกบั    
การจดัการเรียนเด็กพิเศษสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 73)  ที�ศึกษาพบวา่โรงเรียน    
ไม่ปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยให้เหตุผลวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งปรับ เพราะเด็กที�เรียนร่วม
เป็นเด็กที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบกบักระบวนการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ทาํให้ขาดความสมบูรณ์ต่อเนื�อง และเด็กที� เรียนร่วมไม่ได้รับการพฒันาด้านสภาพแวดล้อม       
อยา่งพอเพียงจึงทาํใหด้า้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทนนัชยั  
อินทนาชยั  (2542 : บทคดัยอ่) ศึกษาการจดัการศึกษาสําหรับเด็กพิการแบบเรียนร่วมกบัเด็กปกติ   
ในจงัหวดัพิษณุโลกพบว่า  ด้านอาคารและสิ�งแวดล้อมส่วนใหญ่ยงัไม่ได้มีการจดัสิ� งอาํนวย     
ความสะดวกแก่คนพิการสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ  ความไม่เขา้ใจในการดดัแปลง
อาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม และสภาพการบริหารจดัการการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
  1.3 สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกประถมศึกษาตราด                   
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า      
สภาพการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที�อยู่ในระดับมากคือมีระบบการจดัเก็บข้อมูล         
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคลเพื�อการส่งต่อการคดัแยกการวางแผนจดัทาํแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และเพื�อการประเมินความกา้วหน้าของนกัเรียนในระดบัมาก    
รองลงมาคือ มีการสาํรวจคดัแยกและประเมินความสามารถพื5นฐานนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ    
เพื�อวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียน อนัดบัสุดทา้ยที�มีการสภาพการดาํเนินการนอ้ยที�สุด
คือ วิจยัปฏิบติัการในชั5นเรียนเพื�อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนร่วมและนกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษได้รับการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  ทั5งนี5 อาจเป็นเพราะ ครูผูส้อนขาดทกัษะในการ   
ทาํวิจยัในชั5นเรียน การวดัผลและประเมินผลไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ความแตกต่างระหวา่งเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ  จะเห็นไดว้า่ ทั5ง 2 ขอ้นี5 มีความสําคญั
ต่อเป้าหมายความสําเร็จของการจดัการเรียนร่วม  ซึ� งถา้ครูปฏิบติัน้อยก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
เด็กพิการโดยตรงสอดคลอ้งกบัที3สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั:นพื:นฐาน (2548ค : 47) ไดส้รุปถึง
การจดัการศึกษาพิเศษไวว้า่บุคลากรขาดความรู้ ความชาํนาญ ไม่มีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับนักเรียนที3มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทการวดัและประเมินผล          
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นกัเรียนที3มีความตอ้งการพิเศษยงัไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  ครูผูส้อน 
ขาดความมั3นใจในการปฏิบติังาน เนื3องจากขาดความรู้ ทกัษะในเรื3องเทคนิคการสอน และการ
พฒันาเด็กแต่ละประเภททาํให้ไม่สามารถพฒันาเด็กได้เต็มศกัยภาพสอดคล้องกับงานวิจยัของ
เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2548 : 82) ที�ไดศึ้กษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ในการดาํเนินงานของ
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม พบวา่ จุดอ่อนประการหนึ�งดา้นกิจกรรมการจดัเรียนการสอนคือ 
ในการกระบวนจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)  ยงัไม่มีคุณภาพเพียงพอ โรงเรียนส่วนใหญ่
ดาํเนินการโดยไม่มีคณะกรรมการ จดัทาํแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)  ของนกัเรียนแต่ละคน 
กระบวนการตรวจสอบไม่ครอบคลุม ทั5งวิธีการและเครื�องมือ แหล่งเรียนรู้  เป็นเพียงการกรอก
แบบฟอร์มโดยครูคนหนึ�งมากกวา่การทาํตามกระบวนการจดัทาํ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) 
และยงัไม่ไดน้าํไปสู่การสอนเพื�อพฒันานกัเรียนพิการใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
  1.4 ผูบ้ริหารและครูที�รับผิดชอบการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา       
ประถมศึกษาตราด ด้านเครื� องมือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่           
อยูใ่นระดบั มาก 1 ขอ้ คือ จดัสื�อสําหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดบัเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คือ จดัสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อช่วยให้
นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามความจาํเป็นของแต่ละ
บุคคล  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อการจดัการเรียนร่วม และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการเรียนร่วม ที�เป็นเช่นนี5     
อาจเป็นเพราะวา่รัฐจดัสรรงบประมาณนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอสําหรับการจดัซื5อสื�อการเรียนการสอน
ไดต้รงตามความตอ้งการ สื�อการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษมีนอ้ยและสื�อการเรียนการสอนที�มี
อยู่ในโรงเรียนจะเป็นสื� อการเรียนการสอนที�ใช้สําหรับเด็กปกติ เมื�อนํามาใช้กับเด็กที�มีความ
ตอ้งการพิเศษจึงไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร รวมถึงการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เพื�อช่วยให้
นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามความจาํเป็นของแต่ละ
บุคคล  โรงเรียนควรจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ เพื�อการจดัการเรียนร่วมและบุคลากร   
ทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการสนับสนุนการจดัการเรียนร่วมเพิ�มเติมจาก             
งบประมาณที�จดัสรร โรงเรียนตอ้งกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการปฏิบติังานของ     
โครงการเรียนร่วมและระบบการให้บริการที�ชดัเจน และมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนเกี�ยวกบั
การจดัการ ศึกษาสําหรับนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลางและกองการศึกษาเพื�อคนพิการ (2543 : 132) ได้สรุปปัญหา     
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เกี�ยวกบัปัจจยัสนับสนุนการจดัการเรียนร่วมไว ้ดงันี5  ขาดแคลนสื�อการเรียนการสอน โรงเรียน    
ขาดงบประมาณในการผลิตสื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของฐานิยา บุญยเกียรติ (2538 : 166) ได้สรุปปัญหาในด้านสื�อการเรียนการสอนไวว้่า โรงเรียน        
มีสื�อการเรียนการสอนน้อยมากไม่เพียงพอ ไม่ครบทุกวิชาตอ้งนาํสื�อของเด็กปกติมาใช้ งบประมาณ   
มีน้อยไม่เพียงพอ สื� อที� มีอยู่ไม่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ครูไม่มีเวลาผลิตสื� อและขาดความรู้               
ในการผลิตสื�อและใช้สื� อ  นอกจากนี5 ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัเกษม ทองสัมฤทธิa  (2540 : 68)         
ไดส้รุปปัญหาในการใชสื้�อการสอนไวว้่า สื�อการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนร่วมมีไม่เพียงพอ 
ขาดงบประมาณในการจดัซื5อสื�ออุปกรณ์ และสื�อที�มีอยูล่า้สมยั ครูผูส้อนขาดทกัษะในการใชสื้�อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อสภาพการบริหาร      
จดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน
สังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ที�จาํแนกตามตาํแหน่งพบว่าความคิดเห็น    
ต่อสภาพการบริหารงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนด้านอื�นๆ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ผลการวิจยัปรากฏผลเช่นนี5 อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครูผูส้อนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั เห็นสภาพการบริหารจดัการและอุปสรรค    
เป็นทางเดียวกันและทั5 งผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่างก็พยายามปฏิบัติตาม  นโยบายของสํานักงาน           
เขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดเกี�ยวกับการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด             
โดยกาํหนดบทบาทการช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่คนพิการไวช้ดัเจน ทุกโรงเรียนตอ้งปฏิบติัตาม
นโยบายจึงเป็นเรื� องสําคญัที�โรงเรียนตอ้งขอความร่วมมือประสานงานกบัทุกฝ่าย โดยผูบ้ริหาร      
ครูผูส้อน ผูป้กครองและชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแสวงหาแนวทางการพฒันา
และแก้ปัญหาที�เกิดขึ5 นให้ลุล่วงด้วยดีนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาศกัยภาพ      
ของเด็กพิการให้ไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ (สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาตราด. 2553 : 9) 
ส่วนผลการวิจยัเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที�ระดับ.05 ทั5งนี5 อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้าํของโรงเรียนมีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ถือว่าเป็นภาระที�ต้องดําเนินการ         
อย่างต่อเนื�อง ในการ กาํกบั ควบคุม ดูแล แต่ได้รับงบประมาณในการสนบัสนุนน้อยไม่พอเพียง   
ในการดาํเนินงานตามกิจกรรมและโครงการและความไม่เข้าใจในการดัดแปลงอาคารสถานที�      
และสิ�งแวดล้อม  การจดัสิ� งอาํนวยความสะดวกแก่คนพิการ ดงันั5นผูบ้ริหารจึงมีความคิดเห็น            
ต่อการบริหารจดัการด้านสภาพแวดลอ้มในระดบัที3น้อยว่าครูผูส้อน ซึ3 งเป็นผูป้ฏิบติังานสอน     
โดยตรง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิ�งกาญจน์  ฟูเกษม (2551 : 75 - 84) ที�ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
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ของผู ้บริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนที�มีความจําเป็นพิเศษ สังกัด       
สํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาชลบุรีพบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อของสภาพ        
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนํา                
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ พบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ เมื �อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านผูเ้รียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที�ระดบั .01 ส่วนด้านอื�นๆ แตกต่างกันอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติผลการวจิยันี5สะทอ้นให้เห็นวา่
สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมที�ผูบ้ริหารและครูมีประสบการณ์ผ่าน      
การอบรมมีความเห็นวา่การดาํเนินงานจดัการเรียนร่วมมีระดบัการปฏิบติัที�มากกวา่ ผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมที�ไม่ผา่นการอบรมทั5งนี5 เพราะ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที�มีประสบการณ์
ผา่นการอบรมจะมีการเตรียมพร้อมให้ก ับนักเรียนที�มีความต้องการพิเศษ  มีการชี5 แจงทาํ
ความเข้าใจและอธิบายเกี�ยวกับลักษณะความต้องการพิเศษให้นักเรียนในชั5นเรียนได้รู้และ
เข้าใจ และมีการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนทั�วไปในด้านการยอมรับและช่วยเหลือเพื�อนที�มี
ความต้องการพิเศษ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ววิฒัน์ไชย ศรีวพิฒัน์  (2550 : 99 - 100) ที�พบวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที�ผ่านการอบรมมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานในระดบั
มากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที�ไม่ผา่นการอบรมโดย ในการปฏิบติังานทั5งดา้นการบริหาร
ของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ไดรั้บ
หลักการและความรู้ในการดาํเนินงานที�ชัดเจนและแตกต่างจากการบริหารและดาํเนินงานใน
โรงเรียนปกติ   
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนจาํแนกตามขนาดของ   
โรงเรียน สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT 
Framework)  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  โดยรวมไม่มี  
ความแตกต่างกนั ทั5งนี5 อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนทุกขนาดมีทศันคติที�ดี    
ต่อภาระงานที�รับผิดชอบจึงมีความคิดเห็นที�ใกลเ้คียงกนัวา่สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนร่วมภายใตโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ไม่ไดเ้พิ�มภาระงานที�หนกัเกินไปอีกทั5ง     
ยงัคิดว่าเป็นหน้าที�ที�ควรกระทาํจึงมีผลให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน         
มีความคิดเห็นตามสภาพการบริหารงานไม่แตกต่างกัน และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่       
ดา้นผูเ้รียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ผลวิจยัปรากฏดงันี5 สะทอ้นให้เห็น  
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โรงเรียนที�มีขนาดแตกต่างกัน จาํนวนนักเรียนแตกต่างกนัมีสภาพความพร้อม และปัจจยัต่างๆ 
ทั5งบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที�แตกต่างกนั มีผลทาํให้ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ         
ครูผูส้อนต่อสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT 
Framework) ด้านผูเ้รียน แตกต่างกัน ทั5 งนี5 อาจเนื�องจากโรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณ      
ในการบริหารจดัการน้อยไม่พอเพียงในการดํา เนินกิจกรรมตามโครงการได ้ครบถ ้วน          
มีจาํนวนครูน้อย และครูไม่ครบชั5นครูคนหนึ� งต้องสอนนักเรียนหลายห้องไม่มีเวลาในการ
เตรียมการสอน ทาํให้ครูไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามจุดมุ่งหมาย ซึ� งแตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านปัจจ ยัทุกๆด ้าน รวมทั5งได ้รับงบประมาณการ
สนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียงที�เอื5อต่อจดักิจกรรมศึกษานอก
สถานที�ด้านอื�นๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  เมื�อหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมศรี พนมวจิิตร  (2546 : 86 - 87) ไดศึ้กษาศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนที�จดัการศึกษาสาํหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบั      
เด็กปกติ สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูส้อน
ที�ปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีขนาดโรงเรียน แตกต่างกนั พบวา่ในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกนัมีความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและผูส้อนต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที�ระดบั .05  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 
  1.1 ด้านผูเ้รียน ควรมีการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนที�มีความต้องการพิเศษ              

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรตอ้งตระหนกัและพยายามที�จะจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนพิการ     

ไดเ้รียนรู้และมีการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั โดยตอ้งมีการเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนพิการ 
ตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียนทั�วไปและ

ตอ้งมีการใชท้รัพยากรที�เหมาะสม โรงเรียนตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

จาํเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบันกัเรียน   

  1.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรจดัพื5นที�หรือทางเดินเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียน
ที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งเหมาะสมและจดัหอ้งเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสวา่งเพียงพอ
และไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน จดัใหมี้อุปกรณ์พิเศษเฉพาะความพิการสําหรับนกัเรียนเรียนร่วม
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ในโรงเรียนจดัหางบประมาณเพื�อพฒันาอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้มให้ถูกตอ้งเหมาะสมยิ�งขึ5น
และควรใหผู้ป้กครองของเด็กพิการและเด็กปกติอาสาเป็นวิทยากรหรือร่วมกิจกรรมกบันกัเรียนที�มี
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษแต่ละประเภท 
  1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบ้ริหารและครูที�รับผิดชอบควรทาํการวิจยั
ปฏิบติัการในชั5นเรียน เพื�อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนร่วม มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
และสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)      
จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูผูส้อน
ตอ้งมีทศันคติที�ดีต่อการเรียนร่วม มีความตั5งใจในการสอน มีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้การยดืหยุน่ตามศกัยภาพของเด็ก 
  1.4 ดา้นเครื�องมือ โรงเรียนตอ้งกาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ในการปฏิบติังาน
ของโครงการเรียนร่วมและระบบการให้บริการที�ชัดเจน และมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน    
เกี�ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มีความต้องการพิเศษอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ            
ผูป้กครองและชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม มีการประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการสนับสนุนการจดัการเรียนร่วมเพิ�มเติม เพื�อช่วยให้นกัเรียนที�มี     
ความตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพตามความจาํเป็นของแต่ละบุคคล   
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในครั3งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาการจดัการศึกษา สําหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมกับเด็กปกติในด้านอื�นๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที� ด้านงบประมาณ ด้านความ
ร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน เป็นตน้ 
  2.2 ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพเกี�ยวกับรูปแบบที�เหมาะสม ในการจดัการเรียน      
การสอนสาํหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
  2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานการจดัการศึกษา สําหรับเด็กที�มี
ความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูป้กครองนกัเรียน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ อาจารยค์ณะครุศาสตร์   
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2. ดร.นริศ  สวสัดี อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3. นายศกัดา  ขาวเกลี(ยง ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด 
4. นางนบนอบ  แกว้สกุล   ขา้ราชการบาํนาญ  
  สาํนกังานเขตพื(นที2การศึกษาประถมศึกษาตราด 
5. นายวจิิตร  สัมโย ศึกษานิเทศก ์ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

     ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ดร.นริศ  สวสัดี   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด (นายศกัดา  ขาวเกลีPยง)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ศึกษานิเทศก ์(นางนบนอบ  แกว้สกุล)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ศึกษานิเทศก ์(นายวจิิตร  สัมโย)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๓ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองหลกั  
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPนกัศึกษาขอนาํ
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out)  กบับุคลากรในหน่วยงานของท่านเพื�อตรวจสอบเครื�องมือ   
ที�นกัศึกษาสร้างขึPน 

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๔ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 

เรียน   
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีP จาํเป็นตอ้งนาํ
เครื�องมือในการวจิยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซึ� งเป็นบุคลากรในโรงเรียนของท่าน  

 

จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ย  จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม 

โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดั 

สํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
คําชี7แจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน   
แกนนาํการจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. แบบสอบถามนี� ใช้เก็บข้อมูลจากผู ้บริหารและครูผู ้สอนในโรงเรียนสํานักงาน       
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 3. แบบสอบถามนี� มีทั�งหมด  2  ตอน  คือ 
  ตอนที�  1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที�  2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ  
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framwork) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�        
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที�สุด  ขอ้มูลที�ได้ถือเป็น
ความลบัและไม่มีผลต่อหน่วยงานของท่านแต่อยา่งใด   
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ในการตอบแบบสอบถาม
ครั� งนี�   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  
 
 
 
 
 (นางเกสร  สกุลเมือง) 
 นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1   

ข้อมูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี7แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงใน � หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 

1.  ตําแหน่ง 

     �   ผูบ้ริหารโรงเรียน   

     �   ครูผูส้อน 
 

2.  ประสบการณ์เข้ารับการอบรม 

   �    เขา้รับการอบรม 

�   ไม่ได ้เขา้รับการอบรม 

 

             3. ขนาดของโรงเรียน 

   �   ขนาดเล็ก หมายถึง  โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1 - 120 คน 

� ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 - 300 คน 

� ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 301 คนขึ�นไป  
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ตอนที� 2 

 

คําชี7แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องตามระดบัความคิดเห็นของท่านตามสภาพการบริหาร
จดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)            
ซึ� งระดบัการบริหารจดัการแบ่งเป็นระดบัคะแนน ดงันี�  

  5   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมากที�สุด 
  4   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ย 
  1   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ยที�สุด 
 

สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

ด้านผู้เรียน (S- Students)  
 1.  มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการ

พิเศษ 

     

2.  มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนทั�วไปในดา้นการยอมรับ
และช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

3.  มีการชี�แจงทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะ
ความตอ้งการพิเศษใหน้กัเรียนในชั�นเรียนไดรู้้และเขา้ใจ  

     

4.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ช่วยให้นกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษและนกัเรียนทั�วไปไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 
เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั  

     

5.  จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์การเป็นนักเรียนที�มี  
ความต้องการพิเศษ เพื�อให้นักเรียนทั�วไปได้เข้าใจถึง
ความคบัข้องใจความไม่สะดวกและความลาํบากของ
เพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ  
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

6.  จดักิจกรรมที�ช่วยให้นกัเรียนทั�วไปเขา้ใจและยอมรับ
เพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรที�
เกี�ยวขอ้งมาบรรยายใหฟั้ง จดัแหล่งเรียนรู้ หรือสิ�งอื�นๆ  

     

7.  จัดนิทรรศการเรื� องราวเกี�ยวกับนักเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

8.  ทศันศึกษาสถานที�จดัการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ  

     

9.  สอนทกัษะการช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ 
หรือที�มีความบกพร่องแก่นกัเรียนในชั�นเรียน  

     

10.  มีการนิเทศติดตามผล      
ด้านสภาพแวดล้อม (E- Environment)  

1.  ปรับสภาพแวดลอ้มโดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่อง
ของนกัเรียนแต่ละประเภท 

     

2.  จดัห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่าง    
เพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน 

     

3.  จัดพื�นที�หรือทางเดินเพื�ออํานวยความสะดวกแก่        
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งเหมาะสม 

     

4.  ปรับหอ้งนํ�า-หอ้งส้วมให้เหมาะสมกบันกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ ทาํความเขา้ใจ
ให้ครู ผูป้กครอง ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบและร่วมมือ   
ในการจดัการเรียนร่วม 

     

6.  มีการแต่งตั� งคณะกรรมการในการจดัการเรียนร่วม
กาํหนดนโยบายรับผดิชอบการจดัการเรียนร่วม 

     

7.  มีการจดัประชุมชี� แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและ  
มอบหมายหนา้ที�ใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ 
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
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5 4 3 2 1 

8.  ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
เป็นเจา้ของโครงการ 

     

9.  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียน  

     

10.  จดัทาํป้ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์ แผน่พบั วีดีโอ 
ป้ายนิเทศ เพื�อการประชาสัมพนัธ์งานจดัการเรียนร่วม  

     

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน (A–Activities)  
1.  สํารวจ คดัแยก และประเมินความสามารถพื�นฐาน      

นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษ เพื�อวางแผนจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอนเรียน  

     

2.  มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ
เป็นรายบุคคล เพื�อการส่งต่อ การคดัแยก การวางแผน
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และเพื�อ
การประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

     

3.  มีการปรับหลกัสูตรที�ใช้กบันกัเรียนทั�วไป มาใช้กบั    
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

4. จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษ  

     

5. จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) ให้กบันกัเรียนที� มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

6. ครูทบทวนและปรับแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง  

     

7. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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5 4 3 2 1 

8.  นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษได้รับการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 

     

9.  วิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนเพื�อพฒันารูปแบบการจดั   
การเรียนร่วม  

     

ด้านเครื�องมือ (T - Tools)  

1.  โรงเรียนกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการ
ปฏิบัติงานของโครงการเ รียนร่วมและระบบการ
ใหบ้ริการที�ชดัเจน  

     

2.  มีแผนปฏิบติัการ/โครงการของโรงเรียนในการบริหาร
จดัการโรงเรียนจดัการเรียนร่วม  

     

3.  มีการประชาสัมพนัธ์เพิ�มเป้าหมายการรับนกัเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ  

     

4.  จดัทาํมาตรฐานการศึกษาเพื�อการเรียนการสอนนกัเรียน
ที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

5.  มีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนเกี�ยวกับการจดั         
การศึกษาสําหรับนัก เรียนที� มีความต้องการพิ เศษ     
อยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ  

     

6.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการ
สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม  

     

7.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน         
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม  

     

8.  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อ    
การจดัการเรียนร่วม  
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
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5 4 3 2 1 

9.  จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อช่วยให้นกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความจาํเป็นของแต่ละบุคคล  

     

10.  จดัสื�อสําหรับนักเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดบั เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้  

     

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิย่อผู้วจิยั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 
ชื�อ  ชื�อสกุล นางเกสร  สกุลเมือง  
วนั  เดือน  ปีเกดิ 17 สิงหาคม 2510 
สถานที�เกดิ อาํเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที%  1006/4  หมู่  1  ตาํบลวงักระแจะ  
  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 
 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบางปรง 
  ตาํบลหว้ยแร้ง อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 
 

ประวตัิการศึกษา 
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