
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 

 




