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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 




